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تبايه وسبة االعالة في محافظة بغذاد وعالقتها بالمتغيرات
2026 االجتماعية للسكان لعام
وذي وجيب سلمان. .د.أ
 كلية التربية ابه رشذ للعلىم االوساوية/ جامعة بغذاد
8058/3/8  في503 :تاريخ التقديم
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0الملخص
يعد موضوع االعالة السكانية من اىم الموضوعات في جغرافية السكان كونو يبين مقدار العبء الذي تتعرض
 ومن ىذا المبدأ فقد تناول ىذا، وتظير مقدار التوازن او عدمو بين فئات السكان،لو فئة القوى العاممة في المجتمع
 بحسب نسبة النوع والفئات العمرية وعالقتيا7102 البحث دراسة التباين في نسبة االعالة في محافظة بغداد لعام
 ودرس الثاني،  تناول االول التباين في نسبة االعالة،  وقد بني البحث عمى ثالث محاور،بالمتغيرات االجتماعية

 وكان من اىم النتائج التي.  وشخص الثالث المتغيرات االجتماعية المرتبطة باإلعالة،نسبة النوع لممعيمين والمعالين
 فضالً عن أن نسبة النوع لممعالين، ارتفاع نسبة االعالة في االقضية الريفية من المحافظة،توصل الييا البحث ىي

 مؤشر عمى ارتفاع نسبة االعالة في،) سنة49-01(  فضال عن انخفاض نسبة السكان،فاقت نظيرتيا المعيمين
.اقضية الصدر وأبي غريب والمحمودية
. السكان، المتغيرات االجتماعية، محافظة بغداد، اإلعالة، التباين:الكممات المفتاحية

Variance of dependency ratio in Baghdad governorate and its relation
to the social variables of the population for 2016
Prof. Dr. Nadaa Najeeb Salman
University of Baghdad / College of Education Ibn Rushd for
Humanities
Abstract:
The subject of population support is one of the most important topics in the geography of
the population as it shows the amount of burden on the workforce in society and reflects the
balance or lack of balance among population groups. According to the ratio of gender and age
groups and their relation to social variables. The research was based on three axes, the first dealt
with the variation in the dependency ratio, the second studied the ratio of the type of dependents
and dependents and the third the social variables related to dependency. The most important
findings of the study were the high dependency ratio in the rural districts of the governorate, in
addition to the fact that the proportion of the type of the unemployed surpassed that of the
dependents, as well as the low percentage of the population (15-94) years, indicating the high
rate of support in the districts of Sadr and Abu Ghraib and Mahmudiyah.

533

مجلة األستار

العذد  – 226المجلذ الثاوي لسىة 2028م 2419 -هـ

المقدمة:
تكمن اىمية دراسة السكان في الكثير من المشكالت والمسائل التي تواجييم في الوقت
الحاضر وفي المستقبل  ،والتي يمكن ان تعزى ولو جزئيا" الى تركيب السكان وديناميكيتيم ومن

ىذه المشكالت ارتفاع نسب االعالة .وعمى ىذا االساس فقد ركزت السياسات السكانية عمى تحسين
مستوى معيشة االفراد والسعي لموصول الى الرفاىية عن طريق خفض نسبة االعالة التي تعد

ظاىرة بالغة االىمية في حياة السكان ،سواء في البمدان النامية ام المتقدمة ،وذلك لتأثيرىا المباشر
في حياتيم ومستقبميم  ،فيي انعكاس لمعالقة بين الفئات العمرية المختمفة و بصورة خاصة بين
السكان في سن العمل ( 49-01سنو)  ،والسكان خارج سن العمل( صغار السن وكبار السن)
وعمى ىذا االساس فقد بني البحث عمى مشكمة تتمحور حول:

 -0كيف يؤثر حجم السكان في الفئات العمرية ( اقل من  09سنو ) و (  49-01سنو) في
نسبة االعالة ؟

 -7ىل تؤثر نسبة النوع لممعيمين والمعالين في نسبة االعالة ؟
 -3يساىم كبار او صغار السن العاممين في خفض او رفع نسبة االعالة .
 -9يرتبط ارتفاع نسبة االعالة او انخفاضيا بمتغيرات اجتماعية .
أهداف البحث:
لموصول لميدف المبتغى من البحث فقد قسم الى ثالث محاور دار االول حول تباين نسبة

االعالة في محافظة بغداد لعام  ، 7104وتناول الثاني نسبة النوع لممعيمين والمعالين في محافظة

بغداد لعام  7104بينما شخص الثالث المتغيرات االجتماعية وعالقتيا بنسبة االعالة .
المحور االول /تباين نسبة االعالة في محافظة بغداد لعام -: 8053

ترتكز نسبة االعالة عمى أساس أ ن كل فرد في المجتمع مستيمك و ان المنتجين ىم بعض افراده

فقط

()5

 ،وترتبط نسبة االعالة مباشرة بالفئة العمرية لمسكان .ومن الجدول ( )0يتضح التباين في

توزيع ىذه النسبة عمى مستوى محافظة بغداد؛ اذ فاقت النسبة في كل من قضاء الصدر
والمحمودية وابو غريب ( )%01لنصل الى ( )%03وىي بذلك تزيد عن نسبة المحافظة.
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جدول ()5
نسبة االعالة ونسبة النوع لممعيمين والمعالين ونسبة االعالة لكبار وصغار السن في محافظة بغداد لعام 8053
الوحدات االدارٌة
ق .الرصافة
ق .االعظمٌة
ق .الصدر
ق.الكرخ
ق .الكاظمٌة
ق.المحمودٌة
ق.ابوغرٌب
ق.الطارمٌة
ق.المدائن
المحافظة

%
االعالة
06
06
5,
09
06
5,
5,
08
00
01

معدالت الصغار

اعالة الكبار

8,35
8638
932
0635
8834
1536
1939
8535
063,
0236

036
938
436
135
836
431
63,
036
03,
03,

 %النوع
المعٌلٌن
26436
5030
,35
9538
26,36
5131
26,30
2623,
9139
26630

للمعالٌن
26934
26038
1632
26831
2,234
22835
2,839
26832
5638
22036

الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على -وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً ,الجهاز المركزي لالحصاء ,مسح تقٌٌم االمن الغذائً
والهشاشة لالسرة فً العراق  , 6620بٌانات غٌر منشورة .

والبالغة (  ) %42بمقدار(  ،)%04في حين سجمت ثالث وحدات ادارية نسبة مقدارىا( ) %41
وىي قضاء الرصافة واالعظمية والكاظمية  .اما الخريطة ( )0فتظير انيم يتوزعون الى ثالث

مجموعات وىي .
المجموعة االولى :وىي المجموعة التي تبمغ نسبة االعالة فييا (  %41فاقل ) وتضم اقضية
الرصافة واالعظمية والكاظمية .

المجموعة الثانية :وتنحصر نسبة االعالة فييا بين ( )%44-41وتشمل كل من قضاء الطارمية
والمدائن والكرخ .

المجموعة الثالثة :تصل نسبة االعالة في ىذه المجموعة الى ( %44فاكثر) وينضوي ضمنو كل
من اقضية الصدر والمحمودية و ابو غريب .
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خريطة ()5

نسبة االعالة في محافظة بغداد لعام 8053

المصدر -:باالعتماد عمى جدول (.)5

أما نسبة اعالة الصغار؛ فيي مؤشر لقياس فئة السكان ( دون  09سنو ) الى السكان في
الفئة العمرية ( 49-01سنو )  ،فمن ارتفاع نسبة اعالة الصغار يتضح ارتفاع نسبة السكان (دون

 09سنو) مما يزيد من عبء االعالة ،ويتمثل العبء في توفير وسائل العيش والتعميم لمصغار(.)8
و ان نسبة اعالة الصغار في محافظة بغداد مثمت نسبة مقدارىا (  )%40وىي دون نسبة العراق

والبالغة ( ، )%44وقد استحوذ قضاء أبي غريب عمى اعمى نسبة ألعالة الصغار والتي وصمت
الى ( )%24في حين ظيرت ادناىا ضمن قضاء االعظمية وقد بمغت (. )%1101
ومن استقراء نسبة اعالة الكبار والتي تعد مؤشر لقياس نسبة كبار السن في الفئة العمرية
( 41سنو فاكثر) بالنسبة لمسكان ( 49-01سنو)  ،يتضح ان النسبة في المحافظة لم تتجاوز
( ، )%403وقد ظيرت اعالىا ضمن قضاء االعظمية اذ بمغت ( ، )%401وادناىا ضمن قضاء
ابو غريب اذ لم تتجاوز ( ، )%3مما يفضي الى حقيقة مفادىا ان ارتفاع نسبة اعالة الصغار في
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مكان ما ىو أال انخفاض لنسبة كبار السن في المكان ذاتو والعكس صحيح  ،ونستشف مما تقدم
األمور االتية .
 -0مثل كل قضاء الصدر والمحمودية وابو غريب اعمى نسبة اعالة في المحافظة وىذه االقضية
نفسيا مثمت اعمى نسبة لإلعالة صغار السن  ،ولعل من مقدمة اسباب تركز االرتفاع فييا ىو

تصاعد نسبة صغار السن فييا والتي مثمت نسبيم من سكانيا ( )%93في قضاء الصدر
والمحمودية و( )%99في قضاء ابو غريب وىي اعمى من نسبتيم في المحافظة والبالغة (. )%34
 -7ظيرت أدنى نسب لإلعالة ضمن ثالث أقضية ىي الرصافة واالعظمية والكاظمية  ،االمر
الذي قد يعزى الى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل ( 49-01سنو)  ،ليمثموا اكثر من نصف

السكان وقد بمغت (. )%47

المحور الثاني /نسبة النوع لممعيمين والمعالين في محافظة بغداد :8053
يقصد بنسبة النوع عدد الذكور بالنسبة لكل مائة امرأة ويعد نتيجة تراكمية لمعدالت الخصوبة

و والوفيات و اليجرة

()5

 ،وتكون نسبة النوع متوازنة في الغالب وذلك لتقارب عدد الذكور مع عدد

االناث والسيما في المجتمعات التي تعيش حياة طبيعية  ،ولكن ىذا التوازن يختل في حالة ارتفاع

وفيات ألحد الجنسين دون االخر أو نتيجة لميجرة النوعية من مكان آلخر( ،)4ومن معطيات
الجدول ( )0والشكل ( )0نمحظ .
 -0وجود تباين في كل من نسبة النوع لممعيمين والمعالين عمى مستوى اقضية المحافظة  ،وان
نسبة النوع لممعيمين قد بمغت ( )011ذكر من المعيمين لكل مائة انثى وىي بذلك ادنى من نسبة

النوع لممعالين والبالغة ( )004ذكر لممعالين لكل مائة انثى ليكون الفرق بينيما ( . )%04
الشكل ( )5نسبة النوع لممعيمين والمعالين في محافظة بغداد لعام 8053

120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
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35
30
25
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المعٌلٌن
المعالٌن

الشكل من عمل الباح

باالعتماد على جدول (. )2
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 -7ظيرت ادنى نسبة نوع لكل من المعيمين والمعالين ضمن قضاء الصدر والتي تراوحت بين
( )2700-2300ذكر لكل مائة انثى .
 -3كانت اعمى نسبة نوع لممعيمين ضمن قضاء الرصافة وقد بمغت ( )019ذكر لكل مائة انثى
في حين اعمى نسبة لممعالين ضمن قضاء ابو غريب وقد وصمت الى ( )031ذكر لكل مائة انثى

 ،وان ارتفاع نسبة صغار السن في ريف ابو غريب كان من مقدمة اسباب ارتفاع المعالين فييا الى
( ، )%97في حين لم تتعدى النسبة في الحضر (. )%3
المحور الثالث /المتغيرات االجتماعية ذات الصمة بنسبة االعالة:
يتناول ىذا المحور متوسط حجم االسرة ونسبة السكان ( 49-01سنو )  ،والسكان من حممة
الشيادة االعدادية فما دون باعتبارىا متغيرات اجتماعية وقد يكون ليا تأثير مباشر او غير مباشر

في تصاعد او تراجع نسب االعالة في منطقة الدراسة وذلك من خالل القراءة البصرية لخرائط
توزيع تمك المتغيرات مع خريطة نسبة االعالة:
 -5متوسط حجم االسرة في محافظة بغداد:
يقصد بمتوسط حجم االسرة ىو عدد السكان لبيئة معينة مقسوما" عمى االسرة لمبيئة نفسيا ،وان

حجم االسرة ينصب عادة عمى اساس االسرة المستقمة والتي تعيش تحت سقف واحد ،فاألبناء
المتزوجون يكونون اسر جديدة واالسرة التي تكون االم فييا قد تجاوزت سن االنجاب ىي االسرة

المكتممة ،أما االسرة التي تكون االم فييا؛ فمازال بإمكانيا الحمل واالنجاب تدعى االسرة

المفتوحة( ،)3وبالنظر الى الجدول ( ،)7يتضح ان متوسط حجم االسرة في منطقة الدراسة ىو

()3

اشخاص ،وال يظير بأن ىنالك تباين كبير في توزيع متوسط حجم االسرة عمى اقضية المحافظة
كما تمحظ من الخريطة ( ، )7اذ انحصر التوزيع ضمن مجموعتين  ،ضمت االولى مدينة الصدر

وىي االعمى في متوسط حجم االسرة وقد بمغت ( )2اشخاص  ،في حين ضمت المجموعة الثانية
بقية اقضية المحافظة ومن خالل المقارنة البصرية بين الخارطتين ( )0و( ، )7يتضح ان ىناك
ارتباط بين ارتفاع متوسط حجم االسرة في قضاء الصدر وبين ارتفاع نسبة االعالة فيو ايضا" ،

وىذا ناتج عن طبيعة المجتمع السكاني الذي يقطن المنطقة ذو الخصائص الريفية الذي يتميز

بأىمية كبر حجم االسرة .
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 -8السكان حممة الشهادة االعدادية فما دون في محافظة بغداد:
إ ن المستوى التعميمي في أي مجتمع ىو مجس لقياس تطور ذلك المجتمع اجتماعيا" وثقافيا" ،
فكمما زاد حممة الشيادات في ذلك المجتمع اصبح اقدر عمى تطوير ذاتو وتوفير فرص عمل افضل

ألبنائو  ،وان تزايد الحاصمين عمى شيادة االعدادية فما دون بصورة اكبر من الشيادات االعمى
يعني قمة الحصول عمى فرص عمل افضل ،والزواج بوقت مبكر االمر الذي يؤثر في تزايد االعباء
عمى المعيمين في المجتمع  ،فمن خالل الجدول ( )7والخريطة ( )3يظير ان المجموعة االولى
التي ضمت اعمى نسبو لحممة الشيادة االعدادية فما دون قد تركزت ضمن كل من اقضية الصدر

والمحمودية وابو غريب والطارمية والمدائن ،وعند المقارنة مع الخريطة ( )0نستنتج ان ثالث منيا
تقع ضمن اعمى معدالت اعالة في محافظة بغداد وىي الصدر و المحمودية وابو غريب  ،وىذا

يدل عمى انو كمما تدنى المستوى التعميمي لممجتمع كمما زاد عبء االعالة فيو.
 -5نسبة السكان ( 34-53سنه) في محافظة بغداد:
وتشمل فئة متوسطي السن او الناضجين وىي الفئة المنتجة تسيم في نمو السكان واالقدر عل
جدول ()8
المتغيرات االجتماعية ذات الصمة بنسبة االعالة في محافظة بغداد
الوحدات االدارٌة

متوسط حجم االسرة

%الحاصلٌن على الشهادة
االعدادٌة فما دون

 %فئة السكان (04-28
سنة) من مجموع سكان
كل قضاء

ق .الرصافة
ق .االعظمٌة
ق.الصدر
ق.الكرخ
ق .الكاظمٌة
ق .المحمودٌة
ق .ابو غرٌب
ق .الطارمٌه
ق .المدائن
المحافظة

8
8
1
8
8
0
8
0
0
0

69
25
8
60
22
6
6
6
8
266

06
06
88
89
06
88
88
02
06
06

الجدول من عمل الباحثة باالعتماد على – وزارة التخطٌط والتعاون االنمائً ,الحركة والهجرة  ,وتزداد هذ ِه الفئة فً
الدول المتقدمة نظرا" النخفاض الخصوبة والوفاة كما تزداد فً المجتمعات المستقبلٌة للمهاجرٌن

.

نمحظ من الخريطة ( )9ان نسبة السكان ضمن الفئة العمرية ( 49-01سنو)  ،ظيرت ادناىا
ضمن المجموعة االولى وفي اقضية الصدر والمحمودية وابو غريب وىي االقضية ذاتيا التي نالت
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اعمى نسب االعالة في محافظة بغداد كما يظير من الخريطة ( ، )0وىذا يدل عمى انو كمما
انخفضت نسبة السكان في سن العمل كمما زادت نسبة االعالة .
خريطة ()8
متوسط حجم االسرة في محافظة بغداد لعام 8053

المصدر  -:باالعتماد عمى جدول (. )8

خريطة ( )5نسبة السكان حممة الشهادة االعدادية فما دون في محافظة بغداد لعام 8053

المصدر -:باالعتماد عمى جدول (.)8
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الخريطة ()4

نسبة السكان ( )34-53سنه في محافظة بغداد لعام 8053

المصدر -:باالعتماد عمى جدول (.)8

االستنتاجات:
بينت دراسة نسبة االعالة في محافظة بغداد ما يأتي-:
قياسا باألقضية الحضرية .
 -0تشيد ار ً
تفاعا في االقضية الريفية ً
 -7إن كل من نسبتي اعالة الصغار والكبار كانت العالقة بينيما عكسية في اقضية المحافظة.

 -3ظير أن ىناك فرقًا يصل الى ( ، )%04بين نسبة المعيمين و المعالين وذلك الرتفاع نسبة
النوع لدى المعالين الى ( )004ذكر لكل مائة انثى .
 -9إ ن دراسة العالقة بين نسبة االعالة وبعض المتغيرات االجتماعية اظيرت ان انخفاض نسبة
السكان ( )49-01سنو مؤشر عمى ارتفاع نسبة االعالة  ،وىذا ما ظير في اقضية الصدر
والمحمودية وابو غريب.
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. 7111 ،  بغداد،والنشر
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