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 الشمسياث ..... الىاقع والطمىح

 (4005)دراست ميذانيت 
 (*)د.رواء زكي يىنس الطىيل

 

 املقذمت

كٕ ةُمزوا  َٔج ة   20رقع قؤخ الشمَٕبد عىُثٓ ملٔىةخ المُلةو َى ةّ ث ةل 

%  مةه المغمةُ   51, 21( وَةمخ  ٔشةكو الةنكُه 5975ىلك الَكبن فٓ المىطقةخ  

ه المغمةُ  الك ةٓ ل َةكبن. َرزجةع قؤةخ % م 48, 79الك ٓ ل َكبن  َٔشكو اإلوبس 

كٕ ةُمزوا َٔوثطٍةب م ةً  25الشمَٕبد  موكي قضةب  الؾملاوٕةخ َرج ةل ىىةً ؽةُالٓ 

طؤق  كمب رورجظ القؤخ ثبلمُلو ثةبلطؤق ال ةبا الةنْ ٔاةو المُلةو ثكوكةُ   

َرج ل القؤخ ىه الطؤق ال با ٌنا مَبفخ صالصخ كٕ ُمزواد  َرقع ى ّ ضةةخ  الىٍةو 

ثبلقؤةةخ المةةياه  مةةه كةةو عبوةةت َ هضةةٍب فاةةجخ عةةلا َلةةبلؾخ ل يهاىةةخ  َرؾةةٕظ 

 لٕةبً َشزب اً  َٔ زمل المياهىُن ى ّ وٍو كع خ َاٖثبه لَقٓ ميهَىبرٍم.

 مةةب ثبلىَةةجخ ل زوكٕةةت ايصىةةٓ فةةٓ القؤةةخ  فبلقُمٕةةخ ال وثٕةةخ رشةةكو اي  جٕةةخ 

خ الَةةكبن ٔةةلٔىُن الَةةبةلح فةةٓ مغزمةةع القؤةةخ   مةةب الزوكٕةةت الةةلٔىٓ َالطةةبةةٓ ف   جٕةة

 ثبإلٍالا.

                                              
 ك ٕخ ال  ُا الَٕبٍٕخ / عبم خ المُلو. - ٍزبم مَبىل ( * 
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كَوةةةةةم  َالمَةةةةةبؽخ            3000ث غةةةةةذ مَةةةةةبؽخ ايه  اليهاىٕةةةةةخ المؤَةةةةةخ 

كَوةةةةةةةةم َرغ ةةةةةةةةت ىهاىةةةةةةةةخ الؾىطةةةةةةةةخ َالشةةةةةةةة ٕو              7000اليهاىٕةةةةةةةةخ اللٔمٕةةةةةةةةخ 

َالقضةةةواَاد المقز ةةةةخ. َُٔعةةةل ىةةةلك مةةةه المضةةةقبد فةةةٓ المشةةةبهٔع اإلهَاةٕةةةخ      

ؽقةةةةُ        3عةةةةواهاد َ 5بلةةةةلاد َ ؽ 4مضةةةةقخ َُٔعةةةةل ؽةةةةُالٓ  225رزغةةةةبَى 

 كَاعه.

َ ن مَبكه القؤخ مةيَكح ثبلمةب  الاةبلؼ ل شةوة َالقةُح الكٍوثبةٕةخ َم  ةم 

ٌةةني المَةةبكه مجىةةّ ثطةةبثُن القوٍةةبوخ َالَةةمىذ  َٔقةةلا القؤةةخ الموكةةي الاةةؾٓ 

الكةةبةه فةةٓ قؤةةخ ٔبهمغةةخ القؤجةةخ  َٔةضةةو ايٌةةبلٓ مواع ةةخ مَزشةةةّ الةةواىْ فةةٓ 

كٕ ُمزواً  َُٔعل فٓ القؤةخ ميهىةخ الط ٕ ةخ  15رج ل ىه قؤزٍم ملٔىخ المُلو  َ

 الغمبىٕخ.

 أمهيت الذراست

إن مَبولح القةلمبد اجعزمبىٕةخ رقةع ضةمه ؽقةو الىشةبط الؾكةُمٓ مةه كَن  

مىةةبى   َلٍةةنا ايمةةو  ٌمٕةةخ فبلةةخ فةةٓ الج ةةلان الىبمٕةةخ  فبرَةةب  وطةةبن الزَةةٍٕالد 

زىمٕةةةخ ثةضةةةو الزق ٕةةةو مةةةه رق ةةة       القلمٕةةةخ كةةةبلز  ٕم َالاةةةؾخ ٔضةةة   ىُاةةةةق ال

الَةةةكبن  َهفةةةع كهعةةةخ اوزقةةةبلٍم الغغوافةةةٓ َالمٍىةةةٓ َرؾَةةةٕه اوزةةةبعٕزٍم َرَةةةٍٕو 

اجٍزىجبط  فإعوا اد رؾَه الز  ٕم َالاؾخ ر بك  فٓ الُاقع اٍةزضمبها فةٓ المةُاهك 

الجشةةةؤخ يوٍةةةب روفةةةع مةةةه وُىٕةةةخ الَةةةكبن ك ىاةةةو إوزةةةبط  عجوالةةةلمبٔو َهَثةةةود      

 (.1965ثُللَٔه  

فٍىةةةب  فاةةةبةد مز ةةةلكح رزاةةة  ثٍةةةب ايقطةةةبه الىبمٕةةةخ  َ ال ةةةبلم الضبلةةةش             

 َ ايقطةةبه المزق ةةةخ  َ المزةة فوح  َ ايقطةةبه ايقةةو ومةةُاً  َالزةةٓ رغ  ٍةةب مزشةةبثٍخ      
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إلةةّ ؽةةل كجٕةةو  َمةةه اثةةوى ٌةةني القاةةبةد الةقةةو  َاوقةةةب  الةةلفو القةةُمٓ  َ       

َواةةٕت الةةةوك مىةةً  َاجىزمةةبك ى ةةّ اليهاىةةخ الجَةةٕطخ        الىةةبرظ القةةُمٓ اإلعمةةبلٓ 

َمةةب ٔزاةةو ثٍةةب مةةه ف بلٕةةبد  َاجىزمةةبك ى ةةّ راةةلٔو مةةبكح  َلٕةةخ َاؽةةلح  َكضةةوح          

ىةةةةلك ايمٕةةةةٕه  َضةةةة   المَةةةةزُِ الاةةةةؾٓ َالز  ٕمةةةةٓ َالضقةةةةبفٓ َ ٕةةةةو ملةةةة                

لقةةةُ  ثةةة ن           مةةةه فاةةةبةد. َمةةةع ملةةة  فةةةإن َعةةةُك فاةةةبةد مشةةةزوكخ  ج ٔمىةةةع ا

ٌىةةةةةةب  فوَقةةةةةةبً َافزالفةةةةةةبد ثةةةةةةٕه ٌةةةةةةني ايقطةةةةةةبه فةةةةةةٓ  وَفٍةةةةةةب الطجٕ ٕةةةةةةخ               

َاجقزاةةةةةبكٔخ َالَةةةةةكبوٕخ َاجعزمبىٕةةةةةخ رغ ةةةةةو ثبإلمكةةةةةبن الزمٕٕةةةةةي ثٕىٍةةةةةب فةةةةةٓ              

الموؽ ةةةةخ الزطُهٔةةةةخ الزةةةةٓ رُعةةةةل ى ٍٕةةةةب فةةةةٓ الُقةةةةذ الؾةةةةبلٓ  ك. ىجةةةةل المةةةةى م           

 . (1997الؾَٕىٓ  

(  الاةةةةةبكه ىةةةةةه             UNDP, 1992َٔةةةةةوِ  رقؤةةةةةو الزىمٕةةةةةخ  الجشةةةةةؤخ   

الجووبمظ اإلومةبةٓ لممةم المزؾةلح ثة ن الزىمٕةخ الجشةؤخ رقةد كبفةخ الة بلٕةبد إثزةلا اً  

مةةةه ال م ٕةةةبد اإلوزبعٕةةةخ إلةةةّ الزغٕةةةواد الزةةةٓ رؾةةةلس فةةةٓ الم ٍَةةةبد َالىقبشةةةبد       

لزةةةٓ رزوكةةةي ؽةةةُ  الىةةةبً َهفةةةبٌٍم. َثةةةنل          المز  قةةةخ ثبلَٕبٍةةةبد  ٌَةةةٓ الزىمٕةةةخ ا

فٍةةةةةةٓ ر ىةةةةةةٓ ثةةةةةةبلىمُ اجقزاةةةةةةبكْ َالزُىٔةةةةةةع كمةةةةةةب  وٍةةةةةةب رٍةةةةةةزم ثبلؾبعةةةةةةبد                  

ايٍبٍةةةٕخ َالطمُؽةةةبد الجشةةةؤخ. َمةةةع  ن ٌةةةنا المةٍةةةُا ٔزاةةة  ثبلشةةةمُ  فإوةةةً          

قةةةٕم          ٔوكةةةي ؽةةةُ  فكةةةوح ثَةةةٕطخ ٌةةةٓ  وةةةً ٔةةةلَه ؽةةةُ  الىةةةبً كاةمةةةبً  َٔةةةزم  ؽٕبوةةةبً ر

الزىمٕةةةخ الجشةةةؤخ ى ةةةّ ضةةةُ  صالصةةةخ م شةةةواد  َ مقةةةبٌٕٔ ٌةةةٓ الةةةلفو َالز  ةةةٕم        

( مةةةةةع اجىزةةةةةواا ثُعةةةةةُك مغةةةةةبجد َمزغٕةةةةةواد             UNDP, 1993َالاةةةةةؾخ  

  فوِ ٔزضمىٍب ٌنا المةٍُا.
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 مشكلت الذراست

   إن قؤةةةةخ الشمَةةةةٕبد كغٕوٌةةةةب مةةةةه القةةةةوِ ال واقٕةةةةخ ر ةةةةبوٓ مةةةةه مشةةةةبكو        

ىةةلح  َرؾزةةبط إلةةّ عٍةةُك مضةةىٕخ لغةةو  الزغٕٕةةو اجعزمةةبىٓ َالٍٕك ةةٓ. َمٍمةةب      

كبوةةةذ طجٕ ةةةخ الزىمٕةةةخ الجشةةةؤخ َالم شةةةواد المَةةةزقلمخ لقٕبٍةةةٍب جثةةةل مةةةه القةةةُ          

ثةةة ن فةةةود الزقةةةلا الَٕبٍةةةٓ َاجقزاةةةبكْ َاجعزمةةةبىٓ الزةةةٓ  رٕؾةةةذ لكضٕةةةو مةةةه      

َةةذ مزبؽةةخ فةةٓ الُقةةذ الؾبضةةو لمقطةةبه      ايقطةةبه فةةٓ  َهثةةب َال ةةبلم الاةةىبىٓ لٕ

الزةةةٓ  ط قىةةةب ى ٍٕةةةب وبمٕةةةخ. َلةةةُ افزوضةةةىب رةةةُفو عمٕةةةع اإلمكبوٕةةةبد المبكٔةةةخ مىٍةةةب           

َ ٕةةةةو المبكٔةةةةخ لؾةةةةلَس الزىمٕةةةةخ الجشةةةةؤخ  فةةةةإن رؾلٔةةةةل الؾبعةةةةبد َالمَةةةةز يمبد            

لقٕةةةةبً         ثمةةةةب رزضةةةةمىً مةةةةه الم شةةةةواد ايٍبٍةةةةٕخ الزةةةةٓ اىزمةةةةلرٍب ايمةةةةم المزؾةةةةلح 

الزىمٕةةخ الجشةةؤخ  َهٍةةم الجةةوامظ ى ةةّ ضةةُةٍب رجقةةّ مَةة لخ  ٕةةو ؽٕبكٔةةخ فةةٓ كضٕةةو        

مةةةةه ايؽٕةةةةبن يوٍةةةةب رةةةةورجظ ثةةةةلَافع مز ةةةةلكح ث ضةةةةٍب  بٌؤةةةةخ َث ضةةةةٍب َهثمةةةةب           

 ا  جٍب ثبطىٕخ.

فَ م ايَلُٔبد َرؾقٕق ايٌلاا المط ُثةخ ل ُلةُ  إلةّ الزىمٕةخ الزةٓ ٔةلَه 

لٍةةب مؾكُمةةبن ثبيٍةةبً ثةةة القٕةةبكح  َ الغٍةةبد المَةة َلخ ىةةه الزقطةةٕظ الكةةالا ؽُ

( رقز ة  ثةبفزالا 1997َالزىةٕن  َ ن طجٕ خ َ ٌلاا الزىمٕخ  ىجلالمى م الؾَةىٓ  

القٕبكاد الَٕبٍٕخ  َ الىقت الؾبكمخ إلّ ؽل كجٕو  فضةالً ىةه ملة  الةُىٓ الَٕبٍةٓ 

ٍمةةب جثةةل َ ن ٔ فةةن ثى ةةو َاجعزمةةبىٓ  طجٕ زٍمةةب َوُىٍمةةب َمَةةزُاٌمب َاهرجبط

اجىزجبه لزؾلٔل َر ؤة  الؾبعةبد َاإلمكبوةبد  كمةب  ن  فضة ٕبد اجٍةزضمبه ٍةُا  

كةةبن ثشةةؤبً  َ مبكٔةةبً ٔمكةةه  ن ٔ كةةٌ الزغَةةٕل ال ةةبلٓ لٍةةنٔه الىةةُىٕه مةةه الةةُىٓ 

 (.1982 إثوإٌم ثلهان  
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 هذف الذراست

مَةةزُِ رٍةةلا اللهاٍةةخ إلةةّ الز ةةوا ى ةةّ الُضةةع الاةةؾٓ َالز  ٕمةةٓ َال

الم بشٓ فٓ مغزمع ال ٕىخ كممضو ل مغزمع ك ةً  َ ن كهعةخ وغةبػ ملة  ٔزُقة  ى ةّ 

رةةُفو ىةةلك مةةه ال ُامةةو مىٍةةب مةةضالً مةةلِ رةةُفو الم  ُمةةبد اللقٕقةةخ ىةةه ٍةةٕو الىشةةبط 

اجقزابكْ َؽبلخ المُاهك اجقزابكٔخ المزبؽخ  َكهعةخ الكةةب ح الةىٕةخ المزةُفوح لةلِ 

اعٍخ كو رغٕو  ٕو مزُقع فٓ ال وَا اجقزابكٔخ ال بم ٕه  َكهعخ الموَوخ فٓ مُ

ل لَلةةةخ  َمةةةلِ لةةةالؽٕخ المىةةةبؿ اجعزمةةةبىٓ َاهرةةةةب  المَةةةزُِ ايفالقةةةٓ لةةةلِ 

المَةة َلٕه َال ةةبم ٕه َمةةلِ إٔمةةبوٍم َالشةة ت ث ٌمٕةةخ َضةةوَهح اجلزةةياا َرىَةةٕق 

 (.1971ال مو  لجؾٓ ربكهً  

ب  الجٕبوةةةبد َإن  وةةةُا  الىشةةةبط اجقزاةةةبكْ القةةةبةم َرطةةةُهي مٍةةةم فةةةٓ مغةةة

(  فةةةٓ مغةةب  الَةةكبن ٔ ةةيا الز ةةوا ى ةةّ ىةةلك 1980اإلؽاةةبةٕخ  شةةبه  ثز ٍةةبٔم  

الَكبن فٓ الج ل َالزُىٔع الغغوافٓ لٍةم َالزوكٕةت ال مةوْ َالمٍىةٓ  َرَةبىل ٌةني 

الجٕبوبد فٓ رؾلٔل وُاؽٓ الىشبط اجقزابكْ الزةٓ ٔ مةو ثٍةب الَةكبن َم وفةخ  ىةلاك 

ج  ثٕه كهعبد مقز   مةه المٍةبهح  َثةبلطجع فإوةً مه ٌم فٓ ٍه ال مو َرقَٕم ٌ 

ٔ يا  ٔضب الؾاُ  ى ّ ثٕبوبد ثقاُد ال لك اإلعمبلٓ ل َكبن فةٓ ىةلح ٍةىُاد 

 (.Kindleberger, 1965ٍبثقخ  

 جماالث الذراست

 ٔشمو ٌنا المُضُ  ىلح مغبجد رلهً  و قاٍب ثمب ٔ رٓ:

 فٓ قؤخ الشمَٕبد. َٔقال ثً ال ُاةو المشمُلخ ثبل ٕىخ انمدبل انبشرٌ: .1
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َٔقاةةةةل ثةةةةً الىطةةةةبن المكةةةةبوٓ إلعةةةةوا  الجؾةةةةش ٌَةةةةٓ                انمداااابل انديرافااااٍ: .2

 قؤخ الشمَٕبد.

 َٔزضمه الةزوح الزٓ  ىلد فٍٕب المواؽو اٖرٕخ: انمدبل انسمبوٍ: .3

 موؽ خ اإلىلاك الى وْ. أوال:

 موؽ خ اإلىلاك ل  مو المٕلاوٓ َاجٍزمبهح اجٍزجٕبوٕخ. ثبوُب:

 موؽ خ عمع الجٕبوبد َرةؤغٍب. بنثب:ث

 كزبثخ الجؾش ثشك ً الىٍبةٓ. رابعب:

 إجراءاث الذراست ومنهجيتها

ٔ ةةةل ٌةةةنا الجؾةةةش مةةةه الجؾةةةُس الُلةةةةٕخ الزؾ ٕ ٕةةةخ الزةةةٓ ر زمةةةل ى ةةةّ عمةةةع       

الؾقةةةةةةةةبةق َرؾ ٕ ٍةةةةةةةةب َرةَةةةةةةةةٕوٌب جٍةةةةةةةةزقالد كججرٍةةةةةةةةب  إؽَةةةةةةةةبن مؾمةةةةةةةةل                   

مةةةىٍظ المَةةةزقلا فٍةةةُ المَةةةؼ اجعزمةةةبىٓ ىةةةه طؤةةةق        (   مةةةب ال1981الؾَةةةه  

ال ٕىةةةةةةةخ. َٔزط ةةةةةةةت الجؾةةةةةةةش اجٍةةةةةةةز بوخ ثمغمُىةةةةةةةخ مزكبم ةةةةةةةخ مةةةةةةةه ايكَاد              

َاٍةةةةزقلامٍب ل ؾاةةةةُ  ى ةةةةّ الجٕبوةةةةبد الزةةةةٓ رزةةةةةق مةةةةع عبوةةةةت مةةةةه عُاوةةةةت              

 ال بٌوح الملهٍَخ ٌَٓ:

رؾزُْ ى ّ مغمُىخ مه ايٍئ خ  اجٍزمبهح اجٍزجٕبوٕخ: ٌَٓ ىجبهح ىه اٍزمبهح .1

 ر ل ثشكو مؾلك َث ٌلاا مؾلكح.

طؤقخ المالؽ خ َالمقبث خ: ٌَٓ الطؤقخ الزٓ رٍٕئ ل جبؽش اجطةال  ى ةّ م ةبلم  .2

الجٕئخ ل مجؾُصٕه َالؾاُ  ى ّ الجٕبوبد َالم  ُمبد الزٓ ُٔك الزُلو إلٍٕةب مةه 

مةع الم  ُمةبد َالؾقةبةق فال  م وفخ  ؽُالٍم الىةَٕخ َالنارٕخ ممب َٔبىل ى ةّ ع

 ىه مُضُ  الجؾش َالزُلو إلّ الىزبةظ الىٍبةٕخ.



 و 4002–هـ 5241                                                                  ( 83انعذد ) –آداة انرافذَه 

 319 

 فرضيت الذراست

ٔىط ةةةق الجؾةةةش مةةةه فوضةةةٕخ مةبكٌةةةب  وةةةً ه ةةةم الزطةةةُه ال  مةةةٓ َالزقىةةةٓ         

َاهرةةةةةةب  المَةةةةةزُِ الم بشةةةةةٓ  إج  ن القؤةةةةةخ ج ىالةةةةةذ ر ةةةةةبوٓ مةةةةةه مشةةةةةبكو                  

 ىلح.

ٌةةةٓ مغمُىةةةخ مةةةه ايفكةةةبه        Hypothes َعةةةلٔو ثبلةةةنكو  ن الةوضةةةٕخ  

َالمةةةةةبٌٕم  ٕةةةةو المجوٌىةةةةخ َ ٕةةةةو الملىُمةةةةخ ثبيهقةةةةبا            Notions َاٖها  

َالجٕبوةةةبد َايكلةةةخ المبكٔةةةخ الزةةةٓ صجةةةذ لةةةؾزٍب ََاق ٕزٍةةةب َمشةةةوَىٕزٍب َقةةةلهرٍب         

         ى ةةةّ رةَةةةٕو عبوةةةت مةةةه عُاوةةةت الُاقةةةع اجعزمةةةبىٓ  َ الؾٕةةةبح الة  ٕةةةخ َالَةةة ُكٕخ

( ف كةةةةو ى ةةةةم         Popper, 1981الزةةةةٓ رمٕةةةةي ايفةةةةواك َالغمبىةةةةبد فةةةةٓ المغزمةةةةع  

فوضةةةةٕبرً ايكبكٔمٕةةةةخ الاةةةةوفخ الزةةةةٓ ٍٔةةةةزم   ثٍةةةةب َٔؾةةةةبَ  افزٕبهٌةةةةب َرغوثزٍةةةةب           

قةةةةةبكهح ى ةةةةةةّ رةَةةةةةٕو ال ةةةةةةُاٌو                      Theories لكةةةةةٓ رؾةةةةةُ  إلةةةةةةّ و ؤةةةةةبد 

خ ال القةةةةةةةةةةةةةخ المشةةةةةةةةةةةةةزوكخ ثٕىٍمةةةةةةةةةةةةةب                                        ال  مٕةةةةةةةةةةةةةخ  َمالثَةةةةةةةةةةةةةبرٍب َطجٕ ةةةةةةةةةةةةة

 Parker, 1979 ََّٔبىلوب ى م اإلؽاب  فٓ إعوا  اللهاٍبد ال  مٕخ الٍبكفةخ إلة  )

ثوٌةةبن      الةوضةةٕبد الزةةٓ ٔطوؽٍةةب ال  مةةب  ثغٕةةخ رؾُٔ ٍةةب إلةةّ و ؤةةبد ى مٕةةخ                

 Hyman, 1955ُىةةةةةةخ مةةةةةةه ايفكةةةةةةبه َالؾقةةةةةةبةق                (  فبلى ؤةةةةةةخ ٌةةةةةةٓ مغم

ال قالوٕةةةةخ َالى بمٕةةةةخ الزةةةةٓ رةةةةم ثوٌبوٍةةةةب َإصجبرٍةةةةب ى مٕةةةةبً ث ةةةةل إعةةةةوا  اللهاٍةةةةخ         

(  لةةةةةةنا رٍةةةةةةزم القٕبٍةةةةةةبد             Meton, 1945ايكبكٔمٕةةةةةخ الى ؤةةةةةةخ  َ المٕلاوٕةةةةةةخ  

        ثلهاٍةةةخ لةةةةؾبد َفاُلةةةٕبد ايمةةةُه الزةةةٓ ٔؤةةةل ال ةةةبلم رقمٕىٍةةةب َرقةةةلٔوٌب 

رقةةلٔوا هٔبضةةٕبً كلهاٍةةخ اٖها  َالمُاقةة  َالقةةٕم َالمقةةبٌٕٔ الزةةٓ ٔؾم ٍةةب ايفةةواك      

 (.Dixon, 1970رغبي مُاضٕع  َ  شٕب  م ٕىخ فٓ المغزمع  
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 مناقشت النتائج

 املستىي املعاشي .5

ٔزجةةٕه مةةه ال ٕىةةخ ال شةةُاةٕخ الملهٍَةةخ  ن المَةةزُِ الم بشةةٓ لمٍةةوح كةةبن 

% عٕةل 12% ثمَزُِ عٕل َ 39فٓ  ٍو ال ٕىخ فٓ القؤخ َ% 31مزٍُطبً َثىَجخ 

 (.1% ض ٕ  علاً  علَ  6% ض ٕ  َ 9% ممزبى َ 3علاً َ 

 

 (5خذول )

 4005انمطخىي انمعبشٍ فٍ قرَت انشمطُبث 

The Level Of Living 

 

 وطبت انخكرار % انمطخىي انمعبشٍ

 3 ممزبى

 12 عٕل علاً 

 39 عٕل

 31 مزٍُظ

 9 ض ٕ 

 6 لاً ض ٕ  ع

 %100 المغمُ 

 

 انمصذر: احخطبج مه قبم انببحثت بىاضطت االضخمبرة االضخبُبوُت نهعُىت.
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THE LEVEL OF LIVING 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شكم )

 4005انمطخىي انمعبشٍ فٍ قرَت انشمطُبث 
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THE QUESTIONARE LEVEL OF LIVING 
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َرٍةةةزم اللهاٍةةةبد ال بلمٕةةةخ ثلهاٍةةةخ المَةةةزُِ الم بشةةةٓ ل وَةةةبن  َمةةةةبٌٕم  

بثقخ رةةةُلٓ اٌزمبمةةةب ل ىمةةةُ اجقزاةةةبكْ ين الىمةةةُ ٍةةةٕ ُك فةةةٓ الىٍبٔةةةخ         الزىمٕةةةخ الَةةة

ثبلةبةةةةلح ى ةةةّ الغمٕةةةع  َلكةةةه الزىمٕةةةخ الجشةةةؤخ رقةةةلا و ةةةوح  ٍَةةةع َاشةةةمو ثكضٕةةةو          

فٍةةٓ رجةةٕه  ن الىمةةُ اجقزاةةبكْ فةةٓ ؽةةل مارةةً ج ٔكةةةٓ إما لةةم ٔزةةوعم إلةةّ رؾَةةٕىبد         

الجشةةةؤخ ٔ كةةةل ى ةةةّ اجٍةةةزضمبه فةةةٓ الجشةةةو          فةةةٓ ؽٕةةةبح الىةةةبً  َمةٍةةةُا الزىمٕةةةخ

كبلاةةؾخ ايٍبٍةةٕخ َالزغنٔةةخ مةةضالً  فٍةةُ وةةُ  مةةه  وةةُا  اجٍةةزضمبه َلةةٌٕ مغةةوك      

ٍَٕ خ لزُىٔع الةلفو فبيلةؾب  المز  مةُن َٔةزطٕ ُن ىةه طؤةق ال مبلةخ المىزغةخ  

          ن َٔةةةةبٌمُا ثقةةةةله اكجةةةةو فةةةةٓ الىمةةةةُ اجقزاةةةةبكْ  فبلىةةةةبً َٔةةةةبٌمُن فةةةةٓ الىمةةةةُ 

 (.1ََٔبٌم الىمُ فٓ هفبٌٕخ الىبً  شكو  

 امتالك بعض األجهسة الكهربائيت واملنسليت .2

ٔمز ةةةةة   فةةةةةواك ال ٕىةةةةةخ المقزةةةةةبهح مةةةةةه  ٍةةةةةو الشمَةةةةةٕبد ث ةةةةة  ايكَاد            

% مةةةه           79المىيلٕةةةخ َالكٍوثبةٕةةةخ َثىَةةةت مقز ةةةةخ  فبقزىةةةب  الضالعةةةخ كةةةبن ثىَةةةجخ 

%  مةةةةةب الغَةةةةةبلخ            94% َالطجةةةةةبؿ ثىَةةةةةجخ 35جخ  ٍةةةةةو ال ٕىةةةةةخ َالمغمةةةةةلح ثىَةةةةة

% ؽٕةةةةةش  ن كضٕةةةةةو مةةةةةه ايٍةةةةةو ٔمز ةةةةة  الغَةةةةةبلخ           3الكٍوثبةٕةةةةةخ فكبوةةةةةذ ثىَةةةةةجخ 

الكٍوثبةٕةةةةةخ َلكىٍةةةةةب ىبط ةةةةةخ ج ر مةةةةةو َمزوَكةةةةةخ  َالموَؽةةةةةخ الَةةةةةقةٕخ ثىَةةةةةجخ              

       %   مةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةلُٔ       72%  َالز ةئةةةةةةةةةةُن 44% َالموَؽةةةةةةةةةةخ المىضةةةةةةةةةةلٔخ 65

َاجرةةبهْ َالكمجٕةةُرو َالموعُؽةةخ فةةٓ الؾلٔقةةخ فكةةبن ق ةةٕالً  َ م ةةلَمب فةةٓ مقزىٕةةبد  

 ٍةةةو ال ٕىةةةخ المقزةةةبهح فةةةٓ قؤةةةخ الشمَةةةٕبد.  مةةةب ايعٍةةةيح ايفةةةوِ مضةةةو فةبقةةةخ         

الجةةٕ  َ مبكىةةخ ال ؾةةم ٍَةةذ الجٕةةذ فكةةبن اقزىبةٍةةب ق ةةٕال عةةلاً مةةه قجةةو  ٍةةو ال ٕىةةخ         

 (.2علَ   
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 (4خذول )

 األخهسة انكهرببئُت وانمىسنُت انخٍ حمهكهب أضر انعُىت فٍ انشمطُبث

ELECTRICAL INSTRUMENT AND RURNITURE 

 وطبت انخكرار % وىع األخهسة

 97 ثالخت 

 81 مدمذة

 72 طببخ

 8 غطبنت كهرببئُت

 51 مروحت ضقفُت

 22 مروحت مىضذَت

 94 حهفسَىن

 - فذَى

 4 احبرٌ

 - كمجُٕرو

 - ؽخ فٓ الؾلٔقخموعُ

 4 فةبقخ الجٕ 

 1 مبكىخ صوا ال ؾم

 2 ٍذ الجٕذ

 

 انمصذر: احخطبج مه قبم انببحثت بىاضطت االضخمبرة االضخبُبوُت ألضر انعُىت.
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ELECTRICAL INSTRUMENT 

 

 (4شكم )

 األخهسة انكهرببئُت وانمىسنُت انخٍ حمهكهب أضر انعُىت فٍ انشمطُبث

 

ىمٕةةخ مقز ةة  ثةةبفزالا الةةلَ  َالمىةةبطق فضةةالً ىةةه إن طجٕ ةةخ َ ٌةةلاا الز

الُىٓ اجقزابكْ َاجعزمةبىٓ  طجٕ زٍمةب َوُىٍمةب َمَةزُاٌمب َاهرجبطٍمةب  ممةب 

ٔؾلك الؾبعبد َاإلمكبوبد  كمةب  ن  فضة ٕبد اجٍةزضمبه ٍةُا  كةبن ثشةؤبً  َ مبكٔةب 

مةه  ٔمكه  ن ٔ كةٌ الزغَةٕل ال م ةٓ لٍةنٔه الىةُىٕه مةه الةُىٓ. فةبلمُق  ال ةبلمٓ

وبؽٕخ ؽغم الىبرظ اإلعمبلٓ َاللفو القةُمٓ َطجٕ ةخ الزُىٔةع  ٌةُ  ن القةوَن الَةزخ 

المبضٕخ شٍلد ومُاً اقزابكٔبً لم َٔجق لً مضٕو  فقل اىكاك الىةبرظ القةُمٓ فةٓ ث ة  

الج لان َرضبى  اللفو ىلح مواد  إج  ن ال ُاةل المزورجةخ ى ةّ الىمةُ اجقزاةبكْ 
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لٓ فمةٌ ٍةكبن ال ةبلم ٔ ةبوُن مةه الةقةو الشةلٔل  كمةب لم رُى  ثاُهح ىبكلخ  فؾُا

رٍُ ذ الةغُح ثٕه اي ىٕةب  َالةقةوا  ضةمه اللَلةخ الُاؽةلح َثةٕه الةلَ  الاةىبىٕخ 

(. َؽَت رقٕٕم الجى  1996المزقلمخ َاللَ  الىبمٕخ  ثووبمظ ايمم المزؾلح اإلومبةٓ  

ٓ مل  فقوا  الةلَ  م ٕبه شقد ٔ ٕشُن فٓ ؽبلخ فقو مط ق ثمب ف 1, 5اللَلٓ فإن 

المزقلمخ   ْ  ن ٌىب  افزالجً َاٍ بً فٓ رُىٔع الضوَح فٓ ال بلم  كمب  ن ٌىب  فغُح 

 (.2كجٕوح ثٕه   ىّ ايمم َ فقوٌب  شكو 

 عاداث صحيت واجتماعيت مستحبت .8

ىىةةةل ٍةةة ا   فةةةواك ال ٕىةةةخ ىةةةه ال ةةةبكاد الاةةةؾٕخ الؾَةةةىخ كةةةبن الغةةةُاة            

رجةةب  ٌةةني ال ةةبكاد مضةةو ىةةبكح  َةةو الٕةةلٔه قجةةو ايكةةو      ى ةةّ اي  ةةت إٔغةةبثٓ فةةٓ ا

% َإىطةةةةةب  لقبؽةةةةةبد ايطةةةةةةب           95% َ َةةةةةو ايٍةةةةةىبن َثىَةةةةةجخ 100َثىَةةةةةجخ 

% َامةةةةةةزال            95% َىةةةةةةي  الؾُٕاوةةةةةةبد ىةةةةةةه الجشةةةةةةو َثىَةةةةةةجخ 100َثىَةةةةةةجخ 

%  100% َىةةةبكح اجٍةةةزؾمبا َثىَةةةجخ 100الموافةةةق الاةةةؾٕخ فةةةٓ الةةةلاه َثىَةةةجخ 

% َالؾةةود ى ةةّ كفةةُ  ايطةةةب       90الؾبلةةخ الاةةؾٕخ ل ؾُامةةو َثىَةةجخ  َمزبث ةةخ

%  إج  ن ٌىةةةةب  مشةةةةك خ ٌَةةةةٓ ج رُعةةةةل           100فةةةةٓ المةةةةلاهً َر  ةةةةٕمٍم َثىَةةةةجخ 

مةةةلاهً مزٍُةةةظ َإىلاكٔةةةخ فةةةٓ القؤةةةخ ٌَةةةنا ممةةةب  كِ إلةةةّ اكزةةةةب  ا  ةةةت ايٍةةةو         

ُه فجإمكةةةةبوٍم الةةةةنٌبة إلةةةةّ        ثز  ةةةةٕم  َجكٌةةةةم اجثزلاةٕةةةةخ َفبلةةةةخ الجىةةةةبد  ا الةةةةنك

المةةةةةلاهً القؤجةةةةةخ مةةةةةه القؤةةةةةخ َكةةةةةنل  إلةةةةةّ الم بٌةةةةةل َالغبم ةةةةةبد  َمزبث ةةةةةخ              

% َمزبث ةةةةخ ثةةةةوامظ الز ةئةةةةُن الز  ٕمٕةةةةخ َثىَةةةةجخ        80الجةةةةوامظ الاةةةةؾٕخ َثىَةةةةجخ 

%. إن الةةُىٓ الاةةؾٓ  كاح  ٍبٍةةٕخ ج ٔمكةةه اجٍةةزغىب  ىىٍةةب لزؾَةةٕه وُىٕةةخ  85

 (.3ٌَُ ىىاو مٍم علاً فٓ الزىمٕخ الجشؤخ  علَ   الؾٕبح
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 (8خذول )

 ممبرضبث انعبداث انصحُت واالخخمبعُت اندُذة

 وطبت انخكرار % وىع انممبرضت

 500 غطم انُذَه قبم األكم

 71 غطم األضىبن

 500 إعطبء نقبحبث األطفبل

 71 عسل انحُىاوبث عه انبشر

 500 امخالك مرافق صحُت

 500 خحمبوعبدة االض

 70 مخببعت انحبنت انصحُت نالو انحبمم

 500 إدخبل األطفبل فٍ انمذارش

 30 مخببعت انبرامح انصحُت

 31 مخببعت انبرامح انخعهُمُت

 39 انىالدة فٍ انمطخشفً

 

 انمصذر: احخطبج مه قبم انببحثت ببالضخعبوت ببالضخمبرة االضخبُبوُت ألضر انمبحىثُه.

 يت يف القريتمستىي العنايت الصح .2

َثَ ا   فواك ال ٕىخ رجٕه  ن ال ىبٔخ الاؾٕخ َالقلمبد الاؾٕخ المقلمةخ لٍةم 

ق ٕ خ إم ج ُٔعل موكي لؾٓ فٓ القؤخ َ ن ى ٍٕم مواع خ الموكي الاؾٓ القؤت 

مه القؤخ فٓ ٔبهمغخ  َ مواع خ مَزشةّ الواىْ  ٌَُ ث ٕل ىىٍم إلّ ؽل مةب  فةٓ 

 َاٍطخ وقو.ؽبلخ ىلا رُفو ٍٕبهح  َ  ْ 

َعلٔو ثبلنكو  وً ُٔعل طجٕت مقٕم فٓ القؤةخ َٔمكةه لمٌةبلٓ مواع زةً فةٓ 

ىٕبكرةً  َ ؽٕبوةب ٔقةةُا ثزةُفٕو ايكَٔةةخ الالىمةخ ل موضةّ. إن ل اةةؾخ كَه كجٕةو فةةٓ 
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المَةةةةةةبٌمخ فةةةةةةٓ الزىمٕةةةةةةخ  ايمةةةةةةو الةةةةةةنْ ٔجةةةةةةوه ضةةةةةةوَهح اجٍةةةةةةزضمبه فٍٕةةةةةةب                     

 World Development, 1993  )  كمةةب  ن ل ز  ةةٕم كَه كجٕةةو فةةٓ الاةةؾخ ىةةه

 طؤق ر صٕوي ى ّ ٍ ُ  ايٍوح.

 (2خذول )

 انعىبَت ببنصحت

MIDICAL CARE 

 وطبت انخكرار % مطخىي انعىبَت

 50 خُذ خذا  

 59 خُذ

 48 مخىضظ

 89 ضعُف

 58 ضعُف خذا  

 

 انعُىت. انمصذر: احخطبج مه قبم انببحثت ببالضخعبوت ببالضخمبرة االضخبُبوُت ألضر

( ه ْ  فةةةواك ال ٕىةةةخ ثبل ىبٔةةةخ الاةةةؾٕخ َالقةةةلمبد الزةةةٓ  4َُٔضةةةؼ عةةةلَ   

% مكةو  وٍةب 17% مه ال ٕىخ  كل  وٍةب عٕةلح عةلاً َ 10رقلمٍب اللَلخ يٌبلٓ القؤخ  

% مةىٍم  شةبهَا إلةّ  وٍةب 37% مه  فواك ال ٕىخ مكو  وٍةب مزٍُةطخ َ ن 23عٕلح َ 

 خ علاً.% مىٍم ٔقُلُن  وٍب ض ٕة13ض ٕةخ َ ن 

إن الُضع الاؾٓ ٌُ  ؽةل م شةواد الزىمٕةخ الجشةؤخ َفبلةخ فةٓ ايقطةبه 

الىبمٕخ  َمع الزقلا النْ ؽاةو فةٓ الُضةع الاةؾٓ إج ان ٌىةب   قطةبه ىلٔةلح فةٓ 

ال بلم َفبلةخ الىبمٕةخ َايقةو ومةُاً رُاعةً كضٕةواً مةه الماةبىت. َلغةو  إلةالػ 

ى مبد اللَلٕخ الم ىٕةخ َفبلةخ الُضع الاؾٓ فٓ ايقطبه الىبمٕخ ٔقزضٓ ى ّ الم

م ٍَبد ايمم المزؾلح  كٓ رُاعً المابىت الاؾٕخ فٓ ٌني الج لان عٍل اإلمكةبن 
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َؽَت  وَفٍب  كمب ٔغت  ن ُٔعً ثووبمغٍب الاةؾٓ ثطؤقةخ ثؾٕةش رؾقةق  ى ةّ 

 (.3(  شكو  UN, Report of Internationalفلمبد لؾٕخ ممكىخ لغمٕع الىبً  

THE LEVEL OF MEDICAL CARE 

the questionare 

 (8شكم )

 انعىبَت ببنصحت

 سن السواج .1

رجٕه مه ال ٕىخ الملهٍَخ  ن الَه المىبٍجخ ل يَاط فٓ القؤخ ثبلىَجخ ل وبس ٌةُ 

ٍىخ َرقو فولخ اليَاط ل جىبد ث ل ال شؤه   مب النكُه فةإن  وَةت  20 قو مه 

ني الَةه ل ةيَاط ٍه ل يَاط فةٓ القؤةخ ٌةُ ثةٕه ٍةه ال شةؤه َايهث ةٕه. إن ٌة

 ٔشٕو إلّ رُقع م ل  َجكاد ىبلٕخ َفاُثخ ىبلٕخ.
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 (1خذول )

 ضه انسواج فٍ انقرَت

 انفئبث انعمرَت
 وطبت انخكرار%

 النكُه اإلوبس

 13 80 ٍىخ 20 قو مه 

 85 16 ٍىخ 40– 20

 2 4 ٍىخ 40اكضو مه 

 

 بُبوُت انخبصت ببنبحث.انمصذر: احخطبج مه قبم انببحثت ببالعخمبد عهً االضخمبرة االضخ 

 

َفٓ مىبقشخ مُضُ  الزىمٕخ الجشؤخ فٓ ال بلم الىبمٓ ثُعً ىبا َالُطه ال وثٓ 

ثُعةةً فةةبد  فةةإن الزوكٕةةي ٔغةةت  ن ٔكةةُن ى ةةّ  ٌمٕةةخ ال ىاةةو الجشةةوْ فةةٓ  

الزىمٕخ ى ّ اىزجبه  ن ايفٕوح ج ٔمكه  ن رىغي ثلَوً كمةب  وٍةب فةٓ الىٍبٔةخ جثةل 

ً َرؾَةٕه  ؽةُالٍم المبكٔةخ مىٍةب َ ٕةو المبكٔةخ. َقةل رةم  ن رَ ّ إلّ هفةبي الىةب

اجىزمبك ى ّ صالصخ م شواد ٌةٓ الةلفو َالز  ةٕم َالاةؾخ لزقٕةٕم َضةع الزىمٕةخ 

الجشؤخ فٓ الُطه ال وثٓ َالىبمٓ ى ةّ الةو م مةه  ٌمٕةخ م شةواد  فةوِ فةٓ 

وةخ ٌنا المغب   َى ّ  ٍبً ملة   ٍةو  ن ال ةبلم الىةبمٓ ج ٔةيا  مزة فوا ثبلمقبه

مع ال بلم الاىبىٓ. ف  ّ الو م مه اإلوغبى النْ ؽققً ال بلم الىبمٓ فةٓ عُاوةت 

ؽٕبرةةً اجقزاةةبكٔخ َالز  ٕمٕةةخ َالاةةؾٕخ فةةإن الةغةةُح ج ىالةةذ َاٍةة خ فٕةةً ثةةٕه 

اي ىٕةةب  َالةقةةوا  َثةةٕه الؤةة  َالؾضةةو َالةةنكُه َاإلوةةبس  َ ٍةةو  ن الةقةةو  

 ال بلم الىبمٓ. ٔمكه  ن ٔ زجو المٍلك ايكجو ل جشو َفبلخ فٓ
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 التىصياث

 فوعذ اللهاٍخ ث لك مه الزُلٕبد ٌَٓ:

إوشب  ملهٍخ صبؤُخ  مزٍُطخ َإىلاكٔخ( ل جىٕه َ فوِ ل جىبد  ؽٕةش  ن الةزٕةبد  .5

ث ةةل إوٍةةب  موؽ ةةخ اجثزلاةٕةةخ رزةةُقةه ىةةه الز  ةةٕم َركزةةةٕه ثمةةب ؽاةة ه ى ٕةةً مةةه 

ّ اإلىةةلاكاد فةةٓ مَةةزُِ الز  ةةٕم المزُاضةةع   مةةب الةةنكُه فٕضةةطوَن ل ةةنٌبة إلةة

 المىبطق القؤجخ مه القؤخ لغو  إكمب  كهاٍزٍم اإلىلاكٔخ َالغبم ٕخ.

ر ٌٍٕ موكي لؾٓ ٔقلا القلمبد الاؾٕخ الُٕمٕخ يٌبلٓ القؤخ  ؽٕةش ٔضةطو  .4

ايٌبلٓ ل نٌبة إلةّ المىةبطق القؤجةخ مةه القؤةخ لمواع ةخ المواكةي الاةؾٕخ مضةو 

  نه مل  ى ّ ايٍو الةقٕوح.ٔبهمغخ َمَزشةّ الواىْ فٓ المُلو  َٔز

فةةةزؼ موكةةةي ل زوثٕةةةخ ايٍبٍةةةٕخ إلهشةةةبك المةةةُاطىٕه َر  ةةةٕمٍم مقز ةةة  المٍةةةبهاد  .3

كبلقٕبطخ َالزغبهح  ؽٕش رَبىل الىَب  فٓ مقز   المغبجد الاةؾٕخ َالز  ٕمٕةخ 

َاجعزمبىٕخ َايٍؤخ  كنل  إكَبة الشجبة فجوح َمٍبهح فٓ ث ة  الاةىبىبد 

ٓ ر مةةو ى ةةّ ىٔةةبكح كفةةو ايٍةةوح َر مةةو ى ةةّ ىٔةةبكح المؾ ٕةةخ َالشةة جٕخ  َالزةة

 اجٍزٍال  النارٓ  َ الىقلْ.

 امللخص:

كٕ ُمزو  َٔج   ىلك الَةكبن فةٓ  20رقع الشمَٕبد عىُة المُلو َى ّ ث ل 

% مه المغمُ  الك ٓ ل َةكبن   51, 21وَمخ  َٔشكو ىلك النكُه  5975المىطقخ 

 َكبن   مب الزوكٕت القُمٓ ل قؤةخ  % مه المغمُ  الك ٓ ل 48, 79َٔشكو اإلوبس 

 فإن القُمٕخ ال وثٕخ ٌٓ الزٓ رشكو اي  جٕخ الَبةلح فٓ مغزمع القؤخ.
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 25إن قؤخ الشمَٕبد الزبث خ إلّ موكي قضب  الؾملاوٕخ  رج ةل ىىةً ؽةُالٓ 

كٕ ُمزواً َٔوثطٍةب م ةً طؤةق م ةٕه  كمةب رةورجظ القؤةخ ثبلمُلةو ثةبلطؤق ال ةبا 

ثكوكةُ   َرقةع القؤةخ ى ةّ ضةةخ وٍةو كع ةخ  َرؾةٕظ ثبلقؤةخ  النْ ٔاو المُلو

المةةياه  مةةه كةةو عبوةةت َ هضةةٍب فاةةجخ عةةلاً َلةةبلؾخ ل يهاىةةخ لةةٕةبً َشةةزب اً  

 َٔ زمل المياهىُن ى ّ وٍو كع خ َاٖثبه لَقٓ ميهَىبرٍم.

إن مَبكه القؤخ ميَكح ثبلمب  الابلؼ ل شوة َالقُح الكٍوثبةٕخ َم  م ٌني   

ّ ثطبثُن القوٍبوخ َالَمىذ  َٔقلا القؤخ الموكي الاؾٓ الكبةه فةٓ المَبكه مجى

قؤخ ٔبهمغخ  القؤجخ مه القؤخ. َٔةضو ايٌبلٓ مواع خ مَزشةّ الواىْ ال با فةٓ 

 كٕ ُمزو  َُٔعل فٓ القؤخ ميهىخ الط ٕ خ الغمبىٕخ. 15ملٔىخ المُلو َرج ل ىه قؤزٍم 

% مه  فواك ال ٕىخ فةٓ 70 شُاةٕخ  ن َقل  صجزذ اللهاٍخ َمه فال  ال ٕىخ ال

% فٓ مَزُِ م بشةٓ ممزةبى َعٕةل عةلاً َ ن 15مَزُِ م بشٓ عٕل َمزٍُظ َ ن 

 % فقظ فٓ مَزُِ م بشٓ ض ٕ  َض ٕ  علاً.15

كمب  صجزذ اللهاٍخ مه فال  ال ٕىخ ال شُاةٕخ  ن  فواك القؤخ ٔمز كُن ث ة  

% 79عةةخ ؽٕةةش ٔمز كٍةةب ؽةةُالٓ ايعٍةيح الزةةٓ رَةةبىل فةةٓ ؽٕةةبرٍم الُٕمٕةخ مضةةو الضال

% َالمةةةةواَػ الَةةةةقةٕخ َالمىضةةةةلٔخ  كةةةةنل  94% َالطجةةةةبؿ 35مةةةةىٍم َالمغمةةةةلح 

%.  مب ايعٍيح الكمبلٕخ مضو الةلُٔ َاجربهْ َالكمجُٕرو َالموعُؽةخ 72الز ةئُن 

 َمبكىخ ال ؾم ٍَذ الجٕذ َفةبقخ الجٕ  .... الـ ف لك ق ٕو مه ايٍو ٔمز كٍب.

خ َاجعزمبىٕخ المؾجةنح  صجزةذ اللهاٍةخ  ن  ٌةبلٓ القؤةخ َىه ال بكاد الاؾٕ

ٔمبهٍُوٍب َثىَجخ ىبلٕخ مضو ىبكح  َو الٕلٔه قجو ايكةو َ َةو ايٍةىبن َإىطةب  

لقبؽبد ايطةب  َىبكح اجٍزؾمبا  كنل  ٔالؽظ ىي  الؾُٕاوبد ىةه الىةبً ثبلىَةجخ 

لاةؾٕخ لةالا الؾبمةو لموثٓ الؾُٕاوبد كنل  الُجكح فةٓ المَزشةةّ َمزبث ةخ الؾبلةخ ا

 ىىل ايطجب  ايفابةٕٕه  َ مواكي الوىبٔخ َالمواكي الاؾٕخ القؤجخ مه القؤخ.
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 مب ىةه مَةزُِ ال ىبٔةخ الاةؾٕخ ؽَةت كهاٍةخ ال ٕىةخ  صجزةذ  وٍةب عٕةلح عةلاً 

% 37% َضةة ٕةخ ثىَةةجخ 23% َمزٍُةةطخ ثىَةةجخ 17% َعٕةةلح ثىَةةجخ 10ثىَةةجخ 

 %. 13َض ٕةخ علاً ثىَجخ 

ط فبإلوبس ٔزيَعه فةٓ ٍةه مجكةوح  ْ اقةو مةه ىشةؤه ٍةىخ َىه ٍه اليَا

% َرقو فولخ اليَاط لٍه ث لٌب   مةب الةنكُه فبلَةه المىبٍةجخ ل ةيَاط 80َثلهعخ 

 للٍٔم ثٕه ال شؤه َايهث ٕه.

َ فٕوا فإن اللهاٍخ رُلٓ ثإوشب  ملهٍخ صبؤُخ  مزٍُطخ َإىلاكٔخ( ل جىٕه 

ا القلمبد الاؾٕخ الُٕمٕةخ لمٌةبلٓ  َالجىبد  كمب رُلٓ ثز ٌٍٕ موكي لؾٓ ٔقل

كنل  فةزؼ موكةي ل زوثٕةخ ايٍبٍةٕخ كٍُةٕ خ إلهشةبك  ٌةبلٓ القؤةخ َر  ةٕمٍم مقز ة  

 المٍبهاد.

Abstract 

Alshamsiyat Reality and Ambition               

Afield study 2001 

                                          Dr. Rawa Zeki Younis Al-Tawall
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This study reveals the medical and educational situations of this 

village> Besides, it reveals also the level of living. As we know the 

supports of social services are the responsibilities of governmental 

activities and the expansion of faclties of  services like education and 

health weaken the development Alshamsiyat village is just like other 

villages in Iraq suffers from different problems. 
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