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 المستخلص 
 الجديدة في ناحية بغداد لسكان االحياء السكنية المؤشرات النوعية دراسة إلى البحث يهدف

لسكان االحياء السكنية في ناحية    ةالعمريمؤشرات  الفضالً عن    جنس رب االسرة  –  نسبة النوع  -متمثلةً بمعدل حجم االسرة المعيشية 
يد الوضع االقتصادي للسكان وتحقيق  ، ذلك لما لهذه المؤشرات  من أهمية في تحداالعالةنسبة  –عمر رب االسرة متمثلة ب بغداد الجديدة

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية للسكان.  
 اعتمد البحث على المسح الميداني لغرض الحصول على بياناتها، متمثلة بأسلوب العينة،  و توزيع استمارة االستبيان على االحياء السكنية

وحي المثنى، وحي سومر، وحي األمين، وحي أكد، وحي الخنساء،   نيسان،  9الثمانية في بغداد الجديدة  وهي )حي الخليج، وحي        
استمارة ، وهذا الرقم ووفقاً لمعادلة ستيفن ثامبسون يمثل الحد   384وحي المأمون( وبحسب معادلة عينة الدراسة التي أعطت العدد  

( استمارة استبيان لضمان  466بزيادة العدد الى ) األدنى المطلوب للحصول على بيانات تتمتع بدرجة مقبولة من المصداقية ، اال اننا قمنا
الحصول على تمثيل حقيقي لبيانات الظاهرة موضوع الدراسة. تم توزيع االستمارات على مختلف هذه االحياء السكنية وفقاً لنسب تمثيلها 

جغرافي المكاني في منطقة الدراسة عن  الالسكاني. كما واعتمدت الدراسة على مقاييس متعددة الستخراج المعدالت فضال عن اظهار البعد  
 .G.I.Sطريق الخرائط باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية 

( فرداً، وسجلت نسبة النوع تباينا في احياء 5.6الى أن متوسط حجم االسرة في احياء ناحية بغداد الجديدة كان بواقع )  توصل البحث  قد
( 1277( ذكراً وهو يفوق أعداد االناث البالغ عددهن ) 1340الذكور لكل االحياء في عينة البحث )ناحية بغداد الجديدة، إذ بلغ مجموع  

انثى، اي تفوق أعداد الذكور على عدد االناث   100( ذكر لكل  103أنثى في جميع احياء ناحية بغداد الجديدة، ولهذا ظهرت نسبة النوع )
مقابل   %79أسرة بنسبة بلغت    370الً عن ذلك شكلت عدد االسر التي يرأسها ذكور  نيسان وحي المثنى، فض  9في أغلب االحياء، عدا حي  

. كما وأظهرت الفئات العمرية لرب االسرة الخمس أن أكثر النسب ألعداد رب االسر في حي  % 21أسرة ترأسها أناث وبنسبة بلغت    96
( ضمن عمر رب االسر للفئة %9( وأكثرها نسبة )%3سبة )( سنة بن65األمين والمأمون، ووجد أقل الفئات العمرية هي ممن تجاوزوا )

( سنة؛ وهذا يعني أن أغلب معيلي االسر هم من كبار السن في هذا الحي. ختاماً أشارت نسبة االعالة البالغة أعالها في حي أكد  65  -55)
 (. %125( وأقلها في حي سومر بواقع )%151بواقع )

 مؤشرات نوعية، مؤشرات عمرية. مفتاحية: مؤشرات ديموغرافية،الكلمات ال

 

Abstract 
The research aims to study the qualitative indicators of the residents of residential neighborhoods in the 

Baghdad AL-Jadida sub-district 

 Represented by the average size of the household - gender ratio - the gender of the head of the family as 

well as the age indicators of the residents of residential neighborhoods in the Baghdad AL-Jadida district 

represented by the age of the head of the family - the dependency ratio, because of the importance of these 

indicators in determining the economic situation of the population and achieving indicators of economic 

well-being of the population. 

The research relied on the field survey for the purpose of obtaining its data, represented by the sampling 

method, and distributing the questionnaire to the eight residential neighborhoods in Baghdad AL-Jadida, 

which are (Al Khaleej neighborhood, the 9th of April, Al Muthanna neighborhood, Sumer neighborhood, 

Al Amin neighborhood, Akad neighborhood, Al Khansa neighborhood, and Hay Al-Mamoun) and 

according to the equation of the study sample that gave the number 384 forms, and this number, according 

to Stephen Thompson’s equation, represents the minimum required to obtain data with an acceptable 

degree of credibility, but we increased the number to (466) questionnaires to ensure obtaining a true 

representation of the data of the phenomenon in question. the study. The questionnaires were distributed 

to the various residential neighborhoods according to the proportions of their population representation. 

The study also relied on multiple scales to extract averages as well as showing the geospatial dimension 

in the study area through maps using GIS technology G.I.S. 

The research found that the average family size in the neighborhoods of the Baghdad AL-Jadida  sub-

district was (5.6) individuals, and the gender ratio recorded a discrepancy in the neighborhoods of the 

Baghdad AL-Jadida  sub-district, as the total number of males for all neighborhoods in the research 

sample reached (1340) males, which exceeds the number of females ( 1277) females in all neighborhoods 

of the Baghdad AL-Jadida  sub-district, and this is why the sex ratio appeared (103) males for every 100 

females, meaning that the number of males exceeded the number of females in most neighborhoods, 

except for the 9th of April and the Muthanna neighborhood, in addition to that, the number of families 

headed by males formed 370 Households by 79% compared to 96 families headed by females, at a rate of 

21%. The age groups of the head of the five families showed that the highest percentages of the number 

of heads of families were in the Al-Amin and Al-Mamoun neighborhood. The lowest age groups were 

found to be those over 65 years with a percentage of (3%) and the largest percentage (9%) within the age 

of the head of families for the category (55-65). year; This means that most of the breadwinners are elderly 

people in this neighborhood. Finally, the dependency ratio indicated the highest in Akkad neighborhood 

at (151%) and the lowest in Sumer neighborhood at (125%). 

Keywords: demographic indicators, qualitative indicators, age indicators. 
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 المقدمة      

أية   دارسي  لدى  كبيرة  أهمية  له  للسكان  الديموغرافية  الخصائص  دراسة  إن 
ظاهرة سكانية سواء كان دراسة التركيب العمري أو التركيب النوعي للسكان، فهي توضح  

ديموغرافية مهمة ألغراض أسباب وتنوع الظاهرة السكانية، االمر الذي يعطي مؤشرات 
التنمية المكانية وتشخيص المشكالت المتعلقة بالظاهرة المكانية لوضع مقترحات وحلول 

  - عدد الذكور واالناث -. من حيث نسبة النوع  (1) ناجحة للتباين المكاني للظاهرة السكانية
افيين . لذا انصب اهتمام الجغر (2) وفئات السن في المجتمع السكاني المطلوب دراسته

على دراسة التركيب السكاني، إليجاد تباينها اإلقليمي بين المناطق الحضرية والريفية  
وبين الدول واالقاليم، واالستفادة منها في تحليل الظواهر الديموغرافية كالمواليد والوفيات 

. ولهذا يعتبر التركيب السكاني عن عدد السكان في بلد ما في مدة زمنية (3)والهجرة
، وكذلك يعبر عن الجوانب النوعية والحالة العامة والمستوى الثقافي وعدد حاالت معينة
 .(4) الزواج

 وكأي بحث اتبع خطوات البحث العلمي، وهي:
 تمثلت مشكلة البحث في صياغة التساؤل اآلتي: مشكلة البحث:  .1

السكنية في  ماهي المؤشرات الديموغرافية الكمية النوعية والعمرية لسكان األحياء 
 ناحية بغداد الجديدة؟ 

 فرضية البحث: يمكن ايجاز فرضيات البحث بفريضيتين .2
المؤشرات الديموغرافية الكمية لسكان األحياء السكنية في  هنالك تباين في  -األولى:

  –نسبة النوع  -ناحية بغداد الجديدة تتمثل بمعدل حجم االسرة المعيشية 
 جنس رب االسرة 
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هنالك تباين في المؤشرات الديموغرافية العمرية لسكان األحياء السكنية في  -الثانية:
 نسبة االعالة  –سرة  ناحية بغداد الجديدة والتي تتمثل بعمر رب اال

 
يهدف البحث الى اظهار صورة التباين المكاني للمؤشرات الديموغرافية هدف البحث:   .3

 الكمية والعمرية بين االحياء السكنية لناحية بغداد الجديدة
ث في انه موضوعه يتعلق بأحد اهم التراكيب المتعلقة تأتي اهمية البحأهمية البحث:   .4

 -بالدراسات الجغرافية في مجال جغرافية السكان، اال وهو التركيب الديموغرافي
 وبيان مؤشراته كونها مدخاًل للعديد من الدراسات السكانية.

 دود المكانية والزمانية للبحث:الح .5
دة تتمثل في االحياء السكنية التسعة لناحية بغداد الجديتمثلت الحدود المكانية: 

نيسان، الخليج، االمين، الخساء، المأمون، سومر، المثنى، والمعتصم( والتي  9)حي أكد، 
تقع في الجزء الشمالي الشرقي من محافظة بغداد في قضاء الرصافة وتبلغ مساحتها 

كم ويحدها من الشرق نهر ديالى ومن الجنوب الخط السريع )محمد القاسم( الذي  3,100
ن منطقة البحث ووحدة بلدية مدينة الصدر اما من الشمال فيحدها يعد الحد الفاصل ما بي

 (.1ناحية بني سعد. خريطة )
حيث سنعمد الى توزيع استمارة  2021تتمثل في عام أما الحدود الزمانية: 

متوفر من مسوحات هو  وما 1997االستبيان في هذا العام، فضال عن نتائج تعداد 
 اقتصادية وبيانات من الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات.
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 ( الموقع الجغرافي لمنطقة البحث وتوزيع االحياء السكنية1خريطة ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Gisالمصدر: الباحثة باالعتماد على برنامج 
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 ثانيًا: عرض النتائج:
تتمثل   .1 الجديدة والتي  ناحية بغداد  النوعية لسكان االحياء السكنية في  المؤشرات 

 جنس رب االسرة( –نسبة النوع  -)معدل حجم االسرة المعيشية على 
بناًء على ما تقدم يعد التركيب النوعي لسكان أي منطقة من أهم الصفات  

والوفيات ووقائع الديموغرافية   المواليد  أعداد  مباشرة على  تؤثر بصورة  التي  األساسية 
الزواج، ويمكن أن تتأثر كذلك معدالت الهجرة والبنية الحرفية، وكل السمات السكانية 

 .(5) األخرى بالنسبة العددية بين النوعين من الذكور واالناث 
التركيب النوعي يعد من أكثر عناصر تركيب السكان وضوحًا، نظرًا ألهميته   

الكبيرة إذ تقل األخطاء في بياناته إلى حدها األدنى، ألن بيانات النوع ال تخضع لما 
يخضع له بيانات السن من أخطاء عند ذكرها، فالخطأ محتمل الوقوع عند ذكر العمر 

ا أن احتواء النوع على عنصرين فقط، يخفض وليس االمر كذلك عند ذكر النوع، كم
.  فإذا انخفضت نسبة االناث (6) من صعوبة التصنيف معه الى حٍد كبير في الوقت نفسه

في سن الزواج فأن نسبة الزواج تقل ومن ثم ينخفض المعدل اإلجمالي للمواليد والعكس 
ى زيادة االيدي صحيح، كما وأن زيادة نسبة الذكور عن االناث في بلد معين يؤدي ال

 . (7) ( عاماً 64  -15العاملة، السيما إذا كانت هذه الزيادة ضمن فئة السن العاملة بين )
واعداد   الذكور  اعداد  بين  حقيقيًا  توازنًا  هناك  أن  الديموغرافية  الحقائق  من 

( ذكر 105االناث داخل المجتمعات البشرية، وبشكل عام تبلغ نسبة النوع في العالم )
المالحظات وهي: أن    (100لكل ) بعين االعتبار بعض  الوالدة مع االخذ  أنثى عند 

االناث يتمتعٍن بمعدالت وفيات أقل من الذكور، وتزيد نسبة االناث في الهجرة الداخلية 
من الريف الى المدينة، وتزيد نسبة الذكور في الهجرة الدولية، وتزيد نسبة الذكور في 

 .(8) د نسبة االناث في المجتمعات الطاردة منهاالمجتمعات المستقبلة للسكان، وتزي
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 أ. معدل حجم االسرة المعيشية:  
هنالك العديد من المصادر تناولت التعريفات المتعلقة باألسرة ، حيث يعرف 
الجغرافيون المختصون في مجال الديموغرافيا االسرة: بأنها أي وحدة سكنية مكونة من  

لنفسها استقالل اقتصادي، سواء انطوت   شخص واحد أو مجموعة من األشخاص تكفل
.  كما و يمكن (9)هذه المجموعة على األطفال او اقتصرت على عنصر الرجال فقط

تعريف حجم االسرة المعيشية: على أنه التعداد، أي عدد األشخاص في األسرة، وقد 
يدل حجم االسرة عند دراسة الخصوبة على عدد األطفال الذين أنجبهم الزوجان في 

يعرف حجم االسرة المعيشية ايضًا على انه متوسط عدد األشخاص  .  و (10) قت معينو 
في أسرة معيشية في منطقة معّينة. ويحتسب من خالل قسمة مجموع السكان في األسر 
الرعاية،  ودور  اإلصالحية،  المرافق  مثل  المعيشية  الجماعات  )باستثناء  المعيشية 

العدد   على  الجامعية(  هذه والمساكن  في  المشغولة  السكنية  للوحدات  اإلجمالي 
 .(11) المنطقة

تكمن أهمية دراسة حجم االسرة في كونه من الموضوعات التي يرتبط بها عدد  
من المتغيرات السكانية ، فلقد اثبتت العديد من الدراسات عالقة حجم االسرة بالمستوى  

راسات العالقة القوية بين  المعيشي وبالمستوى التعليمي ، وفي العراق اثبتت احدى الد 
 .(12) 0.75متوسط حجم االسرة ونسبة االمية والتي وصلت قوتها الى 

دراسة  يتطلب  السكانية  للتغيرات  الجغرافي  التحليل  فإن  تقدم  ما  على  بناًء 
االسرة  حجم  متوسط  في  تؤثر  السكاني  التغير  مكونات  أن  ذلك  االسرة،  ديموغرافية 

. كما أن أهمية (13) العتبار عند دراسة التغيرات السكانيةوتركيبها، وهو الذي يؤخذ في ا
دراسة حجم االسرة من الموضوعات التي نالت اهتمام الكثير من الباحثين في مختلف 
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االختصاصات، وقد حاول الكثير منهم وضع اطر نظرية لشرح ومناقشة موضوع حجم  
 .(14) االسرة من جوانب مختلفة

أن معدل حجم األسرة في العراق انخفض التخطيط فبحسب إحصائيات وزارة 
( عام 5.7إلى  أفراد خالل  لألوضاع    2021(  المتكامل  المسح  لنتائج  وفقًا  ذلك  جاء 

االجتماعية، هذا واشارت نتائج المسح الى ان حجم االسرة ما يزال في الريف اعلى منه 
 .(15) في الحضر ويقل في محافظات إقليم كردستان عن المحافظات األخرى 

من خالل   يظهر  الميدانية  البحث  نتائج  اظهرته  وكما  االسرة  متوسط حجم 
ويالحظ منه أن التمثيل األكبر لألسر بحسب عدد االفراد كان لألسر التي   (1جدول )

( أسرة، ثم االسر 174( فراد حيث بلغ عددها )5يبلغ متوسط عدد افرادها اقل من ) 
( 160حيث بلغ عدد االسر ضمن هذه الفئة )( فرد  8  -6التي تراوح عدد افرادها بين )

أسرة في مجموع احياء ناحية بغداد الجديدة، في المرتبة الثالثة كانت االسر التي بلغ 
أسرة لمجموع احياء سكان ناحية   58فأكثر( حيث بلغ عددها    9معدل عدد افرادها )

 بغداد الجديدة. 
بغد  ناحية  احياء  في  االسرة  متوسط حجم  فإن  عامة  بلغ  بصورة  الجديدة  اد 

( فردًا وهذا الرقم هو مقارب جدًا  لمتوسط حجم االسرة في العراق بحسب دراسة 5.6)
 .(16) ( فرداً 5.7وزارة التخطيط البالغ ) 

يتخذ متوسط حجم االسرة تباينًا في عدد االفراد بحسب االحياء السكنية فقد  
( 82( افراد بواقع )5سجل حي األمين اعلى عدد لألسر التي يقل عدد افراده عن )

( أسرة، في حين يتصدر حي أكد فئة االسر 31( أفراد بواقع )9أسرة، والتي تزيد عن )
 ( أسرة. 43واقع )( فردًا ب8- 6التي تراوح عدد افرادها )
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الالفت للنظر أن حي األمين على الرغم من تزايد عدد سكانه بصورة سريعة   
كما الحظنا ذلك في الفصل االول إال ان اقل متوسط لحجم االسرة المعيشية كان فيه  

( فردًا، في حين كان اعلى متوسط لحجم االسرة المعيشية 4.6وفي حي المثنى بواقع )
 ( فردًا، 6.9( فردًا، يليه نزواًل حي المأمون بواقع )7.1اقع )من نصيب حي الخنساء بو 

أن تغيرات حجم االسرة ومتوسط عدد افرادها ارتبط بعالقات وثيقة بالعادات 
االجتماعية لتحديد نسب االنجاب والتي غالبًا ما رهنت باألوضاع االقتصادية والمستوى  

ثم صغر حجمها، وقد يؤكد ذلك أن   الثقافي لألسرة، لحقق استقاللية أكثر لألسرة، ومن
تقارب متوسط حجم االسر ناجم عن تشابه العوامل المؤثرة في متوسط عدد االفراد، 

 .(17) التي تظهر مستويات متقاربة في متوسط عدد افرادها
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 ( 1جدول )
 2021عدد أفراد االسر ومتوسط حجمها في احياء ناحية بغداد الجديدة لسنة 

 

االحياء  

 السكنية 

 عدد االسر حسب الحجم 

5 

 فأقل 
 % 6 - 8  % 

9 

 فأكثر 
 % 

المجموع  

داخل  

الحي  

 السكني 

النسبة  

الكلية للحي  

 السكني 

متوسط  

حجم  

 االسرة/فرد 

حي  

 الخليج 
12 57.1 8 38.1 1 4.8 21 100 4.9 

  9حي 

 نيسان 
13 54.2 10 41.7 1 4.2 24 100 5.2 

حي  

 المثنى 
17 60.7 11 39.3 0 0.0 28 100 4.6 

حي  

 سومر 
11 50.0 9 40.9 2 9.1 22 100 5.3 

حي  

 االمين 
82 56.9 31 21.5 31 21.5 144 100 4.6 

 6.2 100 71 9.9 7 60.6 43 29.6 21 حي أكد 

حي  

 الخنساء 
8 17.8 26 57.8 11 24.4 45 100 7.1 

حي  

 المأمون 
10 27.0 22 59.5 5 13.5 37 100 6.9 

 5.6 100 392 14.8 58 40.8 160 44.4 174 المجموع 

 المصدر/ الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية   
 (2المقارنة داخل كل حي سكني تتضح أكثر من خالل الخريطة )
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 ( 2خريطة ) 

 التوزيع النسبي لفئات متوسط عدد افراد االسرة المعيشية 

 في االحياء السكنية لناحية بغداد الجديدة 

 
 (1المصدر: الباحثة باالعتماد على جدول )
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 كاظمجواد الباحثة: جنان عبد الجبار &   محمد أمين. زينب دأ.م. 

 
 - ( وعلى مستوى الحي السكني الواحد اآلتي: 2يالحظ من خريطة ) 

أفراد فأقل( ما نسبته اكثر من النصف   5احياء السكنية التي شكلت االسر الصغيرة )  •
 نيسان وحي الخليج العربي(   9(: )حي األمين، حي المثنى، حي  50%)
 ( نسمة كان في حي أكد وحي الخنساء 8  –  6متوسطة الحجم )أكبر نسبة لألسر  •
 أفراد فأكثر( كان في حي الخنساء   9أعلى تمثيل لألسر الكبيرة )  •

 نسبة النوع: ب: 
يعد التركيب النوعي للسكان ، من أهم الصفات الديموغرافية األساسية التي  

ويمكن إن تتأثر معدالت تؤثر بطريقة مباشرة في عدد المواليد والوفيات وحاالت الزواج،  
الهجرة، والبنية الحرفية، وكل الصفات السكانية األخرى بالنسبة العددية بين الجنسين  

( 100)الذكور واإلناث(، ويّعبر عن التركيب النوعي للسكان بنسبة عـدد الذكور لكل )
  .(18) أنثى، وتعرف هذه النسبة بنسبة النوع 

للسكان   النوعي  التركيب  يعد محددًا أساسيًا دراسة  إذ  بأهمية كبيرة ،  تحظى 
لمعرفة الحاجة لكل من الذكور واالناث، وذلك لما لهما من تأثير مباشر على المواليد 

يمكن استخراج نسبة النوع لكل السكان و .(19) والوفيات والهجرة والتوزيع المهني والزواج
.  (20) للريف أو للفئة عمرية معيّنةأو جزء من السكان كنسبة الجنس لمنطقة معّينة أو  

ولهذا للتركيب النوعي أهمية كبيرة، ألن أي تغير غير متساوي في نسبة الذكور واالناث 
النوع نسبة  انحراف  يسبب  ان  ممكن  معين  النوعي .  (21) في عمر  التركيب  يعّبر عن 

 :(22) تيةللسكان بعدد الذكور لكل مائة من االناث، وتعرف هذه النسبة وفقًا للصيغة اآل

 عدد افراد  االسرة  الذكورنسبة النوع=  

عدد أفراد  االسرة  األناث
  ×100 
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 في ناحية بغداد الجديدة  لسكان األحياء السكنية  المؤشرات الديموغرافية الكمية

 

 

يتساوى عدد الذكور وعدد االناث، تكون نسبة النوع )مائة(، وإذ أزداد    عندما 
عدد الذكور على عدد االناث، كانت النسبة أكثر من )مائة(، في حين تقل النسبة عن  

 .  (23))المائة( إذا كان عدد الذكور دون عدد االناث التي هي أكثر من عدد الذكور
( 106( أو )105الذكور يولدون كل )المتعارف عليه من الدراسات الحيوية أن  

( أنثى، وإذا ما انخفضت النسبة عن ذلك من األطفال 100من األطفال الذكور مقابل )
حديثي الوالدة لدى أي شعب فهذا يدل على ارتفاع نسبة األطفال الذين يولدون موتى  

تأثر نسبة  ت.  (24)أو زيادة حاالت اإلجهاض، أو قلة االهتمام والعناية بالمواليد االناث 
النوع في المجتمعات زيادة ونقصانًا ببعض العوامل التي من أهمها الهجرة الوافدة أو 
المغادرة لكل من الذكور واالناث وتباين معدل الوفيات بالنسبة لكال النوعين في االعمار 
المختلفة واألخطاء في البيانات التي يشملها التعداد مثل النقص في تسجيل عدد االناث 

 .(25)روب التي تؤدي الى زيادة كبيرة في وفيات الذكوروالح
أن نسبة النوع تتأثر بمعدل وفيات الذكور عن االناث، وهذه ظاهرة ديموغرافية 
معروفة في كل المجتمعات، ويبدوا أنها مرتبطة بعوامل حيوية تقلل من مقاومة الذكور 

، ولذا فان الزيادة العددية في االعمار المبكرة ألمراض الطفولة، بالمقارنة معد االناث 
المبدئية في الذكور تنخفض باطراد الى أن يزداد عدد االناث على الذكور في االعمار 

 . (26) المتقدمة
( فإن نسبة النوع تباينت في احياء ناحية بغداد الجديدة، إذ بلغ 2وفقًا لجدول )

عداد االناث ( ذكرًا وهو يفوق أ 1340مجموع الذكور لكل االحياء في عينة البحث ) 
( أنثى في جميع احياء ناحية بغداد الجديدة، ولهذا ظهرت نسبة 1277البالغ عددهن ) 

انثى، اي تفوق أعداد الذكور على عدد االناث في أغلب  100( ذكر لكل 103النوع )
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االحياء، فقد كانت نسبة النوع تظهر تفوق نسبة الذكور على االناث في ست أحياء، 
 نيسان وحي المثنى.  9ثنين من االحياء السكنية وهما كال من حي  مقابل تفوق االناث أ

( ان أعلى نسبة للنوع ظهرت في حي الخنساء بواقع  2يالحظ من الجدول )
انثى، في   100( ذكر لكل  108انثى، يليها نزواًل حي أكد )  100( ذكر لكل  123)

( ذكر 89قع )نيسان وحي المثنى لكل منهما بوا  9حين كانت اقل نسبة للنوع في حي  
 انثى.   100لكل 

( يعطي مقارنة بصرية سريعة لنسبة النوع في احياء ناحية بغداد 1الشكل )
الجديدة ويظهر من خالله تباين في نسبة النوع مع وجود تساوي في نسبة النوع بين  

انثى. مع تقارب حي الخليج مع  100ذكر لكل  102حي االمين وحي المأمون بواقع 
 أنثى. 100ذكر لكل  103السابقين بواقع  الحيين السكنيين
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 ( 2جدول ) 
 .2021نسبة النوع في احياء ناحية بغداد الجديدة لسنة 

عدد افراد االسرة   الحي 
 الذكور 

 عدد فراد االسرة 
 االناث 

 نسبة النوع 
)%( 

 103 73 75 حي الخليج 
 89 85 76 نيسان  9حي 

 89 81 72 حي المثنى 
 106 62 66 حي سومر 

 102 324 329 األمين حي 
 107 287 308 حي أكد 

 123 198 243 حي الخنساء 
 102 167 171 حي المأمون 

 103 1277 1340 المجموع 

 المصدر/ الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية.                  
 (1شكل )

 . 2021نسبة النوع في أحياء ناحية بغداد الجديدة لسنة 

 
 (.1المصدر/ الباحثة باالعتماد على جدول )        
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 ج: جنس رب االسرة: 
منطقة   أحياء  بين  يختلف  وقد  أنثى،  أو  ذكرًا  أما  االسرة  رّب  جنس  يتحدد 

( الجدول  االسر 3الدراسة،  البحث حسب جنس رب  عينة  في  االسر  توزيع  ُيظهر   )
التي يرأسه انه وبصورة عامة كان عدد االسر  أسرة   370ا ذكور  ويظهر من خالله 

، أما على مستوى  %21أسرة ترأسها أناث وبنسبة بلغت    96مقابل    %79بنسبة بلغت  
 االحياء السكنية )داخل الحي السكني الواحد( يالحظ اآلتي:

االسر التي يرأسها ذكور: اعلى نسبة كانت في حي المأمون وأدنى نسبة كانت في حي   ➢
ء السكنية في نسبة االسر التي يرأسها ذكور . وتتدرج باقي االحيا%74أكد بنسبة بلغت  

 بين حي المأمون وحي أكد.
وأدنى نسبة ظهرت    %26االسر التي ترأسها اناث: اعلى نسبة كانت في حي أكد والبالغة   ➢

والبالغة   المأمون  حي  وحي   %16في  أكد  حي  نسب  بين  السكنية  االحياء  باقي  لتتدرج 
 المأمون.
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 في ناحية بغداد الجديدة  لسكان األحياء السكنية  المؤشرات الديموغرافية الكمية

 

 

 (3جدول ) 

  2021احية بغداد الجديدة لعام التوزيع العددي والنسبي لجنس رّب األسرة في احياء ن

 الحي السكني

جنس رب االسرة من 

 الذكور

جنس رب االسرة من 

 االناث

 المجموع

 % العدد  % عدد % عدد

 100 30 17 5 83 25 حي الخليج 

 100 31 19 6 81 25 نيسان  9حي 
 100 33 18 6 82 27 حي المثنى 

 100 24 17 4 83 20 حي سومر 

 100 141 21 30 79 111 حي االمين 

 100 96 26 25 74 71 حي أكد 

 100 62 19 12 81 50 حي الخنساء 
 100 49 16 8 84 41 حي المأمون 

 100 466 21 96 79 370 المجموع 

 المصدر/ الباحثة باالعتماد على الدراسة الميدانية        
( بغداد 3الخريطة  ناحية  احياء  النسبي ألسر  للتوزيع  المكاني  التباين  تظهر   )

يالحظ من الخريطة  الجديدة وفقًا لجنس رب األسرة وفقا لنتائج الدراسة الميدانية. حيث  
 التالي:

وتظهر    %80االسر المرتفعة عن نظيراتها في نسبة ترأس الذكور لها بما ال يقل عن   •
 نيسان والخنساء(. 9في االحياء )المأمون، الخليج، سومر، المثنى،  

وتظهر   %80االسر المنخفضة عن نظيراتها في نسبة ترأس الذكور لها بما يقل عن   •
 د(. في االحياء )األمين وأك
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 كاظمجواد الباحثة: جنان عبد الجبار &   محمد أمين. زينب دأ.م. 

 ( 3خريطة )
 2021التوزيع النسبي لجنس رب االسرة في احياء ناحية بغداد الجديدة لعام 

 
 (.3المصدر: الباحثة باالعتماد على جدول )        

 المؤشرات العمرية لسكان االحياء السكنية في ناحية بغداد الجديدةثانيًا: 
 االعالة( –)عمر رب االسرة   
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 في ناحية بغداد الجديدة  لسكان األحياء السكنية  المؤشرات الديموغرافية الكمية

 

 

القدرة     تبين  التي  المهمة  الديموغرافية  المؤشرات  أحد  العمري  التركيب  يعد 
اإلنتاجية واالستهالكية للسكان، ومدى مشاركتهم الفعالة في العملية اإلنتاجية، فضاًل 
ويعطي  العمرية،  الفئات  والوفيات ضمن  الوالدات  نسب  على  الضوء  يلقي  انه  عن 

ر حركتهم واتجاههم واستقرارهم خالل فترات تصورًا عن حجم كل مجموعة عمرية ومقدا
. فضاًل عن ذلك فإن معرفة البيانات المتعلقة بالفئات العمرية تساعدنا  (27) زمنية مختلفة

على معرفة عدد األطفال في سن البحث، وعدد الشباب وسن الخدمة العسكرية، وعدد 
العجزة   ودور  كالمالجئ  معينة  خدمات  إلى  يحتاجون  الذين  والمستشفيات العاجزين 

الخاصة بهم، كذلك فان فئات السن تلقي الضوء على قوة العمل المتيسرة في البلد، 
والتي تؤخذ بالحسبان عندما تشرع الدولة في وضع خططها االقتصادية، وتنفيذها فضال 
عن إن المعلومات المتعلقة بأعمار السكان تؤخذ من إحصاءات السكان، وان المصدر 

لتركيب العمري كغيره من بيانات السكان هو التعدادات السكانية الموثوق في دراسة ا
يليها التقديرات السكانية فضال عن السجالت الحيوية. وال يخفى ما  بالدرجة االولى 
 لهذه البيانات من اخطاء مقصودة ام غير مقصودة والتي يعبر عنها بأخطاء التسجيل. 

حادي السن أو فئات خمسية أو  إن التركيب العمري للسكان يبدأ بتوزيعهم إلى أ
عمرية )فئات   عشرية، ويمكن إن نقسم سكان أي منطقة مدروسة، إلى ثالث مجموعات 

 .  (28) عريضة( خالل مدة الدراسة كما هو متبع في الدراسات الديموغرافية 
 : عمر رب االسرة:1

أن دراسة الفئات العمرية الخمسية لرب األسرة وتوزيعها الجغرافي يعد ضرورة  
مهمة في معرفة التركيب العمري لرب لألسرة، ذلك انه وعلى االغلب فأن رب االسرة هو  
المعيل االول ألسرته وان معرفة التركيب العمري لرب االسرة يحدد: هل ان االب ضمن  

 اجات التي تترتب على هذا التركيب العمر لرب االسرة.قوة العمل ام ال؟ وما هي االحتي
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الفئات العمرية لرب االسرة إلى خمس  الميدانية فقد تم تصنيف  وفقًا للدراسة 
هو اقل عمر تضمنته    25إذ ان العمر    25(، ابتداًء من العمر  4فئات كما في جدول )

سنة( وانتهت   25الفئة األولى بـ )عينة البحث في احياء ناحية بغداد الجديدة  وبذلك بدأت  
(  44  –  35سنة( لتكون الفئة العشرية األولى او األقل ، لتكون الفئة العمرية )   34بـ )

عامًا فأكثر( ، ومن    55( عامًا ، ثم الفئة )54  –  45هي الثانية تليها صعودًا الفئة )
و   15بين    المعلوم انه ليس كل ارباب االسر هم ضمن قوة العمل فقوة العمل تنحصر

عامًا وهذه الفئة األكثر انتاجًا مقارنة ببقية الفئات، وأكثرها حركة واسهامًا في نمو    64
السكان، وهي الفئة المنتجة التي يقع على عاتقها أعباء فئة صغار السن ممن هم دون 

 . (29) سنة( فأكثر 65سنة( وفئة المسنون ممن تجاوزوا ) 14)
(، أن أكثر نسبة ألرباب االسر  4بحسب جدول )أظهرت نتائج البحث الميدانية و 

( في حي األمين والمأمون؛ نظرًا لحجم عدد السكان، وأقلها في حي  34  –  25في الفئة )
سومر. وبحسب نسب االحياء: إذ وجد في حي الخليج كل الفئات متقاربة النسب بمعدل 

والمثنى وجد   (، أما حي نيسان%5سنة( بواقع )  65( وأقل فئة ممن هم أكثر من ) 6%)
(  44  -35( ضمن ) %4( سنة وأقلها )54  -45( ضمن اعمار ) %7أعلى فئة بنسبة ) 

 سنة وللحيّين على التوالي. 
( سنة بنسبة  65وإلى حي المثنى وجد أقل الفئات العمرية هي ممن تجاوزوا )

( سنة؛ وهذا يعني أن 65  -55( ضمن عمر رب االسر للفئة )%9( وأكثرها نسبة )3%)
 لي االسر هم من كبار السن في هذا الحي.أغلب معي

( سنة وأكثرها نسبة  44-   35( للفئة العمرية )%2ويسجل حي سومر أقل نسبة )
( سنة وهم أيضا من كبار السن. أما حي األمين فكانت نسبه  64  -55( ضمن فئة )7%)

( ضمن الفئة  %30( سنة وأكثرها نسبة )34  -25( ضمن الفئة )%23المرتفعة أقلها )
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فأكثر(   65( للفئة العمرية )%13( سنة. ويسجل حي أكد أقل النسب )44  - 35سطى )الو  
( بواقع  النسب  العمرية )%16وأعلى  للفئة  األخيرين  34  -25(  الحيّين  ( سنة. ويسجل 

الخنساء والمأمون نسب متعاكسة إذ كان أعمار رب االسر في الخنساء هم من كبار  
( سنة، في 34  - 25( لفئة )%7وأقلها نسبة )   (%24سنة بنسبة )  65السن لفئة أكبر من  

(  %35حين كان حي المأمون ضمن االعمار الوسطى والشباب لرب االسرة بنسبة أعالها )
 ( سنة.  64  -55( للفئة العمرية )%13( سنة وأقلها نسبة )34 -25للفئة العمرية )

وجدت أعلى  وتتبعًا لذلك ووفقًا للتباين المكاني بين االحياء، نجد أن حي الخليج  
سنة فأكثر( بلغت   65( ولكل الفئات عدا فئة )%6فئة عمرية من ارباب االسر بنسبة ) 

( سنة، وإلى حي  56  -45( ضمن فئة )%7ـ نيسان فان أعلى نسبة )9(، أما حي  3%)
( للحيين وعلى  64  -55(% لفئة )7،  9المثنى وحي سومر وجدت أعلى نسبه بواقع )

 التوالي.
ى النسب بين كل الفئات وكانت أعلى نسبة عمرية بواقع  ويسجل حي األمين أعل

( سنة، وهذا يؤكد القوة الشابة المعيلة في هذا الحي. 44  -35( في الفئة العمرية ) 30%)
( سنة، ويبقى الحيين األخيرين  64  -55( في الفئة العمرية ) % 20ويسجل حي أكد نسبة ) 

 ( هرمة  معيلة  فئة  الخنساء    64أحدهما  وهو حي  )فأكثر(  واألخر حي  %24بنسبة   ،)
 (. 4( سنة. جدول ) 35  -25( للفئة العمرية )%35المأمون ضمن فئة فتية شابة بنسبة )
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 . 2021( الفئات العمرية ألرباب االسر في احياء ناحية بغداد الجديدة لسنة  4جدول )

 

 المحلة االدارية 

 الفئات العمرية لسكان ناحية بغداد الجديدة 

 المجموع  فأكثر  65 64ـ  55 54ـ  45 44ـ  35 34ـ  25

 النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار 

 100 30 10 3 20 6 30 9 26.7 8 13.3 4 حي الخليج 

 100 31 6 6 4 4 7 11 4 6 6 4 نيسان  9حي  

 100 33 3 3 9 9 6 9 7 9 4 3 حي المثنى 

 100 24 6 6 7 7 4 6 2 3 3 2 حي سومر 

 100 146 26 28 26 27 24 35 30 40 23 16 حي االمين

 100 95 13 14 20 21 16 24 19 25 16 11 حي أكد 

 100 90 24 26 13 14 19 28 13 17 7 5 حي الخنساء 

 100 113 20 22 15 16 17 25 19 26 35 24 حي المأمون 

 % 100 562 % 100 108 % 100 104 % 100 147 % 100 134 % 100 69 المجموع 

 مصدر الجدول: الباحثة واعتمادًا على ملحق االستبانة.

( يظهر التوزيع النسبي للفئات العمرية، إذ وجد في حي األمين  7من خريطة )
( سنة؛ 55  -45( وفئة )44  -35أعلى النسب العمري، وأن أكثر الفئات نسبًا هي فئة )

لهذا امتازت منطقة البحث بحالة نمو، واتساع قاعدة الشباب الذين يقع على عاتقهم  
سنة   65قضاء. والمالحظ أن الفئة العمرية )مسؤولية تحمل عبء إعالة السكان في ال

فأكثر( التي تعد من الفئات المستهلكة وهي اقل الفئات العمرية، وتتأثر بارتفاع نسبة  
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(. %26( وتزيد في األمين إلى )%3الفئات األخرى، فهي تقل في حي الخليج إلى ) 
 (. 4خريطة )

 رية  ( التوزيع النسبي ألرباب االسر حسب الفئات العم4خريطة )
 .2021في ناحية بغداد الجديدة لسنة 

 
 (.4المصدر: الباحثة باالعتماد على جدول )      
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 : االعالة:2
تعد االعالة نتاجًا للتركيب العمري والنوعي اللذين تناولهما المبحث األول من  
هذه البحث، إذ تتخذ نسبة االعالة كمؤشر إحصائي لمعرفة العبء االقتصادي الذي 
تتحمله الفئة المنتجة في المجتمع، على افتراض وجود فئات أخرى غير منتجة، وتتفق 
"معالين   الخامسة عشرة  أعمارهم عن  تقل  من  اعتبار  على  السكانية  الدراسات  معظم 
صغار" ومن تزيد أعمارهم على الخامسة والستون "معالين كبار السن" أما قطاع السكان  

( سنة فيمثلون النشطين اقتصاديا من  64  -15ده بين )الباقي الذي يتراوح أعمار أفرا
. او ما يطلق عليهم المعيلين، أي انها  (30) السكان والذي يقع عليه عبء إعالة المجتمع

بمثابة المؤشر لحجم القوة المنتجة والعاملة، كما تشير في الوقت نفسه الى حجم الفئات 
نتيجة لذلك فان هذه النسبة تعتمد السكانية االتكالية التي تعتمد على جهود غيرها؛ و 

. ولهذا ارتبطت االعالة بالتركيب العمري (31)على طبيعية التركيب العمري في أي مجتمع
المنتجين   هم  افراده  بعض  وأما  المجتمع مستهلك،  افراد  من  فرد  أن كل  أساس  على 

 .(32)فقط
الفئات   بين  العالقة  تعكس  سكانية  كظاهرة  االعالة  نسبة  العمرية  تتصف 

المختلفة بصورة خاصة، ومدى االرتباط بين فئات الشباب من جهة، وبين فئتي صغار 
  15. وتتفق معظم الدراسات ممن تقل أعمارهم عن ) (33) السن والمسنين من جهة أخرى 

سنة( معالين كبارًا أو مسنين، أما   60سنة(، معالين صغارًا، وممن تزيد أعمارهم عن ) 
سنة( فيمثلون    60أقل من    -15ذي يتراوح اعمار افراده بين )قطاع السكان الباقي ال

تحسب االعالة  . و (34) القطاع النشيط اقتصاديًا، الذي يقع عليه عبء االعالة المجتمعية
 : (35) وفق الصيغة التالية 

السكان  دون  سن العمل(أقل  𝟏𝟓 سنة )+( السكان  فوق  سن العمل 𝟔𝟓 فاكثر سنة )نسبة اإلعالة=  
السكان  في سن العمل(𝟏𝟒−𝟔𝟒 سنة )

  ×100 
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( أن نسبة االعالة البالغة أعالها في حي أكد بواقع 5تظهر النتائج وفقا لجدول ) 
بواقع )151%) المأمون  وأقلها في حي  المالحظ كل االحياء ارتفعت عن  4%(  ( ومن 

ن كل الفئات العمرية هم يقعون ( عدا حيّي الخنساء والمأمون، وهذا يعني أ%100النسبة )
ضمن المعالين، وهي ترتفع بين نسبة اعالة األطفال والشيوخ، في حين يالحظ انخفاض 

 اعداد الفئات الشابة المنتجة وتحملها اعالة الفئات األخرى من كبار السن واألطفال. 
نسبة هنا ارتبطت نسبة اإلعالة بالتركيب العمري للسكان، فالبلد الذي تزيد فيه  

السكان المنتجين للسلع والخدمات افضل حااًل من الناحية االقتصادية من بلد تقل فيه  
في   األخرى  والديموغرافيـة  االجتماعيـة  الظروف  تسـاوي  بافتـراض  وذلـك  النسبة؛  هذه 

 . (36) البلدين
ترتبط نسبة االعالة بالتركيب العمري للسكان، فالمجتمع الذي تزيد فيه نسبة  

منتجين للسلع أفضل حااًل من الناحية االقتصادية، من المجتمع الذي تقل  السكان ال
 .(37) فيه نسبة االعالة على فرض تساوي الظروف االجتماعية والديموغرافية األخرى 

 .2021( نسبة االعالة )%( في ناحية بغداد الجديدة لسنة 5جدول )

 الحي السكني 
 السكان دون سن العمل 

 سنة( 65وفوق  15)أقل من 
 السكان في سن العمل 

 سنة(  64ـ  14)بين )
 نسبة اإلعالة )%(

 131 64 84 الخليج 

 148 65 96 نيسان  9

 132 66 87 المثنى 

 125 57 71 سومر 

 128 286 367 االمين 
 151 237 358 أكد 

 152 175 266 الخنساء

 145 138 200 المأمون 

 مصدر الجدول: الباحثة واعتمادًا على ملحق االستبانة.                 
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مثلت أعلى  ( التوزيع النسبي لإلعالة السكانية، حيث  5يالحظ من خريطة )
ويمكن تعليل هذا التباين في تلك النسب بين النواحي نسبها في حي أكد وأقلها المأمون،  

لسكان   العمري  التركيب  إلى اإلدارية في ضوء  الصغار  ارتفعت نسبة  فكلما  الناحية، 
السكان في سن العمل كلما زاد عبء اإلعالة أي ارتفعت نسبة اإلعالة وهو موضح في 

 المبين نسبة اإلعالة الصغرى والعليا والكلية في ناحية بغداد الجديدة. (5الجدول )
،  32،  48،  30( فرد يعينون )100( أن كل ) 5يظهر أيضا من خريطة )

ـ نيسان، المثنى، سومر، األمين، أكد ولهذه 9حي الخليج، و ( في كل من  51،  28،  25
( 100االحياء على التوالي، ويشذ من ذلك حيّي الخنساء والمأمون اللذان يعنان كل )

الفئة المنتجة 4،  20فردًا ) التوالي، وذلك يعزوا الى الفروق العددية بين  ( فردًا على 
( فردًا مقارنة بفئة )اقل 326،  369البالغة عددها )( سنة و 64  - 14والطاقة الشابة )

( فردًا في حي الخنساء والمأمون  16،  72( سنة البالغة عددها )65، وأكثر من  15من  
على التوالي. لهذا تظهر نسبة التوزيع المكاني في أغلب االحياء السكنية أعالة تفوق 

 ( فردًا، باستثناء حي الخنساء والمأمون. 100)
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 (5خريطة ) 
 . 2021التوزيع النسبي لإلعالة في ناحية بغداد الجديدة لسنة  

 
 (.5المصدر: الباحثة باالعتماد على جدول )
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 رابعًا: االستنتاجات البحثية:
 - يستخلص من نتائج التحليل االحصائي في الفصل الرابع التالي:

 ( فردًا.5.6الجديدة بواقع )سجل متوسط حجم االسرة في احياء ناحية بغداد  .1
سجلت نسبة النوع تباينا في احياء ناحية بغداد الجديدة، إذ بلغ مجموع الذكور لكل  .2

( 1277( ذكرًا وهو يفوق أعداد االناث البالغ عددهن )1340االحياء في عينة البحث )
 ( ذكر لكل103أنثى في جميع احياء ناحية بغداد الجديدة، ولهذا ظهرت نسبة النوع ) 

 9انثى، اي تفوق أعداد الذكور على عدد االناث في أغلب االحياء، عدا حي    100
 نيسان وحي المثنى. 

انثى،   100( ذكر لكل  123سجلت أعلى نسبة للنوع ظهرت في حي الخنساء بواقع )  .3
انثى، في حين كانت اقل نسبة للنوع في   100( ذكر لكل  108يليها نزواًل حي أكد )

 انثى.   100( ذكر لكل 89لكل منهما بواقع ) نيسان وحي المثنى  9حي 
أسرة    96مقابل    %79أسرة بنسبة بلغت    370شكلت عدد االسر التي يرأسها ذكور   .4

، أما على مستوى االحياء السكنية بلغ عدد االسر %21ترأسها أناث وبنسبة بلغت  
اث أسرة ترأسها أن  96مقابل    % 79أسرة بنسبة بلغت    370التي يرأسها الذكور بواقع  

بلغت   أكد %21وبنسبة  في حي  نسبة  اعلى  اناث سجلت  ترأسها  التي  االسر  أما   ،
والبالغة    %26والبالغة   المأمون  في حي  نسبة ظهرت  أدنى  باقي   %16أما  لتتدرج 

 االحياء السكنية. 
أظهرت الفئات العمرية لرب االسرة الخمس أن أكثر النسب ألعداد رب االسر في حي  .5

نظراً  والمأمون؛  نسب   األمين  وبحسب  سومر،  حي  في  وأقلها  السكان،  عدد  لحجم 
( وأقل فئة ممن  %6االحياء: إذ وجد في حي الخليج كل الفئات متقاربة النسب بمعدل )

(، أما حي نيسان والمثنى وجد أعلى فئة بنسبة %5سنة( بواقع )  65هم أكثر من )
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حيّين ( سنة ولل44  -35( ضمن )%4( سنة وأقلها )54  - 45( ضمن اعمار )7%) 
( سنة 65على التوالي، فيما حي المثنى وجد أقل الفئات العمرية هي ممن تجاوزوا )

( سنة؛ وهذا 65  -55( ضمن عمر رب االسر للفئة )%9( وأكثرها نسبة ) %3بنسبة )
 يعني أن أغلب معيلي االسر هم من كبار السن في هذا الحي.

األمين س .6 أن حي  العمرية،  للفئات  النسبي  التوزيع  العمري، يظهر  النسب  أعلى  جل 
( سنة؛ لهذا امتازت منطقة 55  -45( وفئة ) 44  -35وأكثر الفئات نسبًا هي فئة )

البحث بحالة نمو، واتساع قاعدة الشباب الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تحمل عبء 
 إعالة السكان في القضاء. 

الفئة العمرية ) .7 الفئات المستهل  65لوحظ أن  كة وهي اقل سنة فأكثر( التي تعد من 
الفئات العمرية، وتتأثر بارتفاع نسبة الفئات األخرى، فهي تقل في حي الخليج إلى  

 (. %26( وتزيد في األمين إلى )3%)
( وأقلها في حي المأمون  %151بلغت نسبة االعالة البالغة أعالها في حي أكد بواقع )  .8

ا حيّي الخنساء ( عد %100( ومن المالحظ كل االحياء ارتفاعت عن نسبة )%4بواقع )
والمأمون، وهذا يعني أن كل الفئات العمرية هم يقعون ضمن المعال، وهي ترتفع بين  
نسبة اعالة األطفال والشيوخ، في حين يالحظ انخفاض اعداد الفئات الشابة المنتجة 

 وتحملها اعالة الفئات األخرى من كبار السن واألطفال. 
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