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والعوامل المؤثرة التغير في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي اتجاهات 
 (0272–7711) فيه للمدة

 م. أياد محمد مخلف الدليمي  . م
 قسم الجغرافيا –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة االنبار

ودراسة التغيرات التي  ، البارزة للمجتمعات السكانيةيعد متوسط حجم االسرة من الخصائص 
للمجتمعات في الحاضر  السكانيةواسبابها ذات اهمية في تحديد المالمح  ، تحدث فيه

  سيةوالسيا واالجتماعية االقتصاديةوالظروف  الديموغرافيةوالمستقبل، لكونه انعكاس للمعطيات 
 ونوع النشاط االقتصادي الرئيس ،التي يمر بها المجتمع ،ويرسم صورة للمجتمع السكاني

ومدى مساهمة المرأة فيه ،لذلك كان هدف البحث دراسة التغيرات الحاصلة في متوسط حجم 
( والعوامل المؤثرة فيه، ومعرفة اتجاهات 0272–7711االسرة لسكان قضاء الرمادي للمدة )

، وذلك لتأثره بعوامل  واخذت اتجاهات مختلفة والتي كانت واضحةالل هذه المدة هذا التغير خ
 .                                            0202وكذلك توقع اتجاهه المستقبلي حتى عام  عديدة تباينت في مدى تأثيرها زمانيا ومكانيا

Change in the mean of family size of Ramadi city and the 
factors  influencing this  change for the period from 1977 

to2010 
                   Assist teacher – Ayad  M . ALDulaimi  

                                                               Abstract 
The mean of family size is one of the sigmficant  housing features 
of communities studying the changes that pertain to this mean and 
their causes are so important in deciding the housing features of 
communities now and in the future at the mean represents a 
reflection of the demographic giving's of the sacral , economic and 
political condition the community eagles through . it draws the 
picture of the housing community and type of the main economic  
activity and the extant of women contribution in  this acuity AS a 
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result , the objective of this paper has been to  ecstasy the change  
in the mean of family size in Ramadi city for the period from 1977 
to 2010 and the factors affecting this mean . it explorer the trends 
of these change during this period that house been so clear and 
talons various trends .these changes , in truing and affected by 
different factors that rouged in this extent of effect spatially at mall 
as temporally  .                         

 مـقـدمــه
يعد السكان الغاية والوسيلة في برنامج اي بلد ،مما يجعل كل خططه تتمحور حول     

تجهت معظم الدراسات نحو السكان لكي يستطيع وضع برامج لحل مشاكل االنسان ،لذلك ا
واالجتماعية ،اذ ان تفاقم المعضالت السكانية يتأثر بتطور المعطيات  االقتصاديةالتنمية 

واالجتماعية من جانب أخر، الن السكان اليوم موضوعا  االقتصاديةوالظروف  الديموغرافية
، وصارت الدول تهتم بالسكان على ه موضوعا ديموغرافيا  اعيا الى جانب كوناقتصاديا واجتم

 .السكانيةاساس العالقة العضوية بين السكان وخصائصه ،وبين التنمية ومستلزماتها 
محافظة االنبار  قضاء الرمادي في دراسة التغير في متوسط حجم االسرة لسكان وألهمية      

يضاح هذه التغيرات واتجاهاتها والعوامل المؤثرة فيه خ الل مدة والعوامل المؤثرة فيه ، وا 
فقد وقع االختيار على هذا الموضوع لتتم معالجته من خالل مباحث ابتدأت الدراسة ومستقبال ،

نسبي للسكان بإعطاء نبذة عن تطور حجم السكان في القضاء ومعدل النمو السكاني والتغير ال
 حسب البيئة .

في الحضر  الدراسةوفي المبحث الذي يليه تم تناول متوسط حجم االسرة خالل مدة          
وبيان العوامل التي ساهمت في بقاء متوسط  والريف وعلى مستوى المجموع الكلي للسكان

 . حجم االسرة مرتفعا  
جم االسرة في الريف والحضر واعقبه دراسة التغيرات الحاصلة في متوسط ح          

 زمانيا ومكانيا ومدى اختالفهوالمجموع الكلي للسكان، سواء كان هذا التغير مطلقا او نسبيا ، 
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، واخيرا تم استعراض النتائج التي تم التوصل اليها والتي يمكن  والتوقع المستقبلي لهذا التغير
 مستقبليه له.    ان ترسم صورة تكون اكثر وضوحا عن المجتمع عند رسم خطط 

 –مشكلة البحث:         
على الرغم من ارتفاع متوسط حجم االسرة في قضاء الرمادي خالل مدة الدراسة لكنه         

تعرض لتغيرات مستمرة وليست باتجاه واحد سواء كان على مستوى الحضر او الريف او على 
المشكلة من خالل طرح السؤالين مستوى المجموع الكلي بتأثير عوامل عدة لذلك تحددت 

 –اآلتيين:
هل هناك تغير في متوسط حجم االسرة في الحضر والريف والمجموع الكلي لسكان قضاء  .7

 الرمادي خالل مدة الدراسة.
هل هناك عوامل تؤثر على تغير متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي خالل مدة  .0

 الدراسة.
 –الفرضية:            

بما ان الفرضية هي حل مقترح لمشكلة البحث لذلك تفترض الدراسة وجود تغير في         
بتأثير عوامل عديدة مع  البيئةمتوسط حجم االسرة على مستوى الحجم الكلي للسكان وحسب 

تباين مستوى تأثير هذه العوامل زمانيا ومكانيا ،فلهذا اعتمدت الدراسة على صياغة فرضيتين 
 –قان اهداف الدراسة هما:يمكن ان تحق

هناك تغير في متوسط حجم االسرة على مستوى الحجم الكلي للسكان في قضاء الرمادي،  .7
 .الدراسةخالل مدة  البيئةوحسب 

ثر على تغير متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي تباين تأثيرها هناك عوامل تؤ  .0
 . الدراسةزمانيا ومكانيا خالل مدة 

 –أهمية البحث:       
تظهر اهمية البحث من خالل القاء الضوء على اهمية معرفة خاصية من خصائص          
وهي متوسط حجم االسرة والعوامل المؤثرة فيه لكي يتم رسم صورة للمجتمع السكاني، ،السكان 

لسلع طالما ان السياسات العامة والخاصة تسعى جميعها الى تلبية احتياجات الناس من ا
 والخدمات الن السكان هم وسيلة التنمية وغايتها واحد العوامل المحددة لها. 
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 –الحدود المكانية والزمانية للبحث: 
 لقضاء الرمادي ، اإلداريةضمن الحدود  الدراسةتنحصر الحدود المكانية في منطقة          

محافظة االنبار ،خارطة رقم ويقع قضاء الرمادي في الجزء االوسط من العراق والشرقي من 
%( من مساحة المحافظة 2،0( او ما يعادل حوالي )0كم3258(،ويشغل مساحه قدرها )7)

 ( و) 80˚–02ˉ بين دائرتي عرض ) الدراسة،وتقع منطقة  (7)(0كم783033الكلية البالغة )
( شرقا ،يحدها من الشمال قضاء 58˚–83ˉ(و )50˚–01ˉ( شماال وخطي طول ) 88˚–57ˉ

هيت وبحيرة الثرثار ومن الشرق قضاء الفلوجة ومن الجنوب محافظة كربالء ومن الغرب 
 (.0272–7711قضاء الرطبة. وفيما يتعلق بالحدود الزمانية فتمثلت بالمدة الزمنية من عام)

 –مفاهيم ومصطلحات:
 التغير:
،واستخدم  (0)عرفه ابن منظور بانه تغير الشيء عن حاله وتبدله عن وضعه السابق       

، ،وكذلك (8)كثير من الباحثين مصطلح التغير بمعنى الزيادة او النقصان في عدد السكان 
التبدل في القيم كالتركيب العمري والنوعي واالقتصادي والتغير في التوزيع الجغرافي والتغير 

 في متوسط حجم االسرة .
 :والعائلة  االسرة
فالعائلة تتألف من شخصين او اكثر تجمع بينهما هناك فرق بين العائلة واالسرة ،        

رابطة القرابة ، اما االسرة فإنها فرد او مجموعه من االفراد تربطهم او ال تربطهم صلة قرابه، 
ويقيمون في وحده سكنيه واحده او جزء منها ويشتركون في المأكل وغيره من ضروريات الحياة 

 (2)سرة جماعية أ األسرة متعددة االشخاص او او وقد تكون اسرة متكونه من شخص واحد (5)

 متوسط حجم االسرة:
يعني حجم االسرة عدد افرادها ،اما متوسط حجم االسرة فيستخرج بقسمة مجموع           

 السكان على عدد االسر للمنطقة المراد حساب متوسط حجم االسرة فيها.
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 ( 7خارطة رقم ) 
 والعراق بالنسبة لمحافظة االنبار موقع قضاء الرمادي
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 المبحث االول
 قضاء الرمادي خالل مدة الدراسةتطور حجم السكان في 

ان دراسة السكان على اساس الحضر والريف له اهميه كبيرة في الدراسات الجغرافية ،     
، والديموغرافيةواالجتماعية  االقتصاديةوذلك نتيجة لما يتبع هذا التوزيع من تباين في النواحي 

 )حضر او ريف( .البيئةباختالف  ةالمتأثر  الديموغرافيةومتوسط حجم االسرة احد الخصائص 
( اساسا للتمييز بين المناطق البلديةالمعيار االداري )خدمات قد اعتمد العراق و         

حضر والمناطق الريفية تقع خارج  البلديةالحضرية والريفية ، فالمناطق التي تقع داخل الحدود 
مون ضمن حدود البلديات كمركز وعليه فسكان الحضر هم السكان الذين يقي (2.)الحدود البلدية

 القضاء والناحية ، وسكان الريف هم القسم المتبقي من سكان المنطقة.
 : النمو السكاني لقضاء الرمادي خالل مدة الدراسةاوالا 

%( من 88( شكل نسبة )0272نسمه(سنة)577122بلغ عدد سكان قضاء الرمادي )     
لنفس السنه وبمعدل نمو سنوي بلغ  (1)نسمه(7538827سكان محافظة االنبار البالغ )

 (7جدول رقم ) (      7) الجدولكما في  %(8)
 (0272–7711) للمدة التوزيع العددي والنسبي ومعدل النمو لسكان قضاء الرمادي 

 الوحدة
 اإلدارية

7711 7791 7771 0272 

 العدد
 النسبة %
 من سكان
 المحافظة

 العدد
 النسبة %
 من سكان
 المحافظة

 النمو معدل
 العدد

 النسبة %
 من سكان
 المحافظة

  معدل  
 العدد النمو

 النسبة %
 من سكان
 المحافظة

 معدل النمو

 قضاء
 010 99 577122 919 9.15 910770 917 9717 077152 97 797190 الرمادي

محافظة المصدر: جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسكان 
(. *تم االعتماد على طريقة 0272( ونتائج الحصر والترقيم لسنة)7771–7731–7711االنبار، للسنوات)

  )=Rــــــ –X100 (1معدل النمو المركب المعتمد من قبل االمم المتحدة الستخراج معدل النمو العام للسكان
=عدد السكان في التعداد P0الالحق ،=عدد السكان في التعداد P1معدل النمو السكاني ،و =Rحيث ان
 =عدد السنوات ما بين التعدادين . t السابق ،

خالل مدة الدراسة وقد كان معدل النمو السنوي للقضاء ادنى من النمو السنوي لسكان محافظة       
%( ،وقد ادى ارتفاع معدل النمو السنوي في القضاء الى 8.2االنبار والذي بلغ خالل مدة الدراسة )

 (مرة.0.7%( بينما تضاعف الحجم السكاني لعموم المحافظة الى )7.1تضاعف الحجم السكاني )
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مثل سكان القضاء ما يقارب ثلث سكان المحافظة رغم انه زاد في سنتين عن الثلث وقل في        
%( خالل السنوات 88.7،% 82.5،% 87.7،% 87) ةسنتين عن الثلث وشكل نسب

 .( على التوالي 7711،7731،7771،0272)
–7731( و)7731–7711%(خالل المدة )0وكان معدل النمو السنوي مرتفعا وجاء اكثر )    

%( وبلغ في 0.0% ،8.3% ، 8.2( حيث بلغ في القضاء)0272–7771( و )7771
 ( 9)%( على التوالي.0.7% ،0،0% ،2.3المحافظة )

 والسياسية االقتصاديةعلى الرغم من تراجع معدل النمو السنوي للسكان الناتج عن الظروف 
%( في 0معدل اعلى من )ال هذا بقاءان التي مر بها القطر في السنوات االخيرة ، ف واالجتماعية

 السكانيةر على بقائهما ضمن المرحلة االنبار وقضاء الرمادي ، فهو مؤش عموم محافظة
 الحجم السكاني. ب مستمرة ة التي تتميز بارتفاع المواليد وانخفاض الوفيات وبالتالي زيادةاالنتقالي

 )حضر و ريف( لسكان قضاء الرمادي خالل مدة الدراسة. البيئةثانيا: النمو السكاني حسب 
يقصد بالسكان الحضر ذلك القطاع من المجتمع الذين يجتمعون في مراكز حضريه         

ودراسة السكان  ، وما تبقى من المجتمع فهم سكان الريف (7)فيها اعماال غير الزراعة ،ويمارسون 
على اساس التوزيع البيئي )حضر و ريف( ذا اهميه لما يتبع ذلك من تباين في نواحي عديدة 

(ان سكان 0يتضح من الجدول ) ،ذات العالقة بمتوسط حجم االسرة الديموغرافيةومنها الناحية 
%( 31( سنة وهي مدة الدراسة لم يتضاعف وانما زاد بنسبة )88الرمادي خالل ) ءالحضر لقضا

 %( . 712الربع اي انه زاد بنسبة )د تضاعف ما يقارب المرتان اال ق المحافظة ما عموم سكانبين
 (0جدول )

 (0272–7711)حضر و ريف( للمدة ) البيئةالتوزيع العددي والنسبي لسكان قضاء الرمادي بحسب 
 الوحدة
 اإلدارية

7711 7791 7771 0272 
 % ريف % حضر % ريف % حضر % ريف % حضر % ريف % حضر

       مجموع 
 71 ..0177 59 077195 .591 792159 7715 777525 5717 72.209 7917 757171 9111 95.1. 019. 779977 القضاء

التخطيط ، نتائج التعداد العام للسكان من عمل الباحث باالعتماد :جمهورية العراق ، وزارة المصدر : 
وحصر المساكن  والمنشآت( والتعداد للمباني 7771–7731–7711الخاص بمحافظة االنبار للسنوات )

 .0272واالسر 
اما التغير في النسب التي يشكلها السكان الحضر من المجموع الكلي للسكان فقد كانت 
السمه البارزة هي االنخفاض المستمر في هذه النسبة في السنوات 
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(،   7)  رمادي وكما هي واضحة في الشكل ( في قضاء ال7711،7731،7771،0272)
 .%( على التوالي.58% ،27،5% ،23.2% ،20.8وبلغت )
كان اكبر من تراجع نسب   قضاء الرمادي ان تراجع نسب سكان الحضر في        

% 20.1% ،22.2% ،25.1السكان الحضر على مستوى محافظة االنبار التي بلغت )
لنسبة السكان الحضر والتي  والعراقي التجاه العالمي%( على التوالي وهذا عكس  ا53.5،

 هي في تزايد مستمر.
ن الريف فقد اخذ اتجاهات مختلفة عن السكان الحضر فخالل مدة اما التغير في سكا

 %( .822الدراسة تضاعف عددهم ثالث مرات في قضاء الرمادي اي انهم زادوا بنسبة )
  (0272–7711قضاء الرمادي للمدة ) التغير النسبي لسكان الحضر في   ( 7)  شكل          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ( 0) من عمل الباحث باالعتماد على جدول  –المصدر:    

 
وكان التغير في النسب التي يشكلها سكان الريف من مجموع سكان القضاء قد اخذ       

( 7711،7731،7771،0272اتجاه معاكس لتغير نسب السكان الحضر ففي السنوات )
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ان زيادة  ،%(على التوالي21% ،53.2% ،57.2% ،81.1في قضاء الرمادي بلغت )
نسب سكان الريف في قضاء الرمادي كان اكبر من نسب الزيادة على مستوى عموم سكان 

 ، على التوالي .(77)%(27.2% ،51.8% ،58.2% ،52.8بلغت ) التي المحافظة
وخاصة في  التراجع في نسب السكان الحضر والزيادة في نسب سكان الريف كان          

لعدة حروب وحصار  فيها النصف الثاني من مدة الدراسة، يرجع الى تعرض  العراق
اقتصادي والقضاء  جزء من العراق ادى الى وقف بعض مفاصل النشاط االقتصادي وتدني 
المستوى المعاشي لسكان الحضر مما دفعهم للهجرة من المدن الى الريف لغرض العمل في 

كان مجزي اقتصاديا وفي فترات بسبب االوضاع األمنية السيئة في  االنتاج الزراعي ألنه
الحصول على قطعة ارض لبناء دار داخل المدن ، وارتفاع تكاليف  صعوبةالمدن ، مع 

انشاء الوحدة السكنية لتخلي الدولة عن دعم مواد البناء كما كانت تفعل في النصف االول 
ل في الريف للحصول على قطعة ارض من مدة الدراسة ، وبالمقابل وجود فرص افض

وبأسعار اقل ، مع تحسن طرق المواصالت وانخفاض في مستوى التباين في الخدمات ما 
 في الريف عنه في الحضر. الخصوبةبين الحضر والريف، هذا مع بقاء ارتفاع  معدل 

 المبحث الثاني
 متوسط حجم االسرة في قضاء الرمادي خالل مدة الدراسة

 واالجتماعية االقتصاديةوسط حجم االسرة استجابة للتغيرات في النواحي يعد مت      
في كل مرحلة من مراحلها  السكانيةالتي تمر بها المجتمعات  والسياسية  والديموغرافية

، وقد تعمل هذه العوامل مجتمعه او منفرده او بعض منها في احداث تغيرات في  الزمنية
على متوسط حجم االسرة ارتفاعا او  تؤثر التيو  الخصوبةواهمها  السكانيةالخصائص 

، وهذا ما يبدو الحضر والريف ما بين انخفاضا وقد يختلف هذا التأثير زمانيا ويتباين مكانيا
مكانيا و ( يوضح هذا التغير زمانيا 8) االسرة في قضاء الرمادي والجدول على متوسط حجم
والريف والمجموع السكاني مع  متوسط في قضاء الرمادي في الحضرال. وسيتم تناول 

 السرة على مستوى محافظه االنبار.مقارنته مع متوسط حجم ا
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 ( 9 ) جدول
 (0272–7711)حضر و ريف(في قضاء الرمادي خالل مدة ) البيئةمتوسط حجم االسرة حسب 

 

المصدر : من عمل الباحث باالعتماد :جمهورية العراق ، وزارة التخطيط ، نتائج التعداد العام للسكان 
وحصر المساكن  والمنشآت( والتعداد للمباني 7771–7731–7711الخاص بمحافظة االنبار للسنوات )

 .0272واالسر 
 اوال: متوسط حجم االسرة لسكان الحضر في قضاء الرمادي

( بان متوسط حجم االسرة في حضر القضاء كان في جميع 8)يتبين من الجدول             
السنوات خالل مدة الدراسة ادنى من المتوسط في الريف وعلى مستوى المجموع الكلي للسكان، 

في نهاية  وبعد ذلك عاد وانخفض ،االسرة سجل في بداية مدة الدراسة ثم ارتفعواقل متوسط لحجم 
 ( يوضح التغير في متوسط حجم االسرة للسكان الحضر.0) مدة الدراسة والشكل 

 ( 0)  شكل                                             
 (                             0272–7711للمدة)متوسط حجم االسرة لسكان الحضر في قضاء الرمادي         

 
 ( 8)  مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –المصدر:
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بلغ بنفس  اعلى التوالي .بينم (1.7، 3، 3.5، 1.5سكان الحضر في القضاء)لبلغ المتوسط  
على التوالي كان اتجاه الزيادة في  ( 3.1، 3.8، 3.0، 1.0) السنوات على مستوى المحافظة

متوسط حجم االسرة للسكان الحضر من بداية المدة حتى بداية التسعينات جاء بتأثير عوامل عدة 
منها التطور الصحي الذي شهده العراق والذي ادى الى انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات 

ن سياسة الدولة كانت في تلك ا فضال عناالطفال رافقه ارتفاع في المستوى المعاشي للسكان 
الفترة تدفع باتجاه زيادة االنجاب للتعويض عما يفقد في الحروب والحاجه لأليدي العاملة لتنفيذ 

ة ، اما سبب التراجع في متوسط حجم االسرة لسكان الحضر بعد منتصف المدالتنمويةالخطط 
الناتج عن الظروف السياسية منها التدهور الصحي والمعاشي ،عده  ألسبابوحتى االن فهو يرجع 

و االقتصادية والحروب التي كان لها التأثير باتجاه انخفاض الخصوبة وكذلك تخلي الدولة عن 
 هذا ادى الى تراجع متوسط حجم االسرة. انت تدفع باتجاه زيادة االنجابسياستها السكانية والتي ك

 ثانيا :متوسط حجم االسرة لسكان الريف في قضاء الرمادي:
ان متوسط حجم االسرة في ريف القضاء ، جاء اعلى من  (8) يتبين من الجدول           

مستوى  من المتوسط على علىاالمتوسط في الحضر في جميع السنوات خالل مدة الدراسة و 
منتصف المدة ثم اخذ بالتراجع  حتى متوسط من البدايةالالمجموع الكلي للسكان ،وقد جاء ارتفاع 

 7771، 7731، 7711(في السنوات )7، 72.8، 72.8، 3.2في القضاء فبلغ في القضاء)
 .( يوضح هذا التغير8والشكل رقم) (على التوالي 0272،

 ( 9)  شكل                                           
 (0272–7711للمدة)متوسط حجم االسرة لسكان الريف في قضاء الرمادي       

  
 ( 8)  مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –المصدر:
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يمكن اعتبار االسباب التي كانت وراء التغير الذي حصل لمتوسط حجم االسرة ارتفاعا       
متوسط في الحضر الوانخفاضا خالل مدة الدراسة في الريف هي نفسها العوامل التي اثرت على 

 والتي ذكرناها سابقا.
وقد جاء متوسط حجم االسرة لريف محافظه االنبار ادنى من المتوسط في قضاء الرمادي خالل 

(على التوالي، وقد اخذ 3.7، 7.7، 7.2، 3حيث بلغ )ما بين نفس السنوات ،  الدراسةمدة 
التغير في متوسط حجم االسرة لسكان محافظة االنبار خطا بيانيا مشابها للتغير في القضاء 

 دراسةخالل مدة ال
 ثالثا: متوسط حجم االسرة للمجموع الكلي لسكان القضاء.

يشمل حساب المتوسط الكلي لحجم االسرة في القضاء لمجموع السكان الحضر وسكان         
قضاء ،لذلك دائما تأتي االرقام التي تمثل هذا المتوسط ما بين متوسط الالريف على سواء لكل 

 . ومتوسط سكان الريف وهو االعلى االدنىحجم االسرة للسكان الحضر وهو 
بما ان المتوسط الكلي )حضر وريف( لحجم االسرة هو المحصلة النهائية للمتوسط في الحضر 

 1.3والريف ، لذلك جاء اتجاه التغير متشابها لهما فقد بلغ متوسط حجم االسرة في القضاء )
( 5والي ، والشكل )( على الت0272–7771–7731–7711(في السنوات )3.2، 7، 7.7،

 يوضح هذا االختالف.
 ( 5)  شكل                                            

 (0272–7711متوسط حجم االسرة للمجموع الكلي لسكان قضاء الرمادي للمدة)      

 
 ( 8)  مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –المصدر:
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االنبار ادنى او مشابه  للمتوسط في قضاء وقد جاء متوسط حجم االسرة في محافظه 
(على 3،8، 7، 3.1، 1.2حيث بلغ )ما بين نفس السنوات،  الرمادي خالل مدة الدراسة

التوالي، وقد اخذ التغير في متوسط حجم االسرة لسكان محافظة االنبار خطا بيانيا مشابها 
 . للتغير في القضاء خالل مدة الدراسة

 :متوسط حجم االسرة  في المؤثرة العوامل   رابعاا :   
يمثل السلوك االنجابي وارتفاع الخصوبة وزيادة حجم االسرة في اي مجتمع             

المستوى كحصيلة تفاعل مجمل العوامل التي اثرت في التطور الديموغرافي للمجتمع ، 
والعوامل الثقافية معتقدات الدينية للألفراد وانتمائهم االسري ، وااالقتصادي واالجتماعي 

التي يتمثل الفرد من خاللها ذاته ، ويكون نظرته الى العالم ،ويحدد انطالقا منها سلوكه 
 االجتماعي واالسري وفي مقدمتها السلوك االنجابي .

والتي تخضع بدورها  الخصوبة الى القضاء في متوسط حجم االسرة ويخضع           
والتي معظمها استمر خالل مدة الدراسة مما ادى الى  العديدة  من المتغيرات جملة الى 

 وهي: الحفاظ على المتوسط العالي لحجم االسرة
 . البنية األسرية الممتدة وحجم االسرة -7

االسرة الممتدة في  ما تسهمالمؤثرة في نوع الخصوبة اذ غالبا  من العوامليعد نوع االسرة 
التحفيز على الخصوبة المرتفعة التي تؤدي لزيادة عدد افراد االسرة ، وذلك عبر تشجيع 

 وتقليص المسافة الزمنية بين الوالدات، وتقوية التنافس بين االسر، الزواج المبكر،
لة ماوحتى االم الع وتخفيض كلفة الطفل نتيجة اقتسام المسؤوليات االقتصادية والتربوية،

 ،بالحاجة الى الحد من المواليد ال تشعرغيابها عندما تجد في االسرة من يقوم مقامها عند 
تخطيط ،مما يشجع تربية عدد مرتفع  على االنجاب دون مراعاة اي وهذا حافز اضافي

 من األطفال والمالحظ في مجتمع الدراسة حتى عندما تنفصل االسر تظل مطبوعة الى
مثل  تغير ان ننتظر االصلية ،بحيث يكون من المستبعد  تضامنيهال حد بعيد بالتوجهات

من  في مواقفهمالتغيير االجتماعي الذي حدث في المجتمعات الغربية من اعادة النظر 
الخصوبة وبالتالي رفع حجم االسرة  على رفع ومازال تأثيرهاستمر  عاملوهذا ال ، الخصوبة

 خالل مدة الدراسة .
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 . الدين وحجم االسرة   –0
يلعب الدين دورا  اساسيا في التأثير بالسلوك االنجابي ، فاإلسالم في بعده          

للخصوبة واالنجاب ،فتشمل االحكام  االجتماعي والتشريعي يتضمن تصورا  متكامال  
التشريعية وضعية العزوبة واحكام الزواج والطالق وتعدد الزوجات ،كما يحض االسالم 
على تسهيل شروط الزواج كما وضع شروط الختيار الزوجة ،وفي مقدمة تلك الشروط 

 ،واالكثار من مقياس الخصوبة ، وكذلك الحض على االنجاب المبكر ، وتكوين االسرة
النسل وتحريم اللجوء الى الوسائل التي من شانها ان تقلل من االنجاب كاإلجهاض 
العمدي او العزوف عن الزواج ، كما انه ال يحبذ االنفصال بين الزوجين او التفريق 

 بينهما اال في حالة الضرورة القصوى .
ساهم بالحفاظ على متوسط حجم االسرة العالي الناتج عن  العامل هذا ان            

على الرغم من  مجتمع الدراسة في ذات اثر مازالت كون التعاليم الدينية الخصوبة العالية
 .مالحظة تراجع هذا التأثير في الفترة االخيرة

 . وحجم االسرةضعف النمو الصناعي  –9
ومن وجهة نظر علماء السكان ، يمكن القول أن تجاوز المرحلة االنتقالية للنمو      

السكاني االنفجاري ، ال يتم إال إذا اختفى نمط األسرة التقليدي ) الكبيرة العدد ( وظهر 
نمط األسرة الحديثة ) القليلة العدد ( كنتاج لعملية النمو الصناعي ، وسرعة هذا التبدل 

ركة التصنيع ، فكلما زادت سرعة التصنيع نتج عن ذلك عوامل تعتمد على سرعة ح
ضعف تلحق بنمط األسرة التقليدية وتشكل في نفس الوقت عوامل تأثير ايجابية في تكوين 
نمط األسرة الحديثة ، ومن أهم عوامل الضعف التي يخلفها النمو الصناعي وتؤثر على 

للعمل ، وحدوث انفصال بين عمل المرأة تفكك األسرة التقليدية هي تعلم المرأة وخروجها 
االقتصادي وعملها المنزلي ، وانفصال عملية تعليم وتدريب األطفال عن العمل المنتج 

وطول فترة تدريبهم قبل دخول مجال العمل ، مما يمثلون كلفة اقتصادية على األسرة ،
لعدم وجود  سةوهذا لم يحدث في منطقة الدرا ويجعلها تميل إلى تخفيض عدد األطفال،

 حجم االسرة. الذي ادى الى استمرار ارتفاع متوسط سريعة تنمية صناعية
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 . أوضاع المرأة وحجم االسرة –5
االجتماعية للمرأة ومنذ الطفولة المبكرة الى تلقينها عمليات التنشئة  ما تتجهغالبا          

المرأة التي لديها اطفال ، الفكرة المتمثلة في كون المرأة المتزوجة افضل من العازبة وكون 
وان الذي تنجب اكبر  ، تحظى باحترام اكبر ، تي ليس لديها اطفالبالمقارنة مع المرأة ال

عدد من الذكور تنعم بأعلى قدر من الحماية والسعادة ،فالثقافة التي ال تعترف للمرأة 
لنساء الى بوجود اخر سوى دورها التقليدي كزوجة وام لذلك ال يمكن التوقع سوى ميل ا

، عبر الرفع من مستوى الخصوبة ، والى محاولة انجاب اكبر عدد من اختيار االمومة 
في المجتمع واكتساب االحترام واالعتراف االجتماعيين داخل  الذكور لتعزيز مكانتهن

االسرة والمجتمع في الوقت ذاته ، االمر الذي يجعل معدل خصوبتهن اعلى مما لو كان 
الجنسين على السواء وهذا مازال مهيمنا في مجتمع القضاء مما حافظ السند منتظرا من 

 على الرفع من مستوى الخصوبة والرفع من حجم االسرة .
 . وحجم االسرة سياسة الدولة السكانية –7

بداية  في متوسط حجم االسرة للسكان في اتجاه الزيادة ب لسياسة الدولة التأثير كان       
المدة حتى بداية التسعينات جاء بتأثير عوامل عدة منها التطور الصحي الذي شهده 
العراق والذي ادى الى انخفاض معدل الوفيات وخاصة وفيات االطفال رافقه ارتفاع في 

ان سياسة الدولة كانت في تلك الفترة تدفع باتجاه  فضال عنالمستوى المعاشي للسكان 
يض عما يفقد في الحروب والحاجه لأليدي العاملة لتنفيذ الخطط زيادة االنجاب للتعو 

بالقياس  منتصف المدة وحتى االنالتنموية، اما سبب التراجع في متوسط حجم االسرة بعد 
منها التدهور الصحي والمعاشي الناتج عن ،عده  ألسبابفهو يرجع  مع الفترة السابقة ،

 ،التي كان لها التأثير باتجاه انخفاض الخصوبةالظروف السياسية و االقتصادية والحروب 
 وكذلك تخلي الدولة عن سياستها السكانية والتي كانت تدفع باتجاه زيادة االنجاب كل هذا

لغياب   بقي مرتفعا   مع هذا ادى الى تراجع متوسط حجم االسرة عن الفترة السابقة ولكنه
                                         السياسات السكانية للدولة.

                                                
 



    متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادياتجاهات التغير في  

  

  3102(العدد الثالث  )أيلول                                                             مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 
 
 

222 

 المبحث الثالث
 التغير في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي

، (70)يعني التغير لغة هو تغير الشيء عن حاله اي تحوله ،وتبدله عن وضعه السابق   
لزيادة او النقصان في عدد اوقد استخدم كثير من الباحثين مصطلح التغير بمعنى 

، اي ان التغير يكون قابال لالزدياد ، وفي نفس الوقت قابال للنقصان . ويستخدم السكان
بالمعنى نفسه ، اي النمو السالب او الموجب، فالكلمتان تعنيان Growth) )  النمو 

 .(79)هذا المعنى Bogue)الزيادة او النقص ، وقد استخدم )
ن هدف هذا البحث هو دراسة التغيرات التي حصلت في متوسط حجم وبناء  على ذلك فإ

للتغير وابعاده ، وعن  المكانيةاالسرة لسكان قضاء الرمادي ، مما يقتضي دراسة الجوانب 
طريق التغير الكمي يمكن الكشف عن مقدار ما يحصل من تغير القوة النسبية لمتوسط 

اخذ مقدار االختالف بين تأريخين  ، من خالل رة في سكان قضاء الرمادي حجم االس
( . 0272–7771 ( و)7771–7731 ( و )7731–7711) محددين . تمثلها المدة

وعلى هذا االساس هنالك طرائق عديده استخدمها الجغرافيون لدراسة التغير وفحص 
ولدراسة التغير في متوسط حجم  ، (75)، والظواهر الجغرافية المتنوعة المكانيةاتجاهاته 

رة لسكان منطقة الدراسة وبيان اتجاهاته تم اعتماد الطريقتين االتيتين لحسابه وهي االس
 كاالتي :

 .التغير المطلق في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي -7
من خاللها يمكن معرفة التغير في  ئق المعروفة في دراسة التغير ،إذوهي من الطرا      

 :اآلتية الصيغةالعدد المطلق ويمكن استخراجه وفق 
 العدد في التعداد السابق –العدد في التعداد الالحق  التغير المطلق =  

( والذي يبين التغير المطلق في متوسط حجم  5) الجدول التالي  من يالحظ       
في التغير  ان هناك تباين كبير،  (0272–7711االسرة لسكان قضاء الرمادي للمدة )

 .المطلق لهذا المتوسط على مستوى القضاء
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 ( 5)  جدول                                          
 التغير المطلق في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي خالل مدة الدراسة                  

 الوحدة
 اإلدارية

7711–7791 7791–7771 7771–0272 
 الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر

 2.2– 7.8– 2.7– 2.7– 2 2.5– 7.8 7.1 7 القضاء
 (  8)  مل الباحث باالعتماد على جدول من عالمصدر : 
( في الحضر والريف والكلي في 7731–7711حيث كان التغير موجبا للمده )        
متوسط حجم االسرة لوكان التغير االكبر في الريف ( 7) ر كان، ففي الحضالقضاء 

( على مستوى الكل 7.8بينما كان هذا التغير) (7.1) على مستوى القضاء فقد سجل
 حضر وريف.

ومن خالل الجدول السابق يتضح بان اتجاه التغير المطلق اختلف  في المدة       
( الذي كان ايجابيا جميعه اما 7731–7711( عنه في المدة السابقة )7771–7731)

حجم االسرة  فمتوسط تغير، فيه وفي بعضه لم يحدثسلبيا ة فقد كان التغير في هذه المد
التغير المطلق في  كان بينما(  2.5–) قضاء الرمادي وبلغ الحضر كان تغيره سلبيا في 

حضر وريف فقد جاء التغير ،،اما على مستوى الكل وبقي نفس المتوسط  ( 2 ) الريف
 ( .2.7–المطلق سلبي حيث سجل )

فكما اختلف التغير في المدة الثانية عن المدة  (0272--7771اما في المدة )       
اه السلبي ولم يحدث تغير االولى فكذلك في هذه المدة فقد كان التغير واضحا وكان باالتج

وكان في حجم االسرة في متوسط  (2.7–) فكان التغير المطلق للسكان الحضرايجابي ، 
 مطلق خالل هذه المدة ( وكان اعلى تغير7.8–سجل) ،إذ كذلك باالتجاه السلبيالريف 
 متوسط على مستوى المجموع الكليلل المطلق  التغير فيكان االتجاه سلبي  وكذلك

 . ( 2.2 – ) القضاء فبلغللحضر والريف في 
  –  و  7 ) حجم االسرة للسكان الحضر بينتراوح التغير المطلق في متوسط            

 و 7.1 كان بين ) إذاالكبر  هخالل مدة الدراسة اما الريف فكان التغير المطلق في ( 2.2
على مستوى المجموع الكلي  قضاء الرمادي تراوح التغير المطلق في ( بينما  7.8 –
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يمكن القول على العموم ان اتجاه التغير في و  .(2.2  – و 7.8 للحضر والريف بين )
بداية المدة كان ايجابيا ثم بدا باالنخفاض وفي بعضها لم يتغير وفي اخرى اتجه سالبا في 

 ن هذا التغير.ي( يب2) والشكل منتصف المدة ثم كان اتجاهه سلبيا في نهاية المدة 
 ( 7)  شكل              

 خالل مدة الدراسةالتغير المطلق في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي     

 
 (. 5)  مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –المصدر :

 نسبة التغير في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي          –0
الرمادي لمعرفة مدى التغير ونسبته وتحديد اتجاهاته لمتوسط حجم االسرة في قضاء 

 (0272-7711و7771-7731(و )7731-7711،اعتمدت طريقة التغير النسبي )
 (: 7وفق الصيغة الرياضية االتية)

 العدد في التعداد السابق –العدد في التعداد الالحق                  
 722× –––––––––––––––––––––––––––––––نسبة التغير= 

 العدد في التعداد السابق                            
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لسكان قضاء ( ان التغير النسبي في متوسط حجم االسرة   2)  يالحظ من الجدول 
 الرمادي 

 ( 7)  جدول                                               
 (0272–7711التغير النسبي لمتوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي )                   

 الوحدة
 اإلدارية

7711–7791% 7791–7771% 7771–0272% 
 الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر

 717– .701– 710– 7– 2 511– 7117 7711 7917 القضاء

 (  8)  مل الباحث باالعتماد على جدول من عالمصدر : 
بلغ التغير  ،قد(0272 – 7771)و( 7771–7731)و( 7731–7711)خالل المدة 

( على التوالي ، وبلغ التغير النسبي للريف 7.0 –، 5.1 –،78.2النسبي للحضر )
( على التوالي ، وكان التغير النسبي لمتوسط حجم االسرة 70.2 –  ، 2 ،77.1)

 .( 2.2 – ،7 – ، 71.7للمجموع الكلي للسكان )
–7711ان المالحظ على التغير النسبي خالل مدة الدراسة ، كان في المدة االولى )    

(موجبا في الحضر والريف والمجموع الكلي في القضاء وكان اعلى تغير نسبي 7731
والتغير في  (78.2بلغ ) إذ( وكان الحضر ادنى  77.1في ريف القضاء بلغ )  سجل

لتغير النسبي لمتوسط حجم االسرة في المدة الثانية ا، اما (71.7المجموع الكلي بلغ )
وكان اعلى تغير نسبي سجل في  سالبه ه( قد توقف او كان اتجاهات7771–7731)

( ولم يحدث في الريف تغير اما التغير في المجموع الكلي فقد 5.1–حضر القضاء بلغ ) 
 .(7–بلغ )
( اختلف التغير النسبي 0272–7771)ويالحظ من الجدول السابق ان المدة الثالثة       

فيها عن المدة االولى والثانية في اتجاهاته واتجه سلبيا في الحضر والريف وفي المجموع 
 إذواالدنى في الحضر  (70.2–فقد بلغ ) الريف الكلي ،فقد كان التغير النسبي االكبر في

 ( .2.2–اما التغير في المجموع الكلي فقد بلغ ) (7.0–بلغ )
عند النظر الى نسب التغير في الجدول السابق لجميع المدد من ناحية الحضر         

 (  7731 – 7711المدة االولى )والريف والكلي في القضاء يظهر ان التغير النسبي في 
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ثم  ( 7771 – 7731في المدة )  كان ايجابيا ثم بعد ذلك بدا يضعف واحيانا يتوقف
وصار  ( 0272 – 7771)  مدةالتغير اتجاهه باتجاه السالب واستمر هذا االتجاه في 
 والشكل  حضر او المجموع الكلي ،االتجاه سلبيا في القضاء سواء كان في الريف او ال

 . ( يوضح هذا التغير واتجاهه 2)
 ( .)  شكل 

 خالل مدة الدراسةالتغير النسبي في متوسط حجم االسرة لسكان قضاء الرمادي       

 
 ( 2)  مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –المصدر :

( كانت انتقاليه بين االتجاه الموجب 7771–7731يمكن القول ان المدة الثانية ) إذ      
السالب في التغير النسبي في وبين االتجاه  (7731–7711للتغير النسبي في المدة )

 (. 0272–7771المدة )
 0207االتجاهات المتوقعة لمتوسط حجم االسرة حتى عام  - 9             

ان انخفاض متوسط حجم االسرة بشكل كبير في المدى المنظور هدف غير واقعي     
العوامل المشجعة للخصوبة  تأثيرالقصيرة بالنظر لفاعلية  المدةفي هذه  وليس بالمستطاع

بيرا ،فزيادة النمو ن تغيرا  محتمال   كافي استقراء ذلك  المؤشرات المستخدمة وإلتبينالعالية 
بالضرورة الى ان يميل السكان الى التفكير بواقعية وعقالنية اكثر لكي  الحضري لم تؤد
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ستوى من الدخل ت مادية وميكون حجم العائلة متوازنا مع ما هو متاح لها من امكانا
 ان تعيش برفاهية الن السكان ليس دائما  ما يغيرون سلوكهم بنفس السرعة يضمن لها

مدعمة بارتفاع  ما تداخلت كل هذه المؤشرات فإذا ، التي يغيرون البيئة التي يعيشون فيها
ا العلمي واستقاللها المستوى الثقافي، وزيادة فرص عمل المرأة باجر نقدي وتزايد تحصليه

 المستقبل. ومعن كل ذلك سيسهم اسهاما فعاال في انخفاض الخصوبة في االقتصادي فإ
الخصوبة  ألنماطحيث تفسيرها  لن تفي بالغرض من نهافإفر هذه الخصائص الفردية اتو 

البالغ في  تأثيرهاو المستقبلية  اتجاهاتهاواستقراء  القائمة عموما  ،فللعوامل المحيطة
 المنتظر شكلاللعدم تجاوب الخصوبة ب وامل االسباب االساسيةهذه الع مجتمعاتنا ،وتعد

المؤسسات الدينية في سلوك  تأثيرمع عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ومنها تزايد 
الذي  للمرأةاالفراد ،ومحافظة الموقف االجتماعي الداعم للزواج المبكر والدور التقليدي 

اليزال متجذرا في ثقافة المجتمع، مع سياسة سكانية حكومية غائبة واحيانا  غير واضحة 
تكون وخجولة ومرحلية، كل هذا سيؤدي الى ان التغيرات في متوسط حجم االسرة س

 ( . 2)  وكما في الجدول  0202حتى عام  بسيطة
 ( 2)  جدول 

 0207والمتوسط المتوقع عام  (0272–7711سط حجم االسرة في قضاء الرمادي )معدل النمو السنوي لمتو 

     الوحدة
 اإلدارية

7711–7791% 7791–7771% 7771–0272% 
 

 0207المتوسط المتوقع عام 
 

 الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر الكلي ريف حضر

 117 111 111 215 – 712 – 217 – 217 – 2 217 – 717 719 719 القضاء

( ،ومعادلتي النمو السكاني والحجم المتوقع 8) مل الباحث باالعتماد على جدول من ع –:لمصدرا
 للسكان .

من خالل مالحظة معدل النمو السنوي خالل مدة الدراسة نجد هذا النمو كان ايجابيا      
سلبيا  حتى نهاية ( وبعد ذلك بدا  يتراجع وصار  7731 – 7711في بدايته في الفترة )

على هذا االتجاه في التغير وبقاء المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  بناء و مدة الدراسة
لن يتغير  0202ن من المتوقع حتى عام على ماهي عليها فإ والديموغرافية والسياسية
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( للمجموع الكلي )حضر وريف( بينما في 1.7وسيكون ) متوسط حجم االسرة كثيرا  
تغير الطفيف في معدل لل ( لكليهما وهذا انعكاس1.1ريف سيتراجع ويكون )الحضر وال

( عام 2.7%( خالل عشر سنوات حيث كان )0 )الخصوبة والذي لم يتراجع اال بمقدار
وطبقا الفتراضات الخصوبة يعد العراق من البلدان  0272( عام 5.7وتراجع الى) 0222

ن االفتراضات الخاصة بالخصوبة تتوقع فإ لذاذات الخصوبة المرتفعة والقضاء جزء منه ،
والى حوالي  0202عام عام  امرأةاطفال لكل  5ان ينخفض معدل الخصوبة الى حوالي 

. مع ذلك ان انخفاض معدل الخصوبة سيكون بطيئا جدا  0222عام  امرأةاطفال لكل  8
لذى الى مستوى االحالل ا الحاليولن يصل الى معدل بديل من الخصوبة عن مستواه 

. ويمكن تفسير استمرار ارتفاع معدالت  0222من االطفال اال بعد عام  0.7يعادل 
الخصوبة والبطء الشديد في انخفاضها الى سن الزواج المنخفض نسبيا لدى النساء 

السكانية سياسة الالحمل ،وقلة توافر وسائل تنظيم االسرة ،وغياب  تأخيروالرجال ، وعدم 
وانخفاض  المرأةتخفيض معدل الخصوبة ،واستمرار تدني تعليم الدولة حاليا باتجاه  من

      ( .72)مساهمتها في سوق العمل
وهنا ما ينطبق على الخصوبة في التغير ينطبق على متوسط حجم االسرة في        

 منطقة الدراسة الن المتوسط هو انعكاس للخصوبة
 االستنتاجات                                    

دي والتغيرات التي حدثت فيه من خالل عرض صورة لمتوسط حجم االسرة في قضاء الرما
 –الدراسة عن العديد من الحقائق وتوصلت الى بعض النتائج التي من ابرزها :كشفت 

استمرار القضاء في تشكليه ثلث سكان المحافظة مع تغير بسيط في النسبة خالل مدة  -7
 الدراسة.

التصاعد النسبي لمستوى التحضر عالميا  لكنه شهد تراجعا  على مستوى في ضوء  -0
( في السنوات  %58، %27،5، %23،2، %20،8القضاء خالل مدة الدراسة وبلغ )

( على التوالي ورغم هذا التراجع ظل حجم 0272،  7771،  7731،  7711)
زيادة وخاصة السكان الحضر في زيادة مستمرة وفي بعض االحيان ال يرافق هذه ال

 االتية من الريف تغيير في السلوك االجتماعي.
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و  1،0كشفت الدراسة عن ارتفاع متوسط حجم االسرة في القضاء اذ تراوح ما بين )  -8
 خالل مدة الدراسة . شخص ( 72،5

كشفت الدراسة عن تباين واضح في متوسط حجم االسرة في القضاء ما بين المجتمع  -5
فوق المجتمع الريفي في المتوسط عنه في المجتمع الريفي والحضري واستمرار ت

وع الحضري وهذا امرا  طبيعيا  في مجتمع تلعب فيه العادات والتقاليد االجتماعية ون
 في تحديد حجم االسرة . االنشاط االقتصادي دورا  رئيس  

توصلت الدراسة الى ان سبب ارتفاع متوسط حجم االسرة تأثر بارتفاع الخصوبة  -2
االسر التي تضم اكثر من عائلة والذي يرجع للظروف االجتماعية  وارتفاع عدد

 والعادات والتقاليد وتأثير سياسات الدولة في بعض االوقات .
اظهرت الدراسة اختالف اتجاه التغير المطلق خالل مدة الدراسة فقد كان ايجابيا  في  -2

ان سلبي او ك،فيه  الم يحدث تغير ا ،او ضعيف ا(وكان ايجابي7731–7711المدة )
يتجه ( فكان جميعه 0272–7771(،اما في المدة )7771–7731االتجاه في المدة)

 سلبيا  . اتجاها
مدة في القضاء خالل تذبذب متوسط حجم االسرة وعدم استقراره ريفيا  وحضريا   -1

 . %72،2 _  % وبين02الدراسة وتراوح التغير النسبي بين +
الريف والحضر ويختفي  ما بينمن المتوقع مستقباُل ان يقترب متوسط حجم االسرة  -3

 الفرق بينهما القتراب القرية كثيرا  من المدينة لتطور المواصالت واالتصاالت .
 التوصيات                                        

 –االتية :بناءا  على ما سبق من نتائج تمخضت الدراسة عن التوصيات  و
على عنصر الدورية في اجراء التعداد السكاني لما في ذلك من دور في متابعة  التأكيد .2

التغيرات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بها المجتمع السكاني ومقارنتها 
على مدى الفترات الزمنية التي تجري فيها تلك التعدادات ، وهذا لم يحدث في الفترة 

 ة في العراق.االخير 
صياغة سياسة سكانية وطنية شاملة تتخذ من التغير الغير مناسب في الحقائق  .2

الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية هدفا  يسعى الى تنظيمها بما يتفق والخطط التنموية 
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السائدة والمستقبلية ، واصدار التشريعات التي تؤدي الى تنفيذها بما يتفق مع الضوابط 
 ية والدينية .االجتماع

العمل على تخفيض حجم االسرة الناتج عن الخصوبة العالية من اجل تقليل حاجات  .3
ديم المجتمع وتوجيه جزء من عوائد التنمية نحو البنية التحتية لكي تستطيع الدولة تق

 فر ألفراده الموارد الالزمة .الضمان والخدمات للسكان وتو 
وسريعة توفر فرص عمل لكال الجنسين تؤدي  العمل على احداث تنمية اقتصادية شاملة .2

الى عدم توفر الوقت الكافي لتكوين اسرة كبيرة الحجم والتي تكون مكلفة اقتصاديا  وتحتاج 
 وقت اكبر من الوالدين من اجل تربيتها .

السعي من قبل الجهات المسؤولة بما متاح من وسائل ال قناع افراد المجتمع في تغيير  .2
النظرة الى ان تحديد عدد االطفال في االسرة سلوكا  غير محبب اجتماعيا  واالتجاه نحو 
تنظيم االسرة ألنه له انعكاسات على صحة االم والطفل ورفاهية االسرة واقتصاديات 

 العائلة . 
 

 المصادر                             
 . 0221المجموعة االحصائية العراقية لسنة  -7
 . 52الثامن ،دار الفكر ،بيروت ، ص  العرب المجلدابن منظور ، لسان  –0
 نينوى جواد كاظم الحسناوي ،التوزيع الجغرافي لسكان محافظتي صالح الدين و –9     

منشورة ( ، كلية اآلداب ، جامعة ، اطروحة دكتوراه )غير  7771–7711للمدة  
 . 53، ص  0222بغداد ، 

يونس حمادي علي ، مبادئ علم الديموغرافية ، دراسة السكان ،مطابع جامعة  –5
 . 827     ، ص  7732الموصل ،

، نتائج  0277جمهورية العراق ،وزارة التخطيط ، الجهاز المركزي لإلحصاء ،  –7
 . 77الترقيم والحصر. ص 
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العربية للتربية  وتطورها، المنظمةلرزاق عباس حسين، نشأة مدن العراق عبد ا –.
المطبعة الفنية  والثقافة والعلوم ،معهد البحوث والدراسات العربية،

 .12،ص 7718الحديثة،القاهرة،
التعداد العام  ،لإلحصاءالجهاز المركزي  وزارة التخطيط، جمهورية العراق، –1

 .  273، ص  0272وحصر المباني واالسر ، والمنشآتللمباني 
 – 7711عمر فتاح كامل ،التباين المكاني لتوزيع سكان قضاء الرمادي للمدة  –9

،رسالة ماجستير )غير منشورة (،كلية التربية للعلوم االنسانية ،جامعة  0222
 . 703 – 702،ص  0221االنبار،

السكان ،مطبعة جامعة  مكي محمد عزيز ورياض ابراهيم السعدي ، جغرافية –7
 . 38،ص  7735بغداد ،بغداد ،

 . 51عمر فتاح كامل ،مصدر سابق ، ص  –72
 . 51نفس المصدر ، ص  –77
  . 52ابن منظور ، مصدر سابق ،ص  –70

 13–Donald j . bogue ,principles of demography .john Wiley 
and sons ,Inc. new york ,1969 . p . 31 .               

 . 722عمر فتاح كامل ، مصدر سابق ، ص  –75     
 ،اللجنة الوطنية للسياسات السكانية 0270تحليل الوضع السكاني في العراق  -72
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