
 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

520 

 م.1029 لعام الشيوخ سوق قضاء يف اليتنظاهرة  خلصائص جغرايف حتليل
 وجدي حميد الجابريم.م. 

 تربية محافظة ذي قارالعامة لمديرية ال
Wwajdy50@gmail.com 

  الممخص:

عالقة وثيقة مترابطة مع العمـو االخرى وخاصة االجتماعية ال يختمؼ اثناف اف لمجغرافية         
بيا  اىرات االجتماعية االكثر ارتباطامنيا ، لذا فقد انطمقت الجغرافية مف ىذا المضمار لدراسة الظ

والبحث في اسبابيا ، وعميو فظاىرة اليتـ مف الظاىرات االجتماعية المكاني مف ناحية توزيعيا وتباينيا 
جتمع والتي اخذت تتفاقـ وتستشري بقوة في العراؽ عامة وقضاء سوؽ الشيوخ بصورة اليامة في الم

ناىيؾ ، والعمميات العسكرية المتعمقة بو خاصة نظرا لما مر بو العراؽ مف احداث االحتالؿ االمريكي
، ىذا فضال عف سائر جسيمة باألرواح والممتمكاتعف االرىاب والعمميات االرىابية التي احدثت خ

والتي حصدت االخضر واليابس مف الشباب  2003رب الطائفية التي شيدىا العراؽ بعد عاـ الح
رىا كانت كفيمة بتفاقـ ىذا يالذكور مخمفة ورائيا عشرات االالؼ مف االيتاـ ، كؿ ىذا االحداث وغ

 0الظاىرة وبروزىا في العراؽ ومنطقة الدراسة

فقد جاءت ىذه الدراسة لتبحث  ظاىرة اليتـناولت ونظرا لقمة الدراسات التي ت ومف ىذا المنطمؽ       
ومعرفة الخصائص الديموغرافية واالجتماعية في ىذه الظاىرة وتقؼ عمى اسببيا وابعادىا الجغرافية 

مكاني والعوامؿ الكامنة وراء واالقتصادية والتعميمية لأليتاـ في قضاء سوؽ الشيوخ فضال عف تباينيا ال
 ذلؾ.

 .( الشيوخ سوؽ قضاء ظاىرة اليتـ، خصائص، جغرافي،  تحميؿالكممات المفتاحية: )
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A geographical analysis of the characteristics of the 
phenomenon of orphanhood in the district of the Shuyukh 

market for the year 2019 

Wajdi Hamid Al-Jabri 

General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 

Abstract: 

       No two disagree that geography has a close interconnected relationship 

with other sciences, especially social ones, so geography started from this 

field to study the social phenomena that are most related to it in terms of their 

distribution and spatial variance and research into their causes. strongly in 

Iraq in general and the Suq al-Shuyukh district in particular, given the events 

in Iraq of the American occupation and the military operations related to it, 

not to mention the terrorism and terrorist operations that caused huge losses 

in lives and property, in addition to the sectarian war that Iraq witnessed after 

2003, which reaped everything and everything of young males, leaving 

behind tens of thousands of orphans, all these events and others were enough 

to exacerbate this phenomenon and its emergence in Iraq and the study area . 

                                             

            From this point of view and in view of the lack of studies that dealt 

with the phenomenon of  orphanhood , this study came to examine this 

phenomenon and to stand on its causes and geographical dimensions and to 

know the demographic , social , economic and educational characteristics of 

orphans in the district of  Suq Al-Shuyukh as well as its spatial variation and 

the factors behind it . 

Keywords: (Geographical analysis, characteristics, the phenomenon of 

orphanhood, Al-Shuyoukh market district). 
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 ( Introduction )    :المقدمػػػػػػػػػػة

ال يخفى عمى المختصيف اف الجغرافية باتت تخوض في مجاالت جديدة متنوعة       
تتماشى والتطور العممي الحديث معتمدة في ذلؾ عمى التحميؿ وتوخي االسباب خاصة 

يع الحيوية البكرة الغير مطروقة التي تعد مجااًل خصبًا في مجاؿ البحث في المواض
  0لمبحث والدراسة 

وعميو فظاىرة اليتـ تعد مف المواضيع التي تستحؽ الدراسة والوقوؼ عندىا ،  ناىيؾ 
عف كونيا  مف الظواىر العالمية اذ ال يخمو منيا اي بمد مف بمداف العالـ ، واف كانت 
تختمؼ في حجميا واسبابيا وتأثيراتيا مف دولة الى اخرى وحتى داخؿ الدولة الواحدة 

لظاىرة عمى مجموعة مف العوامؿ المرتبطة بالتطور حيث يعتمد انتشار ىذه ا
  0االقتصادي واالجتماعي والسياسي لممجتمع

اف العراؽ ومف ضمنو محافظة ذي قار التي تقع فييا منطقة الدراسة )سوؽ الشيوخ(   
بسب الظروؼ االستثنائية التي شيدىا البمد  2003قد تفاقمت فييا ظاىرة اليتـ بعد عاـ 

لسياسية واالمنية وخاصو بعد االحتالؿ االمريكي وما تبعو مف عمميات نتيجة لمظروؼ ا
ارىابيو طالت العراؽ بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة والتي خمفت ورائيا 
افواج مف االيتاـ الذيف يعانوف الفقر والحرماف مما ادى الى اف اسر االيتاـ تدفع بأبنائيا 

 0ةالى سوؽ العمؿ وىـ في اعمار مبكر 
في سوؽ الشيوخ تعد مف بيف الموضوعات التي  ظاىرةوتأسيسا لما تقدـ بنا فدراسة     

تستحؽ االىتماـ والتوجو نحوىا كونيا تمثؿ شريحة ليست صغيرة الحجـ مف السكاف 
وستكوف جزءا ميما مف افراد المجتمع مستقبال ، فالعناية بيـ ورعايتيـ تعد مف بيف 

غي االىتماـ بيا مف قبؿ الحكومات والمؤسسات الرسمية وغير المياـ االساسية التي ينب
 0الرسمية
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 مشكمة البحث  -اوال  
مشكمة البحث ىي عبارة عف سؤاؿ او مجموعة مف االسئمة يطرحيا الباحث      

وعميو فقد جاءت ويسعى ال يجاد االجابات عمييا مف خالؿ سير خطوات البحث ، 
ىو ( لتتمحور في سؤاؿ رئيس مفاده  ما Problem of the Searchمشكمة البحث )

ومف الطبيعي اف ؟  في قضاء سوؽ الشيوخ  اليتـ ظاىرة مفيوـ اليتـ وما ىي خصائص
ما طبيعة خصائص تتفرع مف المشكمة الرئيسة جممة مف المشاكؿ الفرعية ابرزىا : 

ى داخؿ مف منطقة الىذه الخصائص ؟ وىؿ تتبايف وسمات االيتاـ في منطقة الدراسة 
  ؟ سوؽ الشيوخ ونواحييا االدارية

 فرضية البحث -ثانيا 
 ( Hypotheses of Research ) يفترض البحث انطالقا مف مشكمة اعاله     

اف خصائص االيتاـ تتبايف مف حيث الحجـ والخصائص الديموغرافية الفرضية التالية )
المتغيرات التي تتحكـ بتمؾ واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية تبعا لمعديد مف 

  0(الخصائص ديموغرافيا واجتماعيا واقتصاديا مف حيث الزماف والمكاف

 ىدف البحث  -ثالثا 

ومسػتوى  ظػاىرة اليػتـبػالوقوؼ عمػى  Aim of Research)يتمثػؿ ىػدؼ البحػث )    
سػػػػوؽ الشػػػػيوخ فضػػػاًل عػػػػف معرفػػػػة  قضػػػاءالتبػػػايف المكػػػػاني والزمػػػػاني ليػػػذه الظػػػػاىرة فػػػػي 

االسػػػباب والعوامػػػؿ  االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ذات التػػػأثير المباشػػػر عمػػػى ذلػػػؾ  التبػػػايف 
فضػػػػػػػال عػػػػػػػف التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى خصائصػػػػػػػيـ الديموغرافيػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػة واالقتصػػػػػػػادية 0

  0والتعميمية
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 منيجية البحث -رابعا 
يعػرؼ المػنيع عمػى  فقػد  (The Method of Research)منيجيػة البحػث امػا       

 انو الخيط غير المرئي الذي يشد البحث مف البداية الى النياية ، ومف ىذا المنطمػؽ فقػد
التحميمػػي لدراسػػة وتحميػػؿ خصػػائص االيتػػاـ فػػي قضػػاء سػػوؽ عمػػى المػػنيع  االعتمػػاد تػػـ

الشػػيوخ فضػػال عػػف الدراسػػة الميدانيػػة كػػاف ليػػا دور كبيػػر فػػي اثػػراء البحػػث بػػالكثير مػػف 
( استمارة استبانة وفؽ اسموب العينة العشوائية 50والبيانات حيث تـ  توزيع )مات المعمو 

مػػػػف اجػػػػؿ اعطػػػػاء صػػػػورة واضػػػػحة عػػػػف الظػػػػاىرة وعػػػػف خصػػػػائص االيتػػػػاـ الديموغرافيػػػػة 
 0واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية 

 حدود البحث  -خامسا  
التي تقع في ( في قضاء سوؽ الشيوخ Area studyتتمثؿ حدود منطقة الدراسة )  

( شرقا ودائرتي  46  29  -  46  25ظة ذي قار بيف خطي طوؿ )جنوبي محاف
( وبمغت مساحة مدينة سوؽ الشيوخ 1( شماال ، خريطة ) 30  55 - 3  52عرض )

 0 2( كـ10.4133)
 ىيكمية البحث -سادسا

تسػػبقيا مقدمػػة عامػػة  تنػػاوؿ  محػػوريفاقتضػػت الضػػرورة العمميػػة تقسػػيـ البحػػث الػػى     
بدراسة الخصائص  ىتـ المحور الثانيا افيم،  لغة واصطالحااالوؿ مفيوـ اليتـ المحور 

الديموغرافيػػػة واالجتماعيػػػة واالقتصػػػادية والتعميميػػػة لأليتػػػاـ ، واختػػػتـ البحػػػث بجممػػػة مػػػف 
 0االستنتاجات والتوصيات فضال عف قائمة المصادر
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 (1خريطة )
 شيوخ بالنسبة لمحافظة ذي قار والمحافظات المجاورةموقع قضاء سوق ال

 
  -الباحث باالعتماد عمى :المصدر / 

التبايف المكاني لألمراض حاكـ ناصر حسيف ، حسيف عميوي ناصر الزيادي ، 
مجمة ذي قار العممية ، ،  2010 – 2004االنتقالية في قضاء سوؽ الشيوخ لممدة 

 0 3ص،  2013( ، 2( ، العدد )8المجمد )
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 (2ريطة )خ
 التقسيمات االدارية لقضاء سوق الشيوخ

 
، حاكـ ناصر  حسيف عميوي ناصر الزيادي -الباحث باالعتماد عمى : المصدر /

 – 2004حسيف ، التبايف المكاني لألمراض االنتقالية في قضاء سوؽ الشيوخ لممدة 
 0 4، ص 2013( ، 2( ، العدد )8، مجمة ذي قار العممية ، المجمد ) 2010
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 ) مفيوم اليتم (  المحور االول

تكويف كانت وال زالت الدراسات والبحوث تؤكد عمى اىمية الطفولة ودورىا في    
شخصية الفرد ، لذا فاف اي مشكمة يتعرض ليا الطفؿ وخاصة اليتيـ الفاقد لمصدر 
الحناف االب او االـ او كالىما في ىذه المرحمة تترؾ بصمات واضحة عمى خصائص 
الشخصية مستقبال ، وتبدوا االيتاـ احد اىـ الموضوعات التي تمقى اىتماما كبيرا لدى 

االسرة احد اىـ االركاف االساسية لرعاية اليتيـ والتي يعتمد المجتمعات ، وعميو فقد تعد 
عمييا المجتمع في تنشئو وتطبيع الفرد لما ليا مف مركزية واضحة ، فأفراد االسر ىـ 
اوؿ مف يتصموف بالطفؿ بحكـ قربيـ منو واالرتقاء بو اجتماعيا ، ودراسة االيتاـ تعد 

جو نحوىا كونيا تمثؿ شريحة ليست مف بيف الدراسات التي تستحؽ االىتماـ والتو 
صغيرة الحجـ مف السكاف وستكوف جزءا ميما مف افراد المجتمع مستقبال ، فالعناية بيـ 

 تورعايتيـ تعد مف بيف المياـ االساسية التي ينبغي االىتماـ بيا مف قبؿ الحكوما
 0 (192 : 2004والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية )العمر ، 

 اليتيم في المغة 

جذر كممة يتـ ، ويقولوف لكؿ منفرد يتيـ ، واليتيـ مف الناس مف قبؿ االب اي مف    
فقد اباه ، اليتيـ : االنفراد ، الفرد ، واليتيـ ، واليتـ ، فقداف االب ، وفي البيائـ مف قبؿ 

 0االـ الف المبف منيا

منفرد يعز  شيءوكؿ واليتـ الحاجو  0وقيؿ اليتيـ : االبطاء ، الف البر يبطئ عنو 
 0 (10 : 2007)حسف تنسيـ ،  نظيره فيو يتيـ
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 اليتيم اصطالحا

اليتيـ ىو مف  مات ابوه فانفرد عنو ، وحؽ ىذا االسـ اف يقع عمى الصغار والكبار    
لبقاء معنى االنفراد عف االباء ، اال انو قد غمب اف يسموا بو قبؿ اف يبمغوا مبمغ الرجاؿ 

 : 2002وقائـ عمييـ زاؿ ىذا االسـ عنيـ )ابو شممة ،  ما استغنوا عف كافؿ فاذا، 
58)0 

وعميو فاليتيـ لغة واصطالحا ىو الذي يموت ابوه او امو ، اما اليتيـ في الشرع     
فيقصد بو االبناء والبنات الذيف فقدوا احد الوالديف او كمييما قبؿ اف يبمغوا سف الرشد ، 

 2013اباه او امو او كمييما )حسف مرح ،  ىو مف فقدوفي مفيوميا االجتماعي العاـ 
: 474 )0 

كما ويعرؼ )اليتيـ( لغويا بأنو الصغير الفاقد االب قبؿ البموغ ، واليتيـ ىو الطفؿ     
الفاقد احد ابويو او كالىما ويطمؽ عمى الطفؿ احد ابويو االـ فقط او االب فقط يتيـ 

عريؼ اخر لميتيـ عمى انو مف فقد ابويو منفرد والفاقد ليـ كالىما يتيـ مزدوج ، اما في ت
 0( 5 : 2012احدىما ومف في حكميـ بسبب الموت ) الجمعاف ،  او

يتضح مما ذكر اعاله اف مصطمح اليتـ يطمؽ عمى مف فقد االب او االـ او كمييما ، 
 0ويشترط اف يكوف الفقد قبؿ سف البموغ

دوف سف الحمـ ، وقيؿ ىو وىناؾ مف يعرؼ اليتيـ عمى انو مف مات ابوه وكاف    
الصغير الذي ال كاسب لو او ىو مف مات ابوه وتركو صغيرا يحتاج الى عناية 

 0ورعاية
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اما مصطمح اليتامى فيو جمع يتيـ وىو مف فقد اباه شرعا وعرفا مختص بمف كاف دوف 
البموغ ، حيث قاؿ النبي محمد )ص( ) ال يتـ بعد احتالـ ( ، وفي العرؼ اختص اسـ 

بمف لـ يبمغ مبمغ الرجاؿ ، فاذا بمغ الصبي وصار يستغني بنفسو عف غيره زاؿ  اليتيـ
ويمكف تعريؼ اليتيـ كما ورد في التربية االسالمية بانو االنساف  0عنو اسـ اليتيـ 

-7 : 2010قبؿ بموغ الحمـ مجازا وليس حقيقة ) الجرجاوي ، المسمـ الذي فقد اباه 
8)0 

لذي لـ يبمغ سف البموغ او الحمـ وشاءت االقدار وفقد ابيو وعميو فاليتيـ ىو الطفؿ ا   
جة الى ال يزاؿ بحاوحـر اف يعيش تحت ظمو وعنايتو وفي كنفو ، فمات ابوه وىو 

 0( 6-5 : 2010المزيف ، ) اىتمامو وعطفو

اما التعريؼ االجرائي لميتيـ ىو كؿ شخص ذكرا كاف اـ انثى فقد والده او والديو    
سرة القويمة ولـ يبمغ سف الرشد مما ادى الى حرمانو مف متطمبات الحياة كالىما او اال

وتعثره اجتماعيا ونفسيا وثقافيا فتكالبت عميو عوامؿ التشرد واالنحراؼ والجريمة فاصبح 
 0( 376 : 2014محمد انيس ،  ؤسسات الرعاية االجتماعية )بحاجة الى م

ومف المعروؼ اف اليتيـ ىو طفؿ اليـو ورجؿ الغد وامؿ المستقبؿ وعميو يتوقؼ بناء     
المجتمع المنشود وبذلؾ فبقدر ما نبذؿ مف جيود في رعايتو وتربيتو وتقويمو بقدر ما 
يكوف لممجتمع مف مكانو ورفعة وبقدر ما نيممو او نيمؿ تربيتو والعناية بو بقدر ما 

خ في المجتمع اف ىذا الرعاية ىي مسؤولية االسرة بالدرجة يسرع االنحالؿ والتفس
االساس منذ والدتو وتستمر عمى مدى حياة الطفؿ مف خالؿ عممية التنشئة االجتماعية 
السميمة اال اف ىناؾ اطفاؿ ال يمكنيـ اف يعيشوا مع اسرىـ او في اسرة اخرى عمى 
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الذيف بال اقارب واالطفاؿ  وجو االطالؽ ، بيف ىذا النوع مف االطفاؿ نجد االيتاـ
 0( 476 : 2013حسف مرح ، النسب الذيف ال يعرفوف ليـ اباء ) مجيولي

ف اوبعد اف تبيف لنا مفيوـ اليتـ واليتيـ ، وبما اننا نحوض في مفيـو اليتـ توجب عمينا 
  -: (12 : 2007نتطرؽ الى اف اليتـ نوعاف وىما )حسف تنسيـ ، 

 اليتيم الحقيقي  -اوال 

ويطمؽ عمى كؿ مف مات ابوه ، ذكرا كاف او انثى وىو دوف سف البموغ ، ويبقى    
 0يتيما حتى يبمغ ، فاذا بمغ زاؿ عنو اسـ اليتيـ 

 اليتيم الحكمي -ثانيا 

الطفؿ اليتيـ ىو مف فقد معيمو وحاميو وراعيو ، ويمكف اف يقاس عميو االطفاؿ      
االموات ويمكف اعتبار اوالدىـ في حكـ الذيف ليـ اباء غير ميتيف لكنيـ في حكـ 

االيتاـ ، وفي المجتمعات نماذج كثيرة مف ىذه االصناؼ ، فيـ في حكـ االيتاـ مف 
الناحية الفعمية ، ومف ىنا جاءت تسمية اليتيـ الحكمي ، وىـ بحاجة الى الحناف 

يـ الى والرعاية والمساعدة والنفقة كاأليتاـ الحقيقيوف بؿ تستوجب حاالت الكثير من
 0الرعاية والحناف والنفقة اشد ما يحتاج الييا اليتيـ الحقيقي 

وتأسيسا لما سبؽ فاليتيـ ىو مف فقد اباه او امو او كمييما وكثير ما نجد اف اليتيـ      
دائما ما يفتقر الى الشعور باألمف نتيجة فقدانو لمصادر االمف الطبيعية وىي االسرة 

ما يعانيو مف عدـ احساسو باالنتماء الى اسرة وما يبعثو  متمثمة بالوالديف اضافة الى
ذلؾ مف مشاعر النقص عندما يقارف نفسو بأقرانو ، اف مظاىر الظمـ والقير واالىماؿ 
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وكؿ االضطرابات النفسية التي تختمع نفوس معظـ االيتاـ ال عالقة ليا باليتيـ او بفقد 
  0مف ايتاـ النسب بؿ ىي مف صناعة المجتمع الذي ييمؿ ما بو

 ( الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والتعميمية لإليتام) المحور الثاني

يدخؿ ىذا المبحث مف باب بياف خصائص االيتاـ الديموغرافية واالجتماعية      
واالقتصادية والتعميمية وذلؾ مف خالؿ دراسة ميدانية اعتمدت عمى عينة عشوائية 

( استمارة استبياف والتي كانت كفيمة بإعطاء صورة 50خالليا توزيع )قصدية تـ مف 
واضحة عف ظاىرة اليتـ في قضاء سوؽ الشيوخ فضال عف التعرؼ عمى  خصائص 

 -حجـ الظاىرة وارتباطاتيا ، والتي يمكف تناوليا وعمى النحو االتي :

 الخصائص الديمغرافية لأليتام  -اوال 

والعمري احد اىـ الخصائص الديموغرافية التي ينبغي الوقوؼ يعد التركيب النوعي    
عندىا في دراسة الظاىرات الجغرافية عامة والسكانية واالجتماعية والحضرية خاصة ، 
فمف خالؿ التركيب النوعي يمكف التعرؼ عمى تبايف افراد العينة ذكورا واناثا ومدى 

يؽ التركيب العمري فيمكف انعكاس ذلؾ عمى حجـ الظاىرة المدروسة ، اما عف طر 
 0اعطاء صورة واضحة عف الفئات العمرية وخصائصيا ضمف الظاىرة المدروسة 

( يتبيف لنا اف االيتاـ الذكور سجؿ ما نسبتو 1ومف خالؿ معطيات الجدوؿ )    
%( مف 42%( مف اجمالي العينة ، في حيف سجؿ عدد االيتاـ االناث نحو )58)

يؤشر عمى ارتفاع عدد االيتاـ الذكور وتفوقو عمى االيتاـ اجمالي العينة ذاتيا وىذا 
كما يظير مف خالؿ الجدوؿ ذاتو اف عدد االيتاـ الذكور  0االناث في منطقة الدراسة 

%( 18سنوات فما دوف( وبنسبة )9يتساوى مع عدد االيتاـ االناث ضمف الفئة العمرية )
سنة (  14العمرية ) اكثر مف اما ضمف الفئة 0لكال منيما مف اجمالي عينة الدراسة
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%( عمى اعداد االيتاـ االناث الذي سجؿ نحو 16فيناؾ تفوؽ لإليتاـ الذكور وبنسبة )
 0فراد الذيف شممتيـ عينة الدراسة%( مف اجمالي اال10)

 (1جدول )

 2019التركيب النوعي والعمري لأليتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 
 

 الفئة العمرية
 
 

 اناث ذكور

من  العدد
اجمالي 
 العينة %

من 
اجمالي 
 الذكور %

من اجمالي  العدد
 العينة %

من اجمالي 
 االناث %

 سنوات فما دون 9
 

9 18 31.1 9 18 42.9 

 سنة 14-10من 
 

7 14 24.1 7 14 33.3 

 سنة 14اكثر من 
 

13 16 44.8 5 10 23.8 

 المجموع
 

29 58 100% 21 42 100% 

          0 2019باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، المصدر / الباحث 

 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

525 

 التوزيع البيئي لأليتام  -ثانيا 

يعد التوزيع البيئي ألفراد عينة الظاىرة المدروسة احد االركاف االساسية التي تستند     
عمييا الدراسة ، ويقصد بالتوزيع البيئي اي توزيع افراد العينة الى حضر وريؼ  ، 

( يظير لنا اف 1( والشكؿ )2ويتضح ذلؾ جميا مف خالؿ التمعف في بيانات الجدوؿ )
%( مف اجمالي العينة ، بينما بمغت 64رية بمغت نسبتيـ )االيتاـ ذو االصوؿ الحض

%( مف العينة ذاتيا وقد يرجع سبب ذلؾ 36نسبة مف ىـ مف االصوؿ الريفية نحو )
الى زيادة الكثافة السكانية في المدينة اعمى مف الريؼ مما ادى الى زيادة اعداد االيتاـ 

 0فييا 

 (2جدول )
 2019سوق الشيوخ لعام التوزيع البيئي لأليتام في قضاء 

 البيئة
 
 العدد
 

 النسبة %

 64 32 الحضر
 36 18 الريف

 100 50 المجموع
  0 2019المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، 
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 (1) كلش

 2019التوزيع البيئي لأليتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 

 0(2جدوؿ )المصدر / 

 مستوى الدخل  -ثالثا 
يعد مستوى الدخؿ مف الخصائص االقتصادية ذات العالقة الوثيقة بظاىرة اليتـ ولو     

ومف خالؿ بيانات  0انعكاس كبير عمى واقع االيتاـ المعيشي ومستوياتيـ المعيشية 
الؼ (  750 - 501( يتضح لنا اف مستوى الدخؿ )مف 2( والشكؿ )3الجدوؿ ) 

ؿ المرتبة االولى مف بيف مستويات الدخؿ لأليتاـ الذيف شممتيـ عينة الدراسة مسجال احت
مميوف ( المرتبة 1 - 750فيما احتؿ المستوى )0%( مف اجمالي العينة 44نحو )

 0%( مف اجمالي العينة 24الثانية وبنسبة )

 %النسبة 

 الحضر

 الريف
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لذي اما المستوى االخير مف الدخؿ فقد كاف مف نصيب ) اكثر مف مميوف ( وا    
%( مف اجمالي عينة الدراسة وىذا يؤشر بدوره الى انخفاض 8سجؿ بدوره ما نسبتو )

توى الدخؿ الشيري ألسر االيتاـ ويوعز الى الجيات المعنية كالرعاية االجتماعية مس
 0ووضعة في عيف االعتبار الى معالجة ىذا االعمر

 (3جدول )

 2019في قضاء سوق الشيوخ لعام  ألسر االيتامتوى الدخل الشيري مس

 النسبة % العدد مستوى الدخل

 8 4 الف 250اقل من 

 16 8 الف 500 – 251من 

 44 22 الف 750 -501من 

 24 12 مميون 1 - 750

 8 4 اكثر من مميون
 %100 50 المجموع

 8 4 الف 250اقل من 

 16 8 الف 500 – 251من 

 0 2019المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، 
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 (2) شكل

 2019في قضاء سوق الشيوخ لعام  ألسر االيتاممستوى الدخل الشيري 

 

 0( 3المصدر / جدوؿ )

 عائديو المسكن -رابعا 

يعد السكف احد ضروريات الحياة ومتطمباتيا االساسية لمفرد بصفة عامة واليتيـ    
بصفة خاصة ، وبالتالي فعائديو السكف وممكيتو احد اىـ الخصائص التي ينبغي 
التطرؽ ليا عند دراسة ظاىرة اليتـ مف اجؿ اعطاء صورة واضحة عف خصائص 

( الذي 3( والشكؿ )4بيانات الجدوؿ )ومف اجؿ معرفو ذلؾ ينبغي االستعانة ب0الظاىرة 
يظير لنا عائديو المسكف بالنسبة لإليتاـ حيث احتؿ عائديو الممؾ المرتبة االولى 

%( مف اجمالي العينة ، بينما احتمت نسبة مف ىـ في االيجار نحو 50وبنسبة )
%( مف اجمالي العينة ذاتيا ، في حيف كانت المرتبة االخيرة مف نصيب التجاوز 30)
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 اكثر من مليون مليون 1 - 750
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ومف خالؿ ذلؾ فاف مؤشر  0%( مف اجمالي عينة الدراسة 20بنسبة سجمت نحو )و 
عائديو المسكف تؤشر ايجابيا طالما الممؾ تحتؿ المرتبة االولى والتجاوز تحتؿ المرتبة 

   0االخيرة مف بيف ىذه المؤشرات

 (4جدول )

 2019عائديو المسكن بالنسبة لأليتام في قضاء  سوق الشيوخ لعام 

 
 عائديو المسكن 

 

 
 العدد

 
 النسبة

 50 25 ممك
 30 15 ايجار

 20 10 جاوزت
 100 50 المجموع

  0 2019المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، 
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 (3شكل )

 2019عائديو المسكن بالنسبة لأليتام في قضاء  سوق الشيوخ لعام 

 

 0( 4المصدر / جدوؿ )

 

 عدد افراد االسرة -خامسا 

تعد خاصية )عدد افراد االسرة( واحدة مف اىـ الخصائص التي ال يمكف تجاىميا     
ومف  0عند دراسة ظاىرة اليتـ لما ليا مف انطباعات واثار كبيره عمى االيتاـ انفسيـ 

دد افراد االسرة ( يتضح لنا اف ع4( والشكؿ )5خالؿ النظر في معطيات الجدوؿ )
%( مف اجمالي عينة الدراسة ، بينما 50افراد( احتؿ المرتبة االولى وبنسبة ) 1-5)

%( مف اجمالي العينة ذاتيا ، 34افراد( المرتبة الثانية مسجال نحو ) 10-6احتؿ )
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%( مف اجمالي 16افراد فأكثر( وبنسبة بمغت نحو ) 10وجاء بالمرتبة الثالثة واالخيرة )
 0لذيف شممتيـ عينة الدراسةاالفراد ا

 (5جدول )

 2019عدد افراد اسر االيتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 عدد افراد االسرة
 

 النسبة العدد

 افراد 5 -1
 

25 
 
50 

 افراد 10  -6
 

 
17 

 
34 

 افراد فأكثر10
 

 
8 

 
16 

 المجموع
 

 
50 

 
100 

  0 2019الميدانية  ، تشريف الثاني ، المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة 
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 (4شكل )

 2019عدد افراد اسر االيتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 

 0( 5المصدر / جدوؿ )

 المتكفل باليتيم ونوع عممة -سادسا

تعد صمة المتكفؿ باليتيـ واحدة مف اىـ الخصائص التي ينبغي الوقوؼ عندىا دراسة    
ذلؾ عمى اليتيـ نفسو اجتماعيا واقتصاديا ، ومف اجؿ معرفو ظاىرة اليتـ ومدى انعكاس 

( الذي يظير لنا اف تكفؿ االـ باليتيـ احتؿ المرتبة 6ذلؾ عمينا التمعف في الجدوؿ )
%( مف اجمالي عينة الدراسة ، وىذا يبيف لنا اف اغمب االيتاـ في 54االولى وبنسبة )

 0تكفؿ االـ بيـ منطقة الدراسة ىـ فاقديف االب ولذلؾ يظير لنا 
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%( مف اجمالي 24اما نسبة مف تكفؿ بيـ االب فقد احتمت المرتبة الثانية وبنسبة )    
%( لكؿ منيما ، 10العينة ذاتيا ، بينما يتساوى عدد مف تكفؿ بيـ الجد والعـ وبنسبة )

%( مف 2في حيف جاءت بالمرتبة االخيرة نسبة مف تكفؿ بيـ الخاؿ مسجمتا نحو )
وىذا يظير لنا باف رعاية االيتاـ مف قبؿ 0فراد الذيف شممتيـ عينة الدراسةاجمالي اال

 0ذوييـ تقؿ مع ابتعاد صمة القرابة منيـ

 (6جدول )
 2019صمة قرابة المتكفل باليتيم ونوع عممو في قضاء سوق الشيوخ لعام 

  0 2019المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، 

 لأليتامالمستوى التعميمي  -سابعا
اف لمخصائص التعميمية دور كبيرا في التأثير عمى السكاف وخصائصيـ     

وسموكياتيـ وممارساتيـ اليومية وىذا ما ينعكس بشكؿ او بأخر عمى مختمؼ الظواىر 
االجتماعية التي يمارسيا الفرد ، فكمما كاف االخير متعمما كمما كاف بعيدا عف ممارسة 

صمة القرابة 
 باليتيم
 

 النسبة العدد نوع العمل النسبة العدد

 42 21 كاسب 24 12 اب

 14 7 اعمال حرة 54 27 ام
 4 2 حرفي 10 5 جد
 30 15 موظف 10 5 عم
 10 5 سائق 2 1 خال

 100 50  100 50 المجموع
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ومف خالؿ التمعف في  ، االثار السمبية عمى الفرد والمجتمعالظواىر االجتماعية ذات 
( يتبيف لنا اف مستوى )االمية( جاء بالمرتبة االولى 5( والشكؿ )7بيانات الجدوؿ )

%( مف بيف المستويات التعميمية ألفراد عينة الدراسة ، بينما كانت المرتبة 44وبنسبة )
%( مف اجمالي العينة ذاتيا 22نسبتو ) الثانية مف نصيب مستوى )االبتدائية( مشكال ما

%( ، وجاء مستوى 16، في حيف حؿ بالمرتبة الثالثة مستوى )يقرا ويكتب( وبواقع )
%( مف اجمالي عينة 8)المتوسطة واالعدادية( بالمرتبة الرابعة مسجال ما نسبتو )
ا ، %( مف العينة ذاتي6الدراسة ، وحؿ بالمرتبة الخامسة مستوى )المعيد( وبنسبة )

%( 2وجاءت المرتبة االخيرة متساويتا بيف المستوييف )الدبمـو ، البكالوريوس( وبواقع )
 0لكال منيما مف اجمالي عينة الدراسة

 (7جدول )
 2019المستويات التعميمية لأليتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 النسبة % العدد المستوى التعميمي

 44 22 امي
 16 8 يقرا ويكتب
 22 11 ابتدائية

 8 4 متوسطة ،  إعدادية
 6 3 معيد
 2 1 دبموم

 2 1 بكالوريوس
 %100 50 لمجموعا

 0 2019المصدر / الباحث باالعتماد عمى نتائع الدراسة الميدانية  ، تشريف الثاني ، 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة السنة الثالثة /المجلد  

 

 
 

505 

 (5شكل )

 2019المستويات التعميمية لأليتام في قضاء سوق الشيوخ لعام 

 

 0( 7المصدر / جدوؿ )      

 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات  -اوال 

اوضحت الدراسة وبرىنت عمى اف ظاىرة اليتـ عالمية ، تنتشر وتستشري في كؿ  -1
المجتمعات وتزداد اثارىا في المجتمعات الفقيرة والدوؿ النامية  وليا اثار وخيمة ال 

والمجتمع وعمى مختمؼ االصعدة االجتماعية تحمد عواقبيا عمى مستوى الفرد 
 0واالقتصادية والسياسية واالمنية
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تبيف مف خالؿ نتائع الدراسة اف معظـ االيتاـ في قضاء سوؽ الشيوخ ىـ مف  -2
 0%( مف اجمالي االفراد الذيف شممتيـ عينة الدراسة64الحضر اذ يشكموف ما نسبتو )

الذكور عمى االناث ، حيث سجمت نسبة اثبتت الدراسة اف ىناؾ تفوؽ لأليتاـ  -3
%( مف 42%( مف اجمالي العينة ، في حيف سجمت نسبة االناث )58الذكور نحو )

 0اجمالي العينة ذاتيا

اتضح مف خالؿ سير الدراسة وتركيزىا عمى الخصائص االقتصادية ألسر االيتاـ  -4
الؼ( مسجمتا ما  750 – 501اف اغمب االسر يكوف مستوى دخميا الشير ضمف )

 0%( مف اجمالي العينة 44نسبتو )

برىنت الدراسة اف لمتعميـ دور كبير في دراسة ظاىرة اليتـ وتزداد اثار اليتـ كمما  -5
انخفضت مستويات التعميـ والعكس صحيح ، والدليؿ عمى ذلؾ اذ سجمت االمية 

 0متيـ عيف  الدراسة%( مف بيف المستويات التعميمية لألفراد الذيف شم44لوحدىا )

 التوصيات -ثانيا

يجب عمى وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية اف تأخذ دورىا الحقيقي والفعاؿ في   -1
رعاية ىذه الشريحة واضعة نصب عينيا انيـ يشكموف جزءا ميما في المجتمع وما 

 0رعايتيـ اال جزء مف مياميا االساسية 

عميـ ومؤسساتو المختمفة السيما المدارس ضرورة توجيو االىتماـ بشكؿ اكبر لمت -2
االبتدائية والمتوسطة لجذب االيتاـ نحوىا واستمرارىـ فييا ومعالجة تسرب الطالب منيا 

 0مف خالؿ تقديـ الحوافز المادية والمعنوية
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تنظيـ مؤتمرات وعقد ندوات واقامة حمالت اعالنية لمتعريؼ بيذه الظاىرة )اليتـ(  -4
 0لفرد والمجتمع وتوضيح االثار المترتبة عمييا وبياف حقوقيا عمى ا

تفعيؿ الجانب الديني بوصفو العامؿ االكثر تأثيرا في نفوس االفراد وذلؾ مف خالؿ  -4
خطباء المساجد  مف اجؿ االسياـ في تقديـ العوف والمساعدة وانتشاؿ ىذه ىؤالء االيتاـ 

  0مف واقعيـ المرير 

مالية لألفراد واالسر التي تكوف مدخوالتيـ دوف الحد تقديـ المعونات والمساعدات ال -5
االدنى لمستويات المعيشة وبما يؤدي الى منع االسر مف زج ابنائيا في التسوؿ وعمالة 

 0االطفاؿ والشوارع 

 (1ممحق )

 استمارة استبيان

ىذه االستمارة وضعت إلنجاز البحث الموسوم )) تحميل / اختي الكريمة  اخي الكريم 
(( لمباحث وجدي  2019جغرافي لخصائص االيتام  في قضاء سوق الشيوخ لعام 

حميد الجابري وان معموماتيا ستبقى طي الكتمان وال تستخدم اال ألغراض البحث 
 0العممي فقط 

الجنس :       ذكر         )            (                                     -1
 0انثى     )        (

 14)       ( اكثر مف   14 – 10سنوات فما دوف  )        (    9العمر :   -2
 0سنو )        (
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البيئة     :      ريؼ )                  (             حضر                      -3
                           )              ( 

اـ                                   نوع المتوفي    اب     )                 (  -4
)              (0 

عائديو المسكف : ممؾ )          (      ايجار )           (           تجاوز      -5
)            (0 

 – 501)    (         500- 251)    (        250الدخؿ الشيري :  اقؿ مف  -6
  0(         اكثر مف مميوف )  ( مميوف )   1 -751)   (        750

( المستوى التعميمي لأليتاـ  :  امي )       ( يقرا ويكتب )        ( ابتدائية )     -7
 0متوسطة اعدادية )      (  معيد )   (   دبمـو  )    ( بكالوريوس )  ( 

(     نوع عمؿ معيؿ االسرة : كاسب )    (    اعماؿ حرة )     (   حرفي )  -8
 0موظؼ )    ( سائؽ )   (  غيرىا تذكر )     ( 

صمة قرابة المتكفؿ باأليتاـ : اب )  (   اـ )    (  جد )   (     عـ )    (      -9
 0خاؿ )    ( غيرىا تذكر )    (  

ىؿ تحصؿ عمى مساعدات   نعـ )  (  ال )  (   الجية المسؤولة حكومية )  (  – 10
 اىمية )  (

فأكثر  10)      (     10 – 6)     (          5 – 1افراد االسرة :    عدد  -11
 )     ( 
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 مصادر البحث

انيس عبد الرحمف عقيالف ، اساليب الرعاية في مؤسسات رعاية ،  ( ابو شمالة1)
االيتاـ وعالقتيا بالتوافؽ النفسي واالجتماعي ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، الجامعة 

 0 2002االسالمية ، غزة ، 

زياد بف عمي بف محمود ، رعاية اليتيـ في التصور االسالمي رؤية ،  الجرجاوي( 2)
 0 2010تربوية ، جامعة القدس المفتوحة ، فمسطيف ، 

صفاء عبد الزىرة ، سناء عبد الزىرة الجمعاف ، اشواؽ جبار محمود ، ،  ( الجمعاف3)
انية ، مشكالت االيتاـ داخؿ دور الدولة وخارجيا ، مجمة ابحاث البصرة لمعمـو االنس

 0 2012( ، 3( ، العدد )37المجمد )

تنسيـ محمد جماؿ ، حقوؽ اليتيـ في الفقو االسالمي ، رسالة ماجستير ، ، ( حسف 4)
  0 2007كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية في نابمس ، فمسطيف ، 

مة آداب مرح مؤيد ، الدور التنموي لدور رعاية االيتاـ في الموصؿ ، مج ( حسف ،5)
 0 2013( ، الموصؿ ، 68الرافديف ، العدد )

حسيف عميوي ناصر الزيادي ، حاكـ ناصر حسيف ، التبايف المكاني لألمراض ( 6)
، مجمة ذي قار العممية ،  2010 – 2004االنتقالية في قضاء سوؽ الشيوخ لممدة 

 0 2013( ، 2( ، العدد )8المجمد )

، عماف ، االردف ،  ، دار الشروؽ 1االجتماعي ، طمعف خميؿ ، التغير ( العمر ، 7)
2004 0 
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انيس شييد ، توجيو االيتاـ الى دور الدولة والوصـ االجتماعي دراسة  ( محمد ،8)
( ، جامعة 11ار )ميدانية في مدينة الديوانية ، مجمة دراسات اسالمية معاصرة ، االصد

 0 2014كربالء ، 

سميماف حسيف موسى ، مشكالت االطفاؿ االيتاـ في المدارس الخاصة ،  المزيف( 9)
مف وجو نظر معممييـ وسبؿ الحد منيا ، كمية التربية ، الجامعة االسالمية ، غزة ، 

2010 0 

 


