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Abstract: 

   The research  deals with  the Geographical  distribution 

to the population Illiteracy in Anbar province for the 

years (1997 And 2018 ) the results of the census  for  the  

year (1997) and  the  field study (questioner) were 

adopted as the data  for the numbers of illiterate people 

for the year (2018) are not available. The research 

concluded  that the decrease of the percentage of 

illiterate people is due to many reasons (social and 

economic) and many more besides. The  research  ended  

with many Conclusions and recommendations that may 

help these responsible for eliminating illiteracy in the 

province.    
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 لمقدمة ا
ضي, المالقرن ات من التسعينياية اق في نيالعر امِّيين في الان السكاد اعداقم اتف    

ر الحصالفترة؛ بسبب اق في تمك العر ا اشيالتي عالصعبة ادية اقتصالانتيجة لمظروف 
دي اقتصالاسي و السياقع الو ات عمى تردي اسانعكاخّمفو من  الذي فرض عميو ومادي اقتصالا
لغير مستقرة امنية الاع اوضالاكثر بسبب المشكمة ادت ازدا( 8119م )اعي, وبعد عاجتمالاو 

عد الى مقاءىم ابنال ارسائل تتخوف من العو اذ جعمت بعض العسكرية, ات العمميانتيجة 
سية, من الدر المرحمة ايدة مع تقدم المتز اءىم ابنات اعن صعوبة توفير متطمب سة, فضبلالدر ا

 لمجتمع.اء ابناّمية بين الاىرة ار ظانتشالى ادى ابدوره  ادروس خصوصية وغير ذلك ىذ
 لبحث:امشكمة 

فظة الكمي ونسبتيم في محامِّيين الان السكاين في حجم اك تغير وتباىل ىن    
سة الدر ال مدة ث( خبلانالنوع )ذكور, البيئة )حضر, ريف( وحسب ا, وحسب اقضيتيار و انبالا
 (؟<817-=??7)

 لبحث:افرضية 
في منطقة  ّميةالاىرة الظضح اني و اني وزمامك يناك تبان ىناسة الدر افترضت ا    

لنوع البيئة )حضر, ريف( وعمى مستوى اقضية و الاين عمى مستوى التباعن  سة؛ فضبلالدر ا
 .ث(انا)ذكور, 

 لبحث:اىدف 
ر عمى مستوى انبالافظة امِّيين في محالان اني لمسكالزماني و المكاين التبامعرفة     

 ث(.انالنوع )ذكور, البيئة )حضر, ريف( و اقضية و الا
 لبحث:احدود 

 ـــــــ° 91¯89) ئرتي عرضابين د اسة فمكيالدر اتقع منطقة  -نية:المكالحدود ا -1
في فتقع الجغر ا اموقعي ام  ا, اشرق °(::¯71 ــــــ° <9¯;:) وبين خطي طول الاشم °(;9¯;7
لغرب ا, ومن اسوري لغربيال الشمامن  ا, ويحدىقالعر الغربي من الجزء ار في انبالافظة امح

لشرقي ال الشمافظة نينوى, ومن ال محالشمالسعودية, من الغربي الجنوب اردن, ومن الا
 الشرقي فتحدىالجنوب الجنوب و اد, ومن افظة بغدالشرق محالدين, ومن اح فظة صبلامح
 (.7في خريطة رقم ) ا, كمءلنجف وكرببلابل و اب ةفظامح
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 (.<817-=??7لفترة )اسة بالدر اتمثمت مدة  -نية:الزمالحدود ا -2
 رانبال افظة امِّيين في محالان النسبي لمسكالحجمي و التغير ا

 ر انبال افظة ان محامِّيين لعموم سكالان النسبي لمسكالحجمي و التغير ا -1
 (=??7) ماّمي في عا (77;:;7) رانبالافظة امِّيين في محالان السكاعدد بمغ     

, ويعزى كثر(ات فاسنو 71) بعمر رانبالافظة و ان محاسك من مجموع @(8:49)ة نسب اشكمو 
عن ظروف  قية(, فضبلالعر ا-نيةاير الالحرب )اتجة من النابقة السات اكمالتر الى اسبب ذلك 

ىمية كبيرة ايعطون  ن الالسكالتي جعمت من اق, العر الذي مر بو ادي اقتصالار الحصا
  لمتعميم.

لتمسك ا عن ئميم, فضبلات عو اتوفير متطمبعدتيم في السوق لمسالى اءىم ابناوزج 
حل المر ارس في المداث من انالاج اخر الريفية و اطق المنافي  اليد خصوصالتقات و ادالعاب
 ماوفي عث,  انلمبكر لئلاج الزو الى افة اضالبيت, ال اعماعدة في المساجل اولية من الا
ن السكامجموع  من ّميا (1<78) رانبالافظة امِّيين في محالان السكابمغ عدد  (<817)
ن السكامن مجموع  @(47?) نسبتو ام احيث شكمو  كثر(,اف تاسنو 71) مرع  من لمبحوثين ا
 اىمياب اسبا( نتيجة لعدة =??7م )انت عميو في عاك انخفضت نسبة عما ا, لذلمبحوثينا
ر عدد انتشادة و الحكومية, وكذلك زيارس المدادة عدد ادي لمموظف وزيالمالدخل اع ارتفا
ن السكاعن ترك بعض  (, فضبل8119م )ابعد ع اىمية( خصوصالاصة )الخارس المدا
 ت.اميالاث انالاتزيد من عدد  انيالتي من شاليد التقات و ادالعا

 صلالحا فختبلالا مدىن البيمِّيين الان النسبي لمسكالتوزيع اد طريقة اعتمايمكن     
لتي يتم ا جزئيةلا ةقيملالتوزيع ىي ا ةونسب ,انيازم وا انيامك فختبلالا ان ىذاء كاسو 

يمكن  كذلك ,(7)رانبالافظة امح قضيةا من ءاي قضأل لكميان السكا لمجموعا من اجياستخر ا
  رنة لحجمالمقاس و الطريقة لمقياد نفس اعتما

ن المسك لعمريا لتوزيعا وحتىلبيئي او ا لنوعيالتوزيع اء حسب اسو مِّيين الان السكا
نسبيم من  ينتاقد تبر انبالافظة امِّيين في محالان السكا نارة اشالابد من  وال. (8)مِّيينالا

ت المؤشر اثره عمى او  قضيةالافي تمك  نالسكاد اعدا يناتب لىا خر, ويعود ذلكء ألاقض
 عية.اجتمالادية و اقتصالاو  سيةالسيا لظروفامة و العات الخدماين انية, وتبالسكا
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ن اعمى لمسكالالنسبة الرطبة اء ا( سجل قض8) لخريطةا( و 7لجدول )احظ من نبل    
ء اكثر(, وسجل قضات فاسنو  71ء ع مر)القضان السكا@( من مجموع 741:بمغت ) مِّيينالا

لفموجة, ائم, ىيت, القاقضية )عنو, الاءت ا@(, وج;4;7دنى بمغت )الالنسبة احديثة 
 ;4>8,  8:49,  8:47,  <874,  =814,  >4=7مرية( بنسب )العاوه, انية, ر الحبادي, الرما

كثر( في ات فاسنو  71ء بع مر )ان كل قضالي من مجموع سكالتو ا@( عمى ?4>9,  9748, 
 (.=??7م )اع

ء اقضية وسجل قضالامِّيين في جميع الانخفضت نسبة ا( <817م )افي ع ام  ا    
@( =84لنسب بمغت )ادنى امرية العاء ا@( وسجل قض=784عمى بمغت )الالنسبة الفموجة ا

دي, حديثة( بنسب بمغت الرمالرطبة, ائم, ىيت, عنو, القانية, الحباوه, اقضية ) ر الاءت اوج
لي من مجموع التو ا@( عمى ?774,  7141,  >4?,  =4>,  =4;,  49:,  48:,  41:)

 كثر( .ات فاسنو  71ء من ع مر )ان كل قضاسك
والنسبي ):( لمسكان االمِّيين في اقضية محافظة االنبار  لعامي التوزيع العددي  (1جدول )

 (2018و 1997)
 

 ءالقضا
1997 2018 

ن السكاعدد 
 10عمر )

 كثر(ات فاسنو 

ن السكاحجم 
 مِّيينالا

مِّيين الانسبة 
ن امن سك

 ء ):(القضا

لنسبة من عدد ا
مِّيين في الا
 فظة ):(المحا

ن السكاعدد 
 10عمر )

 كثر(ات فاسنو 

 ن السكاحجم 
 مِّيينالا

مِّيين الانسبة 
ن امن سك

 ء ):(القضا

لنسبة من عدد ا
مِّيين في الا
 فظة ):(المحا

 :4>8 7141 <99 ><99 47=8 8:49 <:<7: 8998=7 ديالـرما
 >4> =4; :< :<:7 ?4= <874 <=788 1?9>; ىـيت

 <94: =784 7>; :8:: ?914 8:47 >7==: 1>7<?7 لفمـوجةا
 ?74 =4> :8 >;9 748 >4=7 ===7 71771 عـنو

 =14 41: ? >88 =74 9748 9;;8 :?7< وهار 
 :4? ?774 781 >711 >94 ;4;7 87;; :8=;9 حـديثة

 941 >4? <9 ;?9 ;94 741: >1:; >=797 لرطبةا
 =84 49: :9 >?= >4= =814 8;=77 81<>; ئمالقا
 :74 =84 <7 8>> :4= ?4>9 <77:1 77?91 مـريةالعا
 48: 48: :; :=78 48? ;4>8 8;7:8 >:=9; نيةالحبا
 711 47? 1<78 ?7:11 711 8:49 77;:;7 9>;;9> فظةالمحا
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وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لالحصاء, نتائج ( 1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى )

الدراسة الميدانية )استمارة  (2و ) .17, محافظة االنبار, جدول رقم 7991لسنة  تعداد العام للسكان 
 االستبيان(.

سنوات فاكثر( في اقضية محافظة  10نسبة االمِّيين من السكان ُعمر) (2خريطة )    
 (2018و1997االنبار لعامي )

 
 (1جدول )المصدر : باالعتماد عمى               

 ر انبال افظة اقضية محامِّيين في الان النسبي لمسكالحجمي و التغير ا -2

ولى الالمرتبة احتل الفموجة اء اقض ن  احظ نبل (7) لشكلاو ( 7لجدول )ال من خبل    
 (>7==:) حيث بمغ عددىم فظةامحلاقضية امن بين  مِّيينالا نالسكا ونسبو من حيث عدد

دي الرماء اء قضافظة, وجالمحاّميين في لكمي لبلالمجموع امن  (@?914)نسبة  اّمي, وشكمو ا
نسبة  اّمي وشكمو ا( <:<7:لنسبة, حيث بمغ عددىم )العدد و انية من حيث الثالمرتبة اليحتل 

ن عدد ا( فقد كوهار , لرطبةا, حـديثة ,مـريةالعا, ئمالقا, ىـيت, نيةالحباقضية )ا ام  ا@(, 47=8)
,  >1:;,  87;;, <77:1, 8;=77, <=788, 8;7:8) اقد بمغو  افيي مِّيينالان السكا

@( عمى =74,  ;94,  >94,  :4=,  >4=,  ?4=,  48?لي, وبنسب )التو اّمي عمى ا( 9;;8
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٥ 

7٠ 

7٥ 

2٠ 

2٥ 

1٠ 

1٥ 

٤٠ 

٤٥ 

 الحبانية العامـرية القائم الرطبة حـديثة راوه عـنه الفلـوجة هـيت الـرمادي

: 
7991 2٠78 

 ء عنواخيرة قضالالمرتبة اء با, في حين جفظةالمحافي  مِّيينالان السكالمجموع امن  ليالتو ا
لكمي المجموع ا@( من 748نسبة ) اّمي شكمو ا( ===7مِّيين فيو )الان السكاحيث بمغ عدد 

 (.=??7م )ار  لعانبالافظة المحامِّيين في الان المسك
ثره اء بسبب تار, جانبالافظة اقضية محافي  مِّيينالان السكاتوزيع  يناتب ن  ا    

ر من انبالافظة اومح اق عمومالعر ا التي مر بياعية اجتمالادية و اقتصالاسية و السياث احدالاب
 ت حرباسانعكا, بسبب اضمني

 1997لمسكان االمِّيين في اقضية محافظة االنبار  لعامي ) ):( توزيع النسبيال(1شكل )
 (2018و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول )
م ادي فرض عميو منذ عاقتصار اق في حصالعر الى دخول ادت التي الخميج ا

 لصحياو مني الالمستوى اعمى  لسمبيةاره اثانعكست ا (, حيث8119م )اية عا( ولغ7??7)
ت المتغير الوثيق باطو ارتبعية والاجتمالانب الجو احد اره اعتباب لتعميمياوكذلك  لمعيشي,او 
قضية اغمب افي  مِّيينالان السكاض نسبة انخفاحظ ( نبل<817م )افي ع ام  ا .(9)خرىالا

( 8و7لمرتبة )اذىم عمى استحو ادي( الرمالفموجة, اءي )استمر قضار, حيث انبالافظة امح
 ليالتو ا@( عمى :4>8, <94:لي وبنسب بمغت )التو اّمي عمى ا( <99, 1=;د بمغت )اعدأب

ء )حديثة( حيث الثة قضالثالمرتبة ا, في حين تصدر فظةالمحاميين في لكمي لؤلالمجموع امن 
 ,ىـيتقضية )ا ام  ا@(, :4?نسبتو ) ام اّمي شكمو ا( 781فيو ) مِّيينالان السكابمغ عدد 

, <9, :;, :<) افيي مِّيينالان السكا( فقد بمغ عدد مـريةالعا, عـنو, ئمالقا, لرطبةا, نيةالحبا
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 ليالتو ا@( عمى :74, ?74, =84, 941, 48:, >4>نسبة ) الي شكمو التو ا( عمى <7, :8, :9
ذ بمغ عدد اخيرة الالمرتبة اوه باء ر اء قضا. وجفظةالمحامِّيين في الان السكالمجموع امن 

ر انبالافظة افي مح مِّيينالا@( من مجموع =14نسبة ) ا( فقط شكمو ?فيو ) مِّيينالان السكا
ت العمميافظة في فترة المحامنية ومرور الالة الحالى تردي اويعود سبب ذلك ( ؛ <817م )الع
ثرت عمى عزوف اث احدالا(, ىذه =811م )الى عا( 8119م )استمرت من عالعسكرية ا
 لذكور, والاء بتعميم اكتفالاعمييم و  ارس خوفالمدالى اتيم ابن لارسائل من العو الكثير من ا

ن السكالى امِّيين الاىم في رفع نسبة ائي يسابتدالالتعميم التخمف عن ان  ال البايغيب عن 
بسبب  (8179م )ات من عأمظممة بد بحقبةفظة المحا ن  مرورا اكم .(:)ادىم سنوياعدادة اوزي

لتعميمي اقع الو اعمى  اليلقت بظبلا ,عش(ابية )دارىالات ابالعصالعسكرية ضد ات العمميا
في  او لقمتيا ارس, لعدم توفرىالمدال في اطفالاق التحالعدم  مِّيينالاد اعدا دت مناوز 

لمشكمة اقمت ا( تف>817م )النزوح في عالعودة من افظة و المحالنزوح, وبعد تحرير ات امخيم
 التحتية ومن ضمنيافظة من تدمير لمبنى المحالعسكرية في ات العممياخمفتو  اكثر؛ لما
دة  ادور في زي ان ليامل كالعو ا, كل ىذه ال فيياطفالاق بعض التحال دون اح ارس ممالمدا

ي ة في الانسبة   (.=??7م )ابع اساض نسبتيم قيانخفالرغم من افظة عمى المحامِّ
 1997مي )ار لعانبال ا فظةامحقضية أل لبيئة )حضر وريف(احسب مِّيين الا نالسكاتوزيع 

 ( 2018و
 اوال: التوزيع الحجمي والنسبي لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف( في محافظة االنبار 

التوزيع الحجمي والنسبي لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف( لعموم سكان محافظة  -1
 االنبار  

 ايظيره ىذ الريف( لمالحضر و البيئة )اس اسان عمى السكاىمية توزيع اتبرز     
 تالجيا. لقد بينت (>) ديةاقتصالافية و الديموغر اعية و اجتمالاحي النو اين في التوزيع من تبا
في  لريفيةالحضرية و اطق المنابين  ين كبيراتب لكاىن( 8171)م المتحدة في عا مملؤلبعة ات

رىم بين اعما وحاممن تتر  قييناخمسة عر حد من كل ايمتمك و , حيث قالعر افي  ميةالانسب 
كبيرة  بة بصورةالكتاءة و القر ام باملالاوت معدل ابة, ويتفالكتا واءة القر القدرة عمى ا( ?:-71)

 ثانالابين ّمية الالريفية. ويبمغ معدل او الحضرية اطق المنافي مة اقالا نامك بحسب
@( ويعد 77) قيينالعر ا ذكورلالنسبة بين اضعف تمك  وىي تفوق@( :8) ت نسبةاقيالعر ا
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وتتسع @(, :7ة )لحضرياطق المنا نامن سك @(;8ّمية )الامن  اكثر تضرر الريف ان اسك
بة الكتاءة و القر ا لقدرة عمىامن حيث  ,لريفيةاطق المناضمن  ثانالالذكور و الفجوة بين ا

ن ا تبين لوظيفية, حيثاّمية الات محو ار اختبافي  اوضوحكثر اوت بصورة التفا اىذ ويتجمى
طق المناسنة ممن يعشن في  (:8-;7)لعمرية بين الفئة افي ث انالامن @( 1;) قل منا
بة ضمن الكتاءة و القر اممن يجدن ( @1<-8=)رنة مع نسبة ابة مقالكتاءة و القر الريفية ي جدن ا

ط عكسي بين ارتبالك ان ىنانستنتج من ذلك  .(=)لحضريةاطق المنالعمرية في الفئة ا نفس
لعكس اّمية و الانخفضت نسبة ا التحضر كممادت درجة از  اّمية, فكممالالتحضر ونسبة ادرجة 

 .صحيح
ت اسنو  71لحضر بع مر )ان ا@( من مجموع سك41=7مِّيين نسبة )الان السكاشكل 

لذي السيء ادي اقتصالالوضع الى ا ذلك (, ويعود سبب=??7م )افظة عالمحاكثر( في اف
ت التسعينيادي في فترة اقتصالار الحصان ابالخصوص افظة عمى وجو المحاق و العر امر بو 

لحرب ا التي سببتيالصحية اعية و اجتمالادية و اقتصالار اثالاعن  ضي, فضبلالمالقرن امن 
قية من تدني العر ائل العو الكثير من انت ات حيث عانينيالثماقية( في فترة العر ا -نيةاير الا)
لحصول عمى اجل العمل من الى التوجو التعميم و الى ترك ابيم  احذ المعيشي ممالمستوى ا

 71لريف بع مر )ان امن مجموع سك@( ;984لريف )امِّيين الاقوت يوميم, وبمغت نسبة 
طق المنا في لمجتمعيةا تالخدمامستوى  ضانخففظة, نتيجة الالمحاكثر( في ات فاسنو 

لحضرية وزج اطق المنالى اليجرة الريفية ائل العو اضطر ا امم, عيالزر اج انتالالريفية وقمة ا
ة كريمة ايوفر ليم حي وال ايجدي نفع ل تعميميم الاكمان امنيم  العمل ضنائيم في سوق ابنا

 .مستقببل
ء ا( سجل قض=??7م )ان في عاحظ ( نبل8لشكل )او  (8) جدوللا لخبل نوم    

لحضر اء القضان امجموع سك@( من 9848ذ بمغت )الحضر اميين عمى لؤلالالنسبة امرية العا
@( >714لحضر فبمغت )اميين دنى لؤلالالنسبة اء عنو اكثر(,  وسجل قضات فاسنو 71ع مر )
لحضرية حيث اطق المنالذين يعيشون في انو اع عدد سكارتف(, وذلك ال=??7م )افي ع

لحضر ان ارتفع حجم سكا اذ كمماء, القضان ا@( من مجموع سك:4;>شكمت نسبتيم )
نية, الحبادي, الرمالفموجة, ائم, القاوه, حديثة, ىيت, اقضية ) ر الا ام  اّمية, الانخفضت نسبة ا
, ?4<7,  ;4=7,  ;4=7,  <4>7,  ?4;7, , ;7:4,  >784لرطبة( بمغت نسبتيم )ا
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في  ءاكثر( في كل قضات فاسنو  71لحضر ع مر )ان امن مجموع سك ليالتو ا@( عمى :874
@(, ?4;<عمى بمغت )الالنسبة الرطبة اء الريف فقد سجل قضامِّيين الا ام  ا(. =??7م )اع

لريف ع مر ان امن مجموع سك @(>4?7ء حديثة )ادنى نسبة في قضافي حين بمغت 
دي, الرمالفموجة, عنو, انية, الحبائم, ىيت, القاقضية )الا ام  ا, ءالقضاكثر( في ات فاسنو 71)
,  47=9,  :984,  9847,  ?974,  =914,  >4<8,  =4>8ءت نسبتيم )اوه( جامرية, ر العا

 ام  ا (.=??7م )اء عاكثر( في كل قضات فاسنو  71لريف ع مر )ان امن مجموع سك @(147=
مِّيين في )حضر وريف( الان السكاض نسبة انخفا (9لجدول )احظ من ( فنبل<817م )افي ع

لمبحوثين بع مر الحضر ان ا@( من مجموع سك:4?لحضر نسبة )امِّيين الاذ شكل افظة, المحا
ن امن مجموع سك@( ?4<لريف )امِّيين الاوبمغت نسبة , فظةالمحاكثر( في ات فاسنو  71)
( 8لشكل )او  (9) جدوللا نوم. فظةالمحاكثر( في ات فاسنو  71لمبحوثين بع مر )الريف ا

@( من >784ذ بمغت )الحضر اّميين عمى لبلالالنسبة استحوذ عمى اء حديثة ان قضاحظ نبل
ءي )عنو, اء قضاء, وجالقضاكثر( في ات فاسنو  71لمبحوثين ع مر )ان السكامجموع 

ن السكاء من مجموع ا@( لكل قض848لحضر فبمغت )اّميين لنسب لبلادنى امرية( في العا
وه, اقضية )ر الاقي اب ام  ا(, <817م )اء في عالقضاكثر( في ات فاسنو  71لمبحوثين ع مر )ا
,  >4;,  :4;,  49:,  849ءت بنسب )الفموجة( جالرطبة, ادي, الرمانية, الحبائم, ىيت, القا

 71لمبحوثين ع مر )الحضر ان الي, من مجموع سكالتو ا@( عمى 7841,  7748,  ;4?
لفموجة اء الريف فقد سجل قضامِّيين الا ام  ا(. <817م )اء عاكثر( في كل قضات فاسنو 

من مجموع  @(?84مرية )العاء ادنى نسبة في قضا(, وسجمت @:794عمى بمغت )الالنسبة ا
ئم, القانية, الحباقضية )الا ام  ا, ءالقضاكثر( في ات فاسنو  71لمبحوثين ع مر )الريف ان اسك

,  49>,  49>,  ?4;,  49:, 41:دي, عنو( بمغت نسبتيم )الرماوه, حديثة, الرطبة, ر اىيت, 
ت اسنو  71لمبحوثين ع مر)الريف ان امن مجموع سك ليالتو ا@( عمى :774,  ;714,  :4?

 ء.القضاكثر( في اف

 القضية حسب البيئة )حضر, ريف( مسكان االمِّيينالحجمي والنسبي):( ل توزيعال(2جدول )
 (1997لعام ) النبار ا محافظة

 ءالقضا
 مِّيينالاحجم 

 لحضر(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لحضر ان السكا
 ء ):(القضافي 

لنسبة من ا
مِّيين الامجموع 

 ء ):(القضافي 

مِّيين الاحجم 
 لريف(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لريف ان السكا
 ء ):(القضافي 

لنسبة من ا
مِّيين الامجموع 

 ء ):(القضافي 
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7٠ 

2٠ 

1٠ 

٤٠ 

٥٠ 

٦٠ 

1٠ 

8٠ 

9٠ 

 الحبانية العامـرية القائم الرطبة حـديثة راوه عـنه الفلـوجة هـيت الـرمادي

 7991حضر    7991ريف  2٠78حضر  2٠78ريف  :

 >14> :984 :>9;8 :4?9 ;4=7 :<:>7 الـرمادي
 >14> >4<8 :::= :4?9 ?4;7 :9<: ىـيت

 =14> ?974 =:?<8 49?9 ;4=7 ?>=<7 لفمـوجةا
 41?; 9847 ?:71 741: >714 <8= عـنو

 ;84= 147= 7;<7 ;4=8 >784 18= وهار 
 >8:4 >4?7 <;79 :4;= ;7:4 9>7: حـديثة

 =94> ?4;< ;::9 49>9 :874 7>?7 لرطبةا
 >14; =4>8 8;?; :4?: <4>7 11<; ئمالقا
 49=? 47=9 ;7771 =84 9848 919 مـريةالعا
 <4:= =914 8>>71 48;8 ?4<7 1?;9 نيةالحبا
 ?84> ;984 ==7=? 47=9 41=7 :99=; فظةالمحا

جمهورية العراق, وزارة التخطيط , الجهاز المركزي المصدر: من عمل الباحث باالعتماد 

 .17, محافظة االنبار, جدول رقم 7991لالحصاء, نتائج تعداد العام للسكان لسنة 

محافظة  ألقضيةالتوزيع النسبي):( لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف(  (2شكل )
 (1997االنبار لعام )

 

 

 

 

 

 

 (.3و2من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول ) -المصدر:    

التوزيع الحجمي والنسبي):( لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف(  (3جدول )
 (2018)القضية محافظة االنبار  لعام 

 

 ءالقضا
 مِّيينالاحجم 

 لحضر(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لحضر ان السكا

لنسبة من ا
مِّيين الامجموع 

 ء ):(القضافي 

مِّيين الاحجم 
 لريف(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لريف ان السكا

لنسبة من ا
مِّيين الامجموع 

 ء ):(القضافي 
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 ء ):(القضافي  ء ):(القضافي 

 41;; ;714 ><7 41;: ;4? 8;7 ديالـرما
 <4:; ?4; >: 48;: :4; <9 ىـيت

 749; :794 <<8 =4<: 7841 9=8 لفمـوجةا
 949< :774 81 =4>7 848 : عـنو

 =4>> 49> > 9949 849 9 وهار 
 =4>7 :4? 81 949< >784 711 حـديثة

 8747 49> < ?4<= 7748 91 لرطبةا
 ?84; 49: <7 47=: 49: >7 ئمالقا
 <4== ?84 :7 8848 848 : مـريةالعا
 <4== 41: 8: 8848 >4; 78 نيةالحبا
 >14; ?4< <:> :4?: :4? 98> فظةالمحا

 .الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 
لبيئة )حضر, ريف( في امِّيين حسب الان النسبي لمسكالحجمي و التوزيع ا -2

 ر انبال افظة اقضية محا
( بمغت نسبة =??7م )اعن في احظ ( نبل9لشكل )ا( و 8لجدول )ال من خبل    

فظة, في المحاّميين في لكمي لبلالمجموع امن  @(47=9ر )انبالافظة الحضر محامِّيين الا
في  ادية خصوصاقتصالاة الحيا@(, وذلك لصعوبة ?84>لريف )امِّيين في الا حين بمغت نسبة

, عةالزر العمل في التوجو نحو التعميمي و انب الجان غير ميتمين بالسكاف جعل اريالاطق امن
مِّيين الاع نسبة ارتفان احظ ( نبل9لشكل )ا( و 9لجدول )ال ( فمن من خبل<817م )افي ع ام  ا

ميين في لكمي لؤلالمجموع ا@( من :4?:فظة لتشكل )المحالحضرية في اطق المنافي 
لمجموع ا@( من >14;لى )الريفية اطق المنامِّيين في الانخفضت نسبة افظة, في حين المحا
ليو الت ا ا( وم8119م )اث عاحدالى افظة. يعود سبب ذلك المحاميين في لكمي لؤلا
لصحية اعية و اجتمالات المؤشر اجع الى تر ادت ادية, اقتصالامنية و الاسية و السياع اوضالا
لتعميمي المستوى انعكس عمى ابدوره  افظة, ىذالمحاقضية ادية بين )حضر وريف( اقتصالاو 

لتي التخريبية ال اعمالافظة بالمحاثر امني وتالالوضع اعن تردي  فظة, فضبلالمحان السك
لى صرف اث احدالادت ىذه ارس, المدا اومن ضمني التحتية فييالبنى الى تدمير ادت ا
لمحدود, وكذلك الدخل ات ائل ذالعو ا ائيم خصوصابنائل عن تعميم العو الكثير من النظر ا
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الحضر 
٤9,٤: 

الريف 
٥٠,٦: 

2٠78 

ليف تعميميم وزجيم في سوق ائية, لعدم قدرتيم عمى توفير تكابتدالاحل المر اج من ىم في اخر ا
  (9) جدوللا لخبل منلصعبة. و اة الحيات اعدة في توفير متطمبالعمل لممسا

توزيع النسبي ):( لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف( في محافظة  (3) شكل
 (2018و1997) االنبار  لعامي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9و8د عمى جدول )اعتمالاحث بالبالمصدر: من عمل ا
ن اسكمعمى لالالنسبة احديثة ء اسجل قض (=??7) مافي ع حظ( نبل:لخريطة )او 

  مِّيين بنسبةالا لحضرا
ئم, عنو, القا) قضيةا ام  ا, ءاقضلافي  مِّيينالا نالسكامن مجموع  @(:4;=) 

,  :4?:)مِّيين الالحضر ان ا( بمغت نسبة سكنيةالحباوه, الرطبة, ر الفمـوجة, ادي, ىيت, الرما
لمجموع امن  ليالتو ا@( عمى 48;8,  ;4=8,  49>9,  49?9,  :4?9,  :4?9,  741:

لحضر ان ادنى لسكالالنسبة امرية العا ءاقضحين سجل في . ءامِّيين في كل قضلكمي لبلا
مرية حيث العاء احضر في قضلان اسكلاض عدد انخفا@( بسبب =84) مِّيين بنسبة بمغتالا

نية( الحبامرية, العاءي )الريفية فقد تصدر قضاطق المنافي  ام  ا ( نسمة.>;:7بمغ عددىم )
@( عمى <4:=@( و)49=?) مِّيين بنسب بمغتالا لريفا نانية في عدد سكالثاولى و الالمرتبة ا
ع ارتفالى امِّيين الاد اعداع ارتفاويعود سبب ء امِّيين في كل قضلكمي لبلالمجموع امن  ليالتو ا

مرية العا ءالريف في قضان اءين حيث بمغت نسبة سكالقضالريف في ىذين ان اعدد سك
نية الحباء الريف في قضان اء, في حين بمغت نسبة سكالقضان ا@( من مجموع سك48=?)

الحضر
الريف    :37,1

62,9: 

7991  
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طق المناقة طردية بين ك عبللان ىنالمعروف اء, ومن القضان ا@( من مجموع سك;>)
 ة . ي  مِّ الارتفعت نسبة ا الريف كممان اد عدد سكازدا اة, فكممي  مِّ الالريفية و ا

, تبوء (:و9لخريطة )او  (9) لجدولا تان معطيحظ م( نبل<817) مافي ع ام  ا    
@( من 949<مِّيين بنسبة بمغت )الالحضر ان اولى في نسبة سكالالمرتبة احديثة  ءاقض

@( من ?4<=) لرطبة بنسبة بمغتاء اقض انياء ثاء, وجالقضامِّيين في الان السكامجموع 
وه, ار  دي,الـرمائم, ىـيت, القالفمـوجة, ا) قضيةا ام  اء, القضامِّيين في الان السكامجموع 

 مِّيين الالحضر ان اعـنو( فقد بمغت نسبة سكنية, الحبامرية, العا
التوزيع النسبي ):( لمسكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف( القضية  (4و3خريطة )

 (2018و1997محافظة االنبار لعامي )
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 (3و2جدول )المصدر: باالعتماد عمى 
ر, فقد تصدر انبالافظة اقضية محامِّيين في ريف الان النسبة لمسكاب ام  ا ء,اضقلا 

لرغم من ا, عمى مِّيينالا ءالقضان امن مجموع سك @(949<) بنسبة بمغت ء عنواقض
دي, الـرما ,وهار نية, الحبامرية, العا) قضيةافي  ام  ا لريفيةا طقالمنانو في اض نسبة سكانخفا

 <4==,  <4==)مِّيين الالريف ان افقد بمغت نسبة سك لرطبة, حـديثة(الفمـوجة, ا ئم,القاىـيت, 
لي من مجموع التو اعمى  (=4>7,  8747,  >74;,  ?84;,  <4:;,  41;;,  =4>>, 

 .ءالقضامِّيين في الالريف ان السكا
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قضية البيئة )حضر, ريف( في اّمية حسب الات نسب اني لمستويالمكاين التبا -3
 رانبال افظة امح

لمختمفة افظة المحات ابين جي دالاغير ع افية تتوزع توزيعالجغر ات المتغير ان ا    
مِّيين الان السكاين الى تبادت البشرية( الطبيعية, ا) فيةالجغر ائص الخصاثير اف تختبلال اتبع

ت اربع فئالى اين التبا اخر, وتم تقسيم ىذالن امن مك )حضر, ريف(لبيئة افي نسبتيم حسب 
  اوحصمن( @711وتنتيي 1بـ ) اتبد

 -:تيالاكل اطو الاوية ات متساربع فئاعمى 
 :(25-0ّمية )الانسب  اقضية بمغت فييا .أ 

لفئة ضمت حضر ان ىذه ا( >و;و:و9لخريطة )ا( و 9( و)8لجدول )احظ من نبل
لفئة بنسبة اء حديثة ضمن ىذه ان قضالريف فكا ام  ا@(, =84) بنسبة بمغت مريةالعاء اقض

)عنو, قضية افقد ضمت حضر  (<817م )افي ع ام  ا(, =??7م )افي ع@( >8:4بمغت )
ن ريف الي, و كالتو ا@( عمى 8848,  8848,  =4>7نية( بنسب بمغ )الحبامرية, العا

 لي.التو ا@(عمى 8747, =4>7لفئة بنسبة )الرطبة( ضمن ىذه اءي)حديثة, اقض

التباين المكاني لمستويات نسب االّمية حسب البيئة )حضر, ريف(  (6و5و4و3خريطة )
  (2018و1997في اقضية محافظة  االنبار  لعامي )
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 (3و2)جدول المصدر : باالعتماد عمى   
 :(50- 25,1ّمية )الانسب  اقضية بمغت فييا .أ 

لفئة ضمت اىذه  ن  ا(  >و;و:و9لخريطة )ا( و 9( و)8لجدول )احظ من نبل    
,  48;8ئم( بنسب )القادي, عنو, الرمالفموجة, ىيت, الرطبة, اوه, انية, ر الحبا)قضية احضر 
 (,=??7م )افي ع ليالتو ا@( عمى :4?:,  7:,  :4?9,  :4?9,  49?9,  49>9,  ;4=8

,  9949ئم( بنسب بمغت )القائم, القادي, ىيت, الرماوه, اقضية )ر ا( ضمت <817م )اوفي ع
لم تضم ىذه ر انبالافظة اقضية محاريف  ام  الي. التو ا@( عمى =4<:,  47=:,  48;:,  ;:

 ( .<817و=??7مي )اي نسبة في عالفئة ا
 :(75- 50,1ّمية )الانسب  اقضية بمغت فيياج. 
ي الفئة لم تضم اىذه  ن  ا( >و;و:و9لخريطة )ا( و 9( و)8لجدول )احظ من نبل    

( لعدم تسجيل نسبة ضمن <817و=??7مي )ار في عانبالافظة اقضية محانسبة في حضر 
لفموجة, ادي, الرمائم, عنو, ىيت, القاقضية )الفئة ريف الفئة. في حين ضمت ىذه اىذه 

@( <4:=,  ;84=,  =94>,  =14>,  >14>,  >14>,  ?;نية( بنسب )الحباوه, الرطبة, ر ا
ئم, ىيت, القالفموجة, اقضية )ان ا( <817م )افي ع ام  ا(. =??7م )الي في عالتو اعمى 

,  ;;,  <4:;,  ?84;,  749;لفئة بنسب بمغت )اءت ضمن ىذه اوه( جادي, ر الرما
 لي. التو ا@( عمى =4>>

 :(100- 75,1ّمية )الانسب  اقضية بمغت فيياد. 
ء اء حديثة فقط جاحضر قض ن  ا(  >و;و:و9لخريطة )ا( و 8لجدول )احظ من نبل

لفئة بنسبة امرية فقط ضمن ىذه العاء اء ريف قضا@(, وج:4;=لفئة بنسبة )اضمن ىذه 
لرطبة, حديثة( اقضية )احظ حضر ( نبل<817م )ا(, وفي ع=??7م )ا@( في ع49=?)

نية, عنو( الحبامرية, العاءي )اء ريف قضالي. وجالتو ا@( عمى 949<,  ?4<=بمغت نسبتيم )
 لي. التو ا@( عمى  949<,  <4==,  <4==لفئة بنسبة )اضمن ىذه 

لبيئة )حضر, ريف( امِّيين حسب الان السنوي لمسكالنمو ات لمطمق ومعدالالتغير ا: انياث
 ر انبال افظة افي مح

لبيئة)حضر, ريف( في امِّيين حسب الان السنوي لمسكالنمو المطمق ومعدل التغير ا -1
 ر انبال افظة امح
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 الريف( كمالحضر و اميين )لؤل السنوي سمبيالنمو المطمق ومعدل التغير اء اج    
ي ة عمى مستوى الاىرة اجع نسبة ظاقضية لتر الافظة و المحان في السكان لمجموع اك فظة المحامِّ

ي ة أللمئوية لبلالنسب اد عمى اعتمالارنة و المقا اوسيتم ىن رنة من المقاء اجر افضل في الا انيمِّ
من (. و <817م )امِّيين في عالان السكاد اعدمل إلاد شالمطمقة ولعدم توفر تعداد اعدالا

ء الريف( جاو  لحضرا) في مِّيينالا نالسكا لمطمق لنسبالتغير ان احظ ( نبل:) لجدولال خبل
ّمية الالسنوي لنسب النمو اء معدل اج الريف( وليذالحضر و اّمية في )الاجع نسب التر  اسمبي
ن الحضر فبعد اعمى من ا فظةامحلاّمية لريف الاجع في نسب التر ان مستوى ا. وقد كاسمبي

-)( بتغير مطمق بمغ <817م )ا@( في ع?4<) ( بمغت=??7م )ا@( ع;984لنسبة )انت اك
لحضر فقد بمغت نسبة افي  ام  ا .@(41>-لسنوي سمبي بمغ )النمو اء معدل اوج @(>894

@( بتغير مطمق :4?لى )اجعت ا( تر <817م )افي ع ا( بينم=??7م )ا@( ع41=7مِّيين )الا
-لحضر )امِّيين في الالسنوي  لنسبة النمو اء معدل ا@( وج>4=-كذلك سمبي بمغ    )

84>.)@ 
لبيئة )حضر, امِّيين حسب الان السنوي لمسكالنمو المطمق ومعدل التغير ا -2
 ر انبال افظة اقضية محاريف( في 

لب افظة سجمت تغير مطمق سالمحاقضية ان جميع ا( :لجدول )احظ من نبل    
 لحضرامِّيين الالنسبة 

@( 9141-تغير مطمق حيث بمغ )عمى امرية العاء اذ سجل قضاومعدل نمو سمبي, 
ءت ا@(, وج?74-لحضر بمغ )امِّيين الادنى تغير مطمق لنسبة اء حديثة افي حين سجل قض

-نية ( بتغير مطمق بمغ )الحبائم, القاوه, ىيت, الرطبة, ر ادي, عنو, الرمالفموجة, اقضية )ا
لي اتو لا@( عمى 7949-,  ;784-,  ;714-,  7149-,  7148-,  :4<-,  41<-,  ;4;

 (.<817-=??7لممدة )

معدل النمو السنوي والتغير المطمق لنسبة السكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, (4جدول )
 (2018-1997في محافظة االنبار  لممدة ) ريف(

 ءالقضا

 لريفا لحضرا
لنسبة ا
(:) 

1997 

لنسبة ا
(:) 

2018 

لتغير ا
لمطمق ا
(:) 

 معدل
 (:لنمو)ا

لنسبة ا
(:) 

1997 

لنسبة ا
(:) 

2018 

لتغير ا
لمطمق ا
(:) 

 معدل
 (:لنمو)ا
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 48;- ?874- ;714 :984 ?84- <- ;4? ;4=7 ديالـرما
 48=- =884- ?4; >4<8 41;- ;714- :4; ?4;7 ىـيت

 41:- ;4<7- :794 ?974 <74- ;4;- 7841 ;4=7 لفمـوجةا
 <4:- =814- :774 9847 48=- :4<- 848 >714 عـنو

 7741- <94>- 49> 147= <4=- 7149- 849 >784 وهار 
 :94- 7148- :4? >4?7 =14- ?74- >784 ;7:4 حـديثة

 7841- >4?=- 49> ?4;< 941- 7148- 7748 :874 لرطبةا
 49<- :884- 49: =4>8 49>- ;784- 49: <4>7 ئمالقا
 :774- 9:48- ?84 47=9 7841- 9141- 848 9848 مـريةالعا
 48?- =4>8- 41: =914 >4;- 7949- >4; ?4<7 نيةالحبا
 41>- >894- ?4< ;984 <84- >4=- :4? 41=7 فظةالمحا

 (3و2المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى جدول)
ذ اّمية, الالنسب  الباس امطمق اقضية تغيير الالريف فقد سجمت جميع امِّيين الا ام  ا    

دنى اء حديثة اسجل قض@(, في حين >4?=-عمى تغير مطمق بنسبة )الرطبة اء اتبوء قض
ئم, القادي, الرمالفموجة, عنو, اقضية )اءت ا@( وج7148-مِّيين بمغ )الاتغير مطمق لنسبة 

,  :884-,  ?874-,  =814-,  ;4<7-وه( بنسبة تغير بمغت )امرية, ر العانية, الحباىيت, 
ءت اوج (,<817-=??7لي لممدة )التو ا@( عمى <94>-,  9:48-,  =4>8-,  =884-
(, =??7م )امِّيين في عالان السكاع نسبة ارتفلريفية؛ نتيجة الاطق المنالية في النسب عا

لنمو ايخص معدل  افيم ام  اءىم. ابناىمية تعميم ت ألاميالاء و ابفي لآلالثقالوعي ابسبب عدم 
عمى امرية عمى العاء استحوذ قضا( قد :لشكل )احظ من فظة نبلالمحاقضية افي حضر 

دنى معدل اء حديثة اسجل حضر قض ا@(, بينم7841-ذ بمغ )امِّيين الان امعدل نمو لمسك
وه( ائم, عنو, ر القانية, الحبالرطبة, ىيت, ادي, الرمالفموجة, اقضية )ا ام  ا@( =14-نمو بمغ )

-,  48=-,  49>-,  >4;-,  41;-,  941-,  ?84-,  <74-) النمو فييابمغ معدل 
ولى في الالمرتبة الرطبة اء الريف فقد تصدر ريف قضاطق انلمافي  ام  الي, التو ا@( عمى <4=

قضاء حديثة قد احتل المرتبة االخيرة في ادنى معدل ن ريف ا@(,  وك7841-عمى معدل نمو بمغ )ا
@(, وسجل ريف اقضية )الفموجة, عنو, الرمادي, ىيت, القائم, الحبانية, :94-نمو لمسكان االمِّيين اذ بمغ )

@( عمى :774-,  7741-,  48?-,  49<-,  48=-,  48;-,  <4:-,  41:-عدل نمو )راوه, العامرية( م
 (.        <817-=??7التوالي لممدة )
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 الحبانية العامرية القائم الرطبة حديثة راوه عنه الفلوجة هيت الرمادي

 ريف حضر :

معدل النمو السنوي لنسبة ):( السكان االمِّيين حسب البيئة )حضر, ريف( في  (4شكل )
 (2018-1997محافظة االنبار لممدة )

 
  
 
 
   
 
  

      
     

 
 (.4المصدر: باالعتماد عمى جدول) 
مي ار لعانبال ا فظةامحقضية ث( الانالنوع و)ذكور, احسب مِّيين الان السكاتوزيع 

 ( 2018و1997)
ن اث( لعموم سكانالنوع )ذكور, امِّيين حسب الان النسبي لمسكالحجمي و التوزيع ا -1

        .رانبال افظة امح
@( من مجموع 7:41نسبة ) امِّيين شكمو الالذكور ان احظ نبل (;) جدوللا لخبل من  

ت اّميالاث انالافظة, وبمغت نسبة المحاكثر( في ات فاسنو  71لذكور بع مر )ان اسك
(. =??7سنوات فاكثر( في المحافظة عام ) 71)ث بعمرانالان ا@( من مجموع سك:9:4)

سجمت في قضاء الرطبة ( ان اعمى نسبة لمذكور االمِّيين ;( والشكل );ومن خبلل الجدول )
سنوات فاكثر( في القضاء؛ بسبب 71@( من مجموع السكان الذكور في ع مر):974بنسبة )

( نسمة, وسجل قضاء حديثة ادنى نسبة لمذكور <:<81انخفاض حجم السكان حيث بمغ )
@( وجاءت االقضية )عنو, القائم, ىيت, الحبانية, الفموجة, الرمادي, ;4<االمِّيين بنسبة )

,  >814,  =794,  >794,  >794,  7949,  7947,  ;4?امرية, راوه( بنسب بمغت )الع
سنوات فاكثر( في كل قضاء عام  71@( من مجموع السكان الذكور في ع مر);884

@(, وذلك =74;(. وجاءت اعمى نسبة لبلناث االّميات في قضاء العامرية بنسبة )=??7)
@( من مجموع سكان االناث 48=?تبمغ ) الرتفاع نسبة سكان الريف في القضاء التي
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7٠ 
2٠ 
1٠ 
٤٠ 
٥٠ 
 7991ذكور 7991اناث  2٠78ذكور  2٠78اناث  : ٦٠

سنوات فاكثر( في القضاء, والمعروف ان سكان الريف يتصفون بالعادات والتقاليد  71ع مر)
  .التي تختمف عن العادات والتقاليد التي يتصف بيا سكان الحضر

ة التوزيع الحجمي والنسبي ):( لمسكان االمِّيين حسب النوع )ذكور, اناث( القضي (5) جدول
 (1997محافظة االنبار  لعام )

 ءالقضا
 مِّيينالاحجم 

 لذكور(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لذكور ان السكا
 ء ):(القضافي 

 لنسبةا
من مجموع 

مِّيين في الا
 ء ):(القضا

ت اّميالاحجم 
 ث(انال ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

ث انال ان السكا
 ء ):(القضافي 

 لنسبةا
من مجموع 

 تاّميالا
 ء ):(القضافي 

 ?74= =9:4 7?911 47<8 =794 =;=77 ديالـرما
 ;4?> 9147 :9;< ;914 7949 ::=9 ىـيت

 841= :9:4 >:9:9 41<8 >794 1=799 لفمـوجةا
 <84= =4;8 :?78 48=8 ;4? 9<: عـنو

 <94> ?4?9 <8>7 48>9 ;884 ;8? وهار 
 >84= ;884 <11: :4=8 ;4< 79;7 حـديثة

 =74> >14; ;999 49<9 :974 7=81 لرطبةا
 48<> 48<8 :17< <974 7947 <9=9 ئمالقا
 ;94= =74; 1?9< ;4>8 >814 <917 مـريةالعا
 :4:= 48?9 ?1>71 >4;8 >794 9:>9 نيةالحبا
 :74= :9:4 ?:7718 >4<8 7:41 8>8:: فظةالمحا

وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لالحصاء, نتائج المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 

 .17, محافظة االنبار, جدول رقم 7991تعداد العام للسكان لسنة 
محافظة  ألقضيةالتوزيع النسبي):( لمسكان االمِّيين حسب النوع )ذكور, اناث(  (5) شكل

 (2018و1997االنبار لعامي)
 
 
 
 
 

 (6و5باالعتماد عمى جدول )المصدر: من عمل الباحث 
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ط النشاكبر لمعمل في الاىمية الالتعميمي بل يعطون انب اىمية لمجاايضا يعطون  الو 
لعزوف اب اسباحد الذي يعد اث انالا المبكر خصوصاج اعن تشجيعيم لمزو  عي, فضبلالزر ا

في الثقالمستوى الريفية وتدني اطق المنالتعميمية في ات المؤسسالى قمة افة اضاسة, الدر اعن 
 بنسبة تاّميالاث انبلل دنى نسبةاء حديثة اقض , وسجللريفيةائل العو اغمب شي الالمعاو 
(, ويعود =??7فاكثر(  في عام ) تاسنو  71ث ع مر )انالان امن مجموع سك @(;884)

سبب ذلك الى الطابع الريفي الذي يسود ىذا القضاء فالمناطق الريفية والتي يمثل النشاط 
الزراعي الحرفة االساسية فييا والذي ال يتطمب مستوى عمميا مرتفعا, والن اغمب المزارعين 

اب تعميميم. وجاءت يعطون االولوية واالىمية االكبر لعمل اوالدىم في المزرعة عمى حس
 48<8,  =4;8االقضية )عنو, القائم, ىيت الفموجة, الرمادي, الحبانية, راوه, الرطبة( بنسب )

 71@( من مجموع سكان االناث ع مر)>14;,  ?4?9,  48?9,  =9:4,  :9:4,  9147, 
( نبلحظ انخفاض نسبة )الذكور =(. ومن خبلل الجدول )=??7سنوات فاكثر(  في عام )

 71@( من مجموع سكان الذكور بع مر )47=ناث( حيث بمغت نسبة االمِّيين الذكور )واال
@( من مجموع سكان >774سنوات فاكثر( في المحافظة, وبمغت نسبة االناث االّميات )

( انخفضت نسب جميع <817( ان في عام );( والشكل )>االناث. و من خبلل الجدول )
@( من مجموع >774نسبة لمذكور االمِّيين بمغت )االقضية حيث سجل قضاء الفموجة اعمى 

سنوات فاكثر( في القضاء, وجاء قضاءي )القائم, العامرية(  71السكان الذكور في ع مر)
@( لكل قضاء, وجاءت االقضية )الحبانية, راوه, عنو, 747بادنى نسبة لمذكور االمِّيين بمغت )

,  ;4<,  ;4:,  :94,  >84,  847,  :74الرطبة, ىيت, حديثة, الرمادي( بنسب بمغت )
( في كل =??7سنوات فاكثر( في عام )71@( من مجموع السكان الذكور في ع مر)<4=

االّميات بمغت  لئلناث(. بينما سجل قضاء الرطبة اعمى نسبة <817قضاء في عام )
( <817سنوات فاكثر( في القضاء في عام ) 71@( من مجموع سكان االناث ع مر )?4=7)

سبب ذلك الى الظروف االمنية غير المستقرة في العراق عموما ومحافظة االنبار  ؛ ويعزى
خصوصا, التي اسيمت في عزوف بعض العوائل عن الحاق بناتيم في المدارس وذلك 

امنية, اضافة الى اخراج من ىم في المراحل االبتدائية من الدراسة السيما االناث  ألسباب
@( بسبب ارتفاع نسبة التحضر 41;النسب بمغت ) بأدنىمنيم, وجاء قضاء العامرية 

العوائل. وجاءت االقضية )راوه, ىيت, القائم, الحبانية, عنو,  ألغمبوالمستوى المعاشي 
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,  =794, >784,  <774,  ?4=,  47=,  <4>,  :4;الرمادي, الفموجة, حديثة( بنسب )
7;4>)@   

ث( في انالنوع )ذكور, امِّيين حسب الان النسبي لمسكالحجمي و التوزيع ا -2
  ر انبال افظة اقضية محا

فظة الذكور في محامِّيين الان  عدد ا( >لجدول )ا( و ;لجدول )ال حظ من خبليبل   
@( من مجموع السكان االمِّيين في >4<8( شكموا نسبة )8>8::بمغوا )( =??7م )اع رانبالا

@(, كما في :74=ما نسبتو ) ( شكموا?:7718المحافظة, في حين بمغ عدد االناث االّميات )
( تراجعت نسب االمِّي ة لدى )الذكور واالناث( من مجموع <817(, وفي عام )>الشكل )

@(, وبمغ ;84:( شكموا نسبة )::;اعدادىما حيث بمغ عدد الذكور االمِّيين في المحافظة )
مِّيين في @( من المجموع الكمي لمسكان اال;4=;( شكموا نسبة )>9=عدد االناث االّميات )

محافظة االنبار. وبسبب التراجع االكبر لنسبة االناث االّميات اقتربت النسب بينيما من 
ي ة االسرع كان لصالح االناث  المجموع الكمي لبلّميين وىذا مؤشر ان التراجع في نسب االمِّ

( ان في عام <و=( والخريطة )>(. يبلحظ من جدول )>بصورة اكبر كما في الشكل )
( كانت جميع نسب االمِّيين الذكور ادنى من نسب االّميات االناث في جميع اقضية =??7)

@(,  ثم 49<9محافظة االنبار, و سجل قضاء الرطبة النسبة االعمى لمذكور االمِّيين بنسبة )
@( من مجموع سكان القضاء االمِّيين, ام ا 48>9بنسبة ) جاء في المرتبة الثانية قضاء راوه

م, ىـيت, الـرمادي, الفمـوجة, حـديثة, عـنو, العامـرية, الحبانية( بمغت نسبة الذكور اقضية )القائ
@(عمى >4;8,  ;4>8,  48=8,  :4=8,  41<8,  47<8,  ;914,  <974االمِّيين )

التوالي. من مجموع سكان القضاء االمِّيين. ام ا االناث االّميات فقد سجل قضاء الحبانية 
@(, ثم جاء قضاء العامرية بالمرتبة الثانية :4:=االقضية بنسبة ) النسبة االعمى من بين

@(, ام ا اقضية )عنو, حديثة, الفموجة, الرمادي, ىيت, القائم, راوه, الرطبة( ;94=بنسبة )
,  <94>,  48<>,  ;4?>,  ?74=, 841=, >84=, <84=بمغت نسبة االناث االّميات )

ضاء االمِّيين. يرجع سبب ارتفاع اعداد االناث @( عمى التوالي من مجموع سكان الق=74>
اسر السكان االمِّيين بسبب  ألغمب( الى انخفاض مستوى المعيشة =??7االّميات لعام )

الحصار االقتصادي الذي فرض عمى العراق مما ادى الى اخراج االسر لبناتيم من المدارس 
وغيرىا من االعمال خصوصا  او عدم الحاقين فييا, ومساعدة اسرىن في االعمال المنزلية
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في المناطق الريفية, وذلك لعدم استطاعتيم عمى تحمل نفقات التعميم, بعكس الذكور الذين 
اجبرت اسرىم عمى تعميميم ضمان عدم التحاقيم في الخدمة العسكرية, اضافة الى استمرار 

( >ظ من جدول )العادات والتقاليد الغير صحيحة التي تقف عائقا بوجو تعميم االناث. ويبلح
( كذلك جاءت نسب االناث االّميات في ىذا العام اعمى <817( ان  في عام );والخريطة )

من نسب الذكور االمِّيين, و سجل قضاء الفموجة النسبة االعمى لمذكور االمِّيين بنسبة 
دي @( من مجموع السكان االمِّيين في القضاء, ثم جاء في المرتبة الثانية قضاء الرما>14;)

@(, ام ا اقضية )ىـيت, حـديثة, العامـرية, الرطبة, الحبانية, عـنو, القائم( بمغت 848:بنسبة )
,  =4>7,  ;4<7,  8747,  8848,  9949,  49<9,  ;14:نسبة الذكور االمِّيين )

@( عمى التوالي من مجموع السكان االمِّيين في القضاء. ام ا االناث االّميات فقد سجل <774
@( ثم جاء قضاء عنو بالمرتبة 48<<القائم النسبة االعمى من بين االقضية بنسبة )قضاء 

@(, ام ا اقضية )الفموجة, الرمادي, ىيت, حديثة, راوه, العامرية, الرطبة, 949<الثانية بنسبة )
,  ?4<=,  <4==,  =4>>,  =74>,  ;4?;,  <4>;,  48?:الحبانية( جاءت بنسب )

 مجموع السكان االمِّيين في القضاء @( عمى التوالي من;74<

القضية  )ذكور, اناث( سكان االمِّيين حسب النوعلم الحجمي والنسبي):( توزيعال(6جدول )
 (2018محافظة االنبار  لعام )

 ءالقضا
 مِّيينالاحجم 

 لذكور(ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

لذكور ان السكا
 ء ):(القضافي 

 لنسبةا
من مجموع 

مِّيين في الا
 ء ):(القضا

ت اّميالاحجم 
 ث(انال ا)
 

 مِّيينالانسبة 
من مجموع 

ث انال ان السكا
 ء ):(القضافي 

 لنسبةا
من مجموع 

 تاّميالا
 ء ):(القضافي 

 <4>; >784 8?7 948: <4= >:7 ديالـرما
 ;4?; <4> 1; ;14: ;4: 9: ىـيت

 48?: =794 >=8 >14; >774 ;<8 لفمـوجةا
 949< <774 81 =4>7 >84 : عـنو

 =4>> :4; > 9949 847 9 وهار 
 =74> <4;7 := 49<9 ;4< >: حـديثة

 ?4<= ?4=7 91 8747 :94 < لرطبةا
 48<< 47= 91 <774 747 : ئمالقا
 <4== 41; :7 8848 747 : مـريةالعا
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الذكور 
االناث  : ٥,٤2

٥1,٥ : 

2٠78 

الذكور 
28,٦: 

االناث 
17,٤: 

7991 

 ;74< ?4= :: ;4<7 :74 71 نيةالحبا
 ;4=; >774 >9= :84: 47= ::; فظةالمحا

 الدراسة الميدانية )استمارة االستبيان(.المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 
في محافظة االنبار   حسب النوع )ذكور, اناث( لمسكان االمِّيين ):( (توزيع النسبي6شكل )

 (2018و1997ي )لعام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ( >و;د عمى جدول )اعتمالاحث بالبالمصدر: من عمل ا 
     
(  التوزيع النسبي ):( لمسكان االمِّيين حسب النوع )ذكور, اناث( القضية 8و7)خريطة 

  (2018و1997محافظة االنبار لعامي )
   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )2العدد )

 2020 حزيران

 

)7:7; ) 
 

 .(7و6)جدول المصدر : باالعتماد عمى 
 ت:اجاستنتالا

نسبتيم ذ بمغت ا, سةالدر ا مدةل خبل مِّيينالا نالسكاحجم  ضانخفا  .1
ن ا( من مجموع سك<817م )ا@( في ع47?لى )اجعت ا(, وتر =??7م )افي ع @(8:49)
 لتعميم. اىمية ان بالسكاتج من وعي ان اكثر(, وىذات فاسنو  71فظة من عمر )المحا

لحضرية اطق المنا بين مِّيينالا نسبة ضح فياو  يناتب كاىن سةالدر ا بينت  .2
فظة المحاقضية النسب من بين اعمى ا حديثة ءاقضحضر  تصدر حيث, لريفيةاطق المناو 
ء افي حين سجل ريف قض, ءالقضامِّيين في الان السكا@( من مجموع 949<ذ بمغت )ا

م افي ع ءالقضامِّيين في الان ا@( من مجموع سك949<بمغت ) ّميينعمى لبلالالنسبة اعنو 
(817>.) 

ذ ا ,قضيةالاو فظة المحاعمى عمى مستوى الالنسبة ات اّميالاث انالاتصدرت  .3
م امِّيين في عالان الكمي لمسكالمجموع ا@( من ;4=;ت )اّميالاث انالابمغت نسبة 

ت بمغت اميّ الاث انعمى لبلالالنسبة ائم القاء اقضية تصدر قضالا(, وعمى مستوى <817)
 (.<817م )اء في عالقضامِّيين في الان السكا%( من مجموع 48<<)

 ت:التوصيا
جل افظة, من المحامِّيين في الاد اعدامل لمعرفة اش ء مسحاجر ازم لبلامن  .1

 لمستقبمية .الخطط افي  ادة منياستفت لبلاناعدة بياتوفير ق
طق المنافي  الة في توزيعيالعداّمية وتحقيق الاصة بمحو ارس خاء مدانشا .2

 .الييامِّيين الاعي سيولة وصول اير  الريفية بماطق المنالحضرية, وكذلك في   ا
قش اتن تاومؤتمر  تاندو  مةاقا لىا رانبالامعة اج اوخصوص تامعالجا دعوة .3

عمى  ارىانتشالحد من او اىرة الظاء عمى ىذه اجعة لمقضالنالحمول اّمية وتقديم الاىرة اظ
 قل تقدير.ا

 االحاالت
 .>=7ص.8<?7احمد نجم الدين فميجة, جغرافية سكان العراق, مطبعة جامعة العراق,  .1
 . 9;8, ص;<?7, مطبعة جامعة الموصل, 7يونس حمادي عمي, مبدا عمم الديموغرافية, ط .2
جميورية العراق, وزارة التخطيط, الجياز المركزي لبلحصاء, مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في  .3

 .7:, ص8171العراق, 
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مطبعة  التطبيقية(,ة دراسة في الجغرافي)صالح فميح حسن, جغرافية التعميم االبتدائي في العراق,  .4
 .;87, ص?=?7دار السبلم, بغداد , 

 .777, ص :??7, منشاة المعارف, االسكندرية, 9فؤاد محمد الصقار, التخطيط االقميمي, ط .5
 √      حسب المعادلة yole) تم حساب عدد الفئات حسب طريقة ))*( 

= حجم المفردات nحيث   
, دار غيداء لمنشر 7طو حسين الزبيدي, مبادئ االحصاء, طوصنفت بطريقة االطوال المتساوية. المصدر: 

 .::8, ص8179والتوزيع, عمان,
,مطبعة االزىر, بغداد , 7عباس فاضل السعدي, محافظة بغداد دراسة في جغرافية السكان,ط .6

 .;:ص ,>=?7
. 8171, ايمول,صفحة وقائع حول محو االّمية في العراق العراق, منظمة اليونسكو .7
rgwww.iauiraq.o      

  مؤشر التكافؤ= )*(
مؤشر الخاصية لبلناث
مؤشر الخاصية لمذكور

المصدر: ليمى وحيد الدين احمد الزيني, التحميل العاممي  100× 

م, جامعة =811لظاىرة االّمية في محافظات جميورية مصر العربية وفقا لبيانات تعداد لمفجوة النوعية
 .1:;, ص=817, 81االزىر, مجمة قطاع الدراسات االنسانية, العدد

 , معيد اليونيسكو لبلحصاءات, مؤشرات اليونيسكو((ة منظمة االمم المتحدة لمتربية والعمم والثقاف .8
 .;:ص, ?811التربية فنية/تقنية,
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