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ملخص
من أكثر أشكال اذلجرة مالحظة يف دول العادل ىي تنقالت السكان داخل حدود الدولة اجلغرافية من منطقة إذل
أخرى ألسباب عدة كالدوافع االقتصادية أو االجتماعية وخالفو ،أذ تعترب ىذه اذلجرات ،وابلذات ضلو ادلراكز
احلضرية ،من أقوى العوامل اليت تقف خلف إرتفاع معدل السكان يف تلك التجمعات احلضرية،فتحدث مشكلة
السكن واكتظاظ ادلدن واالزدحام وزايدة معدالت اجلرؽلة وتردي اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم وغريىا وتردي
ادلستوى الثقايف وتراجع مضمون احلياة احلضرية احلديثة لصاحل ثقافة فئات فقراء ادلدن ذات االصول الريفية .أستهدف
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البحث بصفة رئيسة التعرف على حجم ىجرة سكان احملافظات يف العراق (ما عدا أقليم كوردستان) وأي ادلناطق
أكثر جذابً للسكان (أو كسباً) وأيها أكثر طرداً (أو خسارة) للسكان لكل زلافظة من احملافظات اخلمسة عشر على
مستوى العراق (عدا أقليم كوردستان) عن طريق ربليل نتائج ادلسح الدؽلوغرايف لتوزيع سكان زلافظات العراق وحسب
– 1997(  نتائج التعداد العام للسكان وأسقاطاهتا للسنوات من2018  ودراسة مدى اتثري عوامل الصحة. )
 ابستخدام معادالت أظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد.والتعليم والزراعة واخلدمات (الكهرابء وادلاء) على ىذهِ اذلجرة
 اذ مت سبييز العوامل ذات التأثري االغلايب والعوامل ذات التأثري السليب وبيان مدى، اخلاصة ابلعوامل الوارده يف اعاله
. )أتثريه على ادلتغري ادلعتمد (عدد السكان لكل زلافظة

Abstract
Most forms of immigration Note in the world is population movements within the boundaries of
the geographic state from one region to another for several reasons economic Caldoaf or social
and otherwise, as it considers these migrations, particularly to urban centers, of the most
powerful factors behind the high rate of population in those urban agglomerations , spoke of the
problem of housing and urban overcrowding, congestion and increased crime rates and the
deterioration of social services such as health, education and other cultural level and the
deterioration and decline in the content of modern urban life for the benefit of the culture of
urban poor groups with rural assets. Research aimed as head of identifying the size of the
migration of the provincial population in Iraq (excluding the Kurdistan Region) and any areas
more attractive to residents (or gain) and which are more parcel (or loss) of the population of
each province of the fifteen provinces on the level of Iraq (excluding the Kurdistan Region) for
Using demographic analysis of the survey results for the distribution of the population
governorates of Iraq, according to the results of the general census of the population and
projections for the years (1997-2018). And the study of the impact of health, education,
agriculture and services factors (electricity and water) on this migration. Using the equations of
multiple linear regression model of the special factors contained in the above, as it has been a
positive impact discrimination and the factors that have a negative influence factors and its
impact on the statement response variable number of the population of each province.
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الفصل األول
مقدمة ومشكلة ومنهج البحث والدراسات السابقة
1.1

مقدمة:
ىنالك دراسات قد تضمنت موضوع عوامل اجلذب والطرد لسكان زلافظات العراق ،وىي تشري إذل أن اذلجرة
الداخلية يف العراق ال زبتلف عن مثيالهتا يف العادل من حيث األظلاط واإلذباىات ،فقد سبثلت بشكل رئيسي أبنتقال
السكان الريفيني إذل أضلسار الرقعة وإطلفاض األىتمام ابلنشاط الزراعي كمصدر أساسي للرزق ونتيجة للتطور

التكنولوجي الذي أدى إذل زبفيض الوقت ادلستثمر ابلعمل الزراعي وأنفتاح فرص جديده للعمل دل تكن متاحة من
قبل وخاصة يف ضوء التقدم يف التحصيل العلمي والقضاء على األمية.
ان ىنالك بعض القيود وضعت من قبل احلكومة فيما ؼلص ىجرة السكان بني احملافظات وتوجيهها ،ولقلة
وجود القيود والعوائق اإلدارية والقانونية ادلنظمة للهجرة يف العراق سواء للتشجيع أو احلد منها ،فقد ربط حجم اذلجرة
الداخلية وإذباة تدفقاهتا أبشكال التنمية والتطورات األقتصادية واإلجتماعية والسياسية السائدة يف اجملتمع ،ولعوامل
ودوافع اجلذب والطرد اليت ربكم ىذهِ الظاىرة ،فقد شهد العراق خالل النصف األول من القرن ادلاضي ىجرات

زلدودة نسبياً بني احملافظات ،مث ما لبثت أن أشتدت وأتسعت ِ
ىذه اذلجرات خالل عقدي الستينات والسبعينات،

غري أن تزايد إىتمام خطط التنمية بتطوير احملافظات ونشر شبكات ادلرافق وخدمات البنية التحتية فيو ،والسعي ضلو
التنمية ادلتوازنة جغرافياً وإدارايً من خالل أتباع أسلوب الالمركزية وتوزيع مشروعات التنمية بشكل متوازن بني
احملافظات وادلناطق ،أدى إذل تقليص يف حجم اذلجرة ومعدالهتا وإذل تغريات جوىرية يف أذباىاهتا وخاصة خالل العقد
ادلاضي ،أذ سادت حالة من األستقرار النسيب للسكان مشلت أكثر احملافظات وادلناطق العراقية.
 2.1مشكلة البحث
من أكثر أشكال اذلجرة مالحظة يف دول العادل ىي تنقالت السكان داخل حدود الدولة اجلغرافية من منطقة
إذل أخرى ألسباب عدة كا لدوافع االقتصادية أو االجتماعية وخالفو ،أذ تعترب ىذه اذلجرات ،وابلذات ضلو ادلراكز
احلضرية ،من أقوى العوامل اليت تقف خلف إرتفاع معدل السكان يف تلك التجمعات احلضرية،فتحدث مشكلة
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السكن واكتظاظ ادلدن واالزدحام وزايدة معدالت اجلرؽلة وتردي اخلدمات االجتماعية كالصحة والتعليم وغريىا وتردي
ادلستوى الثقايف وتراجع مضمون احلياة احلضرية احلديثة لصاحل ثقافة فئات فقراء ادلدن ذات االصول الريفية ،وبينت
الدراسات السكانية ادلتعددة أنو كلما كانت القيود على ربركات السكان قليلة ،إضافة إذل وجود ادلعوقات ادلادية
والطبيعية واألقتصادية واإلجتماعية داخل البالد،وذلذا أرتفعت معدالت اذلجرة الداخلية ،وابلذات ضلو مناطق اجلذب
يف ذلك اجملتمع.
ىذا النوع من اذلجرات يف الغالب ال يتطلب من الفرد مبالغ ضخمة كما يف اذلجرات الدولية أو تعلم لغة
أخرى ،إضافة إال أهنا ال تتبع نظاماً معيناً ،وال تتطلب اال نفصال الكامل عن ادلوطن األصلي ،ما ؽليز اذلجرة الداخلية
ىو حبث اإلنسان عن شيء ينقصو أو يفتقده يف موطنو

األصلي:pp.15].مجعية االقتصاديني [

 3.1أمهية البحث
تعرض مثل ىذا النوع من اذلجرة يف اآلونة األخرية لكثري من دراسات الباحثني وادلختصني دلا لو من أعلية كبرية
يف معرفة مناطق اجلذب السكاشل ،وما ىي ادلناطق اليت تكون أكثر طرداً للسكان من غريىا،وليس يف العراق فحسب
واظلا يف اي دولة اخرى وابلتارل أثر ذلك على خطط التنمية الوطنية وعلى مدى صلاح تلك اخلطط يف ربقيق أىدافها
واليت بينت عدم العدالة يف توزيع السكان مع التمركز الشديد وسط العراق وربديداً حول العاصمة بغداد.
 4.1هدف البحث
أستهدف البحث بصفة رئيسة التعرف على حجم ىجرة سكان احملافظات يف العراق (ما عدا أقليم كوردستان)
وأي ادلناطق أكثر جذابً للسكان (أو كسباً) وأيها أكثر طرداً (أو خسارة) للسكان لكل زلافظة من احملافظات
اخلمسة عشر على مستوى العراق (عدا أقليم كوردستان) عن طريق ربليل نتائج ادلسح الدؽلوغرايف لتوزيع سكان
]: pp.25-32موقع

زلافظات العراق وحسب نتائج التعداد العام للسكان وأسقاطاهتا للسنوات من ()2018 – 1997
وزارة التخطيط [ ودراسة مدى اتثري عوامل الصحة والتعليم والزراعة واخلدمات (الكهرابء وادلاء) على ِ
ىذه اذلجرة.
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 5.1منهج البحث وهيكليته
أستعمل ىذا البحث أسلوب ربليل األضلدار اخلطي ادلتعدد دلطابقة النماذج اليت توضح العالقة السببية بني
عوامل اجلذب ادلتمثلة ابلتعليم (عدد ادلدارس األبتدائية وعدد تالميذىا وعدد أعضاء اذليئة التعليمية) ،وابلصحة (عدد
ادلستشفيات وادلؤسسات الصحية األخرى والعيادات الطبية الشعبية وكذلك عدد األطباء والصيادلة وأطباء االسنان،
كذلك عدد مراجعي ادلستشفيات) ،وابلزراعة ادلتمثلة دبحاصيل احلنطة والشعري والذرة الصفراء (ادلساحة احملصودة
(دوزل) ومتوسط الغلة (كغ م/دوزل) وكمية األنتاج (طن) ،ومساحة اإلراضي حسب نوع األستصالح (ادلستصلحة،
شبة ادلستصلحة ،غري ادلستصلحة)  ،وابخلدمات العامة ادلتمثلة ابلكهرابء (توزيع الطاقة الكهرابئية ادلباعة (ميكاواط .
ساعة) حسب أصناف اإلستهالك (منزرل ،ذباري ،حكومي ،زراعي ،صناعي)) وادلتمثلة ابدلاء الصايف (مليون م)3
(كمية األنتاج الفعلي ،الكمية ادلوزعة رلاانً ،كمية الضياعات ،والكمية ادلباعة فعالً).
وقد تضمن البحث اربعة فصول ،االول (ادلقدمة ومشكلة وأعلية وىدف البحث) ،والفصل الثاشل عوامل اجلذب
والطرد ادلؤثرة يف اذلجرة السكانية (أنواعها ،أسباهبا ،واإلطار ادلرجعي ذلا) ،اضافة إذل اجلانب النظري ،وسوف يتضمن
الفصل الثالث الدراسة التطبيقية للبحث مستعينني أبسلوب ربليل األضلدار اخلطي ادلتعدد ،وتضمن الفصل الرابع
(االستنتاجات والتوصيات) ،ابألضافة إذل ادلصادر وادلالحق.
6-1

حدود البحث ادلكانية والزمانية
تشمل منطقة الدراسة الدولة العراقية البالغ مساحتها ( )434337كم 2ويستثٌت من ذلك أقليم كوردستان ،أما

احلدود الزمانية للدراسة فتمتد للمدة ()2018 – 1997م ,أذ اعتمدت البياانت واالحصاءات ادلتوافرة لدى
]: pp.25-32موقع وزارة التخطيط [

الوزارات والدوائر الرمسية اليت ذلا عالقة دبوضوع الدراسة .

188

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
الفصل الثاين عوامل اجلذب والطرد ادلؤثرة يف اذلجرة السكانية
 1.2اذلجرة السكانية ومفهوم عوامل اجلذب والطرد
تعددت التعريفات للهجرة السكانية ) (Population Migrationوحسب منظور كل علم من العلوم،
فهناك تعريف من وجهة نظر (جغرافية ،إحصائية ،إقتصادية ،إجتماعية...،إخل) ،وتعريفها بشكل عام ىي عبارة عن
انتقال أو ترحال الناس من ب لدىم أو وطنهم إذل بلد آخر أو من منطقة إذل منطقة أخرى داخل بلدىم ،كذلك ؽلكن
تعريف اذلجرة ىي االنتقال اجلغرايف الذي يقوم بو األفراد أو اجلماعات ،وىناك ىجرة داخلية أو خارجية ،وىي أما
اختيارية أو إلزامية ،قد تكون ذات أمر بعيد أو

قصري: pp.44 ].السوداشل ,عبد الستار [

وتعد نظرية عوامل اجلذب وعوامل الطرد من أكثر النظرايت شيوعا يف ربليل االسباب اليت تدفع ابالفراد إذل
اذلجرة .وتقوم النظرية ببساطة على أن الناس هتاجر الن ىناك عوامل طاردة ذلم من موطنهم االصلي ،أو أن ىناك
عوامل جاذبة ذلم يف ادلنطقة ادلضيفة .ولقد وضع فكرة النظرية رافنشتاين عام 1889م الذي قام بتحليل بياانت
اذلجرة يف اصللًتا وويلز والذي استنتج أن عوامل اجلذب غالباً ما تكون أكثر أعلية من عوامل الطرد يف ربديد قرار
اذلجرة ،إذ أن الرغبة يف ربسني ادلستوى ادلادي للفرد تكون أقوى من الرغبة يف اذلروب من وضع سئ يف ادلوطن
االصلي للمهاجر.
 2 -2اذلجرة الداخلية
يقصد ابذلجرة الداخلية ) (Internal migrationانتقال األفراد واجلماعات بصورة دائمة أو مؤقتة داخل
حدود الوطن أو الدولة من رلتمع زللي إذل رلتمع زللي آخر طلبا ألسباب الرزق والعيش السعيد ،ويعزى ذلك
االنتقال لفقر البيئات احمللية ادلهاجر منها أو اكتظاظها ابلسكان وما يتبع ذلك من اطلفاض يف األجور أو تفشي
البطالة

: pp.141].عبداحلي عبد ادلنعم [

وتعترب ىذه اذلجرة من العوامل اذلامة يف زايدة سكان رلتمع ما أو نقصو ابإلضافة إذل الزايدة أو النقص الطبيعي
الناجم عن الوالدات والوفيات ،إن ظاىرة اذلجرة الداخلية ال تقتصر على الدول النامية بل تشمل أيضا الدول ادلتقدمة
ولكن بصورة أقل ،حيث بني جسوس: pp.141].عبداحلي عبد ادلنعم [ أن الدول الغربية تتم هبا اذلجرة ولكن بشكل بطيء
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Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
وبشكل تدرغلي تبعاً للتغريات االقتصادية يف تلك الدول .ففي الوالايت ادلتحدة األمريكية قامت شركات احلديد
ابلعمل على تعمري السهول الوسطى بينما قامت حكومة االرباد السوفييت سابقاً بتعمري سيبرياي وذلك عن طريق
هتجري السكان من روسيا األوروبية واآلسيوية .

] ص  :105وىيبة  ،عبدالفتاح دمحم [

لذا يعزى اختالف اذلجرة الداخلية عن اذلجرة اخلارجية خلمسة أسباب وىي
 .1تكلفة اذلجرة الداخلية قليلة مقارنة ابخلارجية لكون ادلسافة قصرية.
 .2ال يواجو القائم هبا مشاكل احلصول على أتشرية دخول مقارنة ابذلجرة اخلارجية.
 .3مشكلة اللغة غالباً تنتفي يف حالة اذلجرة الداخلية.
 .4االستعداد النفسي ادلريح للمهاجر مقارنة ابذلجرة اخلارجية.
 .5وجود تيارات واذباىات عكسية للهجرة الداخلية عن طريق قدوم أانس جدد لتلك ادلناطق الطاردة من
مناطق أخرى ابلبالد.
كما أن للهجرة الداخلية أنواعاً عدة كاذلجرة إذل العمل ،أذ تشمل مجيع اذلجرات ادلومسية ذات الذبذابت طويلة
ادلدى كاذلجرة البدوية وشبو البدوية واذلجرة للرعي يف ادلناطق اجلبلية إضافة إذل اذلجرة للزراعة واحلصاد ،وىناك اذلجرة
الي ومية ذات الذبذابت قصرية ادلدى كعملية اخلروج للعمل بصفة يومية واليت زاد التقدم يف وسائل ادلواصالت من
انتشارىا يف الوقت احلاضر ،ىذا ابإلضافة إذل اذلجرة الدائمة للعمل كانتقال الفرد من منطقة إذل أخرى ابنتقال كلي
لغرض العمل وطلب الرزق ،أما النوع اآلخر ،فهو اذلجرة إذل الراحة وتزجية الوقت واليت تشمل عطلة هناية األسبوع،
وإجازة هناية العام الصيفية ،والعطلة السنوية لعمال ادلصانع ومؤسسات الدولة ،ورحالت السياحة الًتفيهية والتثقيفية،
إضافة إذل األظلاط األخرى من اذلجرة الداخلية كحركات إعادة توزيع السكان ،ونقلهم من مكان إذل آخر ،وحركات
توطني البدو ،وكذلك حركات االرتداد ،وإعادة االستيطان وحركات اذلجرة إذل الزواج.

] ص  :171ادلطري  ،السيد خالد [

أما أنواع اذلجرة الداخلية فهي ىجرة من الريف إذل الريف ،وىجرة من احلضر إذل الريف ،وىجرة من احلضر إذل
] ص  :149القصري  ،عبدالقادر[

احلضر ،وأخرياً اذلجرة من الريف إذل احلضر واليت تعترب أكثر األنواع شيوعاً واستمرارا.

وىنالك نوعني من اذلجرة الداخلية علا اذلجرة الريفية احلضرية واليت تعد أشهر أنواع اذلجرات وأوضحها واليت
تزداد كلما زادت ادلدن من خصائصها كمراكز جذب ،والنوع اآلخر ىي اذلجرة من إقليم إذل آخر أو من والية إذل
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أخرى أو من منطقة إذل منطقة اثنية أو من زلافظة إذل زلافظة أخرى داخل حدود الدولة الواحدة وبني منطقتني
ػلمالن نفس الصفات الثقافية واحلضرية.

] ص  :288علي  ،عبدالرزاق جليب [

وىنالك عاملني أساسيني يف نوعية ىذه اذلجرة علا

] ص  :44السوداشل  ،عبدالستار انصر [

 -1السلبيات ادلادية اليت تسيطر على القرى واألرايف كإنعدام فرص العمل أو زبلف اإلنتاج الزراعي وعدم
وصول مشاريع الري والبزل وعدم القدرة للفالحني يف شراء األراضي.
 -2الصفات اليت تتميز هبا ادلدن واألقاليم احلضرية ادلادية منها وغري ادلادية كتوفر اخلدمات الصحية والًتبوية
وفرص العمل واستتباب األمن واالستقرار وكذلك اخلدمات االجتماعية والًتوػلية وادلغرايت احلضارية اليت
ينجذب إليها السكان.
إن للهجرة سواءً الداخلية أم اخلارجية نتائج واضحة على مناطق الوصول وكذلك على مناطق األصل ،حيث
تتفاوت تلك النتائج من سكانية إذل إقتصادية إذل إجتماعية إضافة إذل أن أتثر وأتثري ىؤالء ادلهاجرون دبكان الوصول
ؼلتلف من رلتمع إذل آخر ومن منطقة إذل أخرى داخل اجملتمع الواحد ،فقد يفرض ىؤالء ادلهاجرون ثقافتهم على
منطقة الوصول كما حدث يف حالة اذلجرات األوروبية ضلو الوالايت ادلتحدة األمريكية ،أو قد يندمج ىؤالء ادلهاجرون
يف رلتمع الوصول ويتبنون ثقافتو كحال معظم اذلجرات الريفية ضلو ادلناطق احلضرية .
 3- 2حجم ظاهرة التحضر يف العراق
لقد أرتبط زايدة سكان ادلدن بعدد من التحوالت االقتصادية واالجتماعية ,إال أن عاملني مهمني لعبا دوراً مهماً
يف ىذا اخلصوص

] ص  :97اديث واشل [

 .1تركز فرص العمل اجلديدة يف ادلناطق احلضرية.
 .2أستعمال ادلكننة يف الزراعة وتطور أساليب العمل الزراعي.
أن االشخاص الذين يعيشون يف يسر ومرتبطني بعمل ما ال يهاجرون ،فأغلب االشخاص الذين ىاجروا من
مكان إذل أخر قاموا بذلك نتيجة معاانهتم ادلعاشية يف اماكنهم االصلية ,ويقومون ابذلجرة يف سبيل ربسني اوضاعهم
االقتصادية ،وغالباً ما يهاجر الذكور يف عمر العمل أوالً ,ومن مث يستدعون عوائلهم ،وعلى الرغم من أن حياة الناس
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يف ادلدن كانت أفضل من الريف ,إال أنو يف أوائل اخلمسينات من القرن ادلاضي كانوا قلة من السكان ال تزيد على
 20يف ادلئة (يعيشون يف مستوى ؽلكن ان يوصف ابدلستوى الصحي أو ادلريح ,يف حني أن قلة قليلة جداً كانت
] ص  :97اديث واشل [

تتمتع جبميع الكماليات واألدوات الفنية ادلتاحة).

وقد ربسنت أوضاع ادلعيشة ابلنسبة لكافة فئات الشعب العراقي يف منتصف السبعينات من القرن ادلاضي نتيجة
للزايدات الكربى يف اسعار النفط ,رافقتها تنمية اقتصادية عرفت بـ(التنمية االنفجارية) اليت دل تدوم طويالً نتيجة
دخول العراق يف مسلسل من حروب وإنتكاسات وعقوابت دولية وحصار اقتصادي أدت إذل إفقار الطبقات
الوسطى ،ولكن فًتة التنمية احلقيقية دل تدم أكثر من عقد واحد ،فسرعان ما تعرض العراق إذل إنتكاسات عنيفة
عطلت عجلة التنمية ،وقد مشل ىذا الًتاجع مجيع نواحي احلياة دبا فيها النواحي السكانية ليس فقط النوعية واذليكلية
منها بل حىت الكمية ويف وترية النمو السكاشل ابلذات.

] ص  :34بطاطو حنا [

 4-2مفهوم حتليل االحندار ادلتعدد
ربليل االضلدار أسلوب إحصائي ؼلتص بدراسة العالقة بني متغريين أو أكثر ،وكيفية إغلاد معادلة جربية مسبثل

ِ
ىذه العالقة رايضياً أفضل سبثيل ،وذلك الستعماذلا يف التقدير أو التنبؤ دبتوسط أحد ادلتغريات ،ويمسمى ادلتغري التابع

) (Dependent Variableبداللة بقية ادلتغريات اليت تؤثر فيو وتمسمى ادلتغريات ادلستقلة (Independent
) Variablesأو ادلتغريات التوضيحية ). (ExplanatorV variables

] ص  :349الكيخيا  ،صلاة رشيد [

أما ربليل االضلدار اخلطي ادلتعدد فإنوم يهتم بدراسة وربليل أثر عدة متغريات مستقلة كمية على متغري اتبع كمي.
 1-4-2أمنوذج االحندار اخلطي ادلتعدد Multiple Linear Regression
يساعدان استعمال االضلدار اخلطي ادلتعدد على
أوالً  :التنبؤ بقيم ادلتغري التابع (متغري النتيجة) عن طريق معرفتنا بقيم ادلتغريات ادلستقلة التفسريية ذات الداللة
اإلحصائية .
اثنياً  :ربديد مقدار التباين واالختالف يف ادلتغري التابع أبظلوذج االضلدار وادلفسر من قبل ادلتغريات ادلستقلة
ذات الداللة اإلحصائية .
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بفرض أن ادلتغري  yيعرب عن ادلتغري التابع ،وادلتغريات ) (x1, x2,…, xkتعرب عن  kمن ادلتغريات
ادلستقلة ،وأن عدد ادلشاىدات ىي  ،nفإن ادلشاىدة التابعة  yiأو ) (i=1,2,…,nمؽلكن التعبري عنها كدالة
خطية يف رلموعة ادلشاىدات ادلفسرة ) (xi1, xi2,…, xipكما يلي

أذ أن

( ) 18

تعرب عن معامالت االضلدار εi ،يعرب عن اخلطأ العشوائي للمشاىدة رقم i

حيث ) ،(i=1,2,…,nوأن عدد ادلشاىدات ىي  ،nيكون لدينا  nمن ادلعادالت مؽلكن صياغتها يف صورة
م
مصفوفات كما يلي

)…(2
 Yيعرب عن متجة ادلشاىدات التابعة ،وىو من درجة ) ،(n×1والعنصر رقم  iيف ىذا ادلتجو ىو .yi
 Xسبثل مصفوفة ادلشاىدات ادلستقلة (ادلفسرة) ،وىو من درجة )) ،(n×(k+1والعنصر رقم  iيف ىذا
ادلصفوفة ىو ).(xi1, xi2,…, xik
 Bيعرب عن متجو معامالت االضلدار ،وىو من درجة ).((k+1) ×1
 Eيعرب عن متجو األخطاء العشوائية ،وىو من درجة ) ،(n×1والعنصر رقم  iىو اخلطأ العشوائي .εi
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 5-2شروط بناء االمنوذج
حتليل البواقي وجتانس التباين
البواقي ىي ادلسافة بني القيم ادلتنبأ هبا والقيم ادلالحظة احلقيقية ،وغلب أن تكون ذات توزيع طبيعي قبل بناء
االظلوذج ويتم ربقيق ذلك عن طريق سلطط التشتت للبقااي ضد القيم ادلتنبأ هبا وكذلك ضد ادلتغريات التفسريية
ادلستقلة ،عندما ربسب قيم البقااي جلميع العناصر يف الدراسة يتم استبعاد وحذف القيم اخلارجة عن نطاق التوزيع
الطبيعي دبعٌت أنو اذا كان ىناك قيم خارج مدى ثالث اضلرافات معيارية أو تزيد عن القيمة  -3أو  +3يتم
استبعادىا حيث من ادلتوقع أن تكون نسبة القيم خارج ىذا النطاق  %1ويتضح ذلك من نسبة البياانت الواقعة
ربت ثالثة اضلرافات معيارية  %99ويبقى منها الواحد يف ادلائة

] ص  :349الكيخيا  ،صلاة رشيد [

.

إذا كان ىناك عالقة خطية بني ادلتغري ادلستقل وادلتغري التابع وربقق التوزيع الطبيعي للمتغري التابع مع كل قيمة
من ادلتغري ادلستقل فأن توزيع البواقي غلب أن يكون طبيعيا كذلك.
 1-5-2العالقة اخلطية ادلتداخلة
ىي اليت تتمثل يف االرتباط بني متغريين أو أكثر من ادلتغريات ادلستقلة التفسريية ،وعندما يكون ىناك ارتباط
عارل بني أثنني من ادلتغريات ادلستقلة ويتم بناء أظلوذج االضلدار فتكون نتيجة معامل االضلدار غري دقيقة واخلطأ
ادلعياري كبري يف معامالت بيتا وابلتارل ال ؽلثل االظلوذج القيم الصحيحة اليت هندف إليها .لذا غلب أن ال تكون
العالقة بني ادلتغريات ادلستقلة يف أظلوذج االضلدار أكرب من 0.70

الفصل الثالث  -اجلانب التطبيقي وحتليل النتائج
 1-3مجع البياانت
سيتضمن ىذا الفصل آلية وطريقة مجع البياانت دبا ؼلص عوامل اجلذب والطرد لسكان زلافظات العراق (عدا
أقليم كوردستان) للسلسلة الزمنية من 1997م إذل 2018م ،مع ربديد العوامل ادلؤثرة عليها ،ومن مث إدخال البياانت
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للربانمج اإلحصائي ) (SPSS19إلجراء التحليل اإلحصائي ابستعمال أظلوذج االضلدار اخلطي ادلتعدد واستخراج
النتائج وادلؤشرات االحصائية .كما ذكران سابقاً إن ىدف البحث ىو التعرف على حجم ىجرة سكان احملافظات يف
العراق (ما عدا إقليم كوردستان) وتياراهتا وإذباىاهتا وأي احملافظات أكثر جذابً للسكان ،وأيها أكثر طرداً للسكان،
وكذلك معرفة اذلجرات القادمة وادلغادرة لكل زلافظة من احملافظات اخلمسة عشر على مستوى العراق ،عن طريق
ربليل نتائج ادلسح الدؽلوغرايف لتوزيع سكان زلافظات العراق وحسب نتائج التعداد العام للسكان وأسقاطاهتا
للسنوات من ()2018 –1997م ودراسة مدى أتثري عوامل التعليم والصحة والزراعة واخلدمات (الكهرابء وادلاء)
على ِ
ىذه اذلجرة.
وبعد زايرات ميدانية عديدة ومتكررة للجهاز ادلركزي لإلحصاء  -قسم العالقات الثقافية ،ووزاة اذلجرة وادلهجرين
 قسم ادلعلومات ،ووزارة الًتبية والتعليم  -قسم اإلحصاء ،ووزارة الكهرابء  -قسم التخطيط واإلحصاء ،ووزارةالزراعة – قسم اإلحصاء ،تبني للباحث وجود نقص كبري للبياانت ادلتعلقة بعوامل اجلذب والطرد فتم استبعاد ىذه
العوامل ،ومت أختيار فقط العوامل ذات البياانت ادلتوفرة .ابألستناد إذل البياانت ادلتوافرة من مصادر الدوائر الرمسية
أعاله ,مث مت ربديد أىم العوامل ادلؤثرة ،واليت مؽلكن احلصول على بياانت إحصائية مقبولة خبصوصها وىي :
 .1جانب التعليم ويتضمن العوامل اآلتية (عدد ادلدارس ،عدد التالميذ ،عدد أعضاء اذليئة التعليمية) للمرحلة
األبتدائية فقط.
 .2جانب الزراعة حيث مت الًتكيز على ثالث زلاصيل زراعية ىي (احلنطة ،الشعري ،والذرة الصفراء) وكال
منها يتضمن العوامل اآلتية (ادلساحة احملصودة (دوزل) ،وكمية األنتاج (طن) ،ومتوسط الغلة (كغم/دوزل))،
إضافة إذل عامل مساحة األرض ادلستصلحة للزراعة يف كل زلافظة).
 .3جانب الصحة ويتضمن العوامل اآلتية (ادلستشفيات ،ادلؤسسات الصحية األخرى ،العيادات الطبية
الشعبية ،األطباء ،أطباء األسنان ،الصيادلة ،مراجعي ادلستشفيات).
 .4جانب اخلدمات العامة وتتضمن العوامل ادلتعلقة ابلكهرابء (توزيع الطاقة الكهرابئية ادلباعة (ميكا
واط/ساعة) حسب أصناف األستهالك وىي (منزرل ،ذباري ،حكومي ،زراعي ،صناعي) ،والعوامل ادلتعلقة
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ابدلاء (كمية األنتاج وادلبيعات للماء الصايف (مليون م )3وىي (كمية األنتاج الفعلي ،الكمية ادلوزعة رلاانً،
كمية الضياعات ،الكمية ادلباعة فعالً).
 2-3التحليل اإلحصائي ابستعمال اسلوب االحندار اخلطي ادلتعدد
اوال جانب التعليم
يف زلافظة بغداد فقط ( اما يف احملافظات نينوى ,البصرة  ,االنبار سنكتفي بكتابة النتائج يف ادلالحق )
سيتم ربليل نتائج جانب التعليم لبعض زلافظات العراق حسب ادلنطقة اجلغرافية (مشال ،وسط ،غرب،
جنوب) ،ومجيع البياانت األساسية للتعليم اخلاصة دبحافظات العراق مدرجة يف ادلالحق (.)5-1
زلافظة بغداد ىي أصغر زلافظات العراق مساحة ،وتضم العاصمة بغداد ،أتيت يف ادلرتبة األوذل بني زلافظات
العراق من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد سكاهنا  6,702,538نسمة ،بناىا اخلليفو العباسي أبو
جعفر ادلنصور سنو  145ىجرية ،وتتميز منطقو بغداد دبرور هنر دجلة خالذلا ،إذ يقسمها لشطرين
الكرخ والرصافة ،وخالل عامي 2005م و2006م مت استحداث إقضية جديدة وكذلك مت ضم بعض
ادلناطق احمليطة ببغداد كاحملمودية وأبوغريب إذل احملافظات اجملاورة.
ان نتائج التحليل اإلحصائي لعوامل التعليم أبستعمال برانمج ) (SPSSفقد كانت
جدول رقم –  -1نتائج جانب التعليم على عدد السكان زلافظة بغداد للفرتة 2018-1997
ادلتغريات التفسريي

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

3210906.443

6.421

.000

 X1عدد ادلدارس

1681.123

1.694

.107

 X2عدد التالميذ

-0.131

-0.586

0.565

 X3عدد أعضاء اذليئة التعليمية

9.411

0.363

0.721

R-Sq

F

Sig.

0.000 154.900 0.963

إلختبار ادلعنوية الكلية لالظلوذج نمالحـظ مـن اجلدول أعاله معنوية االظلوذج اإلحصائي ،إذ بلغت قيمة (P-
) ،V=0.001وىي أصغر من مستوى ادلعنوية ) (α=0.05شلا يدعو إذل رفض فرضية العدم وقبول الفرضية
البديلة ،أي أن ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة ذلا أتثري معنوي على ادلتغري ادلعتمد ،كما بلغت القدرة التفسريية لالظلوذج
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) .(R2=0.891الختبار معنوية ادلعادل ادلقدرة ،نالحظ من اجلدول أعاله إن مجيع ادلتغريات ادلستقلة  X1و  X2و
 X3ليس ذلا أتثري معنوي وذلك ألن قيمة ) (P-Valueذلم أكرب من مستوى ادلعنوية ) .(α=0.05ومؽلكن كتابة
معادلة أظلوذج االضلدار ادلتعدد اخلاص ابلتعليم يف زلافظة بغداد كما يلي :

إن معلمة ادلتغري ادلستقل عدد ادلدارس ) (X1عامل جذب اذ تشري إذل أن زايدة وحدة واحده منها تؤدي إذل
زايدة ادلتغري ادلعتمد عدد السكان دبقدار  1650بثبات ادلتغريين  X2و  , X3وان ادلتغري ادلستقل عدد التالميذ
( ) X2ذو اتثري عكسي عامل طرد  ،يف حني ان ادلتغري ادلستقل عدد اعضاء اذليئة التعليمية ( ) X3ىو عامل
جذب يشري إذل أن زايدة وحدة واحدة منو تؤدي إذل زايدة ادلتغري ادلعتمد دبقدار  10بثبات ادلتغريين  X2و . X3
اثنيا عوامل الزراعة

ان نتائج التحليل اإلحصائي لعوامل الزراعة أبستعمال برانمج ) (SPSSفقد كانت
جدول رقم –  -2نتائج جانب الزراعة على عدد السكان زلافظة بغداد للفرتة 2018-1997

Z1

احلنطة.

ادلتغريات التفسريي

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

12657550.261

2.848

.016

36.621

.986

.345

-81.675

-.854

.411

13274.873

.875

.400

ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول

 Z2كمية األنتاج (طن) حملصول احلنطة.
 Z3متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول

F

R-Sq

Sig.

احلنطة.
-233.883

-1.060

.312

Z4

761.691

1.040

.321

-16088.733

-.806

.437

ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول

-75.219

-1.570

.145

 Z8كمية األنتاج (طن) حملصول الذرة

210.804

1.834

.094

الشعري.

ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول

 Z5كمية األنتاج (طن) حملصول الشعري.
 Z6متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول
الشعري.

Z7

الذرة الصفراء.

0.945

18.751

الصفراء.
Z9

متوسط الغلة (كغم/دومن) حملصول

الذرة الصفراء.
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 Z10مساحة األرض ادلستصلحة للزراعة.

-3830.229

-1.447

.176

إلختبار ادلعنوية الكلية لالظلوذج نمالحـظ مـن اجلداول أعاله معنوية االظلوذج اإلحصائي ،إذ بلغت قيمة (P-
) ،V=0.223وىي أكرب من مستوى ادلعنوية ) (α=0.05شلا يدعو إذل قبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديلة،
أي أن ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة ليس ذلا أتثري معنوي على ادلتغري ادلعتمد ،كما بلغت القدرة التفسريية لالظلوذج
) .(R2=0.850الختبار معنوية ادلعادل ادلقدرة ،نالحظ من اجلدول أعاله إن مجيع ادلتغريات ادلستقلة ليس ذلا أتثري
معنوي .ومن خالل النتائج أعاله ضلصل على تقدير معادل االظلوذج

إن معلمة ادلتغري ادلستقل ادلساحة احملصودة (دوزل) حملصول احلنطة ) (Z1تشري إذل أن زايدة وحدة واحده منها تؤدي إذل زايدة
ادلتغري ادلعتمد عدد السكان دبقدار  30.879بثبات بقية ادلتغريات  Z2إذل  ،Z10وبنفس الطريقة يتم تفسري بقية معادل االظلوذج.
حيث اظهرت النتائج ابن ادلتغريات ادلستقلة )
)

( ابهنا عوامل جذب بينما ظهرت ادلتغريات ادلستقلة االخرى

( أبهنا عوامل طرد .

اثلثا عوامل الصحة لقد كانت نتائج التحليل اإلحصائي لعوامل الصحة أبستعمال برانمج ) (SPSSفهي
جدول رقم –  -3نتائج جانب الصحة على عدد السكان زلافظة بغداد للفرتة 2018-1997
ادلتغريات التفسريي

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

24265669.182

4.147

.001

 H1عدد ادلستشفيات.

2644.431

.265

.795

 H2عدد ادلؤسسات الصحية األخرى.

14749.429

2.724

.016

-176796.168

-3.114

.008

 H4عدد األطباء.

-155.751

-1.666

.118

 H5عدد أطباء األسنان.

-2476.844

-2.412

.030

 H6عدد الصيادلة.

2591.336

2.976

.010

.004

.128

.900

 H3عدد العيادات الطبية الشعبية.

 H7عدد مراجعي ادلستشفيات.

R-Sq

0.970

F

63.880

Sig.

0.000

إلختبار ادلعنوية الكلية لالظلوذج نمالحـظ مـن اجلداول أعاله معنوية االظلوذج اإلحصائي ،إذ بلغت قيمة (P-

) ،V=0.003وىي أصغر من مستوى ادلعنوية ) (α=0.05شلا يدعو إذل رفض فرضية العدم وقبول الفرضية
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البديلة ،أي أن ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة ذلا أتثري معنوي على ادلتغري ادلعتمد ،كما بلغت القدرة التفسريية لالظلوذج
) .(R2=0.912الختبار معنوية ادلعادل ادلقدرة ،نالحظ من اجلدول أعاله إن مجيع ادلتغريات ادلستقلة ليس ذلا أتثري
معنوي .ومن خالل النتائج أعاله ضلصل على تقدير معادل االظلوذج

إن معلمة ادلتغري ادلستقل عدد ادلستشفيات ) (H1تشري إذل أن زايدة وحدة واحده منها تؤدي إذل زايدة ادلتغري
ادلعتمد عدد السكان دبقدار  6692.293بثبات بقية ادلتغريات  H2إذل  ،H7وبنفس الطريقة يتم تفسري بقية معادل
( ابهنا عوامل جذب بينما ظهرت ادلتغريات

االظلوذج.حيث اظهرت النتائج ابن ادلتغريات ادلستقلة )
ادلستقلة االخرى أبهنا عوامل طرد.

رابعا عوامل اخلدمات (الكهرابء وادلاء ) ان نتائج التحليل اإلحصائي لعوامل الكهرابء أبستعمال برانمج )(SPSS
فهي
جدول رقم –  -4نتائج جانب اخلدمات ( الكهرابء) على عدد السكان زلافظة بغداد للفرتة 2018-1997
ادلتغريات التفسريي

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

24265669.182

4.147

.001

6450253.346

7.835

.000

-.070

-.596

.559

-.773

-.445

.662

1.846

3.993

.001

-2.775

-1.728

.103

 E1الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة منزلياً.
 E2الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة جتارايً.

 E3الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة حكومياً.
 E4الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة زراعياً.
 E5الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة صناعياً.

R-Sq

0.970

F

104.743

Sig.

0.000

إلختبار ادلعنوية الكلية لالظلوذج نمالحـظ مـن اجلداول أعاله معنوية االظلوذج اإلحصائي ،إذ بلغت قيمة (P-

) ،V=0.001وىي أصغر من مستوى ادلعنوية ) (α=0.05شلا يدعو إذل رفض فرضية العدم وقبول الفرضية
البديلة ،أي أن ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة ذلا أتثري معنوي على ادلتغري ادلعتمد ،كما بلغت القدرة التفسريية لالظلوذج
).(R2=0.929
الختبار معنوية ادلعادل ادلقدرة ،نالحظ من اجلدول أعاله إن مجيع ادلتغريات ادلستقلة ليس ذلا أتثري معنوي.

199

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019

ومن خالل النتائج أعاله ضلصل على تقدير معادل االظلوذج

إن معلمة ادلتغري ادلستقل الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة منزلياً ) (E1تشري إذل أن زايدة وحدة واحده منها تؤدي إذل
نقصان ادلتغري ادلعتمد عدد السكان دبقدار  -0.057بثبات بقية ادلتغريات  E2إذل  ،E5وبنفس الطريقة يتم تفسري
بقية معادل االظلوذج.
جانب ادلاء الصايف (مليون م )3لقد كانت نتائج التحليل اإلحصائي لعوامل ادلاء الصايف أبستعمال برانمج
) (SPSSفهي
جدول رقم –  -5نتائج جانب اخلدمات ( ادلاء) على عدد السكان زلافظة بغداد للفرتة 2018-1997
ادلتغريات التفسريي

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

6158427.980

27.626

.000

 W1كمية األنتاج الفعلي.

270.719

.960

.351

 W2الكمية ادلوزعة رلاانً.
 W3كمية الضياعات.

180271.386

.770

.452

-143766.514

-2.324

.033

 W4الكمية ادلباعة فعالً.

7961.316

.889

.387

R-Sq

0.961

F

104.262

Sig.

0.000

إلختبار ادلعنوية الكلية لالظلوذج نمالحـظ مـن اجلداول أعاله معنوية االظلوذج اإلحصائي ،إذ بلغت قيمة (P-
) ،V=0.00001وىي أصغر من مستوى ادلعنوية ) (α=0.05شلا يدعو إذل رفض فرضية العدم وقبول الفرضية
البديلة ،أي أن ادلتغريات ادلستقلة رلتمعة ذلا أتثري معنوي على ادلتغري ادلعتمد ،كما بلغت القدرة التفسريية لالظلوذج

) .(R2=0.885الختبار معنوية ادلعادل ادلقدرة ،نالحظ من اجلدول أعاله إن مجيع ادلتغريات ادلستقلة ليس ذلا أتثري
معنوي .ومن خالل النتائج أعاله ضلصل على تقدير معادل االظلوذج
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إن معلمة ادلتغري ادلستقل كمية األنتاج الفعلي للماء الصايف ) (W1تشري إذل أن زايدة وحدة واحده منها تؤدي
إذل نقصان ادلتغري ادلعتمد عدد السكان دبقدار  -470.424بثبات بقية ادلتغريات  W2إذل  ،W4وبنفس الطريقة
يتم تفسري بقية معادل االظلوذج.

الفصل الرابع  -األستنتاجات والتوصيات
 1.4االستنتاجات و التوصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ان أىم االستنتاجات والتوصيات اليت توصل ذلا ىذا البحث ىي اآليت
 -1وضع الربامج واخلطط وازباذ كل ما يلزم من إجراءات للعمل على ربقيق التوازن الدؽلوغرايف واجلغرايف مع
اإلمكاانت والطاقات االقتصادية يف احملافظات ادلختلفة ،كخطوة ال بد منها لتحقيق االستثمار األمثل
للموارد ،وربسن مستوى ادلعاشي للسكان ،ونشر الصناعات الزراعية يف عموم احملافظات للعمل على توفري
فرص العمل الألزمة.
 -2سن القوانني والتشريعات للهجرة وذلك بغرض التنظيم وربسني الفائدة من جهة ،وتقليل ادلخاطر النامجة
عن عدم التوازن ال سكاشل (الكثافة) ،وما ينجم عنها من مدن عشوائية (غري منظمة) ،ومشاكل لكل فئات
اجملتمع من جهة أخرى.
 -3التوسع يف نشر شبكة ادلرافق واخلدمات األساسية من تعليمية وصحية ومياه شرب وصرف صحي وغريىا،
الذي يؤدي إذل ربسن يف أستقرار السكان يف زلافظات العراق وزبفيف اذلجرة من زلافظة إذل آخرى ،مع
تشجيع أقامة اجلمعيات السكنية يف احملافظات.
 -4ربسني عمليات تسويق ادلنتجات الزراعية ورفع مستوى احلد األدسل ألجور العمال الزراعيني اليت ىي أساساً
منخفضة ،كذلك أيصال الدعم ادلناسب للمزارعني ال سيما يف فًتات اجلفاف واألزمات.
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 -1يف زلافظة ا لبصرة واببل والنجف وادلثٌت وميسان وذي قار نوصي بزايدة بناء ادلدارس االبتدائية وتوزيعها
بشكل يتناسب مع كثافة السكان ادلنتشرين يف احياء احملافظة ،وزايدة عدد أعضاء اذليئة التعليمية يف زلافظة
كربالء والبصرة وصالح الدين وكركوك والنجف والقادسية وادلثٌت .
 -2غلب اال ىتمام بزايدة ادلساحة احملصودة (دوزل) حملصول احلنطة يف زلافظة نينوى وصالح الدين وكركوك ودايذل
واببل والنجف وادلثٌت وميسان ليكون أتثريه أكثر اغلابياً على ادلتغري ادلعتمد عدد السكان ،وزايدة مساحة
االرض ادلستصلحة للزراعة يف زلافظة بغداد واالنبار واببل والنجف .
 -3ويف زلافظة نينوى والنجف وواسط وميسان نوصي بزايدة بناء ادلستشفيات ،والعيادات الطبية الشعبية يف
نينوى وبغداد وصالح الدين ودايذل واببل والقادسية وذي قار ،وزايدة كادر االطباء وأطباء االسنان يف
زلافظة نينوى وبغداد ودايذل والقادسية وواسط وميسان.
 -4أما فيما ؼلص الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة (ميكا واط  .ساعة) منزلياً فنجد ابن ىذا العامل أتثريه عكسي
يف معظم احملافظات ،كما ىو احلال مع الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة (ميكا واط  .ساعة) ذبارايً وزراعياً
وصناعياً وبنسبة أقل يف الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة (ميكا واط  .ساعة) حكومياً .
 -10غلب االستمرار على نشر الوعي لدى ادلواطن حول كيفية الًتشيد يف أستهالك ادلاء الصايف والصاحل
للشرب ،وأىتمام ادلؤسسات احلكومية ذات الصلة بعوامل جانب ادلاء الصايف من حيث زايدة كمية االنتاج
الفعلي ،وتقليل كمية الضياعات من ادلاء الصايف يف معظم احملافظات وذلك بصيانة زلطات تنقية ادلاء
وصيانة ومتابعة شبكة اانبيب توصيل ادلاء جلميع احملطات الرئيسية والثانوية وادلنازل .

ادلصادر العربية
 .1أديث وائي ,ايف بينروز ,العراق دراسة يف عالقاتو اخلارجية وتطوراتو الداخلية 1975-1915م ,ترمجة عبد
اجمليد القيسي ,الدار العربية للموسوعات ,اجلزء األول ,بريوت – لبنان ,الطبعة األوذل 1989م  ,صفحة .97
 .2بطاطـو ,حنا ،شيعـة العـراق الـدور السياسـي وعمليـة اإلندمـاج فـي اجملتمـع ,ترمجـة فالـح عبـد اجلبـار،بغداد ,
 , ,2001صفحة www.iraqcp.org/thakafajadida/hanna1.htm , 34
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 .3مجعية االقتصاديني العراقيني( ،تقرير التنمية البشرية) ،بغداد1995 ،م  , ,صفحة .17
 .4اجلنايب ،صالح محيد ،الرحيب ،دمحم شرتوح ،اخللل األيكولوجي بتأثري التنوع السكاشل يف مدينة ادلوصل ،دراسة
تطبيقية على مدينة ادلوصل ،آداب الرافدين ,العدد 2009 ،53م  ,صفحة .78
 .5حسيــن ،سعــد عبـد الــرزاق ،دور "فـق ـراء ادلــدن" فـي العـمـلـيـة الـدؽلقـراطيـة فـي العـراق ،مـركز القــدس لـلــدراسات
السيـاسـيـة،

بـيـروت،

2008م,،

صفحة

,113

http

//www.alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_detail
s=2&id1=701&menu_id=7&program_id=10&cat_id=2
 .6محد ،مقيل عايد ،اذلجرة الداخلية من واقع بياانت التعداد العام لسنة 1987م ،اجلهاز ادلركزي لإلحصاء،
دراسة رقم 1988 ، 26م  , ,صفحة .211
 .7اخلطيب ،جنان زلي ،التغري ادلكاشل للسكان يف العراق للمدة 1977-1957م ،رسالة ماجستري ،كلية
اآلداب /جامعة بغداد 1990/م ,صفحة .24
 .8ريتشارد جونسون ،دين وشرن ،التحليل اإلحصائي للمتغريات ادلتعددة من الوجهة التطبيقية ،دار ادلريخ للنشر –
السعودية1998 ،م ،صفحة .469
 .9السعدي ،عباس فاضل ،ربليل جغراىف للهجرة الداخلية ىف زلافظة النجف للمدة ()1997 - 1977م ،رسالة
ماجستري ،جامعة الكوفة  -كلية اآلداب2002 ،م  ,صفحة . 33
 .10السعدي ،عباس فاضل ،تغري التوزيع اجلغرايف لسكان منطقة االىوار يف العراق وحركاهتم ادلكانية بني عامي
()1987-1977م ،دراسات (العلوم اإلنسانية) اجمللد ( ,)22العدد (1995 ,)1م.
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http
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 .13عبد احلي ،عبد ادلنعم ،علم السكان األسس النظرية واألبعاد االجتماعية ،طنطا  -جامعة طنطا1984 ،م،
ص.141
 .14عبد الكرصل ،دمحم الغريب ،سيسيولوجيا السكان ،اإلسكندرية  -ادلكتب اجلامعي احلديث1982 ،م ،ص.83
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 .16القصري ،عبد القادر ،اذلجرة من الريف إذل ادلدن دراسة ميدانية اجتماعية عن اذلجرة من الريف إذل ادلدن يف
ادلغرب ،بريوت  -دار النهضة العربية للطباعة والنشر1992 ،م ،ص.149
 .17دمحم السكران ،دوافع ونتائج نزوح بعض األسر الريفية إذل مدينة الرايض ،رللة األزىر للبحوث الزراعية،
1996م ،ص.369-343
دمحم جسوس ،ادلملكة ادلغربية وىجرة األرايف ،يف اذلجرة من الريف إذل ادلدن يف الوطن العريب :أسباهبا،

.18

مشكالهتا ،مستقبلها ،الرايض  -ادلعهد العريب إلظلاء ادلدن ،مطابع جامعة ادللك سعود1986 ،م ،ص.329
 .19ادلطري ،السيد خالد ،سكان ادلملكة العربية السعودية ،جدة  -الدار السعودية للنشر والتوزيع1998 ،م ،ص
.172-171
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 .21موقع وزارة التخطيط – اجلهاز ادلركزي لألحصاء ،مجهورية العراق2016 ،م , ،صفحة 32-25

http

//cosit.gov.iq/.
 .22اذلامشي ،عبد الرضا مطر ،التحضر يف زلافظيت القادسية والنجف ،رسالة ماجستري ،كلية اآلداب /جامعة بغداد
1998 /م  ,صفحة .27
 .23ىداوي ،وليد خليفة ،حركة السكان ادلكانية يف العراق واألساليب اإلحصائية ادلمكنة لتحديد اذباىاهتا ،ادلعهد
العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية1983 ،م  , ,صفحة .47
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ادلالحق
جداول النتائج النهائية لعوامل اجلذب والطرد للمحافظات ( بغداد  ,نينوى ,كربالء  ,البصرة )
ملحق رقم –  -1نتائج جانب التعليم على عدد السكان للفرتة ( 2018-1997زلافظة بغداد)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

3210906.443

6.421

0.000

X1عدد ادلدارس

1681.123

1.694

0.107

X2عدد التالميذ

-0.131

0.565 -0.586

X3عدد أعضاء اذليئة التعليمية

9.411

0.721

0.363

R-Sq

F

0.963

Sig.

154.900

0.000

(زلافظة نينوى)
R-Sq

ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

276512.617

2.75

0.013

X1عدد ادلدارس

981.315

3.537

0.002

X2عدد التالميذ

1.752

3.11

0.006

X3عدد أعضاء اذليئة التعليمية

18.139

1.994

0.062

Sig.

F

0.000 1425.029 0.996

(زلافظة البصرة)
R-Sq

ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبار t

Sig.

احلد الثابت

749304.396

5.461

0

X1عدد ادلدارس

-571.172-

0.488 -.708-

X2عدد التالميذ

4.652

2.439

0.025

X3عدد أعضاء اذليئة التعليمية

-.773-

-.378-

0.71

F

0.898

Sig.

52.660

0.000

ملحق رقم –  -2نتائج جانب الزراعة على عدد السكان للفرتة ( 2018-1997زلافظة بغداد)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

12657550.261

2.848

0.016

 Z1ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول احلنطة.

36.621

0.986

0.345

 Z2كمية األنتاج (طن) حملصول احلنطة.

-81.675

-0.854

0.411

 Z3متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول احلنطة.

13274.873

0.875

0.400

 Z4ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الشعري.

-233.883

-1.060

0.312
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R-Sq

0.945
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F

18.751

Sig.

0.000
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761.691

1.040

0.321

 Z5كمية األنتاج (طن) حملصول الشعري.

-16088.733

-0.806

0.437

 Z7ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الذرة الصفراء.

-75.219

-1.570

0.145

 Z8كمية األنتاج (طن) حملصول الذرة الصفراء.

210.804

1.834

0.094

 Z9متوسط الغلة (كغم/دومن) حملصول الذرة الصفراء.

-15984.820

-1.863

0.089

 Z10مساحة األرض ادلستصلحة للزراعة.

-3830.229

-1.447

0.176

 Z6متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول الشعري.

(زلافظة نينوى)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

-32535098.34

-10.751

0.000

 Z1ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول احلنطة.

-0.144

-2.201

0.05

 Z2كمية األنتاج (طن) حملصول احلنطة.

0.369

0.584

0.571

 Z3متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول احلنطة.

88.61

0.127

0.901

 Z4ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الشعري.

0.072

0.952

0.361

 Z5كمية األنتاج (طن) حملصول الشعري.

-0.262

-0.37

0.718

-174.669

-0.217

0.833

 Z7ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الذرة الصفراء.

73.832

0.636

0.538

 Z8كمية األنتاج (طن) حملصول الذرة الصفراء.

-41.984

-0.472

0.646

 Z9متوسط الغلة (كغم/دومن) حملصول الذرة الصفراء.

-704.027

-4.278

0.001

167450.014

11.81

0.000

 Z6متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول الشعري.

 Z10مساحة األرض ادلستصلحة للزراعة.

R-Sq

0.998

F

93.084

Sig.

0.000

(زلافظة البصرة)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

2043168.901

7.435

0.000

20.15

2.313

0.041

-16.817

-0.544

0.597

 Z3متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول احلنطة.

-3118.451

-3.318

0.007

 Z4ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الشعري.

-59.822

-2.488

0.03

 Z5كمية األنتاج (طن) حملصول الشعري.

130.288

1.771

0.104

 Z6متوسط الغلة (كغم /دومن) حملصول الشعري.

2208.347

2.757

0.019

 Z7ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول الذرة الصفراء.

-82.545

-0.777

0.454

 Z8كمية األنتاج (طن) حملصول الذرة الصفراء.

969.281

2.84

0.016

 Z9متوسط الغلة (كغم/دومن) حملصول الذرة الصفراء.

-2873.321

-3.216

0.008

 Z10مساحة األرض ادلستصلحة للزراعة.

3066.306

1.193

0.258

 Z1ادلساحة احملصودة (دومن) حملصول احلنطة.
 Z2كمية األنتاج (طن) حملصول احلنطة.

R-Sq

0.964

جدول رقم  -3-نتائج عامل الصحة دلتغري التابع عدد السكان (زلافظة بغداد)
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F

29.824

Sig.

0.000
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ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

24265669.182

4.147

0.001

 H1عدد ادلستشفيات.

2644.431

0.265

0.795

 H2عدد ادلؤسسات الصحية األخرى.

14749.429

2.724

0.016

-176796.168

-3.114

0.008

 H4عدد األطباء.

-155.751

-1.666

0.118

 H5عدد أطباء األسنان.

-2476.844

-2.412

0.030

 H6عدد الصيادلة.

2591.336

2.976

0.010

0.004

0.128

0.900

 H3عدد العيادات الطبية الشعبية.

 H7عدد مراجعي ادلستشفيات.

R-Sq

F

0.970

Sig.

63.880

0.000

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة نينوى)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

841447.096

1.773

0.098

17269.164

0.714

0.487

-616.75

-0.5

0.625

-8185.682

-0.684

0.505

 H4عدد األطباء.

-665.05

-3.456

0.004

 H5عدد أطباء األسنان.

7193.087

3.973

0.001

 H6عدد الصيادلة.

604.933

1.825

0.089

0.03

1.315

0.209

 H1عدد ادلستشفيات.
 H2عدد ادلؤسسات الصحية األخرى.
 H3عدد العيادات الطبية الشعبية.

 H7عدد مراجعي ادلستشفيات.

R-Sq

0.997

Sig.

F

679.972

0.000

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة البصرة)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

1036603.313

1.337

0.203

 H1عدد ادلستشفيات.

21179.105

0.348

0.733

 H2عدد ادلؤسسات الصحية األخرى.

-323.736

-0.174

0.865

 H3عدد العيادات الطبية الشعبية.

23536.254

1.658

0.119

 H4عدد األطباء.

-110.357

-0.555

0.588

 H5عدد أطباء األسنان.

-10205.4

-2.098

0.055

 H6عدد الصيادلة.

3975.337

4.049

0.001

0.03

0.311

0.76

 H7عدد مراجعي ادلستشفيات.

R-Sq

0.961

Sig.

F

49.719

0.000

جدول رقم  -4-نتائج عامل الكهرابء ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة بغداد)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

24265669.182

4.147

0.001

6450253.346

7.835

0.000

 E1الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة منزلياً.
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R-Sq

F

Sig.

0.970

104.743

0.000
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 E2الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة جتارايً.
 E3الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة حكومياً.
 E4الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة زراعياً.
 E5الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة صناعياً.

-0.070

-0.596

0.559

-0.773

-0.445

0.662

1.846

3.993

0.001

-2.775

-1.728

0.103

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة نينوى)

ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

602706.570

.665

.515

1.337

1.601

.128

2.747

.633

.535

.258

3.471

.003

.000

.000

1.000

-

-

-

 E1الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة منزلياً.
 E2الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة جتارايً.

 E3الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة حكومياً.
 E4الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة زراعياً.
 E5الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة صناعياً.
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

احلد الثابت

1362551.597

2.451

0.026

-0.261

-0.59

0.563

-1.431

-0.547

0.592

-0.057

-0.279

0.784

39.436

0.912

0.375

0.348

0.602

0.556

 E3الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة حكومياً.
 E4الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة زراعياً.
 E5الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة صناعياً.

0.997

1661.340

0.000

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة البصرة)
Sig.

 E1الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة منزلياً.
 E2الطاقة الكهرابئية ادلستهلكة جتارايً.

R-Sq

F

Sig.

R-Sq

0.921

F

37.497

Sig.

0.000

جدول رقم  -5-نتائج عامل ادلاء ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة بغداد)
ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

6158427.980

27.626

0.000

 W1كمية األنتاج الفعلي.

270.719

0.960

0.351

 W2الكمية ادلوزعة رلاانً.
 W3كمية الضياعات.

180271.386

0.770

0.452

-143766.514

-2.324

0.033

 W4الكمية ادلباعة فعالً.

7961.316

0.889

0.387

0.961

104.262

0.000

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة نينوى)

ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

2225094.679

26.323

0.000

 W1كمية األنتاج الفعلي.

-473.912

-2.694

0.015

 W2الكمية ادلوزعة رلاانً.
 W3كمية الضياعات.

15823.143

1.672

0.113

-71924.726

-3.937

0.001
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R-Sq

F

Sig.

R-Sq

0.996

F

538.047
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Sig.

0.000

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
 W4الكمية ادلباعة فعالً.

8670.715

4.034

0.001

ادلتغري التابع عدد السكان (زلافظة البصرة)

ادلتغريات التفسريية

معامالت االحندار

اختبارt

Sig.

احلد الثابت

1960091.832

10.76

0

 W1كمية األنتاج الفعلي.

21182.835

1.086

0.293

 W2الكمية ادلوزعة رلاانً.
 W3كمية الضياعات.

80302.6

2.401

0.028

2422.702

1.407

0.178

 W4الكمية ادلباعة فعالً.

-30717.225

-1.409

0.177
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R-Sq

0.909

F

42.532
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Sig.

0.000

