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 املسخخهص .... 
ييدؼ ىذا البحث إلى النظر في مشكمة التبايف المكاني في توزيع التخصيصات  

االستثمارية لموحدات اإلدارية في محافظة القادسية، اضافة الى مشكمة التوزيع االستثماري 
ومدى عدالتو وتأثيراتو مف حيث تنمية المحافظة. ويبيف البحث أىمية التخطيط المحمي عمى 

صياغة الخطط المحمية التنموية الناجحة التي توصؿ الى التخطيط  مستوى المحافظة وكيفية
المكاني المناسب لجميع الوحدات اإلدارية والتي تندرج جميعيا في اطار الالمركزية االدارية 
مف حيث التخطيط وتوزيع االدوار بشكؿ متوازف ما بيف الحكومة المركزية والحكومة المحمية 

 في المحافظة . 
ولتحقيؽ ىدؼ البحث تـ مراجعة بعض المفاىيـ النظرية ذات العالقة بالتنمية  

المكانية والتخطيط المكاني وتأثيرىا عمى تنمية المجتمع المحمي وكذلؾ تـ التطرؽ الى 
 مفاىيـ التخطيط ومستوياتو ومتطمباتو وتأثيره عمى المستوى المحمي والمكاني لممجتمع . 

اىيمية واألسس المعتمدة لكيفية اختيار المشاريع وتوزيعيا كما تـ توضيح األطر المف 
مكانيًا مف خالؿ اعتماد مؤشر جيني الذي يقيس عدالة او عدـ عدالة توزيع مشاريع تنمية 

 االقاليـ لقطاع معيف عمى مستوى االقضيو والنوحي.
وانتيى البحث بعدد مف التوصيات لعؿ مف ابرزىا االىتماـ بعدالة التوزيع المكاني والقطاعي 
عند تحديد حجـ التخصيصات االستثمارية واعداد خطو خمسية لممحافظة في ضوء 

 المستجدات التي يشيدىا البمد عموما والمحافظة بوجو خاص. 
 -الكممات المفتاحية لمبحث :

 المصمحات ذات العالقة بموضوع البحث منيا تـ تداوؿ مجموعة مف  
التخطيط  –التخطيط االستراتيجي التنموي  –التنمية المحمية  –التنمية المكانية  –التنمية 
 عدالة  التوزيع .  –التخطيط المحمي  –المكاني 
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 .املقذمت
تعد التنمية المرآة الحقيقية ألحواؿ المجتمع االقتصادية واالجتماعية والتشريعية والسياسية ، وقد  

تعددت مشكالت التنمية المكانية في معظـ الدوؿ النامية ومنيا العراؽ ، حيث ادى تركز سمطة القرار 
ىذه البمداف النامية بركب التنموي بيد الحكومة االتحادية الى خمؽ ثغرات تنموية عديدة حالت دوف لحاؽ 

 الدوؿ المتطورة  . 
لقد ادى النمو السكاني المتسارع والحاجة المتزايدة لمخدمات االساسية الى تبايف مستويات التنمية  

المكانية في العراؽ عمومًا وفي محافظة القادسية بوجو خاص ، لذا استحوذ موضوع دراسة وتحميؿ التبايف 
ية عمى اىتماـ العديد مف المخططيف ومتخذي القرار مف المعنييف بالبعد المكاني في مستويات التنم

المكاني وذلؾ مف خالؿ التوجو نحو اعادة نشر التنمية في االقاليـ خاصة بعد تنفيذ مشاريع تنمية االقاليـ 
 والخاصة بالبنى التحتية . 

لمكانية ، وىؿ نجح ىذا ييتـ ىذا البحث بقياس مدى تأثر االقميـ بيذه المشاريع مف الناحية ا 
البرنامج في تقميؿ نسب التفاوت المكاني بيف منطقة واخرى في المحافظة في ضوء ما تـ تنفيذه مف 

 المشاريع البنيوية . 
ويحاوؿ ىذه البحث اف يجد اإلجابة المناسبة عف السؤاؿ الميـ الذي يطرح وىو ما ىو سمـ  

مًا ؟  وما ىي المعايير الواجب اخذىا بنظر االعتبار عند االولويات في التنمية المكانية لممحافظة عمو 
 االتخطيط ليذا النوع مف المشاريع التنموية المحمية ، خاصة واف خطة المحافظة وأىدافيا واستراتيجياتي

يفترض اف تنبع مف حاجة المحافظة ورغبات وتطمعات سكانيا المحمييف ، واف اليدؼ مف برنامج تنمية 
 االقاليـ وىو تحسيف مستوى المعيشة لألفراد لمعيش برفاىية . 

ويحاوؿ ىذا  البحث تقييـ مدى تحقيؽ برنامج تنمية االقاليـ لعامؿ العدالة المكانية مف حيث  
صيصات االستثمارية لممشاريع في محافظة القادسية باستعماؿ معامؿ جيني ومنحني التوزيع المكاني لمتخ

 لورنز.
اف السمطات المحمية في المحافظة والمتمثمة بمجمس المحافظة او المجمس البمدي ليا اىمية كبيرة في دعـ 

حة ووضع اسس التخطيط االستراتيجي التنموي المناسب والذي يفضي بدوره الى خطط تنموية ناج
 وبالتالي تحقيؽ عدالة التوزيع المكاني والحصوؿ عمى التنمية المحمية عمى المستوييف القطاعي والمكاني .

ومف اجؿ تحقيؽ االىداؼ المبتغاة فقد تكوف ىيكؿ البحث مف أربعة فصوؿ تناوؿ الفصؿ في مبحثو 
وتساؤالت البحث  االوؿ منيجية البحث والتي تتضمف كؿ مف مشكمة البحث وأىميتو وأىداؼ البحث



 
 

وحدود البحث وأسموب جمع البيانات إضافة الى أدوات التحميؿ ومجتمع وعينة البحث ، فيما تناوؿ 
المبحث الثاني عرض عدد مف الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحث والعمؿ عمى مناقشتيا لغرض 

 تحديد اوجو التشابو واالختالؼ مع البحث موضوع الدراسة . 
صؿ الثاني فقد جسد في مبحثو االوؿ االطار النظري ، في حيف عرض المبحث الثاني اما الف 

منو مفيـو  التخطيط االستراتيجي  والتخطيط المكاني والتخطيط المحمي إضافة الى التخطيط االستراتيجي 
قاليـ  التنموي وجاء الفصؿ الثالث ليعرض في  مبحثو األوؿ التعريؼ بمنطقة الدراسة وتوضيح مفيـو األ

وأنواعيا ومف ثـ تسميط الضوء عمى برنامج تنميو األقاليـ في حيف تناوؿ المبحث الثاني منو الجانب 
 التطبيقي لمبحث ،اما الفصؿ الرابع فقد قدـ اىـ االستنتاجات والتوصيات التي خرج بيا البحث .

المكاني والقطاعي عند وقد تضمف البحث مجموعو مف التوصيات ،مف اىميا االىتماـ بعدالة التوزيع  
تحديد حجـ التخصيصات االستثمارية لبرنامج تنمية االقاليـ في محافظة القادسية والشروع في اعداد خطة 

 خمسية لممحافظة في ضوء المستجدات االقتصادية التي يشيدىا البمد عموما والمحافظة بوجو خاص.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل االول

 سابقةمنهجية البحح ودراسات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املبحث االول
 منهجيت انبحث

يتضمف ىذا الفصؿ ركنًا اساسيًا مف اركاف البحث ، وىو منيجية البحث ، ويتضمف الطريقة  
العممية الصحيحة لتشخيص مشكمة البحث وكيفية معالجتيا لموصوؿ الى االىداؼ المتوخاة ، اضافة الى 

 سابقة . تعريؼ اىمية البحث واىدافو وطريقة جمع البيانات واخيرًا يعرض ىذا الفصؿ بعض الدراسات ال
 

تتمخص مشكمة البحث في التوزيع الغير عادؿ لمتخصيصات االستثمارية اواًل : مشكمة البحث : 
لبرنامج تنمية االقاليـ في محافظة القادسية مما يؤدي الى عدـ العدالة في توزيع المشاريع وبالتالي ظيور 

يكوف السبب وراء ذلؾ ، ىو عدـ وجود التبايف المكاني في التنمية بيف منطقة واخرى ضمف المحافظة وقد 
اىداؼ واضحة ومحددة تتبناىا المحافظة في مسيرتيا التنموية ، وعدـ وجود قواعد بيانات محدثة اوؿ 
بأوؿ توضح مقدار الفجوة التنموية في القطاعات الخدمية في محافظة القادسية ، اضافة الى عدـ 

ية في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ في االعتماد عمى مؤشرات اداء تحقؽ العدالة المكان
   المحافظة.

 ثانيًا : اهمية البحث : 
يستمد البحث اىميتو مف اىمية الموضوع الذي يتناولو وىو التوزيع المكاني العادؿ لمشاريع  

متوسطة او بعيدة  برنامج تنمية االقاليـ لمحافظة القادسية ، والتأكيد عمى ضرورة وجود خطة ستراتيجية
المدى تحوي رؤية واضحة وىدفًا ممكف التحقيؽ وغاية سيمة الوصوؿ لمحصوؿ عمى بنى تحتية خالية مف 

 العجز في الخدمات المقدمة لمسكاف سواء في الحضر او الريؼ . 
واضافة الى ما ذكر فأف اىمية البحث تتمخص في توضيح دور السمطات المحمية في التوزيع  

تنموي العادؿ وتحقيؽ متطمبات التنمية المكانية العادلة باعتبار اف السمطة المحمية ىي السمطة المكاني ال
التنفيذية االولى في المحافظة ويقع عمى عاتقيا مسؤولية مصادقة مشاريع تنمية االقاليـ في المحافظة ، 

كؿ يتناسب مع ولذلؾ فيي تتحمؿ مسؤولية كبيرة في تحديد واختيار المشاريع ذات االولوية بش
 التخصيصات المالية السنوية لممحافظة بما يحقؽ عدالة التوزيع المكاني ليذه التخصيصات . 

 
 



 
 

 يمكف ايجاز اىداؼ البحث بما يأتي :  -ثالثًا : اهداف البحث :
  التعرؼ عمى العناصر االساسية الالزمة لتحديد مشاريع تنمية االقاليـ وما ىي الوسائؿ الواجب

 ياـ بذلؾ .اتباعيا لمق
  التخمص مف االختيارات العشوائية في اختيار مشاريع تنمية االقاليـ السنوية لممحافظة وتبني

قاعدة بيانات دقيقة إلنجاز ذلؾ باالستناد الى اسس عممية وفنية تقمؿ مف اخطاء االختيار غير 
 المدروس لممشاريع التنموية .

 متمثمة بمجمس المحافظة وبيف الدوائر القطاعية  تحديد وتنظيـ شكؿ العالقة بيف السمطات المحمية
والتي يقع عمى عاتقيا ميمة تحديد وادراج المشاريع التنموية العادلة ، وتصحيح ىذه العالقة لتبدو 
اكثر وضوحًا وانسجامًا عف طريؽ مساعدة السمطات المحمية في تحديد الرؤية التنموية الصحيحة 

 ة لبرنامج تنمية االقاليـ .لممحافظة فيما يتعمؽ بالخطة السنوي
  تحقيؽ العدالة المكانية والقطاعية لمشاريع تنمية االقاليـ في المحافظة لتحقيؽ االىداؼ التي

 وضعت مف اجميا ىذه المشاريع .  
 رابعًا : تساؤالت البحث : وتتضمن مجموعة محاور هي : 

ني لتخصيصات برنامج تنمية ما ىي المعايير االساسية التي تحدد مقدار عدالة التوزيع المكا -1
 االقاليـ السنوي عمى مستوى الوحدات االدارية لممحافظة ؟ 

 كيؼ يمكف اف يقود التخطيط االستراتيجي السميـ الى افضؿ خدمة واقؿ عجز ؟  -2
 خامسًا : حدود البحث : وتتضمن . 

 الحدود المكانية : تشمؿ كافة الوحدات االدارية في المحافظة . -1
 ـ .2015-2007مانية : تناوؿ البحث المدة الزمنية مف الحدود الز -2

 :مجتمع وعينة البحث: سادسا
تمثؿ مجتمع البحث بالدوائر الخدمية العامة في محافظة القادسية، اما عينة البحث فتمثمت 

 بمديرية ماء القادسية ومديرية مجاري القادسية والمديرية  العامة لتربية القادسية. 
 
 
 
 
 



 
 

 سابعا : اسموب جمع البيانات : 
كي يحقؽ البحث ىدفو بالشكؿ الصحيح فقد تـ االعتماد عمى المصادر المكتبية والمراجع  

واالدبيات الالزمة حوؿ موضوع البحث اضافة وىذا ما تضمنو الجانب النظري ، اما الجانب العممي فقد 
عب التخطيط في مديريو الماء ومديرية المجاري تـ االعتماد عمى قواعد البيانات والمؤشرات التنموية مف ش

ومديرية التربية ومديرية التخطيط العمراني ومديرية تخطيط الديوانية اضافة الى قسـ التخطيط والتنمية 
 االستراتيجية في ديواف محافظة الديوانية. 

 ثامنا : ادوات التحميل : 
لبيانات الخاصة بالقطاعات الداخمة تـ االستناد الى معامؿ جيني ومنحني لورنز في تحميؿ ا 

ضمف اطار البحث ، ويعتبر كٌؿ مف معامؿ جيني ومنحي لورنز مف اكثر االدوات االحصائية دقة في 
الكشؼ عف عدالة التوزيع المكاني لمثروات او الدخوؿ ، لذا وقع الخيار عمييا لتحديد مقدار العدالة 

 المكانية لمشاريع تنمية االقاليـ لممحافظة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 املبحث انثاني
 دراساث سابقت

 إلغناء موضوع البحث،البد مف التطرؽ الى الدراسات والتجارب السابقة والتي سيتـ تناوؿ اىميا .  

 اواًل : دراسة الدكتور حسين احمد سعد الشديدي . 
التفاوت التنموي المكاني في العراؽ بمقاييس تنموية مقترحة وآليات مواجيتو/ جامعة بغداد   

 ـ. 2012

 المحتوى الفقرة ت

 ىدؼ الدراسة 1

تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى حالة التنمية في العراؽ بمقاييس تنموية 
مقترحة عف طريؽ اظيار التفاوتات المكانية االقميمية في المؤشرات الدالة 

 عمى ىذه التنمية والربط بينيا وبيف تخصيصات  برنامج تنمية االقاليـ . 

 تطبيقية  نوع الدراسة 2

 محافظات العراؽ  عينة الدراسة 3

 ادوات الدراسة 4
مؤشرات قياس مقترحو مثؿ قوة العمؿ/ معدؿ النشاط االقتصادي/معدؿ 

 البطالو وغيرىا 

 االستنتاجات 5

اظيرت الدراسة وجود تفاوتات في التنمية عمى مستوى المحافظات بسبب 
غياب البعد المكاني والتركيز عمى االبعاد القطاعية لالقتصاد الوطني في 
المراحؿ السابقة سواء في توزيع المشاريع والخدمات اـ في توزيع 
التخصيصات االستثمارية . واف القياـ بعممية قياس التنمية في العراؽ عمى 
مستوى المحافظات وباالعتماد عمى المؤشرات التنموية ستؤدي الى اسس 

 عممية لوضع الحموؿ لمتفاوت المكاني . 



 
 

 التوصيات 6

ضرورة العمؿ عمى الربط الدقيؽ بيف التخصيصات المالية في المجاالت 
الخدمية والحجوـ السكانية مف جية والحاجة الفعمية لمخدمات المختمفة مف 
جية اخرى والعمؿ عمى ايجاد التمويؿ المناسب لممحافظات مف مواردىا 

ا في الذاتية )فضاًل عف التخصيصات المركزية بما يؤدي الى تعزيز قدراتي
 رفع وتيرة التنمية . 

 دراسة الباحث عمي كريم العمار . -6
المكانية الواقع واالفاؽ المستقبمية ، دراسة تحميمية لحالة العراؽ جامعة بغداد /  –التنمية االقتصادية 

 ـ .2008المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي 

 المحتوى الفقرة ت

 ىدؼ الدراسة 1
اف التنمية االقتصادية والمكانية يجب اف تركز في اولوياتيا عمى اسس 
واساليب مالئمة لمواجية تحديات العولمة والبيئة وتنبع مدى امكانية فيميما 

 عمى المستوى االستراتيجي لمخطط المستقبمية . 

 نظرية  نوع الدراسة 2

 - عينة الدراسة 3

 االستنتاجات 4

اف مف ابرز االستنتاجات التي خرجت بيا الدراسة ىي اف المنجزات التفضيمية 
لـ تعد رىينة الموقع ، بؿ اف نجاح المكاف يتضمف التحوؿ مف اقتصاديات 
الموقع الى اقتصاديات المكاف ، واف االحساس بالمكاف بما يجعمو مف تميز 

المكانية ، ويجب في االنتماء واالمكانات ىي منطمقات النجاح في التنمية 
العمؿ عمى استثمار ىذه التنمية في مواجية التحديات المختمفة ، اضافة الى 
اف تجربة التخطيط المكاني في العراؽ ال تزاؿ تعاني ضعؼ التقييـ الفعمي 

 وسبؿ التقويـ الموضوعي والفعمي ليا . 

 التوصيات 5
عمى االدارة المحمية اف تتحمؿ جزءًا مف المسؤولية في التنمية االقتصادية 

 والمكانية وخاصة المحمية منيا . 

 



 
 

 دراسة الباحث صبيح لفتة فرحان . -4
تقييـ دور السمطات المحمية في تحقيؽ التنمية المكانية )دراسة عف محافظة واسط( دراسة  

 .  2009 –جامعة بغداد  –ماجستير مقدمة الى معيد التخطيط الحضري واالقميمي 

  الفقرة ت
 المحتوى

 ىدؼ الدراسة 1
الوصوؿ الى وضع مؤشرات لسياسة التنمية المكانية التي تساعد السمطات 

 المحمية في توزيع االستثمارات . 

 تطبيقية  نوع الدراسة 2

 الدوائر الخدميو في محافظة واسط عينة الدراسة 3

 االستنتاجات 4

مف اىـ استنتاجات الدراسة ىو استثمار تطبيؽ الالمركزية مف قبؿ السمطات 
المحمية في محافظة واسط واف الالمركزية يمكف اف تساعد عمى تشجيع 
المشاركة المحمية وبالتالي يمكف اف تنتج مشاريع متناسبة مع حاجات المجتمع 

في المرحمة االنتقالية  المحمية ، واف التنسيؽ العقالني بيف المركزية والالمركزية
نحو الالمركزية والمشاركة الفعالة لممجتمع في عممية التنمية يمكف اف تسيـ 

 في تعزيز سياسات التنمية المكانية . 
اف الالمركزية تسيـ في تحقيؽ التنمية المحمية النيا تساعد عمى الحد مف 

 البيروقراطية االدارية وتسريع عممية صنع القرار التنموي. 

 التوصيات 5

ضرورة وجود جية معنية بالتخطيط عمى المستوى المحمي في محافظة واسط 
تكوف ميمتيا اعداد الخطط السنوية بالتنسيؽ مع مستوى التخطيط االقميمي 
في وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي مستندة الى بيانات تفصيمية لواقع الحاؿ 

وعمى السمطات وتقدـ مقترحاتيا الى المجالس المحمية لغرض مصادقتيا ، 
المحمية في محافظة واسط معالجة االختالالت التنموية الناتجة عف التفاوت 

 في توزيع االستثمارات عمى االقضية والنواحي في المحافظة . 

 
 



 
 

اف ىذا البحث ىو محاولة لقياس العدالة المكانية لمشاريع برنامج تنمية االقاليـ في محافظة 
مؿ جيني ومنحني لورنز لقياس التوزيع العادؿ لمتخصيصات االستثمارية القادسية مف خالؿ استخداـ معا
رؤية مستقبمية  طفي محافظة القادسية بوجو خاص واستنبا 2015-2007لبرنامج تنمية االقاليـ لمفترة مف 

 مف خالؿ النتائج المتوخاة تساعد في توجيو  توزيع المشاريع مستقبال .
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الجاني

 اجلانب النظري للبحح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 املبحث االول
 اطار نظزي مفاهيمي

 االقتصادية. التننية -:اوال

 المفهــــــــــــوم .  -8
تشير النظرة العامة في تحديد مفيوـ التنمية الى اختالؼ اراء الباحثيف واالجتماعييف ، فيعرفيا  

آخروف بانيا تنمية الفرد الى اقصى حد او ىي اشباع  بعضيـ بانيا عممية توافؽ اجتماعي ويعرفيا
 لمحاجات االجتماعية .

والتنمية عمومًا ىي احداث تطور اقتصادي واجتماعي وعمراني مف خالؿ حسف استخداـ الموارد المادية 
والبشرية الموجودة في البمد او االقميـ واف مستويات التطوير ىذه تعتمد عمى االمكانات المتاحة في البمد 

 ( . 3:  2008او االقاليـ  )بولص ، 
لية التي تشير الى اف التنمية ىي عممية تطور مف دوؿ نامية الى الى النظريات الرأسماFrank ويذىب 

دوؿ متقدمة ، ومف ثـ فالبد مف اتصاؿ ىذه المجتمعات المتأخرة بالمجتمعات األوربية المتطورة ، وقد اكد 
فرانؾ اف المجتمعات النامية بحاجة الى اتباع سياسة الدفعة القوية التي تنتج مف تفاعؿ عناصر النسؽ 

ماعي ، فاألخذ بالتدريج في عممية التنمية ىو امر غير مجٍد ، فيذه المجتمعات المتأخرة ال تتطابؽ االجت
 (. frank،1977: 33في ظروفيا بالمجتمعات الغربية )

( عمى اىمية العالقات االجتماعية فالتنمية حسب 76 :1960 ،Hob house) Hob houseلقد اكد 
قاتيـ المشتركة وقد اطمؽ عميو بالتوافؽ في العالقات االجتماعية. مفيومو ىي التفاعؿ بيف البشر في عال

وقد وضح ىوب  High developmentوقد وضع ىوب ىاوس اربعة مؤشرات تتعمؽ بالتنمية العالية 
 -ىاوس اف ىذه المعايير ضرورية مف اجؿ رفاىية وتقدـ المجتمع وىي : 

 .  Population densityالكثافة السكانية -8
 .  Equityتفاء الذاتياالك-2
 .  Community freedomحرية المجتمعات -3
 .  Community participationالمشاركة المجتمعية -4
 
 



 
 

 اف ىذا التعريؼ يفضي الى عدة عناصر:_ 
التنمية عممية ذاتيو داخميو اي اف كؿ مقوماتيا واصوليا موجودة في داخؿ الكياف نفسو واف أي  -8

  تتعدى كونيا مجرد عوامؿ مساعدة. عوامؿ خارج ىذا الكياف ال
 التنمية عممية ديناميكية في حالة حركو مستمرة  أي انيا ليست حالة ثابتة او مستقرة.  -6

مف أىـ منظري  Everett Hagenوافريب ىيجف  David Macllelland يعتبر الكاتباف دايفيد ماكيالند
االقتصاد وأحد الذيف حاولوا دمج مبادئ عمـ اإلطار السيكولوجي لمتنمية ، ويعد "ىيجف" احد اىـ رجاؿ 

النفس في نظرية التنمية االقتصادية وقد عرؼ التنمية االقتصادية بأنيا تحسيف دخؿ الفرد بصورة مستمرة 
بسبب التطور التكنولوجي لممجتمع واف التنمية االقتصادية سترتبط بتنمية اإلبداع في شخصية الفرد والذي 

(. وفي ىذا الصدد  Everett، 1973:  81-80ماعي التدريجي لممجتمع )سيؤدي الى التطور االجت
قد تناوؿ ايضًا قضية التنمية االقتصادية مف   David Macllellandنجد اف عالـ النفس دافيد ماكيالند

التركيز عمى الجانب السيكولوجي حيث انو كاف يعتقد انو عمى الدوؿ النامية أف تزيد مف دافعية أفرادىا 
النجاز لكي يتمكنوا مف تحسيف ظروفيـ االجتماعية واالقتصادية في بمدانيـ ، فالمجتمع الذي تكوف نحو ا

، (86 :1973لديو قدرة عالية عمى االنجاز ينتج مخططيف قادريف عمى تحقيؽ التنمية االقتصادية 
David) 

 -وتستند التنمية الى ثالثة أبعاد ىي كالتالي:
 ويتمثؿ بحجـ الموارد الموجودة وكيفية توزيعيا وتنفيذىا  -الموارد :البعد بحجـ  -البعد االوؿ :
اف ما تفرضو العممية التنموية وما يترتب عميو ىي ضرورة لفترات زمنية  -البعد الزماني : -البعد الثاني :

 ( . 4: 2008مختمفة ألجزاء عممياتيا .  )إبراىيـ ، 
مية اف تتمحور دوف وجود وعاء مكاني يحتوييا لتتجسد آثارىا ال يمكف لمتن -البعد المكاني: -البعد الثالث:

 (.6: 2010في البينة المحيطة ليا وبدرجات متفاوتة ومستويات متباينة.)ابراىيـ،
اف التنمية بمثابة انتقاؿ مف المرحمة الراىنة الى مرحمة أفضؿ بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وبذلؾ فيي 

واٍع وغايات وأىداؼ مرحمية محددة ذات ىدؼ  يات مضموف إستراتيجمنظومة متشعبة وواسعة ، وىي ذ
شامؿ وعاـ لعمميات ذات طبيعة ديناميكية في مكاف محدد وتكوف عمى شكؿ سمسمة مف التغيرات الوظيفية 
التي تستيدؼ مكونات المكاف المقصود مستندة الى حجـ اإلمكانات المتوفرة لموصوؿ الى أقصى عائد 

 منية لتحقيؽ الرفاىية بكؿ مستوياتيا االقتصادية والجتماعية . ممكف بأقؿ فترة ز 



 
 

وفي حقيقة االمر فاف شمولية مفيوـ التنمية ادت الى اختالؼ وجيات النظر في تعريفيا وصعوبة 
االحاطة بيا لتعدد ابعادىا االقتصادية واالجتماعية والمكانية ، كما اف مفيوـ التنمية يتأثر بطبيعة 

 (  .23: 2009ية وااليدلوجية )الدليمي، موسى، المنطمقات الفكر 
اف ىدؼ التنمية ىو تحقيؽ التوازف النسبي بيف عناصرىا المختمفة البيئية واالجتماعية  

واالقتصادية حيث يبرز اثر االدارة عنصرًا فاعاًل وداعمًا لتحقيؽ األىداؼ المحمية واالجتماعية 
 ( .36: 1999تدامتيا )الشاىد ،واالقتصادية والعمؿ عمى متابعتيا وتدعيـ اس

 اهداف التنمية االقتصادية. -6
وبما اف التنمية تعني احداث تغييرات ىيكمية اقتصادية واجتماعية وتنظيمية ، لذلؾ فالتغيرات  

 -الييكمية والمستيدفة مف خالؿ التنمية تكوف ثالثية االىداؼ :
يتمثؿ في التغيرات التي تحدث في العالقة النسبية بيف القطاعات االنتاجية  -اليدؼ االقتصادي : - أ

والخدمية واسياماتيا النسبية في الناتج المحمي االجمالي ، وتنمية القوى البشرية وتوظيؼ العمالة 
يوب الييكمية الوطنية ، واقامة البنى االساسية وتوفير الخدمات والمرافؽ العامة ، وتقميص الع

 ( . 5: 2008باالقتصاد ، وترشيد استثمار الموارد االقتصادية وتنويع قاعدتيا )ابراىيـ ، 
يتمثؿ في التغيرات التي تحدث في انماط الحياة والسموؾ والعالقات  -اليدؼ االجتماعي: - ب

عمى مستوى  االجتماعية والمستويات الثقافية لمفئات المختمفة مف المجتمع واالنعكاسات االيجابية
 (. 28: 2010المعيشة ونوعية الحياة الناجمة عف زيادة الدخؿ واالنتاج او كمييما)الجعفري،

يتمثؿ في التغيرات المؤسسية واإلدارية الالزمة لمواكبة مراحؿ التطور  -اليدؼ التنظيمي: - ت
ير التقني المختمفة لممجتمع والتفاعؿ مف المتغيرات والمستجدات بكفاءة ومرونة ومف خالؿ التطو 

وتحسيف االنتاجية ورفع كفاءة االداء لألجيزة والمؤسسات المختمفة المشاركة في عممية التنمية 
 (11: 2009)ابراىيـ ، 

 . مقاييـــــس التنميــة -4
 -وىي مقاييس يمكف مف خالليا معرفة ما حققو المجتمع مف تقدـ وىنالؾ ثالثة مقاييس ىي :

تشارًا ويستعمؿ في قياس التنمية ودرجة التقدـ االقتصادي وىو االكثر ان -: مقاييس الدخؿ : - أ
 ( . 77: 1993واالجتماعي والعمراني )احمد ، 

فيناؾ جوانب صحية وجوانب خاصة بالتغذية وجوانب تعميمية وثقافية  -: المقاييس االجتماعية : - ب
اذ يبمغ  ، ففي المجاؿ الصحي فاف انخفاض مستويات الدخؿ لو آثار مباشرة عمى صحة االنساف

معدؿ الوفيات بيف االطفاؿ في الدوؿ النامية ضعؼ معدلو في الدوؿ المتقدمة.وفيما يخص 



 
 

التعميـ والثقافة فاف معدؿ األمية في الدوؿ المتقدمة منخفض بالنسبة الى الدوؿ النامية وىذا 
 ( .  30: 2012االنخفاض مازاؿ مستمرا )الزبيدي،

تغيرات الييكمية التي احدثتيا الدوؿ النامية في بنيتيا االقتصادية مف وىي تمؾ ال -ج: المقاييس الييكمية :
 ( . 69:  2000اجؿ االتجاه نحو التصنيع وتوسيع قاعدة االنتاج وتنويعو )عبد العزيز ، 

 محـاور التنمية .- 3 
وىي عممية "تغيير حضاري تتناوؿ آفاقًا واسعة مف المشروعات التي  -التنمية االجتماعية : - أ

الى خدمة االنساف وتوفير الحاجات المتصمة بعممو ونشاطو ، ورفع مستواه الثقافي  تيدؼ
والصحي والفكري والروحي ، وتعمؿ ىذه التنمية عمى استخداـ الطاقات البشرية مف اجؿ خدمة 

 ( .175:  2005اىداؼ التنمية". حسف ، 
 -( :24-23:  2009ومف اىـ مرتكزات التنمية االجتماعية )الكنز ، 

  . جيود مشتركة بيف المواطنيف والحكومة 
  . تكامؿ وتساند بيف المجتمع المحمي والمجتمع الكبير 
  . وجود أىداؼ مخططة 
  . تحقيؽ األماف االجتماعي والرفاىية واالستقرار 

ىي تقدـ المجتمع عف طريؽ استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضؿ ، ورفع  -التنمية االقتصادية : - ب
مستويات اإلنتاج مف خالؿ إنماء الميارات والطاقات البشرية وخمؽ تنظيمات أفضؿ ، ىذا فضاًل 

  ( . 20: 2011عف زيادة رأس الماؿ المتراكـ في المجتمع عمى مر الزمف . )عجمية، ليثي،
 التننـــــية احمللــــــــية-نيا:ثا

 .ٕوــــانًفٓ .1

الى عمميو تنمية المجتمع المحمي بأنيا العممية التي  Mary Ross ينظر الكاتب ماري روس  
يتمكف مف خالليا افراد المجتمع المحمي مف تحديد الحاجات واالىداؼ وترتيبيا وفقًا ألولوياتيـ وىو ما 

( . وفي تعريؼ االمـ المتحدة سنة 27: 2009يشجع روح والتعاوف والتضامف في المجتمع )الكنز،
لمجتمع ىي العممية التي تستيدؼ الربط بيف الجيود االىمية وجيود السمطات يشير الى اف" تنمية ا 1956

الحكومية لتحسيف الظروؼ االقتصادية واالجتماعية والثقافية لممجتمعات المحمية ، وتكامؿ ىذه 
:  2000المجتمعات في حياة االمـ والشعوب وتمكينيا مف االسياـ الفعمي في التقدـ القومي" )خاطر ، 

ا اف تنمية المجتمع المحمي  تستيدؼ تحسيف االحواؿ والظروؼ االقتصادية واالجتماعية  ( . كم40
والثقافية، وىذا يعني اف ىذا المستوى مف التنمية يتجو نحو كافة مكونات البناء االجتماعي في المجتمع 



 
 

تنمية متكاممة المحمي ، أي ال يركز عمى جانب دوف االخر ، وبيذا المدخؿ تكوف تنمية المجتمع المحمي 
 ( . 28:  2009. )الكنز ، 

 ( 43: 2006وقد حدد نمسوف  مجموعة المبادئ االتية في تنمية المجتمع وتغيره:_ )عبد الفتاح ،  
  اف المجتمع المحمي ىو الوحدة االجتماعية التي يمكف اف يشارؾ المواطنوف مف خالليا فيما

 يحدث بداخمو مف برامج انمائية مشاركة فعالة . 
   يحدث التقدـ االجتماعي عند حدوث نمو كافة أجزاء البناء االجتماعي نموًا متوازنًا 
  . اف يتخمؿ العمؿ الديمقراطي جميع مراحؿ وخطوات التنمية المحمية 
  . ضرورة وجود قنوات اتصالية فعالة ومستمرة بيف المواطنيف وقيادتيـ 
 ستراتيجيات التنمـــية المحمــية  .6

ديد مف الكتابات نماذج مف ستراتيجيات تنمية المجتمعات المحمية كاف مف أىميا لقد تناولت الع 
  -ىو :
قدـ كارؿ تايمور نموذج لخطوات العمؿ اإلنمائي  -:  Taylorنموذج العمؿ اإلنمائي عند تايمور  .1

 ( . 48: 2006)عبد الفتاح، -عمى مستوى المجتمعات المحمية وتمثمت خطوات ىذا النموذج  :
  المناقشة المنيجية لمحاجات العامة حيث يمكف ذلؾ مف اكتشاؼ المشكالت وتحديدىا بدقة

 وتشخيص أسبابيا الموضوعية . 
  التخطيط المنيجي لتنفيذ برامج المساعدات الذاتية ، وىي خطوة تعقب ادراؾ اعضاء المجتمع

 المحمي لحاجاتيـ ومشكالتيـ ومعرفة أسبابيا ، ويتـ فييا رسـ خطة محمية لمواجيتيا. 
  . تعبئة وتسخير اإلمكانات االقتصادية واالجتماعية لجماعات المجتمع المحمي 
  ، وىو ما يولد الشعور بالفخر الجماعي واالنجاز ، والذي يستثير الشعور تنمية الطموح المحمي

 بالوالء االجتماعي والتماسؾ بيف أىالي المجتمع المحمي . 
 ( 31: 2009: )الكنز،w.Bidelنموذج العمؿ االنمائي عند ولياـ بيدؿ  .2

 -قدـ بيدؿ نموذجا ينظر الى مراحؿ العمؿ االنمائي، وتتمثؿ مراحمو في :
 ة االستكشافية ويقوـ فييا اخصائي التنمية بمحاولة اكتساب ثقة اىالي وقيادات المرحم

المجتمع المحمي  واقناعيـ بدوره وباىمية التغيير بالنسبة الييـ مف خالؿ لقاءاتو 
 واجتماعاتو معيـ ومف خالؿ الدراسات المحمية التي يقـو بيا.

 المرحمو توجيو مناقشة االىالي  المرحمة النقاشية وتكوف ميمة اخصائي التنمية في ىذه
لمشكالتيـ المحمية مع مراعاة اتاحة الفرصة اماـ قيادات المجتمع المحمي لمتعبير الحر 

 عف افكارىـ ومخاوفيـ واختيار البدائؿ.



 
 

  مرحمة النشاط ويتـ ىنا تنفيذ القرارات الجماعية التي تـ التوصؿ الييا والتي تخدـ الصالح
 العاـ.

 تـ فييا معرفة الجوانب االيجابية والسمبية لمعممية التنموية.مرحمة التقييـ وي 
  مرحمة االستمرار ويعمؿ اخصائي التنمية في ىذه المرحمة عمى جعؿ العممية االنمائية عممية

 تمقائية ومستمرة داخؿ المجتمع المحمي.
يًا في نجاح عممية ويرى الباحث اف الموارد التنموية المتوفرة في مجتمع محمي معيف تمعب دورًا اساس 

  -التنمية المحمية لذلؾ المجتمع المحمي ويمكف تقسيـ ىذه الموارد مف حيث طبيعتيا عمى ماياتي:
 وىي البشر وما يممكوف مف المعارؼ والقدرات والكفاءات وغيرىا .  -الموارد البشرية:-1
دارية التي تنظـ العالقة بيف الناس وىي التعميمات واألنظمة القانونية واإل -:الموارد المستقرة او الثابتة-2

مع بعضيـ وتحكـ عالقتيـ بالموارد االخرى وطرؽ التعامؿ معيا ، مثؿ النظـ والموائح والقوانيف ، الثقافة 
 السائدة والعادات والتقاليد وغيرىا . 

ر وىي ما تحويو االرض مف نعـ الخالؽ  سواء خارجيا او باطنيا مثؿ الصخو  -:الموارد الطبيعية-4
 والمعادف والغابات والمياه وغيرىا . 

ويعتبر منيج التمكيف احد اىـ مناىج التنمية المحمية وىو "إعداد خطط نابعة مف االحتياجات  
الفعمية ، وترسيخ منيج التنمية القاعدية ، وتبني خطط اكثر واقعيو  والمساىمة في بناء قدرات المجتمعات 

إلحساسيـ باف الخطط المحمية عف طريؽ اشراؾ افراد المجتمع المحمي في كؿ المراحؿ ومتابعتيا نتيجة 
نابعة مف احتياجاتيـ ،وىي التي ستمكنيـ مف قوة مادة ومعنوية يستطيعوف بواسطتيا مجابية الصعوبات  

 (. 21: 2013المشاكؿ وتجعميـ اقدر عمى حميا" )الدرويش ، 
 

 العناصر االساســية لمتنمــــية المحمــــية .  .4
ة المفكريف واألدباء ، ولكف يمكف حصر بعض العناصر تعددت ابعاد وعناصر التنمية المحمية بحسب رؤي

 االساسية وىي : 
تعرؼ بانيا تفاعؿ واشراؾ اكبر عدد مف ابناء المناطؽ المحمية في  -المشاركة المجتمعية :- - أ

(، 59-58: 2012وضع وتنفيذ المشاريع الرامية الى خدمتيـ ورفع مستوى حياتيـ ) الزبيدي،
ممية التي يؤثر الفرد مف خالليا تأثيرا كبيرا في الحياة السياسية وفي مفيوميا الشامؿ تعني الع

واالجتماعية واالقتصادية لمجتمعو، وتكوف لديو الفرصة، ألف يشارؾ في وضع األىداؼ العامة 
( ، اضافة الى ذلؾ، 145: 1999كذلؾ أفضؿ الوسائؿ لتحقيؽ إنجاز ىذه األىداؼ) سالـ، 



 
 

ى انيا مشاركة السكاف والفئات المستيدفة في اتخاذ القرار ينظر الى المشاركة في التنمية عم
 ( . Frankly ,1985 :15وتنفيذ النشاطات التنموية المختمفة وعمى جميع المستويات )

( بأنيا " العممية التي يشترؾ فييا المختصوف  Moatasim، (56: 2005 في حيف عرفيا  
الحكوميوف وغيرىـ سوية لعمؿ شيء ما سواء كاف  والمنظمات المجتمعية ومجموعات المجتمع والموظفوف

 ذلؾ بشكؿ شراكو رسمية او غير رسمية" . 
اف تتـ اال عمى  وىي شرط تحقؽ المشاركة المجتمعيو ، اذ اف االخيره اليمكف -الديمقراطية :- - ب

اساس طوعي وديمقراطي و يممؾ فيو كؿ شخص حرية التعبير عف رأيو وحرية المبادرة الطوعية 
، ويستطيع فيو كؿ شخص المساىمة في اتخاذ القرار المتعمؽ بمستقبؿ مجتمعو 

 ( . 32: 2012المحمي)الزبيدي،
شكؿ عاـ وتعتبر جزءًا متممًا ليا ، مما ترتبط التنمية المحمية بالتنمية الوطنية ب -التكامؿ والتوافؽ:-ج

يستوجب مف القائميف مراعاة التكامؿ والتوافؽ بيف توجيات واىداؼ التنمية الوطنية لمبمد وبيف أىداؼ 
 وبرامج التنمية المحمية لممجتمعات الصغيرة او األقاليـ لتجنب االزدواجية في البرامج واالىداؼ . 

تمد تنمية المجتمع المحمي عمى االستخداـ االمثؿ والكفوء لمموارد تع -االستخداـ الكفوء لمموارد:-د
واالمكانات المتاحة ، سواء الموارد البشرية او المادية ، مما يقود الى مكاسب اقتصادية واجتماعية متعددة 

 تمع .مثؿ تقميؿ كمفة المشاريع مف خالؿ استعماؿ الموارد المألوفة بداًل مف الموارد الجديدة بالنسبة لممج
 
 
 

 وبناًء عمى ىذه العناصر االربعة يمكف اف نحدد بعضا مف اىداؼ التنمية المحمية  وىي:
  تطوير االنساف المحمي مف خالؿ المساىمة المباشرة في تنمية منطقتو باعتباره العنصر االوؿ في

ية   التركيبة االجتماعية الوطنية ، وبما يدعـ الربط بيف المواطف المحمي والشخصية الوطن
 ( . 78:  2013)الكناني ، الزبيدي ،

 ، ( . 22: 2009التخفيؼ مف الفوارؽ التنموية بيف االقاليـ والواليات داخؿ االقميـ الواحد. )شريفي 
 . الصعوبات التي تواجه التنمية المحميــة -3

يمكف ادراجيا في تواجو التنمية المحمية وبرامجيا صعوبات فنية رغـ إدماجيا في الخطة الوطنية الشاممة، 
 (79: 2013)الكناني،الزبيدي، -:الجوانب اآلتية



 
 

عادة ما يتـ تخطيط البرامج بمرونة كبيرة رغبة في دمج التنمية المحمية  -عدـ وضوح االىداؼ : - أ
 وتغيير السموؾ المحمي مف خالؿ ربط الخطط االقميمية بالخطط الشاممة. 

ية الى ادارة مستقمة لموحدات التخطيطية في المناطؽ غالبًا ما تفتقر الدوؿ النام -ىيكمية العمؿ : - ب
الجغرافية لمدولة ، وفي حالة وجودىا فإنيا تعاني مف نقص الكادر المتمرس والذي يتمكف مف 

 اداء ميامو التخطيطية ، باإلضافة الى ندرة البيانات االحصائية عمى المستوى المحمي.
عممية التقديرات اثناء تنفيذ المشاريع عمى اساس عالقات عند تخطيط المشاريع تقوـ  -تقدير النتائج :-ج

مادية بحتة كتوافر االيدي العاممة ، ومف النادر اف نجد تجارب وحمواًل لممشاكؿ المتعمقة بالعالقة بيف 
 القوى العاممة والتقنيات المستخدمة .

تو ىي الناس والتنفيذيوف وبالتالي فاف الباحث يرى اف تنمية المجتمع المحمي ىي عبارة عف نظاـ مدخال
ومنظمات المجتمع المدني والحكومة ، وتتفاعؿ ىذه المدخالت في سمسمة في االجراءات والعمؿ الدؤوب 
لوضع الخطط التنموية لمجتمعيـ او مدينتيـ ، اما مخرجات النظاـ فيي تنمية مجتمعيـ ورفع وتحسيف 

ت ، ولذلؾ فاف نافمة القوؿ اف التنمية المحمية مستوى المعيشة وتقديـ الخدمات االساسية في شتى المجاال
ىي عممية ديناميكية تشاركية ال يمكف اف يكتب ليا النجاح اذا ما اىممت طرفًا مف اطراؼ المجتمع 

 المحمي. 
 

 -:ثالجا: التننــــية املكانـية

 المفهــــــــوم. .1
نالت ظاىرة التبايف المكاني اىتماـ الكثير مف المخططيف في الدوؿ النامية بسبب سوء استخداـ الموارد 
وعدـ التوزيع العادؿ واالستخداـ الكفوء ضمف مناطؽ البمد الواحد ، حيث اف التنمية المكانية ىي محصمة 

توافؽ بيف النظاـ االقتصادي واالقاليـ الخطط والبرامج االستثمارية التنموية والتي تؤدي احيانًا الى عدـ ال
 والمدف . 

تشير كممة التنمية المكانية الى ازالة المعوقات البنيوية الى تمثؿ عقبة في التطور المكاني واظيار القدرات 
( وىناؾ مف يعتبرىا انيا جوىر التنمية في ايجاد اساليب تتالءـ مع الييكؿ 14:  2000الكامنة )خير ، 

تمتع بو مف خصائص ومميزات حيث ال يمكف لمتنمية اف تتمحور مف دوف وجود وعاء المكاني وما ي
مكاني يحتوييا لتتجسد اثارىا في البيئة المحيطة بيا وبدرجات متقاربة ومستويات متباينة )الجعفري ، 

2010 :27 . ) 



 
 

اينة اف وضع االلية التنموية يعتمد في اساسو عمى خصائص المكاف المختمفة النوع والمتب 
المستوى ، والتي تختمؼ باختالؼ االحيزة نفسيا مف خالؿ العناصر المكونة ليا )البشرية والمادية 

( ، حيث تمثؿ البنية المكانية نتاجًا 2: 2008كاألنشطة االقتصادية واالجتماعية او العمرانية( )ابراىيـ ، 
ت الطبيعية المتاحة لمحيز المكاني لتفاعؿ عوامؿ عديدة منيا االقتصادية المحتوية لمموارد واالمكانا

والعوامؿ البشرية والمرتبطة بحجـ السكاف واليـر المتكوف منو ومستوى التعميـ وحجـ الحيز نفسو المتمثؿ 
 ( . 1:  2010بالمساحة )ابراىيـ ، 

باإلضافة لما سبؽ فاف التنمية المكانية تعني بموغ الييكؿ المكاني لالقتصاد في أي مكاف وفي  
 (  kukcnski،  1978: 195ت مرحمة تنسجـ مع عممية النمو االقتصادي ودعميا بشكؿ كفوء ) أي وق

 سياســات التنمـية المكانـــــية.  .6
اف سياسات التنمية المكانية تتضمف مكونيف اساسييف ىما سياسة التنمية الحضرية وسياسة  

ي تحديد المراكز او التجمعات الحضرية التنمية االقميمية حيث اف االولى )سياسة التنمية الحضرية( ى
التي يبغي تنميتيا عمى المدى البعيد مف خالؿ مجموعة مف الدراسات االقتصادية واالجتماعية والعمرانية 
في االقميـ المراد تطويره. اما المكوف الثاني وىي سياسة التنمية االقميمية فتمثؿ االطار التخطيطي الذي 

يفية توزيع الموارد المادية والبشرية في االقميـ بالشكؿ الذي يضمف كفاءة يرسـ االتجاىات الرئيسة لك
تحقيؽ ونجاح اىداؼ التنمية المكانية مف خالؿ ايجاد حالة مف التوازف النسبي في توزيع االستثمارات بيف 
 االقاليـ المختمفة بغية الحد مف ظاىرتي  التفاوت المكاني والتركز السكاني في مستويات التنمية

 (  . 7: 2013)الناشي،
 اساليب تطبيق سياسات التنميــــــة المكانيـــــــة . .4

والذي يتمثؿ باستعماالت كثافة واطئة في المناطؽ الصناعية او الزراعية  -اسموب حافة المدنية : - أ
 ( . 51: 1999يسيـ في تنميتيا والحد مف توسع المدف الكبرى  )يوسؼ ، 

يستخدـ في تنمية المدف الواقعة عمى طرؽ النقؿ في محاور  -اسموب المحاور الحضرية: - ب
تخطيطية مختارة بأنشطة اقتصادية مناسبة ليذه المحاور تؤدي الى نمو المستقرات البشرية وتنمية 

 ( .   8: 2013النشاطات الحيوية االخرى في مرحمة الحقة )الناشي ، 
الؿ توفير مناطؽ ذات تخطيط مسبؽ وسيمة لمسياسة الحضرية مف خ -اسموب المدف الجديدة :-ج

 ( . 39: 2009ومواصفات تخطيطية عالية اال انيا تحتاج الى استثمارات ضخمة نسبيًا )الزبيدي ، 



 
 

يتطمب ضخ استثمارات كبيرة في عدد كبير مف المدف الصغيرة  -اسموب المراكز الحضرية المنتشرة :-د
نو االفضؿ في نشر التنمية في مختمؼ المراكز االمر الذي ال يتالءـ مع ظروؼ  بعض البمداف ولو ا

 ( . 8:  2013الحضرية  )الناشي، 
 . ستراتيجـــــــــــــــــيات التنمــــــــــــــــية المكانــــــــــــــــــــــــــية . 3

تعاني  االقاليـ المتخمفة مف انخفاض مستوى الناتج االقميمي ، وما  -استراتيجية نقؿ العامميف : - أ
يترتب عميو مف انخفاض في مستويات الدخوؿ ، ومف ثـ مستوى المعيشة ، وازدياد معدالت 
البطالة ، نتيجة لزيادة العرض مف قوة العمؿ وقمة الطمب مف فرص العمؿ المتاحة مقارنة 
باالقاليـ المتطورة التي يزداد الطمب فييا عمى االيدي العاممة وترتفع اجورىا بسبب استقطابيا 

التنمية ، وفي ضوء ذلؾ فاف ىذه االستراتيجية تعمؿ عمى تشجيع ىجرة العمالة واالنتقاؿ  لمشاريع
الى االقاليـ او المناطؽ المتطورة لمعمؿ فييا والستثمار طاقاتيـ ولكي يكتب النجاح ليذه 

و االستراتيجية البد مف تحفيز الجيود عمى دعـ عممية التنمية والتطور اعتمادًا عمى امكانيات النم
خاصة الموارد البشرية مف خالؿ تقديـ المساعدة المحفزة لمقوى العاممة المياجرة ، عف طريؽ 
)رفع مستوى قدرات وميارات العماؿ المشتغميف مف خالؿ التدريب وتوطينيـ في المناطؽ ذات 
االمكانات التنموية العالية والعمؿ عمى توفير السكف والتعميـ المناسب ليـ مف اجؿ معالجة 

 ( .     Richardson ,1969 :388-393تفاوت المكاني )ال
وتسمى ايضا بستراتيجية ىجرة راس الماؿ، وجوىر ىذه  -ستراتيجية نقؿ االستثمارات: - ب

االستراتيجية يقوـ عمى تشجيع حركة الصناعة واالستثمارات بالتوجو الى االقاليـ التي يكوف فييا 
عة بشكؿ سريع بمحددات التنمية في االقاليـ الضغط عمى الموارد اقؿ ، وتتأثر حركة الصنا

( في محاولو 45:  1984المتطورة وتجذب الحوافز المالية في المناطؽ المتخمفة )الدليمي ، 
لتوليد فرص عمؿ مف اجؿ تقميؿ معدالت البطالة وزيادة مستوى النشاط االقتصادي فييا، وما 

وتغيير البنياف االقتصادي واالقميمي مف يترتب عمى ذلؾ مف رفع مستوى الدخؿ الفردي لمسكاف ، 
 .)   Richardson ,1969 :398-403) جراء تحقيؽ االستثمار االمثؿ لمموارد المتاحة

ومف الممكف اف يكوف لمحكومة دور ميـ في تحقيؽ ىذه االستراتيجية ، عف طريؽ خمؽ الظروؼ   
يا الجديدة اعتمادًا عمى االنفاؽ الحكومي اضافة المالئمة لتوزيع االستثمارات التنموية مكانيًا واختيار مواقع

الى استثمارات القطاع الخاص ، واف الدور الحكومي قد يتخذ طرقًا عديدة منيا ، ومف ىذه الطرؽ ، 
 -( : (Duncan, 1979 : 45-60الترغيب والترىيب 

 
 



 
 

يعني قياـ الدولة بتقديـ المساعدات والتسييالت لممستثمريف لتحديد مواقع  -اسموب الترغيب: 
مشاريعيـ في االقاليـ االقؿ تطورًا ، والتي تنوي الدولة النيوض بيا ، حيث تقـو الحكومة 
 المركزية بتقديـ القروض واالعفاءات الضريبية والمنح المالية وغيرىا مف المساعدات لتحمؿ جزء

  مف تكاليفيا( . 
وىو سعي الدولة لمنع عمميو النمو والقياـ بمشاريع جديده في االقاليـ مف خالؿ وضع  -:الترىيب 

المحددات والعراقيؿ او فرض القيود عمى حركة عوامؿ االنتاج بعدة صيغ تنظيمية مثؿ وضع 
 حاؿ انشائيا .شروط معينة لمنح اجازات البناء لممشاريع الجديدة وفرض الضرائب عمييا في 

اقطاب النمو : تتطمب ىذه االستراتيجية تركيز االستثمارات في مواقع مختارة او تطوير بؤر صناعية -ج 
مختارة في مكاف يتكوف مف صناعات قائدة ومنشآت دافعة ، لدعـ االقتصاديات الموقعية )الجبوري ، 

2006 :48 . ) 
 د مجموعة مف اىداؼ التنمية المكانية لألقاليـ.ووفقًا ليذه االستراتيجيات ، فانو باإلمكاف تحدي

الوصوؿ الى مرحمة التوازف االقميمي عند توزيع المشاريع االستثمارية بغية االستفادة مف كافة -1
االمكانات والموارد المتوفرة في االقاليـ ، بحيث ال يؤثر نمو وتطور ىذا االقميـ عمى نمو وتطور االقاليـ 

 ؼ االمكانات التنموية لتمؾ االقاليـ مف حيث رؤوس االمواؿ او االيدي العاممة. المجاورة لو او استنزا
زيادة معدؿ نمو الناتج الوطني الذي يؤدي الى دعـ معدالت النمو االقتصادي وتحسيف مستوى -2

 المعيشة وبالتالي االرتقاء بمستويات التنمية المكانية وتحقيؽ الرفاىية االجتماعية واالقتصادية . 
التوزيع االمثؿ لمسكاف عمى مستوى االقاليـ )اعادة توزيع السكاف ما بيف االقاليـ( ، الف عدـ التوازف -3

 (. 41: 2006في توزيعيـ سيولد مناطؽ جذب ومناطؽ طرد لمسكاف )الجبوري ، 
رفع مستوى االستخداـ الكمي والنوعي مف خالؿ توليد فرص عمؿ داخؿ االقميـ مما لو مف اثر عمى -4
 ( .6:  2013االقميـ )الناشي ،  فيؿ حركة اليجرة الداخمية لمسكاف ما بيتقم
توليد تجمعات حضرية ، فالتحضر يعني زيادة سكاف المدف عف طريؽ االنتقاؿ مف الريؼ الى المدف -5

او تغيير الريؼ مف حياة ريفية الى حضرية عف طريؽ توفير الخدمات ، وما يرتبط بذلؾ مف تغيير في 
 ( . 69: 1998يف واالنماط السموكية لألفراد . )عبد الجابر ، وآخروف ، انواع الم

اما عالقة التنمية المكانية بالالمركزية اإلدارية ، فأنيا تتبمور في سياقات الفعؿ التنموي بالمفيـو  
الحديث لمتنمية القائـ عمى التنمية المكانية التي تيدؼ الى احداث سمسمة مف التغيرات الجذرية في 
المجتمع بيدؼ اكساب المجتمع القدرة عمى التطور الذاتي المتواصؿ بما يضمف التحسف المتزايد في 

 ( . 33: 2010نوعية الحياة لممجتمع )الجعفري ، 



 
 

( ، االنتقاؿ مف االدارة المركزية 2017-2013( ، )2014-2010لقد تضمنت خطتا التنمية الوطنية )
وتعتبر  كزيو مف اجؿ اعطاء دور اكبر لمحكومات المحمية لالقتصاد الوطني الى االدارة الالمر 

( فطالبت بإعادة تصحيح التوزيع 2014-2010الثنائية المكانية مف اىـ تحديدات خطة التنمية الوطنية )
المكاني الستثمارات الخطة ، ومف اىـ المبادئ الداعمة لفمسفة النموذج التنموي في خطة التنمية الوطنية 

القوة في الالمركزية ليكوف مسوغًا كافيًا لتحديد اولويات التنمية المكانية وتوزيع  ( ىو2013-2017)
االستثمارات مكانيًا ونمط توزيع تخصيصات االستثمار جغرافيًا وفقًا لمبدأ الميزة النسبية وتحقيؽ المنافسة 

 ( .5:  2015التي تقود الى تعظيـ المنافع عمى كافة المستويات) الميداوي، 
 االبعــــاد المكانـية لمتنمــية فـــــي العــراق.-5
برزت الحاجة الى تقييـ الواقع الفعمي ومحاولة ادخاؿ البعد المكاني في فمسفة التخطيط القطاعي  

بيدؼ تحقيؽ معدالت عالية لمنمو االقتصادي مكانيًا نتيجًة لمتبايف الحاصؿ في التنمية المكانية بيف 
( ، ومف المؤشرات عمى تمؾ الفترة يالحظ اف 1970-1950ات الواقعة بيف عامي )محافظات العراؽ لمفتر 

مراكز حضرية كبيرة ىي العاصمة بغداد  3النمط االساسي لمتنمية المكانية لـ يكف يتجاوز أكثر مف 
 ( . 3:  2007والبصرة والموصؿ )العمار ، 

ؽ محافظة بغداد في اجمالي ( اشرت استمرار تفو 1974-1970والدليؿ عمى ذلؾ نجد اف خطة ) 
% (مف 38.7% مما يعني اف) 14.8% ( و محافظة البصرة 23.9التخصيصات االستثمارية بنسبة) 

 (. 92: 1984اجمالي التخصيصات  االستثمارية قد تركز في محافظتيف )وزارة التخطيط،
متمثمة بظيور (كذلؾ مع بعض االستثناءات ال 1980-1976استمر ىذا النمط مف التفضيؿ في خطة )

%( عمى التوالي مف استثمارات 9.9% ( و )6.2اقطاب نمو جديدة )صالح الديف ، االنبار( وبنسبة )
ذات الخطة ، وىذا يبدو تحواًل ستراتيجيًا في اإلبعاد المكانية نحو اماكف جديدة تعمؿ كأقطاب نمو تقمؿ 

 ( . 4:  2007مف ىيمنة المراكز التقميدية )العمار ، 
فقد أكدت عمى ضرورة تقميؿ فجوة التنمية  1985-1981طة  المحافظات العراقية لسنة اما في خ

االجتماعية في مناطؽ البمد والعمؿ عمى زيادة التوازف بيف المناطؽ االقؿ تطورًا وتمؾ  –االقتصادية 
مف العناية  األكثر تطورًا كما أكدت عمى زيادة توفير الخدمات العامة لمفئات االقؿ دخاًل واعطاء المزيد

 (.  8-7: 1981في تقميؿ التفاوت المكاني بيف الريؼ والمدينة )وزارة التخطيط،
فقد اكدت عمى مواصمة الدعـ الكامؿ لممجيود الحربي الى جانب  1990-1986اما فيما يتعمؽ بخطة 

وازنة مف تعزيز االىداؼ االقتصادية ذات العالقة برفع المستوى المعاشي لمسكاف وتحقيؽ التنمية المت



 
 

خالؿ تحميؿ واقع التنمية المكانية والذي توصمت فيو الى اىمية تقميؿ التركز االستثماري مكانيًا في 
 (. 6: 2007المحافظات الرئيسية )العمار،

وقد اضافت ىذه الخطة مجموعة مف االىداؼ منيا، وضع اسس ومؤشرات التنمية االقميمية مف خالؿ 
ورًا ، وعدـ التركيز عمى العوامؿ االقتصادية في توزيع المشاريع مع تقميؿ حصص المحافظات االكثر تط

التأكيد عمى تحديد األولويات بيف المحافظات وفقًا لألنشطة والفعاليات مكانيًا . فقد أوضحت إحدى 
(، باف خالصة ترتيب مستوى التطور بيف 55: 1991الدراسات المعدة في وزارة التخطيط )وزارة التخطيط،

ت تؤكد عمى وجود فجوة تنموية واضحة حيث امكف تمييز ثالثة مجاميع مف المحافظات بحسب المحافظا
 مستوى تطورىا وكما يأتي : 

،  17، واسط  18محافظات ىي ذي قار بالمرتبة  8مجموعة المحافظات األقؿ تطورًا وقد شممت -أ
 .  12، ميساف  13، ديالى  14، القادسية  15، دىوؾ  16السميمانية 

، بابؿ  8، المثنى  9، كركوؾ  15، اربيؿ  11مجموعة المحافظات المتوسطة التطور وىي النجؼ -ب
 .  6، كربالء 7
، واخيرًا محافظة  2، البصرة 3، صالح الديف 4، االنبار  5مجموعة المحافظات المتطورة وىي نينوى-ج

 بغداد بالمرتبة االولى . 
فيي  1995-1991ة االقتصادية واالجتماعية لمفترة اما عند تحميؿ االطار العاـ لخطة التنمي 

وما يتطمب ىذا مف  1988وكما معروؼ تمثؿ الخطة األولى بعد توقؼ الحرب العراقية االيرانية  سنة 
وما تالىا مف  1991-1990إعادة أعمار وتييئة مستمزمات ذلؾ ، اال اف إحداث حرب الخميج األولى 

وما رافقيا مف ظروؼ غير 1990حصار االقتصادي ، ومنذ عاـ  عقوبات اقتصادية دولية متمثمة بال
طبيعية ، قد اثر ذلؾ بشكؿ كبير عمى عممية التنمية بكؿ ابعادىا واتجاىاتيا وحتى في تسميتيا التي لـ 
تصدر بقانوف . اما اىدافيا فيي االخرى قد اكدت عمى توجيو الموارد بشكؿ عقالني لتحقيؽ التنمية 

توى المعاشي لمسكاف وتصحيح االختالالت في االقتصاد الوطني الى جانب تقديـ الشاممة ورفع المس
الخدمات العامة وخاصة في قطاعي التربية والصحة ، اما عمى الصعيد المكاني فقد تضمنت اىدافيا 
التأكيد عمى التوسع في توفير ونشر الخدمات االجتماعية وتقميؿ التبايف المكاني وذلؾ باعتماد المعايير 

 (. 25: 1995التخطيطية لكؿ خدمة )وزارة التخطيط،
ومف المؤشرات التي تـ قياسيا خالؿ احدى دراسات وزارة التخطيط ، حيث تـ تقدير التبايف في   

مستويات التنمية المكانية باستخداـ معامؿ تبايف الدخؿ االقميمي باعتباره مف اىـ مقاييس التي تعكس 



 
 

االقميمية وبتطبيؽ ىذا المعامؿ عمى محافظات العراؽ وجد اف قيمتو  بشكؿ دقيؽ وواضح مشكمة الفوارؽ
وىذه تشير الى حقيقية وجود تبايف كبير مف مستويات الدخؿ بيف  5.28كانت عالية جدًا وبحدود 

المحافظات ، واف تركيز الثروة والدخؿ في محافظات معينة وخاصة بغداد كانت السمة البارزة لالقتصاد 
 ( .51: 2000طر . )وزارة التخطيط ، المكاني في الق

 المؤشرات اإلحصائية المستخدمة في قياس عدالة توزيع الدخول او ثمار التنمية-2
 معامل جيني . - أ

معامؿ جيني )نسبة لمعالـ كواردو جيني ( مف المقاييس اليامة واالكثر شيوعًا في قياس عدالة توزيع 
، يمتاز معامؿ جيني بانو يعطي قياسًا رقميًا لعدالة التوزيع  الدخؿ ، تعتمد فكرتو عمى منحني لورنز

( ، ولقد اقترح عالـ الرياضيات االيطالي )جيني( مقياسًا جبريًا لدرجة التفاوت في 1:  2011)سرحاف ، 
( ومنحني لورنز، أي المساحة الكمية تحت خط 45توزيع الدخؿ ، الذي يمثؿ نسبة المساحة بيف خط )

(. بمعنى اخر فاف معامؿ جيني ينحصر بيف الصفر 4( .انظر شكؿ )11، ص: 2009( )احمد ،45الػ)
والواحد ، حيث يكوف صفرًا عندما ينطبؽ منحني لورنز عمى خط التساوي وتكوف المساحة مساوية لمصفر 

ف معامؿ ويكوف عندىا توزيع الدخؿ متساويًا لجميع افراد المجتمع )التوزيع االمثؿ لمدخؿ( ، بينما يكو 
جيني مساويًا لمواحد عندما ينطبؽ منحني لورنز عمى الخط االفقي والخط العمودي وفي ىذه الحالة يكوف 
توزيع الدخؿ في اسوأ احوالو ، أي انو كمما كانت قيمة معامؿ جيني صغيرة كمما كانت عدالة توزيع 

 ( . 1: 2011الدخؿ افضؿ )سرحاف ،
  -مؿ جيني مف ابسطيا الصيغة اآلتية :وتوجد صيغ رياضية مختمفة لحساب معا

 
 المساحة بين منحني لورنز والخط المرشد                         

 معامل جيني = 
 المساحة االجمالية تحت الخط المرشد                         

 ( .172:  2002)المشيداني وشاوي ، 
 
 
 
 



 
 

 Coefficient Of Variation( c.vمعامل االختالف ) - ب
يقصد بمعامؿ االختالؼ بانو التباعد او التقارب الموجود بيف قيـ المشاىدات التابعة لمتغير ما. ومعامؿ 

(ويعرؼ ايضا انو 1978:95االختالؼ ىي مقياس لمدى تشتت قيـ المشاىدات عف وسطيا)الراوي ،
 ( .132: 1990النسبة بيف االنحراؼ المعياري في توزيع معيف الى وسط ذلؾ التوزيع)ىرمز،

    
 

 ̅
     

  -حيث اف:
xالوسط الحسابي لمجموعة القيـ = 
sاالنحراؼ المعياري ليا = 

ويعد معامؿ االختالؼ افضؿ انواع معامالت التشتت اذ يوضح ىذا المعامؿ نسبة حصة كؿ وحدة مف 
 وحدات الوسط الحسابي مف االنحراؼ المعياري.

 ( Kuznets Coefficientمعامل كوزنتز:) -ج
، معاماًل لقياس التفاوت في توزيع الدخؿ.ويمكف احتسابو مف البيانات العائمية 1975أقترح كوزنتز عاـ 

والفردية بعد تقسيميا الى فئات داخمية متساوية مف حيث نسبة العوائؿ واالفراد في كؿ فئة داخمية. وتتراوح 
الواحد الصحيح وىي الحالة القصوى قيـ معامؿ كوزنتز مابيف الصفر الذي يمثؿ حالة العدالة المطمقة و 

 (.70-69: 2008مف سوء توزيع الدخؿ ويمكف التعبير عنيا بالصيغة االتية )طو،
   

  
∑ |     |    
   

   
 

 حيث اف:
K قيمة معامؿ كوزنتز : 
di (النسبة المئوية لمدخؿ الذي تتمقاىا الفئة العشرية :i.) 

di-10  القيمة المطمقة لمفروؽ بيف النسبة المئوية لالفراد والنسبة المئوية لمدخؿ الفردي الذي تتمقاه الفئة :
 (.iالداخمية)

N  10:عدد الفئات الداخمية وتساوي. 
 
 



 
 

 املبحث انثاني
 أطز انخخطيط

 التخطيط االسرتاتيجي.  -اوال:

 ..ٕوـــــــــانًفٓ
يعتبر التخطيط ضرورة لمقياـ باألنشطة وانجازىا ، وضماف بموغيا الى اىدافيا ، حيث اف  

التخطيط يساعد عمى تحديد األىداؼ واإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ ىذه األىداؼ باإلضافة 
 الى انو يساعد في التنسيؽ بيف االعماؿ والرقابة عمييا . 

بأنو عممية تتضمف وضع مجموعة مف االفتراضات حوؿ الوضع  وىناؾ مف يعرؼ التخطيط ، 
في المستقبؿ ثـ وضع خطة تبيف االىداؼ المطموب الوصوؿ الييا خالؿ فترة محددة واالمكانات الواجب 
توفرىا لتحقيؽ ىذه االىداؼ وكيفية استخداـ ىذه االمكانات والكفاءة والفاعمية المطموبة )النمر ، وآخروف 

(. وبسبب تزايد اىمية التخطيط بشكؿ عاـ في العصر الحديث، فقد تزايدت اىمية 94-95:  2001،
 التخطيط االستراتيجي بشكؿ اكبر بسبب وجود العديد مف التحديات محميا واقميميا وعالميا.

( لمتخطيط االستراتيجي بانو عممية تحديد المستقبؿ Thompson& others, 2010 : 5وينظر ) 
المؤسسة مف خالؿ دراسة وتحميؿ الوضع الحالي وتحديد الطرؽ الالزمة لبموغ ذلؾ  المطموب اف تصؿ اليو

( ، انو الطريقة المالئمة والمناسبة لتحديد االىداؼ بعيدة المدى وتوجيو Policastorالمستقبؿ ، ويرى )
 (.24: 2014المنظمة لتحقيؽ ىذه االىداؼ )حسف ،

 Brows & Huntؽ لمتعمـ ، وقد وجد العالماف اف التخطيط االستراتيجي يمكف اف يميد الطري 
( اف المنظمات تفتقر الى التخطيط السميـ وتنفؽ الكثير مف الوقت لمتعمـ عف طريؽ المحاولة 1999عاـ )

والخطأ ، مما يؤدي الى ضعؼ االداء المؤسسي ويمكف اف يكوف ذلؾ عاماًل مقيدًا لمشركات المتوسطة 
الى قمة مصادر التمويؿ وعدـ القدرة عمى تحمؿ المخاطر ، وقد وجد والصغيرة الحجـ ، وبالتالي تؤدي 

، اف جوىر التخطيط االستراتيجي المركزي واحداثيات التعمـ تكمف في  2004في عاـ Anderson العالـ 
( .اما البنؾ الدولي فقد اضاؼ Charlotta , Marko ،  655: 2015بيئة حركية غير مستقرة . )

االستراتيجي كونو العممية التي تمكف مدراء المنظمات اف يحددوا ما الذي ستكوف مفيومًا اخر لمتخطيط 
عميو منظماتيـ في المستقبؿ ؟ وكيؼ يمكف تحقيؽ ذلؾ ؟ وذلؾ مف خالؿ وضع رؤية مستقبمية 

 لمنظماتيـ وتحديد االولويات  واالجراءات  والعمميات )الستراتيجيات ( لتحقيؽ تمؾ الرؤية .



 
 

 ( World Bank،2010: 4-3الدولي اف خطوات التخطيط االستراتيجي ىي كاالتي)  وقد اوضح البنؾ 
  . توضيح مفيـو التخطيط االستراتيجي وكيؼ يمكف وضعو 
  توضيح القيـ التي تؤمف بيا المنظمة ، والتركيز عمى توفير رؤية مشتركة ، ووضع اىداؼ

 واستراتيجيات متفؽ عمييا . 
 نجاز التخطيط االستراتيجي لممنظمة مف حيث الوقت الذي يحتاجو االخذ بنظر االعتبار تكاليؼ ا

مجمس االدارة والموظفوف وغيرىا مف الموارد االخرى الالزمة والمطموب توفيرىا مف اجؿ تطوير 
الخطة. حيث اف المنظمات التي تعيش في حالة مف االزمة او انيا غير مستقرة مف الناحية 

مف الصعب بالنسبة ليا الولوج في عممية التخطيط االستراتيجي  المادية او التنظيمية فأنو سيكوف
 الى اف يتـ معالجة كؿ ىذه المشاكؿ وتوفير االحتياجات المطموبة . 

  التأكيد فيما اذا كانت المنظمة قادرة عمى اعداد الخطة طويمة االجؿ او مف االفضؿ ليا اف تركز
دة ثـ تقـو بأعداد خطة طويمة االجؿ في عمى اعداد خطة قصيرة االجؿ وقد تضع خطة لسنة واح

 نياية العاـ .
وىناؾ العديد مف المفكريف والباحثيف يجدوف صعوبة في التمييز بيف التخطيط االستراتيجي واالدارة 
االستراتيجية ، معتبريف اف عمميات التخطيط االستراتيجي ىي وحدىا المؤدية الى بناء االستراتيجيات 

( الى اف التخطيط االستراتيجي ىو عنصر ميـ مف 160:  2001ير )ياسيف ، وتنفيذىا الحقًا ، ويش
عناصر اإلدارة االستراتيجية وليس االدارة االستراتيجية بعينيا الف االدارة االستراتيجية تعني ايضًا إدارة 

مؽ احيانًا عمى التغير التنظيمي وادارة الثقافة التنظيمية وادارة الموارد وادارة البيئة في نفس الوقت . ويط
عممية صياغة االستراتيجية او ادارة االستراتيجية )بالتخطيط االستراتيجي( ويتضح الفرؽ بيف )ادارة 
االستراتيجية(و )التخطيط االستراتيجي( في اف : االدارة االستراتيجية تنطوي ايضًا عمى تطبيؽ 

او) ادارة االستراتيجية( بداًل مف  االستراتيجية وتقييميا ، وليذا فاف مصطمح )صياغة االستراتيجية(
)التخطيط االستراتيجي ( يعكس المعنى المحدد والمقيد ، لذلؾ يعتبر كؿ مف التخطيط االستراتيجي 

 واإلدارة اإلستراتيجية وجييف لعممة واحدة . 
مفيوـ التخطيط االستراتيجي في كتابو المعروؼ )ارتفاع وسقوط   Henry Mints bergوقد بيف الكاتب 

التخطيط االستراتيجي ( حيث وضح منتزبرغ أف مصطمح االستراتيجية يضـ عدة مفاىيـ وكؿ مفيـو لو 
فائدة معينة وبيف ايضًا اف االستراتيجية ىي خطة ونمط ووجية نظر ويمكف اف تكوف مناورة تيدؼ الى 

 ( .Nicklos,2016:2خداع المنافسيف )



 
 

ف ىيكٌؿ متكامٌؿ مف الخطط تغطي كافة انشطة وعميو فاف عممية التخطيط في المؤسسة عبارة ع 
وبرامج والمؤسسة ، وقد تكوف ىذه الخطط طويمة المدى قد تصؿ الى عشرة سنوات ، وىي تبنى اساسًا 
عمى معرفة االدارة العميا لمبيئة الخارجية ليا ، او اف تكوف قصيرة المدى حيث ال تتجاوز سنة واحدة ، 

لممؤسسة عادة قصيرة االجؿ ، وتتغير ىذه الخطط سواء الطويمة اـ  وتبعا لذلؾ تكوف االىداؼ العامة
القصيرة بتغير البيئة والظروؼ الداخمية منيا او الخارجية وتغير طريقة التفكير باستمرار في كيفية وضع 

 ىذه الخطط .
ويالحظ اف عممية تحديد االىداؼ في المؤسسات الحكومية تقع عمى عاتؽ السمطة السياسية  

كوف مسؤولة عف وضع التشريعات القانونية وتخصيص الموارد الالزمة وقد لوحظ اف غالبية ىذه حيث ت
المؤسسات تتأثر مف خالؿ تفاوت المصالح التي تحدث بيف مختمؼ اصحاب المصالح المسؤوليف عف 
ىذه المؤسسة ، ذلؾ اف كؿ اصحاب المصالح ممف يتصدروف المسؤولية يسعوف الى استغالؿ نفوذىـ 

ياسي لممارسة الدور الرقابي لممؤسسة مما يؤدي الى تعدد الصراعات في عممية تحديد وتحقيؽ الس
االىداؼ ومف الواضح اف تحديد االىداؼ المطموب تحقيقيا لممنظمة والغموض الذي يشوبيا ، يعتبر 

في العمؿ. عائقًا كبيرًا لإلدارة العميا في المؤسسة الحكومية بسبب غياب التفويض الواضح لمصالحيات 
( الوضع النموذجي لمتخطيط في الوزارات او المؤسسات الحكومية وكيفية اعداد الخطط  1ويبيف لنا الشكؿ)

 الطويمة والقصيرة االجؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  ( الوضع النموذجي لمتخطيط االستراتيجي.8شكل)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر : )الحجامي ،الميندس المعماري والمدني فراس شييد نوري ،طالب ماجستير، ورقة بحثيو بعنواف 
  بتصرؼ الباحث( 8 : 2010جدلية العالقة بيف التخطيط االقميمي والتخطيط االقتصادي 

 نهتخطٛ انٕضغ انًُٕرجٙ 

 اضتراتٛجٛت انٕزارة 

 اضتراتٛجٛت  انذائرِ انرئٛطّٛ 

  ط  انقطاػاث

  ط  االداراث 

  ط  االقطاو

  ط  انشؼ 

  ط  االفراد

 طت قظٛرة انًذة 

 )ضُت ٔاحذة(
يطتٕٖ انتخطٛ  

 انتشغٛهٙ

 ضُٕاث( 5 طت بؼٛذة انًذٖ )

 أ اك ر
يطتٕٖ انتخطٛ  

 االضتراتٛجٙ

 
 
 
 
 



 
 

ويرجع االختالؼ والتبايف في مفيوـ التخطيط االستراتيجي واساس تطوره لنقطتيف اساسيتيف ىما   
 (6-7  :2012   ،Suklev&Debarlev) 

ومدى ادراؾ االدارة  العميا لو ، فالمستقبؿ ىو زمف قادـ غير معروؼ وقد يكوف ,مفيوـ المستقبؿ  -0
يبدو مستقرًا وقد يبدو مضطربًا ، لذلؾ بعضو واضحًا ، وقد يكوف بعضو االخر غامضًا ، وقد 
 فاف تحديد االتجاه المستقبمي يختمؼ مف مؤسسو ألخرى . 

الطرؽ واالساليب المستخدمة في مواجية المستقبؿ )تحديد االىداؼ وكيفية انجازىا ( تختمؼ مف  -2
 مؤسسة الى اخرى  . 

 . ثانيا: التخطيط املكاني

 ..ٕوــــــــــانًفٓ .1

يشير التخطيط المكاني الى الطرؽ المستخدمة مف قبؿ القطاع العاـ في التأثير عمى توزيع السكاف 
واالنشطة المختمفة في الفضاءات بمقاييس متعددة، وىو يشمؿ جميع مستويات التخطيط الستخداـ 

طنية ، االراضي بما في ذلؾ التخطيط الحضري والريفي، والتخطيط االقميمي ، والخطط المكانية الو 
 والمستويات الدولية . 

ويعد مفيوـ المكاف مف المسائؿ االساسية في دراسة الظواىر االنسانية و عالقتيا مع معطيات الطبيعة 
 (  . 11:  2005)االرض والمناخ والموارد و .... الخ( )الكناني ، 

واالستخداـ   ( ، اف التخطيط المكاني ىو  عممية االستغالؿ الكفوء Hall , 1970 :18واوضح )
 االفضؿ لمموارد لضماف االتساؽ الوظيفي بيف ابعاد عممية التنمية .

ويعد البعد المكاني محاولة إليجاد الطريقة المناسبة والممكنة لمنشاطات المختمفة ، وكيفية التوزيع والربط 
  .1بينيما ، وايجاد العالقة المناسبة لممسافات ، وكذلؾ امكانية التقدير فيما بينيـ 

في ضوء ذلؾ يمكف تعريؼ التخطيط المكاني ، بأنو احد االساليب المستخدمة لتحقيؽ االىداؼ 
االجتماعية واالقتصادية وتحقيؽ التقدـ المنشود في زمف محدد ، فيو يسيـ في ربط المشروعات 
والقطاعات ببعضيا بعض بما يساعد عمى اختيار المشروعات تبعًا لجدواىا وتأثيراتيا عمى تحقيؽ 

 الىداؼ . ا
 

                                                           

*Gava: White paper on. Spatial planning and land use Management "Ministry of agriculture 
and land affairs, www.Gova.Za./white paper spatial planning htm -135K-cached,2001, 
P17-18.  

http://www.gova.za./white


 
 

 مستويات التخطيط المكاني   .6
يتطمب التخطيط المكاني التعامؿ بأسموب عممي مف خالؿ ثالثة مستويات مكانية ، ولكؿ مستوى  

 وظائؼ محددة وىذه المستويات : 
  -القومي( : –التخطيط المكاني عمى المستوى القومي )االقميمي -1
خطط التنموية عمى اساس دراسة العالقة والتفاعؿ ما ييتـ ىذا المستوى بعممية توجيو استثمارات ال 

بيف التخطيط القطاعي االقتصادي والبعد المكاني ، برؤية شاممة لعموـ البمد وذلؾ لغرض تحقيؽ التوازف 
التنموي ، ويركز ىذا المستوى عمى دراسة وتحميؿ طبيعة وحجـ االمكانات المتاحة )المادية والبشرية( ، 

تثمارىا ، ومف ثـ رسـ االىداؼ التنموية وتحديد السياسات المعتمدة لموصوؿ الى ومعوقات ومحددات اس
 ( . Hall ,1970 :180ىذه االىداؼ )

وفيو تتـ دراسة االنشطة  -المحمي ( : –التخطيط المكاني عمى المستوى االقميمي )االقميمي -2
ثـ االقميـ الذي يحتوييا    )التميمي ، االقتصادية واالجتماعية والبيئية لممنطقة المحمية وتأثيراتيا ومف 

2009  :2 . ) 
يعد ىذا المستوى مف التخطيط االكثر تفصيال وييتـ  -التخطيط المكاني عمى المستوى المحمي :-3

بتحديد المواقع الفعمية لمنشاطات االقتصادية واالجتماعية بغية تحقيؽ استغالؿ افضؿ لمموارد الموجودة فيو 
تبار ضرورة تحقيؽ عدالة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في االقميـ، وذلؾ خالؿ مع االخذ بنظر االع
ويتداخؿ ىذا المستوى مع المستوى الثاني ويعد جزءًا مكماًل لو  .(Gillie, 1975: 79مدة زمنية معينة )

 (. 3:  2003وىو تخطيط جزئي ضمف منطقة محدودة  )الشويكي ،
وميما كانت مستويات التخطيط لمكاني فانو يعتبر حاجة حقيقية ومحاولة لتحقيؽ تنمية مكانية  

متوازنة تحاكي الواقع مف خالؿ اتباع االساليب العممية الحديثة في التخطيط لمواجية معوقات ومشاكؿ 
 االقاليـ المختمفة ضمف الوقت الزمني المحدد وايجاد الحموؿ المناسبة ليا . 

 التخطيط المكاني : يمكن ايجازها بما يأتي   مبررات .4
التخطيط المكاني يتجاوز سمبيات التخطيط االقتصادي والقطاعي المجرد مف الوعاء المكاني اذ يضمف -1

االستخداـ االمثؿ لمموارد المتاحة ويقمؿ نسب اليدر فييا وىذا يعني تحقيؽ ىدؼ الكفاءة في االستثمار 
االجتماعية في توزيع ثمار التنمية عمى عموـ مناطؽ البمد         الى جانب تحقيؽ ىدؼ العدالة

 ( .37:  2009)الزبيدي، 



 
 

ىو اسموب فعاؿ لمعالجة مشاكؿ التفاوت المكاني وظاىرة ثنائية التنمية والمتمثمة ببروز مناطؽ متطورة -2
يـ  غير قميمة العدد، مقارنة باخرى مختمفة واسعة النطاؽ وتاخذ اشكاال عديدة منيا اقال

 (. 37: 2009متطورة)الزبيدي،
يسيـ في نشر الوعي التخطيطي بيف المستويات المحمية واالقميمية وفي ازالة وتقميؿ الحواجز   -3

بيف المواطف واجيزة الدولة ، وفي تحجيـ ظاىرة الالمباالة السمبية تجاه سياسات الدولة وخططيا 
خطط التنمية وتالفي ضعؼ ادراؾ المواطف الثره  التنموية وجعميا سموكًا ايجابيًا يشارؾ في بمورة

 ( .324:  1985فييا )مقمد ، 
التخطيط المكاني يمكف اف يحقؽ المشاركة المجتمعية الديمقراطية الفعالة والواسعة لمسكاف في   -4

جميع المستويات سواء الرسمية منيا او الجماىيرية في بناء االىداؼ وتحديد المتطمبات االساسية 
 ( . 32:  2010ؿ بيف ذوي العالقة او المصمحة او مف يمثميـ) الجعفري ، ، وبتفاع

ويمكف لنا القوؿ اف المستوى المحمي في التخطيط المكاني ىو االكثر فاعميو ألنو يخاطب السكاف  -5
المحمييف سواء كاف ذلؾ في المجتمع الحضري او الريفي وبجميع تفاصيمو الفنية والعممية مف 

عف اليجرة التي قد تكوف اما دائمية مف الريؼ الى الحضر او تكوف ىجرة حركو وتفاعؿ ناتج 
عمؿ او االنتقاؿ المؤقت وما يترتب عمى ىذه العالقات مف تفاعالت إلشباع الحاجة المحمية او 

 شبو االقميمية.
 اهداف التخطيط المكانـــــــــــــــــــــــــــــــــي-3
  -ي تتعمؽ بالتخطيط المكانػػػػػػػػػػػػػػي يمكف ادراجيا باالتي:ىناؾ بعضا مف الرؤى واالىداؼ الت 

  ترسيخ وادماج البعد المكاني في كافة االستراتيجيات والسياسات والبرامج والمشاريع التنموية
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية والعمرانية والتكنولوجية . 

 بيف االقاليـ بتحقيؽ االنماء المكاني المتوازف والمستداـ عمى  التخمص مف او تقميؿ حالة الالتوازف
 المستوى الوطني . 

  تاشير االقاليـ التخطيطية ومراكز النمو في االقاليـ لتعزيز جيود الحد مف الفقر وزيادة معدالت
 التشغيؿ في الحافظات االقؿ نموًا . 

  استيعاب الزيادة السكانية الحضرية الحالية والمستقبمية . 
  السيطرة عمى النمو العمراني المستقبمي عف طريؽ تنمية محاور عمرانية جديدة واقطاب نمو

 ثانوية . 
وتبعا لذلؾ  فاف مسألة  تحقيؽ التوازف بيف جميع االقاليـ في الحاضر والمستقبؿ ستكوف باالشكاؿ االتية 

   -( :64-63: 1989)السعدي ، 
 الييكؿ العاـ لمبنية المكانية في االقتصاد الوطني. التوازف بيف كؿ اقميـ مف االقاليـ مع  -0



 
 

توازف االقاليـ فيما بينيا مف خالؿ الوظائؼ التي تؤدييا تمؾ االقاليـ لبعضيا والكياف العاـ الذي  -7
 يضميا . 

تحديد النشاطات االقميمية بما يضمف تفاعميا وتناغميا مع النشاطات االخرى في أي اقميـ مف  -3
 االقاليـ . 

تحديد االجيزة المحمية التنفيذية بالشكؿ اليرمي المتناسؽ ضمف حركة اساسية تضمف شفافية  -4
 التنفيذ وانتظامو ووصولو الى الفروع كافة مف االقاليـ المختمفة . 

لسكاف المجتمع المحمي دوٌر اساٌس في نجاح عمميات التخطيط المكاني مما يتطمب شرح  -5
و لضماف اشراؾ الجماىير والسكاف المحمييف في عممية وتوضيح اىداؼ التخطيط وسبؿ نشاطات

تدقيؽ الخطط في اقميـ معيف او في كافة االقاليـ بما يضمف االنسجاـ التاـ عمى نحو يحقؽ نوعًا 
 مف التنافس الحر والحافز االقميمي البناء بيف االقاليـ المختمفة .

 احمللـــــــــــــي طثالجًا: التخطيـــــــــ

 ..ــــــــــــــــــومالمفهــــ .1
ويكتسب مسميات عديدة ، منيا التخطيط الطبيعي او التخطيط المادي او التخطيط العمراني ، وىو عممية 
التخطيط لمنطقة عمرانية غالبًا ما تكوف مدينة او قرية او مدينة وتوابعيا او عدة مجمعات متقاربة وفي 

 ( . 27:  2007.)احمد واخروف،   urban Planningبعض االحياف يسمى بالتخطيط الحضري
كما عرؼ جوكاليسوف التخطيط المحمي بأنو التخطيط عمى مستوى السمطة المحمية ويشمؿ  

تخطيط المدف والريؼ ولو دور كبير في التوجيو االفضؿ  نحو استعماؿ االرض وتحسيف البيئة العمرانية 
 (. 1:  2009وادارة المرور )التميمي ، 

تخطيط المحمي عباره عف سمسمة مف االجراءات التي تسعى الى االستخداـ االمثؿ  ومف ىنا فاف ال 
لمموارد الطبيعية والبشرية المتاحة عمى المستوى المحمي لتحقيؽ اىداؼ اقتصادية واجتماعية خالؿ مدة 

 محدودة. 
مف ىرمية التخطيط المتكاممة ابتداًء مف المستوى االقميمي وصواًل  ويعتبر التخطيط المحمي جزء اليتجزء

الى المستوى المحمي ، أي انيا سمسمة مترابطة متكاممة تيدؼ في النياية الى تنمية المجتمع عمى 
 اختالؼ مستوياتو وتبعًا لنوع التخطيط المتبع . 

مي التخطيط المحمي كما في الجدوؿ وعمى ىذا االساس يمكف توضيح بعض الفروقات بيف التخطيط االقمي
 (1  . ) 
 



 
 

 ( الفرق بين التخطيط المحمي والتخطيط االقميمي8جدول)
 انتخطٛ  االقهًٛٙ انتخطٛ  انًحهٙ ث

 ٠ىْٛ ِضؤٚالً ػٓ اٌّجرّغ ال١ّ١ٍاً ١ٌٚش ػٓ افشاد ِفص١ٌٛٓ  ٠ىْٛ ِضؤٚالً ػٓ اٌّجرّغ اٌّذٍٟ  0

٠رؼاًِ ِغ اٌضىاْ اٌّذ١١ٍٓ تصٛسج  7

 ِثاششج 

 ٠رؼاًِ ِغ اٌّجرّغ تٛجٙح ٔظش ػاِح ال١ّ١ٍح

 ٠جٙز خذِاخ الل١ٍُ ٚدذج ذخط١ط١ح  ٠جٙز ادر١اجاخ االفشاد اٌّذ١١ٍٓ  3

 اٌض١اصح اٌرخط١ط١ح ال١ّ١ٍح  اٌض١اصح اٌرخط١ط١ح ِذ١ٍح  4

اْ اٌّذ١١ٍٓ ٚأّا ٠ذخً ػٍٝ اٌّضرٜٛ ال ٠ذخً ترفاص١ً اٌضى ٠ذخً ترفاص١ً اٌضىاْ اٌّذ١١ٍٓ  5

 االل١ٍّٟ فمظ 

ذ١ّٕح ٚذطٛس ٠ىْٛ ػٍٝ اصاس شثىح  6

 ػًّ ِذ١ٍح 

 اٌر١ّٕح ٚاٌرطٛس ٠ىٛٔاْ ػٍٝ اصاس شثىح ػًّ ذمٕٟ اجّاٌٟ 

ذٛجٙاخ اٌؼًّ ِذ١ٍح ٚذخذَ  2

 اٌّجرّؼاخ اٌّذ١ٍح 

 ذٛجٙاخ ا

 ٌؼًّ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌّضرٜٛ اٌمِٟٛ 

 .(64-63،ص1989سعدي محمد صالح، التخطيط االقميمي/نظرية توجيو، تطبيؽ بيت الحكمة: المصدر: )السعدي، د. 
اف ىذا التوجو التخطيطي الالمركزي يرتكز عمى المبادئ االساسية االتية مبادئ التخطيط المحمي :  .2

 -(  : 80: 2013)الكناني،الزبيدي،
  . االنساف كمركز لمتنمية المحمية 
  . المساىمة في خمؽ تنمية مستدامة عمى المستوى المحمي 
  . عممية تشاركية لموصوؿ الى اجماع حوؿ الرؤيا واالولويات 
 . دراسة مفصمة ودقيقة لمموارد والتحديات في المنطقة  

نستخمص مف ذلؾ كمو ، اف التخطيط المحمي ييتـ بدراسة جميع انواع االمكانات والموارد المتوفرة في 
محمي معيف ومف ثـ استنباط المعايير والمؤشرات لتوجيو التطور او النمو وفقا ألىداؼ التخطيط،  مجتمع

واف شحة ىذه الموارد خاصة في ظؿ النمو السكاني لمدوؿ وتزايد متطمبات الحياة غالبا ما يقضي عمى 
 النمو االقتصادي في تمؾ الدوؿ. 

 ــي رابعا: التخطــــيط التننـــــوي االسرتاتيجـــ

 ..ٕوــــــــــانًفٓ .1
ىو اسموب في التنظيـ ييدؼ الى استخداـ الموارد المحمية وغير المحمية عمى افضؿ وجو ممكف  

 (. 157:  2004لتحقيؽ اىداؼ محددة تتطمبيا التنمية االجتماعية )شروخ ، 



 
 

وىو عممية تصويرية لغايات اجتماعية وألساليب تحقيقيا باإلمكانات المادية والبشرية الممكنة  
فالتخطيط الناجح والموضوعي يبنى عمى تقدير دقيؽ لواقع المجتمع المحمي الذي يراد تنميتو وليس آلماؿ 

 ( . 45:  2005خيالية. )بالخير ، 
مي يستخدـ لبمورة األولويات واألىداؼ التنموية اف التخطيط التنموي االستراتيجي ىو منيج عم 

لمتجمعات السكانية وتحديد البرامج والمشروعات القادرة عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ خالؿ فترة زمنية معينة 
 .  (2)، بما يتماشى مع تطمعات السكاف ، واألخذ بنظر االعتبار الموارد المتاحة والمعوقات المحتممة

( بانو " طريقة تفكير واسموب منظـ لتطبيؽ افضؿ Friedamanدماف )وىناؾ تعريؼ اخر لفري 
الوسائؿ المعرفية مف اجؿ توجيو وضبط عممية التغيير الراىنة بقصد تحقيؽ اىداؼ واضحة ومحددة متفؽ 

( لمتخطيط فينص عمى انو " مجموعة جيود واعية ومستمرة Watersonعمييا "  ، اما تعريؼ واترسوف )
ما لزيادة معدالت التقدـ االقتصادي واالجتماعي ، والتغمب عمى جميع االجراءات تبذؿ مف حكومة 

 ( . 12:   2014المؤسسية التي مف شأنيا اف تقؼ عائقًا في وجو تحقيؽ ىذا اليدؼ" )اليموز ،  
ومف محتوى التعاريؼ السابقة لمفيـو التخطيط التنموي فاف الباحث يرى اف التخطيط التنموي  

ة تقوـ عمى دراسة االوضاع الحالية وحصر الموارد البشرية والمادية المتوفرة في مجتمع ما طريقة عممي
بغية تحديد االىداؼ التنموية المطموب تحقيقيا مف خالؿ اختيار البرامج واالنشطة القادرة عمى تحقيؽ ىذه 

التخطيط التنموي  االىداؼ ويعتبر عنصر المشاركة المجتمعية مف اىـ العناصر الالزمة النجاح عممية
 االستراتيجي .

 خصائـــــــص التخطــــــــيط التنمــــــــــوي االستراتيجــــــــــي   .6
بغية انجاح عممية التخطيط التنموي االستراتيجي ىناؾ مجموعة مف الخصائص يجب توفرىا  

 وىي كما يأتي : 
بة االولى في النظاـ االداري لممنظمة ، وذلؾ مف خالؿ اعطاء التخطيط االستراتيجي المرت -االولوية :-1

النو يحدد رسالة واىداؼ المنظمة ، وطبيعة العالقات ونوعية الموارد البشرية المطموبة وتوجيو النظاـ 
 ( . 21: 2014االداري والرقابي)الزىار،

الؿ لكي تحقؽ الخطة غايتيا البد مف اف تكوف ىناؾ نظرة شاممة لواقع المنظمة مف خ -الواقعية :-2
الدراسة العممية الدقيقة لمتعرؼ عمى مواردىا المالية وامكاناتيا البشرية ، وىذا يضمف لمخطة التنموية 

 (. 41: 1999تحقيؽ غايتيا في ضوء ىذه االمكانيات )الخميس،
                                                           

 . 1، ص:  2013انظر في دليؿ التخطيط التنموي االستراتيجي لممدف والبمداف الفمسطينية ،  (2)



 
 

التخطيط التنموي ىو ميمة كؿ مسؤوؿ حسب وظيفتو داخؿ المنظمة ، فالتخطيط يكوف  -الشمولية :-3
يث اف خطط االدارات الوسطى والدنيا تنبثؽ مف خطط المستويات االدارية االعمى اكثر شمولية ح

 ( . 21: 2014)الزىار، 
تزداد اىمية خاصية المرونة والقدرة عمى التكيؼ في نظاـ التخطيط  -المرونة والقدرة عمى التكيؼ:-4

خالؿ جمع البيانات التنموي مع تزايد االضطرابات البيئية ، ويصعب توفير ىذه الخاصية اال مف 
 ( . 68:  2004والمعمومات الالزمة  )ابو بكر ، 

مف خالؿ التنسيؽ بيف جميع االطراؼ المسؤولة عف اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييـ الخطة  -التنسيؽ :-5
التنموية االستراتيجية ، يمكف ضماف تحقيؽ اىداؼ عممية التخطيط ومف ثـ تحقيؽ التنمية المنشودة مف 

 ( . 36:  2006التخطيط )الغالبي واخروف ، ىذا 
تعد عممية المتابعة والرقابة الوجو المكمؿ لعممية التخطيط االستراتيجي ،  -المتابعة والرقابة :-6

وبالتخطيط والمتابعة والرقابة تتكوف وسيمة المنظمة لالنتقاؿ مف الموقؼ الحالي الى الوضع المستيدؼ 
 ( . 66:   2000لممنظمة . )ابو بكر ، 

 اما الباحث فأنو يرى اف التخطيط التنموي االستراتيجي ال يمكف حصره في مستوى واحد  
فالتخطيط التنموي يتفاعؿ ويعمؿ وفقًا لممعطيات المتوفرة ونوع ومستوى البيئة سواء عمى المستوى المحمي 

 او االقميمي او الدولي . 
 -مف التخطيط التنموي ىما :  وفي ضوء ذلؾ يمكف لنا اف نميز بيف مستوييف رئيسيف

 وييتـ ىذا النوع مف التخطيط بالقضايا اآلتية :  -التخطيط التنموي بيف االقاليـ :-1
  الفوارؽ الطبقية االقتصادية واالجتماعية والثقافية بيف اقاليـ البمد الواحد وكيؼ يمكف لمتخطيط

 التنموي الفعاؿ اف يقمؿ مف ىذه الفوارؽ . 
  حركة رؤوس االمواؿ وااليدي العاممة ومقدار الخبرات والقدرات المتوفرة . النشاط السكاني و 
  . نسبة الفقر والبطالة وكيفية التغمب عمييا 
  التوزيع الكفوء واالمثؿ لمتخصيصات والعوائد بيف اقاليـ البمد الواحد بشكؿ يحقؽ العدالة

 االجتماعية . 
  -التخطيط التنموي داخؿ حدود االقميـ الواحد:-2

وييتـ ىذا النوع مف التخطيط بعممية تخصيص وتوزيع العوائد القميـ معيف وبما يضمف تحقيؽ معدالت 
 مقبولة مف التنمية مف حيث توفير الخدمات االساسية ورفاىية العيش لمواطنيو . 



 
 

واستنادًا لمتجربة العراقية في مجاؿ التخطيط ، فأف النوع االوؿ مف التخطيط التنموي يتمثؿ  
طط الوزارية ذات الطابع االستراتيجي والتي تيدؼ الى تقميؿ الفوارؽ بيف المحافظات مف خالؿ بالخ

 مشاريع يمكف اف تخدـ اكثر مف محافظة . 
اما النوع الثاني مف التخطيط التنموي فيتمثؿ بخطة تنمية االقاليـ وىي الخطة التي تعني بتطوير  

االستثمارية عمى مشاريع البنى التحتية ذات الطابع وتنمية اقميـ معيف عف طريؽ توزيع تخصيصاتو 
 التنموي وعمى المستوى المحمي لذلؾ االقميـ . 

 اســــــــس ومتطمبــــــــــات التخطــــــــــيط التنمـــــــــــــــوي .4
 -( :279:   1999تبنى العممية التخطيطية عمى وجوب توفر االسس اآلتيو )الرفاعي ، الظفيري ،  

 وجود اىداؼ محددة .  - أ
 تحديد اولوية االىداؼ المراد البدء بتنفيذىا او تحقيقيا اواًل .  - ب
تحديد وحصر المتاح مف االمكانيات والموارد : االقتصادية ، البشرية ، المادية ، الخبرات ،  - ت

 والميارات ... الخ . 
 توفير قدر كاٍؼ مف البيانات واالحصائيات والدراسات والمعمومات بكافة انواعيا .  - ث
 رصد مبالغ مالية أي ميزانية خاصة لتنفيذ برامج ومشاريع الخطة .  - ج
 تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ كؿ مرحمة مف مراحؿ الخطة .  - ح
متنوعة لمقياـ بأعباء توفير المختصيف مف الكفاءات والمؤىميف عمميًا بمجاالت التخطيط ال - خ

 التخطيط . 
ومما الشؾ فيو اف لمتخطيط التنموي العديد مف االىداؼ مف اىميا تحقيؽ التكامؿ واالنسجاـ بيف رؤية 
ورسالة وغايات المؤسسات سواء الحكومية او القطاع الخاص ، وانسجاميا مع االىداؼ التي تسعى ىذه 

موي الى تناوؿ جميع مجاالت التخطيط الرئيسة بما ذلؾ المنظمات الى تحقيقيا ، وييدؼ التخطيط التن
خدمات الصحة والتربية والماء والصرؼ الصحي  وكافة خدمات البنى التحتية اضافة الى حماية البيئة 
والموارد الطبيعية ، كما ييدؼ التخطيط التنموي الى شموؿ واشراؾ شريحة واسعة مف االطراؼ ذات 

ثمة بالحكومة المحمية والحكومة الوطنية او القطاع الخاص ومنظمات العالقة مف القطاع العاـ متم
المجتمع المدني ، ذلؾ اف التخطيط التنموي يفتح الفرصة اماـ الفرد لمتعرؼ عمى مجاالت التطور في 
الوسائؿ واالساليب المستخدمة في عممية التخطيط ذاتيا ، ويساعد عمى تحديد واختيار افضؿ البدائؿ 

 يـ ، فضاًل عف اسيامو في توقع القضايا اإلستراتيجية المستقبمية مع ايجاد الحموؿ ليا . لموارد االقم
 



 
 

 معـــــــــــــــــــــوقات التخطـــــــــــــــــيط التنـــــــــــــــــموي  -3
 مف الصعوبات التي تعيؽ تحقيؽ التخطيط التنموي االستراتيجي ألىدافو ىي االتي :  

 ئدة ال تشجع عمى المشاركة المجتمعية والتي تعتبر مف اىـ اركاف التخطيط التنموي . الثقافة السا - أ
 اىماؿ اراء الفئات المستيدفة بعممية التخطيط التنموي او عدـ اشراكيـ اصاًل .  - ب
عدـ تطبيؽ استراتيجية الخطة التنموية بالشكؿ المطموب وبالتالي يصبح مقدار االنحراؼ كبيرًا  - ت

 يف عف تحقيؽ االىداؼ المطموب انجازىا . مما يجعمنا بعيد
ضعؼ جانب التقويـ والرقابة والمتابعة اضافة الى تردي االجراءات المتبعة قد يؤدي الى ىشاشة  - ث

 الخطة بأكمميا. 
شحة الموارد واالمكانات وضعؼ الخبرات والميارات واىماؿ جانب التطوير المؤسسي والتدريب  - ج

لجانب المعموماتي وعدـ االىتماـ بتخزيف وتحديث قواعد وبناء القدرات اضافة الى اىماؿ ا
البيانات واالحصائيات  لمنيوض بعممية التخطيط التنموي اضافة الى غياب عنصر الوضوح 

 والشفافية في كيفية الحصوؿ عمى تمؾ البيانات احيانًا . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الفصل الجالح

 اجلانب العنلي للبحح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 االولاملبحث 
 انخعزيف مبنطقت انبحث

 نبذة حعزيفيه عن منطقت انبحث -:اوال
 السياق التاريخي: - أ

(ـ ، حيث كانت قرية صغيرة ذات مساكف  1747تعود البدايات االولى لمدينة الديوانية الى سنة ) 
، ثـ تخطت الضفة اليمنى لنير الديوانية لتشكؿ النواة  مف الصرائؼ تحيط بقمعة وديواف عشيرة الخزاعؿ

( كانت القادسية الموطف الرئيسي لمتنمية الزراعية في وقت 52:  2012الحقيقية لممدينة ، )الحسيني ،
مبكر وكانت واحدة مف اوؿ التطورات الحضارية في العالـ ، حيث كانت نيبور واحدة مف اىـ المدف 

لتاريخي لنيبور القديمة( وال تزاؿ اطاللة المدف القديمة موجودة وىي بمثابة تذكار القديمة  )االف الموقع ا
 ( . 7:   2014تاريخي مف تأريخ القادسية القديـ )الخطة الييكمية ، 

تقع القادسية وسط جنوب العراؽ وىي واحدة مف محافظات الفرات االوسط ، السياق الجغرافي :  - ب
الى اقصى جنوب المحافظة ، لكف ىناؾ ثالثة انيار اخرى ،  يتدفؽ نير الفرات مباشرة مروراً 

 عالوة عمى وجود روافد نير الفرات ما يمنح القادسية سمات مميزة . 
(كيمو متر    8424%( مف مساحة اراضي العراؽ بإجمالي مساحة )1.9تشكؿ المحافظة حوالي ) 

متر جنوب بغداد وعند خط طوؿ )  ( كيمو180مربع ، يقع مركز المحافظة وىي الديوانية عمى بعد )
( كـ 585(كيمو متر مف البصرة و)  380(، كما انيا تقع عمى بعد ) 31.99( وخط عرض )44.29

( كـ مف الخميج العربي، يحد محافظة القادسية مف ناحية الشماؿ محافظة 480مف مدينة الموصؿ و )
ة الجنوب الشرقي والمثنى مف ناحية بابؿ ومحافظة واسط مف ناحية الشماؿ الشرقي وذي قار مف ناحي

 ( . 7: 2014الجنوب والنجؼ مف ناحية الغرب . )الخطة الييكمية ، 
المحافظة جزء مف السيؿ الرسوبي الذي يتصؼ بانبساطو وقمة انحداره العاـ ، السياق البيئي :  - ت

عض متر فوؽ مستوى سطح البحر ، ما عدا ب 24-10يتراوح ارتفاع عموـ سطح المحافظة بيف 
التالؿ واالطالؿ االثرية المندرسة التي ترتفع عما يجاورىا مف االراضي المنبسطة )التنمية 

 ( . 30: 2012المكانية ، 
اف عدد سكاف القادسية يبمغ  2011يوضح اخر احصاء رسمي عاـ السياق السكاني واالداري :  - ث

ر التقديرات الى كانت تشي 2012% مف سكاف العراؽ وفي عاـ 3.4وىو ما يمثؿ  1.134.313
و  2012% بيف عامي 3بافتراض زيادة سكانية بنسبة  1162485ارتفاع عدد السكاف الى 

 ( . 7، ص:  2014. )الخطة الييكمية ،  2013



 
 

الصادرة مف مديرية تخطيط الديوانية التي اشارت اف  2015ووفقًا لمؤشرات التنمية المكانية لسنة  
وقد اعتمد ىذا التقدير ضمف االطار الميداني لمبحث وتعتبر  1.250.169سكاف محافظة القادسية يبمغ 

الديوانية اكبر االقضية في القادسية واىميا كما تضـ كؿ مف قضاء الشامية والحمزة وعفؾ وفيما يأتي 
 وصؼ موجز لكؿ منيا : 

 ة الدغارة (. قضاء الديوانية : يضـ )مركز قضاء الديوانية ، ناحية السنية ، ناحية الشافعية   وناحي-1
 قضاء عفؾ : يضـ )مركز قضاء عفؾ، وناحية سومر وناحية اؿ بدير وناحية نفر( . -2
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  2015( عدد السكاف والمساحة حسب الوحدات االدارية لمحافظة القادسية لسنة   2جدوؿ )   
انًطاحت كى ػذد انطكاٌ انُاحٛت انقضاء ث

2 

 قضاء انذٕٚاَٛت 1

 414 475.406 انذٕٚاَٛت 

 704 45.175 انطُٛت 

 329 49.694 انشافؼٛت 

 746 64.116 انذغارة

 1.243 544.145 انًجًٕع

 قضاء ػفك 2

 574 57.607 ػفك

 697 74.724 َفر 

 0.947 54.715 ال بذٚر 

 602 39.416 ضٕير 

 3.775 174.477 انًجًٕع

 قضاء انشايٛت 3

 717 94.009 انشايٛت 

 429 94.603 غًاش 

 714 43.240 انًُٓأٚت

 26 30.624 انظالحٛت 

 761 264.144 انًجًٕع

 قضاء انحًسة 4

 604 079.447 انحًسة 

 591 40.216 انطذٚر 

 0.092 56.057 انشُافٛت

 7.415 772.341 انًجًٕع

 4.442 1.250.167  يجًٕع انقادضٛت  

،الخطة الييكمية  2015 –مف عمؿ الباحث باالستناد الى :مؤشرات التنمية المكانية/ مديرية تخطيط الديوانية  المصدر :
 .  11:  2014لمحافظة القادسية ، اذار ، 

 
 
 



 
 

 االقانيـــــــــــــــــم -ثانيا :
 المفهـــــــــــوم... .8
لقد أجريت عدة دراسات ومحاوالت كثيرة لتعريؼ االقميـ وتحديد مفيومو ، اذ اختمفت االراء حوؿ  

 مفيوـ االقميـ وافرزت جداًل فيما اذا كاف اإلقميـ ظاىرة طبيعية ممموسة او انو مجرد تركيب ذىني وكانت 
  -حصيمة الجداؿ اتجاىيف :

ويرى اف االقميـ ال يتعدى كونو فكرة تساعد عمى دراسة العالـ مف حولنا ، وانو  -االوؿ غير موضوعي :
 وسيمة لتصنيؼ المالمح االرضية بحسب نوع الحاجة في ذىف المصنؼ . 

ويرى اف االقميـ حقيقة ذاتية يمكف تحديدىا عمى الخريطة ، واستنادًا ليذا المفيـو تـ  -الثاني موضوعي:
 ((Glasson,J,1974:18-20يـ العالـ الى اقاليـ جغرافية طبيعية طبقا ؿ اربعة اسس ىي : تقس
 الموقع الجغرافي. -1
 المناخ .-2
 النبات . -3
 الكثافة السكانية .                                -4
يمثؿ وليذا فاف االقاليـ ينظر الييا مف حيث كونيا تحدد عمى وفؽ غرض ومعيار معيف ، وىو  

 منطقة جغرافية تشكؿ مجموعة مف المجتمعات المحمية بأحجاـ سكانية وصفات جغرافية متقاربة الى حد
 ( . 120:  1986ما )الصقور ، محمود ، 

( فينظر الى االقميـ بانو مجموعة مف العوامؿ الطبيعية والبشرية تتفاعؿ فيما بينيا Hallاما العالـ ) 
 ( . Hall,1970: 54االقاليـ االخرى ) عمى مساحة معينة بكؿ يميزىا عف

  -: تصنؼ االقاليـ تبعًا لمميزة السائدة في كؿ اقميـ وبالشكؿ اآلتي:انواع االقاليـــــــــــــم .6
 (Hall , 1970 :13-14 ) 

الطبيعي ، حيث تسود فيو الخصائص الجغرافية  وقد اطمؽ الجغرافيوف عميو باالقميـ االقليه اجلغرايف : -اوال
الطبيعية ولذلؾ فاف أي مساحة معينة تكوف فييا الظروؼ الطبيعية متجانسة يمكف اعتبارىا اقميميًا 

 جغرافيًا. 
وىي االقاليـ التي تكوف ليا عالقات اقتصادية مع بعضيا بعض ، خاصة في  االقليه االقتصادي : -ثانيا

 حركة رأس الماؿ وااليدي العاممة مما يكوف ليا تأثيرىا في سياسة التنمية القومية .           مجاؿ االستثمارات  و 
 وتضم األقاليم االقتصادية بشكل عام األنواع اآلتيه : 



 
 

األقاليـ المتجانسة : مكاف يتميز بميزة نسبية واحدة لكؿ مساحة االقميـ مثؿ االقميـ الزراعي او  اإلقميـ -1
لخ ، وتمتاز بتوزيع متساٍو ومتوازف لمظواىر المعنية وتكوف ىي الصفو الغالبة فيو ، وتحدد الصناعي ...ا

األقاليـ المتجانسة باستخداـ المناىج اإلحصائية باعتماد مؤشر او أكثر بما يحقؽ أقصى درجات التجانس 
 (.Brown , Burrows , 1979 : 13-15داخؿ اإلقميـ وأعمى درجات االختالؼ مابيف األقاليـ) 

األقاليـ االستقطابية : ارتبط ظيور األقاليـ البؤرية )الوظيفية او االستقطابية( بنظرية المكاف المركزي -2
Central place Theory وتستند ىذه النظرية إلى فكرة تصنيؼ األقاليـ الى أحجاـ مختمفة تبعًا ،

االقاليـ عمى المفيوـ الوظيفي الذي  لوظائؼ المكاف المركزي واألماكف األصغر التابعة لو، وتعتمد ىذه
: 1999يأخذ بنظر االعتبار عامؿ التدفؽ االقتصادي بيف المركز والبؤرة والمناطؽ المحيطة بو )غنيـ ، 

57 .   ) 
االقاليـ التخطيطية : تصنؼ ىذه األقاليـ وفقًا لممعايير االقتصادية والعمرانية والبيئية واالجتماعية ، -3

ـ حيزًا مكانيًا متجانسًا إلعداد وانجاز برامج التنمية اإلقميمية وتوفر كذلؾ امكانية وتوفر ىذه األقالي
 التخصص اإلقميمي وفقًا لإلمكانيات المتاحة في كؿ اقميـ وطبيعة المعوقات والتحديات التي تواجييا . 

اليـ التخطيطية اف الدولة التي تسعى الى تخطيط التنمية المكانية لجميع اقاليميا ، فاف نموذج االق 
يكوف كفوء لتحقيؽ ىذا اليدؼ كما اف التطور المتوازف لممجاالت الوظيفية جميعيا ىو مايميز االقاليـ 

والسيما الدوؿ النامية_ وظائفيا، وىي  -المتطورة جدا والمضبوطة داخميًا في حيف تؤدي كثير مف االقاليـ 
غياب بعض المكونات او  ظ. اذ غالبا ما يمحتعاني خمال في التوازف ينعكس عمى نوعية حياة السكاف

االفراط فييا مما يؤدي الى خمؿ في بنيتيا ومف ثـ في الوحدة الكمية لإلقميـ وتراجع في فعاليات ادائيا 
 (.471: 2012الوظيفي)دياب،

 االهداف التنموية لتحديد االقميـــــــــــــــــم  .4
قيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية المتوازنة اليدؼ العاـ المتوخى مف تحديد االقاليـ  ىو تح -1

واذابة الفروؽ ما بيف االقاليـ ، ويتحقؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ االىداؼ التفصيمية التالية 
 -(:183: 1991)البدراوي، العزاوي،

 تحديد وظيفة واختصاص كؿ اقميـ استنادًا الى سياسة التنمية االقميمية والقومية . - أ
 االقتصادية واالجتماعية والعمرانية لكؿ اقميـ .  تحديد اىداؼ التنمية - ب
 -وضع المؤشرات الخاصة بػ: - ت

  اتجاىات ومدى توسع المدف لكؿ اقميـ واتجاىات اليجرة الداخمية لمجمؿ الييكؿ المكاني
 وعمى مستوى االقميـ الواحد.



 
 

 .نمط وىيكؿ األنشطة االقتصادية الحالية والمقترحة لممستقبؿ 
االقاليـ في التعرؼ عمى االقاليـ المتخمفة الفقيرة تنمويًا ذات المستويات المتدنية في نواحي يسيـ تحديد -2

ومشاريع التنمية  تالحياة المختمفة مقارنة بغيرىا مف االقاليـ وبذلؾ يتمكف المخطط مف توجيو استثمارا
 مف الفروقات االقتصادية  لمثؿ ىذه االقاليـ لرفع مستواىا بشكؿ يحقؽ التوازف االقميمي التنموي ويقمؿ

 ( . 25: 2001واالجتماعية بيف االقاليـ )الدليمي،
يساعد تحديد االقاليـ عمى توضيح مالمح الصورة ألعداد سمـ اولويات التنمية ، بحيث توجو -3

االستثمارات الى القطاع االقتصادي المتدني في مستوياتو في االقميـ المعني ومف ثـ الى القطاعات 
 ( . 25: 2001ي ذلؾ االقميـ )الدليمي،االخرى ف

 بزنامج حنميت االقانيم .-ثانثا:
 المفهوم والتشريعات...  .8

 ( الى ما يمي : 106اشار الدستور العراقي في المادة )
تؤسس بقانوف ىيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات االتحادية ، وتتكوف الييئة مف خبراء                            

 ( . 35:  2005االتحادية واالقاليـ والمحافظات وممثميف عنيا : )الدستور العراقي ، الحكومة 
 وقد نصت المادة اواًل وثالثًا مف نفس المادة الى ما يمي : 

اواًل : التحقؽ مف عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاؽ االقاليـ والمحافظات 
  غير المنتظمة في اقميـ .

ثالثًا : ضماف الشفافية والعدالة مف تخصيص االمواؿ لحكومات االقميـ او المحافظات غير المنتظمة في 
 اقميـ وفقًا لمنسب المقررة . 

ومف ىنا انبثقت فكرة برنامج تنمية االقاليـ في العراؽ لينسجـ مع التوجيات الالمركزية مف خالؿ  
تمعات المحمية متمثمة بمجمس المحافظة والمجالس البمدية مشاركة اكثر فاعمية مف قبؿ االدارات والمج

التي تتمتع بالشخصية المعنوية عند اعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج التنموية المحمية ، خاصة بعد االخفاقات 
المتكررة التي ادت الى تفاقـ مشكمة التبايف المكاني والالمساواة في عممية التنمية ، ولذلؾ فقد مثؿ ىذا 

نامج مرآة عمى الجيود الرسمية والمحمية التي تبذؿ لتحقيؽ اولويات االىداؼ التنموية مف خالؿ رفع البر 
كفاءة التنفيذ المالي، ولتعزيز التنمية بيف المحافظات استحدث العراؽ برنامجًا خاصًا لتنمية االقاليـ 

 20ليشكؿ حوالي  2006% مف اجمالي الموازنة االستثمارية عاـ 2.5بدء بػ  2006والمحافظات عاـ 



 
 

، اذ ركز ىذا البرنامج عمى الخدمات واالنشطة المحمية معتمدًا  2012% مف الموازنة االستثمارية لعاـ 
 ( . 8: 2014في توزيع تخصيصاتو عمى الحجـو السكانية لممحافظات )السيد ، 

لمركزية الى اف اليدؼ مف برنامج تنمية االقاليـ ىو توزيع االمواؿ المخصصة مف الحكومة ا 
اقاليـ البمد الواحد استنادًا الى معايير ومؤشرات قياس معتمدة وصحيحة بحيث تكوف الفوارؽ الطبقية 
ومستويات المعيشة اقؿ ما يمكف فضاًل عف ضماف توافر البنى التحتية االساسية لسكاف االقميـ ولذلؾ فقد 

تمس حياة المواطنيف اليومية وتضمف ليـ خصصت امواؿ ىذا البرنامج لممشاريع البنيوية المحمية التي 
العيش في بيئة متعافية وسميمة بنيويًا وليس المشاريع ذات الطابع االستراتيجي كوف اف البرنامج يختص 
بتنمية االقميـ بشكؿ منفرد عف باقي االقاليـ وىذا المبدأ ال يتطابؽ مع المشاريع الستراتيجية التي تيدؼ 

 مف االقاليـ. بطبيعتيا الى تنمية مجموعة
( منو ، النقطة ثالثًا ورابعًا 7، المادة ) 2008لسنة  21لقد اشار قانوف مجالس المحافظات رقـ  

 الى اختصاصات مجمس المحافظة : 
ثالثًا : اصدار التشريعات المحمية واالنظمة والتعميمات لتنظيـ الشؤوف االدارية والمالية بما يمكنيا مف  -

 الالمركزية االدارية وبما ال يتعارض مع الدستور والقوانيف االتحادية .  ادارة شؤونيا وفؽ مبدا
رابعًا : رسـ السياسة العامة لممحافظة بالتنسيؽ مع الوزارات المعنية في مجاؿ تطوير الخطط المتعمقة  -

 بالمحافظة . 
 اما قانوف وزارة التخطيط فقد اشار الى : 

اعداد وتقديـ المشاريع االستثمارية وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيؽ مع  -
 الجيات ذات العالقة والتي مف ضمنيا الحكومات المحمية في المحافظات. 

دعـ التنمية المحمية وجيود المحافظات في ميداف التنمية بما يؤىميا لتولي مسؤولية التخطيط  -
 (. 4: 2014ريعيا ذات الطبيعة المحمية بكفاءة عالية . )السيد،والتنفيذ لمشا

/اواًل النفقات(منو،              2/المادة12/د/1/2فقد اشارت الفقرة ) 2013اما قانوف الموازنة االتحادية لسنة    
مجمس  "عمى المحافظ تقديـ خطة اعماؿ المحافظة واالقضية والنواحي التابعة ليا المصادؽ عمييا مف قبؿ

المحافظة الى وزارة التخطيط االتحادية )بالتنسيؽ مع مجالس النواحي واالقضية( لغرض دراستيا 
والمصادقة عمييا عمى اف تراعى المناطؽ االكثر تضررًا داخؿ المحافظة وعمى اف توزع تخصيصات 

اف( عمى االقضية المحافظة مف مبالغ )اعمار وتنمية مشاريع االقاليـ والمحافظات بضمنيا اقميـ كردست



 
 

والنواحي حسب النسب السكانية لكؿ منيا بعد استبعاد المشاريع االستراتيجية التي تستفيد منيا اكثر مف 
 ( . 6:  2013ناحية او قضاء ". )الوقائع العراقية ، 

اف احد المعايير الميمة في توزيع التخصيصات عمى المحافظات ىو معيار عدد السكاف واىميتو  
ي كؿ محافظو، اذ اف ىذا المعيار يقدـ الى حد كبير الحاجو الفعمية مف االستثمارات باعتبار اف النسبية ف

االنساف ىو الغاية النيائية لكؿ جيد تنموي وبالتالي فانو كمما زاد عدد سكاف االقميـ او المحافظة ارتفعت 
بتوجيات الدولة واىدافيا  الحاجو الى مزيد مف االستثمارات، ويبقى ىذا االمر مرىونًا الى حد كبير

المستقبمية  التي تبغي تحقيقيا مف خالؿ السياسة االستثمارية التي يجري تنفيذىا فحتى االقاليـ القميمة 
السكاف ربما تحصؿ عمى  نسبة ميمة مف التخصيصات العتبارات تحقيؽ التوازف السكاني وتنمية 

 (.5: 2007مسنوات السابقة)السيد،المناطؽ الغير متوازنة سكانيا او المناطؽ الريفية ل
 ( األىمية النسبية لمحافظات العراؽ اعتمادا عمى المؤشر السكاني.3ويوضح جدوؿ)

( االىمية النسبية لممحافظات عمى المستوى الوطني )عدا اقميـ كردستاف( باالعتماد عمى 3جدوؿ )
   2015تقديرات سكاف العراؽ بحسب المحافظات لسنة 

 * األًْٛتانُطبٛت% نطكاٌػذد ا انًحافظت ث

0 ٜٕٛ١ٔ 332373010 00.390 

 4.46 035973631 وشوٛن 7

 5.17 036463913 د٠اٌٝ 3

 5.43 032403472 االٔثاس 4

 74.52 431503064 تغذاد 5

 6.34 731223694 تاتً 6

 3.20 037023037 وشتالء 2

 4.70 033403444 ٚاصظ 4

 4.91 036163964 صالح اٌذ٠ٓ 9

 4.42 034663953 ٔجف 01

 3.59 037943447 لادص١ٗ 00

 7.51 4713529 اٌّثٕٝ 07

 6.39 731953391 رٞ لاس 03

 3.34 030143546  ١ِضاْ 04

 4.40 734493434 جاٌثصش 05

  3277637246 انًجًٕع

 *االىمية النسبية =عدد سكاف المحافظة/عدد السكاف الكمي
 المصدر:عمؿ الباحث باالعتماد عمى :

تقديرات سكاف العراؽ بحسب المحافظات –قسـ التخطيط المحمي -دائرة التنمية اإلقميمية والمحمية-وزارة التخطيط
 .  2030لغاية



 
 

 ( االهمية النسبية لممحافظات العراقية اعتمادًا عمى عدد السكان  6شكل )  

 
 (3المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)

 -االقاليـــــــم: آلية العمل ببرنامج تنمية .6
 يتـ اعداد الخطة السنوية )خطة تنمية االقاليـ( بالتنسيؽ ما بيف المحافظات ووزارة التخطيط اذ  

تقوـ االخيرة بإعالـ المحافظات في شير ايموؿ مف كؿ عاـ عف مقدار التخصيص المالي لكؿ محافظة 
لتخطيط مف المحافظات تزويدىا والذي في ضوئو يتـ اعداد الخطة الخاصة بيـ ، اذ تطمب وزارة ا

بمقترحات المشاريع في حدود تخصيص كؿ محافظة مع دراسات الجدوى وجداوؿ الكميات )الزبيدي ، 
وتقـو وزارة التخطيط بدورىا بمراجعو وتدقيؽ المشاريع المقترحة مف قبؿ المحافظات  ( . 86: 2012

تكرار في المشاريع مع ما تنفذه الوزارات في ومقارنتيا مع مشاريع الوزارات لضماف عدـ االزدواجية وال
المحافظات مف خالؿ المناقشة مع ممثمي  دوائر التخطيط  في المحافظات واجراء التعديالت الالزمة 

 ومصادقة الخطة . 
وتجدر االشارة إلى أف خطة برنامج تنمية االقاليـ السنوية لممحافظة ال ترفع الى وزارة التخطيط  

  بعد مصادقتيا مف قبؿ مجمس المحافظة والذي يمثؿ السمطة التنفيذية في المحافظة لغرض المصادقة إال

 عدد السكان

 نٌنوى

 كركوك

 دٌالى

 االنبار

 بغداد

 بابل

 كربالء

 واسط

 صالح الدٌن

 نجف

 قادسٌه

 المثنى

 ذي قار

 مٌسان

 البصره



 
 

 (.34:  2010ويواجو البرنامج منذ تأسيسو والى وقتنا ىذا العديد مف المشاكؿ والمعوقات منيا : )بني ، 
ادراج عدـ قياـ المحافظات بتقديـ دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية لمشاريعيا  مما يؤدي الى  -1

 مشاريع غير مبنية عمى اسس عممية صحيحة . 
كثرة التغييرات التي تقوـ بيا المحافظات لخططيا بعد مصادقتيا وفي كثير مف االحياف ال يتـ  -2

 اعالـ وزارة التخطيط بذلؾ . 
قياـ المحافظات بإرساؿ كوادر غير فنية وغير متخصصة لغرض مناقشة خططيا مع عدـ تفعيؿ  -3

 دور دوائر التخطيط والمتابعة في عدد مف المحافظات . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 املبحث انثاني 
 قياس انعذانت املكانيت ملشاريع بزنامج حنميت االقانيم 

( Gini Coefficientتنمية االقاليم باستخدام معامل جيني )قياس العدالة المكانية لمشاريع برنامج 
  -( :Lorenz Curveومنحني لورنز )

بيدؼ قياس مدى المالءمة المكانية وعدالة التوزيع المكاني لمتخصيصات االستثمارية لمشاريع  
 ز. ـ ، تـ استخداـ معامؿ جيني ومنحني لورن2015-2007تنمية االقاليـ لمحافظة القادسية لممدة 

وانطالقًا مف دقة معامؿ جيني ومنحني لورنز في قياس عدالة التوزيع لمثروات ، فقد تـ   
استخداميـ لقياس عدالة توزيع التخصيصات االستثمارية لمشاريع تنمية االقاليـ وبنفس مبدأ توزيع الثروات 

التربية ( لخدمات البنى التحتية التي تقع –المجاري  –او الدخوؿ ، وعميو فقد تـ اختيار قطاعات )الماء 
(ـ ، وتـ استثناء 2015-2007ضمف اطار برنامج تنمية االقاليـ لمحافظة القادسية لممده ما بيف )

لعدـ وجود البيانات الكافية لمشاريع تنمية االقاليـ لمقطاعات المذكورة ، ولذلؾ  2006مشاريع خطة عاـ 
، فمـ تدرج ايضًا  2016اسة ، اما فيما يخص مشاريع خطة سنة لـ نتمكف مف ادراجيا ضمف مدة الدر 

لوصوؿ مصادقة الخطة بعد اتماـ الباحث لعممية جمع المعمومات واتمامو الجزء العممي ، وعدـ كفاية 
الوقت إلعادة االطار العممي مجددًا .يتـ بعد ذلؾ قياس العدالة في التوزيع المكاني لالستثمارات التنموية 

معامؿ جيني ومنحني لورنز مف خالؿ االعتماد عمى النسبة المئوية لحجـ التخصيصات باستعماؿ 
التربية( بحسب الوحدات االدارية، وكذلؾ االعتماد عمى  –المجاري  –االستثمارية لمقطاعات )الماء 

 نسب العجز( لموحدات االدارية. –المساحة  –النسبة المئوية لمعناصر )السكاف 
 -( : 149: 2012يمة جيني ستكوف) الزبيدي،وبذلؾ فاف معادلة ق

    
 

     
[(       )]   

G  قيمة معامؿ  مؤشر جيني : 
(Si . ) ( : النسبة المئوية لمعنصر )السكاف والمساحة ونسب العجز 
(Si-1 . )( : المجتمع الصاعد النسبة المئوية لمعنصر )السكاف والمساحة ونسب العجز 
(ni  النسبة المئوية : ). لحجـ التخصيصات االستثمارية 

 ( العالقو بيف معامؿ جيني ومنحني لورنز 3ويوضح الشكؿ)
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ( معامل جيني ومنحني لورنز4شكل) 

 (. 2، ص:  2011)سرحاف:  -المصدر:

 
 –المساحة  –سنقـو باستخراج قيـ معامؿ جيني لكؿ قطاع وباالعتماد عمى العناصر الثالثة )السكاف 

 العجز( مف خالؿ المراحؿ التالية . 
 حساب نسبة العجز لمقطاع . -1
 حساب نسبة مجموع التخصيصات االستثمارية لمقطاع . -2
 حساب نسبة المساحة لمقطاع . -3
 حساب نسبة السكاف لمقطاع . -4
 تطبيؽ معادلة معامؿ جيني واستخراج القيـ . -5
 -نادًا الى قيمة المعامؿ جيني المحصورة بيف )صفرتحميؿ قيـ معامؿ جيني لمقطاعات كافة است-6

 واحد(. 
 
 
 
 
 



 
 

 قطاع الماء . -8
 حساب نسبة العجز : -أ
يعتبر قطاع الماء مف القطاعات الرئيسية التي تندرج ضمف خدمات البنى التحتيو ورغـ ما تـ  

في المناطؽ الريفية تنفيذه مف مشاريع الماء اال اف نسبة العجز ال تزاؿ مقمقة في ىذا القطاع خاصة 
 والنائية  ويعرؼ العجز في خدمة معينة بانو مقدار الفرؽ ما بيف الخدمة كواقع حاؿ وما بيف الخدمة

 نفسيا كمعيار قياسي . 
  ( ٔضثح اٌؼجز فٟ لطاع اٌّاء تذضة اٌٛدذاخ اإلداس٠ح فٟ اٌّذافظح .4جذٚي )

ٔضثح اٌؼجز ػٍٝ 

ِضرٜٛ 

 اٌّذافظح %

5=3/∑3 

 *ٔضثح اٌؼجز

ٌىً ٚدذج 

 اداس٠ح

4=(2-1)/1 

 ِمذاس اٌؼجز

َ
3

 َٛ٠ /  

3=2-1 

 ٟ  االدر١اج اٌفؼٍ

َ
3
 َٛ٠ / 

(7)  

اٌطالح اٌّرادح 

َ
3

 َٛ٠ / 

 ( 0) 

 خ اٌٛدذج االداس٠ح ػذد اٌضىاْ

 حضر رٚف

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح          33.048 116200 143.862 27662 23 37

 2 اٌذغاسج        44.057 12300 13959 1659 13 2.2

 3 اٌض١ٕح         34.39 10000 10897 897 9 1.2

 4 اٌشافؼ١ح        38.418 10845 12920 2075 19 3

 5 اٌذّزج         45.195 24000 29594 5594 23 8

 6 اٌضذ٠ش       34.293 9200 11047 1847 20 3

 7 اٌشٕاف١ح        35.779 14100 16374 2274 16 3

 8 اٌشا١ِح         37.754 25000 27852 2852 11 4

 9 إٌّٙا٠ٚح       33.909 8300 11075 2775 33 4

 10 اٌصالد١ح       28.113 7000 8553 1553 22 2.1

 11 غّاس        60.906 16800 25791 8991 53 12

 12 ػفه        18.083 13500 20454 6954 51 9.5

 13 اي تذ٠ش         38.913 10005 14987 4982 49 7

 14 ٔفش       20.177 5000 6452 1452 29 2

 15 صِٛش        28.464 8800 10269 1469 16 2

 انًجًٕع      73036  100

 انًظذر : انباحث باالػتًاد ػهٗ : 

 7105ٚذؼرثش ِؤششاخ اٌؼجز ذشاو١ّٗ ٌغا٠ح -ِؤششاخ اٌر١ّٕح اٌّىا١ٔح -ِذ٠ش٠ح ذخط١ظ اٌذ٠ٛا١ٔح  

 ِؤششاخ اٌشذٗ فٟ ١ِاٖ اٌششب–شؼثح اٌرخط١ظ ٚاٌّراتؼح –ِذ٠ش٠ح ِاء اٌذ٠ٛا١ٔح 

اٌؼجز ٌىً ٚدذج اداس٠ح = ٔضثح*
االدر١اج اٌفؼٍٟ اٌطالح اٌّرادح

اٌطالح اٌّرادح
 

 

 

 

 



 
 

 القادسية( نسب العجز في خدمة الماء الصالح لمشرب بحسب الوحدات االداريه في محافظه 8خارطه)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  -حساب نسبة مجموع التخصيصات ونسب المساحة والسكان والعجز:-ب
المقصود ىو نسبة مجموع التخصيصات المرصودة لبرنامج تنمية االقاليـ لقطاع الماء في  

 (. 5(ـ  وكما موضح في جدوؿ)2015-2007محافظة القادسية لممدة )
 

 ( ـ بحسب الوحدات االدارية. 2015-2007( نسبة مجموع التخصيصات لقطاع الماء لممدة )5جدوؿ )
 )المبمغ بالمميار دينار عراقي(.

 
 المصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات قسـ التخطيط والتنمية االستراتيجية في ديواف محافظة الديوانية

 
 
 
 

َطبت 

يجًٕع 

 انتخظٛض

يجًٕع 

 انتخظٛض

 تخظٛض

2015 

 تخظٛض

2014 

 تخظٛض

2013 

 تخظٛض

2012 

تخظٛ

 ص

2011 

 تخظٛض

2010 

ضتخظٛ  

2009 

 تخظٛض

2008 

 تخظٛض

2007 

انٕحذة 

 االدارٚت

 ث

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح 3734 1000 3000 0 0 4887 6320 37482 18699 75122 40

 2 اٌذغاسج 1057 2000 1500 7000 2350 2200 2040 1761 0 19908 10

 3 اٌض١ٕح 299 0 0 0 0 2710 5040 1301 255 9605 5

 4 اٌشافؼ١ح 220 0 0 0 0 2039 5857 2186 422 10724 6

 5 اٌذّزج 2475 0 0 625 525 4596 3230 2118 1111 14680 7.7

 6 اٌضذ٠ش 0 0 0 625 1725 2003 6540 1152 1500 13545 7

 7 اٌشٕاف١ح 0 0 0 0 0 1490 40 279 236 2045 1

 8 اٌشا١ِح 3002 0 0 0 0 4048 80 134 0 7264 4

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 3000 1500 8000 2000 2299 40 0 0 16839 8.8

 10 اٌصالد١ح 0 0 0 0 0 263 40 178 0 481 0.25

 11 غّاس 0 0 0 0 0 1993 700 813 272 3778 2

 12 ػفه 0 0 0 0 0 3036 1720 773 266 5795 3

 13 اي تذ٠ش 0 0 0 0 0 957 942 472 1405 3776 2

 14 ٔفش 0 0 0 0 0 1750 40 0 0 1790 1

 15 صِٛش 1127 0 0 0 0 1403 690 880 267 4367 2.3

  انًجًٕع 11914 6000 6000 162250 6600 35674 33319 49529 24433 189719 100%



 
 

( النسبة المئوية لمجموع التخصيصات ونسبة السكاف الكمية ونسبة المساحة ونسبة العجز الكمية 6جدوؿ )
 لقطاع الماء وبحسب الوحدات االدارية في محافظة القادسية. 

 ث انٕحذة االدارٚت َطبت يجًٕع انتخظٛض َطبت انطكاٌ انكهٛت َطبت انًطاحت انكهٛت  َطبت انؼجس 

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  40 34 5 37

 2 اٌذغاسج 10 5.1 3.3 2.2

 3 اٌض١ٕح  5 3.6 2.5 1.2

 4 اٌشافؼ١ح 6 3.9 4.4 3

 5 اٌذّزج  7.7 10.3 7.3 8

 6 اٌضذ٠ش 7 3.3 7 3

 7 اٌشٕاف١ح 1 4.4 14 3

 8 اٌشا١ِح  4 7.5 2.3 4

 9 إٌّٙا٠ٚح 8.8 3.5 2.4 4

 10 اٌصالد١ح 0.25 2.5 0.9 2.1

 11 غّاس 2 8 5.6 12

 12 ػفه 3 4.2 6 9.5

 13 اي تذ٠ش  2 4.6 23 7

 14 ٔفش 1 2 8 2

 15 صِٛش 2.3 3.1 7 2

 انًجًٕع  100% 100% 100% 100%

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
 .   11: 2014الخطة الييكمية لمحافظة الديوانية آذار  –مديرية التخطيط العمراني -1
 .  2015-السكاف–مؤشرات التنمية المكانية –مديرية تخطيط الديوانية  -2
 .  2015-بيانات الشحة في ماء الشرب  –شعبة التخطيط والمتابعو –مديرية ماء الديوانية  -3

 -مالحظة:
 ( 5تـ استخراج قيـ نسبة مجموع التخصيص مف جدوؿ.) 
 نسبة السكاف=عدد سكاف الوحده االداريو/مجموع السكاف الكمي لممحافظة 
  الكميو=مساحة الوحدة االدارية/المساحة الكمية لممحافظةنسبة المساحة 
 (4تـ استخراج نسبة العجز مف جدوؿ) 

 
 
 



 
 

 ( العالقة بين نسبة مجموع التخصيصات ونسب السكان والمساحة والعجز لقطاع الماء .  3شكل )  
  (6المصدر:عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)
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نسبة مجموع التخصٌص 
% 

 %نسبة السكان 

 %نسبة المساحة الكلٌة  

 % نسبة العجز 



 
 

 حساب قيم معامل جيني -ج
( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة السكاف الكمية لقطاع الماء وبحسب 7جدوؿ )

 الوحدات االدارية . 

(Si-1+Si) ni 

انًتجًغ انظاػذ 

 نهطكاٌ انكهٛت

Si-1 

َطبت انطكاٌ 

 انكهٛت

Si 

انًتجًغ انظاػذ نُطبت 

 يجًٕع انتخظٛض

ni-1 

 

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛض

Ni 

 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  40 40 34 34 2720

 2 اٌذغاسج 10 50 5.1 39.1 442

 3 اٌض١ٕح  5 55 3.6 42.7 231.5

 4 اٌشافؼ١ح 6 61 3.9 46.6 303

 5 اٌذّزج  7.7 68.7 10.3 56.9 517.44

 6 اٌضذ٠ش 7 75.7 3.3 60.2 444.5

 7 اٌشٕاف١ح 1 76.7 4.4 64.6 69

 8 اٌشا١ِح  4 80.7 7.5 72.1 318.4

 9 إٌّٙا٠ٚح 8.8 89.5 3.5 75.6 696

 10 اٌصالد١ح 0.25 89.75 2.5 78.1 20.1

 11 غّاس 2 91.75 8 86.1 188.2

 12 ػفه 3 94.75 4.2 90.3 283.5

 13 اي تذ٠ش  2 96.75 4.6 94.9 199

 14 ٔفش 1 97.75 2 96.9 98.9

 15 صِٛش 2.3 100 3.1 100 237.13

 انًجًٕع      6768.5

     
 

     
[       ]     

    
 

     
[      ] 

           
       

 قيمة معامؿ جيني لقطاع الماء / عامؿ السكاف
 
 



 
 

( وىي عدالة مقبولة مف ناحية 0.32نالحظ اف قيمة معامؿ جيني لقطاع الماء / عامؿ السكاف ىي )
توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف الوحدات االدارية لقطاع الماء اعتماد عمى نسبة عامؿ 

ع ( العالقة بيف معامؿ جيني ومنحني لورنز لقطا5ويوضح الشكؿ ) 2015-2007السكاف لممدة 
 الماء/عامؿ السكاف  .

 
 ( نسبة معامؿ جيني لقطاع الماء /عامؿ السكاف5شكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

ية
كل

 ال
حة

سا
لم

 ل
عد

صا
 ال

ع
تم

ج
لم

ا
 

 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1.32:عامل السكان/قطاع الماء



 
 

بعد ذلؾ نستخرج المجتمع الصاعد نسبة عامؿ المساحة الكمية لقطاع الماء وبحسب الوحدات االدارية 
 ( . 8لممحافظة وذلؾ الستخراج قيمة معامؿ جيني لعامؿ المساحة لقطاع الماء وكما موضح في جدوؿ)

 اء بحسب ( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة المساحة الكمية لقطاع الم 8جدوؿ )  
  الوحدات االدارية . 

(Si-1+Si) ni 
انًتجًغ انظاػذ 

 Si-1نهًطاحت 

َطبت انًطاحت 

 انكهٛت

Si 

 انًتجًغ انظاػذ  

 نهتخظٛض

ni-1 

 

 َطبت يجًٕع انتخظٛض

Ni 
 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  40 40 5 5 400

 2 اٌذغاسج 10 50 3.3 8.3 116

 3 اٌض١ٕح  5 55 2.5 10.5 65

 4 اٌشافؼ١ح 6 61 4.4 14.9 115.8

 5 اٌذّزج  7.7 68.7 7.3 22.2 227.15

 6 اٌضذ٠ش 7 75.7 7 29.2 253.4

 7 اٌشٕاف١ح 1 76.7 14 43.2 57.2

 8 اٌشا١ِح  4 80.7 2.3 45.5 191.2

 9 إٌّٙا٠ٚح 8.8 89.5 2.4 47.9 442.6

 10 اٌصالد١ح 0.25 89.75 0.9 48.8 12.425

 11 غّاس 2 91.75 5.6 54.4 120

 12 ػفه 3 94.75 6 60.4 199

 13 اي تذ٠ش  2 96.75 23 83.4 212.8

 14 ٔفش 1 97.75 8 91.4 99.4

 15 صِٛش 2.3 100 7 98.4 242.4

 انًجًٕع      2754.37

    
 

     
[       ]     

    
 

     
[      ] 

                
المساحةقيمة معامؿ جيني لقطاع الماء / عامؿ   



 
 

وتشير ىذه القيمة الى وجود عدـ عدالة بشكؿ كبير في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف 
(ـ وكما موضح 2015-2007الوحدات اإلدارية لممحافظة طبقا لعامؿ نسبة المساحة لقطاع الماء لممدة )

 (.8( المستند عمى جدوؿ)6في الشكؿ)
 

 
 الماء /عامؿ المساحة( نسبة معامؿ جيني لقطاع 6شكؿ)
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 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1.12: عامل المساحه/قطاع الماء



 
 

ثـ نقوـ باستخراج المجتمع الصاعد لنسبة العجز لقطاع الماء لغرض حساب قيمة معامؿ جيني لعامؿ 
 العجز لقطاع الماء . 

 ( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة العجز لقطاع الماء بحسب الوحدات 9جدوؿ )

(Si-1+Si)*ni 
انًتجًغ انظاػذ 

 Si-1نهؼجس

 َطبت انؼجس

Si 

انًتجًغ انظاػذ 

 نهتخظٛض 

ni-1 

 

 َطبت يجًٕع انتخظض

Ni 
 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  40 40 37 37 2960

 2 اٌذغاسج 10 50 2.2 39.2 414

 3 اٌض١ٕح  5 55 1.2 40.4 208

 4 اٌشافؼ١ح 6 61 3 43.4 278.4

 5 اٌذّزج  7.7 68.7 8 51.4 457.38

 6 اٌضذ٠ش 7 75.7 3 54.4 401.8

 7 اٌشٕاف١ح 1 76.7 3 57.4 60.4

 8 اٌشا١ِح  4 80.7 4 61.4 261.6

 9 إٌّٙا٠ٚح 8.8 89.5 4 65.4 610.7

 10 اٌصالد١ح 0.25 89.75 2.1 67.5 17.4

 11 غّاس 2 91.75 12 79.5 183

 12 ػفه 3 94.75 9.5 89 295.5

 13 اي تذ٠ش  2 96.75 7 96 206

 14 ٔفش 1 97.75 2 98 100

 15 صِٛش 2.3 100 2 100 234.6

 انًجًٕع  100%  100%  6386.3

    
 

     
[       ]     

    
 

     
[      ] 

           
       

 قيمة معامؿ جيني لقطاع الماء / عامؿ العجز
 
 
 



 
 

 قطاع التربية : -6
وىو مف خدمات البنى التحتية الميمة وتعاني محافظة القادسية بشكؿ عاـ مف وجود عجز كبير في عدد 
االبنية المدرسية مع الزيادة المستمرة في اعداد الطمبة ولمجنسييف ، خاصة في المدارس االبتدائية مما ادى 

 الى ظيور حالة المدارس المزدوجة والمدارس الثالثية . 
 عجز حساب نسبة ال-أ

 (نسبة العجز في قطاع التربية بحسب الوحدات اإلدارية في المحافظة10جدوؿ)
*َطبت انؼجس 

ػهٗ يطتٕٖ 

 انًحافظت

6=(3/∑3) 

َطبت انؼجس 

نكم ٔحذة 

 ادارٚت 

5=(3/1) 

َطبت انخذيت 

% 

4=(2/1) 

انؼجس فٙ 

االبُٛت 

 انًذرضٛت

3=1-2  

 

ػذد االبُٛت 

 انًٕجٕدة 

(2) 

ػذد انًذارش 

 انًٕجٕدة

(1) 

انٕحذة 

 االدارٚت
 ث

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  261 159 102 61 39 32

 2 اٌذغاسج 64 48 16 75 25 5

 3 اٌض١ٕح  44 25 19 57 43 6

 4 اٌشافؼ١ح 46 32 14 70 30 4.3

 5 اٌذّزج  89 57 32 64 46 10

 6 اٌضذ٠ش 40 24 16 60 40 5

 7 اٌشٕاف١ح 45 37 8 82 18 3

 8 اٌشا١ِح  77 45 32 58 42 10

 9 إٌّٙا٠ٚح 40 33 7 83 17 2

 10 اٌصالد١ح 29 22 7 76 24 2.1

 11 غّاس 68 47 21 69 31 6.5

 12 ػفه 47 33 14 70 30 4.3

 13 اي تذ٠ش  63 49 14 78 22 4.3

 14 ٔفش 25 18 7 72 28 2.1

 15 صِٛش 50 39 11 78 22 3.4

 انًجًٕع  980 668 320  457 100%

 .  2016-2015قسـ التخطيط التربوي  –المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات المديرية العامة لتربية الديوانية 
 2015مؤشرات العجز تراكميو لغاية عاـ -مالحظة:

 (/مجموع العمود الثالث3العجز عمى مستوى المحافظة=)القيمة في العمود *نسبة

 
 



 
 

 التربية بحسب الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية. (  نسب العجز في تقديم خدمة6خارطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.10المصدر:عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 حساب نسبة مجموع التخصيصات ونسب السكان والمساحة والعجز : -ب
(ـ بحسب الوحدات 2015-2007( نسبة مجموع التخصيصات لقطاع التربية لممدة مف )11جدوؿ)

 االدارية )المبمغ بالدينار العراقي(
نسبة 
مجموع 
 التخصيص

مجموع 
 التخصيصات

انٕحذة  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 االدارٚت
 ث

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح 6251 1006 830 1255 1789 1267 6537.5 671 2043 21649.5 19.3

 2 اٌذغاسج 1128 668 557 0 1001 748 2427.5 0 961 7490.5 6.7

 3 اٌض١ٕح 170 458 442 100 294 819 2219.5 607 558 5667.5 5

 4 اٌشافؼ١ح 127 332 557 700 945 573 3516.5 141 481 7372.5 6.5

 5 اٌذّزج 712 270 108 1127 1184 1050 5332 1625 1454 12862 12

 6 اٌضذ٠ش 0 246 273 527 372 0 915.5 0 103 2436.5 2.1

 7 اٌشٕاف١ح 0 246 111 300 1005 0 2284.8 671 1027 5644.8 5

 8 اٌشا١ِح 293 681 669 400 708 319 3751.6 1960 1490 10271.6 9.1

 9 إٌّٙا٠ٚح 174 225 0 600 800 319 2331 67 172 4688 4.1

 10 اٌصالد١ح 318 111 111 0 781 200 548 131 236 2436 2.1

 11 غّاس 233 736 668 827 1080 1050 1806.5 162 728 7290.5 7

 12 ػفه 0 270 54 827 1161 1250 5549.5 2153 1468 12732.0 11.3

 13 اي تذ٠ش 314 302 223 1127 1086 0 74 0 285 3411 3

 14 ٔفش 0 0 54 1127 598 0 955.5 141 418 3293.5 2.9

 15 صِٛش 160 0 108 600 455 0 2711.5 0 427 4461.5 3.9

 اٌّجّٛع  9880 5551 4765 9517 13259 7595 40960.9 8329 11851 111707.9 %100

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات قسـ التخطيط والتنمية االستراتيجية في ديواف محافظة الديوانية 
 
 
 
 



 
 

( النسبة المئوية لمجموع التخصيص ونسبة السكاف الكمية ونسبة المساحة الكمية ونسبة العجز 12جدوؿ )
 لقطاع التربية وبحسب الوحدات االداري في محافظة القادسية 

 َطبت انؼجس

% 

َطبت انًطاحت 

 انكهٛت

% 

 َطبت انطكاٌ انكهٛت

% 

 َطبت يجًٕع انتخظٛض

 % 
 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  19.3 34 4.4 32

 2 اٌذغاسج 6.7 4 3.1 5

 3 اٌض١ٕح  5 4 2.5 6

 4 اٌشافؼ١ح 6.5 4 5 4.3

 5 اٌذّزج  12 10.3 7.3 10

 6 اٌضذ٠ش 2.1 3.3 6.6 5

 7 اٌشٕاف١ح 5 4.5 14 3

 8 اٌشا١ِح  9.1 8 2.2 10

 9 إٌّٙا٠ٚح 4.1 3.5 2 2

 10 اٌصالد١ح 2.1 2.5 1.4 2.1

 11 غّاس 7 7.5 5.2 6.5

 12 ػفه 11.3 4.3 7 4.3

 13 اي تذ٠ش  3 5 24 4.3

 14 ٔفش 2.9 2 8.3 2.1

 15 صِٛش 3.9 3.1 7 3.4

 انًجًٕع  %100 %100 %100 %100

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى بيانات :
 دائرة التخطيط وادارة المشاريع .  –ديواف محافظة الديوانية  -1
 .  2015مؤشرات التنمية المكانية / السكاف / –مديرية تخطيط الديوانية  -2
 .  11، ص: 2014اذار  –الخطة الييكمية لمحافظة الديوانية -مديرية التخطيط العمراني  -3
 . 2015قسـ التخطيط التربوي  –المديرية العامة لتربية الديوانية  -4

 -مالحظة:
 ( 11تـ استخراج قيـ نسبة مجموع التخصيص مف جدوؿ.) 
  السكاف=عدد سكاف الوحدة اإلدارية/مجموع السكاف الكمي لممحافظةنسبة 
 نسبة المساحة الكمية=مساحة الوحدة االدارية/المساحة الكمية لممحافظة 
 (10تـ استخراج نسبة العجز مف جدوؿ) 

 
 



 
 

 (  العالقة بين نسب مجموع التخصيصات ونسب السكان والمساحة والعجز لقطاع التربية . 7شكل )
 

 
 (12المصدر:مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)
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نسبة مجموع التخصٌص 
 % 

 %نسبة السكان 

 % نسبة المساحة الكلٌة 

 % نسبة العجز 



 
 

 -حساب قيم معامل جيني :-ج
بعد استخراج النسب االساسية االربعة التي تعتمد عمييا معادلة معامؿ جيني وىي نسبة مجموع  

التخصيصات ، نسبة السكاف الكمية ، نسبة المساحة الكمية ، نسبة العجز. نقـو بعد ذلؾ باستخراج 
تجمع الصاعد لكؿ مف  نسب مجموع التخصيصات والعامؿ االوؿ وىو نسبة السكاف الستخراج قيمة الم

 معامؿ جيني لعامؿ السكاف لقطاع التربية . 
( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيصات ونسبة السكاف الكمية لقطاع التربية وبحسب  13جدوؿ )  

 .  الوحدات االدارية
 

 Si-1+si)ni) 

 

 

انًتجًغ انظاػذ 

 نهطكاٌ 

Si-1 

 َطبت انطكاٌ انكهٛت 

Si 

انًتجًغ 

انظاػذ 

 نهتخظٛض

ni-1 

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛض

Ni 

اإلدارٚت انٕحذة  ث 

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  19.3 19.3 34 34 1312.4

 2 اٌذغاسج 6.7 26 4 38 281.4

 3 اٌض١ٕح  5 31 4 42 230

 4 اٌشافؼ١ح 6.5 37.5 4 46 325

 5 اٌذّزج  12 49.5 10.3 56.3 799

 6 اٌضذ٠ش 2.1 51.6 3.3 59.6 132

 7 اٌشٕاف١ح 5 56.7 4.5 64.1 343

 8 اٌشا١ِح  9.1 65.7 8 72.1 728.9

 9 إٌّٙا٠ٚح 4.1 69.8 3.5 75.6 324.3

 10 اٌصالد١ح 2.1 71.9 2.5 78.1 169

 11 غّاس 7 78.9 7.5 85.6 652

 12 ػفه 11.3 90.2 4.3 89.9 1065

 13 اي تذ٠ش  3 93.2 5 94.9 300

 14 ٔفش 2.9 96.1 2 96.9 286.8

 15 صِٛش 3.9 100 3.1 100 402

7350  %100  011%  اٌّجّٛع  

    
 

     
[       ]     

    
 

     
(    )       

 قيمة معامؿ جيني لقطاع التربية/عامؿ السكاف



 
 

التخصيصات االستثمارية لبرنامج تنمية االقاليـ بيف وتؤشر القيمة المستخرجة وجود عدـ عدالة في توزيع 
 (.2015-2007الوحدات االدارية استنادا الى عامؿ السكاف في تقديـ خدمة التربية لممدة)

ثـ نقوـ باستخراج المتجمع الصاعد لنسب مجموع التخصيصات لمعامؿ الثاني وىو نسبة لمساحة 
 ( . 14الستخراج قيمة معامؿ جيني لعامؿ المساحة لقطاع التربية وكما موضح في جدوؿ)

 ( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة المساحة الكمية لقطاع التربية    14جدوؿ ) 
Si-1+si)ni)  انًتجًغ انظاػذ

 نهًطاحت انكهٛت

Si-1 

َطبت انًطاحت 

 انكهٛت

Si 

انًتجًغ انظاػذ 

 نهتخظٛظاث

Ni-1 

 َطبت يجًٕع انتخظٛض

Ni 
 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  09.3 19.3 4.4 4.4 169.8

 2 اٌذغاسج 6.2 26 3.1 7.5 71

 3 اٌض١ٕح  5 31 2.5 10 62.5

 4 اٌشافؼ١ح 6.5 37.5 5 15 130

 5 اٌذّزج  12 49.5 7.3 22.3 355

 6 اٌضذ٠ش 2.1 51.6 6.6 28.9 74.5

 7 اٌشٕاف١ح 5 56.7 14 42.9 284.5

 8 اٌشا١ِح  9.1 65.7 2.2 45.1 430.4

 9 إٌّٙا٠ٚح 4.1 69.8 2 47.1 201.3

 10 اٌصالد١ح 2.1 71.9 1.4 48.5 104.7

 11 غّاس 7 78.9 5.2 53.7 412.3

 12 ػفه 11.3 90.2 7 60.7 765

 13 اي تذ٠ش  3 93.2 24 84.7 326

 14 ٔفش 2.9 96.1 8.3 93 293.7

 15 صِٛش 3.9 100 7 100 417.3

4098  %100  011%  اٌّجّٛع  

    
 

     
[       ]   

 

    
    

     
      

 
 قيمة معامؿ جيني لقطاع التربية /عامؿ المساحة 

 



 
 

 

 
 التربية/عامل المساحة(نسبة معامل جيني لقطاع 8شكل)

 
( مما يعني التوجو نحو الالعدالة في توزيع 1( اف قيمة معامؿ جيني تقترب مف اؿ )8نالحظ مف شكؿ)

 التخصيصات مكانيا بيف الوحدات اإلدارية في المحافظة  طبقا الى عامؿ المساحة لممدة المذكورة .
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 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1.59: عامل المساحه/قطاع التربيه



 
 

واخيرًا نستخرج المتجمع الصاعد لكؿ مف نسب مجموع التخصيصات والعامؿ الثالث وىو نسبة العجز 
 الستخراج قيمة معامؿ جيني لعامؿ العجز لقطاع التربية . 

( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة العجز لقطاع التربية وبحسب الوحدات 15جدوؿ )
 االدارية . 

  

 Si-1+si)ni) 

 

 

انًتجًغ انظاػذ 

 نهؼجس

Si-1 

 َطبت انؼجس انكهّٛ

SI 

انًتجًغ 

انظاػذ 

 نهتخظٛض

ni-1 

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛض

Ni 

 ث انٕحذاث االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  09.3 19.3 32 32 1235.2

 2 اٌذغاسج 6.2 26 5 37 281.4

 3 اٌض١ٕح  5   31 6 43 245

 4 اٌشافؼ١ح 6.5 37.5 4.3 47.3 335.4

 5 اٌذّزج  12 49.5 10 57.3 807.6

 6 اٌضذ٠ش 2.1 51.6 5 62.3 141.33

 7 اٌشٕاف١ح 5 56.7 3 65.3 341.5

 8 اٌشا١ِح  9.1 65.7 10 75.3 776.2

 9 إٌّٙا٠ٚح 4.1 69.8 2 77.3 325.1

 10 اٌصالد١ح 2.1 71.9 2.1 79.4 171

 11 غّاس 7 78.9 6.5 85.9 646.8

 12 ػفه 11.3 90.2 4.3 90.2 1067.8

 13 اي تذ٠ش  3 93.2 4.3 94.5 296.4

 14 ٔفش 2.9 96.1 2.1 96.6 286.2

 15 صِٛش 3.9 100 3.4 100 403.26

7360    011%  اٌّجّٛع  

    
 

     
[       ]     

    
    

     
      

 
 قيمة معامؿ جيني لقطاع التربية /عامؿ العجز.

 
 



 
 

 
 

 
 التربية/عامل العجز(نسبة معامل جيني لقطاع 9شكل)

 

( فقد كانت قيمة معامؿ جيني ىي االقؿ في قطاع التربية بالنسبة لعامؿ العجز 9وكما يبيف الشكؿ)
( ، وتشير ىذه القيمة الى عدالة التوزيع المكاني في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف 0.26)

 في تقديـ الخدمة لقطاع التربية لممدة نفسيا.الوحدات االدارية في المحافظة بالنسبة الى عامؿ العجز 
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 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1.26:عامل العجز/قطاع التربيه



 
 

 قطاع الصرف الصحي : -4
يعرؼ الصرؼ الصحي بأنو مجموعة المنشآت اليندسية التي تؤمف النقؿ الكفوء والسريع لممياه  

المموثة الى خارج حدود المنطقة المأىولة ثـ تنقية ىذه المياه المموثة وابطاؿ اضرارىا وتحويميا لغرض 
 االستخدامات المفيدة . 

 حساب نسبة العجز : -أ
جز ليست بالقميمة في مجاؿ الصرؼ الصحي وتفتقر المناطؽ تعاني المحافظة عمومًا مف نسبة ع 

الريفية ومعظـ االقضية والنواحي في المحافظة الى ىذه الخدمة بشكؿ نيائي اما المناطؽ الحضرية التي 
 % مف مجموع المناطؽ الحضرية . 30تتوفر فييا خدمة الصرؼ الصحي فال تتجاوز الػ

ٌصذٟ ٌٍّٕاطك اٌذضش٠ح ٚتذضة اٌٛدذاخ االداس٠ح فٟ ( ٔضثح اٌؼجز فٟ لطاع اٌصشف ا06جذٚي )

 اٌّذافظح . 

ٔضثح اٌؼجز 

ػٍٝ ِضرٜٛ 

 اٌّذافظح %

8=6/∑6 

ٔضثح اٌؼجز 

فٟ ذمذ٠ُ 

 اٌخذِح %

7=6/3 

اٌّضادح 

اٌذضش٠ح 

 اٌغ١ش ِخذِٚح

6=3-5 

اٌّضادح 

اٌذضش٠ح 

7اٌّخذِٚح وُ  

5=4*3 

ٔضثح 

 اٌخذِح %

4=2/1 

اٌّضادح اٌذضش٠ح 

اٌى١ٍح ٌىً ٚدذج 

7اداس٠حوُ  

(3) 

ػذد اٌضىاْ 

 اٌّخذ١ِٚٓ

(2) 

 

 ػذد صىاْ اٌذضش

(1) 

 خ اٌٛدذج االداس٠ح

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  392368 117710 145.850 30 43.7 102.1 70 53.9

 2 اٌذغاسج 19949 0 4.100 0 0 4.1 100 2.1

 3 اٌض١ٕح  10631 0 2.61 0 0 2.61 1000 1.3

 4 اٌشافؼ١ح 11280 0 1.30 0 0 1.3 100 0.68

 5 اٌذّزج  84280 5057 23.9 6 1.43   22.4 94 11.8

 6 اٌضذ٠ش 7413 0 8.65 0 0 8.65 100 5

 7 اٌشٕاف١ح 20370 0 3.53 0 0 3.53 100 2

 8 اٌشا١ِح  56365 7891 27.9 14 3.9 24 86 12.6

 9 إٌّٙا٠ٚح 9872 0 4.38 0 0 4.38 100 2.3

 10 اٌصالد١ح 3562 0 0.71 0 0 0.71 100 0.37

 11 غّاس 33707 0 4.9 0 0 4.9 100 3

 12 ػفه 34530 0 5.61 0 0 5.61 100 2.9

 13 اي تذ٠ش  19292 17748 5.26 92 4.8 0.46 8 0.24

 14 ٔفش 4097 0 1.86 0 0 1.86 100 0.98

 15 صِٛش 10942 0 1.74 0 0 1.74 100 0.91

 انًجًٕع  718658 148406 242.230  53.83 189.4  100%

، ِذ٠ش٠ح اٌرخط١ظ  2015-ِذ٠ش٠ح ذخط١ظ اٌذ٠ٛا١ٔح  –اٌّصذس : ػًّ اٌثادث تاالػرّاد ِؤششاخ اٌر١ّٕح اٌّىا١ٔح 

 اٌشؼثح اٌف١ٕح .  –اٌؼّشأٟ 

 

 

 

 

 



 
 

 ( نسب العجز في تقديـ خدمة الصرؼ الصحي بحسب الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية3خارطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (16جدوؿ ) ىعمؿ الباحث باالعتماد عمالمصدر: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 حساب نسبة مجموع التخصيصات ونسب السكان والمساحة الحضرية والعجز -ب
(ـ بحسب 2015-2007( نسبة مجموع التخصيصات لقطاع الصرؼ الصحي لممدة )  17جدوؿ )  

 الوحدات االدارية )المبمغ بالمميار دينار عراقي(. 
َطبت 

يجًٕع 

 انتخظٛض

يجًٕع 

 انتخظٛض

 تخظٛض

2015 

 تخظٛض

2014 

 تخظٛض

2013 

 تخظٛض

2012 

 تخظٛض

2011 

 تخظٛض

2010 

 تخظٛض

2009 

 تخظٛض

2008 

 

 تخظٛض

2007 

انٕحذة 

 االدارٚت
 ث

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح 37000 5000 1500 750 500 500 0 3042 2186 50478 34

 2 اٌذغاسج 94 0 0 0 0 3000 11750 1000 4029 19873 13.3

 3 اٌض١ٕح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 4 اٌشافؼ١ح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 5 اٌذّزج 0 6000 1500 1500 1250 0 0 0 0 10250 7

 6 اٌضذ٠ش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 7 اٌشٕاف١ح 113 0 0 0 0 3500 11500 0 9282 24395 16.3

 8 اٌشا١ِح 0 5000 0 0 1250 6580 8000 3235 3918 27983 18.8

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 10 اٌصالد١ح 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11 غّاس 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 12 ػفه 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 13 اي تذ٠ش 0 0 0 0 0 4500 6500 2567 287 13854 9.3

 14 ٔفش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 15 صِٛش 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 2000 1.3

 انًجًٕع           148818 100

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى قسـ التخطيط والتنمية االستراتيجية في ديواف محافظة الديوانية 

 
 
 



 
 

( النسبة المئوية لمجموع التخصيصات ونسبة السكاف المساحة الحضرية ونسبة العجز لقطاع 18جدوؿ  )
 الصرؼ الصحي بحسب الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية 

َطبت انًطاحت  َطبت انؼجس %

 انحضرٚت % 

َطبت انطكاٌ 

 انحضر %

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛض%

 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  34 54 60 53.9

 2 اٌذغاسج 13.3 2.8 2 2.1

 3 اٌض١ٕح  0 1.4 1.07 1.3

 4 اٌشافؼ١ح 0 1.5 0.53 0.68

 5 اٌذّزج  7 12 10   11.8

 6 اٌضذ٠ش 0 1 3.5 5

 7 اٌشٕاف١ح 16.3 2.8 1.4 2

 8 اٌشا١ِح  18.8 7.8 11.5 12.6

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 1.3 1.7 2.3

 10 اٌصالد١ح 0 0.5 0.28 0.37

 11 غّاس 0 4.6 2 3

 12 ػفه 0 4.8 2.3 2.9

 13 اي تذ٠ش  9.3 2.6 2.1 0.24

 14 ٔفش 0 1 1 0.98

 15 صِٛش 1.3 1.5 0.71 0.91

 اٌّجّٛع     

 -:مالحظة
 ( 17تـ استخراج قيـ نسبة مجموع التخصيص مف جدوؿ.) 
 نسبة السكاف=عدد سكاف الوحده االداريو/مجموع السكاف الكمي لممحافظة 
 نسبة المساحة الكميو=مساحة الوحدة االدارية/المساحة الكمية لممحافظة 
 (16تـ استخراج نسبة العجز عمى مستوى المحافظة مف جدوؿ) 

 
 
 
 
 



 
 

(العالقة بين نسبة مجموع التخصيصات االستثمارية ونسبة السكان الحضرية ونسبة المساحة 81شكل)
 محافظة القادسية.الحضرية ونسبة العجز لقطاع الصرف الصحي في 

 
 (18المصدر:عمؿ الباحث باالعتماد عمى جدوؿ)
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نسبة مجموع 
 %التخصٌص

نسبة السكان الحضرٌة 
 %فقط

نسبة المساحة الحضرٌة 
 فقط 

 %نسبة العجز 



 
 

 حساب قيم معامل جيني . -ج
وبشكؿ مماثؿ لمقطاعيف السابقيف ، نقوـ باستخراج المتجمع الصاعد لكؿ مف نسبة مجموع التخصيص 

 والمتجمع الصاعد لكؿ مف 
 نسبة السكاف الحضري .  -1
 نسبة المساحة الحضرية .  -2
 نسبة العجز .  -3

( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة السكاف الحضر لقطاع الصرؼ الصحي 19جدوؿ )
 بحسب الوحدات االدارية 

(Si+Si-1)ni  انًتجًغ

 انظاػذ نهطكاٌ

َطبت ضكاٌ 

 انحضر 

انًتجًغ  انظاػذ 

 نهتخظٛظاث 

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛض%

 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  34 34 54 54 3672

 2 اٌذغاسج 13.3 47.3 2.7 56.7 790

 3 اٌض١ٕح  0 47.3 1.4 58.1 0

 4 اٌشافؼ١ح 0 47.3 1.5 59.6 0

 5 اٌذّزج  7 54.3 12 71.6 585

 6 اٌضذ٠ش 0 54.3 1 72.6 0

 7 اٌشٕاف١ح 16.3 70.6 2.8 75.4 1275

 8 اٌشا١ِح  18.8 89.4 7.8 83.2 1710.8

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 89.4 1.3 84.5 0

 10 اٌصالد١ح 0 89.4 0.5 85 0

 11 غّاس 0 89.4 5 90 0

 12 ػفه 0 89.4 4.8 94.8 0

 13 اي تذ٠ش  9.3 98.7 2.7 97.5 931.8

 14 ٔفش 0 98.7 1 98.5 0

 15 صِٛش 1.3 100 1.5 100 131.9

 انًجًٕع  %100 100 %100  9096.5

    
 

     
[(       )]     

   
 

     
 [      ]       

 قطاع الصرؼ الصحي /عامؿ السكاف



 
 

( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة المساحة الحضرية لقطاع الصرؼ 20جدوؿ )
 الصحي بحسب الوحدات االدارية 

(Si-1+Si)ni  انًتجًغ

انظاػذ 

 نهًطاحت

َطبت يطاحت 

 انحضر 

انًتجًغ  انظاػذ 

 نهتخظٛظاث

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛظاث%

 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  34 34 60 60 4080

 2 اٌذغاسج 13.3 47.3 2 62 851

 3 اٌض١ٕح  0 47.3 1.07 63.07 0

 4 اٌشافؼ١ح 0 47.3 0.53 63.6 0

 5 اٌذّزج  7 54.3 10 73.6 585.2

 6 اٌضذ٠ش 0 54.3 3.5 77.01 0

 7 اٌشٕاف١ح 16.3 70.6 1.4 78.50 1302

 8 اٌشا١ِح  18.8 89.4 11.5 90 1908

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 89.4 1.7 91.7 0

 10 اٌصالد١ح 0 89.4 0.28 91.98 0

 11 غّاس 0 89.4 2 93.9 0

 12 ػفه 0 89.4 2.3 96.2 0

 13 اي تذ٠ش  9.3 98.7 2.1 98.38 934

 14 ٔفش 0 98.7 1 99.38 0

 15 صِٛش 1.3 100 0.71 100 130.9

 انًجًٕع      9791

 

    
 

     
[(       )]     

 

   
 

     
[    ]       

 
 قطاع الصرؼ الصحي/عامؿ المساحة

 
 
 



 
 

 
 ( نسبة معامل جيني لقطاع الصرف الصحي/عامل المساحة88شكل)

 
( اف قيمة معامؿ جيني تقترب نحو العدالة المطمقة 20(  والمستند عمى قيـ جدوؿ )11نالحظ مف الشكؿ)

تنمية االقاليـ في محافظة القادسية طبقا لعامؿ المساحة لقطاع الصرؼ في توزيع التخصيصات لبرنامج 
 (ـ.2015-2007الصحي لممدة )

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100

ية
كل

 ال
حة

سا
لم

 ل
عد

صا
 ال

ع
تم

ج
لم

ا
 

 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1,13:عامل المساحه/قطاع المجاري



 
 

( المتجمع الصاعد لنسبة مجموع التخصيص ونسبة العجز لقطاع الصرؼ الصحي بحسب 21جدوؿ )
 الوحدات االدارية 

(Si+Si-1)ni  انًتجًغ

 انظاػذ نهؼجس

انًتجًغ  انظاػذ  َطبت انؼجس

 نهتخظٛظاث 

َطبت يجًٕع 

 انتخظٛظاث%

 ث انٕحذة االدارٚت

 1 اٌذ٠ٛا١ٔح  34 34 53.9 53.9 3665

 2 اٌذغاسج 13.3 47.3 2.1 56 772.7

 3 اٌض١ٕح  0 47.3 1.3 57.3 0

 4 اٌشافؼ١ح 0 47.3 0.68 57.9 0

 5 اٌذّزج  7 54.3 11.8 69.7 570.5

 6 اٌضذ٠ش 0 54.3 5 74.7 0

 7 اٌشٕاف١ح 16.3 70.6 2 76.7 1282.8

 8 اٌشا١ِح  18.8 89.4 12.6 89.3 1915.7

 9 إٌّٙا٠ٚح 0 89.4 2.3 91.6 0

 10 اٌصالد١ح 0 89.4 0.37 92.05 0

 11 غّاس 0 89.4 3 95.05 0

 12 ػفه 0 89.4 2.9 97.9 0

 13 اي تذ٠ش  9.3 98.7 0.24 98.1 914.5

 14 ٔفش 0 98.7 0.98 99.1 0

 15 صِٛش 1.3 100 0.91 100 131.1

 انًجًٕع  %100  %100  9252

 

    
 

     
[(       )]     

 

   
 

     
 [    ]        

 
 قطاع الصرؼ الصحي/عامؿ العجز

 
 
 



 
 

 
 ( نسبة معامل جيني لقطاع الصرف الصحي /عامل العجز86شكل) 

( اف قيمة جيني تحقؽ العدالة التوزيعية بشكؿ 21( باالستناد الى جدوؿ)12نالحظ مف الشكؿ)       
كبير كونيا تقترب مف الصفر اي عدالة التخصيصات االستثمارية الموزعة ضمف برنامج تنمية االقاليـ 

 في محافظة القادسية طبقا لعامؿ العجز في تقديـ خدمة الصرؼ الصحي .
 ائـــجتحميـل النت

المجاري(  –التربية  –بعد استخراج قيـ معامؿ جيني واستنادًا الى منحنى لورنز لمقطاعات الخدمية )الماء 
( وبحسب الوحدات االدارية في 2015-2007ضمف تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ لممدة مف )

 ( 22محافظة القادسية ، وكما موضح في الجدوؿ )
 ( قيـ معامؿ جيني باالعتماد عمى نسب مجموع التخصيص ونسب المساحة والسكاف والعجز. 22جدوؿ )

 القطاع ت
 قيمة معامل جيني

 العجز المساحة السكان

 0.36 0.72 0.32 الماء  1

 0.26 0.59 0.27 التربية  2

 0.07 0.03 0.09 الصرؼ الصحي 3

توضيحو في بداية المبحث الثالث مف الفصؿ الثالث وحدود قيمو وطبقًا لمفيـو معامؿ جيني الذي تـ 
( ، ومف خالؿ مقارنة ما حصمنا عميو مف قيـ جيني لمقطاعات الثالثة استنادًا الى 1-0المحصورة بيف )

( لعامؿ المساحة 0.03عوامؿ )السكاف والمساحة والعجز( ، نرى اف قيـ معامؿ جيني تتراوح بيف النسبة) 
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 المتجمع الصاعد للتخصيصات

 1.11:عامل العجز/قطاع الصرف الصحي



 
 

( وىي كما اشرنا سابقا تعني العدالة التامة  22الصحي ، وىي اقؿ نسبة في جدوؿ )  لقطاع الصرؼ 
في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ لقطاع المجاري لموحدات االدارية في المحافظة ، وبيف اعمى 

 ( لقطاع  الماء لعامؿ المساحة ايضًا ، وىي0.72نسبة  تـ الحصوؿ عمييا في نفس الجدوؿ وىي )
وتعني عدـ العدالة في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف الوحدات االدارية لممحافظة طبقًا 

 لعامؿ نسبة المساحة لقطاع الماء لممده المذكورة .
لقد كانت قيـ معامؿ جيني لقطاع الصرؼ الصحي لمعوامؿ الثالثة كما يمي                            ) 

وتشير ىذه القيـ الى عدالة توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف الوحدات ( 0.09/0.03/0.07
(ـ لكف ذلؾ ال يعني العدالة في تنفيذ مشاريع ىذه 2015-2007االدارية في المحافظة لممدة )

التخصيصات خاصة واف نسبة العجز في تقديـ خدمة الصرؼ الصحي ىي االعمى مف بيف القطاعات 
 فظة وىذا يدؿ عمى عدـ استثمار المبالغ المخصصة وتحويميا الى مشاريع منجزه.الخدمية في المحا

المجاري( نجد اف القيـ البالغة  –التربية  –وبالنظر عموديًا لنسبة عامؿ السكاف لمقطاعات الثالثة )الماء 
ات ( وىي اقرب الى العدالة في تحديد مقدار التخصيصات االستثمارية بيف الوحد0.32-0.27-0.09)

(ـ اعتمادًا عمى نسبة عامؿ السكاف 2015-2007االدارية لمحافظة القادسية لمقطاعات المذكورة لممدة )
في الوحدات االدارية  عمما اف عممية توزيع التخصيصات االستثمارية لممحافظات تعتمد بشكؿ رئيسي 

 عمى ىذا العامؿ. 
لمقطاعات المذكورة فنجد اف قيـ ىذا العمود تبمغ اما العمود الثاني وىو قيـ جيني بالنسبة لعامؿ المساحة 

( وتشير القيمتاف االولى والثانية مف العمود الى عدـ العدالة في التوزيع المكاني 0.59-0.03 – 0.72)
(ـ بالنسبة الى نسبة عامؿ 2015-2007لتخصيصات برنامج تنمية االقاليـ بيف الوحدات االدارية لممدة )

ية في المحافظة ، بينما تشير القيمة الثالثة الى العدالة المطمقة في توزيع المساحة لموحدات االدار 
التخصيصات االستثمارية لمبرنامج بيف الوحدات االدارية بالنسبة الى نسبة عامؿ المساحة لمفترة المذكورة 

 في الوحدات االدارية لمحافظة القادسية وكما اشرنا سابقا . 
( انو كمما ازدادت المساحة بيف 22لمختمفة لمعامؿ جيني الواردة في جدوؿ )وبالتالي فإننا نجد مف القيـ ا

( مما يشير الى عدـ العدالة في توزيع 1منحني لورنز وخط التساوي فاف قيمة معامؿ جيني سيقترب مف )
التخصيصات بيف الوحدات االدارية وكمما قمت المساحة بيف خط التساوي ومنحني لورنز فاف قيمة معامؿ 

ي تقترب مف الصفر وىذا يعني العدالة في التوقيع المكاني لمتخصيصات االستثمارية لبرنامج تنمية جين
 االقاليـ بيف الوحدات االدارية في المحافظة .



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 االسخنخاجاث :
مف خالؿ ما تـ عرضو مف المفاىيـ والنظريات الفمسفية حوؿ منظور التنمية وماىية التنمية المكانية 
وتعريؼ التخطيط التنموي االستراتيجي ومف ثـ التخطيط المكاني لالقميـ وبعد الخوض في االطار 

 الميداني لمدراسة ،نستنتج االتي : 
ادية واجتماعية وثقافية وبيئية يحصؿ االفراد التنمية ىي عممية تيدؼ الى احداث تحوالت اقتص -1

بموجبيا عمى مستوى مف الحياة الكريمة وتقمؿ مف التبايف المكاني سواء بيف مناطؽ االقميـ الواحد 
او بيف االقاليـ وتؤدي الى تطور االقميـ وتقميؿ نسبة الفقر والبطالة اضافة الى توفير فرصة 

 لالفراد لممشاركة في بناء مجتمعيـ . 
اف التحدث عف مسألة ايف يتـ توزيع المشاريع التنموية لو نفس اىمية ما نوع وتأثير تمؾ المشاريع  -2

عمى عممية التخطيط المحمي الف كممة )أيف( تتضمف جانب العدالة االجتماعية في توزيع ثمار 
معب التنمية ، اف ىذيف السؤاليف )أية مشاريع ؟وايف توزع؟( ىما جوىر التخطيط المحمي . وت

المستويات المحمية دورًا فعااًل في التخطيط المحمي سواء مف حيث تقديـ المشاكؿ او تشخيص 
االمكانات او تحديد االىداؼ االقتصادية او االجتماعية ومف ىنا تاتي اىمية نشر الوعي 

 التخطيطي عمى المستوى المحمي وما يمعبو مف دور اساس في تنفيذ الخطة . 
ي بأنو التعبير الجغرافي عف السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية ينظر لمتخطيط المكان -3

لممجتمع ، وىو ضوابط عممية واسموب ادارة شاممة موجية نحو تنمية اقميمية حضرية متوازنة 
 وتنظيـ الفضاءات وفقًا الستراتيجية متكاممة . 

ى رؤية مشتركة بيف المجتمع اف مف مياـ برنامج تنمية االقاليـ ىو اختيار المشاريع بناًء عم -4
المحمي متمثاًل بافراده وبيف الحكومة المحمية متمثمة بمجمس المحافظة وما بينيما مف الدوائر 
القطاعية ذات العالقة حيث تقـو ىذه االقطاب الثالثة باختيار القائمة الختامية مف المشاريع 

يبدأ تنفيذ ومتابعة ىذه المشاريع حاؿ السنوية والتي تقع ضمف اطار التنمية المتكاممة لممحافظة و 
 مصادقتيا مف وزارة التخطيط . 

اظيرت نتائج االطار الميداني لمدراسة اف المحافظة تعاني مف مشكمة التفاوت التنموي المكاني  -5
عمومًا ولجميع الوحدات االدارية بسبب غياب السياسات التنموية المتكاممة والذي ادى الى ضعؼ 

ووجود فروقات كبيرة تفصؿ بيف المراكز الحضرية مف ناحية وبيف المستقرات الخدمات االساسية 
 الحضرية والريفية مف ناحية اخرى . 

اف القياـ بعممية قياس مستوى التنمية المكانية ومقدار التطور في عموـ المحافظة باستخداـ  -6
يعد االكثر كفاءة المقاييس والمعامالت التخطيطية في توزيع تخصيصات برنامج تنمية االقاليـ 

 وفاعمية في معالجة العجز في تقديـ الخدمات . 



 
 

لقد أشر معامؿ جيني إلى وجود درجة كبيرة مف عدـ العدالة في توزيع تخصيصات برنامج  -7
في قطاعي الماء والتربية باالعتماد  2015-2007االقاليـ في محافظة القادسية لالعواـ مف 

( بينما بمغ 0.72لقطاع الماء / عامؿ المساحة ) عمى عامؿ المساحة حيث بمغ مؤشر جيني
 ( 0.59المؤشر ذاتو في قطاع التربية / عامؿ المساحة )

ظيرت عدالة التوزيع المكاني لمتخصيصات االستثمارية بشكؿ واضح في قطاع المجاري  -8
( عمى الترتيب 0.07-0.03-0.09العجز( حيث كانت ) -المساحة –ولمعوامؿ الثالثة )السكاف 

، وتعبر ىذه النسب عف عدالة مطمقة في توقيع تخصيصات البرنامج لقطاع المجاري لجميع 
 الوحدات االدارية في المحافظة . 

يظير لنا جميًا اف الحكومة المحمية اعتمدت بشكؿ اساس عمى عامؿ السكاف في توزيع  -9
التربية( في جميع  –المجاري  -تنمية االقاليـ لمقطاعات الثالثة )الماء تخصيصات برنامج

الوحدات االدارية لممحافظة حيث بمغ مؤشر جيني لعامؿ السكاف لمقطاعات الثالثة )الماء / 
( وتشير ىذه النسب الى عدالة التوزيع المكاني 0.27، التربية  0.09، المجاري 0.32

 باالعتماد عمى العامؿ المذكور .  2015-2007لتخصيصات البرنامج لممدة مف 
تشير قيمة معامؿ جيني لقطاع الماء / عامؿ العجز الى عدالة مقبولة في تقديـ الخدمة  حيث  -10

(. بينما تشير القيمتاف لقطاع المجاري / عامؿ العجز وقطاع التربية / 0.36بمغت نسبة جيني )
لمكاني حيث  بمغت قيـ معامؿ فييما عامؿ العجز الى وجود عدالة واضحة في  التوزيع ا

 ( . 0.26( و )0.07)
 انخىصياث : 

تضافر جيود الشركاء مف القطاع العاـ والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني،  ومساىمتيـ  -1
 جميعا في تطوير وتنمية المجتمع المحمي وتنفيذ السياسات التنموية بالشكؿ الصحيح . 

البعد االستراتيجي التنموي المحمي لدى صناع القرار في ضرورة تبني النيج التخطيطي ذي  -2
مجمس المحافظة وممثمي المجالس البمدية والدوائر القطاعية ، والمستند إلى المشاركة المجتمعية 
والقائـ عمى التحميؿ االستراتيجي لمفرص واالمكانيات والصعوبات والتيديدات في المحافظة ، 

 .  وتحديد االولويات التنموية فييا
الوصوؿ الى مرحمة مف التنسيؽ والتكامؿ في عممية تنمية المجتمع واالستعانة بالخبرات وذوي  -3

الكفاءة خاصة في مجاؿ التخطيط االستراتيجي لرسـ السياسة المناسبة لممحافظة واالطالع عمى 
 التجارب االقميمية والعالمية . 



 
 

تفعيؿ دور الحكومة االلكترونية وتنضيد وارشفة البيانات والمعمومات المتعمقة بالمشاريع التنموية  -4
لبرنامج تنمية االقاليـ وتحديثيا بيف فترة واخرى حيث تساعد ىيكمة البيانات الكترونيًا وتحديثيا 

 ا . عمى معرفة مقدار الفجوة التنموية في عمـو المحافظة ومتابعتيا والسيطرة عميي
تفعيؿ دور مديرية التخطيط الموجودة في المحافظة مف قبؿ الحكومة المركزية اوال متمثمة بوزارة  -5

التخطيط والتعاوف االنمائي وثانيا مف قبؿ الحكومة المحمية ، لممشاركة في وضع الخطط التنموية 
المختمفة المزمع ومتابعة المشاريع والتعاوف مع دوائر واجيزة الدوائر لدراسة وتدقيؽ المشاريع 

انجازىا واالستفادة مف الدراسات والبحوث التي تعد مف قبؿ المديرية في مجاؿ التنمية واالخذ 
 بتوصياتيا . 

ضرورة العمؿ عمى الربط الصحيح بيف التخصيصات المالية لمشاريع برنامج تنمية االقاليـ وعدد  -6
المختمفة مف جية اخرى ، وذلؾ  السكاف في عمـو المحافظة مف جية والحاجة الفعمية لمخدمات

بمنح المحافظة نصيبًا اكبر مف التخصيصات االستثمارية ضمف البرنامج مقارنة بالمحافظات 
االخرى كونيا تعاني مف تردي الخدمات وتراجع البنى التحتية بشكؿ كبير فضاًل عف كونيا تعد 

 ة . واحدة مف المحافظات التي يرتفع فييا مؤشر الفقر وعامؿ المحرومي
منح مديرية تخطيط القادسية التفويض والصالحيات المناسبو لعقد ورشة عمؿ سنوية بأشراؼ  -7

دائرة التنمية االقميمية والمحمية والبرنامج االستثماري لممحافظات في وزارة التخطيط وبمشاركة  
افظة لجنة التخطيط في مجمس المحافظة ودائرة التخطيط والتنمية االستثمارية في ديواف المح

واقساـ التخطيط المعنية بوضع الخطط في الدوائر القطاعيو  في المحافظة، لموقوؼ عمى 
المشاكؿ التي تعترض سير الخطة التنموية لبرنامج تنمية االقاليـ وايجاد الحموؿ والمقترحات 

 المناسبة ليا والخروج بقائمة مشتركة لممشاريع التي تسيـ في تطور المحافظة . 
عمى عامؿ السكاف فقط عند دراسة واعداد خطة مشاريع تنمية االقاليـ في المحافظة عدـ التركيز  -8

ومحاولة اعتماد معايير او مؤشرات تقييـ اخرى كالمؤشرات االحصائية مثؿ مؤشر جيني أو 
مؤشر كوزنتز أو مؤشر معامؿ االختالؼ أو مؤشر قياس الرفاىية والذي يتـ تحديده اعتمادًا عمى 

 تقديـ الخدمة لمقطاعات المختمفة في المحافظة . نسبة العجز في 
اعداد وتدريب وتطوير وتأىيؿ الكوادر التي يقع عمى عاتقيا ميمة وضع  واعداد الخطط وتنفيذ  -9

ومتابعة وتقييـ المشاريع مف الناحية الفنية واالدارية والقانونية ، وتطبيؽ مبدأ الشخص المناسب 
 في المكاف المناسب . 

السمطات المحمية بعامؿ المساحة عند تحديد حجـ التخصيصات االستثمارية ضرورة اىتماـ  -10
التربية( بغية تقميؿ التفاوت المكاني في عموـ المحافظة، ويوصي  –لمقطاعات الخدمية )الماء 

وذلؾ بالقياـ بتسقيط كافة المشاريع التنمويو  GISالباحث بتفعيؿ برنامج نظـ المعمومات الجغرافيو



 
 

طة برنامج تنمية االقاليـ وعمى المستوى القطاعي لموحدات االداريو عمى الخرائط المنفذه ضمف خ
 ( لمكشؼ عف نقاط الضعؼ في نشر ىذه المشاريع مكانيا.GISااللكترونيو)

الشروع في عمميو اعداد وتنفيذ خطو ستراتيجيو لممحافظو اليتجاوز مداىا خمس سنوات تاخذ  -11
ىف الذي يشيده البمد عموما والمحافظو عمى وجو خاص بعيف االعتبار الوضع االقتصادي الرا

وتحاوؿ ىذه الخطو تسميط الضوء عمى الفرص التي تمتمكيا المحافظة والتيديدات الي تشكؿ 
خطرا عمييا اضافة الى نقاط الضعؼ وكيفية عالجيا ونقاط القوه وكيفية استغالليا، ويتبنى ىذه 

الكاديميف في ميداف التعميـ العالي والمختصيف الدراسو فريؽ عمؿ مشترؾ يضـ الكفاءات مف ا
في مجاؿ التخطيط االستراتيجي ويضـ كذلؾ الباحثيف مف حممة شيادة الدبموـ العالي في 
التخطيط االستراتيجي لالستفادة مف خبرات وميارات الطرفيف في مجاؿ اعداد الخطط وتنفيذىا 

 ومتابعتيا وتقويميا الحقا.
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Abstract 

This research aims to look at the problem of spatial  variation  on 

investments  allocations  distribution in administrative units in 

Qadissiyah  province .stirring up the un fair investment distribution on 

the region's areas and its effects in trem of the development of the 

province. 

The research shows the local planning importance at the province's 

level and how to formulate a successful local development plans that 

leads to the proper spatial planning  for whole administrative units, 

which are included under the administrative decentralization in terms  

of planning  and assigning  the roles  in a balanced manner between 

the central government and local government in the province. 

To achieve the study objective, some theoretical concepts related to 

spatial development and spatial planning   and its impact on local 

community development has been reviewed , as well as how to deal 

with planning concepts, its levels, its requirements  and its effect on 

the local and spatial levels of the  local society.  

The  research shed light on the basis  adopted  to choose the projects 

and  how to be  assigned spatially  through adoption  of Gini index 

and lorens curve, which measure the fairness or unfairness of 

allocation   the regional development program  projects for a 

particular sector at the level of districts and sub districts  . 

Some conclusions  were drawn and recommendations made regarding 

spatial development and investment allocation among  regions  within 

Qadisiyah  province.  

Also it has been emphasized on preparing  a long rang plan in light of 

the current environmental and  economic  changes at the level of the 

country generally and the province in particular.  
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