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 :الممخص
تعد دراسة التركيب العمري عنصر ميما لمتابعة التغيرات بين        

المجموعات السكانية المختمفة, وانطالقا من ذلك كان اليدف من الدراسة 
, لسكان قضاء حديثة بحدودىا االدارية ودراسة التركيب العمري ومؤشرات

وتناولت الدراسة المـنيج التاريخي, لتتبع التغييرات التاريخية لمخصائص 
والظاىرة السكانية المختمفة  لمبحث عنيا عمى مدار سنوات 

 .(0202-7991الدراسة)
وأظيرت الدراسة أن التركيب العمري في تغير مستمر, اذ أن االتجاه العام 

مرية الصغرى نحو االنخفاض مما أدى الى انخفاض نسبة الفئة لمفئات الع
( سنة 41-71( سنة. بينما الفئات العمرية الوسطى)71-2الصغرى )

اتجيت نسبيا نحو الزيادة. أما فئة كبار السن فكانت أقل الفئات تغيرًا في 
مقدار النسبة واكثرىا تذبذبًا وعدم استقرار في اتجاه التغير, وساىم التغير 

لنسبي في التركيب العمري, في تغير نسبة اإلعالة والعمر الوسيط ودليل ا
التعمر, فقد اتجيت نسبة اإلعالة نحو االنخفاض بأنواعيا. اما العمر 
الوسيط فنتيجة لزيادة العمر المتوقع عند الوالدة وزيادة اعداد السكان في 

 الفئات العمرية الوسطى ساىمو في رفع العمر الوسيط.
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Abstract: 

The study of the age structure is an important element to 

follow the changes between different population groups, 

and based on that, the aim of the study was to study the 

age structure and its indicators for the population of a 

modern district with its administrative borders(1997-

2020). 

 The study showed that the age structure is constantly 

changing, as the general trend of the younger age groups 

is decreasing, which led to a decrease in the proportion 

of the youngest group (0-14) years.  While the middle 

age groups (15-64 years) their percentages tended to 

increase.  As for the elderly category, it was the least 

variable in the amount of the ratio and the most volatile 

and unstable in the direction of change. The relative 

change in the age structure contributed to the change in 

the dependency ratio, median age and aging index. The 

dependency ratio tended to decrease in all its types.  As 

for the median age, as a result of the increase in life 

expectancy at birth and the increase in the number of the 

population in the middle age groups, this contributed to 

raising the median age. 
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 المقدمة
توضح  ألنياوذلك  ةالتركيب العمري لسكان قضاء حديثو قدر كبير من االىمي ةدراس لتحت

وىذا البحث ما ىو اال  ,مالمح الديموغرافي في المجتمع السكاني ذكور واناث حضر وريف
محاولو لمتعرف عمى بعض الخصائص والتغيرات التي حدثت في التركيب العمري عمى 

 .0202و تقديرات  7991مستوى القضاء و حسب تعداد 
ثم ينتقل الى المبحث االول الذي  ة وحدود منطقة الدراسةيبدا البحث بمقدمو ومشكمو والفرضي

والنوع ومن ثم ينتقل الى الفصل  ةبحسب البيئ لسكان قضاء حديثة ةيحل فئات السن العريض
ما بين الحضر والريف لذكور  يمكان وزمانالمؤشرات التركيب العمري وتباينيا  ةالثاني لدراس

 .واالناث
 مشكمة البحث -1

 .ل االتيؤ تمحور حوليا البحث بتسايلتي ا ةالرئيسي ةيمكن صياغو المشكم     
 ةخالل مده الدراسو التغيرات التركيب العمري لمسكان قضاء حديثة وما ىي مؤشرات ما ىي -

 ؟عمى مستوى الحضر والريف ومجموعيما
 الدراسة: فرضية -0

 لخصائص سكان يفان فرضيتيا تقوم عمى اساس وجود تباين مكان ةمشكمو الدراسل تبعاو      
التي تداخمت فيما  ةوالسياسي ةواالجتماعي ةواالقتصادي ةويرتبط ذلك بالعوامل الجغرافي قضاء
 العمري ومؤشراتو. التركيب ومنيا يةخصائص السكانال اتفي تغيير  ةمىساف, بالتأثيربينيا 

 حدود منطقة الدراسة -3
ية  والتحديد يعتمد حجم أي دراسة وحدودىا الى جوانب يمثميا تحديد العالقات المكان     

الدقيقة لممشكمة ومنطقة الدراسة, فجاء البحث بحدود مكانية متمثمة بقضاء حديثة ووحداتو 
االدارية, ويقع قضاء حديثة في الجزء الغربي من العراق ومحافظة االنبار عمى ضفاف نير 

(. تشغل منطقة 7كم غرب العاصمة بغداد كما موضح في الخارطة )042الفرات وعمى بعد 
(% من مساحة المحافظة والبالغة 0.9اي ما يعادل ) 0كم( 3411مساحو )راسة الد
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وتقديرات  7991, ونصت الدراسة عمى اساس التعدادات السكانية عام 0( كم731874)
 .(*)0202السكان لعام 

بين دائرتي و شرقا  (°10"03'71-°10"07'70)خطي طولتقع منطقة الدراسة بين 
تضم ثالث نواحي, يحدىا من الشمال  , اذشماالً  (°31.72. 10 -°31.21. 78ض)عر 

ا صالح الدين ونينوى ومن الجنوب قضاء الرطبة ومن الشرق قضاء ىيت ومن نمحافظت
اما موقيا من العراق فتقع في الجزء الشمالي . كم11و تبعد عنيا مسافة قضاء عن لجنوبا

 الغربي من العراق , وليس ليا حدود دولية مع الدول المجاورة.
 التركيب العمري المبحث االول:

يدرس التركيب العمري تقسيم السكان الى فئات عمرية محدده ولو التأثير البارز في        
مستويات الديموغرافية باعتباره المحصمة النيائية ليا ويعطي داللة أساسية في حساب 

من القوه البشرية مؤشراتيا وقياسيا, بل ويعد العامل الحاسم في تحديد مستوى حجم الغرض 
. وذلك (301,ص0274)حسن,وبالتالي يؤثر عمى مستوى عبء االعالة االقتصادية لمسكان

ألنو يحدد االعداد المنتجة في المجتمع ويكشف عن المالمح الحقيقية لممجتمع من حيث كونو 
ا مجتمع شابًا ام كياًل, فضال عن ذلك يعتبر نتاج العوامل المؤثرة في النمو السكاني مني

)الوالدات والوفيات وعامل اليجرة(, لذا فان دراسة تساعد عمى تفسير دور ىذه العوامل ومدى 
ويوضح التركيب العمري  .(788, ص0227)بودقجي,تأثير عمى اتجاىات النمو السكاني

المالمح الديموغرافية لممجتمع سواء كان ذكورا او اناث او كالىما ويحدد الفئات المنتجة في 
لتي تقع عمى عاتقيا عبء اعالة ما تبقى من األفراد في المجتمع, وتستخدم بيانات المجتمع وا

العمر في اعداد وتقدير السكان في الوقت الحالي وتوقعات االسر, والقيد بالمدرسة, وتوقع 
احتياجات المدرسين والمعممين, و القوه العاممة والخدمات الصحية والغذاء واالسكان والنقل 

وكل ذلك من أجل , يرىا من الخدمات االخرى التي تتطمب التنمية البشريةوالمواصالت وغ
)الياسري, النيوض بواقع المجتمع وتوفير ما يحتاجونو من سبل االستقرار والرفاىية

 .(41,ص0271
 (موقع قضاء حديثة من العراق ومحافظة االنبار1خريطة)

                                                 

(
*

االحصبئية, الخبص بتعذاد جمهىرية العراق, مجلس الىزراء, هيئة التخطيط لإلحصبء, المجمىع السنىية (

 (.9, جذول)91,ص9115
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,  0202مديرية المساحة العامة , خريطة األنبار , جميورية العراق , وزارة الموارد المائية ,  -المصدر
 .(7222222:7مقياس)
 التركيب العمري بحسب فئات السن العريضة.اوال: 

تعتمد الدراسات السكانية في دراسة التركيب العمري الى تصنيف السكان عمى اساس        
ومن  .الفئات العمرية العريضة وذلك لتالفي االخطاء المتوقعة في كثير من الفئات العمرية

 ثالثة فئات عمرية وىي اجل ذلك صنفت الفئات السن العريضة الى
(treatha,1969,p122). 
 ( سنة14-0لسن)فئه صغار ا -1
وتعتبر ىذه الفئة اكثر الفئات تأثر بعاممين الوالدات والوفيات, وتمثل قاعده اليرم السكاني    

, 0221)لبيب, وتعتبر الشعوب )شابو( عند ما تكون الكثير من سكانيا ضمن ىذه الفئة
. وتتصف ىذه الفئة بأنيا مستيمك وغير منتجة في اغمب االحيان, وان (774-771ص
دىا لم يدخموا سوق العمل بعد, ولكن ىناك بعض الظروف االقتصادية واالجتماعية ادت افرا

الى دخول بعض االشخاص من ىذه الفئو الى سوق العمل وفي الوقت مبكر, وكما ىو الحال 
(: 3.1( سنة يشكمون )71-2في العراق, اذ ان نسبة االطفال الذين تتراوح اعمارىم ما بين)

(: في 11يعيش منيم) 7981شطين اقتصاديا بحسب تعداد عام ومعظميم من سكان الن
 . (117, ص0220)السعدي, المناطق الريفية

 ( سنة64-15فئه متوسطي االعمار من ) -2
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تمثل ىذه الفئو اىمية كبيرة في اي مجتمع حيث تشكل اساس القوه البشرية لمدولة       
تقع اعالة الجزء االكبر من الفئتين  والدعامة االساسية في بناء االقتصاد الوطني. وعمييا

االولى والثانية في )فئو صغار السن وكبار السن( , اذ تعد ىذه الفئو من اىم الفئات العمرية 
المنتج ألنيا تحتوي عمى العناصر الشابة في سن الزواج اي من خالليا تكمن  الخصوبة 

اقل الفئات العمرية تأثرًا  . وتعد  ىذه الفئو من(308, ص7984)الخفاف, السكانية لممجتمع
بعامل الوفيات عمى العكس من فئة صغار السن , فضال عن ذلك تشكل الفئة االكثر قدره 
عمى التنقل واليجرة, ويمكن تصنيف ىذه الفئو في بعض الدراسات السكانية الى فئتين 

( 41 - 11( سنة والبالغين من  الكبار ) 11 -71ثانويتين ىما البالغين من الشباب )
 .(303, ص0222)ابو عيانو, سنة
 سنة فاكثر( 65فئه كبار السن) -3
يشكل افراد ىذه الفئة نسبو صغيرة من جممة السكان وىم فئة مستيمكة غير منتجة     

 )معولة( عمى افتراض خروجيا من تركيبة الييكل الميني االنتاجي وتدعى ىذه الفئة بفئة كبار
وتتضمن عادة , او المسنين والمجتمع الذي يحوي عمى ىذه الفئة يسمى بالمجتمع اليرم السن

بعاممين  نسبتيا وتتأثر .(091, ص7993)ابو عيانو, اعداد كبيرة من االناث واالرامل خاصة
وغالبا ما تكون ىذه الفئة االكثر عرضة لألمراض  (.780, ص7981)عمي, المواليد والوفيات
اث فييا اكثر من الذكور وذلك بسبب قمو المقاومة الذكور لألمراض وتكون نسبة االن

, 0220)السعدي, والشيخوخة وبالتالي ارتفاع نسبو الوفيات في الذكور مقارنو باإلناث
تتأثر ىذه الفئة والفئة االولى باليجرة االنتقالية الوافدة والمغادرة في  ال . وكما(114ص

دراسة تقديرات احتياجات كبار السن والتي تتمثل  المجتمع وتكمن اىمية ىذه الفئة في
بالضمانات االجتماعية لكبار السن وبرامج التقاعد ومتطمبات الصحة العقمية والبدنية وطرق 
استثمار الخدمات الصحية وحاجاتيم من الغذاء والسكن والترفيو وغيرىا من الخدمات 

 .(080, ص7981)عمي, االجتماعية واالقتصادية االخرى
 نيا: التركيب العمري لسكان قضاء حديثة بحسب فئات السن العريضةثا
 التركيب العمري بحسب البيئة )الحضر والريف(. -أ
( سنة اخذت تتراجع خالل 71-2( ان نسبو صغار السن)7( والشكل)7من الجدول)   

 تناقص لصالح الفئات العمرية االخرى عمىتمده الدراسة, واخذت خط تنازليا وباستمرار ل
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سنة( في الريف اعمى من  71مستوى الحضر والريف, وجاءت نسبو صغار السن )اقل من 
(: بينما جاءت في 12.4, 11.1الحضر, اذ سجمت نسبو صغار السن في الريف كل من )

( عمى التوالي لكالىما. 0202, 7991(: لمسنوات)12.9, 13.0الحضر بنسب بمغت)
نظيرىا في الحضر الى عدة عوامل منيا ارتفاع  ويرجع تفوق نسبو تمك الفئة في الريف عمى

الخصوبة السكانية في االرياف وىذه المؤشر لمسموك االنجابي المتوارث عميو بمقتضيات 
اجتماعية واقتصاديو راسخة لدى اغمب سكان المناطق الريفية فضال عن انتشار ظاىره 

اده ىذه الفئة في الريف عمى تشجيع الزواج في الوقت المبكر وتعدد الزوجات التي ادت الى زي
( سنة فقد اتجيت 41 -71اما بالنسبة لمفئو متوسطي السن ), حساب نظيرىا في الحضر

وجاءت نسبة ىذه الفئة في الحضر اعمى  ,نحو الزيادة المتواصمة  في القضاء من تعداد ألخر
, 10.1(:, بينما جاءت في الريف بنسب بمغت )11.1, 13.8من الريف وبنسب بمغت)

(  عمى التوالي, ويرجع سبب زيادة نسب الحضر عمى 0202, 7991(: لمسنوات )14.7
نظيرىا في الريف الى انخفاض الخصوبة السكانية مقارنتا بالريف فضال عن دور اليجرة من 
الريف الى المراكز الحضرية بحثا عن العمل وتوفير المؤسسات التجارية والخدمات الصحية 

 واالتصاالت وغيرىا.  ول عمى الخدمات االخرى من طرق الموصالتوالتعميمية وسيولة الحص
فاكثر( فجاءت بالمرتبة االخيرة من حيث االعداد  41اما بالنسبة لفئة كبار السن)     

 7991في تعداد سجمت اعمى نسب لمحضر كانت متباينة بين الحضر والريف, اذا والنسب و 
(% اما 0.1وبنسبة ) 0202(% وأدنى نسبو سجمت لمحضر في عام 3.2وبنسبة بمغت )

ادنى نسبة سجمت (% و 3.2وبنسبة بمغت ) 0202اعمى نسبة سجمت لمريف في تقديرات 
, ويرجع انخفاض نسبو ىذه الفئة مقارنتا بالفئات االخرى 7991(% لعام 0.9لمريف بمغت)

الوفيات , وكما انيا االكثر عرضة لألمراض مما ادى الى قمة ألنيا اكثر تأثرا بعاممي الوالدة و 
 حيوتيم وتحركاتيم.

 2020-1997لممدة ( التوزيع النسبي لفئات السن العريضة لسكان قضاء حديثة 1جدول )

 الفئة العمرية
7991 0202 
 الريف الحضر الريف الحضر

2-71 43.2 44.4 40.2 40.9 
71-41 53.8 52.7 57.4 56.1 
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 3.0 2.4 2.9 3.0 فأكثر 41
 100 100 100 100 المجموع

 (.0, 7المصدر: باالعتماد عمى ممحق)        
 2020-1997التوزيع النسبي لفئات السن العريضة لسكان قضاء حديثة لممدة (7شكل)

 
 (.7المصدر: باالعتماد عمى الجدول)            
 التركيب العمري بحسب النوع )الذكور واالناث(  -ب
حظ تباين نسب الفئات العمرية ما بين الذكور واالناث ( يال0( والشكل)0الجدول)خالل من و 

النسب لفئو صغار  ىالذكور اعم ذخالل مدة الدراسة ولكن ىذا التباين ليس كبير, اذ استحو 
بينما سجمت االناث ادنى , (%12.8 ,11.7وجاءت بنسب بمغت ) ,( سنة71-2السن )

( عمى التوالي, ويرجع تفوق 0202, 7991(% لمسنوات )39.8 ,10.9النسب والبالغة )
 نسبو الذكور عمى االناث في ىذه الفئو لكون الوالدات في الذكور تكون اكثر من االناث . 

, 13.8النسب  لصالح االناث اذ بمغت ) ى( سنة فجاءت اعم41-71اما الفئو)    
(: 14.9 ,13.3الذكور وبنسب بمغت )لدى % بينما سجمت ادنى نسبة ليذه الفئو (11.3

(  عمى التوالي, وىذه  يفسر ارتفاع معدل الوفيات في الذكور اكثر 0202, 7991لمسنوات )
 من االناث وان اإلناث اعمارىن اطول مما ادى الى تفوق نسبة اإلناث عمى حساب الذكور. 
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عمى نظيرىا في الذكور أيضا, اذ  اإلناثفاكثر فجاءت بتفوق نسبو ( سنة 41اما الفئة )     
, وادنى (%3.3, 0.4)وبنسب بمغت  7991في تعداد  لمذكور واالناث  سجمت اعمى نسبو

 (% عمى التوالي .0.8, 0.3وبنسب بمغت) 0202النسب سجمت لمذكور واالناث في عام 
حديثة لممدة  بحسب النوع قضاء لسكانالتوزيع النسبي لفئات السن العريضة (2جدول )
1997-2020 

 الفئات العمرية
7991 0202 
 اناث ذكور اناث ذكور

2-71 44.1 42.9 40.8 39.8 
71-41 53.3 53.8 56.9 57.4 
 2.8 2.3 3.3 2.6 فـأكثر 41

 100 100 100 100 المجموع
 . (0, 7المصدر: باالعتماد عمى الممحق)       
 بحسب النوعلسكان قضاء حديثة التوزيع النسبي لفئات السن العريضة (2شكل )

 2020-1997لممدة

 
 (.0المصدر: باالعتماد عمى الجدول)          

 مؤشرات التركيب العمري المبحث الثاني:
   تمهيد
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 )مؤشرات( تتطمب دراسة التركيب العمري لسكان قضاء حديثة, استعمال مقاييس      
 ومنيا.إحصائية لوصف حالة المجتمع عمريًا 

 عالة الكمية النظرية.اوال: 
يقصد بيا حجم السكان الغير منتجين اقتصاديًا عمى حجم السكان المنتجين         

اقتصاديا, اي مقدار المعالين الذين تقع اعالتيم االقتصادية عمى األفراد داخل القوى العاممة 
. ونسبة اإلعالة ظاىره سكانية تعكس العالقة بين (09, ص0271)عبداليادي, في المجتمع

الفئات العمرية الثالثة وتسمط الضوء عمى العبء الذي تتحممو الفئة المنتجة العاممة من أجل 
. اي العالقة بين السكان خارج سن (clark, 1972,p69)  إعالة صغار السن وكبار السن
فأكثر( من جية وبين السكان في  41السن سنة وكبار  71العمل وىم )صغار السن دون 

( سنة اي الفئة المنتجة من جية اخرى, اذ ترتبط نسبو االعالة بالتركيب 41-71سن العمل) 
وان المنتجين ىم بعض االفراد في  العمري عمى اساس ان كل فرد من افراد المجتمع مستيمك 

 .(09,ص0224)سممان,  المجتمع يمثمون الفئة المنتجة فقط
غير دقيقو في الواقع وذلك الن ليس كل الذين في السن النظرية  وتعد نسبة االعالة     

العمل ىم منتجون و يقومون في انتاج السمع والخدمات ولكن ىنالك منيم المرضى وحاالت 
العوق وفاقدي البصر و كذلك الطمبة وربات البيوت والمحكومين في السجون والمستشفيات 

.وترتفع نسبة االعالة في الدول النامية (787, ص0224)ابراىيم,روغيرىا من حاالت األخ
مقابل انخفاضيا في الدول المتقدمة, وىذا يعطي مؤشر عمى العبء الكبير الذي تتحممو الفئة 
المنتجة اي فئو الشباب القادرين عمى العمل ألعالو  فئتي صغار السن وكبار السن والدول 

تكون ذات مستوى اقتصادي افضل من الدولة التي تقع فييا  التي ترتفع فييا السكان المنتجين
)ابو عيانو, ىذه النسبة وباالفتراض تتساوى الظروف الديموغرافية واالقتصادية في الدولتين

ويمكن أن حساب نسبة اإلعالة لصغار السن , ولكبار السن كل , (781-781, ص0220
.  ة الكميـة أو نسبة اإلعالة الحقيقيةعمى حده , أو كالىما معًا فيما يعرف بنسبة اإلعال

 والمقارنة فيما بينيا . ويمكن تفصيمو :
( تباين نسبة اإلعالة النظرية الكمية خالل مدة الدراسة, اذا 3( والشكل)3ويالحظ من الجدول)

(: 11.7, 84.1سجمت انخفاض تدريجي لمجموع نسبو االعالة في القضاء وبنسب بمغت )
الحضر, الريف و  عمى التوالي, وىذا يتوافق مع نسبة اإلعالة في( 0202, 7991لمسنوات )
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(% بينما 18.2, 89.9وجاءت نسبو االعالة في الريف اعمى من الحضر بنسب بمغت)
 ( عمى التوالي. 0202, 7991(% لمسنوات )11.2, 84.2سجمت في الحضر بنسبة بمغت )

الريف لتفوق نسبة ما ب تامقارننسبة إعالة سكان الحضر  انخفاضلذلك يمكن تعميل    
( سنة في الحضر عما تشكميا النسبة في الريف , وتفوق نسبة 41-71تشكمو الفئة الوسطى )

( سنة في الريف عما تشكمو الفئة في الحضر , والذي جاء بتأثير 71-2ما تشكمو الفئة )
-2بة الفئة )عاممي الوالدات واليجرة , فارتفاع معدل الوالدات في الريف يؤدي الى زيادة نس

( سنة وبالتالي زيادة نسب اإلعالة , بينما 41-71في نسبة الفئة ) انخفاض( سنة فيحدث 71
( سنة وبالتالي زيادة 71-2معدل المواليد في الحضر يؤدي الى تراجع نسبة الفئة ) انخفاض

و ( سنة وىذا يؤدي الى انخفاض نسبة اإلعالة. اما عامل اليجرة فكان ل41-71نسبة الفئة )
وارتفاع النسبة خالل سنوات الدراسة , وخاصة في الحضر , فقد ساىمت  انخفاضدور في 

اليجرة في زيادة نسبة الفئات الوسطى بصورة أكبر من فئة صغار السن وكبار السن خالل 
 مدة الدراسة, مما ادى الى تراجع نسبة اإلعالة.

-1997لممدة  بحسب البيئة حديثةلسكان قضاء )*( نسبة اإلعالة النظرية الكمية(3جدول )
2020 

 السنة
 اإلعالة الكمية )٪(

 المجموع ريف حضر
1997 86.0 89.9 86.7 
2020 74.0 78.0 75.1 

 .(0, 7المصدر باالعتماد عمى ممحق )
 :تستخرج نسب اإلعالة وفق المعادالت اآلتية *
عدد ÷ سنة فأكثر( 41)سنة( +المسنين 71 -2عدد السكان دون )نسبة االعالة الكمية = -

 722× ( سنة 41 -71السكان )
 (41-71عـدد الـسكان في فئـة)÷سنة(71 -2السكان في فئـة ) عدد نسبة إعالة الصغار=-
×722 
عدد الـسكان في فئـة ÷  سنة فأكثر(41نسبة اعالة كبار السن = عدد السكان في فئة )  -
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(71-41× )722. 
 .  331,مصدر سابق,ص 0السعدي, جغرافية السكان,جعباس فاضل  -استنادا الى المصدر

لممدة بحسب البيئة نسبة اإلعالة النظرية الكمية)%( لسكان قضاء حديثة (3شكل )
1997-2020. 

 
 (.3المصدر: باالعتماد عمى الجدول)          

 اعاله الصغار السن. -1
تعتمد اعالة صغار السن في المجتمع عمى اعالة االطفال الذي تمت رعايتيم والتكفل      

بيم من مختمف االحتياجات والتي تقع عمى عاتق اولئك الذين قادرين عمى العمل واالنتاج 
( الفئة العمرية المتوسطة سنة 71-2ويتم حسابيم  عن طريق قسمة عدد السكان في الفئة )

 .سنة مضروبا في مئة ( 41-71ما بين)
نسبة االعالة لصغار السن في القضاء اخذت  ان( 1( والشكل)1ويالحظ من الجدول)

, 7991(: لمسنوات )12.1, 87.0بانخفاض التدريجي خالل مدة الدراسة وبنسبة بمغت)
( عمى التوالي, وىذا االنخفاض يعود الى اقبال المجتمع الى برنامج تنظيم األسرة 0202

سرة الصغيرة من ناحية االكثر, وارتفاع امد الحياه نتيجة لتقدم صحيًا واجتماعيًا ويفضمون اال
واقتصاديًا من ناحية اخرى, وتزداد نسبتيم  اذا لم يكن ىنالك برنامج تنظيم االسرة وتفضل 
االسرة الكبيرة من ناحية الحضر وانخفاض امد الحياة من ناحية االخرى اما عمى مستوى 

, 81.1جمت نسبة االعالة في الريف اعمى من الحضر وبنسبة بمغت)الحضر والريف فس
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( عمى 0202, 7991(% لمسنوات )49.9, 82.1(:,بينما سجمت في الحضر)10.9
ارتفاع  الىالتوالي. ولعل اىم االسباب المفسرة تفوق نسبة االعالة عمى نظيرىا في الريف 

 واجات .وتشجيع عمى الزواج المبكر وتعدد الز مستويات الخصوبة 
-1997لممدة  بحسب البيئة نسبة اعالة صغار السن)%( لسكان قضاء حديثة(4جدول )
2020 

 السنة

 إعالة الصغار )٪(

 المجموع ريف حضر

1997 80.4 84.5 81.2 

2020 69.9 72.9 70.7 

 .(0, 7المصدر: باالعتماد عمى ممحق)  
-1997لممدة بحسب البيئة  نسبة إعالة صغار السن)%( لسكان قضاء حديثة(4شكل )
2020 

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى ممحق)   
 اعالة كبار السن  -2
-71سنة فاكثر عمى متوسطي السن ) 41نسبة كبار السن  يقصد بإعالة كبار السن   
( ان نسبة اعالة كبار السن في 1( والشكل )1ويتضح من الجدول) (سنة مضروبا في مئة.41

ثم  7991(% في عام 1.1خالل مدة الدراسة, اذ سجمت نسبة بمغت ) القضاء جاءت متقاربة
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وىذه يعود الى ارتفاع نسبة فئة  (%,1.1لتصل الى ) 0202اخذت تنخفض في عام 
متباينة ما نسبة االعالة لكبار السن  فجاءتاما عمى مستوى الحضر والريف  متوسطي السن,

 7991الحضر اعمى من الريف في تعداد بين الحضر والريف, اذ سجمت نسبة االعالة في 
(% لمحضر والريف عمى التوالي. بينما سجمت في الريف اعمى من 1.1, 1.4وبنسب بمغت)

 (% لمحضر والريف عمى التوالي.1.1, 1.7وبنسب بمغت ) 0202الحضر في تقديرات 
 (5جدول )

 2020-1997لممدة  بحسب البيئة نسبة اعالة كبار السن)%( لسكان قضاء حديثة

 السنة
 إعالة كبار السن )٪( 

 المجموع ريف حضر
1997 5.6 5.4 5.5 
2020 4.1 5.4 4.5 

 (0, 7المصدر: باالعتماد عمى ممحق)   
-1997لممدة  بحسب البيئةنسبة إعالة كبار السن )%( لسكان قضاء حديثة (5شكل )

2020 

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى جدول)        
 الوسيط.العمر ثانيا: 
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, ويستخدم لتفريق بين الشعوب السكانيةمن اىم المؤشرات اإلحصائية  يعد العمر الوسيط     
. وكما يعرف بأنو أحد (47, ص0223)ابراىيم, الفتية)الشابة( والشعوب المعمرة )المسنة(

مقاييس النزعة المركزية التي َتدرس في عمم االحصاء, ويعتبر من اكثر المقاييس المالئمة 
دراسة التركيب العمري ويقسم السكان الى نصفين متساويين احدىما فوقو ذو العمر الكبير ل

(% 12وىذا يتفق مع الرقم )(, 48-41, ص0277)احمد, واالخر دونو ذو العمر الصغير
من التوزيع وليذا فإن حجم ويعتمد عمى اساس موقعة في التوزيع وليس عمى قيمتو كالوسط 

 .(022, ص7981)عمي, ع القيمالحسابي الذي تدخل جمي
 العمر الوسيط لسكان الحضر . -1

( نرى تفوق العمر الوسيط لذكور الحضر عمى 4( والشكل)744من خالل الجدول )      
مثيميم من إناث الحضر خالل سنوات الدراسة, إذ سجل العمر الوسيط لمذكور في الحضر 

( سنة 78.9وسيط لمذكور في الحضر) , إذ كان أعمى عمرخالل مدة الدراسةتغيرًا مستمرًا 
اختمف تغير  ,( سنة71.4بمغ) 7991, وأدنى عمر وسيط لمذكور كان عام 0202في عام 

 0202العمر الوسيط لإلناث في الحضر خالل مدة الدراسة وسجل أعمى عمر وسيط  عام 
 ( سنة .78.3بمغ ) 7991( سنة, وأدنى عمر وسيط كان عام 79.1بمغ )

 ط لسكان الريف .العمر الوسي -2
(, 0202, 7991جاء العمر الوسيط في الريف مغايرًا لتغيره في الحضر, لمسنوات )      

العمر الوسيط في الريف جاء لدى  ان( نرى 4( والشكل)4ومن خالل الجدول )
, 7991( سنة في عام 71.4( سنة , أّما العمر الوسيط لدى اإلناث فقد جاء )71.7الذكور)

(, أما لدى اإلناث فجاء العمر 78.9فقد جاء العمر الوسيط لدى الذكور ) 0202أما في عام 
(, فيما 71.9(, أما بالنسبة لمجموع الحضر الكمي فقد بمغ العمر الوسيط )79.1الوسيط )

(, أّما بالنسبة لمجموع الذكور في حضر 71.1جاء مجموع العمر الوسيط الكمي في الريف )
, أما في عام 7991( في عام 78.7فيما جاء لدى اإلناث )(, 71.1وريف القضاء فقد بمغ )

( في الحضر, أّما في الريف فقد 79.0فقد ارتفعت نسبتو وبمغ العمر الوسيط الكمي ) 0202
(, فيما جاء لدى 78.9(, أّما بالنسبة لمجموع الحضر والريف فجاء لدى الذكور )79.0كان )

(,تدل ىذه البيانات عمى ان مجتمع 4جدول)(, وحسب البيانات الواردة في ال79.1اإلناث )
 .قضاء حديثة فتيًا 
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 2020-1997لممدة  العمر الوسيط لسكان قضاء حديثة بحسب البيئة والنوع(6جدول)

 المجموع ريف حضر النوع السنوات

1997 

 17.5 17.1 17.6 الذكور

 18.1 17.6 18.3 اإلناث

 17.8 17.4 17.9 الكمي

2020 

 18.9 18.9 18.9 الذكور

 19.4 19.4 19.4 اإلناث

 19.2 19.2 19.2 الكمي
 .(0, 7المصدر: باالعتماد عمى ممحق)        

أحساب العمر الوسيط وفقًا لممعادلة االتية:             وتم        ك    ع 
م

د   س 

طول الفئة , ك= عدد  =حيث إنو: س= العمر الوسيط , د= الحد األدنى لمفئة الوسطية , أ
التكرارات وما يعادل مجموع السكان , ع= مجموع التكرارات الصاعدة التي تسبق فئة الوسيط 

 , م= تكرار الفئة الوسطية االصمي.
, مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر, 0ج , عباس فاضل السعدي , جغرافية السكان-انظر:

 . 113, ص  0220بغداد , 
 2020-1997لسكان قضاء حديثة بحسب البيئة والنوع لممدة  العمر الوسيط(6شكل)

 
 (.4المصدر: باالعتماد عمى الجدول)    
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 دليل التعمرثالثا: 
يعد دليل التعمر من المؤشرات الديمغرافية التي تمثل حركو االعمار نحو الشيخ والفتوة,       

ويعتبر قياس ىذا المؤشر من المؤشرات الميمة في الدراسات السكانية ويرجع ذلك الى 
الدالالت االجتماعية واالقتصادية واىميتيا في تقويم العناصر الديموغرافية) تحميل القوى 

والسكان والنشطين اقتصاديا والبنية الثقافية او التعميمية لمسكان والخدمات  العاممة
ويتأثر دليل التعمر بانخفاض معدالت المواليد ويرتفع  .(71, ص0271)امين, االجتماعية(

أقبال السكان لتخفيض عدد المواليد من ناحية وانخفاض امد الحياة نتيجة لمتقدم عند تدريجيا 
واقتصاديا من ناحية اخرى, وينخفض دليل التعمر اذا ارتفع معدل الصحي واالجتماعي 

. (797, ص0271)السعدي, المواليد من ناحية وانخفاض امد الحياة من ناحيو اخرى
( سنة فأكثر عمى اعداد صغار 41حسب ىذه المؤشرات من خالل قسمو عدد كبار السن)تو 

, اما اذا انخفضت نسبة دليل التعمر عن  722( سنة اضرب الناتج في71 -2السن )
(% فان سكان المجتمع يوصفون بالفتوة, وتكون نسبة التعمر متوسطة ) مرحمة النضج( 71)

 (% فأكثر فإن السكان يعدون من 42ا اذا بمغت )(% ام19-71اذا ما تراوحت ما بين )
 .(798, ص0277)الحسانين, اليرمين

 دليل التعمر لسكان الحضر -1
( تبين ان مجموع نسبو دليل التعمر في الحضر جاءت 1( والشكل)1ومن خالل الجدول )    

متباينة خالل مده الدراسة, فقد سجمت اعمى نسب لمجموع دليل التعمر في الحضر 
 .0202(% في عام 5.9, بينما سجمت أدنى نسبة في الحضر )7991لتعداد (% 6.9ت)بمغ

اما عمى مستوى النوع الذكور واالناث لمحضر في القضاء, فقد سجمت االناث اكثر تعمرا من 
 7991سجمت اعمى نسب التعمر لمذكور واالناث في تعداد  الذكور خالل مده الدراسة, اذ

 ذكور واالناث عمى التوالي.(% لم1.9, 4.2وبنسب بمغت )
 دليل التعمر لسكان الريف. -2
اخذت ترتفع  في القضاء ( ان نسب مجموع دليل التعمر1( والشكل)1ويالحظ من جدول)   

,  7991(: لمسنوات )1.1, 4.1بشكل تدريجي خالل مده الدراسة, اذا سجمت نسبو بمغت)
إلناث لدى ا(عمى التوالي. اما عمى مستوى )ذكور واالناث( فقد كانت نسبة التعمر 0202
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, 4.2, بينما سجمت لدى الذكور بنسب بمغت)(:8.1 ,4.8اعمى من الذكور وبنسبة بمغت )
 (عمى التوالي لكالىما.0202, 7991لمسنوات )(% 4.1

 قضاء حديثة حسب البيئية والنوع تغير نسبة دليل التعمر لسكان(7جدول)
 2020-1997لممدة 

 المجموع ريف حضر النوع السنوات

1997 
 4 4 4 الذكور
 1.1 4.8 1.9 اإلناث
 4.8 4.1 4.9 الكمي

2020 
 1.4 4.1 1.1 الذكور
 1 8.1 4.1 اإلناث
 4.3 1.1 1.9 الكمي

 .(0, 7)المصدر: باالعتماد عمى ممحق             
 .(2020-1997لممدة) تغير دليل التعمر لسكان قضاء حديثة بحسب النوع(7شكل )

 
 (.1المصدر: باالعتماد عمى الجدول)      
 النتائج اوال:
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اظيرت الدراسة التزايد المستمر لمحجم السكان في جميع الفئات التركيب العمري  -7
والسيما في ظل ارتفاع معدالت النمو السكاني التي اضيفت اعداد سكانيو جديده لمفئات 

لذا فان ىذه الزيادة اخذت تنخفض بالتدريج  و,العمرية بصورة مستمرة من قاعدة اليرم الى قمت
لصالح الفئات العمرية الوسطى, اذ سجمت ىذه الفئة في الريف اعمى  في  فئة صغار السن

( سنة فقد اخذت تزداد تدريجيا خالل مدة 41-71من  الحضر , اما بالنسبة لمفئة الوسطى)
( سنة فاكثر 41وفيما يخص فئة كبار السن ), الحضر اعمى من الريف في الدراسة, وسجمت

 وانخفضت في الحضر خالل مدة الدراسة. فقد جاءت متباينة اذا ارتفعت في الريف
( سنة في بداية مدة 71-2تفوق نسبو الذكور عمى االناث في فئو صغار السن) -0

( سنة حيث تفوق 41-71الدراسة حتى نيايتيا, بينما حدث العكس في الفئة الوسطى )
 تفوقتفقد  اما بالنسبة لمفئو كبار السن , االناث عمى الذكور من بداية  المدة حتى نيايتيا
 نسبو االناث الى الذكور ايضا خالل مدة الدراسة. 

أظيرت الدراسة ان نسبة اإلعالة مرتبطة بتحرك النسب وتغيرىا ما بين الفئات  -3
العمرية العريضة لمتركيب العمري , فجاءت نسب اإلعالة مرتفعة في بداية مدة الدراسة مع 

ذت باالنخفاض مع زيادة نسبة فئة متوسطي أرتفاع نسبتي فئتي صغار السن وكبار السن واخ
السن وانخفاض نسبتي فئتي صغار السن وكبار السن .وتفوقت نسبة اإلعالة في الريف عمى 

 .نسبة اإلعالة في الحضر طول مدة الدراسة 
أظيرت الدراسة تراجع نسبة إعالة الصغار في الحضر والريف ومجموعيما  -1

وكشفت الدراسة ان  ,ي الريف أعمى من النسبة في الحضرخالل مدة الدراسة  وكانت النسبة ف
نسبة إعالة الكبار تتجو نحو االنخفاض خالل مدة الدراسة في الحضر والريف ومجموعيما , 

 .وكان االنخفاض أكبر وأكثر انتظامًا في الريف عنو في الحضر 
, أوضحت الدراسة ان العمر الوسيط يتجو نحو األرتفاع في الحضر والريف  -1

من بداية مدة الدراسة حتى نيايتيا , وكان في الحضر أعمى من الريف  ولمذكور واالناث
, وظل المجتمع رغم ىذا التغير في العمر الوسيط مجتمعًا فتياً  ,ولدى االناث أعمى من الذكور

 بينت الدراسة ان دليل التعمر لم يكن منتظمًا في تغيره ولم يأخذ اتجاىًا واحدًا ,فقد كان وكما
في بداية المدة أكثرًا أرتفاعًا في الحضر والريف ولمذكور واالناث , ثم انخفض وعاد وارتفع 

 في نياية مدة الدراسة .
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 المقترحاتثانيا: 
 بعض التوصيات :  تقتـرح الدراسـة    
دامة دعمو بصورة  االرتقاءضرورة  -7 بالعمل اإلحصائي السكاني الشامل , وا 

جراء  دورية من خالل رصد ومتابعة الظواىر الحياتية المختمفة واليجرة بإشكاليا , وا 
المسوحات الميمة لبعض الظواىر السكانية فيما بين التعدادات السكانية , وتزويد مديريات 

 .ىمة المدربة والتقنيات الحديثةاإلحصاء في المحافظات بالمالكات العممية المؤ 
ضرورة اجراء تعداد سكاني جديد من أجل رفد الجيات البحثية والتخطيطية ,  -0

بقاعدة بيانات واقعية ذات مصداقية أكثر من التقديرات , والتي ال زالت تعاني من القصور 
 .في بعض البيانات

المساواة بين مكين المرأة وتحقيق العدالة و تحقيق اىداف التنمية من خالل ت -3
 .الجنسين

 المالحق                                
 (1ممحق)                                      

الفئة 
 العمرية

 مجموع ريف حضر
الفئة 
 العمرية

 مجموع ريف حضر

 مجموع اناث  ذكور  مجموع اناث  ذكور 

 4 – 0 3601 3440 7041  4 – 0 3601 3440 7041 

 9 – 5 3324 3146 6470  9 – 5 3324 3146 6470 

 14 – 

10 
2824 2659 5483 

 14 – 

10 
2824 2659 5483 

فئة صغبر 

 السن
9749 9245 18994 

فئة صغبر 

 السن
9749 9245 18994 

19 – 15 2612 2451 5063 19 – 15 2612 2451 5063 

24 – 20 2108 2044 4152 24 – 20 2108 2044 4152 

29 – 25 1758 1755 3513 29 – 25 1758 1755 3513 

34 – 30 1475 1473 2948 34 – 30 1475 1473 2948 

39 -35 1027 1040 2067 39 -35 1027 1040 2067 

44 – 40 936 937 1873 44 – 40 936 937 1873 

49 – 45 712 707 1419 49 – 45 712 707 1419 

54 – 50 529 535 1064 54 – 50 529 535 1064 

59 – 55 439 445 884 59 – 55 439 445 884 

64 – 60 313 328 641 64 – 60 313 328 641 

 23624 11715 11909فئة  23624 11715 11909فئة 
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الفئة 
 العمرية

 مجموع ريف حضر
الفئة 
 العمرية

 مجموع ريف حضر

 مجموع اناث  ذكور  مجموع اناث  ذكور 

 المنتجة المنتجة

69 – 65 254 299 553 69 – 65 254 299 553 

74 -70 158 217 375 74 -70 158 217 375 

79 – 75 101 131 232 79 – 75 101 131 232 

80+ 69 87 156 80+ 69 87 156 

فئة كببر 

 السن
582 734 1316 

فئة كببر 

 السن
582 734 1316 

 43934 21694 22240 المجموع 43934 21694 22240 المجموع

7991سكان قضاء حديثة حسب فئات العمر الخمسية والجنس والبيئة لسنة  توزيع -1 -1 
ىيئة التخطيط, جياز المركزي لإلحصاء, بيانات )غير  جميورية العراق, مجمس الوزراء,-المصدر-0

 .11, ص07محافظة االنبار, ص ,7991منشورة( لتعداد 
 (2ممحق)

 2020سكان قضاء حديثة حسب فئات العمر الخمسية والجنس والبيئة لسنة  توزيع
الفئة 

 العمرية
الفئة  مجموع ريف حضر

 العمرية
 مجموع ريف حضر

 مجموع اناث  ذكور  مجموع اناث  ذكور 
 4 – 0 6368 6095 12463  4 – 0 6368 6095 12463 
 9 – 5 5508 4927 10435  9 – 5 5508 4927 10435 

 14 – 
10 

5160 4649 9809 
 14 – 

10 
5160 4649 9809 

فئة صغار 
 السن

17036 15671 32707 
فئة صغار 

 السن
17036 15671 32707 

19 – 15 4970 4624 9594 19 – 15 4970 4624 9594 
24 – 20 4347 3921 8268 24 – 20 4347 3921 8268 
29 – 25 3031 2888 5919 29 – 25 3031 2888 5919 
34 – 30 2634 2664 5298 34 – 30 2634 2664 5298 
39 -35 2196 2157 4353 39 -35 2196 2157 4353 
44 – 40 2098 2080 4178 44 – 40 2098 2080 4178 
49 – 45 1712 1641 3353 49 – 45 1712 1641 3353 
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الفئة 
 مجموع ريف حضر العمرية

الفئة 
 مجموع ريف حضر العمرية

 مجموع اناث  ذكور  مجموع اناث  ذكور 
54 – 50 1194 1130 2324 54 – 50 1194 1130 2324 
59 – 55 1099 1028 2127 59 – 55 1099 1028 2127 
64 – 60 692 711 1403 64 – 60 692 711 1403 

فئة 
 المنتجة

23973 22844 46817 
فئة 

 المنتجة
23973 22844 46817 

69 – 65 379 409 788 69 – 65 379 409 788 
74 -70 253 276 529 74 -70 253 276 529 
79 – 75 177 199 376 79 – 75 177 199 376 

80+ 104 137 241 80+ 104 137 241 
فئة كبار 

 1934 1021 913 السن
فئة كبار 

 1934 1021 913 السن

 81458 39536 41922 المجموع 81458 39536 41922 المجموع
جميورية العراق, وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي, الجياز المركزي لإلحصاء المصدر: 

, بيانات غير منشورة( وتكنولوجيا المعمومات, مديرية احصاءات السكان والقوى العاممة,)
 .0202تقديرات سكان محافظة االنبار لسنة

 المراجع والمصادر:
 المصادر العربية -اوال:
صادق جعفر, التركيب السكاني في محافظات الفرات االوسط , اطروحة , ابراىيم  .7

 .جامعة البصرة,  -دكتوراه)غير منشورة(, كمية اآلداب
صادق جعفر, التركيب النوعي والعمري لسكان مممكة البحرين حسب تعداد  ,ابراىيم .0

انية, (, كمية التربية لمعموم االنس12(, المجمد)0, مجمة ابحاث البصرة, العدد)0272
 .0271جامعة البصرة, 

فتحي محمد, جغرافية السكان اسس وتطبيقات, الطبعة الرابعة, دار المعرفة  ,ابو عيانة .3
 .7993الجامعية, االسكندرية, 
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فتحي محمد, جغرافية السكان, الطبعة الخامسة, دار النيضة العربية لمطباعة  ,ابو عيانو .1
 .0222والنشر, بيروت, 

جغرافية السكن والسكان, دار المعرفة الجامعية, االسكندرية,  فتحي محمد, ,ابو عيانو .1
0220. 

عبد الرحيم وعصام خوري, عمم السكان ونظرياتو ومفاىيمو, دار الرضا لمنشر  ,بودقجي  .4
 .والتوزيع, سوريا

طوفان سطام, التباين المكاني لمفجوة النوعية في التركيب السكانية بمدينة التون  ,حسن .1
 .0274(, 04الفراىيدي, العدد) كوبري, مجمة اداب

 .7984عبد عمي وعبد مغور الريحاني, جغرافية السكان, جامعة البصرة,, الخفاف .8
عباس فاضل, جغرافية السكان, الجزء الثاني, مديرية دار الكتب لمطباعة  ,السعدي .9

 .0220والنشر, بغداد, 
ندى نجيب, التحميل المكاني لتركيب سكان مدينة بغداد الكبرى لممدة  ,سممان .72

جامعة بغداد,  -ابن الرشد -,اطروحة دكتوراه)غير منشوره(,كمية التربية7981-7991
 .0224سنة 

-7992فرج يحيى, القوى العاممة في محافظات غزة خالل الفترة ) ,عبداليادي .77
رافية السكان(, رسالة ماجستير)غير ( والتوقعات المستقبمية )دراسة في جغ0273

 .0271منشورة(, 
يونس حمادي, مبادئ عمم الديمغرافية, مطابع جامعة الموصل , الموصل,  ,عمي .70

7981. 
( دراسة 0224 -7914عمرو كامل محمد احمد, السكان والتنمية لمدينة الغردقة ) .73

عن بعد, رسالة في جغرافية السكان باستخدام نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار 
 .0277ماجستير)غير منشورة(, كمية اآلداب بقنا, جامعة جنوب الوادي, 

, 0بيروت, ط -عمي, جغرافية السكان الثابت والمتحول, الدار العربية لمعموم ,لبيب .71
0221. 
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الياسري, غرار عدنان حسن , تأثير الخصائص السكانية واالجتماعية عمى الحاجو  .71
, كميو اآلداب _جامعة ذي قار, 0232ة والتنبؤ بيا حتى عامالسكنية في مدينو الناصري

 .0271رسالو ماجستير )غير منشوره(, 
 المصادر والبيانات االحصائية الحكومية -3
جميورية العراق, مجمس الوزراء, ىيئة التخطيط لإلحصاء, المجموع السنوية االحصائية,  .7

 .7991الخاص بتعداد 
المائية , مديرية المساحة العامة , خريطة األنبار ,  جميورية العراق , وزارة الموارد .0

 (7222222:7, مقياس) 0202
جميورية العراق, مجمس الوزراء, ىيئة التخطيط, جياز المركزي لإلحصاء, بيانات )غير  .3

 ., محافظة االنبار7991منشورة( لتعداد 
إلحصاء جميورية العراق, وزارة التخطيط  والتعاون االنمائي, الجياز المركزي ل .1

بيانات غير منشورة(,  وتكنولوجيا المعمومات, مديرية احصاءات السكان والقوى العاممة,)
 .0202تقديرات سكان محافظة االنبار لسنة
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