
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 
272 

 في قضاء الديواويت للمزأة المكاوي للسلوك االوجابي  تبايهال

 (4102دراست ميداويت لعام )
 

 هند عبدهللا جواد                                          & م.باحث: عطشان ا.م .د حسين عذاب   

 جامعة القادسية   /كلية اآلداب

 
 -تاريخ قبول النشر :                            31/3/6132 -تاريخ استالم البحث :

32/6/6132 
 االختالفات المكانية لمسموك االنجابي لممرأة في قضاء الديوانية

 -الخالصة:
ىدؼ البحث الى الكشؼ عف مظاىر السموؾ االنجابي لممرأة في قضاء الديوانية احد اقضية         

السموؾ الذي اختمفت مظاىرة المتمثمة بػ محافظة القادسية ، ومعرفة اىـ العوامؿ التي اثرت في ىذا 
)المباعدة بيف الوالدات ، تأخير الوالدة االولى ، االستمرار في االنجاب ، مدى استعماؿ وسائؿ تنظيـ 
االسرة( ويعد )المباعدة بيف الوالدات( اكثر مظاىر السموؾ االنجابي شموال . وقد اعتمدت بيانات البحث 

ثمة باالستبياف فضال عف االحصاءات الرسمية ، واستخدمت بعض االساليب عمى الدراسة الميدانية المتم
 االحصائية واىميا معامؿ االرتباط .

وتوصؿ البحث الى مجموعة مف النتائج اىميا اف السموؾ االنجابي لممرأة يختمؼ مكانيا بيف         
تزوجات المواتي يباعدف بيف الوحدات االدارية لمقضاء وبيف الحضر والريؼ وقد كانت نسبة النساء الم

%( 9018%( مف مجموع المتزوجات في العينة ارتفعت النسبة في الحضر الى )56والدة واخرى )
%( . وظيرت اعمى نسبة لمنساء المباعدات بيف الوالدات في مركز 2414وانخفضت في الريؼ الى )

%( ، 6415لسنية بنسبة )%( ، ثـ في ناحية الدغارة والشافعية وا9412قضاء الديوانية وبمغت )
%( عمى الترتيب . وكانت ىذه االختالفات المكانية نتيجة لتأثير مجموعة مف 2818%( و )2210)

العوامؿ فكانت العالقة طردية بيف )المباعدة بيف الوالدات( وكؿ مف نسبة النساء الحاصالت عمى 
( 1185انت قيمة االرتباط عمى التوالي ))الشيادة االعدادية( و )الشيادة الجامعية( و )العمؿ الوظيفي( وك

( في حيف كانت العالقة عكسية بيف )المباعدة بيف الوالدات( وكؿ مف نسبة النساء 1184( ، )1188، )
الؼ فأقؿ( و )نسبة 411)تقرأ وتكتب فما دوف( و )العامالت في الزراعة( و )الدخؿ المنخفض 

-( ، )1184-( ، )1189-رتباط عمى التوالي )سنة( وبمغت قيمة اال 08المتزوجات في عمر اقؿ مف 
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( . وقد تبيف اف السموؾ االنجابي لممرأة ال يتحدد بتأثر عامؿ معيف وانما ىو نتاج 1188-( ، )1188
 لتأثير ىذه العوامؿ مجتمعة .

  -المقدمة :
يكوف ذلؾ تعد مجموعة االفعاؿ التي تقوـ بيا المرأة فيما يخص االنجاب سموكا انجابيا وقد         

بإرادتيا او يفرض عمييا مف قبؿ الزوج او االسرة او المجتمع الذي تعيش فيو ويختمؼ السموؾ االنجابي 
ويعد االنجاب النتيجة الواقعية لمسموؾ االنجابي وىو مظير مف  لممرأة باختالؼ البيئة التي تعيش فييا .

فة مظاىر السموؾ االنجابي السائدة في مظاىره ويمكف مف خالؿ التوزيع المكاني لمعدالت االنجاب معر 
 المكاف .

استيدؼ البحث دراسة مظاىر السموؾ االنجابي لممرأة ودراسة اىـ العوامؿ االجتماعية و 
االقتصادية التي تؤثر فيو فتجعمو يتبايف مكانيا في قضاء الديوانية كونو مف المواضيع التي لـ تبحث مف 

كيؼ يتبايف السموؾ االنجابي لممرأة في قضاء شكمة البحث في قبؿ فكاف دافعا في اختياره وتتمخص م
 الديوانية بحسب وحداتيا االدارية خالؿ المدة المدروسة ؟ وما العوامؿ المؤثرة فيو ؟

اما فرضية البحث التي تجيب عف تمؾ المشكمة فقد افترض البحث اف السموؾ االنجابي لممرأة 
نسبية ليذه المظاىر مكانيا في قضاء الديوانية ، واف ىناؾ يأخذ مظاىر متعددة ، وتختمؼ االىمية ال

مجموعة مف العوامؿ االجتماعية و االقتصادية المؤثرة في السموؾ ، واف اختالؼ ىذه العوامؿ مكانيا 
، الذي ىو احد اقضية محافظة القادسية . يؤدي الى التبايف المكاني لمسموؾ االنجابي في القضاء 

ة مف اربع وحدات ادارية ىي مركز قضاء الديوانية ، ناحية السنية ، ناحية الشافعية ويتألؼ قضاء الديواني
  ( . 0، ناحية الدغارة . )خريطة 

ترابطة بيف مالمنيج التحميمي الذي يكشؼ عف العالقات المتبادلة والاما المنيج المتبع فيو         
ذي يقوـ عمى اساس مقارنة الظواىر االجتماعية الظواىر والمتغيرات وايضا تـ استخداـ المنيج المقارف ال

ولعدـ توفر البيانات عف السموؾ االنجابي في الدوائر الرسمية فقد اعتمد البحث عمى 1زمانيا ومكانيا
 أسرة( في القضاء بحضرة وريفة 564الدراسة الميدانية المتمثمة باالستبياف الذي يشمؿ )

 
 
 
 
 



 
المكاوي للسلوك  تبايهال                        هىد عبدهللا جواد & م.باحث: شانعط ا.م .د حسيه عذاب   

 للمزأة االوجابي 

 

082 
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 

 
 ( 1خريطة )

 العراؽ ومحافظة القادسية موقع منطقة الدراسة مف 

 
 . 2000المصدر: الهيأة العامة لممساحة ، الوحدات اإلدارية ، بغداد ،   

. وقد قسـ البحث الى مبحثيف )**( مثمت عينة البحث التي استخرجت وفقا لمعادلة احصائية تـ اعتمادىا
لعوامؿ المؤثرة في السموؾ االنجابي تناوؿ المبحث االوؿ التوزيع الجغرافي لمسموؾ االنجابي لممرأة والثاني ا

 . 
 -التوزيع الجغرافي لمسموك االنجابي لممرأة في قضاء الديوانية : -اوال :
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اف مظاىر السموؾ االنجابي عديدة وتتمثؿ بػ )تأخير الوالدة االولى و الرغبة في االنجاب و          
 ؿ تنظيـ االسرة (.المباعدة بيف الوالدات و التوقؼ عف االنجاب و استعماؿ وسائ

لتمثؿ مظاىر السموؾ االنجابي لممرأة ، وذلؾ لمعالقة  )المباعدة بين الوالدات(و قد تـ اختيار
القوية بيف ىذا المظير و مظاىر السموؾ االخرى وفي الوقت نفسة يمكف اف يشمؿ المظاىر االخرى 

ليس لدييا استمرارية في االنجاب( و فالمرأة التي تباعد بيف والداتيا )تستعمؿ وسائؿ تنظيـ االسرة( و )
 )غير راغبة بو( وىذه ىي مظاىر السموؾ االنجابي .

واف المباعدة بيف الوالدات تعني ترؾ مدة زمنية بيف كؿ حمؿ واخر لمدة قد تطوؿ او تقصر 
 بحسب وضع المرأة و ظروفيا و غيرىا مف العوامؿ وذلؾ باستخداـ وسائؿ المباعدة الفعالة والمأمونة.

ف المباعدة بيف الوالدات ال تعني منع االنجاب ولكف تعني انجاب العدد المناسب مف االطفاؿ ا
المباعدة بيف الحمؿ والذي يميو بالقدر الذي يسمح لممرأة بأف تسترد عافيتيا وقدرتيا  –في الوقت المناسب 

ىدفيا تنظيـ عممية  عمى العناية بأسرتيا فتنظيـ االسرة والمباعدة بيف الوالدات ىو ممارسة  صحية
االنجاب و مف ثـ الحفاظ عمى صحة المرأة وصحة اطفاليا وباقي افراد االسرة عف طريؽ ترؾ فترة راحة 

سنوات( اذ اف الحمؿ المتكرر يشكؿ خطرا عمى صحة االـ وىذا بدورة 6-2بيف الحمؿ والذي يميو )
قدرتيا عمى تربية ابنائيا وتنشئتيـ ينعكس سمبا عمى صحة ابنائيا وعمى اوضاع االسرة ككؿ حيث تتأثر 

 (0)بطريقة صحيحة .

( تبيف اف نسبة النساء المواتي يباعدف بيف حمؿ واخر 0وفي قضاء الديوانية ومف خالؿ الجدوؿ )
اذ  %( ، وقد اختمفت نسبة النساء المواتي يباعدف بيف الحضر والريؼ لمجمؿ منطقة الدراسة5618بمغت )

%( في الريؼ ، ما يالحظ ىنا ىو 2414%( مقابؿ )9018ات في الحضر )بمغت نسبة النساء المباعد
ارتفاع نسبة النساء المباعدات في الحضر مقارنة بالريؼ الذي ترتفع فيو نسبة النساء غير المباعدات ، 
وىذا يرجع الى المستوى التعميمي العالي لممرأة في الحضر و التفاوت في الوعي بمخاطر االنجاب 

 خداميا الكثير لوسائؿ تنظيـ االنجاب. المتكرر واست
اما عمى مستوى الوحدات االدارية فقد تباينت نسبة النساء المباعدات وغير المباعدات ما بيف  

( ، فبالنسبة لمنساء المباعدات كانت اعمى نسبة ليف تتركز في مركز قضاء 4ىذه الوحدات خريطة )
%( ، ثـ 2212%( وفي الريؼ )9512في الحضر )%( وقد بمغت ىذه النسبة 9412الديوانية بنسبة )

تأتي بعده ناحية الدغارة ثـ ناحية الشافعية ، وكانت اقؿ نسبة لمنساء المواتي يباعدف بيف حمؿ واخر في 
 %( .42%( وفي الريؼ )5010%( وقد سجمت في حضر الناحية )2818ناحية السنية وقد بمغت )
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( يالحظ 0( والشكؿ )4ى المباعدة فمف خالؿ الجدوؿ )وقد اختمفت االسباب التي ادت بالنساء ال
اف الدافع الرئيس لممباعدة كاف مف اجؿ التمكف مف تربية الطفؿ الحالي اذ بمغت نسبة النساء المواتي 

%( ، يأتي بعده مف حيث االىمية الحفاظ عمى صحة االـ بنسبة 2412يباعدف مف اجؿ ىذا السبب )
%( ثـ االنشغاؿ بالعمؿ او الدراسة بنسبة 06حة جيدة بنسبة )%( ثـ لضماف والدة طفؿ بص4615)
 %(.218%( ثـ جاءت بالمرتبة االخيرة االسباب االخرى بنسبة )0214)

 (0جدوؿ )
سنة( المباعدات وغير المباعدات في قضاء الديوانية بحسب 28-06التوزيع النسبي لمنساء بعمر )

 4102الوحدات االدارية والبيئة لعاـ 

الوحدة 
 الداريةا

 المجموع ريف حضر

 المجموع ال تباعد تباعد المجموع ال تباعد تباعد المجموع ال تباعد تباعد
م.ق 
 الديوانية

 
9512 0215 011 2212 6615 011 9412 0515 011 

 011 5110 2818 011 55 4211 011 2918 5010 ن.السنية
 011 6618 2210 011 5214 4619 011 21 51 ن.الشافعية

 011 2512 6415 011 5416 2516 011 4012 5915 الدغارةن.
مجموع 
 011 2210 5618 011 5519 2414 011 0910 9018 القضاء

 (. 0الباحثاف اعتمادا عمى ممحؽ ) -المصدر :
وقد اختمفت االىمية النسبية لدوافع المباعدة بحسب البيئة )حضر و ريؼ( ، فبالنسبة الى البيئة          

%( 2210اف السبب الرئيس لممباعدة ىو التمكف مف تربية الطفؿ الحالي وقد بمغت نسبتو )الحضرية ك
%( ثـ االنشغاؿ بالعمؿ او الدراسة 4519تأتي بعده مف حيث االىمية الحفاظ عمى صحة االـ بنسبة )

%( واخيرا كانت االسباب االخرى بنسبة 0415%( ثـ لوالدة الطفؿ بصحة جيدة بنسبة )0212بنسبة )
%( . اما بالنسبة الى البيئة الريفية كاف الدافع الرئيس لممباعدة ىو التمكف مف تربية الطفؿ الحالي 414)

%( ثـ بعدىا تأتي مف حيث االىمية الحفاظ 4515%( ثـ والدة المولود بصحة جيدة بنسبة )2211بنسبة )
%( واخيرا مف حيث ,049%( ثـ االنشغاؿ بالعمؿ او الدراسة بنسبة )0610عمى صحة االـ بنسبة )

 %(.0012االىمية كاف لألسباب االخرى بنسبة )
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اما بالنسبة لألسباب التي دفعت النساء المتزوجات في قضاء الديوانية الى عدـ المباعدة بيف          
حمؿ واخر فقد ظير اف اىـ االسباب لعدـ المباعدة كاف مف اجؿ الحصوؿ عمى مواليد اكثر اذ بمغت 

%( ثـ تكرار 0815( ثـ جاء بعده شريحة النساء المواتي تزوجف بعمر متأخر بنسبة )%6610نسبتو )
%( ثـ عدـ المعرفة بوسائؿ تنظيـ المباعدة بيف حمؿ واخر بنسبة 0512حاالت االسقاط بنسبة )

 %( وقد اختمفت االىمية لتمؾ االسباب ما بيف الحضر والريؼ شكؿ918)
سنة( في قضاء الديوانية بحسب المباعدة بيف الوالدات ,4-15عمر )التوزيع المكاني لمنساء ب (2خريطة )

 2014لعاـ 

 
 -:عمى  اعتماداً  انالمصدر : الباحث 

 (.1) بيانات الجدول  -
( ففي حضر منطقة الدراسة كانت ايضا الرغبة بمواليد اكثر اىـ االسباب التي ادت لممباعدة وقد 4) 

%( ثـ تكرار حاالت االسقاط نسبة 2412خر بنسبة )%( ثـ الزواج بعمر متأ2914بمغت النسبة )
%( ، اما في ريؼ منطقة الدراسة كانت 016%( ثـ عدـ المعرفة بوسائؿ تنظيـ المباعدة بنسبة )09)
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ايضا الحصوؿ عمى مواليد اكثر مف اىـ االسباب التي ادت الى عدـ المباعدة بيف حمؿ و اخر بنسبة 
 اء ارتفاع ىذه النسبة الى انتشار %( ويعود السبب الرئيس ور 6812بمغت )

 
 (4جدوؿ )

سنة( المباعدات وغير المباعدات بيف حمؿ واخر وفقا لألسباب التي تؤدي 28-06توزيع النساء بعمر )
 *4102الى ذلؾ في قضاء الديوانية بحسب البيئة لعاـ 

 االسباب الحالة
 المجموع ريف حضر

 العدد
النسبة 

% 
 العدد

النسبة 
% 

 العدد
بة النس
% 

 
 
 تباعد

 4615 086 0610 41 4519 056 الحفاظ عمى صحة االـ
 2412 242 2211 26 2210 459 التمكف مف تربية الطفؿ الحالي
 06 002 4515 26 0415 58 حتى يأتي المولود بصحة جيدة
 0214 010 0418 05 0212 92 االنشغاؿ بالعمؿ او الدراسة

 218 48 0012 06 414 02 اسباب اخرى**
 011 554 011 024 011 521 المجموع

 
 
ال 
 تباعد

 0815 54 0018 45 2412 26 تزوجت بعمر متأخر
 6610 414 6812 026 2914 55 الرغبة بمواليد اكثر

عدـ المعرفة بتنظيـ المباعدة بيف 
 حمؿ واخر

4 016 21 0214 24 918 

 0512 51 0616 26 09 46 تكرار حاالت االسقاط
 011 255 011 445 011 028 المجموع

  . 4102الباحثاف اعتمادا عمى الدراسة الميدانية لعاـ  -المصدر:
*اف اعداد النساء المباعدات وغير المباعدات كانت اقؿ مف النساء المباعدات وغير المباعدات بحسب 

ت اجاباتيف االسباب وذلؾ بسبب اف النساء عندما اجبف عف سبب المباعدة او سبب عدـ المباعدة كان
 تحمؿ اكثر مف سبب.

 ** شممت االسباب االخرى  )المرض والظروؼ المادية الصعبة وعدـ استقرار العالقة الزوجية(.
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ظاىرة الزواج المبكر بالنسبة لمفتاة و التي يكوف جسميا غير مييأ لحمؿ الجنيف وبالتالي تتكرر عندىا 
%( وىذا يؤدي الى عدـ حصوؿ حمؿ وبالتالي 0616حاالت االسقاط التي ارتفعت نسبتيا لتصؿ الى )

ىذا يؤدي بيا الى عدـ وجود مباعدة بيف حمؿ واخر وذلؾ لقمة مواليدىا ، ثـ يأتي بعده عدـ المعرفة 
%( واخيرا كانت لنسب النساء المواتي تزوجف بعمر 0214بوسائؿ تنظيـ االنجاب وقد بمغت نسبتيا )

انخفاض ىذه النسبة في الوقت الحاضر ايضا الى ظاىرة %( ويرجع سبب 0018متأخر وبمغت نسبتيف )
 الزواج المبكر فالفتاة قبؿ اف تبمغ العشريف مف العمر تكوف تزوجت وانجبت .

سنة( المواتي يباعدف بيف حمؿ واخر في قضاء الديوانية  49-15(التوزيع النسبي لمنساء بعمر)1شكؿ )
 2014بحسب اسباب المباعدة والبيئة لعاـ 

 

 -الباحثاف اعتمادا عمى : -المصدر :
 (.2بيانات الجدوؿ ) -

 (2شكؿ )
سنة( المواتي ال يباعدف بيف حمؿ واخر في قضاء الديوانية بحسب  94-51التوزيع النسبي لمنساء بعمر )

 2159اسباب عدـ المباعدة والبيئة لعاـ 
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 -لعوامل المؤثرة في السموك االنجابي لممرأة في قضاء الديوانية :ا -ثانيا :
اف توزع الظاىرة و انتظاميا في المكاف ىو نتاج لتأثير مجموعة مف العوامؿ ، و مع اختالؼ                 

ة و ىذه العوامؿ مكانيا يختمؼ السموؾ االنجابي لممرأة ، وىنا سيتـ دراسة وتحميؿ اىـ العوامؿ االجتماعي
االقتصادية المؤثرة في السموؾ االنجابي لممرأة في قضاء الديوانية فتجعمو يختمؼ مكانيا بيف الوحدات 

باستخداـ بعض البرامج االحصائية االدارية . وسيتـ اختبار اثر العوامؿ االجتماعية واالقتصادية احصائيا 
 معامؿ االرتباط و االنحدار المتعدد الخطوات .

تحديد اىـ العوامؿ المؤثرة في السموؾ االنجابي يسيـ في فيـ اتجاىات الخصوبة وبناء عمية فأف 
  (2)ومستوياتيا في المستقبؿ ومف ثـ رسـ السياسات المناسبة لمتحكـ فييا .

     -التعميم : -1
يتأثر توقيت الزواج و البدء في االنجاب بكؿ المعايير الثقافية و العوامؿ االجتماعية و 

ففي الحاالت التي يكوف فييا مستوى التعميـ شرطا اساسيا لمحصوؿ عمى الوظائؼ المرغوبة  االقتصادية ،
 (2)وتحقيؽ الرقي االجتماعي يتسبب الزواج المبكر او الحمؿ المبكر في اضاعة فرص ىامة.

وقد اثبتت الدراسات اف ىناؾ عالقة عكسية بيف سنوات الدراسة وعدد االطفاؿ الذيف تنجبيـ 
ما قضى االبواف سنوات اكثر في مقاعد الدراسة وارتفع مستوى تحصيميـ العممي قمت رغبتيـ االسرة فكم

في انجاب عدد كبير مف االطفاؿ اذ يساعد التعميـ عمى ترشيد السموؾ نحو االنجاب بشكؿ يتفؽ و 
اذ يزيد  حاجات الفرد وقدراتو وبما يتناسب ووقت االبويف ومواردىما مف خالؿ تأثيره في العوامؿ االخرى

-الباحثان اعتمادا على : -املصدر :  
 ( .2بيانات جدول ) -
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مستوى الثقافة و الوعي ويحفز الفرد لالطالع والتعرؼ عمى الحياة بتفصيالتيا المختمفة و بالتالي يدفع 
 (2)باألبويف الى مقارنة مستمرة بيف مواردىـ و حاجات ابنائيـ.

وفي دراسة اخرى بينت سبب انخفاض متوسط عدد االطفاؿ المنجبيف مع زيادة العمر عند الزواج 
التقميؿ مف الفترة التي تكوف فييا المرأة قادرة عمى الحمؿ والوالدة بسبب تأخر زواجيا ، وسبب  االوؿ ىو

التأخر في الزواج يعود الى التحاؽ المرأة في التعميـ مما يكسبيا وعيا وخبرة في االمور المتعمقة باإلنجاب 
رات التي تخص االسرة بعكس وتنظيـ االسرة وكذلؾ تصبح المرأة قادرة عمى المشاركة في اتخاذ القرا

المواتي يتزوجف بعمر مبكر الذي يكوف مقترف بعدـ حصوؿ المرأة عمى التعميـ الكافي وعدـ ارتباطيا بعمؿ 
او وظيفة مما يؤثر عمى ثقافتيا ووعييا بالنسبة لتنظيـ االسرة واستخداـ وسائؿ منع الحمؿ عمى عكس 

ر خبرة في استعماؿ وسائؿ منع الحمؿ وتنظيـ النسؿ فضال النساء المتعممات المثقفات المواتي يكونف اكث
 ( 6)عف اف مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ يقمؿ مف فرصة االنجاب لدييا مف اجؿ اثبات كفاءتيا المينية.

كما يساىـ التعميـ في تغيير الظروؼ المحيطة بالقرارات التي يتخذىا الفرد ازاء االنجاب فالنساء 
برعاية صحية افضؿ و يتزوجف في سف متأخرة ويكوف مف المرجح بدرجة اكبر اف  االكثر تعمما يتمتعف

يستخدمف وسائؿ منع الحمؿ لممباعدة بيف انجاب اطفاليف كما انيف يمتمكف ميارات افضؿ في الحصوؿ 
 (           5)عمى المعمومات المتعمقة بالرعاية الصحية و الوقاية مف االمراض والتغذية .

ث وجود عالقة موجبة بيف التعميـ واستعماؿ وسائؿ تحديد النسؿ فالنساء االفضؿ واكدت االبحا
تعميما اكثر استعماال لوسائؿ تحديد النسؿ الحديثة ألنيف اكثر رغبة في تكويف عوائؿ صغيرة و افضؿ 
معرفة بوسائؿ منع الحمؿ واكثر مقدرة في الوصوؿ الى الخدمات الصحية المتعمقة بالصحة االنجابية 

 (  5)الـ.ل

اف نسبة االمية ترتفع بيف االناث مقارنة بالذكور عمى المستوى العالمي وقد بمغت نسبة االمية 
%( لمنساء ، وينطبؽ الحاؿ عمى الوطف العربي فقد بمغت ىذه النسبة 25%( مقابؿ )41لدى الرجاؿ )

نسبة االمية انخفضت  4111و في عاـ  0886%( بيف الذكور عاـ 2112%( بيف االناث و )6515)
 (9)%( و تختمؼ ىذه النسبة مف دولة الى اخرى .4510%( و بيف الذكور الى )6115بيف االناث الى )

%( ونسبة ممف 2218) 4116اما محافظة القادسية فقد بمغت نسبة االمية فييا لإلناث لعاـ 
%( ونسبة 4410%( اما نسبة الحاصالت عمى الشيادة االبتدائية فقد بمغت )4116يقرأف و يكتبف )

%( اما نسبة الحاصالت عمى شيادة االعدادية فقد بمغت نسبتيف 512الحاصالت عمى شيادة المتوسطة )
%( اما نسبة الحاصالت عمى 418%( اما الحاصالت عمى شيادة البكالوريوس فقد بمغت نسبتيف )214)

         (8)%(.110شيادة الماجستير فقد بمغت )
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( اف نسبة 25ممحؽ ) 4102د كشفت عينة الدراسة الميدانية لعاـ اما في قضاء الديوانية فق
%( و ىي نسبة تعد 0411سنة( في قضاء الديوانية بمغت )28-06االمية لمنساء المتزوجات بعمر )

%( ويرجع انخفاض 4619التي بمغت ) 4115منخفضة مقارنة بنسبة االمية لمنساء المتزوجات في عاـ 
ديد مف الدورات االىمية و الحكومية لمحو االمية و التي شيدت اقباال كبيرا نسبة االمية الى افتتاح الع

بمغت  4115%( اما في عاـ 0416عمييا مف قبؿ النساء ،اما نسبة ممف يقرأف و يكتبف بمغت )
%( وىي نسبة منخفضة مقارنة بعاـ 0219%( ، اما نسبة الحاصالت عمى شيادة االبتدائية )4119)

،اما نسبة الحاصالت عمى شيادة المتوسطة فقد بمغت نسبتيف ( 01)%(0696التي بمغت ) 4115
%( والحاصالت عمى شيادة البكالوريوس 4019%( ، ونسبة الحاصالت عمى شيادة االعدادية )0410)
 %( . 115%( ، ونسبة الحاصالت عمى شيادة عميا )4514)

نخفاض نسبة الحاصالت عمى ( في البيئة الحضرية في قضاء الديوانية ا2ويالحظ مف الجدوؿ )
الشيادة دوف االعدادية و ارتفاع نسبة الحاصالت عمى الشيادة االعدادية فما فوؽ عمى عكس البيئة 
الريفية التي ارتفعت فييا نسبة الحاصالت عمى شيادة دوف االعدادية و انخفضت نسبة الحاصالت عمى 

في الريؼ بسبب العادات والتقاليد السائدة في شيادة االعدادية فما فوؽ ، ويعود انخفاض تعميـ االناث 
المجتمع الريفي التي ال تشجع تعميـ االناث بؿ تشجع تعميـ الذكور ، وكانت اعمى نسبة لمنساء في قضاء 

%( و قد ارتفعت ىذه النسبة كثيرا 4518الديوانية الحاصالت عمى شيادة البكالوريوس وبمغت نسبتيف )
%( اما في ريؼ القضاء فقد انخفضت ىذه النسبة كثيرا بؿ 2114ت )في حضر قضاء  الديوانية وبمغ

%( ، بعدىا تأتي نسبة الحاصالت عمى 019كانت ادنى نسبة بالنسبة لمستويات تعميـ االناث وبمغت )
%( و قد 4619االبتدائية و المتوسطة وبمغت ) شيادة دوف االعدادية اي ممف ىف حاصالت عمى الشيادة

%( عمى التوالي ، 2914%( و )41في الحضر و ارتفعت في الريؼ وبمغت )انخفضت ىذه النسبة 
%( وقد 4216بعدىا تأتي نسبة ممف ال يحممف الشيادات اي االميات و المواتي يقرأف ويكتبف وبمغت )

%( عمى التوالي ، 0116%( و )62ارتفعت ىذه النسبة كثيرا في الريؼ وانخفضت في الحضر وبمغت )
%( وقد ارتفعت ىذه النسبة 4019محاصالت عمى شيادة االعدادية وبمغت نسبتيف )وكانت ادنى نسبة ل

 %( عمى التوالي .5%( و )4812في الحضر وانخفضت كثيرا في الريؼ وبمغت )
( فقد سجمت ناحية السنية اعمى نسب ممف 2اما عمى مستوى الوحدات االدارية وحسب الجدوؿ )

%( عمى التوالي ، وسجمت في الوقت 24%( و )2818بمغت )ليس لدييف شيادة كذلؾ دوف االعدادية و 
%( و 0418نفسة ادنى النسب لمحاصالت عمى شيادة االعدادية و  البكالوريوس فأعمى وبمغت )

 %( عمى التوالي ، اما مركز قضاء الديوانية فقد سجؿ ادنى نسب ممف ليس لدييف الشيادات0612)
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%( عمى التوالي ، وسجمت في الوقت ذاتو اعمى نسب ممف 4010%( و )0418ودوف االعدادية وبمغت )
%( عمى التوالي ، اما ناحيتي 29%( و )49لدييف شيادة االعدادية والجامعة فأعمى و بمغت نسبتيف )

بنفس ترتيب ىذه الشافعية و الدغارة فكانتا وسطا فيما بيف مركز قضاء الديوانية وناحية السنية ، و 
 الوحدات االدارية ينطبؽ عمى مستوى البيئتيف الحضرية و الريفية مع االختالؼ في النسب .

وباستخداـ معامؿ االرتباط لبيرسوف بيف المتغير التابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف الوالدات(            
ود ارتباط طردي قوي بيف المتغير التابع والمتغيرات المستقمة المتمثمة بػ )المستويات التعميمية( ظير وج

والمتغير المستقؿ المتمثؿ بػ )االعدادية( و )الجامعة فما فوؽ( ، وىذا يعني اف االرتفاع في مقدار احد 
ىذه المتغيرات يؤدي الى ارتفاع في مقدار المتغير التابع ، والعكس صحيح . وقد كانت قيمة االرتباط  

( عمى الترتيب . ظير ايضا وجود ارتباط 1940( و )1944ات المستقمة  )بيف المتغير التابع والمتغير 
عكسي قوي بيف المتغير التابع والمتغير المستقؿ المتمثؿ بػ )يقرأ ويكتب فما دوف( ، وبمغت قيمة االرتباط 

     ( .1940-بيف الظاىرتيف )
ف مدة الخصوبة عند المرأة تمتد لػ يستنتج مف تأثير التعميـ عمى السموؾ االنجابي و االنجاب ا          

 45سنة( لكف التعميـ يقمص مف طوؿ ىذه المدة فقد تصؿ الى )اقؿ مف 28-06سنة( مف اصؿ )26)
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سنة( لتحصؿ عمى الدرجة الجامعية 05سنة( لممرأة الحاصمة عمى الشيادة الجامعية ألنيا تحتاج الى )
عميمي لممرأة الى اف تكوف اكثر استجابة و تعاطي مع البكالوريوس كما يؤدي ارتفاع المستوى الثقافي و الت

وسائؿ تنظيـ االسرة و المباعدة بيف الوالدات و يؤدي ارتفاع مستوى تعميـ المرأة ايضا الى زيادة وعييا 
نتيجة تحسف مستواىا الثقافي مما يوحي ليا بتقميؿ عدد اطفاليا كشرط لرفع مستواىـ الثقافي و تربيتيـ  و 

قديـ كؿ ما يحتاجونو مف غذاء و صحة خاصة اذا كانت االمكانيات المادية لألسرة محدودة تعميميـ  و ت
. 
 -العمل : -2

اف ما يدعو المرأة لمعمؿ فضال عف مياميا في االنجاب و التربية  و اعماؿ المنزؿ عوامؿ          
لكف يبقى العامؿ االقتصادي  عديدة قد تتبايف اولوياتيا بحسب ظروؼ المرأة ذاتيا و العوامؿ المحيطة بيا

في مقدمة العوامؿ التي تسيـ في دفع المرأة لمعمؿ ، فضال عف العامؿ المادي و ىو تأكيد الذات و 
تحقيؽ االستقالؿ الذاتي و ضماف المستقبؿ فضال عف سد  اوقات الفراغ و الرغبة الشخصية في العمؿ 

.(00) 
العمؿ االنتاجي ال يزاؿ دوف المستوى المطموب بسبب  اف الدور التنموي لممرأة و دمجيا في         

تأثير العادات و التقاليد و االعراؼ االجتماعية و بسبب ما يسود المجتمع مف احكاـ مسبقة و افكار غير 
ناضجة تعمؿ عمى توسيع الفجوة بيف المرأة و الرجؿ ، كما اف العوامؿ الشخصية كاف ليا تأثيرىا المباشر 

ؼ مف كؿ عمؿ تقوـ بو او امر تحاوؿ اف تقدمة ، فاإلنساف حصيمة عوامؿ موروثة و في تحديد المواق
اخرى بيئية اي اف الوضع الراىف لممرأة و دورىا االنتاجي تحدد في ضوء العوامؿ المتراكمة في مراحؿ 

 (04)تطور المجتمع المختمفة .

الرجاؿ فبالنسبة الى محافظة القادسية ، ما زاؿ معدؿ النشاط االقتصادي لمنساء متدنيا مقارنة ب          
%( اما االناث فكاف معدؿ نشاطيف 5911كاف معدؿ النشاط االقتصادي لمذكور مرتفع و بمغ )

%( وبيذا المعدؿ تأتي محافظة القادسية بالمرتبة الثانية بالنسبة لمشاركة 4012االقتصادي متدني وبمغ )
 (02)%(.4212ؿ التي سجمت اعمى معدؿ و بمغ )المرأة في النشاط االقتصادي بعد محافظة باب

اف متطمبات الحياة قد دفعت العنصر النسوي الى الدخوؿ في مجاالت االنشطة االقتصادية ،                
وىذا ما دعا المرأة لمعمؿ خارج المنزؿ حيث تحاوؿ دائما الموازنة بيف عمميا وبيف اسرتيا و لكف ىذا 

تؤديو ، فالعمؿ في الزراعة يساعد عمى ارتفاع متوسط االنجاب اذ اف طبيعة  يعتمد عمى نوع العمؿ الذي
العمؿ الزراعي ال يمـز المرأة البقاء في الحقؿ ساعات محدودة و يمكف اف يقتصر عمميا فيو عمى اوقات 

ش فضال عف وجود مف يرعى االطفاؿ في المنزؿ اذ مف النادر اف المرأة في الريؼ ال تقبؿ العي   فراغيا
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مع اىؿ زوجيا و ىذا يؤدي الى اف تكوف ىناؾ عالقة طردية ما بيف العمؿ الزراعي و متوسط االنجاب 
.(02          ) 

اكدت العديد مف الدراسات عمى العالقة العكسية ما بيف عمؿ المرأة و حجـ االسرة اي اف           
لعاممة يقؿ عف نظيرة لدى بقية النساء متوسط عدد االطفاؿ الذيف تمدىـ النساء المساىمات في القوى ا

المتزوجات ربات البيوت ، ففي دراسة اجريت في فمسطيف اف متوسط عدد االطفاؿ المنجبيف لمنساء 
المواتي يعممف داخؿ المنزؿ )ربة البيت( اذا اعتبرنا اف العمؿ داخؿ المنزؿ ىو مينة و كذلؾ العامالت في 

طفال( لربات البيوت و 2191عدد االطفاؿ المنجبيف ) الميف الحرة )العمالة( حيث بمغ متوسط
 (       06)طفال( لمميف الحرة.4156)

وفي دراسة اخرى اظيرت اف ىناؾ عالقة طردية قوية بيف عمؿ المرأة في الريؼ ممثال بالعمؿ                  
 (05)(.1159الظاىرتيف )الزراعي بشكؿ رئيس وبيف متوسط انجابيا في العراؽ اذ بمغت قيمة االرتباط بيف 

اف النساء  4115وقد كشفت احدى الدراسات التي اجريت في محافظة القادسية لعاـ            
الموظفات ينجبف في المتوسط عددا مف االطفاؿ يقؿ عما تنجبو ربات البيوت فقد بمغ متوسط عدد 

رأة( اما ربات البيوت فقد بمغ ىذا مولود/ام216االطفاؿ الذيف تنجبيـ المرأة الموظفة في المحافظة نحو )
مولود/امرأة( و يختمؼ ىذا الفرؽ في المتوسط بحسب الوحدات االدارية التي تتشكؿ 618المتوسط  نحو )
 (05)منيا المحافظة.

( اف اعمى نسبة كانت لمنساء 2اظيرت الدراسة الميدانية كما في الجدوؿ ) 4102وفي عاـ                  
%( و يالحظ ارتفاع ىذه النسبة في الريؼ و 5511مستوى قضاء الديوانية وبمغت ) ربات البيوت عمى

%( عمى التوالي ، اف ارتفاع نسبة ربات البيوت 5210%( و )9512انخفاضيا في الحضر و قد بمغت )
 في البيئة الريفية يعود الى انخفاض نسبة مساىمة المرأة بالعمؿ خارج المنزؿ ، تأتي بعدىا نسبة النساء

%( وترتفع نسبة الموظفات كثيرا في الحضر عنة في الريؼ و بمغت 5212الموظفات و بمغت )
%( عمى التوالي ، ويعود ذلؾ الى اف البيئة الريفية في اغمب االحياف ال تشجع 0212%( و )5210)

ؼ مف النساء عمى ممارسة االعماؿ غير الزراعية او ربما يعود الى عدـ اتاحة الفرصة لممرأة في الري
مواصمة الدراسة بسبب العادات و التقاليد السائدة في الريؼ التي تشجع عمى الزواج المبكر و بقاء المرأة 

المناطؽ الحضرية التي غالبا ما تعطي الفرصة لممرأة لمواصمة التعميـ و ممارسة  في البيت عمى عكس
مؿ خاص بيف و يشمؿ )الخياطة و العمؿ حتى بعد الزواج ، تأتي بعدىا نسبة النساء المواتي يعممف بع

صالونات الحالقة لمسيدات ( و غيرىا مف االعماؿ االخرى ، وذلؾ عف طريؽ فتح محؿ في داخؿ المنزؿ 
%( و قد 218%( ، اما ادنى نسب لمنساء فكانت ضمف مينة الزراعة و بمغت )2119و بمغت نسبتيف )
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%( و )صفر%( عمى 2415حضر وبمغت )ارتفعت ىذه النسبة في الريؼ كثيرا بينما انعدمت في ال
 4115التوالي ، وقد انخفضت نسبة مشاركة المرأة في الزراعة مقارنة بالدراسة الميدانية التي اجريت عاـ 

و يعود انخفاض ىذه النسبة الى تدىور الزراعة بشكؿ عاـ في العراؽ  (09)%( ،2516التي بمغت فييا )
 االقتصادي لمزراعة.وذلؾ بسبب شحة المياه وانخفاض المردود 

اما عمى مستوى الوحدات االدارية فقد سجمت نسب النساء الموظفات اعمى النسب ليف ضمف           
%( اما ادنى النسب ليا فكانت ضمف ناحية الشافعية و بمغت 5419مركز قضاء الديوانية و بمغت )

بة المواتي يعممف بعمؿ خاص كانت ، اما نس %( اما ناحية السنية و الدغارة فكانتا وسطا بينيما2215)
%( ، اما ادنى نسبة ليف كانت ضمف مركز 2510اعمى نسبة ليف ضمف ناحية الشافعية و بمغت )

%( اما نسبة العامالت في الزراعة فكانت اعمى نسبة ليف ايضا ضمف 4512قضاء الديوانية و بمغت )
%( ، 119مركز قضاء الديوانية وبمغت )%( اما ادنى نسبة فكانت ضمف 0814ناحية الشافعية و بنسبة )

%( اما ادنى نسبة ليف 8114اما نسبة ربات البيوت كانت اعمى نسبة ليف ضمف ناحية السنية و بمغت )
 %( .5519فكانت ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
المكاوي للسلوك  تبايهال                        هىد عبدهللا جواد & م.باحث: شانعط ا.م .د حسيه عذاب   

 للمزأة االوجابي 

 

022 
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 

مموظفات ضمف مركز قضاء الديوانية اما اما عمى مستوى البيئة الحضرية كانت اعمى نسبة ل  
%( عمى التوالي ، اما النساء صاحبات 56%( و )5214ادناىا فكانت ضمف ناحية السنية و بمغت )

العمؿ الخاص كانت اعمى نسبة ليف ضمف ناحية السنية و ادناىا ضمف مركز قضاء الديوانية و بمغت 
ى نسبة ليف ضمف ناحية السنية و بمغت %( ، اما نسبة ربات البيوت كانت اعم4619%( و )26)
 %( .56%( و ادناىا ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت )9515)

وعمى مستوى البيئة الريفية كانت اعمى نسبة لمنساء الموظفات ضمف ناحية الدغارة و بمغت           
النساء المواتي %( اما نسبة 510%( اما ادنى نسبة ليف فكانت ضمف ناحية الشافعية و بمغت )4011)

%( اما ادنى نسبة ليف 6510يعممف بعمؿ خاص كانت اعمى نسبة ليف ضمف ناحية الشافعية و بمغت )
%( لكمييما ، اما نسبة ممف يعممف 61فكانت ضمف مركز قضاء الديوانية و ناحية السنية وبمغت )

سب فكانت ضمف ناحية %( اما ادنى الن21بالزراعة كانت اعمى نسبة ليف ضمف ناحية السنية وبمغت )
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%( اما نسبة ربات البيوت كانت اعمى نسبة ليف ضمف ناحية السنية و بمغت 45الدغارة بنسبة )
 %( .5810%( اما ادنى النسب فكانت ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت )8416)

ف الوالدات( وباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المتغير التابع المتمثؿ بػ )المباعدة بي          
ظير وجود ارتباط طردي قوي بيف المتغير التابع وبيف  والمتغيرات المستقمة المتمثمة بػ )مينة المرأة(

اف سبب ىذه ( 1942المتغير المستقؿ المتمثؿ بػ )الوظيفة( ، وقد بمغت قيمة االرتباط بيف المتغيريف )
ا وذلؾ ألف الواجبات االسرية دائما تكوف العالقة الطردية ىو لكي تتمكف مف التفرغ بشكؿ مناسب لعممي

متعارضة مع العمؿ فالمرأة العاممة التي تعمؿ خارج المنزؿ يكوف عمميا متعارض مع مسؤولياتيا المنزلية 
وبالتالي فيي تتعرض لمشكمة رعاية االطفاؿ في غيابيا فضال عف رعاية بيتيا ، ىذه المشكمة تظير في 

ؼ وبسبب عالقة القرابة القوية و طبيعة تكويف االسرة فتسمح ىذه الحضر و ليس في الريؼ ففي الري
الظروؼ برعاية الطفؿ لممرأة العاممة ، اما في الحضر تضعؼ مثؿ ىذه العالقات فالمرأة الحضرية 
والسيما  العاممة تكوف عمى االغمب تعيش في بيوت مستقمة عمى عكس المرأة الريفية اي اف مستويات 

مشاركة المرأة بالعمؿ لذلؾ تمجأ الى تحديد االنجاب و تقميؿ عدد االطفاؿ و  الخصوبة تنخفض بسبب
تزيد مف فترات المباعدة بيف الوالدات وذلؾ لكي تتمكف مف التفرغ بشكؿ مناسب لعمميا  و ىذا ال يحصؿ 

سرة اال اذا تقمصت مسؤولياتيا في تربية االطفاؿ و لموصوؿ الى ذلؾ تمجأ الى استعماؿ وسائؿ تنظيـ اال
ارتباط عكسي قوي بيف المباعدة بيف الوالدات وبيف المتغير ايضا ظير ،  لمتفرغ بشكؿ مناسب الى عمميا

اي اف ربات البيوت  ( ،1944-المستقؿ المتمثؿ بػ )ربة البيت( وقد بمغت قيمة االرتباط بيف المتغيريف )
رغة تماما و ال ترتبط بعمؿ يستمر يساىمف في ارتفاع معدالت الخصوبة ألف المرأة ربة البيت تكوف متف

لساعات خارج المنزؿ و بالتالي ال تكوف عندىا مشكمة الموازنة بيف تربية االطفاؿ وعمميا كذلؾ ربة البيت 
تكوف دائما راغبة المزيد مف االطفاؿ و غالبا ما تكوف مستمرة باإلنجاب و ال تتوقؼ عنة اال بعد حصوليا 

. ايضا ظير ارتباط عكسي قوي بيف  ، وال تباعد بيف  الوالدات لمدة طويمةعمى العدد الكافي مف المواليد 
( 1942-المتغير التابع والمتغير المستقؿ المتمثؿ بػ )مينة الزراعة( ، وبمغت قيمة االرتباط بيف المتغيريف )

ظاىرة اف المرأة العاممة في الزراعة ايضا تساىـ في رفع معدالت االنجاب وذلؾ ألف كثرة االنجاب ، 
منتشرة في البيئة الريفية لحاجة الزراعة الى االيدي العاممة الكثيرة فضال عف اف المستوى التعميمي لإلناث 
في الريؼ متدني مما يعني عدـ وجود خطط انية و مستقبمية لألطفاؿ الذيف تنجبيـ ، فضال عف اف 

فالمجتمع الريفي يعد انجاب الكثير مف  العادات و التقاليد السائدة في الريؼ ليا تأثير كبير عمى االنجاب
االطفاؿ ىو قوة اقتصادية و اجتماعية لمعائمة و اف االطفاؿ سيكونوف ضماف لمرحمة الشيخوخة ، كذلؾ 
اف ىذه المجتمعات ال تشجع تعميـ االناث الى الحد الذي يوفر ليا قدر كافي مف الوعي فيما يتعمؽ 
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عف االنجاب لكي تحافظ عمى صحتيا و صحة وليدىا او تتوقؼ  بتأخير الوالدة االولى و التوقؼ مرحميا
نيائيا عف االنجاب بعد حصوليا عمى العدد الكافي مف المواليد ، كما اف ىذه العادات و التقاليد ال تحبذ 

 . مشاركة المرأة في سوؽ العمؿ و االختالط مع الرجاؿ

ثر في سموكيا االنجابي ألنيا ستضطر الى مما سبؽ يستنتج اف اشتراؾ المرأة في العمؿ يؤ            
تنظيـ انجابيا بشتى الطرؽ ومنيا المباعدة بيف الوالدات حتى يمكنيا ممارسة عمميا وفي الوقت نفسة 
تحقؽ رغبتيا باإلنجاب . واالكثر تأثيرا في السموؾ االنجابي لممرأة ىو نوع العمؿ الذي تمارسو فظير ومف 

مرأة الموظفة اكثر ممارسة لممباعدة بيف الوالدات تأتي بعدىا ربة البيت ، اما خالؿ الدراسة الميدانية اف ال
 العامالت في الزراعة فأنيف اقؿ النساء ممارسة لمسموؾ االنجابي المتمثؿ بالمباعدة بيف والدة واخرى .

 -الدخل الشهري لألسرة : -1 
قاس بمعدؿ دخؿ الفرد مف الناتج الوطني اف لمخصوبة عالقة بمستويات التنمية االقتصادية كما ت         

فالعالقة بيف مستوى الخصوبة  (08)وىناؾ تفاوت ما بيف فئات السكاف المختمفة وذلؾ بحسب الدخؿ،
والدخؿ غالبا عالقة عكسية فاألسر ذات الدخؿ المرتفع تقؿ مواليدىا بصورة واضحة وعمى المستوى 

دخؿ والذي ال يستطيع تحقيؽ معظـ طموحاتو ىو اكثر الدولي لوحظ اف الفقير الذي يممؾ قميال مف ال
الناس انجابا ، والفرد مف الطبقة الوسطى الذي يممؾ رغبة عارمة في تحقيؽ طموحاتو و دخمو ال يسعفو 
ذو مستوى متوسط مف الخصوبة ، اما الفرد الغني والذي يمتمؾ اعمى دخؿ تنخفض خصوبتو الى 

 (41)) الدوؿ الغنية تزداد ثروة والفقيرة تزداد اطفاال(. مستويات متدنية ومف ثـ سادت المقولة
وبما اف العديد مف الدراسات السكانية واالجتماعية التي اجريت في مناطؽ متعددة مف العالـ ال                 

سيما في الدوؿ النامية اظيرت اف الخصوبة ترتفع لدى الطبقات ذات المردود االقتصادي المنخفض 
لذا مف الميـ اف تجدر االشارة الى المفاىيـ ( 40)الطبقات ذات المردود االقتصادي المرتفع ، وتنخفض لدى

التي ليا صمة بالسموؾ االنجابي مف ممارسات واتجاىات وتفضيالت كضرورة االنجاب المبكر وضرورة 
النثوية لدى انجاب الطفؿ الذكر وانخفاض العمر عند الزواج وضرورة استمرار االنجاب ألثبات اليوية ا

ىؤالء النساء و ألثبات قدرتيف الطبيعية عمى التناسؿ وقصر فترات المباعدة بيف المواليد وعدـ المجوء 
الستخداـ اي وسيمة لمنع الحمؿ وزيادة االتجاه لمحصوؿ عمى اسرة كبيرة الحجـ تعد مف اىـ العوامؿ 

ئمة في كثير مف المجتمعات النامية المؤثرة في تشكيؿ و تحديد نمط و مالمح الخصوبة السكانية القا
 (  44)والتي يمكف اف ترتبط بصورة وبأخرى بأنماط العوامؿ الثقافية واالجتماعية السائدة .

دخؿ االسرة زاد االقباؿ عمى استخداـ  وقد كشفت احدى الدراسات الميدانية انو كمما ارتفع           
يعمالف و مف ذوي المستوى التعميمي الثانوية فأكثر واف وسائؿ تنظيـ االسرة عندما يكوف الزوج والزوجة 
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ات الدخؿ المنخفض ويرجع ذلؾ الى االعتقاد السائد بيف السكاف اقؿ االسر استخداما ليذه الوسائؿ ىي ذ
اف الطفؿ يولد و رزقة معو ، اذ يقؿ عدد المواليد كمما ارتفع دخؿ االسرة اال اف ىذا ال يعني انو ال توجد 
اسر ذات الدخوؿ المنخفضة ال تستخدـ وسائؿ تنظيـ االسرة بؿ ىناؾ نسبة مف النساء يستخدمف ىذه 

لتي يرجع الغالبية فييا الى العامؿ االقتصادي الناجـ عف ارتفاع االسعار التصاعدية لممواد الوسائؿ وا
الغذائية والعالجية فضال عف البطالة لذا فالعالقة بيف الدخؿ و المواليد ىي عالقة عكسية ضعيفة عكس 

 (            42)ما اظيرتو العالقة بيف تنظيـ االسر والعامؿ االقتصادي .

كانت العالقة عكسية بيف متوسط دخؿ االسرة وعدد  4115حافظة القادسية في عاـ و في م
المواليد لدييا اي اف عدد المواليد يأخذ باالرتفاع مع انخفاض فئة الدخؿ حيث بمغ متوسط عدد المواليد 

مولود( اما في اخر فئة مف فئات الدخؿ وىي اعمى فئة 5دينار فما دوف()  411111في فئة الدخؿ )
  (42)مولود(.2دينار فأكثر( فقد بمغ ) 511111)

( اف النسبة االعمى لمدخؿ لمجموع العينة في قضاء الديوانية لعاـ 6ويالحظ مف الجدوؿ )          
%( وقد ارتفعت 2212دينار( وبمغت نسبتيا )288111-411111كانت لألسر التي دخميا ) 4102

%( عمى التوالي ، 2815%( و )26د بمغت )نسب ىذه االسر في الحضر وانخفضت في الريؼ وق
ويعود ارتفاع نسب ىذه االسر في الحضر الى مشاركة المرأة في العمؿ مما ادى الى رفع المستوى 
المعيشي االمر الذي انعكس مع استمرار تعميـ االناث وتأخير سف الزواج والرغبة بالوصوؿ الى حجـ 

عدىا تأتي نسب االسر التي دخميا )دوف اسري صغير وبالتالي تقميؿ مستوى الخصوبة ، ب
%( 6412%( وىذه النسبة مرتفعة في الريؼ مقارنة بالحضر وقد بمغت )2512دينار( وبمغت )411111

الريؼ الى اف سكاف المناطؽ الريفية يعمموف في  %( عمى التوالي، ويعود انخفاض الدخؿ في4812و )
في الزراعة تكوف عالية في السنوات السابقة . لكف في  الزراعة والمعروؼ اف الدخوؿ التي تأتي مف العمؿ

الوقت الحاضر لـ يعد سكاف االرياؼ يعتمدوف عمى الزراعة وذلؾ بسبب شحة المياه فمجأوا الى االعتماد 
عمى اعماؿ اخرى وبالتالي انخفضت دخوليـ ، بعدىا تأتي نسب االسر التي يتراوح دخميا ما بيف 

%( وقد ارتفعت ىذه النسبة في الحضر لتصؿ الى 0214ت )دينار( وبمغ211111-688111)
%( وذلؾ بسبب اغمب الذيف يعيشوف في الحضر يكونوف ذوو مستوى تعميمي عالي وانخفضت في 05)

 الريؼ لتصؿ الى 
 
 
 



 
المكاوي للسلوك  تبايهال                        هىد عبدهللا جواد & م.باحث: شانعط ا.م .د حسيه عذاب   

 للمزأة االوجابي 

 

022 
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
المكاوي للسلوك  تبايهال                        هىد عبدهللا جواد & م.باحث: شانعط ا.م .د حسيه عذاب   

 للمزأة االوجابي 

 

222 
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%( 5ر فأكثر( وبمغت )دينا511111%( وكانت ادنى نسبة ىي لألسر التي دخميا )218)

%( ، وىذا يعني اف غالبية 2%( و انخفضت في الريؼ وبمغت )919وارتفعت ايضا في الحضر وبمغت )
،%( منيـ يحصموف عمى دخؿ 25سكاف منطقة الدراسة يحصموف عمى دخوؿ شيرية منخفضة اذ اف )
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-411111%( منيـ يحصموف عمى دخؿ يتراوح بيف )2212دينار فأقؿ( واف ) 411111يبمغ )
 دينار(.211111%( مف االسر ينخفض دخميا الشيري عف )5819دينار( و ىذا يعني اف )288111
( سجمت 411111اما عمى مستوى الوحدات االدارية فيالحظ اف االسر التي يقؿ دخميا عف )         

%( 2915%( ثـ جاءت بعدىا ناحية الشافعية بنسبة )6014اعمى نسبة ليا في ناحية السنية وبمغت )
%( اما 2114%( وادنى نسبة ليا في مركز قضاء الديوانية وبمغت )22تأتي بعدىا ناحية الدغارة بنسبة )

دينار( وكانت اعمى نسبة ليا في ناحية الدغارة 288111-411111االسر التي دخميا يتراوح ما بيف )
ما االسر التي دخميا يتراوح %( ، ا2919%( اما ادنى نسبة ليا فضمف ناحية السنية لتبمغ )2218لتبمغ )

دينار( كانت اعمى نسبة ليا ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت 688111-211111ما بيف )
%( ، اما االسر التي يبمغ دخميا 514%( اما ادنى نسبة ليا فكانت ضمف ناحية السنية وبمغت )0518)
%( 919وانية وبمغت )دينار فأكثر( ايضا سجمت اعمى نسبة ليا ضمف مركز قضاء الدي511111)

 %(.215وادنى نسبة ليا ضمف ناحية الدغارة وبمغت )
اما عمى مستوى البيئة الحضرية فيالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف االسر التي دخميا اقؿ مف           

%( وادناىا ضمف مركز 2518دينار( سجمت اعمى نسبة ليا ضمف ناحية السنية لتبمغ )411111)
دينار( كانت 288111-411111%( ، اما االسر التي يتراوح دخميا )4918)قضاء الديوانية وبمغت 

%( ، اما ادناىا فكانت ضمف 61اعمى نسبة ليا ضمف ناحيتي الشافعية والدغارة وبنفس النسبة وبمغت )
-211111%( ، اما االسر التي يتراوح دخميا ما بيف )2214مركز قضاء الديوانية وبمغت )

دينار فأكثر( كانت اعمى نسبة ليما ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت  511111دينار( و )688111
%( 0115%( عمى التوالي ، اما ادنى نسبة ليما فكانت ضمف ناحية السنية وبمغت )814%( و )0515)

 %( عمى التوالي.614و )
 فما دوف( اعمى411111اما عمى مستوى البيئة الريفية فكانت االسر التي يكوف مستوى دخميا )

%( و 6619نسبة ليا ضمف ناحية السنية وادنى نسبة ليا ضمف مركز قضاء الديوانية وقد بمغتا )
دينار( 288111-411111%( عمى التوالي ، اما االسر التي مستوى التي مستوى دخميا )2915)

%( وادنى نسبة ليا ضمف ناحية 2214فكانت اعمى نسبة ليما ضمف مركز قضاء الديوانية وبمغت )
دينار( سجمت اعمى 688111-211111%( اما االسر التي يتراوح مستوى دخميا )25ة وبمغت )السني

%( و 612نسبة ليا ضمف مركز قضاء الديوانية وادنى نسبة ليا ضمف ناحية الدغارة وقد بمغت )
دينار فأكثر( فكانت اعمى نسبة ليا 511111%( عمى التوالي ، اما االسر التي مستوى دخميا )214)
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%( اما ادنى نسبة ليا فكانت ضمف مركز قضاء الديوانية و ناحية 212احية الشافعية وبمغت )ضمف ن
  %(.419الدغارة وبنفس النسبة وبمغت )

التابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف الوالدات( ر وباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المتغي           
ارتباط عكسي قوي بيف المتغيريف  الؼ فما دوف( ظير411فضبػ )الدخؿ المنخ المتمثؿ المستقؿ يروالمتغ

وبعبارة اخرى اف العالقة طردية بيف الدخؿ والسموؾ االنجابي  ( .1944-وقد بمغت كانت قيمة االرتباط  )
 المتمثؿ بالمباعدة .

  -العوامل االخرى : -4
بػ )المباعدة بيف  ىناؾ مجموعة مف العوامؿ االخرى التي تؤثر في السموؾ االنجابي المتمثؿ

يعد توفر السكف مف اولويات تكويف االسرة وتعتمد قدرة الوالدات( ، مف ىذه العوامؿ ممكية الوحدة السكنية 
الفرد عمى توفير السكف عمى االمكانات المادية التي يتمتع بيا و التي تنتج عف الدخؿ الشيري الذي 

خوؿ العالية ليـ القدرة عمى بناء او شراء وحدة يحصؿ عمية مقابؿ العمؿ الذي يقوـ بو ، فأصحاب الد
سكنية بالمقابؿ اصحاب الدخوؿ المنخفضة ال يستطيعوف بناء وشراء وحدة سكنية لذلؾ فيـ يتجيوف نحو 

اذ اف  السكف باإليجار ، واف السكف باإليجار يعد مف العوامؿ المؤثرة في االنجاب السيما في الحضر ،
سكنوف ضمف قطع االراضي الزراعية التي يمتمكونيا فيـ يقوموف بتشييد االسر في المناطؽ الريفية ي

المساكف في داخؿ ىذه االراضي لذلؾ ال يكوف ىناؾ اسر كثيرة تسكف باإليجار في المناطؽ الريفية . 
وبناء عمى ذلؾ فأف مشكمة السكف تظير في المناطؽ الحضرية وليس الريفية فارتفاع ايجار المساكف في 

وباستخداـ معامؿ  (25)د مف االعباء المادية لألسرة مما يجعميا تميؿ الى تخفيض االنجاب.المدف يزي
)ايجار  بػ المتمثؿ المستقؿ يرالتابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف الوالدات( والمتغر بيرسوف بيف المتغيلاالرتباط 

%(* 2448( بنسبة )186انية )الوحدة السكنية( التي بمغ عدد االسر الساكنة في االيجار في قضاء الديو 
وذلؾ ألف االسر المستأجرة  ( .1940ظيرت عالقة طردية قوية بيف المتغيريف وقد بمغت قيمة االرتباط  )

غالبا ما تكوف عمى وعي تاـ والسيما االسر ذات المستوى التعميمي العالي بمسؤولية انجاب الكثير مف 
 اب االطفاؿ لتقميؿ االعباء المادية لألسرة .االطفاؿ لذلؾ تحاوؿ ىذه االسر اف تقمؿ مف انج

اما مساحة الوحدة السكنية التي تقيـ فييا االسرة تؤثر في السموؾ االنجابي وبالتالي التأثير في 
مستوى الخصوبة فأتساع المساحة يدؿ بشكؿ واضح عمى تحسف اوضاع  االسرة المادية مما يساعد في 

استثناء تأثير عوامؿ اخرى غير المساحة مثؿ التعميـ والمينة والدخؿ استيعاب زيادة عدد افراد االسرة دوف 
وباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف  وغيرىا الكثير مف العوامؿ التي تؤثر في السموؾ االنجابي واالنجاب.

السكنية )مساحة الوحدة  بػ المتمثؿ المستقؿ يرالتابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف الوالدات( والمتغر بيف المتغي
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في قضاء  4ـ061بمساكف مساحتيا تقؿ عف التي بمغ عدد االسر الساكنة  (4ـ061التي تقؿ عف 
ظير ارتباط طردي قوي بيف المتغيريف وقد بمغت قيمة االرتباط %(* 2242( بنسبة )167الديوانية )

(1944 .) 
الجيد لمعائمة الناتج  التي تعد كثرتيا مؤشرا لموضع االقتصادياما عدد الغرؼ في الوحدة السكنية 

مف الدخؿ الجيد ، وىو مرتبط بمساحة الوحدة السكنية فالزوجاف اذا ما ارادا اف ينجبا المزيد مف االطفاؿ 
ينبغي اف تكوف ظروؼ منزليما تسمح بذلؾ فالوحدة السكنية ذات المساحة الصغيرة ال تستوعب بناء 

ب بناء عدد اضافي مف الغرؼ و ىذه االمور كميا المزيد مف الغرؼ اما الوحدة السكنية الكبيرة تستوع
مرتبطة بالمستوى المعاشي لمعائمة السيما في ظؿ الظروؼ الحالية التي تتميز بارتفاع اسعار مواد البناء 
وبالتالي يصعب بناء عدد اضافي مف الغرؼ مما تضطر نساء ىذه االسر الى تحديد النسؿ او إيقافو 

االوضاع ، وتظير ىذه المشكمة بصورة واضحة في المناطؽ الحضرية  مرحميا لمدة معينة لحيف تحسف
التابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف ر وباستخداـ معامؿ االرتباط بيرسوف بيف المتغياكثر مف المناطؽ الريفية . 

التي بمغ عدد االسر التي غرؼ(  2)عدد الغرؼ التي تقؿ عف  بػ المتمثؿ المستقؿ يرالوالدات( والمتغ
%(* في قضاء الديوانية )ظير 0190( بنسبة )901غرؼ فأقؿ( )0كف بمساكف عدد الغرؼ فييا )تس

اف قمة عدد الغرؼ في الوحدة ( ، 1944ارتباط طردي قوي بيف المتغيريف وقد بمغت قيمة االرتباط )
بي يحقؽ السكنية سبب ميـ جدا وقوي يؤدي الى تفكير االسرة جديا نحو تحديد انجابيا واتباع سموؾ انجا

  ذلؾ ال سيما اذا ما كانت تمؾ االسر تمتمؾ الوعي الكافي والشعور بالمسؤولية تجاه حياة جيدة ألطفاليا.
وقد كانت ىناؾ عالقة قوية لممتغيرات المستقمة بيف بعضيا البعض مف ىذه العالقات عالقة 

(( و )عدد الغرؼ 2ـ511ف متغير الدخؿ مع متغيرات )االيجار( و )مساحة الوحدة السكنية التي )تقؿ ع
غرؼ(( حيث كاف لمدخؿ تأثير قوي ومباشر في ىذه المتغيرات  0في الوحدة السكنية التي )تقؿ عف

( عمى الترتيب 1944-( و )1944-( و )1941-وكانت العالقة بينيما عكسية قوية وكانت قيمة االرتباط )
. 

سات السكانية وذلؾ لما لو مف تأثير يعد مف المتغيرات الميمة في الدرا اما العمر عند الزواج
مباشر عمى الخصوبة السكانية اذ يؤثر ىذا المتغير عمى طوؿ مدة االنجاب باعتبار اف القدرة البيولوجية  

( سنة وبالتالي فأف المرأة التي تبدأ حياتيا االنجابية في سف 28-06لممرأة عمى االنجاب تنحصر بسف )
مؿ وانجاب العدد المرغوب بو مف االطفاؿ عمى عكس المرأة التي مبكرة تكوف اماميا فرصة اكبر لمح

تتزوج بسف متأخرة التي ستكوف لدييا فترة االنجاب قصيرة اذ تبدأ فترة االنجاب الطبيعية لدى المرأة عند 
سف البموغ التي تعد الدورة الشيرية  دليال عمية وتمتد الفترة االنجابية حتى انقطاعيا في حدود سف ما بيف 
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وباستخداـ معامؿ االرتباط  (45)( ذروة االنجاب .21( الى بداية )09( وتعد الفترة مف )28( و )26)
بػ )العمر عند  المتمثؿ المستقؿ يرالتابع المتمثؿ بػ )المباعدة بيف الوالدات( والمتغر بيرسوف بيف المتغيل

 %( ظير4518( بنسبة )491التي بمغ عدد النساء المتزوجات في ىذا العمر )سنة فأقؿ(  08الزواج 
( . كما ظير اف لممستوى 1944-ارتباط عكسي قوي بيف المتغيريف وقد بمغت كانت قيمة االرتباط )

سنة فأقؿ( ، فكمما ترتفع نسبة النساء المواتي ليس 54التعميمي تأثير قوي ومباشر في الزواج المبكر )
المبكر . وكمما ترتفع نسبة النساء المواتي لدييف  لدييف شيادة )تقرأ وتكتب فما دوف( ، يرتفع معيا الزواج

سنة فأقؿ( وبيف 54شيادات ، ينخفض الزواج المبكر . حيث كانت العالقة بيف متغير الزواج المبكر )
المتغير المتمثؿ بػ )تقرأ وتكتب فما دوف( عالقة طردية قوية ، وقد بمغت قيمة االرتباط بيف الظاىرتيف 

ا بيف الزواج المبكر ومتغير المستويات التعميمية المتمثمة باإلعدادية وجامعة فما ( ، اما العالقة م1940)
( 5-( و )1944-فوؽ ، فيي عالقة عكسية قوية جدا ، حيث بمغت قيمة االرتباط ما بيف ىذه الظواىر )

قة ما سنة فأقؿ( حيث كانت العال54عمى الترتيب . كما اف لنوع المينة تأثير ايضا عمى الزواج المبكر )
( . 1942-بيف متغير الزواج المبكر ومتغير مينة )الوظيفة( عالقة عكسية قوية وبمغت قيمة االرتباط )

اما العالقة ما بيف الزواج المبكر ومينة الزراعة وربة البيت فيي عالقة طردية قوية وبمغت قيمة االرتباط 
 ( عمى الترتيب .1940( و )1942بينيـ )

وتأثيرىا عمى السموؾ االنجابي فميس ليا اي تأثير وذلؾ لعدـ وجود سياسة اما السياسة السكانية 
سكانية واضحة ومحددة مف قبؿ الدولة العراقية حتى يكوف ىناؾ توجو لألسر فيما يخص القرارات التي 

 تتخذ بشأف السموؾ االنجابي وبالتالي التأثير عمى االنجاب . 
مباعدة بيف الوالدات( باعتباره متغير تابع مع بقية )ال ولغرض التنبؤ بشكؿ العالقة بيف متغير

المتغيرات االخرى المؤثرة في المتغير التابع تـ تطبيؽ معادلة االنحدار المتعدد  .  ولغرض الكشؼ عف 
 الميمةتـ استخداـ طريقة البحث العشوائي عف المتغيرات السموؾ االنجابي المتغيرات المستقمة المؤثرة في 

 The R Project for Statistical ئية متوفرة في البرنامج االحصائيوىي طريقة احصا

Computing.  اتضح اف  متغير )جامعة فما فوؽ( حقؽ اعمى احتمالية الف يكوف متغيرا مؤثرا في
االنحدار . وكما كشفت دالة البحث العشوائي لممتغيرات الميمة في نموذج االنحدار اف افضؿ نموذج 

اعدادية ، جامعة فما  ( التابع )المباعدة بيف الوالدات( كاف  مع المتغيرات الميمة انحدار يربط المتغير
   (غرؼ فأقؿ 3عدد الغرؼ في الوحدة  فوؽ ،

اي )المباعدة بيف الوالدات( الحاصؿ في المتغير التابع %( مف التغير 88)اف فسر النموذج             
في زيادة  ومتغير جامعة فما فوؽ ومتغير االعدادية غرؼ فأقؿ 2عدد الغرؼ في الوحدة  متغيرساىـ 
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( اذ فاقت قيمتيا الجدولية 405( الحسابية ليذا النموذج ) Fبمغت قيمة )و    .القوة التفسيرية لمنموذج
مما يدؿ عمى القوة التفسيرية العالية ليذا  )1110ومستوى معنوية )  (210( عند درجة حرية )221005)

 حصائية. النموذج مف الناحية اال
 -االستنتاجات : 
مف دراسة السموؾ االنجابي لممرأة ظير اف ىذا السموؾ يأخذ عدة مظاىر اىميا المباعدة بيف  -1

الوالدات وتأخير الوالدة االولى بعد الزواج واالستمرار في االنجاب او التوقؼ عنة ومدى استعماؿ وسائؿ 
با ما تقترف بسموكا انجابيا لتحقيقيا . ويعد مظير تنظيـ االسرة فضال عف الرغبة في االنجاب التي غال

السموؾ االنجابي المتمثؿ بالمباعدة بيف الوالدات اكثر مظاىر السموؾ االنجابي شموال فمو عالقات قوية 
مع المظاىر االخرى فالمرأة التي تباعد بيف الوالدات تكوف غير راغبة في االنجاب وتتوقؼ عنو مرحميا 

 لى وتستعمؿ وسائؿ تنظيـ االسرة لممباعدة . وتؤخر والدتيا االو 
اظيرت الدراسة ارتفاع النساء المتزوجات المواتي يباعدف بيف والدة واخرى وقد بمغت نسبتيف  -2
%( ال يباعدف بيف والدة واخرى اي ال يتحكمف بالمدة بيف 3441%( مف مجموع المتزوجات مقابؿ )6549)

%( في حيف 8149بيف الوالدات في حضر القضاء فبمغت نسبتيف )والدة واخرى وارتفعت نسبة المباعدات 
%( . وقد تبيف انو ال يوجد انتظاـ في مدة المباعدة بيف النساء وحتى عند المرأة 3242كانت في الريؼ )

الواحدة فمرة تزيد ىذه المدة ومرة اخرى تقمميا ، وتركزت اعمى نسبة لمنساء المباعدات بيف الوالدات في 
 %( . 5247%( وناحية الدغارة بنسبة بمغت )8243الديوانية اذ بمغت ) مركز قضاء

اليزاؿ المستوى التعميمي لمنساء منخفض في قضاء الديوانية فقد بمغت نسبة المواتي ليس لدييف اية  -3
%( مف مجموع النساء في القضاء وىي نسبة مرتفعة ، وترتفع ىذه 2445شيادة )امية وتقرأ وتكتب( )

%( . اما النساء الحاصالت عمى شيادة االبتدائية والمتوسطة 54ريؼ القضاء حيث بمغت )النسبة في 
%( مف النساء لـ تحصؿ عمى الشيادة االعدادية 5043%( . وىذا يعني اف حوالي )2548فقد بمغت )

فقد  وتشمؿ ىذه النسبة النساء االميات . اف مستوى تعميـ المرأة قد اثر بشكؿ كبير في سموكيا االنجابي
تبيف اف العالقة طردية بيف المستوى التعميمي لممرأة وبيف سموكيا االنجابي المتمثؿ بالمباعدة بيف الوالدات 
. فقد انخفضت نسبة النساء المباعدات بيف الوالدات مف بيف النساء المواتي ليس لدييف اية شيادة )تقرأ 

( . في حيف كانت 0498-بمغت قيمة االرتباط )وتكتب فما دوف( وكانت العالقة عكسية بيف المتغيريف فقد 
العالقة طردية بيف النساء الحاصالت عمى الشيادة االعدادية او الشيادة الجامعية وبيف نسبة النساء 

( . وىذا يدؿ اف المرأة االكثر تعمما 0499-0497المباعدات بيف الوالدات فتراوحت قيمة االرتباط بينيما )
 ؽ بسموكيا االنجابي . تكوف اكثر وعيا فيما يتعم
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اختمفت النساء مف حيث نوع العمؿ الذي يمارسنو في قضاء الديوانية واختمفت نسبتيف بيف الوحدات  -4
االدارية وبيف الحضر والريؼ فبينما كانت المينة الرئيسة لمنساء في الريؼ ىي الزراعة كاف العمؿ 

نة التي تمارسيا المرأة اثر كبير في سموكيا الوظيفي ىو المينة الرئيسة في الحضر . وكاف لنوع المي
االنجابي ويختمؼ ىذا االثر فتكوف العالقة طردية في بعض الميف وعكسية في ميف اخرى . فقد كانت 

%( مف مجموع الموظفات يباعدف بيف الوالدات وىذا يعني اف العالقة طردية بيف نسبة الموظفات 7841)
( . في حيف كانت العالقة 0492وكانت قيمة االرتباط بيف المتغيريف )ونسبة المواتي يباعدف بيف الوالدات 

عكسية بيف نسبة النساء العامالت في الزراعة وبيف المواتي يباعدف بيف الوالدات وكانت قيمة االرتباط 
( . ومف الجدير بالذكر اف نسبة الموظفات ترتفع في مركز قضاء فتبمغ 0492-ليذه العالقة )

العامالت في حيف ترتفع نسبة العامالت في الزراعة في ناحية الشافعية بنسبة  %(مف مجموع7248)
 %( مف مجموع العامالت في الناحية .1942)
تبيف اف غالبية االسر في قضاء الديوانية تحصؿ عمى دخؿ منخفض فقد بمغت نسبة االسر التي  -5

%(  3644ي القضاء منيا )%( مف مجموع االسر ف7948الؼ دينار( )400دخميا الشيري اقؿ مف )
الؼ دينار فأقؿ( ويتركز ىذا الدخؿ في ريؼ القضاء . وقد اظيرت الدراسة تباينا 200تحصؿ عمى دخؿ )

مكانيا في دخؿ االسرة الشيري بيف الوحدات االدارية فظيرت اعمى نسبة لألسر ذات الدخؿ المنخفض 
لمدخؿ اثر كبير في السموؾ االنجابي  %( . وظير اف5142الؼ فأقؿ( في ناحية السنية وبمغت )200)

لممرأة حيث ارتفعت نسبة النساء المباعدات بيف الوالدات مع ارتفاع الدخؿ . وقد اكد ذلؾ التحميؿ 
الؼ فأقؿ( تنخفض نسبة 200االحصائي الذي بيف انو مع ارتفاع نسبة االسر ذات الدخؿ المنخفض )

-عكسية بيف المتغيريف وبمغت قيمة االرتباط ليذه العالقة )النساء المباعدات بيف الوالدات وكانت العالقة 
0499 . ) 

ظير اف لمسكف في االيجار اثر كبير في السموؾ االنجابي لممرأة والذي يتمثؿ بالمباعدة بيف والدة  -6
واخرى ، فقد ظير اف اغمب النساء في االسر الساكنة باإليجار تباعد بيف الوالدات وبمغت نسبتيف 

اي اف العالقة بيف السكف باإليجار والمباعدة بيف الوالدات ىي عالقة طردية وىذا ما اظيره  %( ،7144)
( وىي عالقة طردية قوية جدا مما 0493ايضا التحميؿ االحصائي اذ بمغت قيمة االرتباط بيف المتغيريف )

بي لممرأة . وقد بمغت يفسر اف لمسكف في االيجار اثر كبير في قرارات االسرة فيما يتعمؽ بالسموؾ االنجا
%( وتركزت اعمى نسبة في مركز القضاء اذ 2448نسبة االسر الساكنة باإليجار في قضاء الديوانية )

%( . كما تبيف اف ىناؾ عالقة طردية بيف مساحة الوحدة السكنية والسموؾ االنجابي لممرأة . 29بمغت ) 
أقؿ( وبيف السموؾ االنجابي المتمثؿ بالمباعدة غرؼ ف3ايضا كانت العالقة طردية بيف االسر التي تمتمؾ )
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بيف الوالدات. وكانت العالقة عكسية بيف المتغير التابع و المتغير المستقؿ المتمثؿ بػ )سف الزواج المبكر 
 سنة فأقؿ(. 19

مف خالؿ الدراسة تبيف انو مف الصعب تفسير السموؾ االنجابي لممرأة بتأثير متغير واحد مف  -7
لتي ذكرت فيما سبؽ فكؿ منيا يؤثر في سموؾ المرأة االنجابي بنسبة معينة تختمؼ مف امرأة المتغيرات ا

ألخرى ومف بيئة ألخرى ومف وقت ألخر . وىذا يعني اف السموؾ االنجابي لممرأة ىو نتاج لتفاعؿ وتأثير 
التحميؿ جميع المتغيرات التي ذكرت وربما ىناؾ متغيرات اخرى لـ تكتشفيا الدراسة . وقد اظير 

االحصائي اف ىناؾ ارتباطات قوية بيف المتغيرات المؤثرة في السموؾ االنجابي نفسيا فظيرت عالقات 
عكسية بيف الدخؿ وبيف نسبة االسر الساكنة باإليجار وطردية بيف الدخؿ ومساحة الوحدة السكنية وعدد 

المبكر وعالقة عكسية بيف العمؿ الغرؼ في الوحدة السكنية . ووجود عالقة عكسية بيف التعميـ والزواج 
 الوظيفي والزواج المبكر وعالقة طردية بيف مينة الزراعة والزواج المبكر 

 -التوصيات :
رغـ اف نسب االمية بيف االناث في انخفاض مستمر لكنيا ال زالت مرتفعة نظرا لمتطور الحاصؿ في  -1

دولة لمقضاء عمى االمية وذلؾ مف خالؿ الوقت الحاضر لذلؾ ينبغي مف اف يكوف ىناؾ توجو مف قبؿ ال
فتح مراكز لمحو االمية وانشاء مراكز التدريب و التثقيؼ و العمؿ عمى سف قانوف لمتعميـ االلزامي حتى 
نياية المرحمة المتوسطة وبالتالي سيكوف لو تأثير كبير في السموؾ االنجابي و مستويات الخصوبة في 

شاء المؤسسات التعميمية والسيما المدارس المتوسط واالعدادية في منطقة الدراسة . كذلؾ التوسع في ان
 الريؼ ليتسنى لمجميع الحصوؿ عمى التعميـ بأقؿ كمفة .

اطالؽ سياسة سكانية واضحة لتوفير الية تطبيقيا فيما يخص االنجاب ، كأف تمنح امتيازات لألسرة  -2
 تنجب اكثر مف ذلؾ .  التي تنجب طفميف او ثالثة اطفاؿ وتحـر منيا االسر التي

نشر مكاتب جمعية الصحة االنجابية وتنظيـ االسرة العراقية في جميع المناطؽ الحضرية والريفية  -3
لتقوـ بدورىا في توعية المرأة وتوفير وسائؿ تنظيـ االسرة ليا . كما ينبغي االكثار مف البرامج التثقيفية 

االستمرار في االنجاب واستعماؿ وسائؿ تنظيـ االسرة  لممرأة حوؿ السموؾ االنجابي وتوعيتيا حوؿ مضار
الفعالة والمأمونة ، والسيما في المناطؽ الريفية التي يغيب االىتماـ في جميع مجاالت الحياة وتعاني مف 

 االىماؿ .
التوسع في انشاء المشاريع التنموية لتوفير فرص العمؿ لمسكاف وىذا سوؼ ينعكس ايجابا في رفع  -4

الدخؿ الشيري لألسرة وما لو مف تأثير في السموؾ االنجابي واالنجاب فضال عف تأثيره في مستويات 
 مستويات التعميـ وغيرىا مف العوامؿ االخرى .



 
المكاوي للسلوك  تبايهال                        هىد عبدهللا جواد & م.باحث: شانعط ا.م .د حسيه عذاب   

 للمزأة االوجابي 

 

228 
 

المجلد التاسع                                                               وساويت     مجلت القادسيت للعلوم اإل

 م2/2102عشز: العدد 

العمؿ عمى رفع سف الزواج لممرأة مف خالؿ سف القوانيف الالزمة لذلؾ ، وذلؾ ألف الزواج المبكر لو  -5
سيؤدي الى طوؿ مدة الحياة الزوجية وبالتالي زيادة عدد  مضار كثيرة اوليا اف الزواج بعمر صغير

المواليد وبالتالي ارتفاع معدالت الخصوبة وىذا االرتفاع لو مضار السيما اذا كاف غير متوازف مع الموارد 
المتوافرة ، فضال عف اف الزواج بعمر مبكر لو مضار عمى المرأة نفسيا وىي انيا التزاؿ صغيرة غير 

بمسؤولية الزواج الكبيرة فضال عف االمور المتعمقة بتكوينيا الجسماني فاألنجاب بعمر  واعية ومبالية
صغير لو مضار كبيرة عمى صحة المرأة ، كذلؾ اف الزواج بعمر مبكر غالبا ما يمنع المرأة مف اتماـ 

ر الصحة االنجابية تعميميا والتعميـ لو الدور االساسي والفعاؿ في زيادة وعي وثقافة المرأة فيما يتعمؽ بأمو 
 واالنجاب ومخاطر االنجاب المتكرر .

 -هوامش البحث :
  -استخرج حجـ العينة وفقا لممعادلة التالية : )**(

n= (z×s/d)2                                                   
 : الحجـ االمثؿ لمعينة . Nحيث اف  

Z  (.2( وكانت القيمة المعيارية)0905وقد تـ اختيار مستوى المعنوية ) ،ية المطموب: القيمة المعيارية التي تقابؿ مستوى المعنو 

S : االنحراؼ المعياري ويستخرج بالمعادلة التالية :           

d  ( . 2: الخطأ المسموح بو ) وكاف الخطأ 
، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ،  1ب ، طنعماف شحاده ، االساليب الكمية في الجغرافية باستخداـ الحاسو  -المصدر :

 .264-263، ص  7,,1
 ( مرواف شجاع الديف ، المباعدة بيف الحمؿ والوالدات مف منظور طبي ، كمية الطب ، جامعة صنعاء ، اليمف .0)

)http://Forum·Sedty·com/t778487·htm1(  

رشود محمد الخريؼ ، الخصوبة في المممكة العربية السعودية )مستوياتيا وبعض محدداتيا الديموغرافية واالجتماعية ( 2)
،  ػى0242، دار الممؾ عبد العزيز ، جامعة الممؾ سعود ، كمية اآلداب ،  4مجمة الدارة ، العددواالقتصادية والمكانية (، 

 .10ص
تقرير الموجز( ، ادارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية )شعبة السكاف(، منشورات االمـ ( السكاف والتعميـ والتنمية )ال2) 

 .45، ص4112المتحدة ، نيويورؾ، 
، 4110، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، جامعة بغداد ،0( عباس فاضؿ السعدي ،.، جغرافية السكاف ، ج2)

 .215ص
محافظة طولكـر مستوياتيا و اتجاىاتيا في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية ، ( ميساء دياب فارس نصر ، الخصوبة في 6)

 .84-99، ص 4101اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، 
  .045ص، 4110بيروت ، ، ، دار النيضة العربية0ط جغرافية السكاف ،( عبداهلل عطوي ، 5)
 .060، ص 4101ر ، ش، دار وائؿ لمن 0مبادئ عمـ الديموغرافيا )دراسة السكاف( ، ط( يونس حمادي عمي ، 5)

http://forum·sedty·com/t778487·htm1
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 (8) united Ntion ˏSuyvey Economic and Social Developments In EscwA Region 
ˏ2002-2003ˏNewYorkˏ2003ˏTable216P·50·   

بة السكانية في محافظات الفرات االوسط ( حسيف عذاب عطشاف الجبوري، التحميؿ المكاني ألثر التعميـ في الخصو 8)
 .029، اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية  ،ص4116-0895لممدة 

( ، 4115-0895( صبرية عمي حسيف العبيدي ، التحميؿ المكاني لمخصوبة السكانية في محافظة القادسية لممدة )01)
 . 451، ص 4119 آلداب ، جامعة القادسية ،( ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية ا49ممحؽ )

(، مطبعة 40( رياض ابراىيـ السعدي ، مساىمة المرأة العراقية في العمؿ ، مجمة الجمعية الجغرافية  العراقية ، العدد )00)
 .029،ص0895العاني ، بغداد، 

، 0881(، جامعة بغداد ، 25دد )( فوزية العطية، المرأة والعمؿ في المجتمع العراقي ، مجمة كمية اآلداب ، الع04)
 .82ص

، بغداد، 4، ج4115( وزارة التخطيط  و التعاوف االنمائي ، المسح االجتماعي و االقتصادي لألسر في العراؽ ،02)
 . 245، ص6/2، جدوؿ 4119

 ، مجمة ادأب البصرة ،0895( حسيف جعاز ناصر ، تحميؿ جغرافي لمستويات الخصوبة في محافظة النجؼ عاـ 02)
 .429، ص 4119، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ،  25العدد 

( محمد عبد المجيد حسيف يعقوب ، العوامؿ االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى خصوبة المرأة في مدينة راـ اهلل ، 06)
 . 025، ص 4112اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، 

(16)  Fay a  as im A   AIousi   Demograp ic studies in Iraq   easure ments and 
analyses of fertility levies in urban and rural areas ¸ university college of wales ¸ 
1997   P 102˖ 

 .001( صبرية عمي حسيف العبيدي ، مصدر سابؽ ،ص05)
 .459( المصدر نفسة ، ص09)
 . 024، ص 4115، دار وائؿ لمنشر ، عماف ،4سياونة وموسى عبود سمحة ، جغرافية السكاف ، ط( فوزي عيد 08)
( فايز محمد العيسوي ، المحددات االقتصادية و االجتماعية وتأثيرىا عمى تفاوت مستويات الخصوبة عند المرأة 41)

مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي ، كمية اآلداب  ، 219االماراتية ، الجمعية الجغرافية الكويتية )رسائؿ جغرافية( ، العدد 
 . 40، ص4115جامعة الكويت ،  –

 . 045، ص4118وزارة الثقافة ،  ،، عمـ السكاف )الديموغرافيا االجتماعية( منير عبداهلل كرادشة ( 40)
روحة دكتوراه ناصر عبداهلل عمي مرعي الكثيري، حي الممدارة في مدينة عدف )دراسة في جغرافية السكاف(، اط (44)

 .21، ص4112)غ.ـ( ، كمية التربية ، جامعة الموصؿ ، 
 .028( صبرية عمي حسيف العبيدي، مصدر سابؽ ، ص42)
 .111حسيف عذاب عطشاف الجبوري، مصدر سابؽ ، ص( 42)

 .2014* الدراسة الميدانية لعاـ 
 .048منير عبداهلل كرادشة ، مصدر سابؽ ، ص( 25)

 -المصادر العربية :
 -المصادر العربية : -: اوال
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 -الكتب : - 
 .4110، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، جامعة بغداد ،0( السعدي ، عباس فاضؿ ، جغرافية السكاف ، ج0) 
 .4110بيروت ، ، ، دار النيضة العربية0ط جغرافية السكاف ،( عطوي ، عبداهلل ، 4)
 .4101ر ، ش، دار وائؿ لمن 0فيا )دراسة السكاف( ، طمبادئ عمـ الديموغرا( عمي ، يونس حمادي ، 2)
 .4118وزارة الثقافة ،  ،، عمـ السكاف )الديموغرافيا االجتماعية( منير عبداهلل ، كرادشة  (2)
 . 4115، دار وائؿ لمنشر ، عماف ،4( فوزي عيد سياونة وموسى عبود سمحة ، جغرافية السكاف ، ط6)
  .7,,1، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف ،  1الكمية في الجغرافية باستخداـ الحاسوب ، طنعماف ، االساليب ،  شحادة( 5)
  -الدوريات : -
( الخريؼ ، رشود محمد ، الخصوبة في المممكة العربية السعودية )مستوياتيا وبعض محدداتيا الديموغرافية واالجتماعية 1)

، دار الممؾ عبد العزيز ، جامعة الممؾ سعود ، كمية اآلداب  4مجمة الدارة ، العددواالقتصادية والمكانية (، 
 ىػ .0242،

(، 40( السعدي ، رياض ابراىيـ ، مساىمة المرأة العراقية في العمؿ ، مجمة الجمعية الجغرافية  العراقية ، العدد )4) 
 .0895مطبعة العاني ، بغداد، 

 .0881(، جامعة بغداد ، 25ي ، مجمة كمية اآلداب ، العدد )( العطية ، فوزية ، المرأة والعمؿ في المجتمع العراق2)
( العيسوي ، فايز محمد ، المحددات االقتصادية و االجتماعية وتأثيرىا عمى تفاوت مستويات الخصوبة عند المرأة 2)

، كمية اآلداب  ، مؤسسة الكويت لمتقدـ العممي 219االماراتية ، الجمعية الجغرافية الكويتية )رسائؿ جغرافية( ، العدد 
 . 4115جامعة الكويت ،  –

( السكاف والتعميـ والتنمية )التقرير الموجز( ، ادارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية )شعبة السكاف(، منشورات االمـ 6)
 .4112المتحدة ، نيويورؾ، 

مة ادأب البصرة ، ، مج0895( حسيف جعاز ناصر ، تحميؿ جغرافي لمستويات الخصوبة في محافظة النجؼ عاـ 5)
 4119، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ،  25العدد 

 -الرسائل و االطاريح : -
( نصر ، ميساء دياب فارس ، الخصوبة في محافظة طولكـر مستوياتيا و اتجاىاتيا في ظؿ السمطة الوطنية الفمسطينية 0)

 .4101وطنية ، ، اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية الدراسات العميا ، جامعة النجاح ال
( الجبوري ، حسيف عذاب عطشاف ، التحميؿ المكاني ألثر التعميـ في الخصوبة السكانية في محافظات الفرات االوسط 4) 

 ، اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية .4116-0895لممدة 
( ، 4115-0895في محافظة القادسية لممدة )( العبيدي ، صبرية عمي حسيف ، التحميؿ المكاني لمخصوبة السكانية 2)

 . 4119 ( ، رسالة ماجستير )غ.ـ( ، كمية اآلداب ، جامعة القادسية ،49ممحؽ )

( يعقوب ، محمد عبد المجيد حسيف ، العوامؿ االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى خصوبة المرأة في مدينة راـ اهلل ، 2)
 . 4112ات العميا ، جامعة النجاح الوطنية ، اطروحة دكتوراه )غ.ـ( ، كمية الدراس

( الكثيري ، ناصر عبداهلل عمي مرعي ، حي الممدارة في مدينة عدف )دراسة في جغرافية السكاف(، اطروحة دكتوراه 6)
 .4112)غ.ـ( ، كمية التربية ، جامعة الموصؿ ، 
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 -المطبوعات الحكومية : -
، بغداد، 4، ج4115لمسح االجتماعي و االقتصادي لألسر في العراؽ ،( وزارة التخطيط  و التعاوف االنمائي ، ا0)

 . 6/2، جدوؿ 4119
 -المصادر االجنبية : -ثانيا :

(1) united Ntion ˏSuyvey Economic and Social Developments In EscwA Region 
ˏ2002-2003ˏNewYorkˏ2003ˏTable 216· 
(2)  Fay a  as im A   AIousi   Demograp ic studies in Iraq   easure ments and 
analyses of fertility levies in urban and rural areas ¸ university college of wales ¸ 
1997. 

 -مصادر االنترنيت : -ثالثا :
 .يمف .( مرواف شجاع ، الديف ،  المباعدة بيف الحمؿ والوالدات مف منظور طبي ، كمية الطب ، جامعة صنعاء ، ال0)

)http://Forum·Sedty·com/t778487·htm1( 
Abstract:- 

            The research aims to reveal aspects of reproductive behavior of women in the district 

of Diwaniya, one of the districts of Qadisiyah province, and knowledge of the most important 

factors that have influenced this behavior that differed demonstration of b (spacing, delay the 

first birth, continue to have children, the extent of use family) Organization and longer 

(spacing) more comprehensive aspects of reproductive behavior. The research data on a field 

study the questionnaire adopted as well as official statistics, and used some of the most 

important statistical methods and the correlation coefficient. 

             The research found a set of results , The most important of the reproductive behavior 

of women spatially different between the administrative units of the judiciary and between 

urban and rural areas has been the proportion of married women Abaeidn between the birth 

and the other (65%) of the total married in the sample rate rose in urban areas to (81.9%) and 

it fell in the countryside to (32.2%). And it emerged the highest percentage of women spacers 

between the births in the district center of Diwaniya, and was (82.3%), then in hand, Shaafa'is 

Dagharah and Sunni rate (52.7%) (44.1%) and (39.9%), respectively. This was the spatial 

differences as a result of the influence of a combination of factors was the relationship 

proportional between (spacing) and all of the proportion of women with women (certificate 

junior) and (university degree) and (career) The correlation value respectively (0.97), ( 0.99), 

(0.92) while the inverse relationship between (spacing) and all of the proportion of women 

(reads and writes and below) and (working in agriculture) and (low-income 200 000 or less) 

and (the percentage of married at the age of less than 19 years) and amounted to link the value 

respectively (-0.98) (-0.92) (-0.99) (-0.99). It was found that the reproductive behavior of 

women is not determined by a certain emotion factor, but rather is the result of the impact of 

these factors combined. 
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 ) المــــــــــــالحـق (()
 (0ممحؽ )

سنة( في قضاء الديوانية 28-06التوزيع العددي لمنساء المباعدات وغير المباعدات بعمر )
 4102لعاـ بحسب الوحدات االدارية والبيئة 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .4102اعتمادا عمى الدراسة الميدانية لعاـ  افالباحث -المصدر:

 

 الوحدة

 

 االدارية

 المجموع ريف حضر

 تباعد
ال 
 تباعد

 تباعد المجموع
ال 
 تباعد

 تباعد المجموع
ال 
 تباعد

 المجموع

 م.ق

 الديوانية
222 51 602 42 21 62 255 011 655 

 052 89 56 80 51 40 54 49 22 ن.السنية

 041 55 62 51 64 09 61 06 26 ن.الشافعية

 081 81 011 041 56 26 51 06 66 ن.الدغارة

مجموع 
 القضاء

655 049 516 019 445 226 596 266 0121 
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