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 املستخلص
 )مؤشرات( ، استخدام مقاييسحافظةدراسة التركيب العمرى لسكان الم يستدعي

 المجتمع سنيًا، ومن ىذه المقاييس نسبة اإلعالة النظرية إحصائية أخرى لوصف حالة
Dependency Ratio تعكس العالقة المتغيرة بين  التيمن المؤشرات الميمة  تعد التي

 متوسطيوفئة ، صغار السن وكبار السن من جيةفئتي الفئات العمرية المختمفـة، خـصوصا 
  .السن من جية ثانية

خصائصو والتغيرات التي تطرأ ومعرفة توضيح ىذا التركيب و  المؤشر امعرفة ىذلو 
الكمية،  إلعالةنسبة اعميو، سوف يتم تقسيم البحث الى ثالث مباحث تناول المبحث االول 

 اعالة الكبار. والمبحث الثاني اعالة الصغار. اما المبحث الثالث فتناول
The change in the dependency ratio of the population of Anbar 

province for the period (1977-2014) 
   Abstract 

Calls for a study age composition of the population of the province, the 
use of standards (indicators) and other statistics to describe the state of society 
age, and these standards Dependency Ratio which is one of the important 
indicators that reflect the changing relationship between the different age groups, 
especially the categories of young people and the elderly on the one hand, The 
category of middle-aged people from second hand. 

For more information on this indicator and clarify the structure and 
knowledge of its properties and changes in it, will be divided into three sections 
research dealt with first topic total dependency ratio, the second section and 
support their kids. The third section handled support their adults. 
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 :املقذمت
وبصورة خاصة ، ظاىرة سكانية تعكس العالقة بين الفئات العمرية المختمفة إلعالةا

)أو االحداث( والمسنين من وبين فئتي صغار السن مدى االرتباط بين فئة الشباب من جية 
 مستيمكة األولى، ينقسم السكان حسب التركيب العمرى إلى فئتين رئيستين، و جية اخرى

الذى يجب أن  الحمل االقتصاديوتعكس ىذه النسبة حجم )معيمة(، والثانية منتجة ، )معولـة)
حتى ولو كان بعض األفراد الذين تـم تعـريفيم عمى أنيم ، يتحممو ذلك الجزء المنتج من السكان

الناحية  مـن السن المنتج معالون فيمعالون يباشرون عمال منتجا، وبعض األشخاص 
، (1)وكبار السن تتكـون مـن صـغار التيإعالة الفئة األولى حمل االقتصادية واألخيرة تتحمل 

سنة،  15 أقل مـن)األعمار غير المنتجة  فيوُتعرف نسبة اإلعالة بأنيا نسبة عدد السكان 
 – 15) يتراوح عمر أفرادىا بين التيالفئة المنتجة  فيإلى عدد السكان  (سنة 65وأكثر من 

 .(2)سنة ويطمق عمييا اإلعالة النظرية( 64
وتبرز اىميتيا من خالل التعرف عمى مقدار العبء الذي تتحممو فئة الشباب في 

والمسنين، ويتمثل العبء في توفير وسائل المعيشة والتعميم لمصغار اعالتيا لصغار السن 
ىذه النسبة كمؤشر معرفة لو  .(3)والرعاية لممسنين من الناحية الصحية واالجتماعية واإلسكانية

، سوف يتم تقسيم البحث الى ائصيا والتغيرات التي تطرأ عميياخصومعرفة لمتركيب العمري 
نسبة االعالة الكمية وتناول المبحث الثاني نسبة اعالة  االولثالث مباحث تناول المبحث 

دراسة نسبة اإلعالة الكمية  ىنا يتمالصغار اما المبحث الثالث فتناول نسبة اعالة الكبار،  وس
 ونسبة اعالة الصغار والكبار لمحضر والريف وإلجمالي السكان نظريًا.

 مشكلة البحث

؛ لكن ليس بوضوح تام من حيث بصورة مستمرةنسبة االعالة تتغير بالرغم من ان 
 مستوى التغير واتجاىاتو لذلك تحددت مشكمة البحث باألسئمة التالية:

 ىل ىناك تغير في نسبة االعالة الكمية لسكان محافظة األنبار خالل مدة الدراسة ؟ -1
 ىل ىناك تغير في نسبة اعالة الصغار لسكان محافظة األنبار خالل مدة الدراسة ؟ -2
 ىناك تغير في نسبة اعالة الكبار لسكان محافظة األنبار خالل مدة الدراسة ؟ىل  -3

 فرضية البحث

 وجود تغير في نسبة االعالة الكمية  انطالقًا من مشكمة البحث، فان الدراسة تفترض
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ونسبة اعالة الصغار والكبار وبمستويات واتجاىات مختمفة لسكان محافظة األنبار سواء كان 
 في الحضر او الريف خالل مدة الدراسة.                                

 حدود البحث

اذ تقع محافظة األنبار  (؛1خريطة ) تتمثل الحدود المكانية لمدراسة بمحافظة األنبار
من وسط العراق، ولمحافظة األنبار حدود دولية تتمثل بالحدود السورية من  في الجزء الغربي

جيتيا الشمالية الغربية، والحدود االردنية من جيتيا الغربية، وحدود المممكة العربية السعودية 
شمااًل، ومحافظة  نينوىفي جيتيا الجنوبية الغربية، اما حدودىا االدارية فتحدىا محافظة 

الشمال الشرقي، ومحافظة بغداد شرقًا ومحافظتي النجف وكربالء من صالح الدين من 
اما موقع محافظة األنبار الفمكي فيي تمتد بين دائرتي عرض  .الجنوب والجنوب الشرقي

بالنسبة شرقًا، °( 44¯13 ــــــــ° 38¯45شمااًل وبين خطي طول )°( 35¯15 ـــــــــــ° 33¯23)
ساحو واسعو من العراق وىي تعد اكبر المحافظات العراقية م األنبارلممساحة تحتل محافظة 

%( من مساحة العراق 31.8)او ما يساوي  2( كم138288)مساحو حيث تبمغ مساحتيا 
خارطة حسب التقسيم اإلداري  وتتكون من الناحية اإلدارية (4)2( كم435352)البالغة 

 .لممحافظة
 والتقسيمات االدارية )االقضية( بالنسبة لمعراق موقع محافظة األنبار: (1خريطة )

 
لسنة  133333: 1خريطة العراق االدارية، مقياس  المصدر: وزارة الموارد المائية، الييئة العامة لممساحة،

 .2337لسنة  533333: 1، مقياس االدارية ، وخريطة األنبار2333



                           أ.د. حسني علي عبد الراوي  

 

االعالة لسكان اجتاهات التغري يف نسبة 

 أواد حممد خملف الدليمي م. (2022-2711للمدة ) حمافظة االنبار

 

) 313 ) 
 

 وسبت اإلعالت الكليت: ملبحث االولا
لفئة الوسطى من الفئتين ( فرد من ا133الكمية كم يعيل )تعني نسبة االعالة 

يعممون وجميع الذين في الفئتين  سنة (64-15) جميع الذين في الفئة عدت وىي، األخريين
الخصوبة والوفيات  بعامميتتأثر  وىي .()فأكثر( ال يعممون سنة 65)و سنة (3-14)

المعمومات عن عدد الذين يعممون والذين  رعندما ال تتوفويتم المجوء إلى ىذه النسبة  ،واليجرة
 .(5)نال يعممو 

 نسبة اإلعالة الكلية النظروة لسكان احلضر والروف يف حمافظة األنبار . -2

( نسبة اإلعالة النظرية الكمية لسكان محافظة األنبار 1( والشكل )1يوضح الجدول )
 كبيرة، عمى الرغم من ان النسبةفي الحضر والريف خالل مدة الدراسة والتي انخفضت بصورة 
لسكان  1977:( عام 112.8في الحضر انخفضت وارتفعت ثم انخفضت حيث بمغت )

:(، لكن ىذه النسبة زادت في عام 94.2الى ) 1987الحضر، وانخفضت ىذه النسبة عام 
:( في االعوام 66.9:، 78.3:(  وانخفضت ىذه النسبة الى )99.2) الى ووصمت 1997

( عمى الترتيب، بينما نسبة اإلعالة النظرية لسكان الحضر من خالل المسح 2314، 2337)
، حيث بمغت 2314الميداني كانت ادنى من النسبة التي سجمت في تقديرات سكان عام 

 ، ىذا عمى صعيد السكان الحضر.:(52)
)حضر، ريف،  تغير نسبة اإلعالة النظرية الكمية في محافظة األنبار والعراق: (1جدول )

 (2314 –1977) خالل مدة الدراسة اجمالي(

 السنة
 /العراق (٪الكلية ) إلعالةا /األنبار (٪الكلية ) إلعالةا

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

7711 77211 7.211 72511 7..17 72115 77217 

7711 7.12 7271. 7..17 7.98 ..891 .899 

7771 7712 77.17 7.511 7198 ..79. ..9. 

2..1 1117 7..1. 111. 8799 ... 7.9. 

2.7. ..17 1117 1117 889. 7799 899. 

 - - - 899. 8996 .99. ميداني.2.7

، 1997، 1987، 1977نتائج التعدادات السكانية لألعوام  من حساب الباحث باالعتماد عمى المصدر:
 .ونتائج المسح الميداني 23314و 2337وتقديرات السكان لألعوام 
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نسبة اإلعالة النظرية الكمية لسكان الريف خالل مدة الدراسة عما يقابميا من تفوقت 
نسب اإلعالة لسكان الحضر، وقد جاءت أعمى نسبة في بداية مدة الدراسة ثم بدأت 
باالنخفاض واستمرت باالنخفاض حتى نياية مدة الدراسة، وبمغت نسبة االعالة في الريف 

، 1997، 1987، 1977) في السنوات :( 88.3، 133، 114.1، 121، 142.7)
( عمى الترتيب. اما نسبة اإلعالة النظرية لسكان الريف من خالل المسح 2314، 2337

، حيث بمغت 2314الميداني كانت ادنى من النسبة التي سجمت في تقديرات سكان عام 
(62.4):. 

مدة  خالل النظرية في محافظة األنبار)حضر، ريف( الكمية تغير نسبة اإلعالة: (1الشكل )
 (2314-1977الدراسة )

 

 (1المصدر: باالعتماد عمى الجدول )
 

نسبة اإلعالة الكمية النظرية والنسب التي تشكميا الفئات من المجموع  نالعالقة ما بي
كسية الكمي لمسكان، حيث تكون العالقة طردية مع نسبة فئتي صغار السن وكبار السن، وع

مع نسبة فئة متوسطي السن، لذلك ُيمكن تعميل انخفاض نسبة اعالة السكان الحضر عن 
( سنة في الحضر عما 64-15الفئة الوسطى ) والنسبة لسكان الريف لتفوق نسبة ما تشكم

( سنة في الريف عما تشكمو 14-3الفئة ) وتشكميا النسبة في الريف، وتفوق نسبة ما تشكم
، فارتفاع معدل الوالدات في ء بتأثير عاممي الوالدات واليجرةلذي جاالفئة في الحضر، وا

. 

9. 

6. 

8. 

7. 

... 

.9. 

.6. 

.8. 

 ميداني6..9 6..9 8..9 8... 78.. 88..

 حضر ريف

٪ 
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( 64-15( سنة فيحدث انخفاض في نسبة الفئة )14-3الريف يؤدي الى زيادة نسبة الفئة )
سنة وبالتالي زيادة نسب اإلعالة، بينما انخفاض معدل المواليد في الحضر يؤدي الى تراجع 

( سنة وىذا يؤدي الى انخفاض 64-15زيادة نسبة الفئة )( سنة وبالتالي 14-3نسبة الفئة )
نسبة اإلعالة. اما عامل اليجرة في سنوات التعداد فكان لو دور في انخفاض وارتفاع النسبة 
خالل سنوات الدراسة، وخاصة في الحضر، فقد ساىمت اليجرة في زيادة نسبة الفئات 

(، مما ادى 1987-1977المدة ) الوسطى بصورة اكبر من فئة صغار السن وكبار السن في
الى تراجع نسبة اإلعالة. بينما في الريف فكان تأثير اليجرة ادنى بسبب ان اليجرة الى 

 الحضر كانت اكبر وخاصة في الفئة الوسطى. 
في زيادة  1997وقد ساىم انخفاض اليجرة الوافدة وزيادة اليجرة المغادرة في سنة 

:( في عام 51.5طي السن من )انخفاض نسبة فئة متوسنسبة اإلعالة في الحضر بسبب 
، وبالمقابل كانت الوسطى ، والناتجة عن اليجرة والتي كانت من الفئات:(53.2الى ) 1987

:( عام 46.9الى ) 1987( عام :45.8ىناك حركة عكسية لمنسبة لفئة صغار السن من )
. اما في االعوام عوام:( عمى الترتيب لنفس اال2.7 ،:2.9، وكبار السن بمغت )1997
فقد كان سبب انخفاض نسب اإلعالة في الحضر والريف راجع لزيادة نسبة  2314و 2337

 . النخفاض معدل المواليد والوفيات الفئات الوسطى وتراجع نسب الفئات الصغرى نتيجة
بالمقارنة بين نسبة اإلعالة في حضر وريف األنبار مع مثيمتيا في حضر وريف 

، (2( والشكل )1بة في المحافظة وفي جميع السنوات، كما في الجدول )فوق النسالعراق نرى ت
في الريف بكمييما عمى نسبة الحضر فييما، وَأخذ اتجاه التغير في حضر وقد تفوقت النسبة 

 66.9، 78.2، 83.6، 89.7، 134.9وريف العراق نحو االنخفاض باستمرار، وبنسب )
:( لنفس  88.2، 133، 138.1، 117.3، 128) :( في الحضر. اما في الريف فبمغت

 سنوات الدراسة عمى الترتيب.
 نسبة اإلعالة الكلية النظروة إلمجالي سكان حمافظة األنبار -2

( نرى ان انخفاض نسبة اإلعالة االجمالية لم يكن 3( والشكل )1من خالل الجدول )
ثانية وبعد ذلك عاود االنخفاض مرة ، فقد بدأ مرتفعًا ثم انخفض ثم ارتفع قمياًل مرة متواصالً 

لو في تعداد عام  كانت اعمى نسبةقد و ثانية واستمر باالنخفاض حتى نياية مدة الدراسة. و 
عن  أعمارىمممن تقل  واألحداثارتفاع فئة صغار السن  ، بسبب:(125.7إذ بمغت ) 1977
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كنتيجة الرتفاع ، :( من إجمالي سكان المحافظة لمعام ذاتو52نحو ) شكمواسنة، حيث  15
اما فئة متوسطي أخرى،  يةناحالوفيات من  معدلوانخفاض  يةناحمعدالت الخصوبة من 

 :(.44.3) نسبتيا كانتالسن فقد 
 )حضر ، ريف( لسكان محافظة األنبار والعراق الكمية تباين وتغير نسبة اإلعالة: (2الشكل )

 (2314-1977خالل مدة الدراسة )

 
 (1المصدر:  باالعتماد عمى الجدول )  

 

ىذا  ؛ ويعزى:(134.9انخفضت نسبة اإلعالة لتصل إلى ) 1987وفي العام 
:(؛ وبالمقابل 48.8زيادة نسبة فئة متوسطي السن التي بمغت نسبتيا ) االنخفاض إلى

بسب  :( عمى الترتيب؛48.2، 3ار السن وصغار السن حيث بمغت )انخفاض نسبتي كب
اإليرانية، وكذلك بتأثير الزيادة التي  –لمياجرين السيما خالل الحرب العراقية اتدفق تأثير 

حصمت في فئة صغار السن في سنوات السبعينات السابقة قد اندفعت معظميا وتراكمت في 
 . فئة متوسطي السن في سنوات الثمانينات

اىا سابقًا عمى ؛ لألسباب التي ذكرن1997( في عام 64-15نسبة الفئة ) ُيعد تراجع
حيث بمغت  1987ة عن سنة الرغم كونو طفيفًا السبب في التأثير عمى ارتفاع نسبة اإلعال

( من نسبة حتى نياية مدة الدراسة 14-3؛ وبسبب تراجع ما تشكمو الفئة ):(135.8)
 2337، عاد االنخفاض في نسبة اإلعالة عام (64-15نسبة الفئة )وبالمقابل استمرار زيادة 

. 

9. 

6. 

8. 

7. 

... 

.9. 

.6. 

.8. 

..88 ..78 ...8 9..8 9..6 
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 .:(77.3حيث وصل الى ) 2314اض عام :( واستمر االنخف88انية وبمغت النسبة )مرة ث
وقد اظيرت نتائج المسح الميداني تراجع اكبر في نسبة اإلعالة الكمية إلجمالي السكان وصل 

 :(.   57.2الى )
خالل مدة  والعراق إلجمالي سكان األنبارالكمية النظرية  نسبة اإلعالةتغير : (3الشكل )

  (2314-1977اسة )الدر 

 
 (1المصدر: باالعتماد عمى جدول )

 
ُيفسر ىذا التراجع لرغبة السكان تخفيض مستويات االنجاب، لميميم في اوقات 
االزمات والحروب الى تأجيل الزواج وحتى تأجيل االنجاب، الذي ساىم في تخفيض مستويات 

الصغرى وبالتالي يؤدي الى خفض الزيادة في عدد المواليد، الذي ال يكون في صالح الفئة 
 نسبة اإلعالة.

عند مقارنة نسبة اإلعالة الكمية النظرية إلجمالي سكان محافظة األنبار مع مثيمتيا 
( والشكل 1في العراق نرى تفوق النسبة في المحافظة وفي جميع السنوات، كما في الجدول )

، 85، 93.9، 97.2، 112.9، والتي بمغت )( عمى نظيرتيا عمى مستوى عموم العراق23)
 . ( عمى الترتيب2314، 2337، 1997، 1987، 1977:( في السنوات ) 72.9

 ، وعالقتوالعالة الكمية في الحضر او الريفمن خالل ما استعرضنا من تغير نسبة ا
 spss، وباستخدام برنامج سنة فأكثر( 65( و)64-15) ،(14-3بالفئات العمرية العريضة )

( فقد 2، ومن خالل الجدول )الرتباط بين نسبة االعالة الكمية وىذه الفئاتالتحميمي لعالقة ا
تامة موجبة، وبمغ  ( سنة عالقة14-3والفئة العمرية ) االعالة الكميةنسبة ظيرت العالقة بين 

. 
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تامة موجبة، وبمغ معامل  ( سنة عالقة14-3والفئة العمرية ) معامل ارتباط االعالة الكمية
(؛ أي كمما زادت نسبة ىذه الفئة زادت نسبة االعالة الكمية، وقد 3.991ارتباط بيرسون )+

سالبة وبمغ  ( سنة عالقة تامة64-15جاءت عالقة نسبة االعالة الكمية مع الفئة العمرية )
ة االعالة لفئة انخفضت نسب(؛ أي كمما زادت نسبة ىذه ا3.997-) معامل ارتباط بيرسون

، فقد جاءت عالقة سنة فأكثر( 65مع الفئة العمرية ). اما عالقة نسبة االعالة الكمية الكمية
الفئة زادت ؛ أي كمما زادت نسبة ىذه (3.868غ معامل ارتباط بيرسون )+ تامة موجبة وبم

 .  نسبة االعالة الكمية
العمري وفئات السن قيمة معامل االرتباط لبيرسون بين مؤشرات التركيب : (2جدول )

 العريضة

 سنة فأكثر( 41) (41-41) (41-0) المؤشر
 09040+  0..09 - 4..09+  نسبة االعالة الكمية
 ـــــــ ...09 - 1..09+  نسبة اعالة الصغار
 .09.0+  ..090 - ـــــــ نسبة اعالة الكبار

 09.11 - 09.10+  09.10 - العمر الوسيط
 091.0+  ــــــ 09004 - دليل التعمر

، 21، 23، 18، 12باالعتماد عمى الجداول ) spssالمصدر: من حساب الباحث باستخدام برنامج 
22،23). 

 

 وسبت اعالت صغار السه يف حمافظت األوبار .وي: املبحث الثا
( 14-3فئة صغار السن ) ىي نسبة مجموع الصغار عالةفان نسبة ا كما ذكرنا سابقاً 

( فرد من فئة متوسطي السن من فئة 133، اي كم ُيعيل )(64-15السن )الى فئة متوسطي 
يعممون وجميع  بأنيم (64-15جميع الذين في الفئة ) حسبت وىي نسبة خام صغار السن
 .ال يعممون (14-3) ةالذين في الفئ

الى ان المعالين الصغار تنخفض نسبتيم تدريجيًا كثمرة لكل من  وىنا البد من االشارة
عمى برامج تنظيم االسرة وتفضيل االسرة الصغيرة من ناحية، وارتفاع َأمد الحياة نتيجة  االقبال

برامج  لمتقدم صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا من ناحية اخرى. وتزداد نسبتيم اذا لم يكن ىناك
 .(6)تنظيم االسرة وتفضيل االسرة الكبيرة من ناحية، وانخفاض َأمد الحياة
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 السن يف حضر وروف حمافظة األنبار .نسبة اعالة صغار  -2

( ُنالحظ التباين في نسبة اعالة الصغار بين 4( والشكل )3من خالل الجدول )
الحضر والريف خالل مدة الدراسة، وكانت النسبة في الريف أعمى والتغير المستمر فييا يتجو 

، بينما في ، وادنى النسب في نيايتياسجمت اعمى النسب في بداية المدة لالنخفاض، وقد
الحضر سجمت اعمى النسب في بداية المدة، وادنى النسب في نيايتيا كذلك؛ ولم يكن ىذا 

ثم عاودت االنخفاض حتى نياية  1997التغير مستمرًا، فقد انخفضت النسبة ثم ارتفعت عام 
 مدة الدراسة.
ريف، )حضر،  النظرية في محافظة األنبار والعراق السن نسبة اعالة صغار: (3جدول )

 (2314-1977) خالل مدة الدراسة اجمالي(
 السنة

 العراق / (٪) اعالة الصغار األنبار / (٪) اعالة الصغار

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

7711 7..1. 77215 7711. 7117 77112 7..1. 

7711 1117 77715 7111 719. ..796 ..99 

7771 771. 7.117 7711 889. ...98 7696 

2..1 1217 7512 1217 8997 ..99 8.97 

2.7. .71. 1711 1212 8.98 7198 8898 

 - - - 698. .9.. 6.91 ميداني6..9

، 1997، 1987، 1977نتائج التعدادات السكانية لألعوام  المصدر: من حساب الباحث باالعتماد عمى
 ونتائج المسح الميداني. 23314و 2337وتقديرات السكان لألعوام 

 

خالل مدة  )حضر، ريف( في محافظة األنبار عالة صغار السنتغير نسبة ا: (4الشكل )
 (2314-1977الدراسة )

 
 (.3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

. 
9. 
6. 
8. 
7. 
... 
.9. 
.6. 

..88 ..78 ...8 9..8 9..6 9..6 
 ميداني

 حضر ريف
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ُسجمت في الريف نسب اعمى إلعالة الصغار بما يقابميا من نسب سكان الحضر في 
، وبمغت حتى نياية مدة الدراسةجميع السنوات خالل مدة الدراسة، وجاء االنخفاض مستمرًا 

، 1987، 1977:( في السنوات )83.8، 95.2، 137.9، 113.5، 132.5النسب )
بينما كانت النسبة من خالل المسح الميداني في  ( عمى الترتيب.2314، 2337، 1997

وجاءت النسب إلعالة الصغار في  .2314وىي ادنى من التقديرات لعام ( ، :59.9الريف )
، حيث كانت اعمى نسبة ةى من الريف ولجميع السنوات خالل مدة الدراسالحضر ادن

 الى 1997، ثم ازدادت في عام :(88.9الى ) 1987، تراجعت عام 1977:( عام 136)
:، 72.9نياية مدة الدراسة وبمغت ) حتى ، وظل اتجاه النسبة نحو النزول:(93.4)

من  :(49.3جاءت النسبة )، وقد ( عمى الترتيب2314، 2337:( في االعوام )61.6
 . 2314إلعالة الصغرى لتقديرات عام ، وىي ادنى من نسبة اخالل المسح الميداني

( والفئة 14-3نسبة اإلعالة الصغرى والنسب التي تشكميا الفئة ) نُتشبو العالقة ما بي
( من المجموع الكمي لمسكان، العالقة في اإلعالة الكمية مع نسب ىذه الفئات، حيث 15-64)

تكون العالقة طردية مع نسبة فئة صغار السن، وعكسية مع نسبة فئة متوسطي السن؛ لذلك 
ن الحضر عن النسبة لسكان الريف لتفوق نسبة ما ُيمكن تعميل انخفاض نسبة اعالة السكا

( في الحضر عما تؤلفيا النسبة في الريف، وتفوق نسبة ما 64-15تؤلفو الفئة الوسطى )
، وىذا جاء بتأثير عاممي الوالدات الريف عما تؤلفو الفئة في الحضر ( في14-3تؤلفو الفئة )

؛ وبالتالي (14-3تراجع نسبة الفئة )دي الى واليجرة، فانخفاض معدل المواليد في الحضر يؤ 
( وىذا يؤدي الى انخفاض نسبة اعالة الصغار. بينما ارتفاع معدل 64-15زيادة نسبة الفئة )

(؛ فيذا يؤدي الى انخفاض نسبة الفئة 14-3الوالدات في الريف يؤدي الى زيادة نسبة الفئة )
اصة في الحضر، حيث ( وبالتالي زيادة نسب اعالة الصغار، ودور اليجرة وخ15-64)

صغار السن في المدة  ساىمت اليجرة في زيادة نسبة الفئات الوسطى بصورة اكبر من فئة
، مما ادى الى تراجع نسبة اعالة الصغار. بينما في الريف فكان تأثير (1977-1987)

 اليجرة ادنى بسبب ان اليجرة الى الحضر كانت اكبر وخاصة في الفئة الوسطى. 
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)حضر، ريف( لسكان محافظة األنبار  صغار السن تباين وتغير نسبة اعالة: (5الشكل )
 (2314-1977)خالل مدة الدراسة  والعراق

 
 ( 3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 
الى  1997وقد ساىم انخفاض اليجرة الوافدة وزيادة اليجرة المغادرة في سنة 

في الحضر بسبب انخفاض نسبة فئة متوسطي  االنخفاض في زيادة نسبة اعالة الصغار
؛ فقد كان سبب انخفاض نسب اعالة الصغار في 2314و 2337السن. اما في االعوام 

الحضر والريف راجع لزيادة نسبة الفئات الوسطى وتراجع نسب الفئات الصغرى نتيجة 
نبار كما النخفاض معدل المواليد والوفيات. تفوقت نسبة اعالة الصغار في حضر وريف األ

م السنوات وتساوييا في سنتين ( عمى مثيمتيا في حضر وريف العراق في معظ5في الشكل )
، واخذ اتجاه التغير لنسبة اعالة كمييما عمى نسبة الحضر فييما، وتفوقت نسبة الريف في فقط

، 72.8، 77.5، 83.5، 97.3، وبمغت النسب )اجع باستمرارالصغار في العراق نحو التر 
:( 83.6، 95.2، 133.6، 138.4، 118.2ي الحضر. اما في الريف فبمغت ):( ف61.6

                                 لنفس سنوات الدراسة عمى الترتيب.
 نسبة اعالة صغار السن إلمجالي سكان حمافظة األنبار .  -2

( نستطيع القول ان التغير في نسبة اإلعالة 6( والشكل )3من خالل الجدول )
سكان المحافظة جاء مشابيًا باالتجاه لتغير نسبة اإلعالة الصغرى في  يى إلجمالالصغر 

الحضر، حيث لم يأتي االنخفاض مستمرًا، فقد بدأ مرتفعًا ثم انخفض ثم ارتفع مرة ثانية وبعد 

. 
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. وجاءت اعمى نسبة اعالة باالنخفاض حتى نياية مدة الدراسةذلك انخفض مرة ثانية واستمر 
ارتفاع فئة صغار السن  ممن  ؛ بسبب:(117.4إذ بمغت ) 1977في تعداد عام  لمصغار

من إجمالي  نسبتيا اعمى من نسبة الفئة الوسطىكانت سنة، حيث  15عن  أعمارىمتقل 
 معدلكنتيجة الرتفاع معدالت الخصوبة من جية وانخفاض  ؛سكان المحافظة لمعام ذاتو

لتصل إلى  لمصغار نخفضت نسبة اإلعالةا 1987وفي العام أخرى، الوفيات من جية 
زيادة نسبة فئة متوسطي السن التي صارت نسبتيا  ويعزى ىذا االنخفاض إلى؛ (:98.8)

تدفق اعمى من نسبة الفئة الصغرى، وبالمقابل انخفاض نسبة صغار السن؛ بسب تأثير 
 .خالل نياية السبعينات والثمانيناتلمياجرين ا

 خالل مدة الدراسةفي محافظة األنبار والعراق  صغار السن عالةنسبة اتغير : (6الشكل )
(1977-2314) 

 

 ( 3المصدر: باالعتماد عمى جدول )
     

؛ لألسباب التي ذكرناىا سابقًا، 1997( في عام 64-15ُيعد تراجع نسبة الفئة )
المحافظة عن ، لكنو اثر عمى ارتفاع نسبة اإلعالة لمصغار إلجمالي سكان بالرغم كونو طفيفاً 

( من الحجم 14-3:(. وكان تراجع ما تؤلفو نسبة الفئة )99.8، حيث بمغت )1987سنة 
؛ ادى النخفاض (64-15ستمرار زيادة نسبة الفئة )، وامي لمسكان حتى نياية مدة الدراسةالك

اض :(، واستمر االنخف82.9مرة ثانية وبمغت النسبة ) 2337في نسبة اإلعالة لمصغار عام 
، وقد جاءت نسبة اإلعالة الصغرى ألجمالي السكان :(72.2حيث وصل الى ) 2314عام 

. 
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%(. مثمما تفوقت نسبة اإلعالة لمصغار في حضر وريف 54.6من خالل المسح الميداني )
محافظة األنبار، كذلك جاءت النسب إلجمالي السكان في المحافظة اعمى من نظيرتيا عمى 

:( في 67.7 ،79.8، 84.4، 93.2، 134.4)مستوى عموم العراق الذي بمغت نسبو 
( عمى الترتيب. والمالحظ عمى نسبة 2314، 2337، 1997، 1987، 1977السنوات )

 كان االنخفاض تدرجي ومستمر من بداية المدة حتى نيايتيا. اإلعالة الصغرى في العراق،
من خالل ما استعرضنا من تغير نسبة اعالة الصغار سواء كانت في الحضر او 

( سنة، ومن خالل الجدول 64-15( سنة و)14-3الريف، وعالقتو بفئتي العمر العريضة )
، فقد ظيرت العالقة بين ( نالحظ عالقة االرتباط بين نسبة اعالة الصغار وىذه الفئات2)

تامة موجبة طردية وبمغ معامل ارتباط  ( سنة14-3والفئة العمرية )نسبة اعالة الصغار 
كمما زادت نسبة ىذه الفئة زادت نسبة اعالة الصغار، وقد جاءت  (؛ أي3.995بيرسون )+ 

( سنة عالقة تامة سالبة عكسية وبمغ 64-15عالقة نسبة اعالة الصغار مع الفئة العمرية )
(؛ أي كمما زادت نسبة ىذه الفئة انخفضت نسبة اعالة 3.999 -معامل ارتباط بيرسون )

 الصغار. 
 السه يف حمافظت األوبار . وسبت اعالت كبار: املبحث الثالث

 65السن ) كبارفئة  كما ذكرنا سابقًا ىي نسبة مجموع ان نسبة اعالة كبار السن
( فرد من فئة متوسطي السن 133) ، اي كم  ُيعيل(64-15الى فئة متوسطي السن )( فأكثر

يعممون وجميع  بأنيم (64-15جميع الذين في الفئة ) عدت وىي نسبة خام من فئة كبار السن
الى ان المعالين الكبار  وىنا البد من االشارة .(7)ال يعممون بأنيم( فأكثر 65) ةالذين في الفئ

ترتفع نسبتيم تدريجيًا كثمرة لكل من االقبال عمى برامج تنظيم االسرة وتفضيل االسرة الصغيرة 
. (8)تصاديًا من ناحية اخرىمن ناحية، وارتفاع َأمد الحياة؛ نتيجة لمتقدم صحيًا واجتماعيًا واق

، برامج تنظيم االسرة وتفضيل االسرة الكبيرة من ناحية وتنخفض نسبتيم اذا لم يكن ىناك
 الحياة. وانخفاض َأمد

 نسبة اعالة كبار السن يف حضر وروف حمافظة األنبار . -2

( التباين في نسبة اعالة كبار السن بين الحضر 7( والشكل )4يتضح من الجدول )
والريف والتغير فييما خالل مدة الدراسة، وقد سجمت اعمى النسب إلعالة كبار السن في بداية 
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المدة في الحضر والريف، واستمر انخفاض النسبة حتى نياية مدة الدراسة في الريف. اما 
 فع وبعد ذلك عاود اليبوط واستمر ىبوطو حتى نياية مدة الدراسة.الحضر فتراجع ثم ارت

)حضر، ريف،  نسبة اعالة كبار السن النظرية في محافظة األنبار والعراق: (4جدول )
 (  2314 –1977) خالل مدة الدراسة اجمالي(

 السنة
 / العراق (٪) اعالة كبار السن / األنبار (٪) اعالة كبار السن

 جملة ريف حضر جملة ريف حضر

7711 .11 7.12 11. 11. 7.17 115 

7711 512 115 .17 899 79. 89. 
7771 511 .12 .1. 899 89. 898 
2..1 517 .11 517 .96 697 .99 
2.7. 517 .15 517 .91 698 .99 

 - - - 998 .99 998 ميداني6..9

، 1997، 1987، 1977نتائج التعدادات السكانية لألعوام  المصدر: من حساب الباحث باالعتماد عمى
 ونتائج المسح الميداني 23314و 2337وتقديرات السكان لألعوام 

 

خالل مدة )حضر، ريف(  تغير نسبة اعالة كبار السن في محافظة األنبار: (7الشكل )
 (2314-1977) الدراسة

 
 .(4باالعتماد عمى جدول )المصدر: 

 
بين نسبة اعالة كبار السن ونسبة فئة كبار السن ىي عالقة طردية تعتبر العالقة 

فكمما زادت نسبة فئة كبار السن من الحجم الكمي لمسكان، ارتفعت نسبة اإلعالة واذا 

. 

9 

6 

8 

7 

.. 

.9 

..88 ..78 ...8 9..8 9..6 9..6 
 ميداني

 حضر ريف
٪ 



                           أ.د. حسني علي عبد الراوي  

 

االعالة لسكان اجتاهات التغري يف نسبة 

 أواد حممد خملف الدليمي م. (2022-2711للمدة ) حمافظة االنبار

 

) 325 ) 
 

نسبة اعالة كبار السن ونسبة  ننسبة اإلعالة. اما العالقة ما بي فضتانخفضت نسبة الفئة انخ
عكسية، لذلك وجدنا تفوق نسبة اإلعالة في الريف في السنوات  الفئة الوسطى فيي عالقة

الثالث االولى عندما كانت نسبة فئة كبار السن فيو اعمى من نسبة الفئة في الحضر سجمت 
(، 1997، 1987، 1977في الريف نسب اعمى من النسب في الحضر خالل السنوات )

نسبة كبار السن في  لما تمث:(؛ وذلك لتفوق  6.2، 7.5، 13.2)حيث كانت نسب الريف 
الريف عما يقابميا من نسبة في الحضر، اضافة الى ان نسبة الفئة الوسطى في الريف كانت 
ادنى من الحضر، وىذا كذلك ساىم في رفع نسبة اعالة كبار السن في الريف. بينما كانت في 

  :( عمى الترتيب لنفس السنوات.5.8، 5.2، 6.8الحضر )
كان التفوق بنسبة اعالة كبار السن لصالح الحضر  2314و 2337اما في السنوات 

:( عمى الترتيب لنفس السنوات. 4.5 ،4.8:(، وفي الريف ) 5.3، 5.3حيث بمغت النسب )
، 2.7) اما من خالل المسح الميداني فقد جاءت متدنية بصورة اكبر، حيث انخفضت الى

والمسح الميداني تفوقت  نخيرتي:( في الحضر والريف عمى الترتيب، وفي السنتين األ2.5
نسبة اعالة كبار السن في الحضر وزادت عن نسبة اإلعالة في الريف لتفوق نسبة الفئة 

 فأكثر(  في الحضر عن الريف. -65)
( وبمقارنة نسبة اعالة كبار السن بين محافظة األنبار 8( والشكل )3من الجدول )

حضر وريف العراق عمى مثيالتيا في حضر والعراق، نرى تفوق نسبة اعالة كبار السن في 
، ، وقد انخفضت النسبة في كمييماوريف األنبار في معظم السنوات وتساوت في سنتين فقط

واخذ اتجاه التغير لمنسبة في حضر وريف العراق نحو االنخفاض باستمرار، وبمغت النسب 
، 7.5، 8.9، 13.3:(  في الحضر. اما في الريف فبمغت )5.3، 5.4، 6.2، 6.2، 7.6)

 ( عمى الترتيب.2314، 2337، 1997، 1987، 1977:( في السنوات )4.7، 4.8
 نسبة اعالة كبار السن إلمجالي السكان .  -2

( نالحظ التغير في انخفاض نسبة اإلعالة 9( والشكل )4من خالل الجدول )
بدأ مرتفعًا ثم انخفض االجمالية لمكبار جاء متدرجًا ومستمرًا في األنبار وكذلك في العراق، فقد 

واستمر باالنخفاض حتى نياية مدة الدراسة، وجاءت النسب عمى مستوى العراق اعمى من 
في تعداد  كانت اعمى نسبة إلعالة كبار السنو  مثيالتيا في األنبار في جميع سنوات الدراسة.

العام في :(. اما 8.5، بينما كانت عمى مستوى عموم العراق )(:8.4إذ بمغت ) 1977عام 
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في األنبار وفي عموم العراق  :(6.1لتصل إلى ) لمكبار انخفضت نسبة اإلعالة فقد 1987
زيادة نسبة فئة متوسطي السن، وبالمقابل انخفاض  ويعزى ىذا االنخفاض إلى :(6.9بمغت )

  .ىا سابقاً نسبة كبار السن لألسباب التي ذكرنا
)حضر، ريف( لسكان محافظة األنبار  تباين وتغير نسبة اعالة كبار السن: (8الشكل )

 (2314-1977خالل مدة الدراسة ) والعراق

 
 ( 3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 
، ادى الى انخفاض نسبة اعالة 1997فأكثر( في عام -65بة الفئة )وبسبب تراجع نس

:( في األنبار 6حيث بمغت ) 1987كبار السن مرة ثانية إلجمالي سكان المحافظة عن سنة 
استمر االنخفاض في نسبة  2314و 2337:( في عموم العراق. اما في السنوات 6.6و)

اعالة كبار السن إلجمالي سكان محافظة األنبار والعراق حيث جاءت النسب في المحافظة 
 5.2، 5.2:(  وفي القطر )5.1، 5.1مى مستوى عموم العراق وبمغت )ادنى من نظيرتيا ع

. وقد جاءت النسبة متدنية من خالل المسح ( عمى الترتيب 2314، 2337) %( في السنوات
فأكثر(   -65:( بسبب انخفاض النسبة التي تشكميا )2.6) الميداني حيث انخفضت الى
 . ( من الحجم الكمي لمسكان64-15ة )وارتفاع النسبة التي تشكميا الفئ
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 خالل مدة الدراسة األنبار والعراقنسبة اعالة كبار السن في محافظة تغير : (9الشكل )
(1977-2314)  

 
 (4المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )

 
من خالل ما استعرضنا من تغير نسبة اعالة نسبة اعالة الكبار سواء كانت في 

سنة فأكثر(،  65( سنة و)64-15الحضر او الريف، وعالقتو بفئتي العمر العريضة )
(، فقد ظيرت 2، كما في الجدول )االرتباط بين نسبة اعالة الكبار وىذه الفئاتوبتحميل لعالقة 

غ معامل تامة سالبة وعكسية، وبم ( سنة64-15والفئة العمرية )نسبة اعالة الكبار العالقة بين 
؛ أي كمما نقصت نسبة ىذه الفئة زادت نسبة اعالة الكبار، وقد (3.899 -ارتباط بيرسون )

سنة فأكثر( سنة عالقة تامة موجبة  65اعالة الكبار مع الفئة العمرية )جاءت عالقة نسبة 
أي كمما زادت نسبة ىذه الفئة زادت نسبة  (؛3.989طردية، وبمغ معامل ارتباط بيرسون )+

 اعالة الكبار. 
 الىتائج

اظيرت الدراسة ان نسبة االعالة مرتبطة بتحرك النسب وتغيرىا ما بين الفئات العمرية  -1
 لمتركيب العمري.العريضة 

جاءت نسب االعالة مرتفعة في بداية مدة الدراسة مع ارتفاع نسبتي فئتي صغار السن  -2
وكبار السن واخذت باالنخفاض مع زيادة نسبة فئة متوسطي السن وانخفاض نسبتي 

 فئتي صغار السن وكبار السن.
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اسة؛ تفوقت نسبة االعالة في الريف عمى نسبة االعالة في الحضر طول مدة الدر  -3
، عمى نسبة فئة صغار السن في الحضربسب تفوق نسبة فئة صغار السن في الريف 

 وتفوق نسبة متوسطي السن في الحضر عمى نسبة فئة متوسطي في الريف.
اظيرت الدراسة تراجع نسبة اعالة الصغار في الحضر والريف ومجموعيما خالل مدة  -4

في الحضر، وجاء ىذا التراجع في الدراسة، وكانت النسبة في الريف اعمى من النسبة 
 النسبة بسبب انخفاض نسبة صغار السن وزيادة نسبة متوسطي السن.

كشفت الدراسة ان نسبة اعالة الكبار تتجو نحو االنخفاض خالل مدة الدراسة في  -5
الحضر والريف ومجموعيما، وكان االنخفاض اكبر واكثر انتظامًا في الريف عنو في 

جع بسبب تأثير التغير الذي اصاب ارتفاع نسبة فئة متوسطي الحضر؛ وجاء ىذا الترا
 السن اكثر من تأثير التغير الذي حدث في فئة كبار السن.

 التوصياث
تم التوصل إلييا من خالل معطيات الدراسة، تقتـرح  التيعمى االستنتاجات  اعتماداً 

 : بعض التوصيات، ومن تمك التوصيات الدراسـة
 بقاعدة والتخطيطية البحثية الجيات رفد اجل من جديد سكاني تعداد اجراء ضرورة -1

 في القصور من تعاني زالت ال التي، و التقديرات من اكثر مصداقية ذات واقعية بيانات
 .البيانات بعض

دراسات عميقة لمتركيب العمري من اجل معرفة مستوى التغير واتجاىاتو لمفئات  اجراء -2
العمرية  لكي يتم معرفة نسب الفئات العمرية واحجاميا لرسم السياسة المستقبمية عمى 

 ضوء ىذه النسب.
السعي من اجل القيام بتنمية شاممة توفر فرص عمل لالستفادة من اليبة الديموغرافية  -3

 ييا اعداد الفئة الوسطى عمى اعداد فئتي صغار السن وكبار السن.التي يتفوق ف
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 املصادر

                                                 

جغرافية السكان اسس وتطبيقات ، الطبعة الرابعة ، دار المعرفة الجامعية ، فتحي محمد أبو عيانة ،  - 1
 . 331 – 329، ص .1993االسكندرية ، 

، ص 1984مكي محمد عزيز، رياض إبراىيم السعدي، جغرافية السكان، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  -2
62. 
، مطبعة  1975 -1957مكي محمد عزيز، اليجرة إلى الكويت مع التأكيد عمى اليجرة العراقية  - 3

 .48-46، ص  1982اإلرشاد ، بغداد  ، 
 ( باب االحوال الطبيعية.1/1، جدول ) 2313 -2312جموعة االحصائية السنوية ، الم - 4
 - تستخرج نسبة اإلعالة وفق المعادالت اآلتية: 
( 64 -15عدد السكان )÷ سنة فأكثر( 65سنة( +المسنين )15عدد السكان دون )نسبة االعالة الكمية =  -

 133× سنة 
 (64-15عـدد الـسكان في فئـة)÷ سـنة( 15فئـة )أقـل مـن نسبة إعالة الصغار = عدد السكان في  -
×133 
( × 64-15عدد الـسكان في فئـة )÷  سنة فأكثر(65نسبة اعالة كبار السن = عدد السكان في فئة )  -

133 
 انظر:  133× عدد السكان العاممين÷ نسبة اإلعالة الحقيقية = عدد السكان غير العاممين  -
 .331-329ة ، جغرافية السكان أسس وتطبيقات ، مصدر سابق ، ص فتحي محمد أبو عيان -
، 1984مكي محمد عزيز ، رياض إبراىيم السعدي ، جغرافية السكان ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  -

 . 338ص 
،  2331وزارة التعميم والبحث العممي ، بغداد، عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، الجزء الثاني ،  -

 .751ص
فتحي ابو عيانة ، جغرافية سكان االسكندرية ، دراسة ديموغرافية منيجية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ،  - 5

 .414-413، ص 1983االسكندرية ، 
احمد عمي اسماعيل ، اسس عمم السكان وتطبيقاتو الجغرافية ، طبعة ثامنة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع  - 6

 . 292ص  ، 1997، القاىرة  ، 
 2335،   2331فايز محمد العيسوي ، اسس جغرافية الُسكان ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  - 7
 ،337 . 
 . 292احمد عمي اسماعيل ، مصدر سابق ، ص  - 8


