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 كليت الرتبيت للعلوم االنسانيت     –جامعت االنبار  

 
 املستخلص

من المؤشرات االحصائية التي تفرق بين الشعوب الفتية الشابة  ُيعد العمر الوسيط       
، وُيعرف بأنو السن الذي يقسم السكان الى نصفين متساويين والشعوب المعمرة المسنة 

واآلخر أقل منو ويمثل السكان ذو أحدىما أعمى منو ويمثل السكان ذو السن الكبير ، 
عند دراسة توزيع السكان وُيستخدم لتمخيص التركيب العمري لمسكان  السن الصغير

اما دليل التعمر ىو حركة االعمار نحو الشيخوخة ، وىو يقيس  حسب فئات السن.
العالقة بين فئة كبار السن وفئة صغار السن وُيعد قياس دليل التعمر ميمًا من خالل 

 لتو االجتماعية واالقتصادية باإلضافة إلى اىميتو في تقويم العناصر الديموغرافية .دال
Abstract: 

       The  age of the statistical indicators that differentiate between 

the young middle peoples young perennials and Peoples elderly, 

defined as the age at which divides the population into two equal 

halves, one above it represents the population is a big age, and the 

other below it represents the population is a little older and is used 

to summarize the age structure of the population when studying the 

distribution population by age groups. The Index of Aging 

reconstruction movement toward aging, which measures the 

relationship between the older category and the category of young 

people is an important Index of Aging manual measurement by the 

social and economic significance in addition to its importance in 

the evaluation of demographic elements                                       
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 المقدمة

 )مؤشرات( يستدعي دراسة التركيب العمرى لسكان المحافظة ، استخدام مقاييس     
العمر الوسيط المجتمع سنيًا ، ومن ىذه المقاييس نسبة  إحصائية أخرى لوصف حالة

التي تعطى صورة واضحة وسريعة  لمسكان الذى ُيعد من المؤشرات اإلحصائية الميمـة
ودليل التعمر الذي يعبر عن تغير العالقة بين فئتي ،  عن التركيب السنى في المحافظة

 كبار السن وصغار السن .
والتغيرات التي ولمعرفة ىذه المؤشرات وتوضيح ىذا التركيب ومعرفة خصائصو       

تطرأ عميو ، سوف يتم تقسيم البحث الى مبحثين تناول المبحث االول العمر 
 . Index of Aging   دليل التعمر . اما المبحث الثاني فتناول age  middleالوسيط

 مشكمة البحث : -1
يتغيران بصورة مستمرة ؛ لكن ليس  بالرغم من ان العمر الوسيط ودليل التعمر   

بوضوح تام من حيث مستوى التغير واتجاىاتو لذلك تحددت مشكمة البحث باألسئمة 
 التالية :

ىل ىناك تغير في العمر الوسيط لمذكور واالناث وفي الحضر والريف لسكان  -1
 محافظة االنبار خالل مدة الدراسة ؟

واالناث وفي الحضر والريف لسكان ىل ىناك تغير في دليل التعمر لمذكور  -2
 محافظة االنبار خالل مدة الدراسة ؟

 الفرضية -2
وجود تغير في العمر الوسيط ودليل  انطالقًا من مشكمة البحث ، فان الدراسة تفترض   

                                 لسكان محافظة االنبار خالل مدة الدراسة . التعمر وبمستويات واتجاىات مختمفة
 الحدود المكانية والزمانية : -3  
(؛ اذ تقع محافظة االنبار 1تتمثل الحدود المكانية لمدراسة بمحافظة االنبار خريطة )  

في الجزء الغربي من وسط العراق، ولمحافظة االنبار حدود دولية تتمثل بالحدود السورية 
من جيتيا الشمالية الغربية، والحدود االردنية من جيتيا الغربية، وحدود المممكة العربية 

ي جيتيا الجنوبية الغربية، اما حدودىا االدارية فتحدىا محافظة نينوى شمااًل، السعودية ف
ومحافظة صالح الدين من الشمال الشرقي، ومحافظة بغداد شرقًا ومحافظتي النجف 



 أ. د. حسني علي عبد الراوي

 م. أياد حممد خملف الدليمي
 

 الوسيط ودليل التعمر لسكان  التغري يف العمر

 (4172-7711للمدة ) حمافظة االنبار       

 

) 227 ) 
 

وكربالء من الجنوب والجنوب الشرقي،  . اما موقع محافظة االنبار الفمكي فيي تمتد 
ــــــــ ° 38¯45شمااًل وبين خطي طول )°( 35¯15ـ ــــــــــ° 33¯23بين دائرتي عرض )

بالنسبة لممساحة تحتل محافظة االنبار مساحو واسعو من العراق وىي  شرقًا،°( 44¯13
او ما يساوي  2( كم138288تعد اكبر المحافظات العراقية مساحو حيث تبمغ مساحتيا )

 ن الناحية اإلداريةوتتكون م( 1)2( كم435352%( من مساحة العراق البالغة )31.8)
 . خارطة  حسب التقسيم اإلداري لممحافظة

 (1خريطة )                                     
 موقع محافظة االنبار بالنسبة لمعراق  والتقسيمات االدارية )االقضية(      

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

 2337لسنة  533333: 1، وخريطة االنبار االدارية ، مقياس  2333لسنة           
. 
 
 

                                   



جملة جامعة األنبار للعلوم 

                                         اإلنسانية
 

 ( 7العدد )

 4171 حزيران()

 

  (228 (  
 

 العمر الوسيط : المبحث االول
من المؤشرات االحصائية التي تفرق بين الشعوب الفتية الشابة  ُيعد العمر الوسيط       

عند دراسة توزيع والشعوب المعمرة المسنة ، وُيستخدم لتمخيص التركيب العمري لمسكان 
السكان حسب فئات السن ، وُيعرف بأنو السن الذي يقسم السكان الى نصفين متساويين 

واآلخر أقل منو ويمثل السكان ذو  أحدىما أعمى منو ويمثل السكان ذو السن الكبير
:( من التوزيع وليذا فحجمو يعتمد عمى 53وىو بيذا يتفق مع الرقم ) . (2)السن الصغير

موقعو في التوزيع وليس عمى قيمتو. وُيعتبر العمر الوسيط من اىم المقاييس الشائعة 
ث كمما تقدم لمداللة عمى فتوة السكان إذ يستخدم لقياس مدى تقدم السكان بالعمر ، حي

-14ويتراوح مدى العمر الوسيط في العادة ما بين ) .(3)عمر السكان زاد العمر الوسيط
( سنة ، وقد صنف المختصون في جغرافية السكان شعوب العالم طبقا ليذا العمر 34

سنة( ، وشعوب متوسطة الفتوة أو ناضجة 23 أقل من)الوسيط  إلى شعوب فتيـة عمرىـا
ويرتبط ىذا التصنيف صعودا أو ،  سنة فأكثر(33وشـعوب معمـرة)سنة( ،  23-29)

منيا معدالت المواليد السائدة في المجتمعات ، حيث  بعدة عوامل ديموغرافية ىبوطا
تتناسب قيمة العمر الوسيط تناسبا عكسيا مع معدل المواليد فكمما ارتفعت معدالت 

ادة عدد السكان في فئات العمر المواليد في المجتمعات كان مؤشرا عمى فتوتيا ، وزي
معدالت  الصغيرة مما يؤدي الى صغر العمر الوسيط وعمى العكس من ذلك كممـا قمـت

المواليد ارتفع العمر الوسيط . اما العالقة مع معدل الوفيات الخام فيرتبط العمر الوسيط 
رضع بعالقة طردية ، وعكسية مع معدل وفيات فئات السن الصغرى وخاصة االطفال ال

حيث يؤدي االنخفاض في معدل وفيات االطفال الى زيادة السكان في تمك الفئات وما 
يصاحبو من صغر العمر الوسيط ، والعكس صحيح . ويرتبط العمر الوسيط بعالقة 

عامًا ، حيث كمما  63عكسية مع معدل وفيات فئات السن الكبيرة السيما فئات اكثر من 
أما تأثير ئات ارتفع العمر الوسيط والعكس صحيح . انخفض معدل الوفيات في تمك الف

اليجرة عمى ىذه السن فيتوقف عمى ما إذا كان البمد اصاًل يرسل المياجرين أو يستقبميم 
. فتأثير اليجرة (4)وعمى حجم اليجرة بنوعييا وعمى اعمار المياجرين بطبيعة الحال

الوسيط ففي اليجرة الوافدة   الوافدة والخارجة لكل منيما تأثير عكس اآلخر عمى العمر
كمما زاد عدد صغار السن كمما قل العمر الوسيط والعكس ، وكمما زاد عدد كبار السن 
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صاحب ارتفاع في العمر الوسيط والعكس صحيح . اما اليجرة الخارجة فعكس ذلك أي 
 كمما زاد عدد صغار السن ارتفع العمر الوسيط والعكس ، وكمما زاد عدد كبار السن ادى
ذلك الى انخفاض العمر الوسيط والعكس صحيح . وتؤثر التنمية بأشكاليا المختمفة عمى 
العمر الوسيط وذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة حيث االرتقاء في الخدمات الصحية ) 
تنمية الخدمات الصحية( لو اكبر األثر في تقميل معدل الوفيات وخاصة وفيات االطفال 

الخدمات التعميمية والثقافية ) زيادة نسبة المتعممين ( في  الرضع . اما التنمية في
المجتمع فيؤدي ذلك الى انخفاض معدل المواليد وذلك الن االفراد المتعممين اقل انجابًا 

  . (5)من االفراد غير متعممين
( ان العمر الوسيط جاء متدنيًا في 1يتضح من تتبع وتحميل بيانات الجدول )       

بداية مدة الدراسة، وبدأ يرتفع بعدىا حتى نياية مدة الدراسة ، وتفوق العمر الوسيط في 
ناث الحضر مثيمو لذكور  الحضر عمـى نظيره في الريف ، وتفوق العمر الوسيط لذكور وا 

ناث ريف المحافظة طـ وسيتم تناول العمر الوسيط في ىذا المبحث .  الدراسة وال مدةوا 
حسب النوع ) ذكور ، اناث( في الحضر والريف وحسب المجموع الكمي لمذكور واالناث 

 ولمجموع الحضر والريف .
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 (1جدول )                                          
 النبار والعراق حسب البيئة )حضر ، ريف (العمر الوسيط لسكان محافظة ا           

 (   2114 –1977والنوع)ذكور، اناث( خالل مدة الدراسة )                    

 النوع السنة
 العراق محافظة االنبار

 المجموع ريف حضر المجموع ريف  حضر 

1977 
 15.1 12.6 15.7 12.8 11.8 15.5 الذكور
 15.4 15.1 15.6 12.5 11.4 12.5 االناث
 15.3 12.9 15.7 12.6 11.6 15.1 الكمي

1987 
 16.1 12.5 16.6 15.8 12.5 16.5 الذكور
 16.1 15.3 16.4 12.8 12.5 15.2 االناث
 16.1 15.1 16.5 15.4 12.5 16.1 الكمي

1997 
 16.2 15.1 17.1 15.2 12.4 15.7 الذكور
 16.6 15.8 17.1 15.5 15.2 15.8 االناث
 16.4 15.4 16.9 15.3 12.6 15.7 الكمي

2117 
 16.5 15.3 17.1 16.3 15.3 17.1 الذكور
 16.9 15.9 17.4 16.7 15.9 17.4 االناث
 16.7 15.6 17.3 16.5 15.6 17.3 الكمي

2114 
 17.5 16.1 21.5 17.1 15.2 21.5 الذكور
 21.2 16.7 21.8 17.5 16.7 21.8 االناث
 21 16.4 21.7 17.3 16.4 21.7 الكمي

2114  
 ميداني

 - - - 21.5 21.1 21.9 الذكور
 - - - 21.9 21.5 21.2 االناث
 - - - 21.7 21.3 21.1 الكمي

، 1977من حساب الباحث باالعتماد عمى نتائج التعدادات السكانية لالعوام  -المصدر:
 ونتائج المسح الميداني. 23314و 2337 ، وتقديرات السكان لالعوام1997، 1987

 -حساب العمر الوسيط يكون حسب المعادلة االتية:
 ع -(2÷)ك                               

 مأ×  ----------------س =   د +             
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طــول الفئــة ، ك=  =أ حيث انو: س= العمر الوسيط ، د= الحد االدنى لمفئة الوسيطية ، 
عـدد التكــرارات ومــا يعـادل مجمــوع الســكان ، ع= مجمــوع التكـرارات الصــاعدة التــي تســبق 

 فئة الوسيط ، م= تكرار الفئة الوسيطية االصمي.
، مديريـــة دار الكتـــب لمطباعـــة  2عبـــاس فاضـــل الســـعدي ، جغرافيـــة الســـكان ج -انظـــر:

 ،  98، ص  753، ص  2332والنشر ، بغداد ، 
، المنشأة العامة لمنشر  1عبد هللا فياض ، مبادئ االحصاء الجغرافي ، ط فتحي  - 

 .253، ص  1983والتوزيع واالعالن ، ليبيا ، طرابمس ، 
 

 العمر الوسيط لسكان الحضر . -اوالا 
( نرى تفوق العمر الوسيط لذكور الحضر 1( والشكل)1من خالل الجدول )          

(، بينما فاق العمر الوسيط لإلناث 1987 ، 1977)مثيمو إلناث الحضر في السنوات 
( ، وقد جاء العمر الوسيط لسكان الحضر  2314،  2337،  1997في السنوات    ) 

في محافظة االنبار من خالل المسح الميداني اكبر من العمر الوسيط من خالل 
لمذكور ( سنة 21.2،  23.9، لكنو لم يختمف كثيرًا فقد جاء  )2314تقديرات عام 

سجل العمر الوسيط لمذكور في الحضر تغيرًا مستمر صعودًا  واالناث عمى الترتيب.
خالل مدة الدراسة ، وكان   1987الذي سجل تراجعًا عن عام  1997باستثناء عام 

، واكبر عمر وسيط كان 1977( سنة عام 15.5ادنى عمر وسيط لمذكور في الحضر)
عمر الوسيط من خالل المسح الميداني عميو ( سنة وقد زاد ال23.5بمغ ) 2314عام 

وتقديرات  1977( سنوات بين تعداد 5( سنة ، وبمغ التغير المطمق )3.4بمقدار )
 . ()( شير سنوياً 1.6. وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار ) 2314
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 (1الشكل)
 اناث ، مجموع(تغير العمر الوسيط لسكان حضر محافظة االنبار حسب النوع )ذكور ، 

 (2114-1977خالل مدة الدراسة )

 
 (  1باالعتماد عمى جدول )  -المصدر :

 
اختمف تغير العمر الوسيط لإلناث في الحضر، حيث جاء مستمرا نحو الزيادة       

( سنة واعمى عمر 12.5بمغ ) 1977خالل مدة الدراسة وسجل ادنى عمر وسيط  عام 
( سنة ، وقد زاد عميو العمر الوسيط من خالل 23.8بمغ ) 2314وسيط كان عام 

( سنة ، 8.3غير المطمق لمعمر الوسيط )( سنة ، وبمغ الت3.4المسح الميداني بمقدار )
 ( شير سنويًا.2.7وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار )

اما التغير في العمر الوسيط لمجموع الذكور واالناث في الحضر جاء مشابيًا       
ثم عاود  1997ثم انخفض عام  1987لتغير العمر الوسيط لمذكور، حيث ارتفع عام 

( 15.1بمغ ) 1977وسجل ادنى عمر وسيط  عام ية مدة الدراسة ، االرتفاع حتى نيا
( سنة ، وقد زاد عميو العمر الوسيط 23.7بمغ ) 2314سنة واعمى عمر وسيط كان عام 

( 6( سنة ، وكان التغير المطمق لمعمر الوسيط )3.4من خالل المسح الميداني بمقدار )
وقد تفوق العمر  ( شير سنويًا.1.9سنة . وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار )

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

 ميداني ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠٠7 ١997 ١987 ١977

 المجموع االناث الذكور

فتي مجتمع  

ناضج مجتمع  

 سنة
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ناث حضر المحافظة طـوال مدة  ناث الحضر في العراق مثيمو لذكور وا  الوسيط لذكور وا 
 .2314و 2337الدراسة وتشابيما في عامي 

وحسب تصنيف المختصون في جغرافية السكان فان المجتمع السكاني في الحضر      
أقل كان ( الن العمر الوسيط  2337،  1997،  1987، 1977كان فتيًا في االعوام )

والمسح الميداني فقد دخل المجتمع بداية مرحمة  2314سنة . اما في تقديرات  23 من
 سنة .23( سنة لتخطى العمر الوسيط 29-23النضوج )

 العمر الوسيط لسكان الريف .  -ثانياا 
جاء تغير العمر الوسيط في الريف مشابيًا لتغيره في الحضر ، حيث زاد العمر        

( ، بينما فاق 1987،  1977الوسيط لذكور الريف مثيمو إلناث الريف في السنوات )
 (2314،  2337،  1997العمر الوسيط لإلناث في السنوات )

مر الوسيط لذكور الريف ( نرى تفوق  الع2( والشكل)1من خالل الجدول )          
، بينما جاء العمر الوسيط 1987 وتساوييما في العام 1977مثيمو لإلناث في السنوات 

( ، وقد اختمف العمر الوسيط  2314،  2337،  1997اكبر لإلناث في السنوات ) 
لسكان الريف في محافظة االنبار من خالل المسح الميداني عن العمر الوسيط من 

( لمذكور 21.5،  23.1، لك كثيرًا فقد جاء المتوسط )2314ام خالل تقديرات ع
 واالناث عمى الترتيب.

الذي  1997ُسجل تغيرًا مستمر لمعمر الوسيط لذكور الريف صعودًا باستثناء عام   
خالل مدة الدراسة ، وكان ادنى عمر وسيط لمذكور في  1987سجل تراجعًا عن عام 

( وقد زاد 15.3بمغ ) 2337وسيط كان عام ، واكبر عمر 1977( عام 11.8الريف)
( عن العمر الوسيط من 4.9العمر الوسيط من خالل المسح الميداني عميو بمقدار )

وتقديرات  1977( سنة بين تعداد 3.4، وبمغ التغير المطمق )2314خالل تقديرات 
سبنا ( شير سنويًا ، ولكن اذا ح1.1. وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار ) 2314

، فسيكون التغير المطمق اكبر  1977التغير المطمق بين المسح الميداني وبين عام 
 ( سنة.8.3حيث سيصل الى )
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 (2الشكل)
 تغير العمر الوسيط لسكان ريف محافظة االنبار حسب النوع )ذكور ، اناث ،مجموع(

 (2114-1977خالل مدة الدراسة )

 
 (      1باالعتماد عمى جدول )  -المصدر :   

تغير العمر الوسيط لإلناث في الريف بشكل مختمف عن الذكور، حيث جاء      
بمغ  1977مستمرا نحو الزيادة خالل مدة الدراسة وسجل ادنى عمر وسيط  عام 

( سنة ، وقد زاد عميو 16.7بمغ ) 2314( سنة واعمى عمر وسيط كان عام 11.4)
( سنة ، 23.5سنة حيث بمغ )( 3.8العمر الوسيط من خالل المسح الميداني بمقدار )

( سنة، وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد 5.3وبمغ التغير المطمق لمعمر الوسيط )
 ( شير سنويًا.1.7بمقدار )
أتى التغير في العمر الوسيط لمجموع الذكور واالناث في الريف مشابيًا لتغير      

، وسجل ادنى  ة الدراسةحيث جاء مستمرا نحو الزيادة خالل مد العمر الوسيط لمحضر ،
بمغ  2314( سنة واكبر عمر وسيط كان عام 11.6بمغ ) 1977عمر وسيط  عام 

( سنة . وىذا يعني ان العمر 4.8( سنة ، وكان التغير المطمق لمعمر الوسيط )16.4)
( شير سنويًا ، وقد زاد العمر الوسيط من خالل المسح 1.5الوسيط يزيد بمقدار )

  .2314( سنة عن العمر الوسيط لتقديرات 3.9الميداني بمقدار )

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 
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 المجموع االناث الذكور

 مجتمع فتي

 مجتمع ناضج

 سنة
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ناث حضر     ناث الريف في العراق مثيمو لذكور وا  تفوق العمر الوسيط لذكور وا 
عدا الذكور في عام  2314و 2337المحافظة طـوال مدة الدراسة وتشابيما في عامي 

2314. 
ُصنف حسب تصنيف المختصون في جغرافية السكان مجتمع سكان محافظة      
 2337،  1997،  1987، 1977نبار الريفي الى مجتمع سكاني فتي في االعوام )اال
سنة . وفقط العمر الوسيط من خالل  23 أقل منكان ( الن العمر الوسيط  2314،

-23المسح الميداني تجاوز مرحمة الفتوة بقميل ، ودخل المجتمع بداية مرحمة النضوج )
   طفيفة . سنة بقيم23( سنة لتخطى العمر الوسيط 29
 العمر الوسيط إلجمالي السكان . -ثالثاا 
( نالحظ تفوق العمر الوسيط لمجموع ذكور المحافظة 3( والشكل )1من الجدول )    

 12.8( حيث بمغ لمذكور )1987،  1977مثيمو لمجموع إناث المحافظة في السنوات )
لعمر الوسيط ( سنة عمى الترتيب ، وانحرف ا 12.8، 12.5( سنة ولإلناث )15.8، 

وقد بمغ الفارق ،  حسب النوع لصالح ذكور المحافظة مقارنة بالعمر الوسيط لدى االناث
( سنة ، ثم زاد الفارق إلى 3.3حينما انحـرف بمقـدار )+ 1977لصالح الذكور عام 

،  1997، بينما فاق العمر الوسيط لإلناث في السنوات ) 1987( سنة في تعداد 3)+
،  15.2( ، ولمذكور)17.5،  16.7،   15.5بمغ لإلناث ) ( حيث 2314،  2337
( سنة عمى الترتيب . وتحول الفرق لصالح االناث ، حيث انحرف العمر 17.1،  16.3

الوسيط حسب النوع لصالح إناث المحافظة مقارنة بالعمر الوسيط لدى الـذكور في 
سنة عمى  (3.4، + 3.4، + 3.3( حيث بمغ )+ 2314،  2337،  1997السنوات )
 الترتيب .

( سنة في بداية الدراسة إلى 12.8ومع زيادة العمر الوسيط لدى الذكور مـن )    
( سنة ، 4.3، وكان التغير المطمق لمعمر الوسيط ) ( سنة في نياية مدة الدراسة17.1)

( شير سنويًا ، وقد زاد العمر الوسيط من 1.4وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار )
 المسح الميداني عن خالل

 ( سنة.3.4بمقدار ) 2314تقديرات  
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جاء التغير لدى إناث المحافظة اكبر بسبب زيادة العمر الوسيط لدى االناث مـن      
، وكان ( سنة في نياية مدة الدراسة17.5( سنة في بداية مدة الدراسة إلى )12.5)

العمر الوسيط يزيد بمقدار ( سنة . وىذا يعني ان 5التغير المطمق لمعمر الوسيط )
وقد زاد العمر الوسيط من خالل المسح الميداني عن تقديرات  ، ( شير سنوياً 1.6)

  .( سنة3.4بمقدار ) 2314
 (3الشكل)

 تغير العمر الوسيط لسكان محافظة االنبار  حسب النوع )ذكور ، اناث ،المجموع(
 ( .2114 - 1977خالل مدة الدراسة )

 
 ( 1مل الباحث باالعتماد عمى جدول )من ع -المصدر :  

وجاء العمر الوسيط لمجموع سكان المحافظة ) الذكور واالناث( منخفضًا في        
( سنة ووصل الى 2.8( سنة ، ثم زاد بمقدار )+12.6حيث بمغ ) 1977بداية المدة 

ليتراجع  1997( سنة عام 3.1 -، وقد انخفض قمياًل بمقدار) 1987( سنة عام15.4)
( 1.2،عاود االرتفاع مرة ثانية وزاد بمقدار)+ 2337اما في عام .  ( سنة15.3ى )ال

 2314( سنة عام 3.8( سنة ، واستمر ارتفاعو ليزداد بمقدار )+16.5سنة ليصل الى )
( سنة ، وقد زاد العمر الوسيط من خالل المسح الميداني عن 17.3ووصل الى )

( سنة 4.7لتغير المطمق لمعمر الوسيط )( سنة ، وكان ا3.4بمقدار ) 2314تقديرات 

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 
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 ، ( شير سنوياً 1.5خالل مدة الدراسة ، وىذا يعني ان العمر الوسيط يزيد بمقدار )
ضمن المجتمعات الشابة الفتية طول  ورغم ىذا التغير النسبي العالي جاء العمر الوسيط

النخفاض أعمار سكانو الوسيطة دون  2314وتقديرات  1977مدة الدراسة بين 
سنة( سوى في العمر 29-23سنة( ولم نرى تحول إلى مرحمة شعوب ناضجة )23)

 الوسيط من خالل المسح الميداني وفي الحدود الدنيا ليذه المرحمة. 
( نرى تفوق العمر الوسيط لمجموع سكان الحضر 4ل )( والشك1من خالل الجدول )   
لمجموع سكان الريف خالل مدة الدراسة بأجمعيا . اما العمر الوسيط لممجموع  مثيمو

الكمي في الحضر والريف في محافظة االنبار فقد بدأ منخفضًا ثم ارتفع بعد ذلك 
زيادة حتى ( سنة ، ثم ارتفع واستمر بال3.1بشيء بسيط قدره ) 1997انخفض عام 

نياية مدة الدراسة وقد وضحناه في مجموع الذكور واالناث . اما في الحضر فقد سجل 
بمغ  2314( سنة واعمى مستوى كان عام 15.1بمغ ) 1977ادنى عمر وسيط عام 

( سنة وكان العمر الوسيط في تغير مستمر 5.6( سنة ، وبمغ التغير المطمق )23.7)
وقد  1987سجل تراجعًا عن عام  1997باستثناء عام صعودًا حتى نياية مدة الدراسة 

 ( سنة.3.7بمقدار ) 2314سجل المسح الميداني ارتفاعًا عن تقديرات 
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 (4الشكل)
 تغير العمر الوسيط لسكان محافظة االنبار  حسب البيئة ) حضر ، ريف(

 ( .2114 - 1977خالل مدة الدراسة )

 
 . (1باالعتماد عمى جدول )من عمل الباحث  -المصدر :

( واعمى مستوى كان عام 11.6بمغ ) 1977اما ادنى عمر وسيط في الريف كان عام 
( سنة وكان العمر الوسيط في تغير 4.8( ، وبمغ التغير المطمق)16.4بمغ ) 2314

مستمر صعودًا منذ بداية مدة الدراسة حتى نيايتيا. وقد سجل المسح الميداني ارتفاعًا 
 ( سنة.3.9بمقدار ) 2314ات عن تقدير 

( والشكل المعبر عن العمر الوسيط لم نرى تحول إلى 1من خالل ارقام الجدول )    
سنة( في حضر وريف المحافظة 29-23مرحمة شعوب متوسطة الفتوة أو ناضجة )

سنة ،  23سكانو الوسيطة  بعدما فاقت أعمار  2314باستثناء الحضر في سنة 
، وىي قريبة من الحد االدنى ليذه الفئة ، في حين كـان ( سنة 23.7ووصمت إلى )

ضمن المجتمعات الشابة الفتية طول مدة الدراسة النخفاض أعمار سكانو  الريفيـصنف 
اما نتائج المسح الميداني فقد .  2314سنة( والحضر كذلك عدا سنة 23الوسيطة عن )

٠ 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

٣٠ 

 ميداني ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠٠7 ١997 ١987 ١977
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ج لتجاوز العمر اوضحت ان الحضر والريف ومجموعيما دخال بداية مرحمة النض
 سنة .  23الوسيط 

من خالل ما استعرضنا من تغير العمر الوسيط سواء كان في الحضر او الريف    
ولمذكور واالناث ، وعالقتيما بالفئات العمرية العريضة ، فنجد ىناك عالقة ارتباط بين 

يط فقد جاءت عالقة العمر الوس (،19كما في الجدول ) العمر الوسيط وىذه الفئات ،
( سنة عالقة تامة سالبة عكسية ، وبمغ معامل ارتباط بيرسون 14-3مع الفئة العمرية )

( ؛ أي كمما انخفضت نسبة ىذه الفئة زاد العمر الوسيط ، وقد جاءت عالقة 3.942 -)
( سنة عالقة تامة موجبة طردية ، وبمغ معامل 64-15العمر الوسيط مع الفئة العمرية )

( ؛ أي كمما زادت نسبة ىذه الفئة زاد العمر الوسيط . اما 3.958ارتباط بيرسون )+
سنة فأكثر( ، فقد جاءت تامة سالبة عكسية  65عالقة العمر الوسيط مع الفئة العمرية )

( ؛ أي كمما انخفضت نسبة ىذه الفئة زاد العمر 3.944 -وبمغ معامل ارتباط بيرسون )
ألنو من المفترض انو كمما انخفضت الوسيط ، وىذا االرتباط معاكس لموضع الطبيعي ؛ 

نسبة ىذه الفئة ينخفض العمر الوسيط ، وكمما زادت نسبتيا زاد العمر الوسيط ؛ وىنا 
السبب ان فئة متوسطو السن أضمرت دور فئة كبار السن ؛ لقمة نسبتيا من الحجم 
الكمي لمسكان ، وتراجعيا خالل مدة الدراسة ، بينما فئة متوسطو السن تتسع عمى 

 حساب الفئات االخرى . 
  دليل التعمر : المبحث الثاني

ىـو حركــة االعمــار نحـو الشــيخوخة والتغيــر فـي مجمــل التركيــب  ُيقصـد بــدليل التعمــر    
العمــري وُيعــد قيــاس الكبــر الــديموغرافي ميمــًا مــن خــالل داللتــو االجتماعيــة واالقتصــادية 
)تحميل القوى العاممة ، السكان الفعـالين ، البنيـة الثقافيـة أو التعميميـة لمسـكان ، الخـدمات 

يتـأثر  ودليـل التعمـر تقويم العناصـر الديموغرافيـة .االجتماعية( باإلضافة إلى اىميتو في 
ويرتفــع تــدريجيًا إلقبــال الســكان لتخفــيض عــدد المواليــد  جـــدا بانخفـــاض معــدالت المواليــد

وتفضيل االسرة الصغيرة من ناحية ، وارتفـاع  أممـد الحيـاة نتيجـة لمتقـدم صـحيًا واجتماعيـًا 
تعمر اذا ارتفع معدل المواليد مـن ناحيـة . وينخفض دليل ال (6)واقتصاديًا من ناحية اخرى 

 ، وانخفاض  أممد  الحياة من ناحية اخرى .
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وىو حاصل قسمة  مقياس لتوزيع خصائص التركيب العمرى  ُيعد دليل التعمر     
( 14-3سنة فأكثر( عمى السكان الذين ىم في فئة ) 65السكان الذين ىم في فئة)

. ويتباين دليل التعمر في المقياس العالمي تباينًا كبيرًا حيث  ()133ويضرب الناتج في 
فأكثر( الى عدد السكان صغار 65يعتمد ىذا المؤشر عمى قياس نسبة كبار السن )

:( فإن سكان المجتمع 15فإذا انخفضت نسبة دليل التعمر عن )( ، 14-3السن )
إذا ما تراوحت مـا بـين  يوصفون بالفتوة ، وتكون نسبة التعمر متوسطة )مرحمة النضج(

:فأكثر( فإن السكان ُيعمدون من اليرمين63:( أما إذا بمغت )59-:15)
(7) . 

  في محافظة االنبار دليل التعمر لسكان الحضر -اوالا 
( أن نسبة التعمر في حضر المحافظة خالل مدة 5( والشكل )2ُيظير الجدول )      

-في نياية المدة عن بدايتيا ، فقد انخفض دليل التعمر بنسبة ) الدراسة انخفضت
 :( 7.2:(  من )3.7
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 (23جدول)
 تغير نسبة دليل التعمر في محافظة االنبار والعراق حسب النوع )ذكور ، اناث(

 (2114-1977والبيئة)حضر ، ريف( خالل مدة الدراسة)

 النوع السنة
 دليل التعمر)العراق( دليل التعمر)االنبار(

 كمي اناث  ذكور كمي اناث  ذكور

1977 
 7.8 8.5 7.1 7.2 8.1 6.3 حضر
 8.7 9.1 8.3 7.1 7.4 6.7 ريف

 8.1 8.7 7.6 7.1 7.7 6.4 مجموع

1987 
 7.4 8.1 6.7 6.1 6.6 5.6 حضر
 8.2 8.4 8.1 6.4 6.6 6.1 ريف

 7.7 8.2 7.1 6.2 6.6 5.9 مجموع

1997 
 8.1 9.3 6.7 5.3 5.2 5.3 حضر
 7.4 8.3 6.6 6.7 6.5 6.9 ريف

 7.8 8.9 6.7 6.1 5.8 6.2 مجموع

2117 
 7.4 8.1 6.6 5.6 4.5 6.5 حضر
 5.1 5.7 4.5 6.9 5.8 8.2 ريف

 6.5 7.2 5.8 6.1 5.1 7.3 مجموع

2114 
 8.6 8.9 8.3 6.5 4.5 8.6 حضر
 5.6 6.8 4.7 7.8 6.4 8.7 ريف

 7.6 8.2 7.1 7.1 5.4 8.7 مجموع

2114 
 ميداني

 - - - 5.5 5.6 5.3 حضر
 - - - 4.2 4.3 4.1 ريف

 - - - 4.8 4.9 4.6 مجموع
من حساب الباحث باالعتماد عمى نتائج التعدادات السكانية لألعوام  -المصدر:  

ونتائج المسح  23314و 2337، وتقديرات السكان لألعوام 1997، 1987، 1977
 الميداني.
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. اما اذا قيس مع نتائج المسح الميداني فأن  2314:( عـام 6.5إلـى )1977عـام      
:(. أما عمى مستوى النوع ) ذكور ، اناث ( في حضر المحافظة ، 1.7-التغير بمغ ) 

والمسح الميداني .  1987و 1977فقد كانت اإلناث أكثر تعمرًا من الذكور في تعدادي 
لصالح الذكور  ، فقد انعكس الحـال 2314،  2337يرات ، وتقد 1997بينما في تعداد 

فجاءت نسب تعمرىم أكبر من نسب اإلناث . وقد سجمت اعمى نسبة تعمر لمذكور في 
وكذلك  1997:( في عام 5.3:( ، وادنى نسبة سجمت )8.6بمغت ) 2314تقديرات 

نسبة  اظيرت نتائج المسح الميداني نفس النسبة. اما لدى االناث فقد كانت اعمى
:( 4.5بمغت ) 2314و 2337وادنى نسبة كانت في تقديرات  1977:( عام 8.1)

دراسة دليل التعمر لسكان حضر المحافظة سواء كانوا الذكور او االناث او  ويتبـين مـن
 :( .15لمجموعيما يتصفون بالفتوة والشباب النخفاض دليل التعمر عن )

 
 (5الشكل )

 ة االنبار حسب النوع )ذكور ، اناث(تغير دليل التعمر في حضر محافظ
 (2114-1977خالل مدة الدراسة)

 
 (.2باالعتماد عمى جدول ) -المصدر:

 

٠ 

٢ 

٤ 

٦ 

8 

١٠ 

 ميداني ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠٠7 ١997 ١987 ١977

 اناث  ذكور

: 



 أ. د. حسني علي عبد الراوي

 م. أياد حممد خملف الدليمي
 

 الوسيط ودليل التعمر لسكان  التغري يف العمر
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 في محافظة االنبار دليل التعمر لسكان الريف -ثانياا 
في الريف سجل  ( ان دليل التعمر35( والشكل )2ُيالحظ من خالل الجدول )   

:( عـام 7.1فقد انخفض المؤشر من ) 1997حتى عام  1977انخفاضًا من عام 
، وىذا داللة عمى ارتفاع معدالت المواليد وبالتالي  1997:( عـام 6.7إلـى )1977

:( عن عام 3.2بنسبة ) 2337السن في المجتمع ، ثم ارتفع عام  ارتفاع نسبة صـغار
:(  ، وىذه 7.8حتى وصل الى ) 2314تقديرات عام ، واستمر باالرتفاع في  1997

اعمى نسبة تسجل خالل مدة الدراسة . اما ادنى نسبة من خالل التعدادات والتقديرات 
، بينما سجمت نتائج المسح الميداني نسبة منخفضة بمغت 1987:( عام 6.4الرسمية )

(4.2 . ): 
النوع جاء لدى اإلناث  أكثر  ُيالحظ ان دليل التعمر في ريف محافظة االنبار حسب    

 1997والمسح الميداني ، بينما في تعداد  1987و 1977تعمرًا من الذكور في تعداد 
لصالح الذكور فجاءت نسب تعمرىم أكبر من  انعكس الحـال 2314و  2337وتقديرات 

:( 8.7بمغت ) 2314نسب اإلناث . وقد سجمت اعمى نسبة تعمر لمذكور في تقديرات 
واظيرت نتائج المسح الميداني تدني  1987:( في عام 6.1سبة سجمت )، وادنى ن

وادنى  1977:( عام 7.4:(. اما لدى االناث فقد كانت اعمى نسبة )4.1النسبة الى )
:( ، وتدنت النسبة من خالل المسح 5.8بمغت )  2337نسبة كانت في تقديرات 

 :( .4.3الميداني الى )
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 (6الشكل)
 التعمر في ريف محافظة االنبار حسب النوع )ذكور ، اناث(تغير دليل 

 (2114-1977خالل مدة الدراسة)

  
 ( .    2باالعتماد عمى جدول ) -المصدر:

دراسة دليل التعمر لسكان ريف المحافظة سواء كانوا الذكور او االناث او  ويتبـين مـن   
 :(15التعمر عن )لمجموعيما يتصفون بالفتوة والشباب النخفاض دليل 

 إلجمالي سكان المحافظة دليل التعمر -ثالثاا 
تغير دليل التعمر في محافظة االنبار  ( بان7والشكل ) (2ُيالحظ من الجدول )     

لمجموع الذكور واالناث في الحضر والريف لم يأخذ اتجاه واحد نحو الزيادة او نحو 
مذكور فبعد ان انخفض دليل التعمر االنخفاض وانما اخذ اتجاىات مختمفة . فبالنسبة ل

، لكن الدليل سجل انخفاضًا من خالل  2314عاود االرتفاع حتى عام  1987عام 
 1977نتائج المسح الميداني . اما دليل التعمر لإلناث فبعد ان سجل اعمى نسبة عام 

لكنو انخفض في السنوات التالية خالل مدة الدراسة واستمر باالنخفاض حتى عام 
، وقد سجل من  خالل نتائج المسح  2314ولكنو سجل ارتفاعًا قمياًل عام  2337

 الميداني ادنى نسبة .

٠ 

٢ 

٤ 

٦ 

8 

١٠ 

١977 ١987 ١997 ٢٠٠7 ٢٠١٤ ٢٠١٤ 
 ميداني

 : اناث  ذكور
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، بينما جاء دليل  1987و 1977تفوقت االناث في نسبة دليل التعمر في عامي     
 التعمر

لمذكور اعمى في باقي السنوات ، وقد تفوقت نسبة الدليل لدى االناث من خالل نتائج  
 اني .المسح الميد

 (7الشكل )
 تغير دليل التعمر لسكان محافظة االنبار حسب النوع )ذكور ، اناث ، مجموع(

 (2114-1977خالل مدة الدراسة)

 
    ( .       2باالعتماد عمى جدول ) -المصدر:

لمجموع الذكور واالناث بشكل متوسط ما بين مستوى الدليل لمذكور  جاء دليل التعمر
 1977واالناث لكونو ناتج عن المتوسط لمجموعيما ، وسجل اعمى نسبة في عامي 

لكنو  2314و 2337ثم ارتفع في تقديرات  1997و 1987وقد انخفض عام  2337و
دراستو أن سكان  سجل نسبة منخفضة من خالل نتائج المسح الميداني . ويتبـين مـن

المحافظة سواء كانوا الذكور او االناث او لمجموعيما يتصفون بالفتوة والشباب 
 :(.15النخفاض دليل التعمر عن )

لسكان محافظة االنبار حسب البيئة )حضر ، ريف ( فقد جاء   دليل التعمراما    
المسح ومن خالل  1977التفوق في نسبة دليل التعمر لصالح الحضر فقط في عام 

٠ 

٢ 

٤ 

٦ 

8 

١٠ 

 ميداني ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠٠7 ١997 ١987 ١977

 كلي اناث  ذكور
: 
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، الميداني ، وتفوق الريف في النسبة في جميع السنوات الباقية خالل مدة الدراسة 
:( بينما كانت ادنى نسبة كانت 7.2بمغت ) 1977وسجل اعمى نسبة في الحضر عام 

:( . اما في الريف فكانت النسبة االعمى سجمت في 5.3بمغت ) 1997في عام 
سبة سجمت من خالل المسح الميداني بمغت :( وادنى ن7.8بمغت ) 2337تقديرات عام 

بمغت  1987:( واذا استثنينا المسح الميداني فان النسبة االدنى سجمت عام 4.2)
:( . ولم يسجل االرتفاع واالنخفاض سواء كان في الحضر او الريف اتجاىًا 6.4)

 واحدًا ، ولكنو عمى العموم سجل انخفاضا في كمييما .
 (8الشكل )

 مر لسكان محافظة االنبار حسب البيئة )حضر ، ريف(تغير دليل التع
 (2114-1977خالل مدة الدراسة)

 
    ( .       2باالعتماد عمى جدول ) -المصدر:

من خالل ما تقدم  يمكن القول بأن المجتمع السكاني في محافظة االنبار سواء كان في 
الحضر او الريف او كانوا ذكورًا او اناثًا ، مازال يوصف بالفتوة الن نسبة دليل التعمر 

حسب ما حدد  :( فإن سكان المجتمع يوصفون بالفتوة15اذا انخفضت عن )
 المختصون في ىذا المجال.
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٤ 

٦ 

8 

١٠ 

١977 ١987 ١997 ٢٠٠7 ٢٠١٤ ٢٠١٤ 
 ميداني

 ريف حضر
: 
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خالل ما استعرضنا من تغير دليل التعمر سواء كان في الحضر او الريف  من      
سنة فأكثر(  ،  65( و)14-3ولمذكور واالناث ، وعالقتو بالفئات العمرية العريضة )

( ، فقد ظيرت 19كما في الجدول ) نجد ان ىناك عالقة ارتباط بين التعمر وىذه الفئات
سنة فأكثر( اقوى وجاءت موجبة وطردية ،  65)ة العالقة بين دليل التعمر والفئة العمري
ودليل  ( سنة14-3( . اما العالقة بين الفئة )537وبمغ معامل االرتباط لبيرسون )+

 . (3.376-وبمغ معامل االرتباط لبيرسون )التعمر فقد جاءت سالبة وضعيفة جدًا ، 
 النتائج

أظيرت الدراسة ان العمر الوسيط يتجو نحو االرتفاع في الحضر والريف ، ولمذكور  -1
واالناث ، من بداية مدة الدراسة حتى نيايتيا ، بسبب ارتفاع أمد الحياة وارتفاع 
اعداد السكان في الفئات االكبر من فئات صغار السن مع انخفاضيا في ىذه 

 الفئات. 
ى من الريف ولدى االناث اعمى من الذكور . جاء العمر الوسيط في الحضر اعم  -2

وظل المجتمع رغم ىذا التغير في العمر الوسيط مجتمعًا فتيًا ، مع وصولو الى 
 الحافة الدنيا لبداية النضوج السكاني في الحضر .

بينت الدراسة ان دليل التعمر لم يكن منتظمًا في تغيره ولم يأخذ اتجاه واحد ؛ بسبب  -3
ئات كبار السن لم يكن منتظمًا وذو اتجاه واحد كذلك ، فقد ان التغير في نسب ف

كان في بداية المدة اكثرًا ارتفاعًا في الحضر والريف ولمذكور واالناث ، ثم انخفض 
 وعاد وارتفع في نياية مدة الدراسة .

تفوق دليل التعمر لإلناث في النصف االول من مدة الدراسة ، ثم اخذ دليل    -4
ق عمى  لإلناث في النصف الثاني ، بينما تفوق دليل التعمر في التعمر لمذكور يتفو 

 الحضر عمى الريف في بداية المدة والحضر وبقية المدة كان لصالح الريف . 
 

 التوصيات
تأسيسًا عمى االستنتاجات التي تم التوصل إلييا من خالل معطيات الدراسة ، تقتـرح    

 :  تبعض التوصيات ، ومن تمك التوصيا الدراسـة
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ضرورة اجراء تعداد سكاني جديد من اجل رفد الجيات البحثية والتخطيطية بقاعدة  -1
بيانات واقعية ذات مصداقية اكثر من التقديرات ، والتي ال زالت تعاني من القصور 

 .في بعض البيانات
اجراء دراسات معمقة لمتركيب العمري ومؤشراتو من اجل معرفة مستوى التغير  -2

 التغير لكي يتم رسم السياسة المستقبمية عمى ضوء ىذه التغيرات .واتجاىات ىذا 
رسم سياسة صحية تعطي فئة كبار السن اىتمام ورعاية صحية تؤدي الى ان يكون  -3

 التغير في ىذه الفئة يأخذ اتجاه منتظمًا .
                                     

 المصادر
 

                                                 
 ( باب االحوال الطبيعية.1/1، جدول ) 2313 -2312المجموعة االحصائية السنوية ،  - 1
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334 – 335 . 
،   1985يونس حمادي عمي ، مبادئ عمم الديموغرافية ، مطابع جامعة الموصل ، الموصل ،  -3

 .272ص 
، ص 1978فتحي ابو عيانة ، دراسات في جغرافية السكان ، دار النيضة العربية ، بيروت ،  -4
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