جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021

تخكيب سكان ناحية الشسخود لدشة 0202م
م .د .حال حدن أحسج الجباغ
جامعة السػصل /كمية التخبية األساسية  /قدع الجغخاؼية

م.م .بجر عبج الخحيم محسهد المهيبي

مجيخية تخبية نيشػى /متػسصة عػيشات لمبشيغ

(قجـ لمشذخ في ٖ ، ٕٕٓٔ/ٔ/قبل لمشذخ في ٖ)ٕٕٓٔ/ٕ/
ممخص البحث:

ييجؼ البحث إلى دراسة سكاف ناحية الشسخود مغ حيث تخكيبيع القػمي والعسخي والشػعي والتعميسي والسيشي ،والتغيخ الحي شيجه

سكاف ىحه الشاحية خالؿ الدشيغ الساضية ،إذ تعخضػا لتغيخ في التخكيب العسخي والشػعي مغ جخاء سشػات الحخب العخاؾية-اإليخانية
ٜٓٔٛٛ-ٜٔٛـ ،والعجواف األمخيكي وحمفاؤه عاـ ٜٜٔٔـ ،وفقجاف األمغ بعج تغيخ نطاـ الحكع عاـ ٖٕٓٓـ ،مسا إنعكذ عمى شبيعة
سكاف الشاحية ،وبالتالي حجوث تغيخ في تخكيبيع ،ومغ أجل الػقػؼ عمى الػاقع الحالي لتخكيب سكاف ناحية الشسخود ،أستخجـ في ىحه
الجراسة العسل السيجاني لعيشة عذػائية مشتطسة إشتسمت عمى ٖ٘ٗ أسخة بشدبة  ،%ٙ,ٛمغ مجسػع أسخ ناحية الشسخود البالغة ٔٔٙٙ

أسخة ،حدب حرخ الدكاف لدشة ٕٓٔٓـ ،في معخفة التغيخ الحاصل في تخكيب سكاف الشاحية باالعتساد عمى الصخؽ اإلحرائية
الدكانية ،ثع الخخوج ببعس الشتائج التي تخجـ البحث ،باإلستشاد عمى تحميل نتائج الجراسة السيجانية.

وقج كذف البحث عغ وجػد تشػع في القػميات الستػششة في الشاحية مغ عخب وتخكساف وشبظ وكاكائية ،ووجػد إرتفاع في ندبة
الشػع لدكاف ناحية الشسخود بمغ ٖ ٔٓٙ,ذكخ لكل مئة أنثى ،فزالً عغ إرتفاع في ندبة اإلعالة إلى  ،%ٕٛ,ٛووجػد تفاوت في

السدتػيات التعميسية فأعالىا السخحمة اإلبتجائية بشدبة ٗ ،%ٙٛ,وأدناىا في التحريل الجامعي بشدبة ٖ %ٙ,مغ مجسػع الدكاف بعسخ

ست سشػات فأكثخ ،وىشالظ أيجي عاممة فعمياً بمغ عجدىا  ٜٕٜندسة وبشدبة ٕ %ٖٓ,مغ حجع العيشة ،وىع مػزعػف عمى وفق السيغ
السختمفة.
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Abstract:
The current study endeavors to invstigate Nemrud sub-district populations in terms of the race,
age, gender, educational and vocational composition in addition to the change this sub-district witnessed
during the Iraqi-Iranian war 1980-1988, the agrssion of the coalition led by the United States of America
in 1990 and the absence of security after the fall of the regime in 2003. All this was reflected in the
nature of the popolation of this area and consequently a change in their composition occured. In order to
conceive the status quo composition of this sub-district, the researchers adopted the field study of a
regular random sample that comprised 453 households with a percentage of 6.8% of the total number of
the households in the area which is 6611 households according to 2010 census, to identify the change
that took place in the population composition using the population statistics methods to get to findings
that are beneficial to the research on the basis of analyzign the results of the field study.
The research revealed that there is a diversity in races including Arab, Turkman, Shabak and
Kakaiya. There was also an increase in the populations of Nemrud (106.3 males versus 100 females,
increase in sustenance (82.2%), a discrepancy in the educational levels, the highest of which is the
primary stage (68.4%) and the lowest is the university grade (6.3%) out of the total populations with an
age of six years and older. There was also actual workforce represented by (929) individuals with a
percenateg of (30.2%) of the sample and they are distributed in accordance with various occupations.
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املقدمة
يعج تخكيب الدكاف أحج الخرائز الجيسػغخاؼية السيسة السؤثخة في نسػ الدكاف والقػى العاممة ،و تخكيب
الدكاف يعشي الخرائز الكسية لمدكاف وأىسيا العسخ والشػع والسيشة والمغة والجيغ ،ؼبعزيا خرائز بايػلػجية

كالشػع والعسخ ،والبعس اآلخخ خرائز مكتدبة مثل الحالة التعميسية والمغة والجيغ والسيشة(.)0

وإف التخكيب العسخي والشػعي يؤثخ في حخكة إتجاه السػاليج والػؼيات وباألخز الفئات الرغيخة والكبيخة،

ويتأثخ برافي اليجخة ،و َّ
لخرائز تفريمية لدكاف ناحية الشسخود مغ البيانات الخسسية ،لحلظ أعتسج
ألف ال وجػد
َّ
البحث عمى بيانات الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ ،وأف ناحية الشسخود حجيثة الشذأة حيث تأسدت سشة ٜٓٔٚـ،

وبمغ عجد سكانيا ٔ ٜٗٚٚندسة ،بشدبة ٘ %ٖٖ,مغ مجسػع سكاف القزاء ،ويتكػف سكانيا مغ ريف وحزخ ويبمغ
سكاف الحزخ الستسثل بسجيشة الخزخ وبداشمي كبيخ ٖٕٔٚندسة بشدبة  %ٙ,ٚمغ إجسالي سكاف الشاحية ،أما

سكاف الخيف فبمغ ٗ٘ ٗٗٚندسة بشدبة ٖ %ٜٖ,مغ مجسػع سكاف الشاحية ،ويشتذخ ىؤالء في  ٖٜمقاشعة.
مشكلة البحث

تتحجد مذكمة البحث بػجػد تشػع قػمي وعسخي ونػعي وتعميسي وميشي في تخكيب سكاف ناحية الشسخود بدبب

عػامل إجتساعية وإقترادية ،ومعخفة بشية سكاف الشاحية ،وما يػاجيػف مغ مذكالت متعجدة معػقة لمتشسية الخيؽية،
وأف شيػع الصابع الخيفي يؤدي إلى الشسػ الدخيع لمدكاف ويشعكذ ىحا عمى إرتفاع ندبة صغار الدغ مسا يؤدي إلى

إرتفاع ندبة اإلعالة ومغ ثع شيػع البصالة.
أهمية البحث

تتسحػر أىسية البحث في تحميل تخكيب سكاف ناحية الشسخود الستشػع ،وذلظ بتحجيج العػامل السؤثخة في ىحا

التخكيب والكذف عغ أىع السذاكل التي تػاجو سكاف الشاحية مغ أجل الػقػؼ عمى الػاقع الحالي ليحه الطاىخة ،لسا
ليحا السػضػع مغ أىسية كبيخة مؤثخة عمى بؿية األنذصة الخجمية ،بػية شخح السقتخحات التي تديع في معالجة

السذكالت السذخرة.
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الفروض العلمية للدراسة

تشصمق الجراسة مغ ثالث فخوض عمسية متسثمةً بسا يمي- :

ٔ .وجػد تبايغ في تخكيب سكاف ناحية الشسخود العسخي-الشػعي ،القػمي ،التعميسي وحتى اإلقترادي.
ٕ .يػاجو سكاف الشسخود مجسػعة عػامل إجتساعية وإقترادية وسياسية أثخت عمى تخكيبيع.
ٖ .يعاني سكاف مشصقة الجراسة مغ إرتفاع في نسػ الدكاف وشيػع البصالة.
منهجية البحث

يدتشج البحث الحالي عمى السشيج اإلستقخائي الحي يعتسج عمى تحميل بيانات الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ،

لعيشة عذػائية مشتطسة إشتسمت عمى ٖ٘ٗ أسخة بشدبة  ،%ٙ,ٛمغ مجسػع أسخ ناحية الشسخود البالغة ٔٔ ٙٙأسخة،
وبمغ عجد أفخادىا ٘ ٖٓٚندسة تذكل ٗ %ٙ,مغ مجسػع سكانيا البالغ ٔ ٜٗٚٚندسة حدب حرخ الدكاف لدشة
ٍ
بيانات تفريمية تخجـ البحث حيث يعتسج عمى الصخؽ اإلحرائية الدكانية في حداب
ٕٓٔٓـ(ٕ) ،لمحرػؿ عمى
أعجاد الدكاف وندبيع بحدب تخكيبيع ،ثع الخخوج ببعس الشتائج التي تخجـ البحث.

املىقع واملساحة

إف ناحية الشسخود ىي أحجى نػاحي قزاء الحسجانية التابع لسحافطة نيشػى ،تقع في الجدء الجشػبي مغ قزاء

الحسجانية ،وتبمغ مداحتيا (ٗٗٚكعٕ) ،بشدبة  %ٗٓ,ٙمغ مداحة القزاء ،وقج أخحت الشاحية إسسيا ندب ًة إلى مجيشة
الشسخود األثخية القجيسة التي ذاع صيتيا في زمغ السمظ األشػري أشػر ناصخباؿ الثاني وما تداؿ آثارىا باؾية إلى
الػقت الحاضخ.

وتقع ناحية الشسخود فمكياً بيغ دائختي عخض مغ ًٖٓ َ ْٖ٘ ٘ٛإلى ً ْٖٙ َٚ ٜ٘شساالً ،وبيغ خصي شػؿ مغ
ًٖٓ َ ْٖٗ ٔٚإلى ً ْٖٗ َٖٔ ٜ٘شخقاً(ٖ) ،أما مكانياً ُّ
ؼيحجىا نيخ دجمة مغ جية الغخب الحي أتخح حجوداً شبيعية وإدارية
لمشاحية بجػار ناحيتي حساـ العميل والذػرة ،وفي الػقت نفدو أتخح نيخ الداب الكبيخ حجوداً شبيعية وإدارية مغ جيتي
الذخؽ والجشػب حيث قزاء مخسػر ،أما مغ الذساؿ ؼيحجىا قزاء الحسجانية ،يشطخ الخارشة (ٔ) ،وؼيسا يأتي تػضيح
خرائز تخكيب سكاف ناحية الشسخود لدشة ٕٓٔٓـ:
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أوالً :التخكيب القهمي والجيشي
سبقت اإلشارة في أعاله عغ صغخ ناحية الشسخود مداح ًة وسكاناً ،إال َّأنيا تذيج تعجداً قػمياً مغ العخب والذبظ
والتخكساف والكاكائية والدخياف وتعجداً لألدياف مغ مدمسيغ ومديحييغ وكاكائية ،ومغ يتتبع دراسة الجغخاؼيا التأريخية
فيحه القػميات يمحظ أف شابعيا قبمي وريفي تدػدهُ روح السعايذة والسػاششة عبخ تأريخ إقامتيع ومع ذلظ ال تخمػ مغ
ٍ
ٍ
وتثيخ بجورىا تمظ الشعخات ومغ ثع حجوث تغيخ
مذكالت عخؾية وديشية بديصة تبخز عشج ؾياـ حكػمات مخكدية ضعيفة ُ

مكاني في محل إقامتيع وبالعكذ عشجما تطيخ ىشاؾ حكػمات وششية قائسة عمى القانػف والسداوة يحرل إستق اخ ًار
لتمظ القػميات ،ؼبعج الغدو األمخيكي و ِ
حمفائو عمى العخاؽ سشة ٖٕٓٓـ وحجوث حػادث العشف أثخ عمى التغيخ الشدبي
لمتخكيب القػمي في ناحية الشسخود مغ حيث تغيخ محل اإلقامة سػاء السغادريغ مشيا أو الػافجيغ إلييا ،وؼيسا يأتي
تػضيح التخكيب القػمي لدكاف ناحية الشسخود:
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الخارطة ( )0السهقع الجغخافي لشاحية الشسخود من قزاء الحسجانية

(*)

قائسسقامية قزاء الحسجانية ،قدع التخصيط ،بيانات غيخ مشذػرةٕٓٔٓ ،ـ )*(

 -0العخب
لقج بمغ عجدىع حدب حرخ الدكاف لدشة ٕٓٔٓـ أنيع يذكمػف معطع سكاف ناحية الشسخود إذ قجر عجدىع

ٖٖٜ٘ٔندسة بشدبة  %ٚٓ,ٚمغ جسمة سكاف ناحية الشسخود ،كسا في الججوؿ (ٔ) ،ويتخكدوف في ٕٚمقاشعة ،فزالً
عغ وجػد تسازج بيشيع وبيغ الذبظ والتخكساف في ثساني مقاشعات ،ويدػد الشطاـ القبمي في ىحه القػمية مشيا الجبػر
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والجليع وألبػ حسجاف والدبيج ،ولع يقترخ إقامتيا في الشاحية وإنسا تستج جغخاؼياً في السحافطات األخخى ،وأثخ ذلظ في
الحخكة السكانية السحمية بيغ السقاشعات وفي اليجخة الجاخمية والتي كاف الدواج أبخز دوافعيا.

الججول ( )0التخكيب القهمي لدكان ناحية الشسخود لدشة 0202م(*).
القهمية

عجد الدكان

%

العخب

11903

5205

الذبك

4242

0103

التخكسان

3134

0000

الكاكائية

0025

204

الدخيان

11

200

السجسهع

25950

022

(*) مجيخية إحراء نيشػى ،نتائج الحرخ والتخؾيع لدكاف ناحية الشسخود لدشة ٕٓٔٓ ،بيانات غيخ مشذػرةٕٓٔٓ ،ـ.

ٕ -الذبك
وقج بمغ عجدىع ٓٙٗٙندسة بشدبة ٘ %ٖٔ,مغ حجع الدكاف ،وقج إرتفعت أعجادىع في الشاحية بعج الغدو

األمخيكي لمعخاؽ سشة ٖٕٓٓـ ،وأحجاث العشف في مجيشة السػصل التي أفخزت تيا اًر مغ الحخكة السكانية السعاكدة إلى
قخاىع األصمية في ناحية الشسخود ،حيث يقصغ الذبظ قخى خخابة سمصاف ،عسخ كاف ،قخه شػر ،فزالً عغ تعايذيع مع
ٍ
أف
العخب والتخكساف في عجد مغ القخى ،وىشاؾ عخؼ سائج بيغ الذبظ في تفزيل الدواج مغ داخل العخؾية لحلظ نجج ّ
خصػط الحخكة السكانية السحمية سػاء الػافجة إلى قخاىع أـ السغادرة إلى القخى األخخى محرػرة بيغ السقاشعات التي
يدكشػىا ،وليع شخريتيع القػمية السسيدة مغ لغة وعادات وتقاليج خاصة مع وجػد أوجو مغ التذابو في بعس
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الخرائز بيشيع وبيغ التخكساف والعخب مشيا الدواج السبكخ وتحبيح السػاليج وتعجد الدوجات السقيج بالذخيعة
اإلسالمية ،وإف نذاشيع الخئيدي يتسثل بالدراعة (الجيسية ٍ
بػجو خاص) وتخبية السػاشي.
 -1التخكسان
أضيخت الجراسة السيجانية حجسيع بػ ٖ٘٘ٙندسة بشدبة ٔ %ٔٔ,مغ مجسػع الدكاف ،أي بالسختبة الثالثة بعج

العخب والذبظ ،ويقترخ تخكدىع في قخيتي قخيصاغ وبداشمي صغيخ ،ويتعايذػف مع العخب والذبظ في بعس

السقاشعات ،مع وجػد إمتجاداً ليع في مجيشة السػصل ،ويتكّمع التخكساف المغة التخكسانية مع وجػد بعس أوجو التذابو
بيشيع وبيغ الذبظ مغ ناحية التشػع السحىبي وإستخجاـ قدع مغ السفخدات المغػية والدي الذعبي لمخجاؿ ،وقج تعخض
التخكساف شأنيع شأف الذبظ بعج تغيخ نطاـ الحكع سشة ٖٕٓٓـ ،وإثارت الشعخات العخؾية والجيشية الشاتجة عغ اإلحتالؿ

األمخيكي تعخض قدساً مشيع إلى حخكة مكانية مغ مجيشة السػصل إلى قخاىع في ناحية الشسخود ،مسا أثخ عمى تخكيب
سكاف الشاحية.
 -2الكاكائية
ويعجوف مغ أقل األقميات عجداً وإنجماجاً في الشاحية وأكثخىا تكتساً بالجانب الجيشي،
يصمق عمييع إسع الرارلية ُ

لحلظ فإف معطع الجراسات اإلجتساعية أكجت عمى أف الكاكائية شائفة ديشية مختمفة عغ بؿية الصػائف وىػ أبخز ما
يسيدىا عغ غيخىا ،يشفخد الكاكائية في ناحية الشسخود عمى سكاف قخية وردؾ والبالغ عجد سكانيا ٕٕٓٚندسة بشدبة

أف عجدىع ىحا ال يعصي الرػرة الحؿيؿية ألوجو السقارنة مع القػميات
 %ٗ,ٙمغ الحجع الكمي لدكاف الشاحية ،و َ
إف ليع إمتجاد إثشي داخل مخكد قزاء الحسجانية والستسثل بقخى كبخلي وتل المبغ وكده كاف والسجيجية.
األخخى ،إذ ّ

ولمكاكائية عادات وتقاليج خاصة بيع مشيا الدواج السغمق ضسغ الصائفة كسا ّأنيع يقخوف الصالؽ ،فيػ عشجىع
كعقج الدواج ال يجػز إال بخضى الخجل والسخأة ،ولكشيع ال يبيحػف تعجد الدوجات ،باإلضافة إلى َأنيع مذيػروف

لو مزار في نقل األمخاض الػراثية والعػؽ ،وىحا
بالتعاوف والتزامغ بدبب اإلنغالؽ ؼيسا بيشيع ،و ّ
أف زواجيع السغمق ُ
مسا يؤثخ في السػاليج وفي تخكيب سكاف الشاحية.
مخالف لمتػجو الرحي ،وبالتالي يزعف الخرػبة وقج يدبب العقع ّ
 -3الدخيان
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يخجع أصل الدخياف إلى األقػاـ اآلرامية القجيسة ،ويعتشقػف الجيانة السديحية عمى السحىب الكاثػليكي ،ويقجر

عجدىع  ٙأسخ مجسػع أفخادىا ٖٖ ندسة بشدبة ٔ %ٓ,مغ سكاف الشاحية في سشة ٕٓٔٓـ ،ويتخكد الدخياف في مجيشة
الخزخ فقط ،وتقترخ عمى األسخ التي تقػـ بخجمة ديخ مار بيشاـ ،إذ يعج الجيخ بسثابة العامل الجيشي والتأريخي

إلستقخار ىحه األسخ في الشاحية ،وقج تعخض قدساً مشيع إلى اليجخة داخل وخارج العخاؽ ،ويعج ذلظ خدارًة لمعخاؽ
ويشبغي تػفيخ الحساية ليع.

ثانياً :التخكيب العسخي والشهعي:
تديع دراسة التخكيب العسخي والشػعي في تحميل الخػاص الجيسػغخاؼية لمدكاف وتأثيخىا في معجالت السػاليج

والػؼيات الخاـ وإتجاه الخرػبة وحخكة الديادة الصبيعية الدشػية واليجخة وفي تقجيخ إحتياجات الدكاف مغ الخجمات
العامة والتعميسية والرحية والدكغ والشقل والكيخباء والساء الرالح لمذخب ،ومعخفة عجد الجاخميغ في سغ العسل

والدواج وتذخيز ندبة اإلعالة(ٗ) ،والحي يشعكذ عمى التخكيب السيشي والجخل والثقافة الرحية ،فالتخكيب العسخي
يقرج ِ
بو تػزيع الدكاف ذكػ اًر وإناث بأعجاد وندب إلى فئات عسخية خسدية ،ومغ خاللو يسكغ تحجيج حجع األيجي

العاممة الشذصة إقترادياً في سغ العسل ٘ٔٙٗ-سشة ،وإيجاد ندبة اإلعالة ،ومعخفة حجع األعسار في سغ التعميع،

فزالً عغ التعخؼ عمى الشداء في سغ اإلنجاب ٜ٘ٔٗ-سشة ،أما عشرخ الشػع ؼيعج مغ أىع الخرائز الكسية

لمدكاف تأثي اًخ عمى السػاليج والػؼيات والحالة الدوجية وحجع القػة العاممة إقترادياً ،وقج كاف لميجخة الػافجة إلى الشاحية
لو أىسية في الديادة الصبيعية ،فالسخأة ىي السدؤولة عغ الػالدات وبالتالي فإف معخفة
أثخ في التخكيب الشػعي ،كسا أف ُ
ٌ
الشداء في سغ اإلنجاب (٘ٔ )ٜٗ-سشة يعصي مؤش اًخ عمى إحتساؿ الدواج والػالدة ،ويسكغ إبخاز أىع خرائز
التخكيب العسخي والشػعي لدكاف ناحية الشسخود مغ خالؿ بيانات الجراسة السيجانية عمى الخغع مغ أنيا غيخ دؾيقة

إتجاىات عامة ،وكسا ىػ في الججوؿ (ٕ)
ندبياً ،لكػف العيشة شسمت ٗ %ٙ,مغ حجع الدكاف األصمي ،ولكشيا تعصي
ٌ
ترشيفو إلى ثالث فئات عسخية عخيزة وىي :
والذكل (ٔ) الحي يسثل اليخـ الدكاني لشاحية الشسخود ،وقج تع
ُ
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الججول ( :)0التخكيب العسخي الشهعي وندبة الشهع لدكان ناحية الشسخود لدشة 0202م(*).
الفئات

ندبة

%
الحكهر

اإلناث %

سشة
4-1
9-5
14-10
19-15
24-20
29-25
34-30
39-35
44-40
49-45
54-50
59-55
64-60
69-65
74-70
 53فأكثخ

2,3

2,2

104,4

7,5
7,1
5,9
5,1
4,9
5,3
3,6
3,1
2,0
1,4
1,1
0,9
0,8
0,3
0,2
0

6,4
7,3
5,6
4,6
5,0
5,3
2,9
2,8
1,9
1,5
1,2
0,9
0,6
0,2
0,1
0

118,2
96,9
104,6
111,3
98,7
98,7
125,8
115,6
105
87,5
88,6
100
141,1
137,5
200
0

السجسهع

51,5

48,5

106,3

العسخية
أقل من

الشهع

(*) الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ.

أ -فئة صغار الدن (أقل من 03سشة):
تذكل ندبة ٖ %ٗٗ,مغ مجسػع سكاف العيشة ،مػزعة بحدب الشػع لمحكػر ندبة  ،%ٕٕ,ٛولإلناث ندبة

٘ %ٕٔ,مغ مجسػع العيشة ،ويختبط إرتفاع أعجاد الحكػر عمى اإلناث مع القاعجة الجيسػغخاؼية التي تشز عمى َّ
إف
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مػاليج الحكػر أعمى مغ اإلناث بػ ٔٓٙذكخ لكل مئة أنثى ،كسا إف قاعجة اليخـ الدكاني عخيزة ،لقمة إستخجاـ تشطيع

األسخة إذ إقترخ عمى ندبة ٖ %٘,مغ مجسػع الشداء في سغ اإلنجاب (٘ٔ )ٜٗ-سشة ،كسا أف سكاف ناحية

الشسخود يغمب عمييع الصابع الخيفي والتالي فيع يحبحوف زيادة السػاليج ،وىحا واضح مغ خالؿ إرتفاع معجؿ السػاليج

الخاـ إلى ٘ٗٗ,باأللف ،عسػماً فإف فئة صغار العسخ تعج مدتيمكة ،وفئة مػاصمة لمتعميع مغ عسخ ٙسشػات حتى
ٗٔسشة ،وىي القاعجة لمفئة الذابة السشتجة مدتؿبالً.

ٓ%ٔ,

70-74
65-69

اإلناث

الذكور

60-64
55-59
50-54
45-49
40-44

٘ٗ,ٚ

35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

ٖٗٗ,

5-9
0-4

ٓ
10

5

0

10

5

%

0

الذكل ( : )0الهخم الدكاني لشاحية الشسخود لدشة0202م.

- 366 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
ب -فئة البالغين ( 42-03سشة):
تسثمت بشدبة  %٘ٗ,ٚمغ مجسػع سكاف ناحية الشسخود ،وبمغت ندبة الحكػر ٔ %ٕٛ,أما االناث فبمغت ندبتيغ
 ،%ٕٙ,ٙوأف إنخفاض ندبة الذباب مقارن ًة بالجوؿ الستقجمة يجؿ عمى أف ناحية الشسخود شابة فتية تصغي عمييا فئات
األعسار الرغيخة التي تقل عغ ٘ٔسشة ،وألف فئة الذباب ىي السشتجة أي الجاخل أفخادىا في سػؽ العسل فأنيا تتحسل
أعباء إعالة نفديا وإعالة فئتي صغار الدغ أقل مغ ٘ٔسشة وكبار الدغ فػؽ ٘ٙسشة ،وىػ ما يعخؼ بشدبة اإلعالة

(*) ،والتي بمغت  %ٕٛ,ٛوىي ندبة مختفعة وتعدى إلى إرتفاع فئة صغار الدغ ٖ ،%ٗٗ,سػاء مغ خالؿ الديادة

الصبيعية لمدكاف وكحلظ مغ اليجخة الػافجة والتي ضست أُسخ فييا صغار العسخ ،وتعج أىع الفئات العسخية كػنيا
مدؤولة عغ الخرػبة مغ عسخ (٘ٔ )ٜٗ-سشة ،وتزع لأليجي العاممة ،والفئات العسخية الذابة السداىسة في الخجمة

أكثخ الفئات ٌعخضةً لمقتل في الحخوب التي خاضيا العخاؽ ،إذ بمغ عجد الذيجاء
العدكخية ( )ٗ٘-ٔٛسشة ،فيي ُ
ٔ٘ٚشييجاً في السجة ٜٜٓٔٓ_ٜٔٛـ(٘).
ج -فئة كبار الدن ( 43سشة فأكثخ):
شكمت ىحه الفئة ندبة ضئيمة بمغت ٓ ،%ٔ,مغ إجسالي سكاف العيشة ،مػزعة بحدب الشػع لمحكػر بشدبة

 ،%ٓ,ٙولإلناث ندبة ٗ%ٓ,مغ السجسػع الكمي لمدكاف ،لقرخ أمج الحياة ويبجو أف الشدبة ضيخت عكذ القاعجة
الجيسػغخاؼية التي يكػف فييا اإلناث أكثخ إرتفاعاً في أمج الحياة مغ الحكػر ،وألف الجراسة إقترخت عمى ٍ
عجد مغ
ُ
الدكاف ال يسكغ مغ خاللو معخفة أمج الحياة إالَ أنو يسكغ اإلشارة إلى أمج الحياة في العخاؽ والبالغ ٙٓ,ٜسشة لمحكػر،

 ٖٙ,ٜسشة لإلناث( ،)ٙوتعج فئة مدتيمكة وذلظ شأنيا شأف فئة صغار الدغ ،ولكغ مع ذلظ أضيخت الجراسة السيجانية

ٕٔ ندسة يعسمػف كسدارعيغ في الفئة العسخية ٘ ٙسشة فأكثخ.
ثالثاً :التخكيب التعميسي

يعج التخكيب التعميسي مؤش اًخ لسدتػى الجخل والسدتػى الثقافي واإلجتساعي والرحي لدكاف ناحية الشسخود،

لو مغ أثخ عمى الستغيخات الجيسػغخاؼية كالخرػبة والػؼيات ،ولمتخكيب التعميسي عالقة في تحجيج التخكيب
ولسا ُ
لو فخص أفزل لمعسل ،لحلظ َّ
فإف الدكاف يذجعػف أبشائيع باإللتحاؽ
السيشي ومدتػى الجخل ،وأف فخص التعميع تييء ُ
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إلى السجارس مش ُح ٍ
عسخ مبكخ بسا يتشاسب وإمكانيات األسخة ،ويتزح مغ الججوؿ (ٖ) وإعتساداً عمى بيانات الجراسة
السيجانية فأف ندبة األمييغ بمغت ٖ % ٔٓ,مغ مجسػع العيشة مغ عسخ ست سشػات فأكثخ ،وتبجو أف ىحه الشدبة

واشئة ندبياً ،ولخبسا أف أحجاث الحخكة السكانية والتيجيخ ىي أحج أسبابيا ،إالّ أنيا تتبايغ بيغ الجشديغ فيي تبمغ عشج
الحكػر ندبة ٖ ،%ٕٖ,ولكشيا أعمى عشج اإلناث إذ بمغت الشدبة ٗ %ٚٙ,مغ مجسػع األُمييغ ،ويعدى إلى أف قدس ًا
مغ اآلباء ال يدتصيعػف إرساؿ بشاتيع إلى القخى األخخى بحكع بعج قخاىع الشائية.

في السقابل ىشالظ إرتفاع في ندبة الستعمسيغ فبمغت ندبتيع  ،%ٜٛ,ٚوتتبايغ الشدبة بيغ مدتػيات التعميع

فيي تبمغ ٗ %ٙٛ,لمسدتػى اإلبتجائي ،يمحظ الججوؿ (ٖ) والذكل (ٕ) ،في حيغ بمغ التعميع الثانػي ٘ٔ ،%والجامعي

ٖ %ٙ,مغ مجسػع الدكاف بعسخ ٙسشػات فأكثخ ،حيث أف عشاية و ازرة التخبية في تػفيخ مدتمدمات التعميع ،وبشاء

مجيخية تخبية نيشػى مجارس ججيجة مع زيادة الدكاف ،ليربح مجسػع السجارس ٘٘ مجرسة سشة ٕٓٔٓـ( ،)ٚفزالً عغ
تذخيع الجولة لقانػف التعميع اإللدامي السخقع  ٔٔٛلدشة  ٜٔٚٙوالحي شسل األشفاؿ كافة مغ عسخ ٙسشػات وحتى

ٕٔسشة ،وكحلظ إصجار الجولة لقانػف محػ األمية اإللدامي ذي الخقع (ٕ )ٜلدشة  ،ٜٔٚٛوالحي نز عمى إلداـ
الدكاف األمييغ ضسغ الفئة العسخية (٘ٔ )ٙٗ-سشة ،عمى اإللتحاؽ بس اخكد محػ األمية( ،)ٛمسا خفس مغ ندب
األمية في الشاحية ورفع مغ أعجاد الستعمسيغ فييا ،وؼيسا يأتي تػضيح كل مخحمة مغ مخاحل التعميع بحدب التخكيب

العسخي والشػعي لمدكاف وإعتساداً عمى بيانات الجراسة السيجانية:

الججول ( :)1السدتهى التعميسي لدكان ناحية الشسخود بعسخ ست سشهات فأكثخ لدشة 0202م(*).
السدتهى
التعميسي

السجسهع الكمي

الحكهر

اإلناث

%

%

%

أمي

10,3

23,6

76,4

إبتجائي

68,4

43,6

56,3

ثانهي

15,0

84,1

15,9

جامعي

6,3

93,3

6,7

السجسهع

100

50,8

49,2
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(*) الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ.

الذكل ( :)0التهزيع الشدبي لمسدتهى التعميسي لدكان ناحية الشسخود لدشة 0202م.
ٔ-السخحمة اإلبتجائية
دخل التعميع اإلبتجائي ناحية الشسخود بتأسيذ أوؿ مجرسة في قخية الدالمية سشة ٕٕٜٔـ ،وىي نػاة إلنتذار

السجارس في جسيع القخى ؼيسا عجا قخى ججيجة حال وتل حسيج وحسخه لرغخ حجع سكانيا ،وقج أسيست السخحمة

اإلبتجائية بأعمى ندبة مغ التخكيب التعميسي لدكاف الشاحية إذ بمغت ٗ %ٙٛ,مغ إجسالي الدكاف بعسخ ست سشػات

فأكثخ ،وتزع السمتحقيغ والحيغ سبق ليع اإللتحاؽ ،تشخفس عشج الحكػر إلى  ،%ٖٗ,ٚوتختفع لجى اإلناث ٖ%٘ٙ,

مغ إجسالي السخحمة اإلبتجائية ،ويعدى إلى إدراؾ اآلباء ألىسية تعميع أبشائيع برػرٍة متداوية لكال الجشديغ.

-0السخحمة الثانهية

وتذسل السخحمة الثانػية السمتحقيغ والحيغ سبق ليع اإللتحاؽ في الستػسصة واإلعجادية ،وتديع بشدبة ٘ٔ%

مغ إجسالي سكاف العيشة مغ عسخ ٙسشػات فأكثخ ،مػزع ًة حدب الشػع لمحكػر بشدبة ٔ ،%ٛٗ,وىي أعمى مغ ندبة
اإلناث التي  %ٔ٘,ٜشبقاً لبيانات الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ ،وتعدى إلى أف ىشاؾ تدخباً مغ قبل اإلناث
وخرػصاً بعج السخحمة اإلبتجائية ،وعمى الخغع أف ىشالظ وعي ثقافي لجى األسخ إالّ أف أعجاد الثانػيات قميل
ٕٔمجرسة ومتشاثخة في بعس القخى مسا يجعل صعػبة في الػصػؿ إلييا ،كسا أف تخؾ الفتاة لمتعميع يؤىميا لمدواج في
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ُع ٍ
سخ مبكخ ،وأف وجػد معمسيغ ومعمسات مغ نفذ سكاف القخية َّ
كاف أساساً في تصػر التعميع ودافعاً لتعميع أولياء
األمػر أبشائيع.

-1السخحمة الجامعية

وتزع خخيجي السعاىج والجامعات والحيغ ما زالػا يػاصمػف دراستيع الجامعية ،وشكمت ندبة ٖ %ٙ,مغ

إجسالي سكاف العيشة بعسخ ست سشػات فأكثخ ،وتكاد أف تكػف حك اًخ عمى الحكػر الحيغ بمغت ندبتيع ٖ،%ٜٖ,
وتشخفس لجى اإلناث إلى  ،%ٙ,ٚوىحه بادرة لتغييخ الػاقع الثقافي واإلجتساعي بخعاية اإلناث بالتعميع ،إذ يمحظ أف

ىشالظ سيارات ركاب (كيا) تشقل شمبة الجامعة يػمياً ذىاباً وإياباً ،فزالً عغ حكع قخب ناحية الشسخود وتأثخىا الحزخي
بسجيشة السػصل وإدراؾ األسخ السثقفة بأىسية التعميع واإلنفتاح اإلجتساعي ،كاف عامالً مذجعاً لسػاصمة التعميع

الجامعي ذكػ اًر وإناثاً ،ولقج كاف لسعيج الدالمية الدراعي وإعجادية الدالمية الدراعية في ناحية الشسخود دو اًر في
تحريل الدكاف عمى مدتػيات تعميسية عالية ،إالّ أنيسا تعخضػا إلى التخخيب والجمار مع تغييخ نطاـ الحكع سشة

ٖٕٓٓـ.

رابعاً :التخكيب السهشي
تعج دراسة التخكيب السيشي مغ األمػر السيسة في دراسة التخكيب الدكاني لشاحية الشسخود ،فيشالظ عالقة بيغ

السيشة ومدتػى التعميع لدكاف الشاحية ،فغالباً ما يحجد مدتػى التعميع نػع السيشة كأف يكػف مػضفاً أو عامالً فشياً أو
شبو فشياً ،وقج حجد قانػف العسل العخاقي رقع ٔ٘ٔ لدشة ٓ ٜٔٚالعسل في مادتو الدادسػة عمى َّإن ُو (كل ما يبحؿ مغ
جيج إنداني – فكخي أو تقشي أو جدساني – لقػاء أجخ سػاء كاف ذلظ بذكل دائع أـ عخضي أـ مػسسي ) ،وتؤكج
السادة األولى مغ القانػف نفدو عمى أف العسل ىػ الشذاط الشػعي السسيد لمخرائز اإلندانية ،وىػ مرػجر كل إنتاج
وثخوة وحزارة وخيخ(.)ٜ

وإستشاداً إلى نفذ القانػف والحي ميد بيغ نػعيغ مغ األيجي العاممة وىي السرشفة وتزع السدارعػف
والسػضفػف والدػاؽ والعساؿ والحخاس ،واأليجي العاممة غيخ السرشفة وتزع الستقاعجيغ والعدكخييغ ،ويدتثشى مغ

عجدى َّغ ٓٗٙندسة ،وكحلظ الصمبة والصالبات وعجدىع ٘ٔٙندسة،
األيجي العاممة ُك ٍل مغ ربات البيػت والالتي بمغ
ُ
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ٍ
ألسباب تتعمق بإصابتيع بأمخ ٍ
اض عقمية أو مدمشة أو بالعػؽ وقدساً مشيع قادريغ عمى العسل
والعاشميغ عغ العسل
عشو وال يججونو وعجدىع ٕٜندسة ،وعمى الخغع مغ أف سغ العسل القانػني في العخاؽ يبجأ مغ عسخ ٘ٔسشة
ويبحثػف ُ

ويشتيي بعسخ ٘ ٙسشة إال أف ذلظ ال يعشي وجػد بعس اإلستثشاءات حيث كذفت الجراسة السيجانية عغ وجػد  ٜٔذك ًاخ
يعسل مغ الفئة العسخية ٘ٙسشة فأكثخ ،ويتزح مغ الججوؿ (ٗ) َّ
أف األيجي العاممة السرشفة وغيخ السرشفة قجر

عجدىا ٜٔٓ٘ندسة بشدبة ٗ %ٖٗ,مغ مجسػع سكاف العيشة ،تختفع فييا ندبة الحكػر إلى ٗ %ٙٙ,مغ مجسػع
األيجي العاممة كميا ،وتشخفس ندبة اإلناث إلى ٘ %ٖٗ,مغ إجسالي األيجي العاممة .وؼيسا يأتي تػضيح خرائز
التخكيب السيشي لأليجي العاممة السذسػلة الجراسة السيجانية مغ سكاف ناحية الشسخود-:
ٔ-السدارعهن:
تعج الدراعة القاعجة اإلقترادية لجى سكاف الشاحية ،حيث بمغت السداحة الرالحة لمدراعة ٖ٘ٓٔٚٙدونع

بشدبة ٘ %ٜٕ,مغ إجسالي السداحة الكمية لمشاحية ،مشيا الجيسية ٕٜٔ٘ٚٙدونع ،بشدبة  ،%ٛٙ,ٛواإلروائية

ٕٖٕ٘ٚدونع بشدبة ٕ ،%ٖٔ,باإلضافة إلى وجػد  ٜٔحقالً لمجواجغ ،وتأتي األيجي العاممة الدراعية بالسختبة األولى

إذ بمغت ندبتيع  % ٜٗ,ٚمغ مجسػع األيجي العاممة أي قخابة نرف األيجي العاممة وىحا يعكذ شبيعة الخيف لدكاف

ناحية الشسخود ،إذ بمغ عجد السدارعػف الحكػر ٔٛٚمدارعاً ،يعسمػف في ممكياتيع أو في األراضي السدتأجخة مغ
السالكيغ أو مغ الجولة وفق القػانيغ  ٔٔٚلدشة ٓ ٜٔٚوقانػف ٖ٘ لدشة ٖ ،ٜٔٛفالقانػف  ٔٔٚيسشح األراضي

الدراعية لمفالحيغ مغ سكاف ناحية الشسخود حر اًخ

الججول ( :)2األيجي العاممة السرشفة وغيخ السرشفة لدكان ناحية الشسخود لدشة 0202م(*).
اإلوبث

الذكور
الفئبت العمزية

المجموع الكلي

الفالحيه

الموظفيه

العمبل

تجبر المفزد

الحزاس

السواق

العسكزيون

المتقبعديه

الفالحبت
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المصىفة

الموظفبت

مجموع الذكور

األيدي العبملة المصىفة مهىيب

مجموع اإلوبث

األيدي
العبملة الغيز
مصىفة
مهىيب
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15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
المجموع
الىسبة%

42
88
94 164
157 218
111 149
96 139
60
94
42
72
31
47
28
43
23
26
11
11
8
8
703 1059
100 100

0
46 46 0
3
2
3
13
14
0
7
2
68 70 0
13
3
2
16
29
15
16
2
59 61 0
43
8 10 20
35
24
17
2
36 38 0
24
2 10 12
6
42
15
2
41 43 0
18
7
3
9
9
21
29
1
33 34 3
4
2
1
4
2
13
31
4
26 30 2
0
3
2
3
1
14
16
0
16 16 1
3
0
1
0
0
7
19
2
13 15 3
3
2
2
0
0
8
10
1
2
3
3
0
1
2
0
0
2
15
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
3
16 340 356 19 111 30 36 78
96 146 187
4,5 95,5 100 2,7 15,8 4,3 5,1 11,0 13,7 20,8 26,6

(*) الجراسة السيجانية لدشة ٕٓٔٓـ.

وبجوف بجؿ إيجار ،أما قانػف ٖ٘ فتؤجخ األراضي الدراعية بجفع بجؿ إيجار ولفالحيغ مغ داخل وخارج الشاحية(ٓٔ)،

وأف ىؤالء الحكػر يعسمػف في إنتاج الخز اخوات والقسح والذعيخ ،وقج أضيخت الجراسة السيجانية أف مغ بيغ  ٕٜٛإمخأة

مغ عسخ ٘ٔسشة فأكثخ ،ىشالظ ٖٓٗ إمخأة يسارسغ العسل الدراعي ،بيشسا ٖٔ إمخأة ُى َّغ شالبات ،وأف ٓ ٗٙإمخأة ربة
بيت قاصخة عمى تخبية األبشاء ،و ٔٙإمخأة الباؾية مػضفات حكػميات ،ويعدى تفػؽ اإلناث السدارعات عمى السدارعػف
الحكػر لكػف العادات والتقاليج الخيؽية تقيج السخأة بالعسل في األعساؿ غيخ الدراعية في حيغ تدسح ليا بالعسل الدراعي
ختراصيغ ،إما لإلستفادة مغ
أكثخ خبخًة في تخبية الحيػانات خاص ًة األبقار واألغشاـ فكانت مغ إ
والسشدلي ،وألنيغ ُ
ُ
مشتجاتيا كسادة غحائية مغ الحميب ومذتقاتو والمحع والبيس أو لبيع الفائس مغ اإلنتاج في أسػاؽ مجيشة السػصل،
ٍ
بإجػر يػمية في مدارع األخخيغ
باإلضافة إلى عسل بعس الشداء كعامالت في أمالكيع والقدع األخخ مشيغ كعامالت

كتشطيف الحقل وجشي السحاصيل الدراعية ،وتػاجو الدراعة في ناحية الشسخود مذكمة إقجاـ األيجي العاممة الدراعية تخؾ
الدراعة والعسل في قػات الجولة العدكخية واألمشية.
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ٕ-السهظفهن:
لقج بمغت ندبتيع ٖ %ٔ٘,مغ إجسالي األيجي العاممة السذسػلة بعيشة الجراسة السيجانية ،وتذسل العامميغ في
ومجرسيغ ومسخضيغ ورجاؿ ديغ والعامميغ في الكيخباء،
مؤسدات الجولة السختمفة في الشاحية وخارجيا مغ معمسيغ ُ
ويختمف تخكيبيع الشػعي ما بيغ ذكػر وندبتيع ٔ %ٜٓ,مغ إجسالي مػضفي الشاحية يتػزعػف عمى مػضفي التخبية
والرحة والكيخباء والسػضفيغ الخجمييغ في مذخوع ماء الدالمية السػحج ودوائخ الدراعة والخي والبمجية ،أما اإلناث فمع
ٍ
يديسػا إالَّ
بشدبة ضئيمة بمغت  ،%ٜ,ٜوتقترخ عمى المػاتي يعسمغ في السجارس والسخاكد الرحية.

ٖ-العسال:
لع تقترخ فخص العسل محمياً داخل الشاحية في مقالع الخمل والحرى عمى ضفاؼ نيخ الداب األعمى ،وإنسا
ىشالظ مغ األيجي العاممة لع تجج ليا فخص ٍ
عسل في الشاحية فإتجيت إلى مجيشة السػصل والسشاشق السجاورة إلرتفاع

مدتػى األجػر اليػمية ما بيغ ٕ٘ٔ٘ -ألف ديشار لمعامل الػاحج ،ويذغل العساؿ ندبة  %ٖٔ,ٚمغ مجسػع األيجي

العاممة في ناحية الشسخود ،وجميع مغ الحكػر الحيغ يعسمػف في القصاع الخاص ،وأف مشيع بشدبة  %ٖٗ,ٚمغ مجسػع

العساؿ ىع عساؿ مػسسيػف وذلظ ألنيع يتعخضػف لمبصالة السؤقتة في فرل الذتاء مغ أماكغ عسميع ،كسا أف تحدغ

الػضع اإلقترادي ندبياً لدكاف الشاحية بعج سشة ٖٕٓٓ ،أدى إلى تػسع البشاء في عسػـ الشاحية ،وأف رغبة األسخ

في بشاء بيػت حجيثة تصمب عساؿ البشاء وأف قدساً مشيع يعسل داخل الشاحية ،أما القدع اآلخخ ؼيعسل في السشاشق
السجاورة ،وتزع أعساليع البمػؾ والصابػؽ والحالف وتدؿيف البيػت وشالء الججراف.

ٗ-تجار السفخد:
إف بعس مغ األيجي العاممة تعسل في قصاع التجارة بالسفخد وبمغ عجدىع ٚٛندسة ،بشدبة ٓ %ٔٔ,مغ

إجسالي األيجي العاممة ،ومقترخة عمى الحكػر دوف اإلناث إذ أف السػقع التجاري لبعس القخى الكبيخة الحجع مثل
الدالمية والخخشة والذخوؽ عمى الصخيق السػازي لشيخ دجمة (شخيق الحاوي) الحي يخبط قخى الديل الؽيزي مع
بعزيا ،وؾياـ محالت لبيع السػاد الغحائية والقرابة واأللبدة الجاىدة والسدتخجمة (البالو) والخز اخوات وتتسيد ىحه

األسػاؽ بالبداشة وحجاثة التكػيغ ،ومغ خالؿ الجراسة السيجانية لػحظ أف غالبية العامميغ ىع مغ ذوي السيغ البديصة
والتي ال تجر دخػالً مشاسب ًة ليع.
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٘-الحخاس:
تتسثل بالحكػر فقط وندبتيع ٔ %٘,مغ مجسػع األيجي العاممة ،ويعج ىؤالء مغ ضسغ العامميغ في خجمات
الحساية سػاء لسؤسدات الجولة كالسجارس والسخاكد الرحية واآلثار والجوائخ الحكػمية اآلخخى ،أو في القصاع الخاص
كأبخاج شخكات اإلتراالت لميػاتف الشقالة (السػبايل) وحقػؿ الجواجغ الخاصة باألفخاد.

-ٙالدهاق:
ندبتو ٖ %ٗ,مغ إجسالي األيجي العاممة ،ويعسمػف كدػاؽ سيارات األجخة في نقل السشتػج
يذغل الدػاؽ ما
ُ
الدراعي إلى األسػاؽ السحمية ونقل السدافخيغ مغ ناحية الشسخود إلى مجيشة السػصل أو قخه قػش ذىاباً وإياباً ،إالّ أنيع
يعانػف مغ مذكمة نقز الػقػد (البانديغ) باإلضافة إلى إزدحاـ الصخؽ ومخاشخىا.

أما األيجي العاممة غيخ السرشفة لدكاف ناحية الشسخود فتذسل العدكخيين والستقاعجين وبمغت ندبتيع

٘ %ٔٛ,مغ السجسػع الكمي لأليجي العاممة ،ويسثمػف الحكػر فقط ويتػزعػف عمى العدكخييغ بشدبة ،%ٔ٘,ٛ

والستقاعجيغ بشدبة  ،%ٕ,ٚوىؤالء ال يجخمػف ضسغ األيجي العاممة ولكغ تَ َّع حدابيع َّ
ألف العدكخييغ يعسمػف بعج
الجواـ الخسسي بعسل إضافي في محل تجاري أو الحجادة ،في حيغ تَ َّع إدخاؿ الستقاعجيغ في األيجي العاممة لكػنيع لع

ٍ
ألسباب سياسية تتعمق بكػنيع مغ أفخاد الجير العخاقي الدابق أو أحج
يبمغػا سغ التقاعج ولكغ تع إحالتيع لمتقاعج

أعزاء حدب البعث السشحل ،و ّأنيع يديسػف في دخل أسخىع.
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االستنتاجات
ٔ .تشػع في التخكيب القػمي لدكاف ناحية الشسخود ،حيث يذغل العخب غالبية سكاف الشاحية بعجد ٖٖٜ٘ٔندسة
بشدبة %ٚٓ,ٙمغ حجع الدكاف ،في حيغ يسثل الذبظ ٓ ٙٗٙندسة بشدبة ٗ %ٖٔ,مغ الدكاف ،أما
التخكساف فعجدىع  ٖ٘٘ٙندسة بشدبة ٔ ،%ٔٔ,وىحه الشدبة أقل بقميل مغ الذبظ ،في حيغ تحتل الكاكائية
السختبة األخيخة إذ بمغ عجدىا  ٕٕٓٚندسة وندبة  %ٗ,ٛمغ سكاف الشاحية ،أما التخكيب الجيشي فكاف
يبق
السدمسػف ىع غالبية الدكاف بعجد  ٜٖٗٚٛندسة بشدبة  ،%ٜٜ,ٜعمى السحىبيغ الدشي والذيعي ،ولع َّ
مغ الصائفة السديحية إال ما يسثميع ٍ
بأسخ محجودة تتكػف مغ ٖٖ ندسة بشدبة ٔ %ٓ,مغ الدكاف.
ٕ .يتزح مغ شكل اليخـ الدكاني لشاحية الشسخود أف القاعجة عخيزة إلرتفاع ندبة األشفاؿ التي تقل أعسارىع
عغ ٘ٔسشة حيث بمغ ٖ %ٗٗ,مغ حجع العيشة ،ناتجاً عغ إرتفاع معجؿ السػاليج الخاـ ٘ٗٗ,باأللف واليبػط
الشدبي لسعجؿ الػؼيات الخاـ ٜٗ,باأللف ،وأف فئة األشفاؿ مػزعة عمى الحكػر بشدبة  ،%ٕٕ,ٛواإلناث
بشدبة ٘ ،%ٕٔ,وإرتفاع ندبة الفئة الذابة ٘ٔ ػٗٙسشة إذ بمغت  %٘ٗ,ٚمغ حجع العيشة وىي الفئة الجاخمة
في سػؽ العسل مػزع ًة عمى الحكػر بشدبة ٔ ،%ٕٛ,واإلناث بشدبة  ،%ٕٙ,ٙوىبػط ندبة فئة كبار الدغ
مغ عسخ ٘ٙسشة فأكثخ إلى ٓ %ٔ,مغ حجع العيشة ويعدى ذلظ إلى قرخ أمج الحياة وىي مػزعة لمحكػر
 %ٓ,ٙولإلناث ٗ. %ٓ,
ٖ .نتج عغ التخكيب الشػعي إرتفاع في ندبة الشػع في معطع الفئات العسخية فيي ترل في فئة األشفاؿ الخضع

(األقل مغ سشة) إلى ٗ ٔٓٗ,ذك اًخ لكل مئة أنثى ،حيث يتفػؽ الحكػر عمى اإلناث ويعدى إلى العامل
البايػلػجي إذ تكػف أعجاد الحكػر أكثخ مغ اإلناث ،في حيغ تختفع في الفئة العسخية أقل مغ ٘ٔسشة إلى
ٓ ٔٓٙ,ذكخ لكل ٓٓٔأنثى ويخجع سببو إلى تخحيل مغ الفئات العسخية األكبخ مغ ٘ٔسشة وضسيا إلييا.
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ٗ .وجػد تبايغ في التخكيب التعميسي لمدكاف مغ عسخ  ٙسشػات فأكثخ وأف ندبة األمية ال زالت مػجػدة إذ
سجمت ٖ ،%ٔٓ,مغ إجسالي حجع العيشة بعسخ  ٙسشػات فأكثخ لكال الجشديغ يالحظ إرتفاعيا عشج اإلناث
بشدبة ٗ ،%ٚٙ,و يعدى إلى أف قدساً مغ اآلباء ال يدتصيعػف إرساؿ بشاتيع إلى القخى األخخى بحكع بعج
قخاىع الشائية .أما الستعمسيغ فبمغت ندبتيع  ،%ٜٛ,ٚوتتبايغ الشدبة بيغ مدتػيات التعميع فيي تبمغ ٗ%ٙٛ,
لمسدتػى اإلبتجائي ،في حيغ بمغ التعميع الثانػي ٘ٔ ،%والجامعي ٖ %ٙ,مغ مجسػع الدكاف بعسخ ٙسشػات
فأكثخ.
٘ .تبيغ أف ندبة الشذصيغ إقترادياً في ناحية الشسخود مغ األيجي العاممة السرشفة وغيخ السرشفة بمغت
ٗ %ٖٗ,مغ مجسػع سكاف العيشة ،تختفع فييا ندبة الحكػر إلى ٗ %ٙٙ,مغ مجسػع األيجي العاممة كميا،
وتشخفس ندبة اإلناث إلى ٘ %ٖٗ,مغ إجسالي األيجي العاممة مغ عسخ ٘ٔسشة فأكثخ ،في حيغ بمغت
ندبة العامميغ فعالً ٕ %ٖٓ,مغ حجع العيشة ،وىع مػزعػف عمى وفق الشػع والسيشة ،إذ بمغت ندبة الحكػر
 ،%ٙٔ,ٚواإلناث ٖ ،%ٖٛ,مغ األيجي العاممة فعالً ،وتديع األيجي العاممة الدراعية بشدبة  %٘ٙ,ٚمغ
إجسالي العامميغ فعالً وفييا يتفػؽ اإلناث بشدبة ٘ %ٙٗ,ولمحكػر ٘ ،%ٖ٘,مغ مجسػع األيجي العاممة
الدراعية ويعػد تفػؽ اإلناث ألنيا أكثخ مالئس ًة ليع ،ثع يأتي السػضفػف بشدبة ٗ %ٔٚ,مغ إجسالي األيجي
العاممة بمغت ندبة الحكػر ٔ ،%ٜٓ,وتشخفس ندبة اإلناث لػ ،%ٜ,ٜثع يأتي عساؿ البشاء والعساؿ
السػسسيػف بشدبة ٖ % ٔٓ,مغ األيجي العاممة وتقترخ عمى الحكػر ألنيا مالئسة ليع ،وإف ىحه الفئة تعاني
مغ البصالة السؤقتة خالؿ فرل الذتاء ،وأف مشيع الخخيجيغ الحيغ يػاجيػف مذكمة التػضيف في دوائخ
الجولة ،ثع يأتي العاممػف في قصاع التجارة بالسفخد وتذكل ندبتيع ٗ ،%ٛ,أما الحخاس فشدبتيع ،%ٖ,ٛ
وأخي اًخ الدػاؽ وندبتيع ٕ %ٖ,مغ إجسالي األيجي العاممة فعالً بالشاحية.
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التوصـيـات

ٔ .تخريز مجارس متػسصة وإعجادية لمبشات في القخى ذات الحجع الدكاني الكبيخ بػية مػاصمة اإلناث لمتعميع
الثانػي والجامعي إلى جانب الحكػر لتخؽيس الفجػة التعميسية بيغ الجشديغ.
ٕ .إعادة الشطخ بالدياسة الدراعية واإلىتساـ بيحا القصاع الحيػي ،والحج مغ ضاىخة تغيخ إستعساالت األرض
الدراعية حيث تسيل إلى التقمز نتيجة التجاوز عمييا دوف مخاؾبة.
ٖ .إعادة تأىيل معيج الدالمية الدراعي الفشي وإعجادية الدالمية الدراعية لسا َقَّجماهُ مغ تػفيخ فخص عسل لدكاف
الشاحية وتأىيل خبخة زراعية ريؽية شيمة السجة  ٜٔٚٙإلى ٖٕٓٓـ.

ٗ .اإلىتساـ بالجانب الرحي لدكاف الشاحية بفتح مدتذفى عاـ لسعالجة السخضى وبسا يداىع في التخؽيف عغ
السخاكد الرحية والسدتذؽيات في القزاء ومجيشة السػصل.
٘ .إستثسار آثار مجيشة الشسخود اآلثخية وديخ مار بيشاـ لكػنيسا عشرخ جحب سياحي في ناحية الشسخود.
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املصــادر
(ٔ) فتحي دمحم أبػ عيانو ،جغخاؼية الدكاف ،دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخ ،طٕ،
بيخوتٜٔٛٓ ،ـ ،ص .ٖٜٚ
(ٕ) مجيخية إحراء نيشػى ،نتائج الحرخ والتخؾيع لدكاف ناحية الشسخود لدشة ٕٓٔٓ ،بيانات
غيخ مشذػرةٕٓٔٓ ،ـ.
وكالة الفزاء األمخيكية (ناسا) (http://eosrpolu.ecs.nasa.gov/srtm /version 2 )6
(ٗ) شو حسادي الحجيثي ،جغخاؼية الدكاف ،طٕ ،دار إبغ األثيخ لمصباعة والشذخ ،جامعة
السػصلٕٓٓٓ ،ـ ،ص ص ٓٔ ٙؤٔ.ٙ
(*) ندبة اإلعالة = ( فئة صغار الدغ  +فئة كبار الدغ )  /فئة الذباب

ٓٓٔ .

(٘) مخكد الخعاية الرحية األولية في الشسخود ،الدجالت الحيػية ،بيانات غيخ مشذػرة،
ٕٓٔٓـ.
(.U.N., Demographic Year Book 1999, New York, 2001, Table 4, p112 )3
( )ٚالسجيخية العامة لتخبية نيشػى ،مجيخية التخصيط التخبػي ،شعبة اإلحراء التخبػي ،بيانات
مصبػعة غيخ مشذػرةٕٓٔٓ ،ـ.
( )ٛجخيجة الػقائع العخاؾية ،العجد  ،ٕٙ٘ٙبغجاد ،ٜٔٚٛ ،ص .ٜٛ
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( )ٜو ازرة اإلعالـ ،مجيخية اإلعالـ العامة ،قانػف العسل ،دار الحخية لمصباعة ،مصبعة
الحكػمة ،بغجادٜٔٚٓ ،ـ ،ص٘.
(ٓٔ) شعبة زراعة الشسخود ،قدع األراضي ،بيانات غيخ مشذػرةٕٓٔٓ ،ـ.
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