
 جمهورية العراق             
                      والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 كلية التربية للبنات -األنبارجامعة 
 الجغرافية قسم 

 

 
 

نجاب في محافظة تحليل تباين مستويات اإل

 (2020 – 1997)األنبار للمدة من 
   

 رسالة مقدمة 
 جامعة األنبار  /إلى مجلس كلية التربية للبنات 

 الماجستير شهادةنيل وهي جزء من متطلبات 
 قسم الجغرافية -في التربية  

 
 من طالبة الماجستير

   مخلف عبدهللا القيســـي ميعاد سعيد
 

 بإشراف
 األستاذ المساعد الدكتور

 المحمدي م شوكتـــبثينة رحي
 
 

 
     
 

 م2021                  هــ1443



 

 

 

 

 

  وَمَا أَزْوَاجًا جَعَلَكُمْ ثُمَّ نُطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ تُرَابٍ مِنْ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ     

    مِنْ يُنْقَصُ وَلَا  مُعَمَّرٍ مِنْ يُعَمَّرُ بِعِلْمِهِ وَمَا إِلَّا تَضَعُ وَلَا أُنْثَىٰ مِنْ تَحْمِلُ

 {11}  يَسِريٌ اللَّه عَلَى ذَٰلِكَ إِنَّ كِتَابٍ إِلَّا فِي عُمُرِهِ
 

 

 

  
 11  :  فاطرسورة        

 
 

 

 

 

 

 

 



  قرار المشرفإ

تحليل تباين مستويات )بــ إعداد هذه الرسالة الموسومة  ن  أ أشهد      

المقدمة من قبل ( 2020 - 1997اإلنجاب في محافظة األنبار للمدة من 

بإشرافي قد جرى ( ميعاد سعيد مخلف عبدهللا القيسيطالبة الماجستير )
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  اإلهــــداء                           

    ــع .... فــي  نــ عا نم  ت حــ ت ونــجت  األــا اهيــ سء هــا امنــونعسءا  ألــت ا 
 ا بسري عز جاا  ألس ألعحعا ن سه .... ينر 

  با ا  ز ز ... عّلعا  جاصا ألن رة رفع  نألك ... فن ف  قجا ينرًا جها وقسا 

فا عهس ة اهحداث ج عس  اد عفنا دائألًس أل ك فا ا بدا ة  عها ألت عطسئك ا ذي 
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 ا قجة  لجصجا ن ى هذه ا ألرحلة نخجوا ج خجاوا .

   . ن ى نا ألت  ه ألنسعٌة فا قلبا 

  ا . هدي نألرة اهدي هذ 
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 ا ينر جا  رفست
 قال الّشاعر:

  ـِة رّبـــهِ أَلــْت م ُ ـــــؤّدي ُيـــــْنَر ِعْ أَلـــَة ِخلَّـــــــــِه                  فأَلوــى ُ ــــــؤّدي ُيــــْنَر ِعْ أَلـــــــ
الشكر بدايًة لصاحب الفضل والمّنه هلل تعالى العلي القدير الذي أعانني على إتمام       

دراستي , والشكر بعد اهلل لعائلتي التي وّفرت لي الجو المناسب للدراسة , الممثلة بوالدي 
الحبيب , الذي لم يبخل عليَّ بجهده وماله ولم ينتظر مني شكرًا , ووالدتي التي أنارت 

تقدم أ  ن  أ  ال رسالتي إ  نجز أ  نا أ  ال يسعني و بدعائها, فلهم مني كل الشكر والتقدير, طريقي 
 ةممثلة بالسيد العميد المحترم التربية للبناتلى عمادة كلية إ  بجزيل شكري وعظيم امتناني 

جواء وموظفي الدراسات العليا المحترمين لما قدموه لنا من عون وتوفير األ اومعاونيه
 للدراسة .المالئمة 

بن عة رح    ةالدكتور المساعد لى مشرفي االستاذ إ  قدم شكري وعظيم امتناني أكما        
هدافها من خالل ألى إ   لرسالةالفضل الكبير في الوصول بهذه ا التي كان لها يجن 

    تقدم أكما  ,لها بكل دقة وصبر وسعة صدر  االعلمية السديدة ومتابعته اتوجيهاته
    لرعايته  رعد ألف د اهعصسريالدكتور  ستاذ المساعدلى األإ  والتقدير  بجزيل الشكر

صبر ة علا حن ت ا  ب دي/ كما اتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة  , بويةالعلمية واال
جامعة القادسية لمساعدتها لي في إتمام الرسالة , كما وأتقدم شكري إلى / نل ة اآلداب

قدم الما قدمه من تعاون بمختلف الوسائل , و  ا ق نا  نوبرق ألحألد عبداهللالدكتور 
الذي ساعدني في طبع هذه الرسالة,  ومن  قو بة ألحألد ييا ا ق ناستاذ شكري إلى األ

 واجب العرفان بالجميل أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى موظفي وزارة التخطيط , كما أتقدم
لذين قدموا النصيحة والمشورة اة ساتذتي في قسم الجغرافيألى جميع إ  شكري وتقديري ب

       تقدم أ  و  ,رية فلهم جميعًا كل التقدير واالعتزازيثناء وبعد السنة التحضأالعلمية 
                       .   و استفسارأو مشورة ألم يبخل بجهد كل من مد يد العون لي و لى إ  بالشكر الجزيل 

                                                                                                                                                                           
 ا بسحنة
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 السدتخمص
تعج عاىخة اإلنجاب مؽ أىؼ الغؾاىخ البذخية التي أعيخت كثيخًا مؽ االىتسام مشح القجم       

وحتى الؾقت الحاضخ , بؾصفيا عشرخًا أساسيًا في الجراسات الجيسؾغخافية ألنيا السدؤول 
عؽ إدامة سمدمة األحياء البذخية وبقائيا , وبالخغؼ األىسية ليحا السؾضؾع فإن األول 

الكتابات عشو قميمة في محافغة األنبار , ولحلػ وججت الباحثة ضخورة السداىسة في رفج 
 رصيجىا العمسي بسثل ىحه البحث وذلػ بالكذف عؽ عاىخة اإلنجاب في محافغة األنبار .

د بتؾضيح صؾرة التبايؽ السكاني لغاىخة اإلنجاب في محافغة إن مذكمة بحثشا تتحج     
األنبار مؽ مكان آلخخ في ضؾء الستغيخات الجيسؾغخافية واالجتساعية واالقترادية السؤثخة 
في التبايؽ السحكؾر , وىؾ يسثل ىجف دراستشا , فزاًل عؽ تؾضيح مقاييذ اإلنجاب 

سباب شكمت مبخرات اختيار مؾضؾع ومدتؾياتيا في مشظقة البحث , وىشاك عجد مؽ األ
البحث ومؽ بيشيا أن بحثشا رّكد عمى عاىخة اإلنجاب في محافغة األنبار التي تفتقخ إلى 
الجراسات الدكانية , كسا أن لجراسة ىحه الغاىخة وإيزاح تبايشاتيا ومدتؾياتيا عالقة وثيقة 

 بتشفيح بخامج التخظيط بسختمف أنؾاعيا .
حثة األسمؾب الكسي مع االستعانة بسشاىج  البحث األخخى لبيان لقج أتبعت البا       

مقاييذ اإلنجاب وتؾزيعيا الجغخافي والستغيخات السؤثخة فييا إلبخاز تفاصيل وصؾرة 
االختالفات بيؽ األقزية عؽ طخيق استخجام الجرجات السعيارية وبيان مجى تأثيخ ىحه 

 استخجام معامل االرتباط . الستغيخات السدتقمة عمى عاىخة اإلنجاب عؽ طخيق
وجاء البحث مؾثقًا بعجد كبيخ مؽ الججاول واالستجالل الشغخي ومرادر عخبية وأجشبية      

شكمت في مجسميا مرادر السعمؾمات السكتبية مؽ جية  والبحث مؽ جية أخخى , إذ 
عؽ طخيق  قامت الباحثة بإجخاء دراسة ميجانية شاممة لكل األقزية التابعة لسحافغة األنبار

 0011استخجام عيشة عذؾائية وزعت عمى الشداء الستدوجات في محافغة األنبار وعجدىا 
استسارة , وتخى الباحثة تؾفخ الثقة العمسية بسرادر السعمؾمات التي اعتسجت عمييا في 

 الخسالة . 



 

II 
 

وتؾصل مؾضؾع الخسالة إلى مجسؾعة مؽ االستشتاجات التي ضستيا ثشايا فرؾل الخسالة  
يا أن ىشاك تبايشًا واضحًا لغاىخة اإلنجاب حدب األقزية لسشظقة البحث , ووجؾد ميل مش

التجاه األنجاب نحؾ االنخفاض في السدتقبل , كسا أن ىشاك تغييخ في الدياسة الدكانية 
حؾل اإلنجاب في الؾقت الحاضخ , واستشجت الباحثة في ما تؾصمت إليو مؽ استشتاجات 

ت التي تخى فييا حاًل لسذكمة بحثيا ومشيا محاولة إيجاد مؾازنة إلى وضع عجد مؽ التؾصيا
بيؽ معجالت اإلنجاب العام مسثمة بالخرؾبة الدكانية في أقزية السحافغة لتدييل تشفيح 
خظط التشسية , وضخورة تخفيض معجالت اإلنجاب وأن كان مخحميًا عؽ طخيق تذجيع 

 لكؼ البذخي .بخامج تشغيؼ األسخة والتخكيد عمى الشؾع وليذ ا
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 (قائمة المحتويات)

 الصفحة الموضوع   ت

  اآلية القخآنية الكخيسة 0
  إقخار السذخف 2
  إقخار لجشة السشاقذة  3     

  اإلىجاء 4
  الذكخ والعخفان 5
 I- II السدتخمص 6
  III-IV قائسة السحتؾيات 7
  V-VIII قائسة الججاول 8
 IX قائسة الخخائط 9
  X -  XI قائسة األشكال 01
      01 - 0 السقجمة 00

  00 -01ر                   الفرل األول :  خرائـــــــص الدكان فــــــي محافغة األنبـــــــا
  20 -01 نسؾ الدكان وتظؾر حجسيؼ  0-0
  50 -22 التؾزيع السكاني لمدكان  0-2

 21 -22 التؾزيع العجدي والشدبي لمدكان  0 -2 -0
 52 -21 الخيف( -التؾزيع الشدبي لمدكان حدب البيئة )الحزخ  2 -2 -0
 50 -52 التؾزيع الكثافي لدكان محافغة األنبار  2-5 -0
 00 -51 التخكيب الدكاني 5 -0

 10 -51 التخكيب العسخي لمدكان 5-0 -0
 00 -10 التخكيب الشؾعي لمدكان 5-2 -0

                            012 - 05الفرل الثاني : السقاييذ الجيسؾغخافية لتحجيج معجالت اإلنجاب         
 وتبايشيا الجغخافي في محافغة األنبار

  45 -05 السقاييذ الدكانية لإلنجاب  2-0

 التؾزيع الجغخافي لسعجل اإلنجاب الدواجي وفق الجرجات السعيارية  2 -2
 

41- 012  

                 053 -011الفرل الثالث :  الستغيخات السؤثخة في التبايؽ السكاني لسدتؾيات        
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 السيجانية جراسةي محافغة األنبار وفق نتائج الاإلنجاب ف

  051 -011 الستغيخات السؤثخة في اإلنجــاب  5-0
  053 -050 اختبار عـــالقة الستغيخات فــي معــجل اإلنجــاب الدواجي إحرائيًا   5-2

  015 -011الفرل الخابع:  الدياســـــة الدكانيــــة واآلفــــــاق السدتقبميـــــة فــــــي          
 محافغة األنبار                       

  001 -011  الدياسة الدكانية 4-1
  015 -002 اآلفــــــاق السدتقبمية لإلنجـــــاب فـــــي محافغة األنبار  2 -4

 االستنتاجات والمقترحات                                                       

 المصــــــــــــــــادر          
 المالحق

 CBمستخلص باللغة االنكليزية                                
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 (قائمة الجداول)

 الرفحة عشؾان الججول رقؼ 

تظؾر حجؼ الدكان لسحافغة األنبار حدب الحزخ والخيف لمدشؾات           0
(0442– 2112 – 2121) 02 

  - 0442السعجل الدشؾي لمشسؾ الدكاني ألقزية محافغة األنبار لمدشؾات ) 2
 04 ( 2121 -  2112( و) 2112

 – 0442لدكان أقزية محافغة األنبار لمدشؾات )  التؾزيع العجدي والشدبي 5
2112– 2121 ) 21 

الخيف ( لدكان محافغة األنبار لمدشؾات    –التؾزيع الشدبي والبيئي ) الحزخ  1
 (0442 – 2112 – 2121 ) 23 

 55 2121تؾزيع الكثافة العامة لدكان أقزية محافغة األنبار لدشة  0

األنبار حدب الفئات العسخية لمدشؾات  التؾزيع الشدبي لدكان محافغة 1
(0442- 2112- 2121) 53 

الشدبة السئؾية لمفئات العسخية لدكان محافغة األنبار حدب الشؾع لمدشؾات  2
(0442- 2112- 2121 ) 10 

ندبة اإلعالة الرغخى والعميا والكمية لدكان محافغة األنبار لمدشؾات           3
 (0442 – 2112 – 2121) 10 

 – 2112 – 0442ندبة الشؾع لدكان أقزية محافغة األنبار لمدشؾات  ) 4
2121) 11 

تؾزيع معجالت السؾاليج الخام في محافغة األنبار بحدب األقزية والبيئة  01
 00 ( 2121 – 2112  - 0442لمدشؾات ) 

تؾزيع معجالت اإلنجاب في محافغة األنبار بحدب األقزية والبيئة لمدشؾات  00
 04 باأللف(  2121 – 2112 – 0442)

تؾزيع معجالت اإلنجاب الدواجي في محافغة األنبار بحدب األقزية والبيئة  02
 12 ( 2121 – 2112 – 0442لمدشؾات )

كمية  في محافغة األنبار تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية ومعجالت اإلنجاب ال 05
 10  0442بحدب األقزية  في سشة 
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تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية ومعجالت اإلنجاب الكمية لمحزخ في محافغة  01
 11  0442األنبار بحدب األقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية ومعجالت اإلنجاب الكمية  لمخيف في محافغة  00
 12  0442األنبار بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت االنجاب العسخية ومعجالت االنجاب الكمية في محافغة األنبار  01
 14  2112بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية  ومعجالت اإلنجاب الكمية لمحزخ في  02
 21  2112محافغة األنبار بحدب األقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية ومعجالت اإلنجاب  الكمية  لمخيف في  03
 20  2112محافغة األنبار بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخية ومعجالت االنجاب الكمية في محافغة األنبار  04
 25  2121بحدب األقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت االنجاب العسخية ومعجالت االنجاب الكمية لمحزخ في محافغة  21
 20  2121األنبار بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت االنجاب  العسخية ومعجالت االنجاب الكمية لمخيف في محافغة  20
 21  2121األنبار بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في  22
 32  0442محافغة األنبار بحدب األقزية  في سشة 

ؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في تؾزيع معجالت االنجاب العسخي األنث 25
 35  0442الحزخ لسحافغة األنبار بحدب االقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت االنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في الخيف  21
 31  0442لسحافغة األنبار بحدب األقزية في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في  20
 31  2112محافغة األنبار بحدب األقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت االنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في  21
  2112الحزخ لسحافغة األنبار بحدب األقزية في سشة 

 
32 

 33تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في الخيف  22
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  2112لسحافغة األنبار بحدب األقزية  في سشة 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في  23
 34  2121محافغة األنبار بحدب االقزية في سشة 

24 

 

تؾزيع معجالت اإلنجاب العسخي األنثؾي ومعجالت التكاثخ اإلجسالي في 
 41  2121الحزخ لسحافغة األنبار بحدب األقزية  في سشة 
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 : المقدمة

يعد اإلنجاب من أبرز القضايا المتعلقة بنمو السكان وزيادة عددهم كمًا ونوعًا , وغالبًا      
يعبر عنها بعدد كلمة اإلنجاب و  ,ما تفوق عناصر النمو السكاني على الوفيات والهجرة 

ففي الدول المتقدمة تكون نسبة اإلنجاب منخفضة  ,تتباين مكانيًا وزمانيًا الوالدات الحية التي 
معوقًا لتقدمها  عاملً ففي بعض الدول يعد ارتفاع معدل اإلنجاب , قياسًا بالدول النامية 

ن هناك بعض الدول ترى عكس فتعمل على الحد من ارتفاع اإلنجاب , ذلك فتشجع  كما وا 
مهمًا لتقدمها  عاملً ألنها ترى أن الزيادة السكانية , السكان على زيادة معدالت اإلنجاب 

جتمع هو فإن السلوك اإلنجابي وتأثيره على معدل اإلنجاب في أي م ,واستثمار مواردها 
التي أثرت في التطور الديموغرافي للمجتمع كالمستوى  حصيلة تفاعل مجمل المتغيرات

الثقافية ي , والمعتقدات الدينية والمتغيرات ماعي واالقتصادي لألفراد وانتمائهم األسر االجت
المهمة في المتغيرات االجتماعية من المتغيرات  تعدن خللها ذاته , إذ التي يمثل الفرد م

على السلوك اإلنجابي , مثل االعتقاد بالضمان من الناحية االقتصادية والمعنوية  تأثيرها
األبوين وانتشار نظام العائلة الممتدة الكبيرة واستمرار أهمية دور األوالد في  كشيخوخة

 اقتصاديات األسرة .
إن االعتزاز والتفاخر والقوة لألسر التي تنجب أكبر عدد من األطفال إلى سن الزواج     

المرأة  المنخفض نسبيًا لدى النساء والرجال , وعدم التأخير عن الحمل , واستمرار تدني تعليم
وانخفاض مساهمتها في سوق العمل , وقلة توافر وسائل تنظيم األسرة وغياب السياسة 
السكانية الواضحة طويلة األجل من قبل الدول النامية لتخفيض معدل المواليد والظروف 

كل  2007 - 2020 – 1997 سنةمن  البحث سنواتالسياسية التي مّر بها البلد خلل 
يمكن أن يفسر التغيير الذي حدث في معدل مستويات , و يتباين تأثيرها زمانيًا  المتغيراتهذه 

 اإلنجاب , وبالتالي تأثيره على التركيب العمري .

وألهمية اإلنجاب فقد أخذ يحظى باهتمام من قبل الحكومات والباحثين وكان للجغرافيين      
ها أهمية بالغة منذ منتصف حظ المساهمة في مثل هذه المواضيع , إذ أخذت الدول تعير 

 القرن العشرين . 
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ً:ًالبحثمشكلةًً:ًأولًا
التي أثرت في التطور  المتغيراتن اإلنجاب في أي مجتمع هو حصيلة تفاعل مجمل أبما      

, والمعتقدات  الديموغرافي للمجتمع , كالمستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد وانتمائهم األسري
الثقافية والبيئية التي يعيش فيها تمثل الفرد من خللها ذاته تكون نظرته على  الدينية , والمتغيرات

العالم ويحدد انطلقًا منها سلوكه االجتماعي واألسري في مقدمتها السلوك اإلنجابي لهذا يمكن 
 تحديد مشكلة البحث باألسئلة التالية :

محافظة األنبار( على مستوى أقضيتها ) البحثمستوى اإلنجاب لمنطقة  هل يوجد تباين في -1
 الريف ( ؟ –وعلى مستوى ) الحضر 

هل لإلنجاب علقة باختلف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية وتباينها من مكان  -2
 آلخر ؟

ً:ًًالبحثفرضيةًً:ًًثانياًا
التي أثرت على التطور  ن المتغيراتأباآلتي بما  البحثية يمكن صياغة فرض      

الديموغرافي للمجتمع السكاني في محافظة األنبار , كالمستوى االقتصادي واالجتماعي 
الثقافية وغيرها لم تحافظ على ثباتها  سري والمعتقدات الدينية والمتغيراتلألفراد وانتمائهم األ

 تفرض اآلتي : البحثوهي في تغير مستمر فإن  هاوتباين
حضرها فظة األنبار وعلى مستوى أقضيتها نجاب مكانيًا وزمانيًا في محايتباين معدل اإل -1

 وريفها .
 الجتماعية واالقتصادية والبيئية ا نجاب من مكان آلخر تبعًا للمتغيراتيتباين معدل اإل -2
على مستوى محافظة األنبار وأقضيتها  البحثيوجد تغيير في مستوى اإلنجاب خلل مدة  -3

   .  الحضر والريف
ً:ًالبحثأهميةً:ًًلثاًاثا

في تحليل تباين مستويات اإلنجاب في محافظة األنبار , ونظرًا لقلة  البحثتظهر أهمية ًًًً
أثار لذا التي بحثت في هذا الموضوع لعدم دراسته على مستوى محافظة األنبار ,  حوثالب

, لكونه أصبح مشكلة سكانية تحتاج إلى القياس  هذا الموضوعفي الباحثة أهمية دراسة 
  ,والتحليل والكشف عن تباينها من مكان آلخر وتوضيح المتغيرات التي تقف وراء هذا التباين

 .  لدراستهاهذا السبب دفع الباحثة الختيار هذا الموضوع عنوانًا و 
 
ًً 
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ً:ًالبحث:ًهدفًرابعاًا
 البحثفي منطقة هو معرفة التباين المكاني والزماني لإلنجاب  البحثإن الهدف من  ًًًً

إلى التعرف  البحثتهدف و  كما(  2007 - 2020 – 1997)  للسنوات أقضيتهاضمن 
 إذ,  البحثعلى خصائص السكان ومدى تأثيرها في تباين مستويات اإلنجاب في منطقة 

المؤثرة في اإلنجاب منها  والمتغيراتلكشف عن االسباب لتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع 
 جتماعية واالقتصادية والبيئية  .اال

ً:ًالبحثًمنهج:ًخامساًا
تحليل العلى الوصف و  قائماً  جغرافياً  لتحقيق هدف البحث فقد اعتمدت الباحثة منهجاً     

بثلث مراحل أولها تمثلت بجمع  البحثومرت  واالستنتاج للحصول على ذلك الهدف ,
المعلومات والبيانات من خلل مصادرها الرسمية , وقد تم اعتماد نتائج التعدادات السكانية 

عن  في العراق والتقارير الرسمية, ومؤشرات االحصاءات المنشورة وغير منشورة , فضلً 
المنشورات العربية و  الكتب والبحوث المنشورة في المجلت االكاديمية العراقية المحكمة,

كالبحوث والمجلت والرسائل , وما توفر من شبكات االنترنيت من معلومات , وتم االعتماد 
اعدت هذه االستمارة لسد النقص الحاصل , الميدانية من خلل استمارة استبيان  البحثعلى 
مكتبية , معلومات والبيانات التي لم تستطيع الباحثة الحصول عليها من المصادر الالمن 

وفق المعادلة   , البحثوزعت استمارة االستبيان على عينة عشوائية تم اختيارها من مجتمع و 
 .  (1) االتية

 

𝐍 =
𝐭𝟐

 r𝟐 +
𝟏
𝐧

𝐭𝟐
 

 حجم العينة  = Nحيث أن 

=t  ( 1.96وقيمتها )القيمة المجدولة التي تقابل الخطأ المسموح . 

=r (0.05وقيمته ) احتمال الخطأ . 

=n  الوحدات المجتمع االحصائي .عدد  

                                                           

سامي عزيز عباس العتبي  , محمد يوسف حاجم الهيتي , منهج البحث العلمي المفهوم واالساليب التحليل  (1)
 .  85, ص 2011والكتابة , مطبعة االصدقاء , بغداد , 
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𝐍 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 +
𝟏

𝟏𝟖𝟔𝟓𝟖𝟏𝟖(𝟏.𝟗𝟔𝟐)

= 𝟏𝟓𝟑𝟔 

تم توزيعها على االقضية حسب نسبتهم السكانية في الحضر والريف  , ( استمارة 1536بواقع )  
الدقيقة خاصة في دالء بالمعلومات ستمارات نتيجة لعدم ادراكهم بأهمية اإلالبطال عدد من اإوتم 

 المناطق الريفية .
ًالمكانيةًوالزمانيةً:ًًالبحثسادسااً:ًحدودًمنطقةً 

ْ(  35 – 15و  °30 – 23تقع محافظة األنبار بين دائرتي عرض ) الموقعًالفلكيً:ً -1
( 138288تبلغ مساحتها ), و شرقًا ( ° 10-44 – °45- 38شمااًل وبين خطي طول )

تعد أكبر , و  2كم ( 435052العراق البالغة )%( من مساحة 31.8بنسبة )2كم
 ( . 1كما موضح في الخريطة ),  (1)مساحة  العراقمحافظات 

(  2020 - 2007 – 1997)  للسنواتفقد تحددت  للبحث أما الحدود الزمانية   ً
على فقد تم الحصول  2020 سنة, أما  1997 سنةوذلك لتوفير البيانات عن تعداد 

البيانات من تقديرات السكان لتلفي النقص الحاصل في البيانات ثم اعتماد استمارة 
ً. البحثاستبيان التي وزعت على جميع أقضية منطقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( صالح عثمان عبد صالح العاني , تحليل التباين المكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة األنبار , 1)

 . 5, ص  2016, كلية التربية للعلوم اإلنسانية , جامعة األنبار ,  أطروحة دكتوراه
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 (1خريطة )
 التوزيع الجغرافي ألقضية محافظة األنبار 

              ، مقياس2000، لسنة  داريةنبار اإلخريطة األ، العامة ة المساحة ـــة، مديريـــوارد المائيــــوزارة المالمصدر : 

(1: 500000. ) 
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ًالموقعًالجغرافيً:ً -2

تحد محافظة األنبار من الشمال محافظة نينوى ومن جهة الشمال الشرقي محافظة        
صلح الدين , ومن جهة الشرق تحدها محافظة بغداد , ومن الجنوب والجنوب الشرقي 

 د محافظة األنبار ثلث دول ـــــبابل والنجف األشرف وكربلء المقدسة ويحفتحدها محافظة 
بية تحــــدها ن الجهة الشمالية الغر ـــــوم, من الجهة الغربية تحدها المملكة األردنية الهاشمية 

 سوريا , وأما من الجهة الجنوبية الغربية تحدها المملكة العربية السعودية .
من سبع عشرة وحدة إدارية وثماني  1997داري لمحافظة األنبار سنة ويتألف الهيكل اإل     

فقد تكّون الهيكل اإلداري لمحافظة األنبار من  2020أقضية وتسع نواحي , أما في سنة 
, وهي       (1)اثنين وعشرون وحدة إدارية تتوزع على إحدى عشرة ناحية واحد عشر قضاء 

, عنه , حديثة , الرطبة , القائم , راوه , العامرية , ) الرمادي , هيت , الفلوجة , الكرمة 
 ( .2الحبانية ( كما موضح في الخريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( باستخدام األساليب 2017 - 1997( بثينة رحيم شوكت , تحليل توزيع التركز السكاني لمحافظة األنبار للمدة )1)

ثالث , الجزء , العدد ال 11اإلحصائية وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية , مجلة اآلداب الفراهيدي , المجلد 

 . 4, ص  2019الثاني , 
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 (2خريطة )
 الموقع الجغرافي لمحافظة األنبار من العراق 

 
 باالعتماد على : المصدر :

  (1000000 :1) ، مقياس2000دارية، لسنة اإل خريطة العراق العامة ،مديرية المساحة ، وزارة الموارد المائية -1

 . (500000 :1، مقياس )2000دارية، لسنة نبار اإل، خريطة األالعامة ، مديرية المساحة  وزارة الموارد المائية -2
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 :ًالمفاهيمًوالمصطلحات:ًًسابعاًا
ًعددًمنًالمفاهيمًوالمصطلحاتًمنهاً:علىًًالبحثًاعتمدً
 ًاإلنجابfertilityً:-ً (1)يقصد به العدد الفعلي من المواليد األحياء. 
 الخصوبة الفعليةActual fertility :-  يقصد بها العدد الفعلي للمواليد األحياء الذين

 .(2)(  49 – 15أنجبتهم المرأة خلل مدة حياتها اإلنجابية ضمن الفئة العمرية ) 
  الخصوبة الكامنة والفسيولوجيةPhysiological Latent Fertility :-  يقصد بها

 . (3)قدرة المرأة على اإلنجاب سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة 
 وسائل تنظيم األسرةFamily planning methods  :-  هي مجموعة من الوسائل

واألدوات الميكانيكية والكيميائية التي تم استخدامها من قبل الزوجين لمنع وقوع الحمل 
 والمباعدة بين الوالدات .

 المدة اإلنجابيةReproductive duration  :-     ويقصد بها المدة المحصورة بين
 . المدةسنة ( إذ تكون المرأة قادرة على اإلنجاب في هذه  49 – 15) 

 خصوبة السكانPopulation fertility :-  لفظ يطلق للداللة على ظاهرة اإلنجاب
 .  حياءويعبر عنها بعدد المواليد األ

 ل ــــــــتحديد النسBirth-control :- ف اإلنجاب بعدد معين من األطفال إيقا ويقصد به 
  الــــــــعقـــــمSterility :- . هو عدم القدرة على اإلنجاب إطلقًا 
 دد الزوجات في العصمة ــعThe number of wives in the infallibility :- 

 هو زواج رجل بامرأتين أو أكثر . 
  الــــزواجmarriage :-  العلقة القانونية بين  تسنقصد به الفعل أو الشعيرة التي يو

الزوج والزوجة , ويمكن اكتساب هذه الصفة القانونية بإجراء مدني أو ديني أو بأي 
 . (4) إجراء آخر يتفق مع قوانين البلد

 

                                                           

( عبد الرزاق جدوع محمد , خصوبة المرأة العراقية العاملة )دراسة ميدانية في محافظة ديالى( , كلية التربية 1)

 .  320, ص  2015االنسانية , جامعة ديالى , مجلة ديالى , العدد الخامس والستون , 

, ص  2002, مديرية دار الكتب لطباعة والنشر , بغداد ,  1ج ( عباس فاضل السعدي , جغرافية السكان ,2)

344 . 

,  1988, ( طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , مديرية دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل 3)

 .  173ص

لى للمدة  ( دانيال محسن بشار عبد الخطاوي , التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في محافظة ديا4)

 . 10  , ص 2013, كلية التربية ابن رشد ,  غير منشورة اطروحة دكتوراه 2011 ,1997
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ً:ًسابقةًبحوث:ًثامناًا
حضي هذا الموضوع بأهمية لدى العديد من الباحثين تناولوا هذا الموضوع ضمن مجال ًًًً
وغير الجغرافيين أهتموا بموضوع اإلنجاب لما  , فهناك الباحثون الجغرافيون تخصصهميخدم 

من أهمية في زيادة اعداد السكان أو تناقصهم يمكن إدراج تخصصين , لهذا الموضوع 
علم اإلحصاء , إضافة إلى : وثانيًا , علم االجتماع : مهمين في هذا الموضوع أواًل 

 إسهامات الجهاز المركزي لإلحصاء في توفير البيانات .
ًلموضوعًاإلنجابً:ًعراقيةًبحوث - 

,  (1)عبـاس فاضل السعـدي , مــــقاييـــس الخصــوبة وتباينها االقليمي في العــــراق  بحث  -1
توصل الباحث إلى أن اإلقليم الشمالي أعلى خصوبة من إقليم الوسط والجنوب وهناك علقة 

 عكسية بين كل من التعليم واسهامات المرأة في العمل .
ستويات الخصوبة السكانية واتجاهاتها في التحليل المكاني لم" صلح محسن جاسم  بحث  -2

إظهار صورة التوزيع المكاني لمستويات الخصوبة في  البحثاستهدفت  , (2) "محافظة بغداد
طراف ركزت على مستويات الخصوبة عند األ إذالمؤثرة فيها  المتغيراتمحافظة بغداد , وأهم 

, بينما تركزت المستويات المنخفضة من  البحثط بمنطقة يالتي ظهرت على شكل نطاق يح
أظهرت الخصوبة في الوحدات اإلدارية التي تقع داخل الحدود اإلدارية لمدينة بغداد , كما 

 للتعليم في تغير مستوى خصوبة المرأة .  القويالتأثير  البحث
زينب محمد أمين " التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاهاتها  في  بحث   -3

توسط ـــل ومــــــدة الحياة الزوجية ومستوى الدخـــــأن م البحثن ــــح مــــأتض , (3)محافظة واسط 
ل تلك العوامل كانت سببًا في ارتفاع ـــك , وبالتالي إن ة الوالدةــــــد الزواج وبيئـالعمر عن

 .معدالت الخصوبة 

                                                           

( عباس فاضل السعدي , مقاييس الخصوبة وتباينها االقليمي في العراق , مجلة العلوم االجتماعية , الكويت , 1)
 . 297 – 296, ص  1989,  3, العدد  17المجلد 

( صالح محسن جاسم ,  التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاهاتها في محافظة بغداد , رسالة 2)
 . 2000ماجستير , غير منشورة , كلية اآلداب , جامعة بغداد , 

( زينب محمد أمين , التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاهاتها في محافظة واسط , رسالة 3)
 . 2010تير غير منشورة , كلية التربية ابن رشد , جامعة بغداد , ماجس
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" رياض إبراهيم السعدي " التي تهدف إلى بيان تأثير معدل قوة العمل االنثوية في  بحث  -4
, فلم تكن هناك علقة سلبية كما يتوقع بل أن العلقة إيجابية  العراق في مستوى اإلنجاب

ترتفع معدالت اإلنجاب بالرغم من إسهام فمن ارتفاع مستوى اإلنجاب وخاصة في الريف 
  . (1)المرأة في قوة العمل 

المؤثرة على اإلنجاب  ميد " دراسة إحصائية لبعض المتغيرات" ندى فيصل عبد الح بحث  -5
سهام وجود  البحث اهذ ظهرتفي مدينة بغداد ,  علقة عكسية بين الخصوبة والتعليم وا 

 .(  2)المرأة في النشاط االقتصادي ومعدل العمر عند الزواج 
" رعد مفيد أحمد الخزرجي " , الخصب السكاني وتحليله المكاني في محافظة ديالى  بحث  -6

خصب في المراكز ال عن وجود تباين مكاني في المستويات البحثكشفت نتائج هذه  ,
والنواحي وأدناها في مراكز األقضية , وهي نتاج مجموعة قوى ومتغيرات قائمة في مجتمع 

, إذ عملت بشكل متفاعل ومترابط ومعقد وفي مقدمتها اإلناث المتعلمات  البحثمنطقة 
وجود علقة  البحثومتوسط عمر اإلناث عند الزواج والرضاعة الطبيعية , كما أظهرت 

إذ ترتفع فيها هذه النسبة  سنةال دد الزوجات في العصمة ومعدل اإلنجابن نسبة عطردية بي
نخفاض في معدالت الخصب إلى اعن وجود ميل  البحثوالعكس صحيح , كما بينت 

 . (3), وذلك نتيجة تشجيع تنظيم األسرة  البحثي منطقة ـــــالسكاني مستقبًل ف
 لموضوعًاإلنجابً:ًعربيةًبحوث -

,  اإلنجاب في تؤثر متغيرات من بها يرتبط لما المكانية بالعلقات الموضوع هذا يهتم    
 -: يلي ما البحوث تلك ومن

االقتصادية واالجتماعية في الخصوبة السكانية في  فؤاد إسماعيل : أثر المتغيرات بحث  -1
)سوريا

4
عن وجود علقة عكسية بين التعليم ومشاركة المرأة في  البحثمن خلل  ن  . تبي   (

ستوى اإلنجاب العمل ومستوى التحضر والدخل يؤثر على الخصوبة , وهذا يؤثر على م
 الفعلي لدى المرأة .

                                                           

,      21( رياض إبراهيم السعدي , اإلنجاب ومساهمة المرأة في العمل , مجلة الجمعية العراقية , العدد 1)
1987  . 

( ندى فيصل عبد الحميد , دراسة إحصائية لبعض العوامل المؤثرة على اإلنجاب في مدينة بغداد , رسالة 2)
 .  1995ماجستير غير منشورة مقدمة إلى قسم اإلحصاء , كلية اإلدارة واالقتصاد , جامعة بغداد , 

جامعة المستنصرية , أطروحة  ( رعد مفيد األنصاري , الخصب السكانية وتحليله المكاني في محافظة ديالى ,3)
 .  2007,  غير منشورة  دكتوراه

( فؤاد إسماعيل , أثر العوامل االقتصادية واالجتماعية في الخصوبة السكانية في سوريا , رسالة ماجستير غير 4)
 . 1995منشورة , جامعة حلب , سوريا , 
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,  " خضــــر محمـــد خضر" مستويــــــات واتجاهــــــات الخصوبة فـــــي محافظــــة قليقليه  بحث  -2
على مستويات الخصوبة في محافظة قليقليه تشبه بشكل كبير مع  البحثاعتمدت هذه 

أن المتغيرات الخاصة  البحثتلك المستويات الموجودة في الضفة الغربية , كما اكتشفت 
 .  (1) باألم كانت األقوى تأثيرًا على عدد المواليد

عدنان أحمد محمود " مستويات الخصوبة في محافظة جنين في واقع التسجيل  بحث   -3
 سنةحسب بيانات دائرة األحوال المدنية ل البحث, إذ توصلت  1997 سنةالحيوي ل

بلغ أقصى  إذباأللف( في محافظة جنين 32.3ًإلى إن معدل المواليد الخام بلغ )1997ً
ارتفاع لمعدل المواليد في المدينة , كما أوضحت تأثير مهنة الزوجة في متوسط عدد 

دارية  البحثاألطفال المنجبين لها فقد أظهرت  أن النساء اللواتي يعملن في مهن فنية وا 
في المهن التجارية  العاملتوتعليمية تكون خصوبتهن أقل من خصوبة النساء 

ت عن تأثير ديانتِه في متوسط عدد المواليد لدى النساء فقد أرتفع والخدماتية , كما كشف
المسيحيات , كذلك أثر على مكان  مقارنتهن معهذا المتوسط عند النساء المسلمات عند 

اإلقامة السابق في متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء بسبب تأثرهن بثقافـــــــــة المجتمع 
فيه المرأة , فقد أنخفض هذا المتوسط للنساء اللواتي كانت وعاداته وتقاليده والذي يعيش 

إقامتهن السابقة في المدينة , وأرتفع عند اللواتي كانت إقامتهن السابقة فــــــي القرية أو 
 .    (2)المخيم 

االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على  محمد عبد المجيد حسين : المتغيرات بحث  -4
كلما زادت مدة الحياة  هنأ البحثكشفت هذه  , (3)خصوبة المرأة في مدينة رام اهلل 

الزوجية فإن عدد األطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة كبير , كذلك أظهرت دور الدخل في 
  ,ال المنجبينالتأثير على معدالت الخصوبة كلما كان الدخل متدني ينخفض عدد األطف

وزيادة  الظروف المعاشية وكلما زاد الدخل يرتفع عدد األطفال المنجبين نتيجة لتحسين
 الموارد المتاحة لألسرة .

 

                                                           

خضر محمد خضر , مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قليقليه , رسالة ماجستير غير منشورة , كلية  (1)

 . 1998اآلداب , جامعة النجاح الوطنية , فلسطين , 

, رسالة ماجستير  1997( عدنان أحمد محمود , مستويات الخصوبة في جنين من الواقع التسجيل الحيوي لعام 2)

 . 2000اآلداب , جامعة النجاح الوطنية , فلسطين ,  غير منشورة , كلية

( محمد عبد المجيد حسين , العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على الخصوبة المرأة في مدينة رام هللا , 3)
 . 2004رسالة ماجستير , غير منشورة , كلية اآلداب , جامعة النجاح الوطنية , فلسطين , 
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 :  النكليزيــــةًحوثبًً
أن الدول التي تمتلك مستوى جيد من  البحث" أظهرت ً kasarda 1971"  بحث  -1

التنمية االقتصادية واالجتماعية تتميز بمستوى منخفض من الخصوبة أكثر من الدول 
 . (1)من تلك العوامل  عاملً التي تمتلك 

وجود علقة عكسية بين تعليم  البحث" ظهرت في هذه   konadal 1987"  بحث  -2
المرأة ونسبة التحضر ومستوى الدخل بين مستويات ومعدالت الخصوبة , كلما ارتفعت 

 . (2)نسبة التعليم والتحضر انخفضت نسبة اإلنجاب 
" توصل في هذه  Gunnar Ander , Gerda Neyer , Jan – mtloem"  بحث  -3

وجود علقة عكسية بين مستوى التعليم واإلنجاب , أي كلما ارتفعت مستويات  البحث
 . (3) التعليم قل اإلنجاب

إلى  " في هذا البحث توصل Andrew Hinde , Angela Bas Chieri"  بحث  -4
الخصوبة الفعلية وهي الزواج المبكر والرضاعة  في مجموعة من العوامل التي تؤثر

 والحمل , أو للربط بين الخصوبة الفعلية ومدة الوالدة بين مولودالطبيعية واالجهاض 
 . (4)وآخر , أي كلما تباعدت المدة بين الوالدة وأخرى قلت الخصوبة الفعلية 

 
 
 

                                                           

(1) Kasarde , P , economic struture and fertijity (comparative and lysis) 
demography  8, 3 , 1971 . 
(2) konadal eche am pony , structuval , change , individual moderty and fertitty 
Feremce Taiwan university of lowastate 1987 . 
(3 ) Gunnar Andersson , Gerda Neyer , Janm , Hoem , Educational a ttainment 
and ultimate Ferillty among Swedish women bornin 1955- 1959 , Ajoumal of 
demographic resarch , 75 – 14  Al – Licle 16 - Gevmany publisher 12 may 2006.  
(4 ) Angela Baschieri , Andrew Himde , The Ploximate deter Minangnts of 
fertility and birth intervals in Egyot : Anapplication of Calendar data , Ajournal of 
demographic Cresearch . vol – 16 , Article 3 , Germany pubiished 30 , Jan 2007.  
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" التي أكدت على دور النزاعات والحروب  Gebremariam woldemicael"  بحث  -5
العسكري )الحرب( قد أثر في تأخر  العاملوبطبيعة الحال إن , في خفض الخصوبة 

الظروف غير الملئمة وغير اآلمنة , لذلك فإن األمر قد يتطلب المعالجة بسبب الزواج 
اآلنية والمستقبلية , ومن ثم من الممكن اعتماد سياسة سكانية لرفع المستوى الثقافي 

واًل ورفع مستويات معيارًا أساسيًا لتحسين مستويات الحياة أواعتباره واالجتماعي للسكان 
 . (1)الخصوبة ثانيًا 

ً:ًالبحثهيكلةً:ًتاسعاًا    
 تمباحث , بمقدمة ضم ةلى عدإأربعة فصول وقسمت هذه الفصول  البحث اهذ تضمن    

ومنهجيتها  البحثعن مبررات  فضلً ,  (وزمانياً  )مكانياً  البحثف وحدود مشكلة وفرضية وهد
 . , والمصطلحات والمفاهيم التي تخص الموضوع

فيه  البحث واقتضى نبارول خصائص السكان في محافظة األالفصل األ ت فياولــــــــــــتن     
والمبحث ول نمو السكان وتطور حجمهم , حث األتضمن المب أن ينقسم إلى ثلثة مباحث ,

 . التركيب السكاني حث الثالث والمبالتوزيع المكاني للسكان الثاني 

وتباينها اإلنجاب الديموغرافية لتحديد معدالت  مقاييسال تناولت في الفصل الثاني    
ول المبحث األ , لى مبحثينإ أن ينقسم البحث واقتضى ,نبارفي محافظة األالجغرافي 

نجاب الزواجي اإلالمبحث الثاني تناول التوزيع الجغرافي لمعدل و  المقاييس السكانية لإلنجاب 
 وفق الدرجات المعيارية . 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) Georemariam woldemicael , Recent fertility decline in Eritrea; lsita conflict – 
lad transition, Ajourn of demographic research , vo – 18 , Article ? Germany 
published 7 mar . 2008  .  
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نجاب في المتغيرات المؤثرة في التباين المكاني لمستويات اإلوتناولت في الفصل الثالث  
, لى مبحثين إ أن ينقسم  البحث واقتضى , دراسة الميدانيةالنبار وفق نتائج محافظة األ

نجاب اختبار علقة المتغيرات في معدل اإلوالثاني , نجاب ول المتغيرات المؤثرة في اإلاأل
  .حصائياً إالزواجي 

فاق المستقبلية لإلنجاب في محافظة السياسة السكانية واآل ت فيهما الفصل الرابع تناولأ    
فاق المستقبلية لإلنجاب في والثاني اآل, ول السياسة السكانية األ, لى مبحثين إ وقسمنبار األ

 نبار.محافظة األ
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 المبحث األول
 نمو السكان وتطور حجمهم 

في  المهمة من األمور وتطور حجمهم PoPulalion Growthتعد دراسة نمو السكان       
 , الظاهرات الديموغرافية في العصر الحديث أبرزالدراسات السكانية , إذ يعد النمو السكاني من 

الفرق  ويعرف هذافيات الفرق بين معدل المواليد والو  بأنهيعرف النمو السكاني بأبسط معانيه 
 ــادة أو النقصــــان أســـمــــلق علــــى حجــــم السكــــان ســــــواء بالزيـــــ( كذلك يطةــــادة الطبيعيـــــــم)الزيـــــباس

يعرف النمو السكاني بأنه التغيير الذي يطرأ على حجم سكان منطقة ما فضاًل عن ذلك  , (1)النمو 
في مدة زمنية معينة قد تكون تغيرات النمو إيجابية أي تتجه نحو زيادة أعداد السكان أو سلبية تتجه 

 . ( 2)نحو التناقص 
كذلك هو مصطلح يطلق للداللة على التغيير الذي يطرأ في حجم السكان وعناصر النمو      

نما لجميع المتغيراتالهجرة ( وال يغفل ب –الوفيات  –السكاني هي ) المواليد  وقد يتغير  متغير واحد وا 
  . (3)التوازن بين هذه العوامل من وقت آلخر 

تعكس التباين  التي البحثومن هنا تبرز أهمية دراسة معدالت النمو السكاني في منطقة      
وبناًء على ما تقدم , بيانات ال عن طريقالتي يمكن معرفة اتجاهه وحسابه و المكاني لسكان المنطقة 

خراج تم االعتماد على طريقة معدل النمو السكاني المركب المعتمد من قبل األمم المتحدة في * است
 . (4)معدل النمو السكاني 

 1997 سنةبلغ حسب تعداد ن سكان محافظة األنبار ( أ1والشكل)( 1)يتبين من الجدول    
         انفسه سنةمن سكان العراق , أما نسبة سكان الحضر لل%( 4.6وبنسبة ) نسمة (1023736)
من أجمالي  %(47.3)من نسبة الحضر إذ بلغت نسبة سكان الريف أقل بلغت بينما  %(52.7)

                                                           

( ,  2007 – 1977( رضا عبد الجبار وفاهم محمد جبر, نمــو السكان في العراق والعوامل المؤثرة فيه للمدة ) 1)
 . 228, ص  2007,  4, العدد  19مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية , المجلد 

 . 41, ص  2014( حسن محمد حسن , جغرافية السكان , العلوم اإلدارية واالقتصادية , بغداد , 2)
( د. عباس فاضل السعدي , نمو السكان في ليبيا , مجلة البحوث الجغرافية , كلية التربية للبنات , جامعة الكوفة , 3)

 . 36, ص  2002,  3العدد 

  العتماد على المعادلة اآلتية :معدل النمو السكاني با استخراجيتم  (*)
  : أذ إن

r معدل النمو السنوي =  .PO )التعداد األول )السابق =  .P1 . عدد السكان في التعداد األخير =t  عدد السنوات =
 بين التعدادين .

 .united Nations , Demographic yearbook , New york 1980 , p32المصدر : 
شر , والمعرفة للن, مؤسسة دار الطباعة  1. عبد الحليم القيسي , اإلحصاء السكاني , ط( عبد الحسين زيني و د 4)

 .150, ص  1980بغداد , 
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(, إذ بلغ البحثمنطقة )أزداد سكان المحافظة  2007 سنةنبار , وفي سكان محافظة األ
%( , إن هذه الزيادة 48.3%( وسكان الريف )51.7ل سكان الحضر)وشك  , ( نسمة 1485985)

هي الزيادة الطبيعية بالوالدات كذلك استقرار المحافظة وتوفير  2007 سنةلسكان محافظة األنبار في 
لت إذ شك  ,  2007 سنةالخدمات الالزمة للسكان لهذا السبب زاد عدد السكان في محافظة األنبار ل

 % من سكان العراق .5نسبة سكان المحافظة 
 (1جدول )

 ( 2020 – 2007 – 1997)  للسنوات حسب الحضر والريف حافظة األنبارملتطور حجم السكان 
 % سكان الريف % سكان الحضر مجموع السكان سنة التعداد

1997 1023736 539287 52.7 484449 47.3 
2007 1485985 767645 51.7 718340 48.3 
2020 1865818 933217 50.1 932601 49.9 

 صدر : باالعتماد على :الم  
بار , بيانات غير مديرية إحصاء األن,  التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء هيئةالعراق , جمهورية   -

  . 1997 سنةمنشورة ل

 بار, مديرية إحصاء األن والتعاون اإلنمائي وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاءالعراق , جمهورية  -
 . 2007 سنةل , بيانات غير منشورة تقديرات سكان محافظة األنبار

 بار, مديرية إحصاء األن والتعاون اإلنمائي وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء, العراق  جمهورية -
 . 2020 سنة, ل , بيانات غير منشورة تقديرات سكان محافظة األنبار

 تم استخراج نسبة السكان الحضر والريف من خالل المعادلة اآلتية : -

 x 100    عدد السكان الحضر أو الريف =                 
 ة ـــــــــالمحافظ انــــــــوع سكـــــمجم                               
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 (1شكل )
 ( 2020 – 2007 – 1997) للسنوات حسب الحضر والريف محافظة األنبارلسكان التطور حجم 

 
 ( .1المصدر : الجدول )

, إذ زاد سكان محافظة األنبار زيادة كبيرة , إذ بلغ عدد سكانها  2020 سنةأما تقديرات السكان ل    
ان الحضر في ــــة سكـــــــت نسبــــــ%( من سكان العراق , بلغ4.6نسمة ( شكلوا نسبة ) 1,865818)
, ونالحظ زيادة عدد سكان الحضر على  %((49.9بلغت %( ونسبة سكان الريف (50.1سنةال ههذ

سكان الريف بسبب توفير الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية في المناطق الحضرية , وكذلك عدد 
تحسين األوضاع  نتيجة بسبب زيادة معدالت اإلنجاب وقلة الوفيات  زيادة عدد سكان المحافظة

االقتصادية واالجتماعية للسكان , مع انتعاش الوضع االقتصادي للمحافظة كذلك توفير األمن 
 أدت إلى زيادة عدد سكان المحافظة . رار في المحافظة , كل هذه المتغيراتواالستق

ن معدل النمو السكاني يتباين من مدة ألخرى نتيجة لتباين إفيما يخص محافظة األنبار فا أم        
لى المحافظة , ومن الجدول )  (2و الشكل ) (2معدالت الوالدات والوفيات , فضاًل عن الهجرة من وا 

,  (%(3.8وكانت نسبة  (2007 – 1997) للسنواتنجد أن النمو السكاني لمنطقة الدراسة يتباين 
إذ إن سبب التباين في معدل ( , 2020 – 2007)  للسنوات (%2.3)بينما أنخفض معدل النمو 

النمو السكاني لمحافظة األنبار بسبب زيادة الوعي وتحديد اإلنجاب , وذلك باستخدام وسائل لمنع 
 . في المحافظة  الحمل
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 (2جدول )
                            ( 2007  - 1997) للسنواتنبار المعدل السنوي للنمو السكاني ألقضية محافظة األ

 ( 2020 -  2007) و
 2020 – 2007 2007 – 1997 القضاء
 1.0 3.8 الرمادي
 2.6 3.8 هيت
 1.7 3.7 الفلوجة
 3.3 3.7 عنه
 2.3 3.7 راوه
 2.7 3.7 حديثة
 4.0 3.7 الرطبة

 1.3 3.9 الحبانية * 
 2.7 4.0 *العامرية *  
 1.1 4.0 ***الكرمة     

 2.5 3.8 القائم        

 1.7 3.8 المحافظة
 ( .3ملحق )الالمصدر :            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2016/  10/ 5للضرورة الالزمة  1997* تم التعامل مع ناحية الحبانية على إنها قضاء تابعة إلى قضاء في سنة 

 . 1997, فقد كانت سابقاً تابعة إلى قضاء الرمادي في تعداد 
للضرورة الالزمة , فقد استحدثت حسب قرار  1997 سنةعلى إنها قضاء في  العامريةمع ناحية  التعاملتم ** 

, فقد كان سابقاً ناحية تابعة إلى قضاء الفلوجة في تعداد  2015/ 2/ 5بتأريخ  66مجلس محافظة األنبار المرقم 
1997 . 

للضرورة الالزمة , فقد استحدثت حسب قرار  1997 سنةمع ناحية الكرمة على إنها قضاء في  التعاملتم *** 

فقد كانت  22111, وأعطي له الرمز اإلداري  2018/  12/  18بتأريخ  106ة األنبار المرقم  مجلس محافظ
 سابقًا ناحية تابعة لقضاء الفلوجة .

 

 المحافظة ألقضيةن هناك اختالف في نسب معدل النمو أ نجدمستوى األقضية ل بالنسبة أم ا    
على معدل النمو السكاني بأالمرتبة األولى والكرمة  إذ استحوذ قضاَءي العامرية,  1997 لسنة

ا معدالت م, وسبب حصولها على أعلى مرتبة لكونها مناطق ريفية ترتفع فيه (%(4.0بنسبة 
المبكر وكذلك الزواج ن هذه المناطق تشجع إلى الزواج أذلك  فضاًل عن,  اإلنجاب وقلة الوفيات
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دل ـــــــي معــــــــــى فــــــــــذه األقضية تحتل المرتبة األولـــــــلت هـــــذه األسباب جعـــــــــ, كل هأكثر من مـــــــرة
 النمو السكاني .

 (2شكل )
 ( 2007-1997ة األنبار للمدتين )النمو السكاني ألقضية محافظ لتطور معد

 (2020 -  2007)و

 
 ( .2المصدر : الجدول )

هيت  –وتاله كاًل من أقضية ) الرمادي  (%3.9)أحتل قضاء الحبانية المرتبة الثانية بنسبة         
ظة أدت إلى نتيجة التطورات االقتصادية واألمنية التي تشهدها المحاف (%3.8)بنسبة القائم (  –

عنه  –, لهذا ازداد عدد سكان هذه األقضية وتاله كاًل من أقضية ) الفلوجة  زيادة مستويات اإلنجاب
 . (%3.7)حديثة ( بنسبة  –راوه  –
بين أقضية المحافظة في  اً واضح اً ن هناك تباينأ( نالحظ 2020 – 2007) أما السنوات      

مني , الذي أدى إلى ارتفاع بعض األقضية تتمتع باالستقرار األ وذلك ألنمعدالت النمو السكاني 
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ة احتل المرتبة األولى بمعدل ن قضاء الرطبأفي معدالت النمو فيها بشكل واضح , فبذلك نجد 
نتيجة لالستقرار األمني لهذِه األقضية وتوفير  (%(3.3ثم جاء بعده قضاء عنه بنسبة  , (%(4.0

الزيادة الطبيعية , ثم  فضاًل عن,  الخدمات الصحية والتعليمية مما أدى إلى زيادة عدد سكانها
ثة توجد فيه نسبة كبيرة من , إذ إن قضاء حدي (%(2.7بنسبة العامرية حديثة  أحتل قضاَءي

 والقائم  وهيت قية األقضية بأقل معدالت النمو )الحضر لذلك تقل فيه عدد المواليد , ثم جاءت ب
 (%1.7و) (%2.3)و (%2.5 و) (%2.6) ( بنسبالرماديو الكرمة و الحبانية  والفلوجة  وراوه 
 السكاني قضاء في النمو( على التوالي , إن أقل األقضية %1.0) و (%(1.1و (%1.3و)

ن زيادة أذ نجد إ ,الرمادي لقضاءكانت ناحية تابعة  إذالرمادي بسبب استحداث قضاء الحبانية 
على  اً السكان تشكل ضغطن زيادة أل, السكان تشكل عائقًا أمام نجاح المشاريع االقتصادية 

مياه الشرب والخدمات التعليمية والصحية , وكذلك زيادة السكان تسبب في زيادة  وخاصةً الخدمات 
 معدالت البطالة كما هو الحال في محافظة األنبار .
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 الثانيحث ـالمب
 التوزيـــــع المكـــانـــي للسكـــان

, فهذا التوزيع  المهمة التي يتناولها الجغرافيون للسكان من المواضيعيعد التوزيع الجغرافي      
البشرية والطبيعية , إذ إن توزيع السكان في أي منطقة ما  ن الصورة النهائية لتفاعل المتغيراتيبي

 . (1)هو إال نتاج مجموعة من المتغيرات التي تدخل بشكل مترابط ومعقد فيما بينهما 
, مقابل ذلك  (2)فإن توزيع السكان على سطح االرض يتباين من مكان آلخر ومن وقت آلخر    

توجد مساحات واسعة من األراضي تقل فيها السكان بحيث تصل إلى الشخص الواحد في الكيلو 
 . (3)متر المربع الواحد أو قد تكون خالية من السكان 

ن عدم التوازن , ان ال يتوزعون بصورة متساوية ولعل من أبرز مظاهر العالم اليوم إن السك      وا 
ن أسباب هذا التباين هو  بين السكان واألرض هو من أبرز اهتمامات الجغرافي للسكان , وا 

والمقومات الطبيعية وغير الطبيعية اآلتية على المستوى المحلي لتوزيع  راتـــــــالمتغياختالف 
 سكان منطقة الدراسة تم االعتماد على التوزيع اآلتي :لولغرض بيان طبيعة التوزيع  , (4)السكان 

 :التوزيع العددي والنسبي للسكان   -1

قضية( تباينًا واضحًا من قضاء يتباين توزيع السكان عدديًا بحسب التقسيم اإلداري )األ     
ن توزيع السكان على سطح األرض يتباين من إقليم آلخر ومن دولة أ, ومن الطبيعي (5)آلخر

الطبيعية والبشرية التي تعكس في النهاية المناطق عالية الكثافة السكانية  لمتغيراتلألخرى نتيجة 
 . (6)وأخرى قليلة الكثافة السكانية والتالية تكاد تخلو من السكان 

يعد مفهوم التوزيع العددي للسكان الذين تم عدهم وحصرهم في منطقة معينة ووقت معين , إذ         
إن المفهوم يرى في األساس الكمي والحجمي والمنطلق الرئيس في تصنيف المناطق وتحديد مستوياتها 

ان المنطقة ومراتبها دون األخذ بنظر االعتبار لسنة ما يشكله هذا العدد والحجم من النسبة الكلية لسك
التي تشكل بمجموعها السنة الكلية و أو اإلقليم , أما التوزيع العددي يحول تلك األعداد إلى نسب مئوية 

                                                           

 . 16, مصدر سابق , ص ( صالح عثمان عبد صالح العاني 1)
 قلنمو السكاني وتوزيعهم في ريف سو( حسين عليوي ناصر الزيادي وميعاد حسين كريم , التباين المكاني 2)

 . 244, ص  2018, ايلول ,  3, العدد  13الشيوخ , مجلة جامعة ذي قار , المجلد 
( عباس فاضل السعدي , دراسات في جغرافية السكان , منشأ المعارف االسكندرية , مطبعة فلس , القاهرة , 3)

 . 59, ص  1980
 . 114, ص  1989( فتحي أبو عيانه , جغرافية السكان , دار الجامعية االسكندرية , 4)
( حيدر حسين عبد الستار رمضان المندالوي , التباين المكاني لخصائص السكان في محافظة أربيل , أطروحة 5)

 . 26دكتوراه غير منشورة كلية التربية للعلوم اإلنسانية , ابن رشد , جامعة بغداد , ص 
دراسة  2004 – 1993ة السعودية للمدة ( حسين عليوي الزيادي , التوزيع السكاني وتغييره في المملكة العربي6)

 .  11ص ,  2010, 1الجغرافية , مجلة ذي قار , العددفي جغرافية السكان باستخدام نظم المعلومات 
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للمنطقة أو المحافظة أو اإلقليم أو الظاهرة المراد دراستها , ومن الجدير بالذكر أن النسب المئوية هي 
   السكانية خصوصًا مقارنة بين الظواهر أكثر انتشارًا في الدراسات الجغرافية عمومًا والدراسات

 .( 1)المختلفة 
في توزيع السكان لمحافظة األنبار حسب األقضية ,  اً واضح اً ن هناك تباينأ( 3يشير الجدول )      
بلغ عدد سكانه  إذ ,1997 سنةاحتل قضاء الرمادي المرتبة األولى من عدد السكان في  إذ

نسمة  227368يبلغ عدد سكانه  إذ يليه قضاء الفلوجة% , 28نسمة ليشكل نسبة  287912
نسمة بنسبة  53178بلغ عدد سكانه و المرتبة الثالثة   ثم سجل قضاء القائم (%(22.2بنسبة 

, بينما جاءت (%8.8)نسمة بنسبة 88852 , ثم يأتي بعدها قضاء هيت بلغ عدد سكانه (%(9.3
 الحبانية ( في المرتبة األخيرة بنسبة  –الكرمة  –حديثة  – العامرية –الرطبة  –عنه  –أقضية ) راوه 

على التوالي من جملة سكان المحافظة , ( 8.2% – 8.1 – 5.4 – 5.2 – 2.0 – 1.5 – 1.3) 
 ( .3ما موضح في الخريطة )ــــــوك
الرمادي والفلوجة  ي( بقاء قضاءَ 3( والخريطة )3يتبين من الجدول ) 2007 سنةبينما في     
نسمة , أما نسبتهما  327778نسمة ,  417308مرتبة األولى والثانية , إذ بلغ عدد سكانهما بال

الرمادي والفلوجة في  قضاءي, ويرجع السبب في زيادة النسبة لعلى التوالي  (%(22.0و  (%(28.0
د عدد السكان إلى تركز معظم المؤسسات التعليمية والصناعية والدوائر الحكومية وكذلك بسبب وجو 

هذه األسباب لجامعة األنبار بكلياتها المتعددة , إضافة إلى ذلك توفر فرص العمل لهذه األقضية و 
مركز محافظة األنبار , أما قضاء هو ن قضاء الرمادي الجذب للسكان أل عاملون هذه األقضية كت

نسمة بنسبة 137567ويأتي قضاء القائم بالمرتبة الثالثة , تميز بقربه من العاصمة بغداد فيالفلوجة 
 129003استحوذ على المرتبة الرابعة بحجم السكان البالغ الذي ومن ثم قضاء هيت   (9.3%)

القائم وهيت بوجود الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ال  ي, يتميز قضاءَ  (%(8.7نسمة بنسبة 
كبيسه ومعمل الفوسفات ومعمل اإلسمنت في القائم , فضاًل عن قضاء في   اإلسمنتسيما معمل 

السبب يؤدي إلى توفير فرص العمل , أما بقية األقضية فقد  ولهذاالقائم يعد منطقة حدودية مع سوريا 
نسمة بنسبة  18755حافظت على عدد سكانها , ويأتي قضاء رواه آخرها بحجم السكان إذ بلغ 

(1.3%) . 
 

                                                           

, دار المعرفة الجامعية للنشر , االسكندرية ,  4سس وتطبيقات , طأ( فتحي أبو عيانه , جغرافية السكان , 1)

 . 43 – 37, ص  1993جمهورية مصر العربية , 
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 (3جدول )
 ( 2020 –2007 – 1997)  للسنواتالتوزيع العددي والنسبي لسكان أقضية محافظة األنبار 

 عدد السكان القضاء
1997 

 عدد السكان %
2007 

 عدد السكان %
2020 

% 

 25.2 470252 28.0 417308 28.0 287912 الرمادي

 6 .9 179853 8.7 129003 8.8 88852 هيت

 21.9 408129 22.0 327778 22.2 227368 الفلوجة

 1.8 33252 1.5 21866 1.5 15142 عنه

 4 .1 25233 1.3 18755 1.3 12986 راوه

 6.0 111329 5.3 78656 4 .5 54804 حديثة

 2.7 49540 2.0 30065 2.0 20848 الرطبة

 1 .10 188716 3 .9 137567 9.3 53178 القائم

 7.8 146129 8.3 123167 8.2 84240 الحبانية

 5.9 110934 5.3 78770 5.2 53187 العامرية

 7.6 142451 8.3 123050 8.1 83310 الكرمة

 100 1865818 100 1485985 100 1023736 المحافظة

 :المصدر : باالعتماد على        
نبار , بيانات غير منشورة , , مديرية إحصاء األ التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء هيئةعراق , لارية و همج  -

 . 1997 سنةل

تقديرات نبار , مديرية إحصاء األوالتعاون اإلنمائي جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء  -
 . 2007سنة, بيانات غير منشورة , لسكان محافظة األنبار

 , مديرية إحصاء األنباروالتعاون اإلنمائي  جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء    -
 . 2020 سنة, بيانات غير منشورة , لتقديرات سكان محافظة األنبار

بالمرتبة الرمادي والفلوجة  ي( بقاء قضاءَ 3يشير الجدول ) 2020 سنةحسب تقديرات السكان ل     
وبلغ عدد  (%25.2)نسمة بنسبة  (470252) , إذ بلغ عدد سكان قضاء الرمادياألولى والثانية 

وسجل قضاء القائم المرتبة الثالثة بحجم  (%(21.9نسمة بنسبة  (408129) سكان قضاء الفلوجة
بلغ  إذجاء قضاء هيت فقد , أما في المرتبة الرابعة  (%(10.1نسمة بنسبة  (188716)سكاني 

 – العامرية –الرطبة  –, وجاءت أقضية) عنه  (%(9.6نسمة بنسبة  ( 179853)عدد السكان فيه 
 – 7.6 – 6.0 – 5.9 – 2.7 – 1.8الحبانية ( في المرتبة األخيرة بنسب )  –الكرمة  –حديثة 

قضاء راوه ال يزال أقل األقضية في عدد  لنا يتبين , ( على التوالي من حجم السكان الكلي% 7.8
 فــي توزيعا تقدم التفاوت ــــــ%( , ويظهر مم1.4بنسبة ) نسمة 25233 , إذ بلغ عدد سكانه السكان
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 (3خريطة )
 ( 2020 – 2007 – 1997)  للسنواتتوزيع سكان أقضية محافظة األنبار 

 
 . (3الجدول  ) باالعتماد على :المصدر 
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السكان بين أقضية منطقة الدراسة نتيجة لتباين الظروف االقتصادية والطبيعية والبشرية التي لها دور 
الرمادي  قضاءيي ــــــــالسكان يتركزون بصورة رئيسية ف رئيسي في توزيع سكان المحافظة , وتبين أن

راوه وعنه نتيجة  قضاءيباقي األقضية وال سيما  يــــــــز السكاني فــــــــــــقل التركـــــــة بينما يـــــــــوالفلوج
أقضية  التوزيع الغير العادل لمختلف األنشطة االقتصادية والخدمية , لذلك يوجد تباين في عدد سكان

الرمادي والفلوجة نتيجة لتوفير فرص العمل إذ يهاجر  قضاءياألنبار بسبب زيادة أعداد السكان في 
نتاجهم الزراعي , وبالتالي يحدث ضغط على إسكان هذه األقضية بحثًا عن فرص العمل لتدهور 

الدولة توزيع الخدمات المجتمعية لزيادة أعداد المهاجرين إليها من بقية األقضية وهذا يطلب من 
المشاريع التي يحتاجها السكان إلى جميع أقضية المحافظة وبالتساوي حتى ال يصبح ضغط على 

 الرمادي والفلوجة .  قضاءي

 :الريف (   -التوزيع النسبي للسكان حسب البيئة ) الحضر  -2

أهتم الجغرافيون كثيرًا في توزيع السكان حسب البيئة وتضم محافظة األنبار مستوطنات حضرية     
يمتاز هذا النوع من التوزيع بالدقة والكشف عن العالقة بين االنسان والبيئة ويعني  إذوأخرى ريفية , 

إذ يعد هذا  من مجمل السكان الحضر والريف في المحافظة , األقضيةويه تهذا التوزيع نسبة ما تح
التوزيع من الطرق المستخدمة في قياس التباين المكاني لتوزيع الكم الديموغرافي , وتعتمد الدراسة 
على البيانات السكانية المتعلقة بتوزيع السكان بين الحضر أو الريف الواردة في النتائج التعدادات 

 . (1)المدروسة  للسنواتوالتقديرات السكانية 
هم من يسكنون المدن ويمارسون الصناعة ( Urban populationبالسكان الحضر)يقصد       

 (ural populationفي حين يقصد بالسكان الريف)والتجارة والخدمات غير األنشطة الزراعية , 
هم من يزاولون االنشطة الزراعية وما يتصل بها من نشاطات أخرى واختلفت الدول في اعتمادها 

استخدم حجم السكان أو المهنة أو المناطق وسكانها إلى حضر وريف , منها ما  معيار تصنيف
ومنها ما اعتمدوا على مقياس الكثافة السكانية وأخرى , تفريق بين السكان الحضر والريف لالوظيفة ل

 .( 2)االقتصادي ار اإلداري واتخذت بعضها المعيار اعتمدت على المعي

                                                           

غير ( خلود علي حسين روضان العبيدي , الخدمات الصحية وكفاءتها في محافظة القادسية , أطروحة دكتوراه 1)

 . 47, ص  2019كلية اآلداب , جامعة القادسية , منشورة , 
عة الكوفة , ( حميد وكاع سيسان الجحشاوي , القوة العاملة وأثرها في التنمية الصناعية في محافظة المثنى , جام2)

 . 76, ص  2015
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% ونسبة سكان الريف 52.3( أن نسبة سكان الحضر في المحافظة بلغ بنحو 4تبين من جدول) 
في  (%(51.3بعد إن كان سكان الحضر حوالي  2007سنةمن مجموع السكان في  (%(47.7بلغ 
من مجموع السكان إذ تبين أن هناك تقارب بين  %((48.7بلغ مجموع الريف  إذ , 1997 سنة

 في نسبة سكان الحضر والريف . التعدادين
ويرجع سبب  (%49.3)وسكان الريف  (%(50.7بلغت نسبة سكان الحضر  2020 سنةوفي      

المناطق مثل الخدمات الصحية والتعليمية  لهذهسوء الخدمات المقدمة  إلى سكان الريف تراجع عدد
للهجرة إلى المناطق الحضرية وهذا بالتالي يؤدي إلى  دفعهموخدمات البنى التحتية مما يضطر 

منطقة )ان الريف في عموم محافظة األنبارارتفاع أعداد السكان الحضر وانخفاض أعداد سك
 .( الدراسة

( 4أما توزيع السكان الحضر والريف على مستوى األقضية , فقد أظهرت بيانات الجدول )     
نجد أن نسبة الحضر  1997ن هناك تباينًا مكانيًا وزمانيًا بين النسب , ففي تعداد أ( 4والخريطة )

والحبانية والكرمة ,  العامريةترتفع في جميع أقضية المحافظة مقارنة بسكان الريف باستثناء أقضية 
ونسبة سكان  (%(80.2وارتفاع نسبة التحضر في قضاء حديثة واحتالله المرتبة األولى بنسبة 

نتيجة صغر مساحة األراضي الزراعية وال يوجد إال شريط ضيق , فضاًل عن  (%(19.8ف الري
 . لعمل في المدينة مقارنة مع الريفهجرة السكان من الريف إلى المدينة وتوفير فرص ا

 ( بنسبة سكان الحضرهيت - القائم –راوه  -عنه  -الرطبة  -ثم جاءت أقضية )الفلوجة      
( على التوالي بينما بلغ نسبتهم في سكان 52.1% – 60.8 – 65.0 – 65.3 – 68.5 – 69.3)

في سبب ال, ويرجع ( على التوالي %39.2 -% 35.0 –34.8% – %31.5 –(30.7%الريف 
فضل من المناطق الريفية , هجرة السكان أتجاه المدن بسبب توفير فرص العمل التي تعد األ إلى ذلك

المدن تتوفر فيها الخدمات االقتصادية المختلفة التي تجذب السكان إليها , فضاًل عن أن  وكذلك
وجود مساحات واسعة من األراضي الصحراوية الغير الصالحة للزراعة التي من شأنها أن تجبر 

يتبين تقارب نسبة السكان الحضر  إذسكان الريف إلى تركها والتوجه نحو المدن لالستقرار فيها , 
 والكرمة والحبانية . العامريةف في أقضية والري
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 (4جدول )
 – 2007 – 1997)  للسنواتالريف ( محافظة األنبار  –) الحضر  للسكانالتوزيع النسبي 

2020 ) 
الحضر    القضاء

1997% 
الريف  

% 
الحضر    

2007 % 
 

الريف 
% 

الحضر 
2020 % 

 %الريف 

 48.8 51.2 44.8 55.2 43.8 56.2 الرمادي
 45.0 55.0 48.9 51.1 47.9 52.1 هيت
 32.8 67.2 31.5 68.5 30.7 69.3 الفلوجة
 33.5 66.5 35.5 64.5 34.8 65.2 عنه
 26.8 73.2 35.9 64.1 35.0 65.0 راوه
 34.4 65.6 20.5 79.5 19.8 80.2 حديثة
 51.2 48.8 32.3 67.7 31.5 68.5 الرطبة
 24.3 75.7 40.2 59.8 39.2 60.8 القائم
 76.7 23.3 66.0 34.0 65.0 35.0 الحبانية
 77.2 22.8 79.0 21.0 97.3 2.7 العامرية
 91.3 8.7 90.6 9.4 90.2 9.7 الكرمة
 49.3 50.7 47.7 52.3 48.7 51.3 المحافظة

 . ( 4ملحق )ال :المصدر       

          ( ونسبة الريف %35.0 –% 9.7 – %2.7بلغ نسبة الحضر في هذه األقضية )إذ ت       
( على التوالي لكونها أقضية ريفية الحبانية –الكرمة  – العامرية( )65.0% –90.2% –97.3%) 

مكانية  إروائها عن طريق النقل مما شجع الفالح وذلك لسعة مساحة األراضي الزراعية فيها وا 
 لزراعتها وتحسين مستواه المعاشي .

حافظت نسبة سكان الحضر على نفس الترتيب في المراتب المرتفعة  2007 سنةا في أم        
الحبانية ( إذ بلغت  –الكرمة  – العامريةمقارنة بسكان الريف في جميع األقضية باستثناء قضاء ) 

 –79.0( ونسبة سكان الريف ) % 34.0 – 9.4 -21.0نسبة السكان الحضر في هذه األقضية ) 
لك ألن هذه األقضية مناطق ريفية , فضاًل عن عدم توافر %( على التوالي وذ66.0 –90.6

 الخدمات فهم يعملون في الزراعة , مع انخفاض بسيط لسكان الحضر في باقي أقضية المحافظة مع 
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 (4خريطة )
 . 1997 سنةالريف ( لسكان محافظة األنبار حسب األقضية ل –التوزيع البيئي ) الحضر 

 
 .( 4ملحق  )الباالعتماد على   :المصدر 
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احتفاظها بترتيبها لكن تباينت فــــــــي عـــــــدد سكان الحضر والريف وتبين أن قضاء حديثة بلغــــــــــــــــت 
%( , وهو بذلك يبقى محافظًا على النسب كما هو (20.5%( ونسبة الريف (79.5نسبة الحضر 

 ( .5الحال في األقضية األخرى وكما موضح في الخريطة )

 (5خريطة )
 . 2007 سنةالريف ( لسكان أقضية محافظة األنبار ل –التوزيع البيئي ) الحضر 

 
 .( 4ملحق  )ال باالعتماد على :المصدر 
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( فقد سجلت أعلى نسبة للسكان الحضر في 6( والخريطة )4تبين من الجدول ) 2020 سنةأما في 
 ل النسب في قضاء ـــوأق (%(24.3ة ـــــبلغ نسبان الريف ـــــــوسك%( 75.7)قضاء القائم إذ بلغت نسبة 

 (6خريطة )
 2020 سنةالريف( لسكان أقضية محافظة األنبار ل -التوزيع البيئي )الحضر 

 
 .( 4ملحق  )ال باالعتماد على :المصدر  
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 –هيت  –حديثة  –عنه  –الفلوجة  –%( , أما بقية أقضية المحافظة ) راوه (8.7الكرمة بلغت 
 – 65.6 – 66.5 – 67.2 – 73.2( قد سجلت نسب )  العامرية –الحبانية  –الرطبة  –الرمادي 

 ( على التوالي , وأعلى نسبة لسكان الريف سجلت في    %22.8 –23.3 – 48.8 –51.2 – 55.0
 . (% 91.3) بنسبة الكرمةقضاء 

  : التوزيع الكثافي لسكان محافظة األنبار -3

من الكثافة الحسابية  تعد دراسة,  (1) الكثافة الحسابية اً حيانأو  , )*( العامةيطلق عليها الكثافة     
حيز المكاني على المساحة ال وأجمالي سكان الدولة إوهي حصيلة قسمة , بسط الطرق المستخدمة أ

المساحة الجغرافية و المنطقة  سكانكثر المعايير المستخدمة لمعرفة حجم أوهي من ,  (2)لها  العامة
 . (3)خرى أي وحدة مساحية أ وأالميل أو مربع ر البالكيلومت ةمقاس
وفي , أهمية خاصة تميزه عا عديدة ألشكال الكثافة الحسابية لكل منها نواً أستخدم الباحثون أوقد      

 . ( 4)رض والسكانللسكان التي توضح العالقة بين األ العامةمعيار الكثافة على هذه الدراسة اعتمدنا 
العدد الكلي للسكان  قسمةو الحسابية وهي أ العامةوسنعتمد في هذا الجزء على الكثافة السكانية      

نسان نها ال تعطي الصورة الحقيقية عن العالقة بين األأعلى المساحة المطلقة وعلى الرغم من 
 .ها التي يعيشون علي بالمساحةعالقة السكان نها تعطي مؤشرًا عن أال إوالموارد االقتصادية 

بشكل ملموس و نبار في تزايد مستمر لمحافظة األ العامةن معدل الكثافة أ (5ويتبين من جدول )    
وبقاء المساحة ثابتة لمنطقة الدراسة , من جهة نبار خيرة نتيجة تزايد سكان محافظة األخالل الفترة األ

ما ,أ 2)نسمة /كم (14ذ بلغت إ ,2020 سنةلهذا السبب ارتفعت الكثافة الحسابية ل , خرىأمن جهة 
في  (2نسمة /كم (0.5ذ يتراوح ما بين إيوجد تباين واضح فنبار قضية محافظة األأعلى مستوى 

 يتضح أن (5مالحظة جدول )ال ومنفي قضاء الفلوجة  (2/كم ةنسم (643قضاء الرطبة وبين 
 خرى .أقضية من جهة وعدد سكانها من جهة تباين في مساحة األال
 

                                                           

 الكلي )نسمة(عدد السكان   =الكثافة العامة للسكان  (*)  
 2المساحة الكلية )كم(                              

 . 55, ص  1980, دار المعرفة للطباعة والنشر ,  1عبد الحسين الزيني , وآخرون , اإلحصاء السكاني , ط( 1)

 . 1978 ,  82ص ,  الشرنوبي , البحث الجغرافي , مكتبة األنجلو المصرية , القاهرة ,(  محمد عبد الرحمن 2)
( منصور الراوي , سكان الوطن العربي , دراسة تحليلية للمشكالت الديموغرافية واالبعاد الكمية والنوعية 3)

 . 115, ص  2002, بغداد ,  1والهيكلية للسكان , بين الحكمة , ج
, 2000 ( طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , الطبعة الثانية , دار الكتب للطباعة والنشر , جامعة الموصل 4)

 . 603ص 
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 (5جدول )
 2020 سنةلسكان أقضية محافظة األنبار ل العامةتوزيع الكثافة 

 (2الكثافة السكانية )نسمة كم المساحة عدد السكان القضاء
 60 7829 470252 الرمادي 
 22 8353 179853 هيت
 643 635 408129 الفلوجة
 6 5597 33252 عنه
 4 5876 25233 راوه
 31 3644 111329 حديثة
 0.5 93445 49540 الرطبة
 21 8825 188716 القائم
 205 714 146129 الحبانية
 44 2532 110934 العامرية
 137 1038 142451 الكرمة
 14 138288 1865818 المحافظة

 . (3المصدر : الملحق )   

ة لمنطقة ــة السكانيــم الكثافـــن تقسيـــ( يمك6( وبيانات ملحق )5وباالعتماد على بيانات جدول )    
 : (7وكما يأتي وكما موضح في الخريطة ) ,لى ثالث فئات إالدراسة 

وتشمل أقضية  , (فأقل (0.5 – 161.1منخفضة من السكانية الكثافة الذات  : الفئة األولى -1
 سجلت , إذ (الكرمة –الرمادي  –العامرية  –حديثة  –هيت  –القائم  –عنه  -راوه  -)رطبة 

يرجع , و على الترتيب  (2 كم/  ةنسم137 - 60 -44 -31 -22 -21 -  6- 4 - 0.5)
 .مساحتها مقارنة بعدد سكانها ر لى كبإالكثافة فيها  نخفاضاسبب 

 
 
 
 
 
 



 خصائــص السكان في محافظة األنبار        الفصل األول ...                            
 

34 
 

 (7خريطة )
 2020 سنةألقضية محافظة األنبار ل العامةالكثافة السكانية 

 
 .( 5ملحق  )ال باالعتماد على :المصدر  
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تمثلت بالفئة ذات الكثافة السكانية المتوسطة  ( 321.7 – 161.2الفئة الثانية من )  -2
الحبانية يقع بين وقضاء ( 2نسمة/كم205الكثافة ضمن قضاء )الحبانية( إذ بلغــــــت كثافته )

من المدن السياحية الجميلة في العراق لوجود و مدينتي الرمادي والفلوجة وهي منطقة سياحية 
عن موقعها االستراتيجي على نهر الفرات وكذلك وجود  الً ــــــــفض, منتجع سياحي فيها 

 . جعلت من قضاء الحبانية منطقة جذب للسكان , كل هذه المتغيراتمجمعات سكنية 
 لم يظهر فيها أي قضاء .  (482.3 – 321.8) من الفئة الثالثة  -3
فأكثر( هي قضاء الفلوجة  482.4تمثلت بالفئة ذات الكثافة العالية التي بلغت )الفئة الرابعة  -4

أما قضاء الفلوجة تتوفر فيه المؤسسات الصناعية ( , 2نسمة /كم 643إذ سجل بنسبة )
 . وكذلك قرب القضاء من العاصمة بغداد
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 المبحث الثالث
 التركيب السكاني 

االهتمام في  الجغرافيون يركز(  The structure  of the populationالتركيب السكاني )      
دراسة تركيب السكان لعالقته المهمة في خصائص السكان األخرى , فالتركيب العمري والنوعي يؤثر 

, (1)الحضارية والسكن والكثير من المظاهر , الصحية بشكل كبير على الخدمات التعليمية و 
ناثًا وحسب  فالتركيب السكاني العمري والنوعي يوضحان المالمح الديموغرافية للمجتمع ذكوراً  وا 

 . (2)الفئات العمرية المنتجة التي تقع على عاتقها عبء إعالة باقي األفراد
, (3)ع األنشطة االقتصادية على السكان مهمًا مؤثرًا في توزيعامالً عد دراسة التركيب السكاني ت      

ن أهمية كبيرة في تفسير الخصوبة والوفيات والهجرة  ماكذلك إن التركيب العمري والنوعي له , وا 
    –الوفيات  –الخصوبة كل كبير على المتغيرات الثالثة )بش يأثرانالتركيب العمري والنوعي 

 , ومن أبرز التراكيب السكانية التي سيتم تناولها في هذه الدراسة ما يأتي : (4)( الهجرة
 :للسكان  العمريالتركيب  -1

, يقصد بالتركيب العمري توزيع السكان حسب الفئات العمرية التي توفرها التعدادات السكانية      
ألنه يرتبط بالنشاط االقتصادي الذي , ويعد التركيب العمري من أهم البيانات في الدراسات السكانية 

سجاًل تاريخيًا , كذلك يعد التركيب العمري ( 5)مجتمعلليمارسه السكان وقدرتهم على تأدية الخدمات 
حسب فئات  وتركيب السكان أو تقسيمهم, لألحداث الحيوية التي يتعرض لها السكان خالل حياتهم 

الديموغرافية في داللتها على قوة السكان اإلنتاجية  المختلفة , فهو أهم وأخطر المتغيراتالسن 
ى نسب المواليد ويدرس التركيب العمري النمو السكاني ويلقي الضوء عل, ومقدار حيويتهم 

 م العناصر الديموغرافية وأخطرها ألنهـــــ, إضافــــــة إلـــــى ذلك يعد التركيب العمري مــــــــن أه (6)والوفيات
تحكم في قوة السكان ومعرفة حجم السكان في سن العمل الذي يقع على عاتقهم إعالة الفئات ي 

دراسة التركيب العمري نتعرف على النساء في سن  خالل األخرى من صغار السن والشيوخ , ومن

                                                           

 . 610( طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , مصدر سابق , ص 1)

 . 185, ص  2000( عبد هللا عطوي , جغرافية السكان , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , 2)
 . 56, ص  2019( خلود علي حسين و روضان العبيدي , الخدمات الصحية وكفاءتها في محافظة القادسية , 3)

(4)http  // www. Uobabylon . edu. 1.9/ eprints pubdoc – 12 – 10536 – 662 – docx . 
 . 86, ص  1984, دار الفكر العربي , القاهرة ,  5( أحمد علي إسماعيل , علم السكان وتطبيقاته الجغرافية , ط5)

( ,  2013 – 1997الجبوري , التحليل المكاني للوفيات في قضاء القاسم للمدة من )  ره( عمار عبيس شمبا6)

 . 59, ص  2016
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كافة ل( وكذلك تعد دراسة التركيب في التخطيط 49 -15التي تقع أعمارهن في سن ) اإلنجاب
 . (1)المشاريع االقتصادية واالجتماعية لمختلف شرائح السكان مستقباًل 

  -يمكن تقسيم الفئات العمرية إلى ثالثة أقسام وهي كاآلتي :
 :( سنة 14 – 0صغار السن تتراوح أعمارهم من )فئة  - أ
وتتأثر هذه الفئة كثيرًا بالخصوبة والوفاة وكذلك تتأثر , إذ تضم هذه الفئة قاعدة الهرم السكاني       

بالنمو السكاني ارتفاعًا وانخفاضًا , إذ تؤدي السياسة السكانية الخاصة في تنظيم األسرة التشجيع 
ذلك تستطيع  فضاًل عن على اإلنجاب والزواج وبذلك فهي لها دور مهم في حجم الفئات العمرية , 

, ونالحظ من أعمار هذه الفئة  (2)تحديدًا الخدمات الصحية والسكن ا توفير الخدمات لكل جوانبه
إنها الفئة المستهلكة ليست منتجة ألنهم ال يستطيعون أن يدخلوا في سوق العمل وال تدخل في 
حسابات القوة البشرية أو العسكرية لدى الدولة وتشكل عبئًا ولكن سرعان ما تكون فئة منتجة لدى 

عمل نتيجة للظروف االقتصادية الدولة , وقد نالحظ بعض أفراد هذه الفئة تدخل في سوق ال
واالجتماعية ويضطرون إلى مزاولة العمل في سن مبكرة هذا ما يوجد في بعض البلدان النامية 

 . (3)كالعراق 
 (%(48.6( أن نسبة فئة صغار السن في المحافظة بلغت 6تشير البيانات الواردة من جدول )     

ويرجع سبب االنخفاض  (%(44.1إلى  2007 سنةفي نها انخفضت لتصل أإال  1997 سنةفي 
نسبة معدالت اإلنجاب في المحافظة نتيجة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية للسكان كذلك إلى 

نتيجة لزيادة الوعي للسكان والحد من , ( %42.3)انخفض المعدل إلى  2020 سنةالحال في 
إلى دخل األسر األمر الذي أدى  ارتفاع اإلنجاب واستخدام موانع الحمل , إضافة إلى ذلك 

 انخفاض معدل الوالدات .
 
 
 
 

                                                           

 . 45, ص  2013لسكان , كانون الثاني , سعد عبد الرزاق محسن الخرسان , جغرافية ا (1)

  .570, ص  2013, منشورات جامعة دمشق , دمشق ,  1( محمد رفعت مقداد وآخرون , جغرافية السكان , ط2)
(3) Glelnnt , Trewrtha , Ageography , of population world Fattemas , Tohn wiley 
and son , lnc , Newyork , 1969 , p – 122 . 
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 (6جدول )
 التوزيع النسبي لسكان محافظة األنبار حسب الفئات العمرية للسنوات 

(1997- 2007- 2020) 
 2020 2007 1997 الفئة العمرية

 0-14    48.6 % 44.1 % 42.3 % 

15- 64 48.5 % 53.2 % 55.6 % 

 %   2.1 %  2.7 %  2.7 فأكثر 65

 %100   % 100 % 100 المجموع

 -المصدر : باالعتماد على :   
لإلحصاء والتعاون اإلنمائي , مديرية إحصاء األنبار , التخطيط , الجهاز المركزي هيئة جمهورية العراق ,  -

 . 1997بيانات غير منشورة  لسنة , 
لإلحصاء والتعاون اإلنمائي , مديرية إحصاء األنبار جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي  -

 . 2007تقديرات سكان محافظة األنبار , بيانات غير منشورة  لسنة , 
لإلحصاء والتعاون اإلنمائي , مديرية إحصاء األنبار جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي  -

 .  2020ة لسنة , محافظة األنبار  , بيانات غير منشور تقديرات سكان 
 ( .6الملحق ) -

 (3شكل )
 ( 2020 – 2007 -1997نسب الفئات العمرية العريضة لسكان محافظة األنبار للسنوات )        

 
 ( .6المصدر : الجدول )         
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 :( سنة 64 – 15) متوسطي األعمار منفئة   - ب
سنة( وتعد هذه الفئة من أهم الفئات  64 – 15تضم هذه الفئة األفراد الذين تتراوح أعمارهم من )    

من أهم الفئات المؤثرة على نمو  وتعد فئة كبار وصغار السن ,العمرية المنتجة التي تعتمد عليها 
, على عكس  (1)السكان ألنها تعمل على إعالة الفئات األخرى وقدرتها على الحركة والهجرة والعمل 

الوفاة إذ إن البعض يقسمها  عاملقل الفئات تأثرًا بتعد فئة متوسطي األعمار أو فئة صغار السن , 
 . (2)سنة ( 64 -35سنة( وفئة البالغين الكبار )  34 -15إلى فئة البالغين الشباب ) 

 سنة, ثم ارتفعت في  1997 سنة%( في 48.5بلغت نسبة هذه الفئة في محافظة األنبار )       
 . (%(55,6لتصل إلى  2020 سنةواستمرت في االرتفاع في  (%53.2)لتصل إلى  2007

( إن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث في جميع األعوام إذ بلغت نسبة 7في الجدول ) يتبين     
 %( .49.9واإلناث )  50.1%) ( 1997الذكور في تعداد 

كانت  2020 سنة%( وفي 49.7%( واإلناث )50.3بلغت نسبة الذكور ) 2007 سنةأما في      
( 3و الشكل )( 7إذ نستنتج من الجدول ) ,على التوالي %( 48.7%( واإلناث )51.3نسبة الذكور )

ونجد أن نسبة الذكور بتزايد بسبب عودة من نسبة اإلناث في جميع األعوام نسبة الذكور أعلى  بأن
وال سيما الذكور , فضاًل عن إهمال تسجيل اإلناث  2003 سنةالكثير من المهاجرين إلى العراق بعد 

  .في بعض المناطق الريفية 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 . 96سابق , ص المصدر ال, ة الجبوري ر( عمار عبيس شمبا1)
(2) john Clarke , population , Geography , and Edition pergamon pres llt , afford , 
1972 , p. 27 . 
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  :  العمرية الثالثة ) كبار السن(فئة ال  - ت
هذه الفئة مستهلكة  وتعد, سنة فأكثر(  65تضم هذه الفئة جميع األفراد الذين تبلغ أعمارهم )      

المتقدمة بسبب تنظيم األسرة وانخفاض معدل المواليد إذ ترتفع نسبتها في الدول , كفئة صغار السن 
بسبب وكذلك نسبة الوفيات تكون قليلة لكبار السن  , الخام نتيجة الوعي الثقافي لدى هذه الدول

ترتفع فيها نسبة صغار السن على إذ توفير الرعاية الالزمة لهذه الفئة , على عكس الدول النامية 
يها نسبة الوفيات لفئة كبار السن بسبب عدم توفر الرعاية الصحية وترتفع ف, حساب الفئات األخرى 

 . (1)الالزمة لهم
إلى  1997 سنة( انخفاض نسبة كبار السن في محافظة األنبار إذ بلغت 6يتبين من الجدول )      
إلى  2020 سنةثم وصلت في  (%(2.7لتصل إلى  2007 سنةل وجاءت متساوية  ( ,%(2.7
, إن نسبة انخفاض فئة كبار السن بسبب الظروف النفسية والصحية واألمنية فهي تؤثر  (% (2.1

 ( تفوق نسبة 7ويتبين من الجدول ) ,الوفيات  عاملعلى هذه الفئة ألنها من أكثر الفئات تأثرًا ب
اإلناث على الذكور ضمن فئة كبار السن , إذ يعود السبب إلى أن نسبة المعمرين من اإلناث أكثر 

ويعود ضيق هذه الفئة إلى  سنةمن الذكور , وذلك ألن مقاومتهن لألمراض أكثر من الذكور بشكل 
 قلة الرعاية الصحية لهم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 28, ص   2010, دار وائل للنشر , عمان ,  1( يونس حمادي , مبادئ علم الديموغرافي , ط1)
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 (7جدول )
  للسنواتالنسبة المئوية للفئات العمرية لسكان محافظة األنبار حسب النوع 

(1997- 2007- 2020 ) 
 2020 2007 1997 الفئة العمرية

 أناث % ذكور % أناث % ذكور % أناث % ذكور %
4 – 0 9.4 9.3 8.8 8.4 8.2 7.8 
9 – 5 8.4 8.0 7.5 7.1 7.2 6.4 

14 – 10 6.9 6.6 6.3 6.1 6.6 6.0 
19 – 15 5.9 5.7 5.5 5.3 6.1 5.7 
24 – 20 4,6 4.6 4.7 4.5 5.3 4.6 
29 – 25 3.9 3.8 4.0 4.0 3.8 3.6 
34 – 30 2.8 2.9 3.3 3.3 3.2 3.2 
39 – 35 1.6 2.0 2.6 2.7 2.7 2.7 
44 – 40 1.9 1.9 2 2.1 2.4 2.4 
49 – 45 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 1.8 
54 – 50 1.0 0.9 1.2 1.3 1.0 1.3 
59 – 55 0.8 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 
64 – 60 0.5 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8 
69 – 65 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 
74 – 70 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 
79- 75 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 

 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.3 فأكثر  80 
 48.7 51.3 49.7 50.3 49.9 50.1 المجموع

 ( . 6المصدر : الملحق )     

( طبيعة التركيب  2020 – 2007 – 1997)  للسنواتالهرم السكاني ن أ( 4من الشكل) كما ويتبين
تعطي أن  العمري لسكان محافظة األنبار , فالهرم السكاني من أفضل الوسائل البيانية التي يمكن

 , فالهرم السكاني له القدرة على معرفة العناصر  (1) صورة حية عن بنية وتكوين أي مجتمع سكاني

                                                           

 . 224, ص  2007, النجف , العراق ,  2, أسس عامة , ط ( علي عبد الخفاف , جغرافية السكان 1)
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 (4شكل )
 1997 سنةالهـــــــرم السكاني لمحافظة األنبار ل

 
 ( .7المصدر : الجدول )

 (5شكل )
 2007 سنةالهـــــــرم السكاني لمحافظة األنبار ل

 
 ( .7المصدر : الجدول )
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, وكذلك يشير إلى (1)الهجرة( خالل مدة زمنية معينة  –الوفيات  –الديموغرافية الثالثة ) المواليد 
التغيرات التي تتعرض لها المجتمعات كالحروب واألمراض واألوبئة والهجرات السكانية والمجاعات 

 .   (2)والكوارث الطبيعية 
 (6شكل )                                            

 2020 سنةالهـــــــرم السكاني لمحافظة األنبار ل

 
 ( .7المصدر : الجدول )

ن خصائص التركيب العمري لسكان محافظة األنبار تتمثل بفئة متوسطي إوفي ضوء ما تقدم ف    
األعمار فهم يعدون األساس الذي يستند عليه في تحقيق الرفاهية والسعادة لفئتي كبار وصغار السن 

 ًا فين محافظة األنبار تشهد ارتفاعأ, وذلك ألنها تقع على عاتقها مسؤولية إعالة تلك الفئتين , وبما 
السن فهم الفئة التي يعتمد عليها في مستقبل التنمية للمحافظة إذا ما توفرت لهم الظروف  فئة صغار

 حيحة  .المناسبة والتنمية البشرية الص
                                                           

 . 39مصدر سابق , ص  ( صالح عثمان صالح العاني ,1)

(2)  john Clarke , population , Geography , seconded , pergamon press , oxford , 1972 , p. 
70 . 
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 -:نسبة اإلعالة 
قادرين على  غيرهي ظاهرة سكانية لها عالقة بالفئات العمرية الثالثة , أي العالقة بين السكان     

سنة ( من جهة وبين  65سنة ( وكبار السن أكثر من ) 15أقل من )إعالة أنفسهم هم األطفال 
 . (1) ( 64 – 15السكان في سن العمل )

مدى قدرتهم على إعالة صغار وكبار السن ومدى قدرة الشباب على في تبرز أهمية فئة الشباب      
, كما  (2)تماعية توفير وسائل المعيشة والتعليم للصغار ورعاية المسنين من الناحية الصحية واالج

تشير في الوقت نفسه إلى حجم فئات المجتمع االتكالية التي تعتمد على الفئة الشابة المنتجة وتقوم 
هذه الفئة بإعالة صغار السن والمسنين , فإن نسبة اإلعالة تعتمد في قيمتها على طبيعة التركيب 

من فئات  اً كبير  اً غير دقيق ألن جزء اً , كما تعد نسبة اإلعالة معيار  (3) العمري للسكان في أي مجتمع
هناك كثير من الفئات القادرة على العمل عن أن صغار السن وكبار السن يمارسون العمل , فضاًل 

 . (4)حالة البطالة في هم دون العمل أي 
 :  (5) نستخرج نسبة اإلعالة وفق المعادلة التالية  
   x  100             سنة(         15صغار السن )أقل من =  الصغار عالةإنسبة   - أ

 سنة ( 64 – 15السكان في سن العمل )        

 x   100                   سنة فأكثر(         65كبار السن )  =  إعالة الكبارنسبة  - ب
 سنة ( 64 – 15السكان في سن العمل )      

      x   100فأكثر 65سنة +كبار السن  15صغار السن )أقل من  = العمريةنسبة اإلعالة  - ت
 سنة ( 64 – 15السكان في سن العمل )      

( إن نسبة اإلعالة 8عند تطبيق قوانين نسبة اإلعالة في محافظة األنبار تبين لنا من الجدول )       
فبلغت  2020و  2007 سنة%( , ثــم انخفضت في (106.2, بلغــــت 1997حسب تعداد  العمرية

سنة( وارتفاع  15ويعزى انخفاض فئة صغار السن )أقل من  ,%( على التوالي (79.8%( و (88
ن من أسباب انخفاض اإلعالة في إ,  1997 سنةسنة( عنها في  65 – 15فئة متوسطي العمر) 

                                                           

 . 338, ص  1984اهيم السعدي , جغرافية السكان , جامعة بغداد , ( مكي محمد عزيز ورياض إبر1)
, مطبعة االرشاد ,  1975 – 1957( مكي محمد عزيز , الهجرة إلى الكويت مع التأكيد على الهجرة العراقية 2)

 . 46, ص  1982بغداد , 

,  1985,  4 -3( عبد الحسين جواد السريع , بعض خصائص السكان في الكويت , مجلة الخليج العربي , العدد 3)

 . 70ص 

 . 206, ص  2007, النجف ,  3( عبد علي الخفاف , الوطن العربي أرضه وسكانه وموارده , ط4)
 . 388سابق , ص مكي محمد عزيز , رياض إبراهيم السعدي , جغرافية السكان , المصدر ال( 5)
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العراق عمومًا ومحافظة األنبار خصوصًا بسبب عودة الشباب المهاجرين , فضاًل عن مواصلة 
انخفاض الخصوبة الفعلية عند اإلناث واتباع  األسرة  برامج التنظيم والتخطيط لعدد اإلناث التعليم و 

 من أفراد األسرة .  
 (8جدول )

 (2020 – 2007 – 1997)  للسنواتنسبة اإلعالة الصغرى والعليا والكلية لسكان محافظة األنبار 

 % الكليةنسبة اإلعالة  %الكبارعالة إنسبة  % ارعالة الصغإنسبة  السنة 

1997 100.2 6 106.2 

2007 82.9 5.1 88 

2020 76.0 3.8 79.8 

 (.6المصدر : الملحق )
%( 82.9% ( ثم تراجعت إلى )100.2) 1997 سنةأما فيما يخص اإلعالة الصغرى فبلغت في   
 ألسباب تم ذكرها سابقًا . 2020و  2007 لسنتي %(76.0و)

انخفضت في  1997 سنة %((6هي األخرى تراجعت بعد أن كانت  إعالة الكباركما إن نسبة      
ن اإلعالة الكلية مرتفعة أويتضح لنا مما سبق  , 2020 سنة%( ل3.8ثم ) %((5.1إلى  2007 سنة

ن نسبة اإلعالة الصغرى أع وذلك بسبب أن لى بكثير من نسبة اإلعالة العليا في منطقة الدراسة وا 
 صغار السن في منطقة الدراسة أكثر من فئة كبار السن . 

 : التركيب النوعي للسكان  -2
إن دراسة التركيب النوعي لسكان محافظة األنبار أهمية كبيرة ألن هذا التركيب يبين القوة       

ج إلى المنتجة من كال الجنسين في أي مجتمع خاصة المجتمعات التي دخلت المرأة كعنصر منت
جانب الرجل , ويقاس التركيب النوعي للسكان أو ما يسمى بنسبة النوع هو عبارة عن عدد الذكور 

, فالنسبة النوع أهمية كبيرة فهي مؤشرًا أساسي لتركيب النوع لسكان المجتمع, فالنسبة  (1) إلى اإلناث
عن التركيب النوعي للسكان , إذ يعبر (2)تؤثر في الزواج والمواليد والوفيات , فضاًل عن قوة العمل

*, إذا كانت نسبة الذكور واإلناث  بنسبة الذكور لكل مئة من اإلناث وتعرف هذه النسبة بنسبة النوع

                                                           

( أسامة محمود محمد سحويل , العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في الخصوبة المرأة في محافظة شمال 1)

 . 48, ص  2014, كلية اآلداب , الجامعة اإلسالمية , غزة , غير منشورة غزة , أطروحة دكتوراه 

( عباس فاضل السعدي , التنمية االقتصادية في الهضبة الغربية في العراق , مجلة السدير , كلية اآلداب , جامعة 2)

 . 123, ص  2005الكوفة , السنة الثانية , 

 x 100    الذكورعدد  =نسبة النوع  (*)  
 عدد اإلناث                
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( أما إذا زادت نسبة الذكور على اإلناث تكون نسبة الذكور أكثر من 100متساوية تكون نسبة النوع )
ذا قلت عن ) (100)  . (1)اث ( كان الذكور أقل من اإلن100, وا 

 1997 سنة( إن نسبة النوع بلغت ل9أما في منطقة الدراسة فيظهر من التحليل للبيانات جدول )   
سنتي %( , ثم ارتفعت في 49.8%( , واإلناث )50.2( فكانت نسبة الذكور )(100.7نحو 

( على الترتيب إذ بلغت نسبة الذكور في عموم (105.7( و(101.5( لتصل إلى 2020 – (2007
 ن أعلى الترتيب , ونجد  48.6%)%( و )(49.6%( ونسبة اإلناث (51.4( و 50.4%المحافظة )

 (9جدول )
 (2020 – 2007 – 1997) للسنواتنسبة النوع لسكان أقضية محافظة األنبار 

 2020التوزيع النسبي  2007التوزيع النسبي  1997التوزيع النسبي   القضاء

ذكور 
% 

أناث 
% 

نسبة 
 النوع %

ذكور 
% 

أناث 
% 

نسبة 
 النوع %

ذكور 
% 

أناث 
% 

نسبة النوع 
% 

 105.8 48.6 51.4 102 49.5 50.5 101.2 49.7 50.3 الرمادي
 105.8 48.6 51.4 102 49.5 50.5 101.2 49.7 50.3 هيت

 105.8 48.6 51.4 100 50.0 50.0 99.2 50.2 49.8 الفلوجة
 105.8 48.6 51.4 102.4 49.4 50.6 101.6 49.6 50.4 عنه

 105.8 48.6 51.4 102.8 49.3 50.7 102.4 49.4 50.6 راوه

 105.8 48.6 51.4 102.4 49.4 50.6 102 49.5 50.5 ثةيحد

 105.8 48.6 51.4 103.3 49.2 50.8 102.4 49.4 50.6 الرطبة

 105.8 48.6 51.4 102.4 49.4 50.6 101.6 49.6 50.4 القائم

 105.3 48.7 51.3 102 49.5 50.5 100.8 49.8 50.2 الحبانية
 105.3 48.7 51.3 97.6 50.6 49.4 96.1 51.0 49.0 العامرية

 105.3 48.7 51.3 100 50.0 50.0 98.8 50.3 49.7 الكرمة
 105.7 48.6 51.4 101.5 49.6 50.4 100.7 49.8 50.2 المحافظة

 ( .5المصدر : الملحق ) 

                                                           

 . 212( عباس فاضل السعدي , دراسات في جغرافية السكان , مصدر سابق , ص 1)
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 ا الذكور , ـــــوال سيم  2003نسبة الذكور في تزايد بسبب عودة الكثير من المهاجرين إلى العراق في    

 سنةفضاًل عن إهمال تسجيل اإلناث في المناطق الريفية بعد االستقرار الذي شهدته المحافظة , وفي 
 أدى إلى عودة كافة المهاجرين الذكور إلى المحافظة . 2020

لكل من  التركيب النوعين أ( 9يتبين من خالل جدول )ا على صعيد أقضية محافظة األنبار أم     
 احتل قضاء راوه والرطبة المرتبة األولىتفاوت في جميع أقضية المحافظة , إذ يالذكور واإلناث 

%( ثم جاء في المرتبة 49.4%( ونسبة اإلناث )(50.6إذ بلغت نسبة الذكور ,  1997 سنةللذكور ل
 – 50.5الحبانية ( بنسبة )  –هيت  –الرمادي  –القائم  –عنه  –الثانية كاًل من أقضية ) حديثة 

 – 49.5( للذكور بالترتيب , ونسبة اإلناث ) % 50.2 – 50.3 – 50.3 – 50.4  - 50.4
( بالترتيب , ثم جاء في المرتبة األخيرة كاًل من 49.8% – 49.7 – 49.7  – 49.6 –49.6

( على الترتيب , ونسبة %49.0 –49.7 –49.8( بنسب )  العامرية –الكرمة  –أقضية ) الفلوجة 
 ( .8( على الترتيب كما موضح في الخريطة )% 51.0 – 50.3 – 50.2اإلناث )
الرطبة وراوه المرتبة األولى والثانية على التوالي  فقد أحتل قضاَءي 2007 سنةأما في      

   %( , ثـــــم جاءت أقضيــة (49.3%(  و (49.2%( للذكور ونسبة اإلناث (50.7%( و  (50.8
%( في المرتبة الثالثة , أما بقية (49.4%( للذكور واإلناث (50.6( بنسبة مـــالقائ –حديثة  –عنه )

ــــة ( بنسبـــــــــــــــــــانيةالحب –هيت  –الرمــــــــادي ة األخيرة لكل من  أقضية )المرتبجاءت فـــي فقد األقضية 
%( للذكور واإلناث (50.0الفلوجة والكرمة بنسبة  قضاءيو  (49.5)( للذكـــــور واإلناث  (%50.5

في %( , كما موضح (50.6%( للذكور واإلناث (49.4بنسبة  العامرية%( , وأخيرًا قضاء 50.0)
 ( .9الخريطة )
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 (8خريطة )
   1997 سنةالتوزيع النوعي لسكان أقضية محافظة األنبار ل

 
 ( .9الجدول ):  باالعتماد على :المصدر  
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 (9ريطة )خ
 2007 سنةالتوزيع النوعي لسكان أقضية محافظة األنبار ل

 
 ( . 9الجدول ):  باالعتماد على :المصدر  
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 ن أعلى نسبة للذكور في العديد من إ( 10والخريطة )( 9تبين لنا من الجدول ) 2020 سنةأما في  
 (10خريطة )

   2020سنةالتوزيع النوعي لسكان أقضية محافظة األنبار ل

 
 ( .  9الجدول ):  باالعتماد على :المصدر  
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حديثة  –راوه  –عنه  –الفلوجة  –هيت  –من أقضية ) الرمادي بنسبة واحدة , إذ سجل كٌل األقضية 
%( , وجاءت (48.6%( للذكور ونسبة اإلناث (51.4القائم( المرتبة األولى بنسبة  –الرطبة  –

الكرمة ( في المرتبة الثانية واألخيرة , إذ بلغت نسبة الذكور في هذه  –الحبانية  – العامريةأقضية ) 
 .%( (48.7واإلناث بنسبة  %((51.3األقضية 

بناًء على ما تقدم نجد أن عدد الذكور يفوق عدد اإلناث قلياًل ولكن هذا المعيار ال يحسب له     
أهمية في مجال ميدان الحياة , إذ إن فعالية اإلنسان تعتمد على مدى مساهمته في بناء المجتمع من 

معاشي خالل ما يتوفر للشخص من خدمات مناسبة مثل التعليم والصحة الجيدة وتحسين مستواه ال
ما يتعلق بطبيعة المسكن وخدمات مياه الشرب والصرف  ال سيماومدى مالئمة البيئة التي يعيش فيها 

الصحي , وتبرز أهمية التركيب النوعي في تحديد طبيعة أنشطة الحياة التي تالئم كل من الذكور 
 .(1) واإلناث في مجتمعه

 

 

 

 

 

  

                                                           

 . 34مصدر سابق , ص ( صالح عثمان عبد صالح العاني , 1)
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 المبحث األول
 المقاييس السكانية لإلنجاب

وتباينها  نجاب ساسية لتحديد معدالت اإلحدى المرتكزات األإالسكانية هي  المقاييس تعد      
اب في جميع أقضية محافظة دراسة مستويات اإلنج المبحثإذ سيتم في هذا ,  البحثفي منطقة 

  سنةمعدل المواليد الخام , ومعدل اإلنجاب المقاييس اإلنجاب المتمثلة ب , من خالل تحديداألنبار
, فضاًل عن معدل اإلنجاب الكلي , ومعدل اإلنجاب العمري  ومعدل اإلنجاب الزواجي , ومعدل

ولمقارنة هذه المعدالت بين أقضية  ,التكاثر اإلجمالي إضافة إلى نسبة األطفال إلى النساء 
جل أمن جميع أقضية محافظة األنبار , اجتماعية في تنموية و وضع خطط  من البدالمحافظة 

توفير العديد من المؤشرات على رأسها المؤشرات السكانية والخصائص الديموغرافية , هذه 
تعد  إذللتنمية االجتماعية ,  تشكل العناصر األساسية في عملية التخطيطالتي  المدخالت هي 

ن لهذه , ( الوفيات , الهجرة ة )المواليد ,سكان الثالثللنمو ال ات مكونأهم من الخصوبة  وا 
العناصر السكانية تأثير على التركيب الديموغرافي وتوزيع السكان في أي بلد ما في العالم , 

 مهماً سنة ( مصدرًا  49 – 15بمواليد النساء في سن اإلنجاب )المتعلقة البيانات  تعد لكلذ
مرأة خالل لألطفال التي تلدهم الصياغة السياسة السكانية والتنمية ويرمز للخصوبة إلى عدد ا

حياتها اإلنجابية , أي والدة أطفال أحياء إذ ينبغي التمييز بينها وبين القدرة البيولوجية على 
  . (1)وهي تعني القدرة على اإلنجاب  Fecundityاإلنجاب 

الدراسة لغرض منطقة هذه المقاييس الستخراج معدالت اإلنجاب في لذلك سنعتمد على      
 – 2007 – 1997)  للسنواتالمتوفرة في التعداد السكاني حسب المعطيات يعها جغرافيًا توز 

وهي عدد االنحرافات التي تبتعد فيها القيم عن  عيارية *مال ( , ولقد استخدمت الدرجات2020
بيان التوزيع الجغرافي لمعدالت اإلنجاب , إذ نستخدم أسلوب إحصائي يعطي ل الوسط الحسابي
أقضية منطقة الدراسة , إذ سنقتصر على جميع ة عن عدد الوالدات الموجودة في صورة واضح

لتسهيل وذلك , جغرافيًا باألشكال والخرائط والجداول لكل مقياس  مدعمة توزيع معدالت اإلنجاب
                                                           

جون ويكس , مقدمة في علم السكان , ترجمة فوزي سهاونه , مطبعة الجامعية األردنية , عمان , األردن  (1)
 .  83, ص  1989, 

 (*) z=(x1-x)÷s                                                                                          
 = االنحراف المعياري s= الوسط الحسابي , xالمتغير , x1  =   الدرجة المعياريةz=حيث أن 

 .  2017, دار وائل للنشر والتوزيع , عمان ,  1المصدر :ابو صيحة  , كايد عثمان ,جغرافية السكان , ط
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فيما يأتي مقاييس اإلنجاب التي نتناولها في  ,عملية مقارنة وربط اإلنجاب بالمتغيرات المؤثرة فيه 
 ث وهي كاآلتي :المبح

 -: Crude Birth Rateمعدل المواليد الخام  -1
في منتصف تلك الكلي  عدد السكان  إلىهو النسبة بين عدد المواليد األحياء في سنة معينة     

هذا المقياس من أسهل المقاييس وأكثرها شيوعًا واستخدامًا , ويعد  , (1) السنة مضروبًا في األلف
سنة(  49 – 15التي تتحدد بين ) المرأة لدى  اإلنجابة تؤثر في فترة ولهذه المقاييس عوامل عد

ال  هإذ سمي هذا المقياس بالخام ألن,  (2)السكان  جماليإ وبسن الزواج وهذا المقياس يتأثر بحجم
أي إن بعض السكان , األعمار في ختالف االيفرق بين الذكور واإلناث وال يأخذ بنظر االعتبار 

عملية اإلنجاب , فضاًل عن تأثيرهم في  في اً ليد مثل األطفال ال يكون لهم دور تنسب إليهم الموا
 معدل المواليد الخام كمقياس لإلنجاب ما يأتي :من بين مزايا و  , (3)معدل الهجرة 

 سهولة حسابه . - أ
 سهولة فهمه .  - ب
 . في حالة وجود نظام تسجيل الوالدات من الممكن استخراج معدل المواليد الخام سنوياً   - ت
من الحصول على معدل سنتمكن الخام  عند طرح معدل الوفيات الخام من معدل المواليد - ث

 .(4)الزيادة الطبيعية أو معدل نمو السكان , إذ لم تؤثر الهجرة العالية الخارجة من الحساب 
 : (5)إذ كان هناك نظام تسجيل موضوعي للمواليد ويعبر عنه بالصيغة اآلتية 

 x 1000        مواليد األحياء في السنة عدد  = معدل المواليد الخام 
 عدد السكان في منتصف السنة

                                                           

هاتها في محافظة الديوانية جواد كاظم الحسناوي , التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجا (1) 
, ص  2008,  3, مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية , المجلد الحادي عشر , العدد  1997حسب التعداد لعام 

278 . 
( وديان راسم ميسر الشمري , التحليل المكاني لمعدالت الخصوبة السكانية واتجاهاتها في قضاء الهاشمية 2)

, ص  2016, كلية اآلداب , جامعة القادسية , غير منشورة ماجستير ( , رسالة  2014 – 1987للمدة ) 
65 . 

 . 149( منصور الراوي , مصدر سابق , ص 3)
وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , أنماط الخصوبة المرأة في العراق , هيئة تعداد العام في ( 4)

 . 9, ص  1980الدراسات السكانية , آذار , 
 . 278, ص ,  مصدر سابق الحسناوي ,   ( جواد كاظم5)
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صغر حجم الظاهرة إذ نتيجة ل,  x 1000والمقاييس األخرى أيضًا  المقياس  وبسبب ضرب هذا 
يمكن الحصول على رقمين وبالتالي يستعاض عن النسبة المئوية بالنسبة كل بألف من السكان 

, مصدر , ومن عيوبه اختالف مصدر البسط عن مصدر المقام  (1)ان صحيحين في أكثر األحي
 . (2)الحيوية , بينما مصدر المقام التعدادات السكانية  اإلحصاءاتالبسط 

 (10جدول )
                     للسنواتتوزيع معدالت المواليد الخام في محافظة األنبار بحسب األقضية والبيئة 

 (1997 -  2007 – 2020) 
 2020 2007 1997 القضاء 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر
 24.7 25.2 24.3 27.4 26.8 27.9 32.2 34.5 30.5 الرمادي
 26.2 26.4 26.1 30.5 29.0 31.9 35.8 38.1 33.6 هيت

 24.8 22.2 26.1 26.3 23.6 27.5 33.6 34.4 33.2 الفلوجة

 26.8 28.7 25.8 30.4 31.2 29.9 34.1 42.0 30.0 عنــة

 27.2 34.7 24.7 32.7 45.0 25.8 44.1 52.6 39.5 راوه
 26.9 28.7 26.3 29.9 37.8 27.9 39.5 43.2 38.6 حديثة

 21.7 23.0 21.1 27.2 29.4 26.2 38.3 43.1 36.0 الرطبة

 24.8 26.9 22.6 28.5 31.4 26.5 43.7 44.3 43.3 القائم

 23.6 23.9 22.3 24.5 26.5 20.5 33.7 34.9 31.7 الحبانية

 22.8 23.3 20.9 26.0 27.2 21.2 41.7 42.1 27.5 العامرية

 27.1 27.2 26.3 28.2 28.3 27.4 39.5 39.8 36.8 الكرمة
مجموع 
 المحافظة

34.0 37.8 35.8 27.4 27.6 27.5 24.8 25.2 25.0 

 ( .7ملحق )ال: المصدر 
                                                           

,  1979( عبد الحسين الزيني , اإلحصــــاء الديمــوغرافي واإلحصـــاء السكاني , مطبعة العاني , بغداد , 1)

 .  75ص 

 . 3( خالد زهدي خواجة , إحصاءات الخصوبة , معهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية , ص 2)
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    للمواليد معدالت مرتفعةسجلت  1997 سنةاألنبار في محافظة ن أ( 10ويتبين من الجدول )
ويرجع , باأللف(  33.6البالغ ) العراقوهو أكثر من , باأللف(  35.8إذ بلغ فيها المعدل )

ر الرعاية الصحية لجميع السكان توفإلى  1997 سنةالسبب في ارتفاع معدالت المواليد في 
وقائية , فضاًل عن وجود قوانين تشجع على اإلنجاب  بصورة مجانية وانتشار الخدمات العالجية وال

 تشجيع الحملة الوطنية لإلنجاب وسجل الوالدات .يتم إضافة إلى ذلك 
إذ إنها انخفضت عما كانت , باأللف(  27.5بلغ مجموع معدل المواليد ) 2007 سنةا في أم    

 نتيجةيشة , وذلك ظروف المعب لهذا االنخفاض إلى صعوبة ويرجع السب 1997 سنةعليه في 
بسبب الحرب األمريكية على العراق  2003 سنة ًا فياسي الذي كان متدهور ياألمني والس للوضع
 . سنةهذا ال ى انخفاض معدل المواليد فيــــومحافظة األنبار خاصة وبالتالي أدى ذلك إل عامة
عدل المواليد انخفضت معدالت المواليد عن السنوات السابقة إذ بلغ م 2020 سنةفي و      
بسبب التحويالت االقتصادية واالجتماعية التي مرت بها المحافظة , وال سيما  (باأللف 25.0)
ن هذا المعدل انخفض مع إسهام المرأة في قوة العمل وتطوير مستوياتها التعليمية والثقافية أ

ذلك باستخدام طرق زيادة الوعي لدى المرأة في تحديد اإلنجاب و ل نتيجةواهتماماتها خارج المنزل 
 . (1)منع الحمل 

في معدل المواليد وجود تتباين واضح ( 10هر جدول )ظالتوزيع البيئي للمحافظة فيعن ا أم        
ة إذ بلغ المعدل يسنوات الدراساللمناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية خالل في االخام 

زى هذا التباين إلى مجموعة من , ويع 1997 سنة( باأللف على التوالي ل37.8( و )34.0)
منها تأخر سن الزواج في المناطق الحضرية , فضاًل عن توجههم نحو التعليم وزيادة  المتغيرات

فالبيئة الحضرية ما تزال أكثر تأثيرًا بعوامل التغيير وأقل  ,الوعي باستخدام طرق تحديد النسل 
تحبذ الزواج المبكر وكثرة اإلنجاب , فضاًل عن ارتباطًا بالقيم والتقاليد والعادات االجتماعية التي 

ن المرأة في المناطق الحضرية تفكر بقلة اإلنجاب بهدف تحقيق حياة كريمة ومكانة اجتماعية أ
مرموقة في المجتمع من خالل زيادة مستواها التعليمي وعملها خارج المنزل , وكل هذه األسباب 

على عكس المناطق الريفية التي تتطلب عامة  تدفع النساء إلى تقليل معدالت اإلنجاب بصفة

                                                           

قاييس الخصوبة وتباينها اإلقليمي في العراق , مجلة العلوم االجتماعية , الكويت ( عباس فاضل السعدي , م1)

 . 272, ص  1989, خريف  3, العدد  17, المجلد 
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قلة الوعي الثقافي والتعليمي   عن فضالً , للعمل في النشاط الزراعي  العاملة زيادة في األيدي 
طالة مدة الحياة الزوجية وكذلك الزواج المبكر وبالتالي كل هذه األسباب تجعل المرأة ال و للمرأة ,  ا 

 . (1)تفكر في تنظيم اإلنجاب 
قضاء  إذ سجل 1997 سنةيتباين معدل المواليد الخام ما بين أقضية محافظة األنبار في       

وجاء قضاء الرمادي ليسجل أدنى معدل وبلغ , باأللف(  44.1راوه أعلى معدل بلغ نحو )
ير التوزيع البيئي إلى تفوق شوتتباين باقي المعدالت بين هذين المعدلين , وي, باأللف(  32.2)

 ريف على الحضر في جميع أقضية محافظة األنبار .معدالت ال
,  (باأللف 32.7فقد كان أعلى معدل سجل في قضاء راوه إذ بلغ ) 2007 سنةا في أم        

مع تفوق معدالت الريف على , باأللف( 24.5وأدنى معدل سجل في قضاء الحبانية ليبلغ )
فقد تفوق فيها , مادي وهيت والفلوجة الحضر في أغلب أقضية محافظة األنبار باستثناء قضاء الر 

زيادة الطلب على ل نتيجةالحضر على الريف بسبب الهجرة السكانية من الريف إلى المدينة 
تتوفر فيها المؤسسات التعليمية والصحية والترفيهية  ألن هذه المدنفي المدن ,  العاملةاأليدي 

 .   التي يحتاج لديها 
محافظًا على المرتبة األولى في عدد المواليد  قضاء راوه بقي   ( أن10يتبين من الجدول )و      

باأللف( وأدنى معدل في قضاء  27.2إذ بلغ معدل المواليد في قضاء راوه ) 2020 سنةحتى في 
 باأللف( . 21.7الرطبة إذ بلغ )

يشير التوزيع البيئي إلى تفوق معدالت الريف على الحضر في أغلب األقضية الحضرية      
باأللف(  26.1سجل الحضر )و تثناء قضاء الفلوجة إذ تفوقت نسبة الحضر على الريف إذ باس

 باأللف( . 22.2والريف )
نها ال تسير أن معدالت المواليد الخام لم تكن منتظمة , كما أ( 10يتضح من  الجدول )     

من  سنوات البحثن هناك تغير من سنة ألخرى خالل إعلى وتيرة واحدة بشكل منتظم بل 
سكانيًا واضحًا خالل هذه المدة ,  اً ( , إال أنه يظهر أن هناك نمو 2007 - 2020 – 1997)

                                                           

, النشرة السكانية , اللجنة  غربي األمم المتحدة( هنري عزام , تحليل تفاضالت الخصوبة والقوى العاملة في 1)

 . 52 -50, ص  1979بيروت ,  , 16االقتصادية لغربي آسيا , العدد 
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ن أعلى معدل للمواليد الخام في محافظة األنبار كان في  باأللف(  35.8بلغ ) 1997 سنةوا 
 .  2007بألف( في سنة  27.5باأللف( و ) 25.0إذ بلغ ) 2020 سنةوكان أدنى معدل في 

هو التشجيع الحكومي وكذلك االستقرار  1997 سنةوراء ارتفاع عدد المواليد في  إن السبب    
 األمني في المحافظة , وهنالك أسباب تم ذكرها سابقًا .

وذلك بسبب الوضع األمني والسياسي  1997عن  المواليد  انخفض معدل 2007 سنةفي و     
أما  . سنةقلة عدد المواليد في هذا ال كانت تعاني منه المحافظة , إذ أدت هذه األسباب إلى الذي
 فإن سبب االنخفاض هو زيادة الوعي الثقافي والتعليمي لدى المرأة . 2020 سنةفي 

 : General Fertility Rate  العاماب ـــدل اإلنجـــمع -2
وهو أحد المقاييس المستخدمة في بيان الخصوبة السكانية إذ تمثل هذا المقياس بأحد      

لشائعة لالستعمال , وذلك بسبب كونه أكثر دقة في التعبير عن مستوياتها * بالمقارنة المقاييس ا
مع بعض المقاييس األخرى مثل معدل المواليد الخام , إن هذا المقياس يعني عدد النساء في سن 

نه ال يأخذ بنظر االعتبار جملة السكان , وبعبارة أخرى إن هذا  49 – 15الحمل من ) سنة( وا 
 49سنة وأكثر من  15يهمل فئات السكان من اإلناث الالتي هن خارج الحمل )أقل من  المقياس
 -: (2)ذلك فإن هذا المعدل يأخذ الصيغة اآلتية  ومع , (1)سنة( 

 x 1000                         اء في السنـــــــــــــةد األحيـــمواليالدد ـــــع = سنةمعدل اإلنجاب ال
 ( سنة في منتصف السنة49 - 15الحمل )اإلناث في سن عدد 

يعطينا نسبة المواليد لكل ألف من النساء في الذي هو و ن المعدل أومن عيوب هذا المقياس      
دون تمييز بينهم , وذلك ألن خصوبة النساء تختلف باختالف أعمار  عامةسن الحمل بصورة 

اب( يركز على مجتمع اإلناث فقط األمهات , والواضح مما تقدم إن معدل الخصوبة أو )اإلنجــ
كحدث حيوي يحدث في المجتمع السكاني  الوالداتن معدل المواليد يركز على إفي حين  ,(3)

                                                           

نعني بمستوى الخصوبة : مستوى اإلنجاب الفعلي للمرأة في سن الحمل ويقاس بأحد المقاييس الخصوبة  (*)
 التي من خاللها يمكن معرفة المناطق ذات الخصوبة العالية والمتوسطة والمنخفضة .

 اطروحة دكتوراها المكاني في صالح الدين , ( حسين علوان إبراهيم السامرائي , الخصوبة السكانية وتباينه1)
 . 83, ص  1995كلية اآلداب , جامعة بغداد , , 
( د. فتحي محمد أبو عيانه , جغرافية السكان وأسسها الديموغرافية , القاهرة , دار الجامعات المصرية , 2)

 . 111, ص    1977
 . 41,  مصدر سابق , ص ( صالح محسن جاسم 3)
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( بلغ معدل 11في جدول )الموضح  1997 سنةللسكان  سنةوتبعًا لنتائج التعداد ال , (1)ككل
البالغ  العراقن ـــــــــــــــلى مو أعــــــــــباأللف( وه 161.1في محافظة األنبار ) سنةاإلنجاب ال

  .  (2) (باأللف103.2)
 (11جدول )

                 للسنواتتوزيع معدالت اإلنجاب في محافظة األنبار بحسب األقضية والبيئة 
(1997 – 2007 – 2020 ) 

 2020 2007 1997 القضاء
 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 102.9 106.8 99.2 116.6 121.6 112.9 143.4 155.6 134.1 الرمادي
 108.8 111.8 106.5 147.4 151.3 144.2 162.3 178.5 148.2 هيت
 102.6 94.3 106.5 107.6 98.7 111.5 146.6 150.5 144.8 الفلوجة
 110.7 121.9 105.3 136.7 150.4 130.0 152.9 196.8 131.2 عنــة
 111.9 147.4 100.9 167.5 206.5 141.4 205.4 248.4 182.7 راوه
 111.0 121.9 107.1 144.2 158.9 139.6 179.8 193.5 176.3 حديثة
 89.8 97.5 85.9 115.7 125.9 110.9 174.6 193.0 165.9 الرطبة
 103.2 114.1 92.3 125.2 141.6 114.5 209.3 210.3 208.7 القائم
 99.0 101.6 90.9 109.2 112.9 101.0 149.1 154.6 139.1 الحبانية
 95.7 98.9 85.2 113.1 116.2 100.1 195.1 197.3 121.6 العامرية
 114.7 115.5 107.3 123.7 124.6 115.7 181.8 183.1 170.1 الكرمة
مجموع 
 المحافظة

151.5 171.9 161.1 116.8 122.8 119.6 101.3 106.8 104.0 

 . (8)ملحقال باالعتماد علىالمصدر:   
ن أ( 11في المحافظة , فتبين من الجدول ) سنةنجاب الالبيئي لمعدل اإلتوزيع لل النسبة ب أما    

 سنةبينما بلغ معدل اإلنجاب ال,  باأللف( 151.5هذا المعدل كان قد بلغ في المناطق الحضرية )
 . 1997 سنةباأللف( في  171.9في المناطق الريفية لمحافظة األنبار نحو )

                                                           

كلية مجلة السعدي , التباين اإلقليمي لمقاييس الخصوبة وعالقتها بتعليم المرأة في العراق , ( عباس فاضل 1)
 . 42, ص  1987,  12 – 10اآلداب , جامعة بغداد , المجلد األول للفترة من 

جامعة  ,, كلية التربية( رعد مفيد األنصاري , الخصب السكاني وتحليله المكاني في محافظة ديالى2)
 .  50, ص  2007 ,اطروحة دكتوراه غير منشورة  ية,المستنصر
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 119.6ليبلغ ) 2020و  2007 السنتينلعموم المحافظة في  سنةلانخفض معدل اإلنجاب ا
بسبب الظروف األمنية التي يشهدها العراق عمومًا , باأللف( على التوالي  104.0باأللف( )

 سنةومحافظة األنبار على وجه الخصوص , ويعزى ذلك إلى الحرب األمريكية على العراق في 
الظروف لى إشباب وترمل العديد من النساء , باإلضافة الكثير من ال إلى وفاةأدت  والتي 2003

, وقد ساهمت هذه الظروف بشكل كبير  (1)البالد بسبب الحرب  تهااالقتصادية الصعبة التي شهد
على نحو واسع , وكذلك بسبب  اإلنجابومباشر في انخفاض نسب الزواج وانخفاض معدالت 

 . (2)وعي المرأة باستخدام وسائل منع الحمل 
باأللف(  209.3المرتبة األولى , إذ بلغ ) احتلن قضاء القائم أ( 11ويتبين من الجدول )    

 باأللف( . 143.4وأدنى معدل في قضاء الرمادي إذ بلغ )
باأللف( وفي الريف  116.8في الحضر ) سنةبلغ معدل اإلنجاب ال 2007 سنةا في أم     
باأللف(  101.3يد في المناطق الحضرية )بلغ معدل الموال 2020 سنةفي و  , باأللف( 122.8)

 باأللف( . 106.8والمناطق الريفية )
هو الحصار االقتصادي الذي شهده  1997 سنةولعل السبب في ارتفاع سكان الريف في     

سكان األرياف على الزراعة لتوفير قوتهم اليومي وتحقيق المكاسب المادية لرفع ذ اعتمد إالعراق 
نبارية أن تنجب أكبر عدد ممكن من ولهذا األمر يتطلب من العائلة األمستواهم المعاشي , 

على عكس المناطق  والعمل في الحقل  منتجينألن األطفال في المناطق الريفية , األطفال 
 سنةمعدل اإلنجاب الجاء ولهذا  , (3)منتجين نوعًا ماغير الحضرية إذ يكون األطفال مستهلكين 

مساهمة المرأة في العمل وتقدم مستواها  ازدادتكذلك و في أريافها , في الحضر منخفضًا قياسًا 
تقليل عدد األطفال لرفع مستوى تربيتهم ورعايتهم بشكل إلى التعليمي والثقافي يوحى لها بالضرورة 

 . (4)سليم

                                                           

(1) hats // www. ar . m . Wikipedia , oug . 2021 
( حسين عذاب عطشان الجبوري , التحليل المكاني ألثر التعليم في الخصوبة السكانية في محافظات الفرات 2)

 . 45ص  قادسية ,جامعة ال, كلية اآلداب ,رسالة ماجستير ,  2005 – 1978األوسط لمدة 
 4( عباس فاضل السعدي , اإلنجاب في العراق : دراسة في االنتشار المكاني , مجلة جامعة الملك سعود , م3)

 . 284م , كلية اآلداب , جامعة بغداد , ص  1992,  317 – 271( , ص1, اآلداب )
 . 51, ص المصدر السابق ( رعد مفيد الخزرجي , 4)
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أن الصورة اختلفت بالنسبة لألقضية التي أحتلت المرتبة األولى قضاء  2007 سنةبينما تبين في 
ارتفاع معدالت الزواج بدرجة كبيرة ذلك إلى باأللف( , ويعود السبب في  167.5بمعدل ) راوه

وانخفاض ميل النساء إلى استخدام وسائل منع الحمل , وكذلك ألنها منطقة ريفية تحث على 
الزراعية مما يدعم ذلك  العاملة اإلنجاب لعدد أكبر من األطفال وانضمام األبناء إلى األيدي 

باأللف(  111.5ف على الحضر باستثناء قضاء الفلوجة الذي يبلغ معدل الحضر فيه )تفوق الري
 باأللف( . 98.7ويبلغ معدل الريف فيها إلى )

بين قضاء الكرمة وقضاء الرطبة بمعدل  سنةنجاب التحدد معدل اإل 2020 سنةفي و     
في قضاء الفلوجة مع مالحظة تفوق الحضر , باأللف( على التوالي  89.8باأللف( ) 114.7)

إلى هجرة السكان من الريف إلى المدينة بسبب ضعف  في ذلك على ريفها , ويعود السبب
الخدمات المتوفرة في المناطق الريفية , مما يدفع األفراد للهجرة إلى المناطق الحضرية وكذلك 

ن الحضر كل هذه األسباب تؤدي إلى زيادة أعداد سكا, توفير فرص العمل داخل قضاء الفلوجة 
 .في قضاء الفلوجة 

 :Marital Fertility Rate ــــاب الزواجـــــي دل اإلنجـــمع -3
عدد المواليد في سنة معينة على عدد النساء المتزوجات نسبة بين معدل اإلنجاب الزواجي هو    

سنة( , ويعد هذا المقياس أكثر دقة وأفضل نسبيًا من معدل  49 – 15في عمر اإلنجاب من )
ألن هذا المعدل يأخذ بالحساب معدالت الزواج بين اإلناث في سن اإلنجاب نظرًا ,  سنةاليد الالمو 

لوجود بعض اإلناث في مثل هذا السن وهن عازبات , وبذلك فإن هذا المعدل يحصر نسبة 
يعد هذا المقياس أدق للقوة المواليد على النساء المتزوجات فقط في سن الحمل , إضافة إلى ذلك 

 -: (1)سلية لدى األنثى , ويحسب هذا المعدل وفق الصيغة اآلتيةالتنا

 x 1000                         المواليـــد في سنة معينة دد ــــــــــع =معدل اإلنجاب الزواجي
 سنة( 49 – 15عدد النساء المتزوجات في عمر اإلنجاب )          

في محافظة  1997 سنةلاب الزواجي نجن معدل اإلأ( ظهر 12ومن بيانات الجدول )    
امرأة وهو معدل مرتفع جدًا , وهذا يدل على إن  ( طفل في السنة لكل ألف203.7األنبار بلغ )

                                                           

 . 43ص مصدر سابق , د الخطاوي , ( دانيال محسن بشار عب1)
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نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة كانت منخفضة في ذلك الوقت , كذلك التشجيع 
  .  فيهازيادة ال إلى دىالحكومي على الوالدات أ

( 175.7انخفضت نسبة معدل اإلنجاب الزواجي إذ بلغ ) 2020و  2007 السنوات ا فيأم      
( مولود في السنة لكل ألف امرأة على التوالي . وذلك نتيجة  الستخدام وسائل منع 156.2)

مما أدى إلى إلى ارتفاع المستوى التعليمي لدى اإلناث  , باإلضافةالحمل لتنظيم األسرة 
 . انخفاض عدد الوالدات 

 (12جدول )
      للسنواتتوزيع معدالت اإلنجاب الزواجي في محافظة األنبار بحسب األقضية والبيئة 

(1997 – 2007 – 2020 ) 
 2020 2007 1997 القضاء

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 158.2 159.1 157.4 177.2 181.0 174.3 187.7 204.7 175.0 الرمادي
 162.1 154.6 168.9 187.8 209.2 172.4 201.6 216.9 187.8 هيت

 154.9 129.0 169.0 162.6 135.0 176.9 188.2 195.3 185.1 الفلوجة

 169.8 174.8 167.1 181.0 215.7 165.7 182.6 232.3 157.6 عنــة

 171.9 205.6 160.1 239.0 308.5 196.0 243.9 304.1 213.7 راوه 

 170.0 170.3 169.9 192.6 182.2 196.5 216.2 237.3 211.0 حديثة

 136.7 137.4 136.3 176.4 177.3 175.9 216.0 254.0 199.5 الرطبة

 152.9 158.5 146.3 188.1 196.8 181.7 249.3 256.6 244.7 القائم

 149.6 151.2 144.2 171.4 168.0 180.4 195.8 201.5 185.0 الحبانية

 136.0 136.2 135.2 157.3 160.0 145.6 236.3 238.8 149.3 العامرية

 162.9 162.2 170.1 175.8 175.0 183.5 223.5 225.6 204.8 الكرمة

 مجموع
 المحافظة

191.4 
 

217.7 203.7 177.2 174.0 175.7 160.7 152.0 156.2 

     . (9ملحق )الباالعتماد على المصدر : 
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عًا في الريف مقارنة مع الحضر , وهذا يدل أما التوزيع البيئي لمعدل اإلنجاب الزواجي كان مرتف  
وبالتالي تكون النسبة منخفضة , إذ بلغ في الحضر على استخدام النساء وسائل منع الحمل 

باأللف( أما في الريف فقد بلغ  191.4) حوالي 1997 سنةمعدل اإلنجاب الزواجي في الحضر ل
 ائل في الريف .بسبب عدم استخدام هذه الوس, وذلك  (باأللف 217.7)حوالي 

( 177.2بلغت نسبة معدل اإلنجاب الزواجي في الحضر ) 2020و  2007 السنواتفي و     
( باأللف , وهذا 152.0( و)174.0( باأللف , أما في الريف بلغ معدل اإلنجاب )160.7)و

ال زالت منخفضة على الرغم من   يدل على إن نسبة النساء المستخدمات لوسائل منع الحمل
 الحاصل في الوقت الراهن . التقدم

( أن أعلى معدل لإلنجاب الزواجي كان في 12ا على مستوى األقضية تبين من الجدول )أم      
 سنةباأللف( ل 182.6في قضاء عنه إذ بلغ )باأللف( وأدنى معدل  249.3قضاء القائم إذ بلغ )

 , أما باقي األقضية فتقع بين هذين المعدلين . 1997
( 171.9( و )239.0بلغ أعلى معدل في قضاء راوه ) 2020و  2007 نواتالسا في أم     

( باأللف على 136.0( و )157.3إذ بلغ ) العامريةباأللف على التوالي وأدنى معدل في قضاء 
 ين .يئقضاالتوالي وتأتي بقية المعدالت بين هذين ال

قضية نتيجة للتباين في نجاب الزواجي مرتفعة في بعض األن معدالت اإلأونستنتج مما سبق     
منها  متغيراتمعدالت اإلنجاب الزواجي ما بين الحضر والريف , ويعود ذلك نتيجة لعدة 

 في الفصل الثالث من هذه الدراسة .  المتغيراتجتماعية وسيتم تناول هذه القتصادية واالا

 : Age- fertility Rate  اإلنجاب العمري معـدل   -4
عدد المواليد لألمهات في أعمار معينة على عدد اإلناث في كل ي جمالإسبة بين هو الن      

األولى , وعادة ما تكون فئة خمسية )أي كل خمس سنوات( وهو أدق من المعادلتين , فئة عمرية 
, وذلك ألن عدد المواليد يختلف باختالف  سنةمعدل المواليد الخام , والثانية معدل اإلنجاب ال

 – 20بين ) المرأة  دون سن العشرين أقل إنجابًا منتكون المرأة , و (1)ةأعمار األمهات بدرجة كبير 
سنة( بينما تقل قدرة المرأة اإلنجابية بالتدرج بعد ذلك , وقد أثبتت الدراسات اإلحصائية  35

                                                           

( فتحي أبو عيانه , جغرافية السكان , دار النهضة العربية للطباعة والنشر , بيروت , الطبعة الخامسة , 1)
 . 156, ص  2000
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 ة%( في عمر الرابعة عشر 1نموذجًا افتراضيًا يدل على أن نسبة النساء القادرات على اإلنجاب  )
, إذ إن األمم المتحدة  سنة (22%( في عمر )93لخمسين وترتفع النسبة إلى )وكذلك في عمر ا

( دولة إلى ثالث أنواع رئيسة من 72في ) اإلنجاب العمريتوصلت في دراستها لمعدالت 
 -وهي كاآلتي : , واألعمار التي يكون فيها اإلنجاب بأعلى مستوياتهالمنحنيات 

عمرية الفي فئة لى ذروته إيصل اإلنجاب  إذ -: Early peak Type نمط الذروة المبكرة  - أ
 سنة . (25 – 20)

ويصل اإلنجاب في حده األقصى في فئة  -: Type Late peakنمط الذروة المتأخرة   - ب
 . ( سنة30 - 25عمرية )ال

أي إن معدل اإلنجاب بين الفئتين  -:Type  Brood peakنمط الذروة العريضة   - ت
 . (1)سنة( متقاربة جداً  30 – 25سنة( و ) 25 – 20العمريتين )

 ,فالبيانات الالزمة لحساب هذا المعدل هو عدد المواليد خالل سنة معينة لإلناث في فئة عمرية 
 - 15)وتحدد الفئة العمرية من , السنة على عدد اإلناث في نفس الفئة العمرية في منتصف 

 -: (2)وبالتالي تأخذ الصيغة التالية ( سنة , 49
 x 1000    المواليـــد خالل سنة معينة لإلناث في فئة عمرية  دد ـــــع = العمري اإلنجابمعدل  

 عدد اإلناث في نفس الفئة العمرية في منتصف السنة
لمحافظة  اإلنجاب العمريمعدل  لنا أن( يتضح 7( والشكل )13معطيات الجدول )ومن        

انه يتباين من فئة عمرية إلى أخرى , ب 1997 سنةللسكان ل سنةتعداد الالاألنبار حسب نتائج 
باأللف( تمثل أقل المعدالت ويفسر  52.1سنة( إذ بلغت ) 19 – 15الفئة العمرية من ) فيفوجد 

ذلك بأن احتماالت الحمل أثناء الدورة الطبيعية تكون ضعيفة تصل نسبتها على سبيل المثال 
في سن مبكر بسبب تاة المتزوجة فقد يتأخر الحمل للف ة ,%( للمرأة في سن السابعة عشر 10)

عدم انتظام دورتها الطبيعية وعدم نضوج البويضات تمامًا في المبيض , فضاًل عن اآلثار الضارة 
  ثم بدأ هذا المعدل باالرتفاع ليصل أقصاه في فئات األعمار, (3)للزواج المبكر وينتج عنه العقم 

باأللف( و  257.3ليبلغ نحو)( سنة  34 -30( و )29 - 25التي تقع بين ) المتوسطة

                                                           

 . 53 – 52ص  ( رعد مفيد أحمد الخزرجي , مصدر سابق , 1)
 . 229مصدر سابق , ص  ( عبد الحسن زيني و عبد الحليم القيسي , اإلحصاء السكاني ,2)
 . 56ص  المصدر السابق , ( حسين علوان إبراهيم السامرائي , 3)
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فيها ليمثل قمة النضوج للمرأة , فضاًل عن إن هذه الفئات تزداد , باأللف( على التوالي  250.4)
اإلنجاب ويأخذ معدل , قابلية المرأة على اإلنجاب أكثر مما عليه في الفئات الصغيرة والكبيرة 

       توى له في الفئة األخيرة باالنخفاض بعد هذه الفئات المتوسطة ليصل أدنى مس العمري
 باأللف( . 71.1تبلغ ) إذسنة(  49 – 45)

 (13جدول )
قضية  نبار بحسب األفي محافظة األ اإلنجاب الكلية ومعدالت  اإلنجاب العمريةتوزيع معدالت 

 .1997 سنةفي 
معدالت  المجموع  ةاإلنجاب العمري تمعدال القضاء

اإلنجاب 
  ةالكلي

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 5.1 1017.9 60.2 97.8 189.8 223.1 234.6 168.2 44.1 الرمادي

 5.7 1141.7 60.8 110.4 226.1 243.5 259.2 190.2 51.4 هيت

 5.2 1034.8 57.7 97.0 199.4 235.1 231.2 169.3 45.3 الفلوجة

 5.3 1061.0 31.0 115.8 197.6 244.7 241.8 177.0 53.1 عنــة

 7.3 1468.6 115.9 148.9 232.8 323.7 327.6 258.6 61.2 راوه

 6.3 1264.4 57.6 119.1 230.1 299.7 285.6 212.2 60.0 حديثة

 6.0 1193.2 121.3 133.9 140.8 213.0 272.0 229.6 82.7 الرطبة

 7.4 1477.7 111.2 151.4 256.6 297.1 330.6 253.2 77.6 القائم

 5.3 1067.3 58.6 112.2 183.2 257.3 250.6 168.7 36.6 الحبانية

 6.8 1368.0 136.6 147.4 229.9 274.3 277.5 232.5 69.9 العامرية

 6.3 1262.9 83.8 107.0 225.6 281.9 279.5 223.5 61.6 الكرمة

محافظة 
 االنبار

52.1 191.2 257.3 250.4 207.1 110.3 71.1 1139.5 5.7 

 . (10ملحق )ال :المصدر 
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أما على أساس أقضية منطقة الدراسة فيظهر أن معدالت اإلنجاب العمرية لم تأخذ مستوى واحد   
في المناطق الريفية مقارنة مع المناطق الحضرية , وقد يعود  لإلنجابإذ ترتفع الفئات العمرية 

ى التعليمي والثقافي المستو  نتيجة الرتفاعذلك إلى ارتفاع نسبة التحضر في المناطق الحضرية 
ا المناطق الريفية فترتفع فيها الوالدات بسبب انخفاض الدخل وكذلك أم   ,لدى اإلناث المتحضرات 

وعند مالحظة معطيات الجدول  ,انخفاض المستوى التعليمي لدى اإلناث في المناطق الريفية 
فئة في المناطق لكل  العمرية  اإلنجابمعدالت  الذي يوضح فيه( 7( والشكل )15( و )14)

( و 48.8سنة( بلغت ) 19 – 15الحضرية والريفية لم تكن بمستوى واحد ففي الفئة من )
 و ــــسنة( إلى نح 34 – 30لت الفئة )ــــا وصـــــــــوالي . بينمـــــــــى التـــــف علـــــ( باألل55.8)
 هذا التباين إلى الفئات المتقدمة ف على التوالي في حين ينسحبـــــــــــ( باألل271.6( و )232.8)

 (14جدول )
نبار بحسب للحضر في محافظة األ ةالكلي اإلنجابالعمرية ومعدالت  اإلنجابتوزيع معدالت 

  1997 سنةقضية  في األ
معدالت  المجموع  اإلنجاب العمرية تمعدال القضاء 

 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 الكلية اإلنجاب 

 4.8 950.3 66.8 81.2 180.5 207.8 221.8 152.6 39.6 الرمادي
 5.2 1038.1 46.5 91.5 214.4 228.7 237.8 173.1 46.1 هيت

 5.1 1016.0 54.6 94.2 193.7 228.5 228.1 171.2 45.6 الفلوجة
 4.6 911.6 19.2 77.7 181.0 240.8 198.9 152.7 41.3 عنــة
 6.2 1236.1 56.1 93.0 201.3 283.9 301.0 250.6 50.2 راوه

 6.2 1239.5 61.6 114.9 221.3 284.0 281.2 216.4 60.2 حديثة

 5.6 1115.7 73.2 127.0 134.3 205.7 275.7 220.6 79.3 الرطبة  
 7.2 1447.7 107.8 143.0 249.8 269.7 329.8 266.9 80.8 القائم

 4.9 979.9 67.0 108.0 144.2 250.0 230.5 155.2 24.9 الحبانية
 3.9 778.4 95.2 27.0 58.8 155.2 228.1 174.6 39.5 العامرية

 6.2 1234.2 195.4 47.9 210.5 242.9 249.1 219.7 68.6 الكرمة
محافظة 
 االنبار

48.8 182.0 244.6 232.8 194.6 96.1 65.6 1064.6 5.3 

 . (11ملحق )الالمصدر : 
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 (15جدول )
نبار بحسب للريف في محافظة األ  ةالكلي اإلنجابالعمرية ومعدالت  نجاباإلتوزيع معدالت 

  1997 سنةفي  قضيةاأل
معدالت  المجموع العمرية  اإلنجاب تمعدال القضاء 

اإلنجاب 

 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 الكلية 

 5.6 1110.9 51.8 121.1 203.6 245.6 251.3 187.8 49.7 الرمادي

 6.3 1264.9 75.6 138.3 240.1 261.4 283.3 208.8 57.5 هيت

 5.4 1078.8 64.3 103.6 213.4 250.4 237.7 165.0 44.5 الفلوجة

 6.9 1378.5 57.1 215.2 233.6 254.0 324.5 216.6 77.5 عنــة

 9.6 1927.4 228.1 255.6 301.4 409.1 379.7 274.1 79.4 راوه

 6.8 1361.9 40.3 136.8 271.8 356.7 301.6 195.4 59.3 حديثة

 6.8 1363.6 226.7 149.5 154.4 229.5 265.3 247.6 90.7 الرطبة

 7.7 1531.1 116.1 165.7 267.7 344.1 331.7 232.8 73.1 القائم

 5.6 1119.9 54.7 114.5 208.5 261.7 262.5 175.4 42.6 ةالحباني

 6.9 1385.9 137.9 152.7 233.0 278.5 278.9 234.1 70.7 العامرية

 6.3 1269.9 75.1 113.8 227.2 286.5 282.5 223.8 60.8 الكرمة

محافظة 

 االنبار

55.8 201.2 271.3 271.6 222.8 128.0 77.2 1228.0 6.1 

 . (12ملحق )ال :المصدر
ة( , وعند سن 49 – 45( باأللف على التوالي , وفي الفئة )77.2( و )65.6لتصل إلى )     

في المناطق الحضرية  اإلنجابينخفض معدل  اإلنجاب العمريمالحظة المنحنى في معدل 
لذلك يعد الزواج المتأخر سمة , وبينما يرتفع في المناطق الريفية , وهذا يرتبط في سن الزواج 

 يكون فيها الزواج في وقتبارزة في المناطق الحضرية على العكس من المناطق الريفية التي 
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يفضلون أكبر عدد من الذين  اليد السائدة بين سكان الريفإضافة إلى ذلك العادات والتق, مبكر 
 انخفاض نسبة النساء المتعلمات بشكل كبير.  , وكذلك وارتفاع نسبة األمية و المواليد 

 (7شكل )
1997 سنةل نبارفي محافظة األ ةالعمري إلنجابمعدالت ا

  
 ( .15 - 14 – 13) جداول الالمصدر :  

لمحافظة األنبار كما موضح في جدول  اإلنجاب العمرييظهر أن معدالت  2007 سنةا في أم    
باأللف( ثم  41.0( سنة ليبلغ )19 - 15في الفئة العمرية )انخفضت قد  ( , 8( والشكل )16)

( ليبلغ حوالي 34 -30( و )29 -25أقصاه في الفئتين العمريتين ) يصل معدل اإلنجاب
 49 – 45وأدنى مستوى في الفئة من ), باأللف( على التوالي  177.0باأللف( و ) 195.2)

 . ( 17كما موضح في جدول ) باأللف( 51.7سنة( لتصل إلى )
لم  2007 سنةالعمرية ل اإلنجابأن معدل  فيتبينا على مستوى أقضية منطقة الدراسة أم      

لب الفئات العمرية في مراكز األقضية هي ن أغأأيضًا  ويتبينيأخذ مستوى واحد في التوزيع , 
 . ها سابقاً ناذكر التي سباب االويعود ذلك إلى , أقل مما في النواحي 

( 19 -15تظهر أن أعلى قيمة لفئة الحمل األولى )( 17و )( 16وعند مالحظة الجدول )   
العمرية كانت أما أدنى قيمة لهذه الفئة , باأللف(  86.3سنة كانت في قضاء راوه , وقد بلغت )
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( سنة فقد 24 - 20باأللف( , أما الفئة العمرية الثانية ) 32.9في قضاء الحبانية وقد بلغت )
وأدنى قيمة لها في قضاء , باأللف( 200.2إذ بلغت ) راوهكانت أعلى قيمة أيضًا في قضاء 

رت أعلى فقد ظه ( سنة29 -25باأللف( , أما الفئــة الثالثة من ) 121.4الحبانية إذ بلغت )
باأللف( , وأدنــــــى قيمة لها في قضاء الرطبة  272.5هيت إذ بلغت )معدل لها في قضاء 

 باأللف( . 161.7)
 (16جدول )

في محافظة األنبار بحسب األقضية  ةالكلينجاب إلومعدالت ا ةالعمري نجابإلاتوزيع معدالت 
  2007 سنةفي 

الت معد المجموع   ةنجاب العمرياإل  تمعدال القضاء
نجاب اإل 

 ةالكلي
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 4.0 799.0 38.2 74.2 156.6 172.2 181.5 135.5 40.7 الرمادي

 5.6 1119.1 61.6 109.0 159.0 236.9 342.4 172.1 38.1 هيت

 3.7 731.0 40.8 64.7 120.1 158.3 178.0 131.7 37.4 الفلوجة

 4.8 962.7 62.3 107.1 145.8 202.5 223.6 181.0 40.4 ةعنــ

 5.6 1129.8 88.7 124.1 160.7 204.6 265.1 200.2 86.3 راوه

 5.2 1035.3 100.8 51.1 156.9 251.1 245.2 175.5 54.8 حديثة

 3.9 787.0 79.5 41.0 126.5 164.5 175.4 151.1 49.1 الرطبة

 4.2 844.7 80.1 58.0 87.7 208.3 206.7 163.4 40.5 القائم

 3.0 594.9 42.8 35.1 79.5 129.0 153.7 121.9 32.9 الحبانية

 4.0 809.2 17.2 73.5 188.0 203.0 160.5 132.1 34.9 العامرية

 4.4 886.9 94.2 134.6 104.1 173.2 190.1 144.3 46.4 الكرمة

محافظة 
 4.1 812.9 53.1 72.5 130.4 178.3 193.9 143.8 41.0 نباراأل 

 . (13ملحق )الالمصدر : 
إذ بلغت  ة كانت أعلى قيمة لها في قضاء حديثة( سن34 - 30ا الفئة العمرية الرابعة من )أم    
باأللف( , فيما يخص  145.5إذ بلغت )  العامريةوأدنى قيمة لها في قضاء , باأللف(  258.3)

إذ بلغت  هيتقيمة لها في قضاء ( سنة فقد ظهرت أعلى 39 – 35الفئة العمرية الخامسة من )
 باأللف( . 90.0بلغت ) الكرمةباأللف( وأدنى قيمة لها في قضاء 167.0)
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وبلغت  راوه( سنة كانت أعلى قيمة لها في قضاء 44 - 40ا فئة الحمل السادسة من )أم  
فقد باأللف( , أما الفئة األخيرة للحمل  30.0)الرطبةباأللف( وأدنى قيمة لها في قضاء  114.5)

وأدنى قيمة لها في قضاء , باأللف(  124.4إذ بلغت ) الحبانيةكانت أعلى قيمة لها في قضاء 
باأللف(  1031.2) هيتباأللف( , أما على مستوى المعدل إذ بلغ في قضاء  22.8) العامرية

  . باأللف(  725.3الذي بلغ ) العامريةوأدنى معدل في قضاء 
ن التوزيع البيئي للمحافظة أ( يظهر 8( والشكل )18) ( و17وعند مالحظة الجدولين )    

( سنة 29 - 25متباين ما بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية , فالبيئة المتوسطة من )
( 198.2( و )195.2لمنطقة الدراسة إذ يبلغ المعدل فيها ) نجاب تشكل أعلى معدالت اإل

إذ تفوق معدالت الريف على  ات العمريةية الفئباأللف على التوالي , وكذلك الحال في بق
 . الحضر

 (17جدول )
نبار بحسب للحضر في محافظة األ ةالكلينجاب إلومعدالت ا  ةنجاب العمرياإلتوزيع معدالت 

  2007 سنةفي  قضية األ

معدالت  المجموع  ةنجاب العمرياإل  تمعدال القضاء 
نجاب  اإل 

 ةالكلي
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 3.8 758.5 29.1 69.9 149.4 166.7 171.6 130.3 41.4 الرمادي

 5.2 1031.2 57.6 106.6 167.0 218.8 272.5 166.1 42.6 هيت

 3.8 755.0 43.9 62.6 120.7 165.9 188.4 134.9 38.6 الفلوجة

 4.4 887.2 33.9 70.7 160.6 202.4 195.0 188.7 35.9 عنــة

 4.7 942.4 38.5 114.5 143.8 183.1 222.5 158.8 81.3 وهرا

 5.1 1023.4 110.5 40.2 147.4 258.3 246.7 165.6 54.8 حديثة

 3.8 756.1 92.0 30.0 118.8 157.4 161.7 144.1 52.2 الرطبة

 3.7 746.1 84.3 32.2 30.1 187.0 219.3 157.8 35.4 القائم

 3.7 733.6 124.4 32.2 92.7 149.0 173.0 121.4 40.9 الحبانية

 3.6 725.3 22.8 79.4 112.8 145.5 211.3 123.1 30.4 العامرية

 3.8 756.3 29.7 60.5 90.1 168.9 196.4 173.9 36.8 الكرمة

محافظة 
 4.0 796.2 51.7 62.8 125.2 177.0 195.2 142.3 42.0 نباراأل 

  . ( 14ملحق )الالمصدر:  
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 (18جدول )
نبار بحسب للريف في محافظة األ  ةالكلي نجاب ومعدالت اإل ةنجاب العمرياإل توزيع معدالت

  2007 سنةفي قضية األ
معدالت  المجموع  ةنجاب  العمرياإل  تمعدال القضاء 

نجاب اإل 
 ةالكلي

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 الرمادي
39.9 142.3 195.5 180.4 168.5 80.7 51.9 859.2 4.3 

 هيت
33.8 180.2 475.2 261.8 150.5 112.8 66.2 1280.4 6.4 

 الفلوجة
34.8 124.8 156.1 140.5 118.5 69.5 32.2 676.4 3.4 

 عنــة
48.4 168.7 311.2 207.2 119.6 179.7 128.7 1163.5 5.8 

 7.2 1437.8 180.0 138.2 191.7 236.8 332.0 266.4 92.6 راوه

 حديثة
54.5 211.8 241.3 234.2 193.4 82.9 64.2 1082.2 5.4 

 الرطبة
42.8 165.6 207.4 179.8 144.2 69.7 52.6 862.1 4.3 

 القائم
47.5 171.9 189.9 246.0 216.6 100.7 74.2 1046.9 5.2 

 الحبانية
37.7 149.2 185.6 161.1 129.1 61.4 46.9 771.0 3.9 

 العامرية
36.1 134.4 152.4 217.8 214.9 71.4 16.0 843.0 4.2 

 الكرمة
47.3 141.2 189.4 174.0 105.4 142.8 102.6 902.7 4.5 

محافظة 
 4.4 874.1 59.2 90.8 148.6 187.0 198.2 149.2 41.2 نباراأل 

 . (15ملحق )الالمصدر : 
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لزواج ا: عوامل منها إلى عدة عدد أفراد األسرة في المناطق الريفية في يعود سبب الزيادة و 
انخفاض المستوى الثقافي , و تعدد الزوجات , و المبكر الذي يطيل عمر الحياة الزوجية 
 .( 1) كس من النساء في المناطق الحضريةواالقتصادي والتعليمي لدى النساء على الع

ال تختلف عن فهي  2007 سنةالصور التوزيعية والبيئية ألقضية محافظة االنبار ل  اأم       
ن لديها الفئات العمرية فكل افظة , المحجمالي إ معدالت ريفية أعلى من المعدالت الحضرية , وا 

فيما بينهما سواء على المستوى الحضري أو الريفي , وهذا يعود   نجاب العمرياإلتباينت معدالت 
الختالف المستويات االجتماعية واالقتصادية والبيئية السائدة لكل قضاء من أقضية محافظة 

 األنبار.
 (8شكل )

 2007 سنةلنبار في محافظة األ ةنجاب العمريمعدالت اإل

 
 ( .18 - 17 -16) ل او جدالالمصدر : 

تبدأ  نجاب أن معدالت اإلإلى ( 9( والشكل )19يشير الجدول ) 2020 سنةا في أم       
( ثم تزداد حتى تصل ذروة القمة 37.5( سنة بمعدل )19 - 15منخفضة في فئة العمر األولى )

ثم تنخفض بعدها تدريجيًا في , باأللف( 190.0سنة( ليسجل ) 29 – 25ي الفئة العمرية )ف
 – 45باأللف( للفئة العمرية المتقدمة ) 36.5الفئات الالحقة إذ سجلت أدنى معدل لها والبالغ )

في الفئات األولى واألخيرة وارتفاعها في الفئة الوسطى قد يتم  سنة( , إن انخفاض االنجاب  49
عتمادها في الدراسات اإلحصائية التي استنتجت نموذجًا افتراضيًا يدل على نسبة النساء القادرات ا

                                                           

 . 284( عباس فاضل السعدي , اإلنجاب في العراق : دراسة في االنتشار المكاني , مصدر سابق , ص 1)
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عمر الخمسين , وترتفع  وكذلك في ة%( في عمر الرابعة عشر 10على اإلنجاب تصل إلى )
ويعود السبب إلى تأخر الحمل في الفئة ,  (1)( سنة22 %( إلى اإلناث في عمر )93النسبة )
وكذلك عدم إلى عدم انتظام دورتها الطمثية األخيرة للنساء المتزوجات في عمر مبكر األولى و 

   يرافق و  الزواج سن ن ـــــــــــــاألولى م ةي السنوات الثالثــــــــــــخاصة فو ي المبيض ـــــــنضوج البويضات ف
 (19جدول )

قضية   افظة األنبار بحسب األفي مح ةالكلينجاب اإلومعدالت  ةالعمري نجاباإلتوزيع معدالت 
  2020 سنةفي 

معدالت  المجموع  ةنجاب العمرياإل  تمعدال القضاء 
نجاب  اإل 

 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 ةالكلي

 3.6 715.7 35.3 57.2 109.8 163.1 188.6 128.2 33.4 الرمادي

 هيت
36.5 136.3 202.7 163.3 117.0 63.1 37.8 756.6 3.8 

 الفلوجة
35.4 123.6 189.4 158.7 122.3 56.3 27.9 713.6 3.6 

 عنــة
36.5 154.1 202.5 162.5 94.1 69.7 44.4 763.9 3.8 

 3.9 773.9 18.5 66.1 134.8 178.3 194.4 142.0 39.8 راوه

 حديثة
39.2 140.4 191.7 178.0 134.1 65.1 17.3 765.9 3.8 

 3.1 616.9 39.5 46.0 85.6 120.9 170.1 117.1 37.6 الرطبة

 3.5 698.9 59.2 58.2 67.7 120.5 194.5 144.8 53.8 القائم

 3.4 685.5 20.4 59.5 98.5 182.5 180.3 111.0 33.3 الحبانية

 3.3 655.9 44.5 40.3 87.6 142.3 170.8 134.9 35.5 العامرية

 4.0 797.6 65.9 62.8 91.5 180.5 199.9 156.0 41.0 الكرمة

محافظة 
 3.6 720.1 36.5 57.9 106.6 159.7 190.0 132.0 37.5 االنبار

 . (16ملحق )ال المصدر :

                                                           

(1) u . N . PoPalation Bulletin of the untied Notiona , NO . 7 , New york . 1965 . p . 
101.  
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المرأة في سن لدى إلنجاب الزواج العقم لدى النساء , وهذه األسباب تؤثر على نسبة اهذا  
لثالثين فيعود إلى سبب نقص اإلنجاب لدى المتزوجات متأخرًا في سن الخامسة واأما , العشرين 

 . (1)وارتفاع نسبة العقيمات بين من يتأخرن في الزواج  Nuptialityقصر فترة المعاشرة الزوجية 
 (9شكل )

 2020 سنةلنبار في محافظة األ  ةنجاب العمريمعدالت اإل

 
   ( .21 - 20 – 19)ولاجدال :المصدر

 202.7إذ يبلغ ) نجاب العمريأعلى معدل اإل قضاء هيت ا على مستوى األقضية سجلأم       
فقد سجل  سنة(  19 – 15سنة( , أما في الفئة العمرية ) 29 – 25باأللف( للفئة العمرية )

وأدنى معدل في قضاء الحبانية إذ يبلغ , باأللف(  53.6)أعلى معدل إذ بلغ قضاء القائم 
   باأللف( مولود لكل ألف امرأة . 33.3)
( فيشير إلى أن 9( والشكل )21( )20الجدولين ) فيلمحافظة كما مبين ا التوزيع البيئي لأم        

في ريف المحافظة أعلى مما هي عليه في الحضر ويكون المعدل  معدالت اإلنجاب العمري
باأللف( ثم ترتفع بصورة  37.9يبلغ )اذ سنة(  19 – 15منخفضًا في المناطق الريفية عند الفئة )

حتى  سنة( , ثم تبدأ بعدها باالنخفاض 39 – 35( في فئة )باأللف 100.1سريعة في الفئة )
 حضريةى مستوى المناطق الـــــــا علــــــباأللف( , أم 45.3يصل أدنى مستوى له في الفئة األخيرة )

                                                           

 . 278 – 277( عباس فاضل السعدي , مقايس الخصوبة وتباينها اإلقليمي في العراق , مصدر سابق , ص1)
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 (20جدول )
نبار بحسب للحضر في محافظة األ ةنجاب الكليومعدالت اإل ةنجاب العمريتوزيع معدالت اإل

  2020 سنةفي قضية األ

معدالت  المجموع  ةنجاب العمريإلا تمعدال القضاء 

نجاب اإل

  ةالكلي
15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 الرمادي
33.8 124.0 180.7 156.1 112.2 53.7 29.3 689.8 3.4 

 هيت

34.0 122.8 203.3 167.2 126.7 55.8 40.7 750.5 3.8 

 الفلوجة

37.7 126.6 200.0 163.0 128.5 57.8 29.3 743.0 3.7 

 عنــة

31.1 156.0 202.8 159.1 94.0 47.9 22.5 713.3 3.6 

 راوه

34.1 119.7 169.9 184.3 132.4 51.3 13.0 704.8 3.5 

 حديثة
35.9 126.8 179.8 194.9 140.5 55.3 13.4 746.7 3.7 

 الرطبة
37.4 113.9 163.3 111.1 84.9 43.4 33.6 587.7 2.9 

 القائم

52.6 123.2 179.8 115.5 63.1 53.1 26.4 613.8 3.1 

 الحبانية
34.2 114.3 160.2 141.2 101.1 53.0 26.3 630.3 3.2 

 العامرية

41.1 110.8 144.9 129.2 85.1 18.6 58.8 588.5 2.9 

 الكرمة
34.2 149.6 242.0 180.7 24.5 25.4 64.3 720.6 3.6 

محافظة 

 3.5 702.1 29.3 53.4 113.2 157.3 187.0 124.7 37.2 نباراأل

 . (17ملحق )ال :المصدر
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باأللف( ثم تبدأ  37.2سنة( إذ يبلغ ) 19 – 15في فئة من ) فإن أدنى معدل في هذه المناطق 
باأللف( وأدنى  187.0سنة( إذ يبلغ معدلها ) 29 – 25باالرتفاع وتصل ذروتها في فئة من )

 د في التوزيع البيئيـــــــــــــــف( , ونجـــــاأللب 29.3غ )ـــــسنة( إذ تبل 49 – 45ة من )ي فئـــــمعدل لها ف
 (21جدول )

نبار بحسب الكلية للريف في محافظة األنجاب ومعدالت اإل ةالعمري نجاب اإلتوزيع معدالت 

  2020 سنةفي قضية األ

معدالت  المجموع ةنجاب  العمرياإل تمعدال القضاء 

اب نجاإل

 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 الكلية

 الرمادي
33.0 133.0 196.9 170.7 107.4 61.2 43.0 745.3 3.7 

 هيت

39.5 154.4 202.1 158.4 105.5 72.6 34.2 766.7 3.8 

 الفلوجة
31.1 116.6 167.7 149.5 110.5 52.9 23.8 652.1 3.3 

 عنــة
45.7 150.0 202.0 169.5 94.2 115.7 91.9 868.9 4.3 

 راوه

57.1 219.7 270.6 159.0 141.2 108.8 39.2 995.7 5.0 

 حديثة

48.2 181.8 224.1 131.7 118.6 91.9 32.3 828.6 4.1 

 الرطبة
38.0 123.8 182.9 140.2 86.9 51.2 52.8 675.8 3.4 

 القائم
55.0 167.5 208.6 125.4 72.3 63.3 97.2 789.4 3.9 

 الحبانية
33.0 109.9 186.2 195.6 97.7 61.6 18.3 702.3 3.5 

 العامرية
33.8 142.9 178.4 146.3 88.3 47.2 39.4 676.3 3.4 

 الكرمة
41.7 156.5 196.1 180.5 97.6 66.5 66.1 805.0 4.0 

محافظة 

 نباراأل
37.9 140.2 193.0 162.1 100.1 62.8 45.3 741.4 3.7 

 . (18ملحق )لا: المصدر 
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باستثناء قضاء , ن المعدالت العمرية للمناطق الريفية أعلى من المناطق الحضرية ألألقضية    
د السبب إلى تمسك الفلوجة إذ تكون مجموع معدالته العمرية في الحضر أعلى من الريف وقد يعو 

كثرة اإلنجاب , كذلك  ىعلالدينية التي تشجع  والتعاليمالقضاء بالعادات والتقاليد  أهالي سكان هذا
ن ما حصل لهم هو مجرد انتقال إلى المناطق , إأن أهالي هذا القضاء هم من األصول الريفية 

يعني انتقال مكاني وليس تغيير في افكارهم ,وكذلك بسبب حجم السكان الكبير في , الحضرية 
 .   هذا القضاء 

الحضر والريف , سواء بالنسبة  وقد اختلفت معدالت االنجاب العمري بشكل واضح بين     
أيضًا , إذ ارتفعت تلك المعدالت في  2020وتعداد  2007أو تعداد  1997لنتائج التعداد لسنة 

الريف مقارنة مع الحضر , ويرجع ذلك إلى أسباب منها العادات والتقاليد السائدة بين السكان 
على عكس سكان الريف الذين الحضر والريف , إذ إن السكان يفضلون عدد قليل من الوالدات 

ال يستخدمون وسائل منع الحمل , وكذلك بسبب انخفاض مستواهم الثقافي والتعليمي , وهناك 
 كثير من أسباب تم ذكرها آنفًا . 

 : Total Fertility Rateمعـدل اإلنجـــاب الكلي  -5
خص معدالت يل هالنساء ألنإلنجاب  ال سيمافائدة هذا المعدل من أكثر المقاييس  يعد    

اإلنجاب العمري للنساء وهو عبارة عن متوسط عدد المواليد الذين تنجبهم المرأة أثناء مدة الفترة 
 -: لتالية ب هذا المعدل وفق الصيغة ااحسيتم  , و  (1)اإلنجابية 

 (5) طول الفئة xمجموع معدالت اإلنجاب العمري لفئات مدة الحمل =معدل اإلنجاب الكلي 
1000 

ألن هذا ,هذا المعدل من أفضل المقاييس الخاصة في اإلنجاب ومستوياته في المجتمع  دويع     
في  اسهل الفهم واستخدامه يعد بسيطًا في تحديد معالم اإلنجاب لدى النساء ومستوياتهالمعدل 

ألنه , هذا المعدل مقياسًا نموذجيًا لإلنجاب  ويعد ,  (2)المجتمع الواحد أو بين المجتمعات 
وال يتأثر باختالف التوزيع العمري , ويفترض هذا المعدل أن , لنساء في سن الحمل فقط يشمل ا

                                                           

 . 194( طه حمادي الحديثي , جغرافية السكان , مصدر سابق , ص 1)
( علي داوود محمد سرحان و حسين علي عبد الراوي , مقاييس الخصوبة السكانية لقضائي الفلوجة وهيت 2)

,  2015, كانون األول ,  2, المجلد  2, مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية , العدد  2013 – 1997دة للم
 . 204 ص 
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على قيد الحياة منذ والدتهن حتى فترة اإلنجاب أي ال يؤخذ الوفيات بنظر االعتبار  يبقناإلناث 
  (1)األكثر فائدة في قياس معدل اإلنجاب عامة في هذا المعدل , إذ يعتبره الديموغرافيون بصورة 

 2020 – 2007 وتقديرات 1997 لسنة البحثلسكان منطقة  العامفوفقًا لبيانات التعداد      
( أنخفـــض معدل اإلنجاب الكلي لمحافظة 10( وشكل )19( و)16( و )13متمثلة في الجداول )

وانخفض هذا  2007 سنة( والدة ل4.1إلى ) 1997 سنة( والدة لكل امرأة في 5.7األنبار من )
( والدة لكل امرأة , إذ أخذ بنظر االعتبار معدالت 3.6وصل إلى )و  2020 سنةالمعدل في 

( والدة لكل امرأة , ويتضح أن 4.7معدل ) 1997 سنةالمواليد للمحافظة مع البلد الذي سجل 
وهذه نتيجة طبيعية بسبب  , العراق أقل من 1997 سنةمعدل اإلنجاب الكلي للمحافظة في 

وهذا االحتالل أثر  2003 سنةظروف التي مرت بها منطقة الدراسة من االحتالل األمريكي لال
, إذ أدى هذا االحتالل إلى قتل  سنةعلى منطقة الدراسة بشكل خاص والمجتمع العراقي بشكل 

الكثير من الشباب وترمل النساء , فضاًل عن الهجرة لكثير من الشباب خارج العراق , كل هذه 
 . 2007 سنةأدت إلى خفض معدل اإلنجاب لالظروف 

أنخفض معدل اإلنجاب في المحافظة بسبب الظروف األمنية التي حدثت  2020 سنةا في أم      
وهذه الحرب أدت إلى الهجرة , ( رهابيتنظيم داعش اإلمن حرب ما يسمى ) 2014 سنةفي 

  عدد الوالدات أدى إلى انخفاض مماوالبعض إلى خارج البلد  هاالقسرية ألبناء المحافظة إلى خارج
استخدام النساء وسائل منع الحمل وارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي لدى النساء إضافة إلى ذلك 

 . 2020 سنةوبالتالي أدى ذلك إلى خفض عدد الوالدات ل
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( الجمهورية العراقية , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي , دائرة إحصاءات السكان والقوى العاملة , نتائج 1)
 . 24, ص   1975, أيلول ,  1974 – 1937المسح للظواهر الحياتية في العراق لسنة 
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 (10شكل )
 -1997) تللسنوامعدالت اإلنجاب الكلي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في محافظة األنبار 

2007   -2020    

    .(28 -25 -22و )( 19 - 17 – 13) ولاجدالالمصدر : 

أستحوذ قضاء القائم على أعلى  1997 سنةأما على مستوى أقضية منطقة الدراسة ففي        
معدل في قضاء الرمادي إذ بلغ كان اقل / للمرأة الواحدة في حين  اً ( مولود7.4معدل إذ بلغ )

( 2.3أي إن المرأة في قضاء القائم تنجب خالل حياتها اإلنجابية ) ,للمرأة الواحدة  اً ( مولود5.1)
 . الرماديتنجبه المرأة في قضاء  وهو أكثر مما  ,طفالً 

( 5.6راوه ) هيت و ولى قضاء يأحتل المرتبة األفقد كانت النتائج مختلفة إذ  2007 سنةأما في 
أي  ,الواحدة للمرأة  اً ( مولود3.0في قضاء الحبانية ليبلغ )معدل ذ سجل أقل إ لكل امرأة , اً مولود

تنجبه المرأة في  مامأكثر  ( طفالً 2.6إن المرأة في قضاء راوه تنجب خالل حياتها اإلنجابية )
 قضاء الحبانية .

للمرأة  اً ( مولود4.0جاء في المرتبة األولى قضاء الكرمة أذ بلغ حوالي ) 2020 سنةفي و      
, أي إن المرأة في قضاء  اً ( مولود3.1وجاء قضاء الرطبة في المرتبة األخيرة بمعدل ) ,الواحدة 

 ما تنجبه المرأة في قضاء الرطبة .م مولودًا واحدًا أكثرالكرمة تنجب خالل حياتها 



المقاييس الديموغرافية لتحديد معدالت اإلنجاب وتباينها الجغرافي الفصل الثاني .. 

 في محافظة األنبار
 

80 
 

( و 18( و )17( و)15( و )14فيتضح من الجداول )ا التوزيع البيئي ألقضية منطقة الدراسة أم   
( مولود إلى 5.3( إن معدل اإلنجاب الكلي للحضر في المحافظة أنخفض من )21( و )20)
و  1997خالل سنوات الدراسة  اً ( مولود3.5, واستمر باالنخفاض ليصل إلى ) اً ( مولود4.0)

( 6.1بينما أنخفض معدل اإلنجاب لدى المرأة الريفية أيضًا من ) ,على التوالي  2020و  2007
 ,في المدة نفسها  اً ( مولود3.7واستمر في االنخفاض حتى سجل ) اً ود( مول4.4إلى ) اً مولود

ويرجع السبب في ارتفاع عدد الوالدات بين المناطق الريفية وانخفاضها في المناطق الحضرية هو 
وهذا يدفع سكان الريف إلى زيادة , خصائص السكان الديموغرافية بين البيئتين  على  أثر

 معدالت اإلنجاب .
 سنةفي و  الحضر في جميع أقضية المحافظة , تفوق سكان الريف على 1997 سنةي فو       

باستثناء قضاء الفلوجة ,  في جميع األقضية نالحظ تفوق سكان الريف على الحضر 2007
ر الخدمات الصحية سكان الريف إلى المدينة بسبب توفويعود السبب في ذلك إلى هجرة 

أدت إلى زيادة الوالدات في فرص العمل , هذه األسباب توفير و عن ذلك  فضالً  , والترفيهية
 . المناطق الحضرية 

والسبب الفلوجة والرمادي على ريفها ,  قضاءيفي يتبين تفوق الحضر  2020 سنةفي و       
وكذلك قرب قضاء الفلوجة من  , كون قضاء الرمادي مركز محافظة األنبار يعود إلىذلك في 

قلة اهتمام الدولة في و الخدمات الترفيهية والصحية والتعليمية العاصمة بغداد بسبب توفير 
المناطق  الريفية وبالتالي أدى كل هذا إلى هجرة السكان من الريف إلى المدينة مما أدى إلى 

  زيادة عدد الوالدات في هذه األقضية . 

 : Gross Repeoduction Rateمعـدل التكاثر )التولد( اإلجمالي  -6
لمعرفة حجم السكان واإلناث على وجه الخصوص المستخدمة لمقاييس االحالل احد اهو        

ن جميع هؤالء اإلناث سيصلن إلى أ بافتراض نجاباللواتي سيخلقن جيل من اإلناث في عملية اإل
ويمكن تعريف مفهوم التكاثر اإلجمالي بأنه  ,اإلنجاب من دون تعرض لخطر الوفاة فترة نهاية 

 أحياء اإلناث الالتي تنجبهن المرأة طوال حياتها اإلنجابية من دون تعرضمتوسط عدد المواليد 
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  -: لتالية هذا المعدل وفق الصيغة ايتم حساب و  ,( 1)هؤالء المواليد لخطر الوفاة  
 لفئات اإلناث في سن الحمل *المواليد البنات مجموع معدالت اإلنجاب =معدل التكاثر اإلجمالي 
 سنوات( 5لفئة العمرية )طول ا Xسنة(  49 – 15)

1000 

ن التكاثر اإلجمالي أ هو  هذا المعدل هو تطوير بسيط لإلنجاب الكلي والفرق الوحيد بينهما     
يمكن حساب هذا المعدل بسهولة لإلناث حسب و المواليد اجمالي عدد يخص اإلناث فقط بداًل من 

اإلناث  مواليدالبيانات تعطي الكلي , إذ كانت  الفئات العمرية بنفس طريقة معدل اإلنجاب
منفصلة عن الذكور حسب عمر األم في حالة عدم توفر هذه البيانات , وعندما نحسب معدل 
اإلنجاب الكلي نستخدم جملة السكان من النوعيين ونضرب هذا المعدل الناتج في نسبة النوع , 

( لإلناث ويتأثر هذا 100( للذكور تقابلهم ) (105( أي إن 105ونسبة النوعيين غالب  تساوي )
  . ( 2)بالوفاة  المعدل
على الرغم من احتمال وجود جزء  عامةومن عيوبه كذلك إنه يربط خصوبة النساء بصفة      

وعلى أساس المعادلة المشار إليها تم  , (3)منهن لم يتزوجن بعد بلوغهن سن الحمل أو عاقرات 
ة لجميع األقضية بموجب البيانات التعداد المحافظاستخراج معدالت التكاثر اإلجمالي لجميع 

( إذ تبين إن 10والشكل ) (28( و )25( و)22, وتوضح الجداول ) 2020و  2007و  1997
هو  2007 سنة( مولودات إناث 1.9معدل التكاثر اإلجمالي في محافظة األنبار إذ يبلغ نحو )

استمر  2020 سنةأما في  ( مولودات إناث ,2.7, إذ بلغ ) 1997 سنةأقل مما كان عليه في 
إذ يتباين هذا  ,أنثى ( مولودًا 1.7معدل التكاثر اإلجمالي في االنخفاض حتى وصل إلى )

القائم( إذ  -)راوه  القضائيينالمعدل بين أقضية منطقة الدراسة إذ تراوح ما بين أعلى معدل في 

                                                           

( زينة خالد حسين , مستويات الخصوبة وتوزيعها المكاني في ريف محافظة القادسية , , كلية التربية , 1)
 .  100, ص    2009قسم الجغرافية , جامعة المستنصرية ,

 x   1000              عدد المواليد البنات لمجموعة اإلناث في عمر معين   =)*( نستخرج معدل اإلنجاب 

 عدد اإلناث في ذلك العمر في منتصف السنة                                                   
( فتحي محمد أبو عيانه , التحليل اإلحصائي في الجغرافيا البشرية , كلية اآلداب , جامعة اإلسكندرية , ص 2)

220 . 
,  2012 – 1997ات الخصوبة السكانية في مدينة بغداد , ( محمد جاسم محمد , التباين المكاني لمستوي3)

 . 63 , ص  2013, , جامعة بغداد , كلية التربية ابن رشد  غير منشورة  رسالة ماجستير



المقاييس الديموغرافية لتحديد معدالت اإلنجاب وتباينها الجغرافي الفصل الثاني .. 

 في محافظة األنبار
 

82 
 

/ امرأة وأدنى معدل في  أنثى اً ( مولود3.4) القضائيينيبلغ معدل التكاثر اإلجمالي في هذين 
 ا باقي ــــــــــــــــــــــــ. أم القضائيين( مولودة / امرأة لكل من هذين 2.4قضاء الحبانية والرمادي وقد بلغ )

 (22جدول )
نبار بحسب العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في محافظة األ اإلنجابتوزيع معدالت 

  1997 سنةقضية  في األ
معدل   المجموع نجاب العمري األنثويمعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 اإلجمالي

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 

 2.4 470.7 26.3 44.3 83.5 103.7 112.1 79.6 21.2 الرمادي

 2.7 541.4 19.4 55.2 104.3 118.9 122.9 96.1 24.5 هيت

 2.5 497.2 26.3 45.3 94.4 112.4 112.4 84.2 22.2 الفلوجة

 2.6 514.9 13.3 52.6 112.1 115.3 112.7 82.3 26.6 عنــة

 3.4 677.9 48.8 76.3 103.4 141.6 162.7 109.6 35.4 راوه

 3.1 612.9 23.8 61.8 115.5 148.3 130.4 103.8 29.4 حديثة

 2.9 571.1 54.4 71.2 81.1 94.8 119.5 109.9 40.1 الرطبة

 3.4 680.1 45.6 65.5 119.0 141.4 154.8 117.8 36.1 ائمالق

 2.4 485.5 30.6 50.9 73.4 113.7 116.7 81.5 18.7 الحبانية

 3.2 638.5 56.1 73.1 105.9 127.8 132.2 109.3 34.0 العامرية

 2.9 588.9 35.7 44.4 110.8 126.4 127.6 116.0 28.1 الكرمة

محافظة 
 االنبار

25.2 92.5 121.9 117.3 95.7 51.4 30.6 534.5 2.7 

 . (19ملحق )الالمصدر : 
فقد كان أعلى  2007 سنة, أما في  1997 سنةاألقضية فإنها تتباين بين هذين المعدلين في 

 القضائيين)هيت و راوه( وقد بلغ معدل التكاثر اإلجمالي في هذين  القضائيينمعدل سجل في 
 أنثى / امرأة .  اً ( مولود2.7)

جميع إن  ,أنثى / امرأة ,  اً ( مولود1.4وسجل أدنى معدل في قضاء الحبانية إذ بلغ )     
ألسباب تم  1997للسكان لسنة  سنةجاءت منخفضة قياسًا بنتائج تعداد ال 2020 سنةل األقضية
 .نفاً آذكرها 
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 (23جدول )
ضر لمحافظة األنبار نجاب  العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في الحتوزيع معدالت اإل

  1997 سنةقضية  في بحسب األ
معدل   المجموع العمري األنثوي اإلنجابمعدالت  القضاء

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 2.2 436.6 22.6 38.0 80.4 96.9 106.2 72.7 19.8 الرمادي

 2.5 496.8 13.3 50.4 103.2 116.1 105.2 85.6 23.0 هيت

 2.4 487.6 25.4 44.1 90.5 112.7 108.0 84.8 22.2 الفلوجة

 2.3 459.7 0.0 38.8 107.8 127.1 99.4 68.6 18.0 عنــة

 2.7 537.1 18.7 52.3 94.3 101.7 145.6 98.2 26.2 راوه

 3.0 601.0 27.7 56.4 106.3 142.4 132.5 106.6 29.1 حديثة

 2.6 522.9 30.5 57.4 77.7 86.1 129.3 104.6 37.3 الرطبة

 3.4 675.8 42.0 66.1 122.1 133.9 153.7 124.0 34.0 القائم

 2.2 441.6 30.9 45.3 53.3 119.1 107.8 73.4 11.9 الحبانية

 1.8 357.3 47.6 0.0 58.8 69.0 105.3 63.5 13.2 العامرية

 3.0 594.8 57.5 34.2 92.1 101.2 150.2 124.3 35.3 الكرمة

محافظة 
 االنبار

23.4 87.3 115.8 111.8 90.8 45.9 25.5 500.5 2.5 

 . (20ملحق )ال المصدر :  
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 (24جدول )
نجاب العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في الريف محافظة األنبار توزيع معدالت اإل

  1997 سنةبحسب األقضية في 
معدل   المجموع ي األنثويالعمر اإلنجابمعدالت  القضاء

التكاثر 

 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 2.6 517.1 31.2 53.2 88.0 113.6 119.8 88.3 22.9 الرمادي

 3.0 592.5 25.8 62.3 105.6 122.4 142.6 107.6 26.2 هيت

 2.6 519.2 28.4 48.1 104.1 111.9 121.9 82.8 22.1 الفلوجة

 3.1 627.5 42.9 88.6 121.5 87.3 138.3 104.7 44.3 عنــة

 4.8 956.8 105.3 122.2 123.3 227.3 196.2 132.0 50.5 هراو

 3.3 666.0 6.7 84.9 159.0 169.6 123.0 92.4 30.4 حديثة

 3.4 681.7 106.7 102.8 88.2 114.8 102.0 120.5 46.7 الرطبة

 3.4 687.3 50.6 64.5 113.8 154.3 156.6 108.5 39.1 القائم

 2.6 510.9 30.4 53.9 86.5 110.4 121.9 85.6 22.2 الحبانية

 3.2 647.5 56.4 76.4 106.8 129.9 132.9 110.5 34.6 العامرية

 2.9 589.5 34.0 45.5 112.9 129.4 125.3 115.2 27.2 الكرمة

محافظة 

 االنبار

27.2 98.2 128.6 123.9 101.9 58.1 36.1 574.0 2.9 

 . (21ملحق )ال المصدر :   
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فقد  أنخفض معدل التكاثر اإلجمالي في منطقة الدراسة عن المعدالت 2020  سنةأما بالنسبة ل
الكرمة( جاءت بأعلى المعدالت إذ  -حديثة  –( إن أقضية )راوه 28السابقة , وتبين من الجدول )

( 1.4أة , وأدنى معدل جاء في قضاء الرطبة إذ يبلغ )أنثى / امر  اً ( مولود1.9تبلغ معدلها )
 أنثى / امرأة وتقع بقية االقضية بين هذين المعدلين . اً مولود

التوزيع البيئي لمعدل التكاثر اإلجمالي في منطقة الدراسة يمكن مالحظة الجداول دراسة لو     
ن المحافظة ومعظم أ( , إذ يتبين من خاللهما 30( و )29( و)27( و )26( و )24( و )23)

ا معدالت الريف أعلى من وكانت فيه 2020و  2007و  1997أقضيتها خالل سنوات الدراسة 
للمشاركة في  نشيطة   عاملة   قوة  في الريف للحاجة الماسة إلى  الحضر وجاءت هذه الزيادة 

إلناث اخاصة لذلك تكون معدالت الوالدات في المناطق الريفية مرتفعة , الزراعة والصناعة 
المستوى االقتصادي لسكان عن انخفاض  فضالً تكون مرتفعة قياسًا بالمناطق الحضرية , 

في خفض معدالت الوالدات بسبب الظروف الصعبة ,  إن سكان الحضر يتعمدونفالحضر لذا 
إلى زيادة عدد دى أالذي فضاًل عن انخفاض المستوى التعليمي لدى النساء في المناطق الريفية 

الرطبة  –حديثة  –راوه  –عنه  –الفلوجة  –مقارنة بالحضر باستثناء األقضية )الرمادي الوالدات 
تفوق الحضر في  2007 سنةأما في  ,, إذ تفوق الحضر على الريف  1997 سنةالقائم( 

 تفوق معدل التكاثر اإلجمالي للحضر على 2020 سنةفي  وكذلك قضاء الفلوجة على الريف , 
التنويه عنها مسبقًا في توزيع البيئي  تمة , ولعل ذلك يرتبط بأسباب عدة الريف في قضاء الفلوج

 وكذلك معدل اإلنجاب الكلي .
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 (25جدول )
توزيع معدالت اإلنجاب العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في محافظة األنبار بحسب 

  2007 سنةاألقضية  في 
معدل   المجموع ثويالعمري األن اإلنجابمعدالت  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 1.9 380.1 12.0 37.7 72.8 84.6 85.2 68.3 19.5 الرمادي

 2.7 539.5 28.1 50.8 75.7 111.8 168.6 85.7 18.8 هيت

 1.7 338.2 16.0 29.7 53.1 73.6 85.1 62.5 18.2 الفلوجة

 2.2 443.9 26.7 56.0 64.8 87.2 110.6 75.7 23.0 عنــة

 2.7 545.8 39.0 69.0 92.9 92.8 113.2 95.8 43.1 راوه 

 2.4 483.1 13.8 29.9 71.3 106.9 136.9 96.9 27.5 حديثة

 1.9 380.2 27.2 22.1 58.1 70.2 95.3 83.1 24.2 الرطبة

 1.9 382.1 37.1 19.0 51.4 94.4 96.7 66.9 16.6 القائم

 1.4 281.9 16.5 15.7 38.3 56.9 74.6 64.5 15.5 الحبانية

 2.0 408.9 1.6 36.1 110.8 105.5 79.4 59.9 15.6 العامرية

 2.2 435.7 43.1 62.4 43.1 93.1 97.6 68.0 28.3 الكرمة

محافظة 
 1.9 384.4 19.7 34.5 61.7 84.7 93.9 69.9 20.0 االنبار

 . (22ملحق )ال المصدر :
منطقة في باإلشارة إلى انخفاض معدالت التحضر خالل سنوات الدراسة لمعظم األقضية و    

ن أكما ,  2007 سنةفي  هعلى مما كانت عليأ 1997 سنةذ كانت المعدالت في إالدراسة 
 (2007-1997) لسنتي العامريةهيت و  قضاءي كما في قضية جاءت بنسب متساوية بعض األ

, وقد يعود السبب في ذلك أنثى /امرأة اً مولود (1.8و), أنثى / امرأة  اً مولود (2.5بنسب بلغت )
إذ  العامريةفي تلك الفترة , وأدنى معدل كان في قضاء  هذان القضاءانلى االستقرار الذي ساد إ

 قضية بين هذين المعدلين .وجاءت بقية األ, 1997 سنةلمولودًا أنثى/ أمرأه   (1.8)بلغ
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 (26جدول )
نبار نجاب  العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في الحضر محافظة األالت اإلتوزيع معد

  2007 سنةفي قضية بحسب األ
معدل   المجموع نجاب العمري األنثويمعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 1.8 364.3 8.4 38.5 71.8 84.6 75.9 64.4 20.7 الرمادي

 2.5 494.3 27.1 49.3 78.0 107.9 128.9 82.4 20.8 هيت

 1.7 349.0 14.9 29.2 53.7 77.4 90.2 64.3 19.4 الفلوجة

 1.9 386.5 12.7 38.9 76.3 71.4 95.0 73.6 18.6 عنــة

 2.2 436.9 11.0 48.2 81.3 77.5 104.9 76.5 37.7 راوه

 2.4 479.8 8.9 28.5 64.6 107.4 148.5 93.8 28.1 حديثة

 1.9 372.3 27.6 20.8 52.1 66.2 97.5 81.6 26.5 الرطبة

 1.6 319.8 17.0 19.1 30.1 83.2 101.3 57.4 11.7 القائم

 1.8 354.3 35.5 22.5 40.3 62.0 104.1 68.7 21.1 الحبانية

 1.8 350.8 9.1 36.1 65.2 68.6 98.6 58.0 15.2 العامرية

 1.5 307.2 9.9 12.1 42.0 60.7 96.0 68.1 18.4 كرمةال

محافظة 
 1.9 371.8 14.1 32.5 59.7 82.8 94.0 68.3 20.4 االنبار

 . (23ملحق )الالمصدر : 
( , وأدنى معدل في 2.5كان أعلى معدل للحضر في قضاء هيت إذ بلغ ) 2007 سنةفي و 

أعلى معدل للحضر  بلغ 2020 سنةأما في  أنثى / امرأة . اً ( مولود1.5قضاء الكرمة وقد بلغ )
الرطبة  مرأة , وأدنى معدل جاء في قضاءأنثى / ا اً ( مولود1.9) ذ بلغ معدلإ ,في قضاء حديثة 

 .وجاءت بقية االقضية بين هذين المعدلين , أنثى / امرأة  اً ( مولود1.4إذ بلغ )
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 (27جدول )
التكاثر اإلجمالي في الريف محافظة األنبار نجاب العمري األنثوي ومعدالت توزيع معدالت اإل

  2007 سنةبحسب األقضية  في 
معدل   المجموع نجاب العمري األنثويمعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 الرمادي
18.2 73.4 98.5 84.5 74.1 36.5 17.6 402.7 2.0 

 هيت
16.9 90.5 243.2 116.9 73.2 52.7 29.3 622.7 3.1 

 الفلوجة
16.1 58.7 74.4 64.8 51.4 30.7 19.2 315.2 1.6 

 عنــة
30.8 79.8 158.2 112.6 48.9 85.9 59.4 575.6 2.9 

 راوه
47.6 131.6 126.5 121.1 108.3 97.6 90.0 722.6 3.6 

 حديثة
25.1 109.2 107.6 105.6 96.7 34.3 30.2 508.6 2.5 

 الرطبة
19.6 86.1 90.4 82.0 72.1 29.9 26.3 406.4 2.0 

 القائم
23.3 81.2 90.5 114.9 99.5 50.3 30.8 490.4 2.5 

 الحبانية
16.9 76.8 82.2 72.7 64.0 24.8 21.1 358.5 1.8 

 العامرية
15.7 60.4 76.4 115.0 128.0 27.5 10.4 433.3 2.2 

 الكرمة
30.2 68.0 97.8 96.7 43.3 68.3 47.1 451.4 2.3 

محافظة 
 2.1 418.4 26.2 41.5 69.6 90.5 96.6 73.5 20.4 االنبار

 . (24ملحق )الالمصدر : 
 سنةوفيما يخص معدل التكاثر اإلجمالي في الريف محافظة األنبار سجل أعلى معدل في    

جاء قضاء راوه  2007 سنةأنثى / امرأة , أما في  اً ( مولود4.8في قضاء راوه , إذ بلغ ) 1997
أنثى / امرأة , وأدنى معدل في قضاء الفلوجة إذ بلغ عدد  اً ( مولود3.6في أعلى معدل إذ بلغ )

جاء قضاء راوه في المرتبة األولى  2020 سنةأنثى / امرأة . فضاًل عن  اً ( مولود1.6المواليد )
ما زالت تفرض نفسها وتشارك في عني أن المرأة يما مأنثى / امرأة ,  اً ( مولود2.3للريف إذ بلغ )

 النمو المستقبلي لسكان المنطقة .
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 (28جدول )
نبار بحسب نجاب العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في محافظة األتوزيع معدالت اإل

  2020 سنةاالقضية في 
معدل   المجموع نجاب العمري األنثويمعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 1.7 345.1 15.9 26.7 52.4 76.6 93.1 63.9 16.4 الرمادي

 1.8 351.5 16.5 28.6 51.5 76.0 96.8 64.5 17.6 هيت

 الفلوجة
17.2 62.1 88.1 78.4 57.2 29.0 8.6 340.6 1.7 

 عنــة
20.6 64.8 100.0 68.7 42.6 36.1 17.5 350.2 1.8 

 راوه 
19.5 65.1 91.6 86.7 77.0 31.5 6.2 377.6 1.9 

 حديثة
18.8 64.5 91.4 87.8 77.5 30.4 9.4 379.7 1.9 

 الرطبة
17.4 54.4 79.6 58.0 39.8 20.2 16.0 285.4 1.4 

 القائم
26.5 69.7 82.1 55.6 39.0 33.8 27.2 333.9 1.7 

 1.6 329.6 5.5 35.4 55.3 87.7 75.9 53.0 16.8 الحبانية

 العامرية
16.5 70.7 80.9 63.1 42.5 17.8 17.6 309.1 1.5 

 الكرمة
19.6 72.1 95.0 83.7 43.1 31.1 27.8 372.4 1.9 

محافظة 
 1.7 343.5 15.0 28.9 52.5 75.8 89.0 64.1 18.3 االنبار

 . (25ملحق )الالمصدر :    
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 (29جدول )
نبار ومعدالت التكاثر اإلجمالي في الحضر محافظة األ نجاب العمري األنثويتوزيع معدالت اإل

  2020 سنةقضية  في بحسب األ
معدل   المجموع نجاب العمري األنثويمعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 الرمادي
16.5 61.4 85.6 77.1 52.5 25.0 13.6 331.7 1.7 

 هيت
17.1 58.6 97.2 77.9 56.5 26.1 13.6 347.0 1.7 

 الفلوجة
17.9 64.0 94.8 79.6 59.2 29.0 9.4 354.0 1.8 

 عنــة
16.7 61.1 98.2 56.7 44.4 26.6 6.7 310.5 1.6 

 راوه
14.8 53.3 84.2 96.2 79.1 26.7 5.2 359.4 1.8 

 حديثة
15.6 56.9 89.7 102.9 83.5 27.9 4.9 381.3 1.9 

 الرطبة
15.7 53.1 76.5 54.6 41.9 20.5 13.8 276.0 1.4 

 القائم
24.7 58.4 84.2 48.5 36.5 24.2 10.8 287.3 1.4 

 الحبانية
16.6 56.2 75.5 71.0 48.9 26.5 11.7 306.5 1.5 

 العامرية
20.9 62.4 87.0 53.1 37.3 13.9 17.6 292.3 1.5 

 الكرمة
11.4 53.8 111.9 79.2 24.5 9.5 32.1 322.4 1.6 

محافظة 
 1.7 336.3 11.2 25.9 55.5 76.1 89.6 60.3 17.6 االنبار

 . (26ملحق )الالمصدر :   
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 (30جدول )
نبار توزيع معدالت اإلنجاب  العمري األنثوي ومعدالت التكاثر اإلجمالي في الريف محافظة األ

  2020 سنةبحسب األقضية في 
معدل   المجموع لعمري األنثوينجاب امعدالت اإل  القضاء 

التكاثر 
 49 – 45 44 – 40 39 – 35 34 – 30 29 – 25 24 – 20 19 – 15 اإلجمالي

 1.8 360.1 18.9 28.4 52.4 76.3 101.0 66.7 16.4 الرمادي

 1.8 358.4 20.4 31.8 45.6 73.3 96.4 72.7 18.2 هيت

 1.6 312.4 6.9 29.1 53.2 75.9 74.2 57.6 15.5 الفلوجة

 2.2 438.9 43.4 55.0 39.1 94.5 104.8 72.5 29.5 عنــة

 2.3 458.5 28.5 46.0 74.3 54.7 115.5 106.3 33.2 هراو 

 1.9 379.1 23.6 38.0 61.4 45.2 95.5 87.9 27.5 حديثة

 1.5 307.3 22.6 20.3 37.2 63.1 86.1 57.5 20.5 الرطبة

 1.9 383.4 45.7 43.5 41.2 62.8 80.2 81.6 28.3 القائم

 1.7 336.2 3.1 38.2 57.1 93.0 75.9 52.0 17.0 الحبانية

 1.6 314.4 17.8 18.8 43.9 66.1 79.2 73.5 15.1 العامرية

 1.9 376.9 27.1 33.3 44.7 84.1 93.5 73.9 20.4 الكرمة

محافظة 
 االنبار

19.0 68.4 88.4 75.4 49.6 32.0 19.9 352.7 1.8 

 . (27)ملحق ال المصدر : 
 
 
 
 



المقاييس الديموغرافية لتحديد معدالت اإلنجاب وتباينها الجغرافي الفصل الثاني .. 

 في محافظة األنبار
 

92 
 

 :  Child- women Rationنسبة األطفال إلى النساء  -7
من  أللف  ( سنوات للمرأة الواحدة أو 5) دون سنويقصد بهذه النسبة متوسط عدد األطفال       

 – 0النساء في سن اإلنجاب خالل سنة معينة , ويتم استخراجها عن طريق قسمة عدد األطفال )
لحمل , وقد يتم استخراج الفئة العمرية الثانية أي قسمة عدد سنة( على عدد النساء في سن ا 4

ونستخرج نسبة األطفال  , (1)نجاب اإلسنة( على عدد اإلناث في سن  9 – 5األطفال بعمر )
 . (2)إلى النساء إحصائيًا ويتم ذلك بطريقتين 

 X 1000                          ( سنوات4 - 0عدد األطفال في عمر )األولى = 

 ( سنة44 – 15عدد النساء في عمر )               

 X 1000                          ( سنوات9 - 5عدد األطفال في عمر )الثانية =   

 ( سنة49 - 20عدد النساء في عمر )               

هذه النسبة من العيوب  تخلو من مميزات هذه النسبة هي سهولة الحصول على البيانات , وال   
 .(3)وأهمها إنها تقتصر على المواليد الباقين على قيد الحياة دون اإلشارة على المولودين فقط 

( بلغت نسبة 31متمثلة بالبيانات الجداول ) 1997 سنةاستنادًا إلى معطيات التعداد ل    
باأللف( مع تفوق ريف محافظة األنبار على حضرها  804.0األطفال إلى النساء في المحافظة )

أما على مستوى األقضية فقد  ,( باأللف على التوالي 813.0( و )796.1بين )إذ بلغت فيها , 
( باأللف لكل من قضاء الفلوجة والقائم , أما 856.4( و )780.1تراوحت النسبة فيهما بين )

, كما إن النسبة في المناطق الريفية هي أعلى  القضائيينباقي األقضية فإنها تتباين بين هذين 
 المناطق الحضرية في جميع األقضية باستثناء قضاء حديثة والرطبة والقائم والكرمة .من 

ارتفعت نسبة األطفال إلى النساء في محافظة األنبار , إذ بلغت  فقد 2007  سنةا عن أم      
أنخفض الحضر قياسًا بالريف والبالغ  1997 سنة, مقارنة مع التعداد ل (باأللف 871.4النسبة )

                                                           

 . 77, مصدر سابق , ص حسين علوان إبراهيم السامرائي  (1)
كانية , دار كيون للطباعة ( عبد اللطيف يوسف الصديقي , معجم الديموغرافي , ألف بائية المفردات الس2)

 .  37والنشر والتوزيع , ص 
 – 1997( علي داود محمد المحمدي , الخصوبة السكانية وتباينها المكاني لقضائي الفلوجة وهيت لسنتي 3)

 . 77, ص  2016, كلية اآلداب , جامعة األنبار , غير منشورة , رسالة ماجستير  2013
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ا في قضاء الفلوجة ليستمر في المرتبة باأللف على التوالي , التي أقله (987.9و ) (770.6)
باأللف( , كما إن النسبة في المناطق الريفية أعلى من المناطق  650.2األخيرة والبالغ )

 ( . العامرية –الحبانية  –حديثة  –الحضرية في جميع األقضية باستثناء قضاء ) راوه 

 (31جدول )

           للسنواتنبار بحسب االقضية و البيئة ب األطفال إلى النساء في محافظة األتوزيع نس
 (1997 – 2007 – 2020)  

 2020 2007 1997 القضاء 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 662.8 697.5 631.1 704.1 844.4 602.2 795.1 806.8 786.2 الرمادي

 659.7 698.1 629.5 810.8 916.8 723.2 810.6 836.7 788.1 هيت

 649.9 754.9 600.6 650.2 682.7 635.7 780.1 782.0 779.3 الفلوجة

 650.5 785.4 585.1 773.8 811.8 754.9 800.5 837.7 782.2 عنــة

 643.1 680.2 631.7 1098.0 906.1 1226.2 832.2 843.8 826.1 هراو 

 645.1 747.5 609.0 917.1 673.3 992.0 812.9 800.1 816.1 حديثة

 651.2 732.7 610.0 690.7 715.5 679.0 815.5 800.0 822.8 الرطبة

 664.8 702.9 626.3 787.1 853.1 744.5 856.4 849.1 861.1 القائم

 685.8 702.2 633.5 801.7 711.1 1004.9 790.0 792.8 784.9 الحبانية

 686.2 712.6 600.2 751.2 740.4 796.2 836.1 837.4 791.3 العامرية

 697.9 702.7 650.0 817.8 832.6 681.1 822.3 822.0 825.7 الكرمة

مجموع 
 المحافظة

796.1 813.0 804.0 770.6 987.9 871.4 617.3 712.2 663.8 

 . (28ملحق )ال المصدر : 

كدت فيها , إذ أ 2020 سنةل السكاني  نتائج التعدادلتأكيد  2020 سنةجاءت الدراسة لفيما   
باأللف( , ويظهر الجدول  663.8انخفاض نسبة األطفال إلى النساء في محافظة األنبار إلى )

نسبة ال هذهتقل باأللف( , و  697.9ن أعلى نسبة ظهرت في قضاء الكرمة , إذ بلغت )أ( ب31)
 باأللف( وجاءت بقية المعدالت بين هذين المعدلين . 643.1في قضاء راوه إذ بلغت )
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 ث الثانيالمبح
 التوزيـــع الجغرافـــي لمعــدل اإلنجــاب الزواجي وفــق الـدرجــات المعياريــة

في الدراسات الجغرافية , إذ  المفاهيمهم أمن توزيع العالقات المكانية أو نمط العملية  يعد      
ن  .(1)سفتهما نظراتهما وفل يتنازعاناللذان  انوالنهائي ةغرافيقطاب الجأ نها أب وصفتها المصادر وا 

التي الكشف عن التباين المكاني لتوزيع هذه الظواهر والتمكن من الوصول إلى العالقة المكانية  
ذا أعرفنا عن التباين     تربطهما والتي تعد من أهم األهداف التي تهدف الجغرافية لتحقيقها , وا 

, إن أهم شروط التخطيط رف منهجًا وصفيًا فريدًا يميزها عن المعاكون قد أعطينا للجغرافية ن
ظهار درجة  للتنمية المكانية ال يمكن دون التعرف على حجم التباين لتوزيع الظواهر بينهما وا 
حصولها على الخدمات والمرافق بدونها ال يمكن التعرف على حجم التباين لتوزيع الظواهر بينها 

ظهار درجة حصولها على الخدمات والمرافق التي بدونها ال يمك  . (2)ن التخطيط لمستقبلها وا 

وهذا يكون صحيحًا لكل الدراسات التي تناولت اإلنجاب على بعض الدراسات األخرى , إذ       
إن الخصائص السكانية التي تخص توزيع اإلنجاب في المكان الواحد تكون الشاغل المهم 

تصادي أو علماء أو االق للمجتمع المعاصر ولذلك تكون حقًا على الجغرافي أو الديموغرافي
االجتماع أن يولوها االهتمام ألنها تخدم حركة الحياة وتتجه بها نحو تطور أفضل اقتصاديًا 
وحضاريًا , وبعد أن تناولنا عرض وتحليل مقياس اإلنجاب الزواجي أو جلب الدراسة صورًا 

اعتماد على  مختلفة واحيانًا متكررة لمستويات اإلنجاب الزواجي في عموم محافظة األنبار وذلك
وهذا ما يتطلب أن تعتمد على مقياس واحد  ,كل مقياس ونوع البيانات التي توفرت لدينا ودقتها 

لغرض إجراء عملية المقارنة والبحث في أسباب التباين المكاني لمستويات اإلنجاب على مستوى 
ة جليًا من خالل أقضية منطقة الدراسة ) محافظة األنبار( واعتماد معدل اإلنجاب الزواجي لظاهر 

ن هذا المعدل يتميز بالوضوح ويمكن أل , (3)الدرجات المعيارية كأساس ألجراء عملية المقارنة 
وهناك مميزات تم ذكرها عن معدل اإلنجاب  ,استخراجه من بيانات التعدادات السكانية بسهولة 

 -(1997 لسنواتلللسكان  سنةوفي ضوء النتائج للتعداد ال ,الزواجي في هذا الفصل مسبقًا 
                                                           

 . 81ص  سابق  ( علي داود محمد المحمدي , مصدر1)

( عباس فاضل السعدي , التباين المكاني لتنمية سكان الريف في منطقة أهوار جنوب العراق , مجلة البحوث 2)

 . 194, ص  1993, القاهرة ,  21والدراسات العربية , المنظمة العربية والثقافية والعلوم , العدد , 

 . 86, مصدر سابق , ص رجي ( رعد مفيد أحمد الخز3)
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( وجود تباين في معدل يتراوح ما بين الموجب 32إذ أظهرت بيانات الجدول ) (2020 – 2007
والسالب , أي إن هناك أقضية يزيد فيها معدل اإلنجاب الزواجي عن معدل المحافظة وبينما 

وجود أربعة  (11من خالل الخريطة ) , ويوضحينخفض في أقضية أخرى عن هذا المعدل 
, ويمثل المستوى األول إذ تبلغ  1997سنةات توزيعية للمعدل المذكور ومنطقة الدراسة مستوي

ة ــــــــدل المنطقــــــإذ يبلغ مع العامرية, أقضية القائم , وراوه , و  فأكثر( 0.50 +درجة المعيارية )
ف ( باألل236.3( واألخيرة )243.9باأللف( والثانية ) 249.3) (12االولى حسب الجدول )

 باأللف( , ويعود  203.7وهذه المعدالت هي أعلى من المعدل السنة لإلنجاب الزواجي والبالغ )

 (32جدول )
توزيع الدرجات المعيارية لمعدل اإلنجاب الزواجي في محافظة األنبار بحسب األقضية والبيئة 

 ( 2020 – 2007 – 1997)  للسنوات
 2020 2007 1997 القضاء 

 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر
 0.11 0.05 0.05 0.26- 0.24- 0.21- 1.06- 0.92- 0.64- الرمادي

 0.43 0.16- 0.88 0.24 0.39 0.34- 0.48- 0.53- 0.16- هيت

 0.15- 1.37- 0.88 0.93- 1.27- 0.02- 1.04- 1.23- 0.26- الفلوجة

 1.04 0.79 0.74 0.08- 0.54 0.82- 1.28- 0.03- 1.28- عنــة

 1.21 2.23 0.24 2.62 2.61 1.34 1.32 2.28 0.80 هراو 
 1.06 0.58 0.95 0.46 0.21- 1.38 0.14 0.13 0.70 حديثة
 1.62- 0.97- 1.48- 0.29- 0.32- 0.09- 0.13 0.67 0.27 الرطبة
 0.32- 0.02 0.75- 0.25 0.11 0.32 1.55 0.75 1.95 القائم
 0.58- 0.32- 0.91- 0.52- 0.53- 0.23 0.72- 1.03- 0.26- الحبانية
 1.67- 1.03- 1.56- 1.18- 0.71- 2.25- 1.00 0.18 1.59- العامرية
 0.49 0.19 0.96 0.32- 0.37- 0.45 0.45 0.25- 0.47 الكرمة

 192.13 233.37 212.82 177.18 191.71 182.65 156.78 158.08 156.81 ( Xالوسط الحسابي )
االنحراف المعياري 

(S) 
26.92 31.04 23.56 13.99 44.75 21.50 13.85 21.25 12.44 

 . (12جدول )ال المصدر :  
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( مقارنة بنسبة سكان 57.2األقضية إلى )ذلك إلى نتيجة ارتفاع نسبة سكان الريف في  هذه 
%( ويحتل قضاء القائم المرتبة األولى في هذا 48.7الريف في المحافظة والبالغ نسبته )

%( , وهذا يعود إلى انخفاض نسبة اإلناث 39.2كان ريفها البالغ )المستوى إلى نسبة س
المتعلمات الحاصالت على الشهادة اإلعدادية من مجموع اإلناث , أما ارتفاعه في قضاء 

كونها تحتل المرتبة األخيرة في هذا المستوى لكونها منطقة ريفية وتبلغ نسبة سكان  العامرية
( في ريف قضاء 32التوزيع في هذا المستوى في جدول )في حين يأتي  %(97.3الريف فيها )

( على التوالي , 0.67( و )0.75( و )2.28راوه والقائم والرطبة إذ تكون درجاتهم المعيارية )
( 0.70( و )1.95وكذلك في حضر قضاء القائم وحديثة وراوه تكون درجاتهم المعيارية إذ تبلغ )

 ( .0.80و )
( , فيظهر في ثالثة أقضية 0.00 -0.49وتبلغ درجته المعيارية )+  ا المستوى الثانيأم         

 – 223.5الرطبة ( إذ تتراوح معدالت اإلنجاب الزواجي فيها بين ) –حديثة  –هي ) الكرمة 
( باأللف وهي تزداد قلياًل عن معدل المحافظة , في حين تقل بالمقارنة مع 216.0 – 216.2

ذلك يعود إلى انخفاض نسبة سكان الحضر في هذه  األقضية في المستوى االول , ولعل
%( مقارنة مع نسبتهم في عموم المحافظة , بينما جاء التوزيع البيئي ضمن هذا 52.8األقضية )

( باأللف , 0.27( و )0.47المستوى في الحضر المتمثلة بالكرمة والرطبة بدرجات معيارية )
( إن هذه األقضية لديها 0.13( و)0.18وحديثة بدرجات معيارية ) العامريةويظهر في ريف 

 العامالت احتالل هذا المستوى ألن هذه األقضية تنخفض فيها نسبة النساءخصائص تؤهلها إلى 
  في الصناعة والخدمات ومستوى تعليمهم .

( وهذا المستوى أقل انتشارًا من 0.49 – 0.01 -وجاء المستوى الثالث بدرجة معيارية )    
باأللف( وهو أقل من  201.6ة , إذ يقتصر على قضاء هيت إذ بلغ معدله )الناحية الجغرافي

مقارنة مع نسبة  %(52.1)هذا القضاء وتبلغ نسبة التحضر  ,معدل المحافظة بنسبة قليلة 
 . %(51.3التحضر في عموم المحافظة والبالغة )

لحبانية إذ تبلغ ن الحضر في قضاء هيت والفلوجة واإأما التوزيع النسبي لهذا المستوى ف   
أما في الريف تبلغ  ,( على التوالي 0.26 -( و)0.26 -( و )0.16 -تهما المعيارية )درج

 ( , وأخيرًا 0.25 -( و )0.03 -( و )0.53 -الدرجة المعيارية لألقضية هيت وعنه والكرمة )
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 (11خريطة )
 1997 سنةألنبار لفي محافظة امعدل اإلنجاب الزواجي حسب الدرجة المعيارية  توزيع     

 
 . (32الجدول ) :المصدر
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فأقل( ويضـــــــم أربعــــــــــــة أقضية هي  0.50 -جاء المستوى الرابع بالدرجة المعيارية إذ بلغــــت )
الرمادي والفلوجة وعنه والحبانية , وتعد هذه األقضية من أقل االقضية في عدد الوالدات قضاء 

لتعليم , وكذلك دخولها في مجال العمل خارج المنزل , وهذه بسبب دخول المرأة في مجال ا
 أسباب أدت إلى قلة الوالدات في هذه األقضية .

( 12( والخريطة )32فقد ظهر الجدول ) 2007أما توزيع معدل اإلنجاب الزواجي في سنة     
 -وجدود أربعة مستويات توزيعية كمعدل المذكور على النحو اآلتي :

 : فأكثر( 0.50درجته المعيارية )المستوى األول و  -1
%( 1.3( نسمة ما يعادل )18755ويمثل هذا المستوى قضاء راوه إذ بلغ حجم سكانه )      

من إجمالي سكان المحافظة , ويعزى ارتفاع اإلنجاب الزواجي في هذا القضاء ألسباب عدة منها 
لزواج المبكر وقلة استخدام إلى جانب ا القضاءارتفاع نسبة األمية ونسبة سكان الريف في هذا 

وسائل منع الحمل , أما التوزيع البيئي فيظهر هذا المستوى في ريف راوه وعنه , وأعلى مستوى 
 الحضر فتظهر راوه وحديثة .  

 : ( 0.00 -0.49) + ودرجته المعيارية الثانيالمستوى  -2
    وحديثة ( هيت القائم و )وهي  2007 سنةبحسب نتائج  يدخل ضمن هذا المستوى قضاءان     

%( من إجمالي سكان المحافظة 23.2( نسمة , أي ما يعادل )345226هم السكاني)مويبلغ حج
باأللف ( 192.6)( 187.8()188.1. إن معدل اإلنجاب الزواجي في هذه األقضية يصل إلى )

, إذ يبلغ معدل  2007على التوالي وهو أعلى من معدل اإلنجاب الزواجي للمحافظة لسنة 
باأللف( , وتعود أسباب ذلك إلى ارتفاع نسبة سكان الريف في  175.7جاب في المحافظة )اإلن

%( مقارنة مع نسبة سكان الريف في عموم المحافظة والبالغة 44.9هذه األقضية إلى )
%( , مما يعني انخفاض المستوى التعليمي لهذه األقضية وبالتالي توفر العوامل الدافعة 49.4)

  . ابإلى زيادة اإلنج
إنه يتمركز في ريف قضاء راوه وعنه , ولعل السبب  (32أما التوزيع البيئي فيظهر الجدول )   

في ارتفاع هذه المعدالت إلى تمسك سكان هذه األقضية بالعادات والتقاليد الريفية المشجعة إلى 
 زيادة عدد الوالدات أي اإلنجاب , أما الحضر فتظهر في قضاء راوه وحديثة .
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 :0.49) -   -  0.01 -)  الثالثتوى المس  -3
يضم هذا المستوى أربعة أقضية هي الكرمة والرطبة والرمادي وعنه , ويبلغ حجمهم       

%( من إجمالي سكان المحافظة , وقد بلغت 39.9( نسمة أي ما يعادل )592289السكاني )
( 181.0و ) (177.2( و )176.4( و )175.8معدالت اإلنجاب الزواجي في هذه األقضية )

عن المتوسط الحسابي لعموم  هذه المعدالت تقلو ( 32وبحسب الجدول ) ,باأللف على التوالي 
نه يتمركز أ( 32( باأللف , أما التوزيع البيئي فيظهر من الجدول )182.65المحافظة والبالغ )

كز في , أما في الحضر فإنه يتمر في الريف كاًل من قضاء الرمادي وحديثة والرطبة والكرمة 
تباين تأثير ضوابط اإلنجاب بين  ذلك إلىويعود السبب , الرمادي وهيت والفلوجة والرطبة 

 األقضية المتمثلة في المستوى التعليمي والعادات والتقاليد إضافة إلى نوع العمل .

 فأقل ( : – 0.50 -الرابع )المستوى   -4
ويبلغ حجمهم السكاني  العامريةنية و أقضية هي الفلوجة والحبا ةيتمثل هذا المستوى في ثالث     
, وتبلغ  2007 سنة%( من إجمالي سكان المحافظة ل36.6( نسمة , أي ما يعادل )529716)

( باأللف على 157.3( و )171.4( و )162.6معدالت اإلنجاب الزواجي في هذه األقضية )
إلى انخفاض ذلك في التوالي , وهي بذلك تقل عن المعدل في عموم المحافظة , ويعود السبب 

%( مقارنة مع المحافظة التي تبلغ 58.6سكان الريف في هذه األقضية إذ بلغت النسبة فيها )
في ذلك ( , ويعود السبب 12ا موضح في الخريطة )ــــــــكم (%49.4نسبة السكان الريف فيها )

ادة وعي األم مما المستوى التعليمي لدى اإلناث المتزوجات , وهذا يؤدي إلى زي إلى ارتفاع نسبة 
   تعمل على تقليل عدد األطفال لرفع مستوى تعليمهم وتربيتهم .
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 (12خريطة )
 2007 سنةلتوزيع  معدل اإلنجاب الزواجي حسب الدرجة المعيارية في محافظة األنبار        

 
 ( .32الجدول ) :المصدر 
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 (13خريطة )
 2020 سنةفي محافظة االنبار لالزواجي توزيع الجغرافي لمعدالت اإلنجاب ال

 
 ( .32الجدول ): المصدر
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, أما وعنه  العامريةأما التوزيع البيئي في هذا المستوى فيظهر في الحضر كل من أقضية    
 والحبانية . العامريةالفلوجة و  في ريف

 – 149.6( بمعدالت تبلغ )  العامرية -القائم  -الرطبة  -فيظهر في أقضية )الحبانية     
 ( باأللف على التوالي . 136.0 – 152.6 – 136.7

أما المستوى الثاني فيظهر من ثالثة أقضية هي الكرمة وهيت والرمادي ويبلغ حجمهم      
ويبلغ معدل  ,( من إجمالي سكان المحافظة 42.5%( نسمة أي ما يعادل )792556السكاني )

( و 162.1( و )162.9)( 12اإلنجاب الزواجي لهذه األقضية كما موضح في جدول )
ما أ ,( باأللف56.81( باأللف , وهذه األقضية تزيد عن معدل الوسط الحسابي البالغ )158.2)

( إن التوزيع البيئي لهذا المستوى يقع في حضر قضاء 32التوزيع البيئي فيظهر من الجدول )
هما الفلوجة والقائم  قضاءان المستوى الثالث يضم بينما  ,راوه وفي الريف يقع في قضاء الكرمة 

%( أما التوزيع البيئي فيظهر في 32.0( نسمة أي ما يعادل )596845ويبلغ حجمهم السكاني )
المستوى و الحضر بقضاء الرمادي , وفي الريف يضم قضاء الرمادي وهيت والقائم والرطبة , 

ة أي ما يعادل ( نسم306603والرطبة والحبانية ويبلغ عدد سكانها ) العامريةأقضية يضم الرابع 
والرطبة , والحضر يكون في  العامريةالتوزيع البيئي فيظهر في ريف الفلوجة و و %( , 16.4)

 والحبانية والقائم والرطبة .  العامريةقضاء 
( تبين من الخرائط وجود اختالفات 13( و )12( و )11وبعد المقارنة البصرية للخرائط )    

( 2020  - 2007 – 1997د السكان في األعوام ) في مستويات اإلنجاب بحسب نتائج تعدا
أحتل  2020 سنةوأيضًا في  2007 سنةفي المستوى األول في  ء راوه وحديثة كانا, فمثاًل قضا

ضمن المستوى  الكرمة والرمادي كانا يراوه وحديثة المستوى األول , وكذلك قضاء   يقضاء  
 قضاءيمستوى الثاني بالنسبة لضمن الأصبحوا  2020 سنةأما في  2007 سنةالثالث في 

 . 2020 سنةوالحبانية على المستوى الرابع في  العامريةالكرمة والرمادي , كذلك حافظ قضاء 
ن بعض األقضية التي انخفضت فيها معدالت اإلنجاب الزواجي في أومن الجدير بالذكر     
والحبانية  مريةالعامثل الرطبة و  2020 سنةظهرت بمعدالت منخفضة أيضًا في  2007 سنة

 مع االختالف في الترتيب . 



  

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

المتغيرات المؤثرة في التباين المكاني لمستويات اإلنجاب في محافظة  

  األنبار وفق نتائج الدراسة الميدانية

 
 المتغيرات المؤثرة في اإلنجــاب : المبحث األول 

اختبار عـــالقة المتغيرات فــي معــدل اإلنجــاب : المبحث الثاني   

 الزواجي إحصائياً 

 



المتغيرات المؤثرة في التباين المكاني لمستويات اإلنجاب في محافظة الفصل الثالث ...

 األنبار وفق نتائج الدراسة الميدانية

 

104 
 

 المبحث األول
 المتغيرات المؤثرة في اإلنجــاب

النمو مقاييس اإلنجاب وتباين لتباين توزيع  منالفصلين السابقين  فيتوضيحه  ممن خالل ما ت     
في هذا  سأحاولوالذي يعزى إلى تأثير مجموعة من المتغيرات , لذلك  البحثالسكاني في منطقة 

 أظهرته نتائج التحليل اإلحصائي . الفصل التوضيح عن هذه المتغيرات وفق ما

 , وتوجد متغيرات اقتصادية واجتماعية متنوعة في تباين مستويات اإلنجاب في بعض المناطق    
وقد أدت تلك المتغيرات دورًا مهمًا في رسم معالم اإلنجاب وتباين دور هذه المتغيرات من مكان آلخر  

لمتغيرات المؤثرة على اإلنجاب قد تواجه نتيجة الختالف خصائص السكان , كما إن دراسة ا
صعوبات عديدة لكون تلك المتغيرات ال تؤثر في اإلنجاب كاًل على حده لكنها تعمل بصورة متشابكة 

 نسبوقد تم تحديد المتغيرات ويتوقع أن يكون لها أثر في اختالف  , (1)ومتداخلة مع بعضها البعض 
يعتمد على نسبة المواليد على  هألن, اإلنجاب الزواجي  اإلنجاب في منطقة الدراسة ثم اختيار معدل
ضافة إلى ذلك يسهل عملية قياس إ( سنة , 49 - 15النساء المتزوجات فقط في سن الحمل )

ن استمارة االستبيان قد تضمنت الكثير من أ بالذكرومن الجدير  , العالقات بينه وبين المتغيرات
, لكننا سنتطرق إلى المتغيرات  البحثإلنجاب ضمن منطقة المتغيرات المؤثرة في تباين مستويات ا

 , ومن تلك المتغيرات هي :  (2)التي كان الرتباطها داللة مفهوم معنوي من خالل التحليل اإلحصائي

 دة الحياة الزوجية .ـــــــــم -أوالً 
 رأة .ــــالمستوى التعليمي للم -ثانياً 
 رة .ــــــالدخل الشهري لألس -ثالثاً 
 ة .ــوع الرضاعـــــــــــــــــــــــــــــن  -بعاً را

 وسائل منع الحمل. استخدام -خامساً 
 المهنة  -سادساً 
 بيئة الوالدة . -سابعاً 

 

                                                           

 .  109, مصدر سابق , ص ( محمد جاسم محمد 1)
 . 77( وديان راسم ميسر الشمري , مصدر سابق , ص 2)
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     :مـــدة الحيــاة الزوجيـــة - أولا 
تظهر , عمومًا  اإلنجابعند دراسة  الزواجنتائج الدراسات السكانية إلى أهمية فترة  تشير      
أي بمعنى كلما طالت فترة الزواج كلما زاد عدد , وهي عالقة طردية , عالقة بين هذين المتغيرين ال

إن هذه البديهية تصح في أكثر األحيان في المناطق ذات  , (1)األطفال المولودين لدى األسرة 
الفترة فإن ترك ,  مما يزيد من فرص فترة الزواجمنخفض بسبب الزواج المبكر الالمستوى الحضاري 

ال الزمنية بين طفل وآخر باستخدام وسائل منع الحمل وتنظيم األسرة ينقص من صحة هذه البديهية 
أي كلما استمرت الحياة الزوجية ازدادت نسبة ,(2)في المناطق ذات المستوى الحضاري مرتفع  سيما

ي تقضيها ـــــدة التــــــالم هية ــــــاة الزوجيــــالحي مدة طعت بالوفاة أو الطالق , إذ تعدالوالدات إال إذا انق
 .  (3)ع زوجها دون انفصال ـــــرأة مــــــالم

تباين في مدة الحياة الزوجية بين األقضية لمحافظة  (11( والشكل )33يتبين من الجدول )     
 ( .   الحضر والريفاألنبار وبين البيئة )

 سنة  18قل من أ -1
       ( وشكل 33ومن خالل معطيات الجدول )  2020  سنةانية لأظهرت نتائج الدراسة الميد      
ألن  ,قضية المحافظةأجمالي إ%( من 31.8جاء بأعلى نسبة  قضاء الكرمة بلغت ) فقد( (11

دوره قضاء الكرمة منطقة ريفية تتميز بالعادات والتقاليد التي تشجع اإلناث على الزواج المبكر الذي ب
, ألن مركز قضاء  %(19.3دنى نسبة قضاء الفلوجة )أحتل أو ,  يةيطيل من مدة الحياة الزوج

قضية جاءت بقية األ ,الفلوجة منطقة حضرية تتميز بمستوى ثقافي عالي يشجع اإلناث على التعليم 
 بين هذين المعدلين .

 
 
 
 

                                                           

لبرزنجي , خصوبة المرأة العراقية , دراسة ميدانية في مدينة بغداد وضواحيها , رسالة ( عبد الحميد سعيد ا1)

 . 38, ص  ماجستير غير منشورة , كلية اآلداب , جامعة بغداد
 . 108( علي داود محمد المحمدي , مصدر سابق , ص 2)

 . 121( محمد جاسم محمد , مصدر سابق , ص 3)
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   (33جدول )
 2020 سنةلفي محافظة األنبار  والبيئةقضية األالتوزيع النسبي لمدة الحياة الزوجية حسب 
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 100 14.3 21.6 43.8 20.4 100 9.4 21.6 36.3 32.7 100 19.1 21.6 51.3 8.0 الرمادي

 100 10.4 22.4 47.2 20.1 100 7.8 21.9 35.9 34.4 100 12.9 22.9 58.5 5.7 هيت

 100 10.6 21.5 48.2 19.8 100 9.2 21.4 38.8 30.6 100 12.0 21.5 57.6 8.9 الفلوجة

 100 15.6 24.4 40.8 19.3 100 10.5 21.1 36.8 31.6 100 20.7 27.6 44.8 6.9 عنــة

 100 10.8 23.0 42.3 24.1 100 6.7 20.0 40.0 33.3 100 14.8 25.9 44.5 14.8 هراو

 100 12.1 22.5 44.4 21.1 100 10.3 17.2 38.0 34.5 100 13.8 27.7 50.8 7.7 حديثة

 100 11.5 20.8 45.4 22.4 100 6.7 19.9 36.7 36.7 100 16.2 21.6 54.1 8.1 الرطبة

 100 13.1 22.0 41.0 24.0 100 9.0 20.5 39.7 30.8 100 17.2 23.4 42.2 17.2 القائم

 100 12.1 22.5 37.6 27.9 100 8.0 20.7 34.5 36.8 100 16.2 24.3 40.6 18.9 الحبانية

 100 12.2 23.3 37.2 27.4 100 9.0 20.9 35.8 34.3 100 15.4 25.6 38.5 20.5 العامرية 

 100 9.5 21.2 37.6 31.8 100 8.7 21.7 33.7 35.9 100 10.3 20.7 41.4 27.6 الكرمة

 100 12.0 22.3 42.3 23.5 100 8.7 20.6 36.9 33.8 100 15.3 23.9 47.7 13.1 مجموعال

 . (29ملحق )استمارة استبيان  باالعتماد على  المصدر : 

 لى نسبة بلغت ـعأرمة ــــــاء الكـــــــــــل حضر قضـــد الحضر سجــيما على المستوى البيئي , وعلى صعأ    
    .خيرة ليحتل المرتبة األ%( 5.7هيت بنسبة بلغت ) دنى نسبة  في حضرأسجلت و ( 27.6)

والسبب يعود في ذلك إلى أن هذا القضاء يتميز بمستوى ثقافي عالي يشجع المرأة على التعليم      
 وهذا السبب أدى إلى تأخر اإلناث عن الزواج .

سر جمالي األإ%( من 36.8لى نسبة )بأع الحبانيةذا جاء ريف قضاء إوعلى صعيد الريف ,     
  دنى نسبة في ريف قضاء  الفلوجة بنسبة بلغتأعلى صعيد الريف  , في حين سجلت في المحافظة 

 . خيرة المرتبة األ ليحتل%( 30.6)
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   سنة 25-18من   -2
, وجاء قضاء قضية المحافظة أجمالي إ%( من 48.2جاء بأعلى نسبة قضاء الفلوجة بلغت )       
 الحضر سجل يد ـــــــــــــــوعلى صعما على المستوى البيئي , أ , %(37.2)بأدنى نسبة بلغت  رية العام

  (11شكل )

 (أ)2020 سنةوالبيئة  لنبار على مستوى محافظة األتوزيع النسبي لمدة الحياة الزوجية ال  

 
 ( . 33الجدول )المصدر : 

 

 (11شكل )

حسب األقضية والبيئة في محافظة األنبار       توزيع النسبي لمدة الحياة الزوجيةال

 )ب( 2020سنةل

 ( . 33الجدول )المصدر :  
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بنسبة  العامرية  دنى نسبة  في حضرأ( وسجلت 58.5%على نسبة بلغت )أهيت حضر قضاء  
بأعلى  راوهجاء ريف قضاء  ذإوعلى صعيد الريف ,   ,خيرة %(  ليحتل المرتبة األ38.5بلغت )
  خيرة .المرتبة األ ليحتل%(  33.7, وقضاء الكرمة بأدنى نسبة بلغت ) %(40.0نسبة )

 سنــــــــــــــــة   30 -25من   -3
حتل قضاء أقضية المحافظة , بينما أجمالي إ%( من 24.4جاء بأعلى نسبة  قضاء عنة )       
,  وعلى  ما على المستوى البيئيأ ,قضية المحافظة أجمالي إ%( من 20.8نسبة )دنى أ الرطبة

دنى نسبة  في أ, وسجلت  %(27.7على نسبة بلغت )أ حديثةصعيد الحضر سجل حضر قضاء 
ريف  جاء ذ, إوعلى صعيد الريف ,خيرة %(  ليحتل المرتبة األ20.7حضر الكرمة بنسبة بلغت )

%(  ليحتل 17.2دنى نسبة  )أحتل  ريف قضاء حديثة أ%( , بينما 21.9على نسبة )أ هيتقضاء 
 خيرة .األ المرتبة

 سنة  30أكثر من   -4
 الكرمةقضاء , و قضية المحافظة أجمالي إ%( من 15.6بأعلى نسبة بلغت ) جاء قضاء عنة      

 . وجاءت بقية األقضية بين هذين المعدلين   %(9.5بأدنى نسبة بلغت )
على نسبة بلغت أوعلى صعيد الحضر سجل حضر قضاء عنة , ما على المستوى البيئي أ     

 خيرة .%(  ليحتل المرتبة األ10.3دنى نسبة  في حضر الكرمة بلغت )أوسجلت ( 20.7%)
 قضاءي %( , وجاء ريف 10.5بأعلى نسبة ) عنهجاء ريف قضاء  ذإ , وعلى صعيد الريف      

 .وجاءت بقية األقضية بين هذين المعدلين %(  6.7والرطبة بأدنى نسبة بلغت ) راوه
 : للمرأة يميالمستوى التعل -ثانياا  
إنجاب المرأة , فقد أشار العالم الديموغرافي  بالنظر إلى التعليم كأحد المتغيرات المؤثرة على    

, إذ يكتسب المستوى  المواليدفي معدل  التي تؤثرمن بين العدد الكبير من المتغيرات  ذلك)إيفانوف( 
يمكن إثبات مستوى التعليم  التعليمي للسكان أهمية خاصة في ظروف معينة , وبين )كالدويل(

إن هناك عالقة عكسية بين سنوات عديدة في مقاعد الدراسة وأرتفع إذ الدراسات  المجتمعي من خالل
تحصيلهم العلمي أدى ذلك إلى قلة رغبتهم في إنجاب عدد كبير من األطفال إذ يساعد التعليم على 

وبما يتناسب مع وقت  درات الطفل الفرديةاحتياجات وقمع  يتوافقاإلنجاب بشكل  اتجاهترشيد السلوك 
من خالل تأثير المتغيرات األخرى , إذ يزيد من المستوى الثقافي والوعي ويحفز الفرد  واجبات الوالدين
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إلى المقارنة المستمرة بين واجباتهم اآلباء  بمجاالتها المختلفة وهذا يدفع والعمل الحياة على رؤية
ومستوى اإلنجاب ,  للوالدين الوضع التعليميالقة عكسية تمامًا بين وهناك ع ,  (1)وحاجات أبنائهم 

 ,ويبلغ في أحيان عديدة ضعف ما تنجبه المرأة المتعلمة األطفالالمرأة األمية تنجب عدد أكثر من ف
تأثيرها على المدة التي  من خالل معدالت اإلنجاب  على تراجع له تأثيرألن للمستوى التعليمي 

باإلضافة إلى القدرات وهي قادرة على الحمل واإلنجاب ,  سنوات الدراسة األربع ي تقضيها األنثى ف
ما يجعلها أكثر دراية ووعيًا بها بمخاطر اإلنجاب المتكررة األنثى المتعلمة م تكتسبهاالثقافية التي 

العالي وغالبًا ما تفضل النساء ذوات التحصيل العلمي  , والحاجة إلى توفير رعاية صحية تعليمة لها
يعيق هذه المزيد من االطفال  , إذ إن إنجاب الفاخرةفي بناء الحياة الزوجية  نإلى مساعدة أزواجه

 . (2)الرغبة 
( نالحظ تباين واضح في المستوى التعليمي  12( وشكل)34يتضح من خالل معطيات الجدول )     

المستوى البيئي بين الحضر  لإلناث في  محافظة األنبار بحسب األقضية , فضاًل عن التباين على
 والريف .

 ة :ــــيـــــماأل -1
 ون هذا القضاء ذأل,  %(38.7ميات )لنساء األلولى بالنسبة لقضاء القائم سجل المرتبة األ       

لهذا السبب ارتفعت نسبة , عدم توفر مؤسسات تعليمية في هذا القضاء عن  فضالً , طابع عشائري 
 ( على الترتيب %33.6( و )%33.8بنسبة ) وحديثةرتبة الثانية قضاء هيت , وأحتـل المه ميات فياأل

 (ةـــــــــالفلوج – ةــــــالكرم – ةـــــالحباني – اديـــــــــالرم – ةــــــــــالرطب – العامرية ) األقضيةوتاله كل من 
 َءيواستحوذ قضا (%28.1 -% 29.5 -% 30.0 -% 30.1 -% 31.6 -% 32.0) بنسب

نتيجة الرتفاع مستوى الوعي الثقافي لدى سكان  %(27.1خيرة بنسبة )المرتبة األ ه وراوه على عن
هذه األقضية مما دفع اإلناث إلى التوجه إلى المؤسسات التعليمية , وهذا مما شجع نساء تلك 

  . األقضية إلى االنخراط في مجال التعليم , وهذا مما أدى إلى تقليل نسبة األميات 
  يضاً أميات ولى النساء األما على المستوى البيئي وعلى صعيد الحضر سجل في المرتبة األأ      

                                                           

التحليل الجغرافي ألثر العوامل االجتماعية واالقتصادية في السلوك اإلنجابي للمرأة  ( هند عبدهللا جواد الحمداوي ,1)

 . 129, ص  2016في قضاء الديوانية , رسالة ماجستير , كلية اآلداب , جامعة القادسية , 
,  ( حسين عليوي ناصر الزيادي , مستويات الخصوبة والعوامل المؤثرة فيها ومناطق األهوار جنوب العراق2)

,  2010( , العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب لسنة , 1( , المجلد )54مجلة آداب البصرة , العدد )

 . 55ص 
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 (34جدول )
 2020 سنةل نبارفي محافظة األوالبيئة  لألقضيةكثر( حسب المستوى التعليمي أسنوات ف 10) ناثلإلالتوزيع النسبي 

 المجموع ريف حضر القضاء 

ة 
مي

أ
 

أ 
ر
يق

ب
كت

وي
 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م

 

ية
اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

مي
ا

ة
أ  

ر
يق

ب
كت

وي
 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م

 

ية
اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

يه
ام

أ  
ر
يق

ب
كت

وي
 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م

 

ية
اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

 الرمادي
22.2 24.1 30.2 10.5 9.9 2.5 0.6 100 38.0 22.8 33.9 2.3 1.8 0.6 0.6 100 30.1 23.5 32.1 6.4 5.9 1.6 0.6 100 

 هيت
27.1 20.0 32.9 10.0 8.6 1.4 0 100 40.5 20.3 34.4 1.6 1.6 1.6  0 100 33.8 20.2 33.7 5.8 5.1 1.5 0 100 

 الفلوجة
21.5 22.0 28.8 12.6 12.0 2.6 0.5 100 34.7 20.4 26.5 10.2 4.1 4.1 0 100 28.1 21.2 27.7 11.4 8.1 3.4 0.3 100 

 عنــة
24.1 20.8 27.6 13.8 6.9 3.4 3.4 100 31.5 21.1 31.5 5.3 5.3 5.3 0 100 27.8 21.0 29.6 9.6 6.1 4.4 1.7 100 

 هراو
22.2 22.2 29.7 11.1 11.1 3.7 0 100 33.3 20.0 20.0 13.3 6.7 6.7 0 100 27.8 21.1 24.9 12.2 8.9 5.2 0 100 

 حديثة
29.2 26.2 27.7 7.7 7.7 1.5 0 100 37.9 20.7 34.6 3.4 0 3.4 0 100 33.6 23.5 31.2 5.6 3.9 2.5 0 100 

 الرطبة
29.8 27.0 27.0 8.1 5.4 2.7 0 100 33.4 23.3 33.4 3.3 3.3 3.3 0 100 31.6 25.2 30.2 5.7 4.4 3.0 0 100 

 100 0 1.5 3.2 4.5 28.1 24.2 38.7 100 0 1.3 0.0 2.6 28.2 21.8 46.1 100 0 1.6 6.3 6.3 28.0 26.6 31.2 القائم

 100 1.4 1.9 4.4 9.2 30.1 23.1 30.0 100 0 1.1 3.4 10.3 27.7 21.8 35.7 100 2.7 2.7 5.4 8.1 32.5 24.3 24.3 حبانيةال

 100 0 2.1 5.6 7.6 28.9 24.0 32.0 100 0 1.5 6.0 7.5 26.9 22.4 35.7 100 0 2.6 5.1 7.7 30.8 25.6 28.2 العامرية 

 الكرمة
24.2 20.7 27.7 17.2 3.4 3.4 3.4 100 34.7 20.7 27.2 9.8 4.3 3.3 0 100 29.5 20.7 27.5 13.5 3.9 3.4 1.7 100 

 مجموع
25.8 23.6 29.4 10.3 7.4 2.6 2.1 100 36.5 21.4 29.5 6.3 3.7 2.9 0.6 100 31.2 22.5 29.4 8.3 5.4 2.7 0.5 100 

 ( .30ملحق )باالعتماد على استمارة االستبيان   :المصدر 

  ( والسبب يعود إلى ضعف استجابة من قبل المبحوثين في العينة المحددة أي بمعنى أن المعلومات المقدمة منهم لم تكن دقيقة .0نتائج الدراسة الميدانية )أظهرت بعض 
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 (12شكل )
 سنةلمحافظة االنبار والبيئة سنوات فأكثر( حسب المستوى التعليمي  10التوزيع النسبي لإلناث )

 باأللف)أ( 2020

 
 ( .34الجدول )المصدر : 

 (12شكل )
في محافظة سنوات فأكثر( حسب المستوى التعليمي األقضية والبيئة  10التوزيع النسبي لإلناث )

 باأللف )ب( 2020 سنةلاألنبار 

 
 ( . 34الجدول ) :المصدر 
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وجاءت بقية  %(21.5قل نسبة في قضاء الفلوجة بنسبة)أو  %(31.2في قضاء القائم بنسبة )
ولى المرتبة األ فقد سجل قضاء القائمما على صعيد الريف , أ المعدلين بين هذينضية قاأل

قضية بين هذين وجاءت بقية األ %(31.5خيرة قضاء عنه )حتل المرتبة األوأ %(46.1بنسبة)
 . المعدلين

 ويكتب : يقرأ -2
 %(25.2كتابة بنسبة)القراءة و الي مرحلة ـــــــولى فالمرتبة األ فقد احتلما بالنسبة لقضاء الرطبة أ    
 , وتليه بالترتيبتعليم الناث على تساعد اإلالتي  مؤسسات التعليمية الن هذا القضاء تتوفر فيه أل
بنسب  (الكرمة -عنه -راوه   -الفلوجة -الحبانية -الرمادي -العامرية   -القائم) التالية قضيةاأل
( , بينما 20.7% – 21.0 – 21.1 – 21.2 – 23.1 – 23.5 – 23.5 – 24.0 – 24.2)

 وجاءت بقية األقضية بين هذين المعدلين . %(20.2دنى مستوى بنسبة )أقضاء هيت على احتل 
بنسبة  رطبةول في قضاء الالمستوى األ (يقرأ ويكتب)ا على صعيد الحضر سجل مرحلة م  أ    

بين هذين  قضيةوجاءت بقية األ%( 20.0إذ بلغت )دنى نسبة في قضاء هيت أو  %(27.0)
 . المعدلين 

بنسبة  (يقرأ ويكتب)ولى في مرحلة قضاء الرطبة سجل المرتبة األ,  ففي ا على صعيد الريف م  أ     
  .قضية بين هذين المعدليناأل ةوجاءت بقي %(20.0دنى مستوى في قضاء راوه بنسبة )أو  %(23.3)
 بتدائية :لا -3

شهادة االبتدائية بنسبة  الالتي حصلن على لنساء لولى بالنسبة لقضاء هيت سجل المرتبة األ        
 -عنه -العامرية  – الرطبة – حديثة –ادي ـــــ)الرم وتليه بالترتيب األقضية التالية %(33.7)
 -28.9 -29.6 -30.1 -30.2 -31.2 -32.1بنسب) (الكرمة – فلوجةال – قائمال -حبانيةال

ما على , أ%( 24.9)خيرة بنسبة المرتبة األقضاء راوه في  واحتل  (%27.5 -27.7 -28.1
االبتدائية صحاب شهادة أنساء لولى لالمستوى البيئي وعلى صعيد حضر قضاء هيت سجل المرتبة األ

قضية بين وجاءت بقية األ %(27.0بنسبة ) رطبةخيرة قضاء الاألالمرتبة  ( واحتل %32.9بنسبة )
ولى في مرحلة االبتدائية وبنسبة مرتبة األالحديثة ما على صعيد الريف سجل قضاء أ, هذين المعدلين

 . قضية بين هذين المعدلين بقية األوجاءت  %(20.0دنى معدل في قضاء راوه )أسجل  %(34.6)
 



المتغيرات المؤثرة في التباين المكاني لمستويات اإلنجاب في محافظة الفصل الثالث ...

 األنبار وفق نتائج الدراسة الميدانية

 

113 
 

 متوسطة  :ال  -4
وتليه األقضية  %(13.5ولى لمرحلة المتوسطة بنسبة )سجل المرتبة األ الكرمةبالنسبة لقضاء        
 ( بنسب حديثة -الرطبة  –هيت  –الرمادي   -الحبانية   -العامرية  -عنه -فلوجةال -راوه) التالية

قضاء القائم  واحتل (5.6% – 5.7 – 5.8 – 6.4 -7.6 -9.2 – 9.6 – 11.4 -12.2)
فقد صعيد حضر قضاء الكرمة  ىما على المستوى البيئي وعلأ,  %(4.5خيرة بنسبة )المرتبة األ

دنى معدل جاء في قضاء القائم بنسبة أو  %(17.2لة المتوسطة بنسبة )ولى في مرححتل المرتبة األأ
ولى بنسبة ما على صعيد الريف قضاء راوه سجل مرحلة المتوسطة المرتبة األأ,  %(6.3)
قضية بين هذين بقية األ توجاء %(1.6خيرة بنسبة )واستحوذ قضاء هيت المرتبة األ %(13.3)

 .المعدلين 
 :عدادية لا -5

ة قضيأمن  وتاله كل   %(8.9ولى في مرحلة االعدادية )نسبة لقضاء راوه سجل المرتبة األبال     
بنسب  (الكرمة  -حديثة  – العامرية   -الرطبة  –هيت – حبانيةال -الرمادي -عنه –)الفلوجة 

خيرة حتل المرتبة األأو , %(  3.9 – 4.4 - 3.9 – 4.4 – 5.1 – 5.6 – 5.9 – 6.1 – 8.9)
 . %(3.2قائم بنسبة )في قضاء ال

ولى في مرحلة سجل المرتبة األفقد ا على المستوى البيئي وعلى صعيد حضر قضاء الفلوجة م  أ     
قضية وجاءت بقية األ,  %(3.4دنى نسبة في قضاء الكرمة بنسبة )أو  %(12.0االعدادية بنسبة )

ولى لمرحلة االعدادية ألالمرتبة ا سجلفقد ما على صعيد ريف قضاء راوه أ, بين هذين المعدلين 
بين  المعدالتوجاءت بقية  %(1.6ة )ــــت بنسبــــي قضاء هيــــدنى معدل فأو ,  %(13.3بنسبة )

  . هذين المعدلين
 الجامعة : -6

من  وتاله كل   %(5.2مرحلة الجامعية )الولى في ا بالنسبة لقضاء راوه سجل المرتبة األم  أ       
 - 3.4 - 4.4بنسب ) (الرمادي -العامرية  -حديثة -الرطبة –وجة الفل -الكرمة -قضية )عنهأ

 هيت القائم و  ءيخيرة قضاوجاء في المرتبة األ %(1.6 1.9- -2.1– 2.5 – 3.0 – 3.4
ولى سجل المرتبة األفقد ا على المستوى البيئي وعلى صعيد حضر قضاء راوه م  أ,  %(1.5بنسبة)

وجاءت بقية  %(1.6بنسبة ) القائمى معدل في قضاء دنأو ,  %(3.7مرحلة الجامعية بنسبة )لل
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ولى بنسبة قضاء راوه المرتبة األفقد احتل ا على صعيد الريف م  أ, قضية بين هذين المعدلين األ
%( وجاءت بقية 0.6دنى معدل في قضاء الرمادي بنسبة )أفي المرحلة الجامعية و  %(6.7)
  .  قضية بين هذين المعدليناأل
 ا:ـــــــــــــــعليال -7

عليا بنسبة الشهادات ال ألصحاب ولىالمرتبة األ واسجلفقد والكرمة عنه قضاءي ا بالنسبة لم  أ      
دنى معدل في قضاء أ%( و  0.6 -1.4( بنسب )الرمادي –العامرية ) قضاءي وتاله  %(1.7)

 قضية بدون نسبة تذكر.وجاءت بقية األ %(0.3الفلوجة بنسبة )
ولى حتلوا المرتبة األأفقد مستوى البيئي وعلى صعيد حضر قضاء عنه والكرمة ا على الم  أ       

 (الرمادي –قضية )الحبانية أمن  وتاله كالً  ,لكل منهما %(3.4عليا بنسبة )الشهادات اللحملت 
قضية بدون وجاءت بقية األ %(0.5قل معدل في قضاء الفلوجة بنسبة )أو  %(2.7 -0.6)بنسب 

شهادات العليا بنسبة الولى لحملت حتل المرتبة األأصعيد الريف قضاء الرمادي ما على , أتذكر ةنسب
مية , وعدم , نالحظ ارتفاع نسب األ سنةبشكل قضية بدون نسبة تذكر أل%( وجاءت بقية ا0.6)

متابعة التعليم في الميدان أكثر من المناطق الحضرية , وهذا نتيجة عدم رغبة الكثير من السكان في 
 انجابهاوهكذا فإن مستوى تعليم المرأة يؤثر على  لتدني المستوى االقتصادي, ,يم بناتهمإكمال تعل

يزداد لمن هم فوق المستوى التحضيري والمستوى الذي دونه  اإلنجابوهذا ما لوحظ في فارق 
 .ي وأقل بالنسبة لمن لديهم مستوى أعلى من اإلعداد يلمن هم دون مستوى التحضير  اإلنجاب

نالحظ ارتفاع نسب األمية ونسبة القراءة والكتابة واالبتدائية وعدم متابعة التعليم  سنةكل ــــــبش      
وهذه نتيجة عدم رغبة الكثير من السكان في استكمال , في الريف أكثر منه في المناطق الحضرية  

وى التعليم للمرأة ن مستفإن أجل أسباب اجتماعية وتدني المستوى االقتصادي وبذلك ــــــتعليم بناتهم م
لمن هن فوق مستوى اإلعدادية والمستوى  االنجابوهذا ما تمت مالحظته في فرق   انجابهايؤثر في 

للواتي أقل من مستوى اإلعدادية وينخفض اللواتي مستواهن أعلى  اإلنجابرتفع ياألدنى من ذلك , إذ 
 من اإلعدادية .
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 :لدخل الشهري لألسرة ا -اا ثالث
دورًا مهمًا في تباين  تلعبة التي ــــالمتغيرات االقتصادية المهم نـــــمستوى الدخل مد ــيع      

األنفاق على كل  فبزيادةتنشئة األطفال تزداد مع زيادة الدخل لدى األسرة ,  فةفكل اإلنجابمستوى 
موالهم أة ـــومتابع بإدارة  أكثريهتمون األغنياء  إنذلك  فضاًل عندة الدخل , امع  زي مولود 

 الغنية لدى العوائلالشهري قد تشير الدراسات إلى أنه كلما أرتفع مستوى الدخل و ,  (1)واستثماراتهم 
واألماكن  العامةللذهاب إلى األماكن الفراغ  أهمية كبيرة وذلك للتمتع بأوقاتتعطي  ( إذالثرية)

كما تميل العوائل الغنية , الترفيهية وهذا مما يساعدهم على التطور والمعرفة في جميع المجاالت
 . (2)لهم ير رعاية أكبر يتيح مجال أمام العائلة لتوف األطفالبأن قلة عدد  إلى اعتقاد

هو الحال  كماأثر في تقليل اإلنجاب قد الدخل المرتفع لدى العوائل الحضرية  فإنومع ذلك     
فقد وجد  توى الثقافي العالي مسالالعوائل الغنية ذات  إذ أن ,المجتمعات الريفية  أيضًا في باقي

 تقليل عدد في يؤثر لم من الدخل المتوسط والمرتفع  رغمال على  نيأن الحرفي على سبيل المثال
ويرتبط معه , في التأثير على اإلنجاب  لمستوى الدخل دوٌر مميزٌ  فإنذلك لنتيجة , و  (3) األبناء

على المستوى هو الواضح  هذا و  أقلوالدات  لديهابعالقة عكسية فاألسر ذات الدخل المرتفع 
 دات فيها .العالمي , إن األسر ذات الدخل المنخفض يزداد عدد الوال

ومن الناحية النظرية يمكن القول إن الدخل واإلنجاب مرتبطان ارتباطًا مباشرًا , لكن هذا ليس        
ل العالقة بين الدخل الواليات المتحدة األمريكية حو  في صحيحًا في معظم الحاالت التي أجريت

اس االرتباط ــــي انعكـــا يعنـــمم ابــــاإلنجدل ـــض معــل انخفـــع الدخـــكلما أرتف هإلى أنأشارت واإلنجاب 
 .(4)بينهما
بين عن العالقة العكسية  فضالً , نجاب اإل ا معدالترتفع فيهيالعراق من الدول التي  يعد      

غنياء نجاب لدى ذوي الدخل المحدود وتنخفض لدى األتفع نسبة اإلذ تر , إنجاب مستوى الدخل واإل

                                                           

, ص  2003رشود بن محمد الخريف , السكان المفاهيم واألساليب والتطبيقات , دار المؤيد للنشر , الرياض , ( 1)
308 . 

 . 6, ص  1987في العراق وآثارها الوطنية والقومية , وزارة التخطيط ,  رسول الجابري , زيادة السكان( 2)
,  82( عبد العالي حسين الركابي , محددات خصوبة المرأة في قضاء الناصرية , مجلة آداب البصرة , العدد 3)

 . 365, ص  2017
ي محافظة واسط , رسالة ( زينب محمد أمين , التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاهاتها ف4)

 . 110, ص  2010ماجستير غير منشورة , كلية التربية  ابن رشد , جامعة بغداد , 
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مستويات  اللى إ ةسر األ تحصل عليه الذيوهذا ما تمت مالحظته في الدراسة , ويمكن توزيع الدخل 
 التالية : 

ن مستوى الدخل الشهري أ2020  سنةل نبارتبين من خالل نتائج الدراسة الميدانية لمحافظة األ     
سر التي تحصل ذ بلغت نسبة األإ (13والشكل ) (35نخفض كما ظهر من خالل الجدول )لألسرة م

سر في المحافظة من مجموع األ %(44.1قل )أف (الف دينار500قل من )أعلى دخل شهري قدرة 
لى إوتنخفض في الحضر  %(60.7وترتفع هذه النسبة بشكل كبير في الريف المحافظة فتبلغ )

المستوى المعاشي في المناطق الريفية منخفض نتيجة لتدهور القطاع  نأ تبي ن  وهذه  %(27.4)
لف أ (750-501سر التي دخلها الشهري )وقد بلغت نسبة األ, الزراعي في المحافظة بشكل كبير 

سر التي دخلها ما األأ %(29.3)وفي الريف %(39.9)وكانت نسبة الحضر %(34.6دينار )
وقد انخفضت , وهي نسبة منخفضة  %(16.8بلغت ) الف دينار فقد (1000000-751الشهري )

 . %(25.9)فقط في حين ارتفعت في الحضر %(7.6واضح فقد بلغت )في الريف بشكل 
ذ بلغت إمنخفضة  سرفكانت نسبة األ (مليون دينار فأكثر1000000ا فئة الدخل المرتفع )م  أ      

 %(2.4المحافظة ) ريففي سر في المحافظة وقد انخفضت بشكل واضح من مجوع األ %(4.6)
 .في الحضر %(6.8)فقط مقابل

ا على مستوى األقضية لمحافظة األنبار فقد أختلف متوسط الدخل الشهري في األقضية كما أم       
  ( , ويمكن توضيح ذلك كما يأتي :13مبين من الشكل )

 الف دينار  500مستوى الدخل اقل من  -1
ن مستوى الدخل الشهري لألسرة منخفض كما أ 2020 سنةل أظهرت نتائج الدراسة الميدانية       

 قضاءي على نسبة لذوي الدخل المنخفض في أ( ظهرت 13والشكل) (35الجدول) في يظهر
وهذا يظهر طبيعة الوضع  على الترتيب %(48.7و) %(51.7الحبانية والكرمة وقد بلغت )

 الرطبة(- العامرية  -حديثة  – لقائما) أقضية بعدها جاء وقد قضيةاأل هذه في المتردي االقتصادي
راوه ) أقضيةوقد ظهرت بعدها , على الترتيب%(44.9 - %46.0 -%46.3 - %48.2بنسب )

دنى مستوى لذوي الدخل أوقد ظهرت  %(39.8 - %40.1 - %44.8بنسب ) (هيت - عنه -
ه ــر فيـــساألن مجموع ـــم %(34.4 -35.5 ذ بلغت )إ (الرمادي -الفلوجة ) قضاءي المنخفض في 

 . قضية وحضرةأقضية في الريف هذه األـان ترتيب لــــــوك
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 (35جدول )
 2020 سنةل في محافظة األنبار التوزيع النسبي للدخل حسب األقضية والبيئة

 المجموع ريف حضر القضاء
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 الرمادي
19.8 42.5 27.8 9.9 100 52.1 26.3 15.8 5.8 100 36.0 34.4 21.8 7.9 100 

 100 5.9 18.2 36.2 39.8 100 3.1 7.8 28.1 61.0 100 8.6 28.6 44.2 18.6 هيت

 100 7.0 19.0 35.5 38.5 100 4.1 9.2 30.6 56.1 100 9.9 28.8 40.4 20.9 الفلوجة

 100 6.1 20.8 33.1 40.1 100 5.3 10.5 31.6 52.6 100 6.9 31.0 34.5 27.6 عنــة

 100 3.7 12.6 38.9 44.8 100 0.0 6.7 33.3 60.0 100 7.4 18.5 44.5 29.6 هراو

 100 4.8 15.0 34.0 46.3 100 3.4 6.9 31.0 58.7 100 6.2 23.1 36.9 33.8 حديثة

 100 2.7 16.9 35.6 44.9 100 0.0 6.7 33.3 60.0 100 5.4 27.0 37.9 29.7 الرطبة

 100 3.8 15.9 32.2 48.2 100 1.3 5.1 26.9 66.7 100 6.3 26.6 37.4 29.7 القائم

 الحبانية
29.7 40.6 24.3 5.4 100 73.6 24.1 2.3 0.0 100 51.7 32.4 13.3 2.7 100 

 100 4.1 15.8 34.2 46.0 100 3.0 6.0 29.9 61.1 100 5.1 25.6 38.5 30.8 العامرية 

 100 1.7 15.3 34.4 48.7 100 0.0 6.5 27.2 66.3 100 3.4 24.1 41.5 31.0 الكرمة

 100 4.6 16.8 34.6 44.1 100 2.4 7.6 29.3 60.7 100 6.8 25.9 39.9 27.4 مجموع

. (31ملحق ) استمارة االستبيانعلى  باالعتماد صدر :الم                   
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 (13شكل )
 )أ( 2020 سنةلنبار على مستوى محافظة األتوزيع النسبي للدخل الشهري لألسرة ال

 
 ( .35جدول )الالمصدر : 

 (13شكل )
 )ب( 2020 سنةلفي محافظة األنبار قضية والبيئة توزيع النسبي للدخل الشهري لألسرة حسب األال

 
 ( . 35) جدولالالمصدر : 
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,  العامرية )هو الريف  ترتيبها في قل كانألف فأ500سر التي تحصل على دخل ن نسبة األإذ إ
,  73.6( على الترتيب بنسب )الرطبة , حديثة , الفلوجة,  راوه,  هيت,  الحبانية,  الكرمة,  القائم

, تيب ( على التر 56.1%,  58.7 , 60.0 , 60.0,  65.0,  61.0,  61.1,  66.3  66.7
أما في الحضر كان  .( 52.1 -52.6الرمادي( بنسب ) -)عنة  وجاء في المرتبة األخيرة قضاَءي

راوه , عنه , الحبانية ,  القائم , الرطبة , ,  العامرية ترتيب األقضية كاالتي )حديثة , الكرمة , 
,  27.6 , 29.6,  29.7,  29.7,  30.8,  31.0,  33.8الفلوجة , الرمادي , هيت( بنسب )

في انخفاض نسبة الدخل في قضاء هيت إلى قلة فرص %( , ويعزى السبب 18.6, 19.8,  20.9
    . العاملة  العمل واألنشطة االقتصادية التي تجذب األيدي

  :لف دينارأ (750-501فئة الدخل ) -2
التي تحصل على دخل شهري من  على نسبة لألسرأظهرت من خالل هذه الفئة فقد          

 –الرطبة  –)هيت ( وجاءت بعده%38.9, إذ بلغت ) راوهقضاء لف دينار في أ (501-750)
, على الترتيب  %(34.4 -34.4 -35.5 -35.6 -36.2) بنسب الكرمة( –الرمادي  –الفلوجة 
 القائمقل نسبة جاءت في قضاء أ الحبانية( –عنة  –حديثة  – العامرية )دنى نسبة لألقضيةأوظهرت 

-501التي دخلها ) األسر قضية بحسب نسبةفي الحضر وكان ترتيب األ %(32.3بلغت ) ذإ
 – العامرية  الفلوجة , -الحبانية  –الكرمة  –الرمادي   -هيت  -راوه) أقضيةلف دينار في أ(750
 -38.5 -40.6 -41.5 -42.5 -44.2 -44.5بنسب ) (عنة  -حديثة  –القائم  -الرطبة
الرطبة  –هيت  –)راوه قضية كاالتيترتيب األ ريف فكانفي ال( و 34.5% -36.9 -37.4 -37.9

   ( .العامرية  -القائم  –الحبانية  –عنة  – العامرية  –الكرمة  –الرمادي  –الفلوجة  –
 : لف دينارأ ( 1000000-751فئة الدخل ) -3
لف دينار أ(  1000000-751على نسبة لألسر التي تحصل على دخل شهري )أظهرت         

 الرطبة(  -هيت –الفلوجة  -قضية )عنه وجاءت بعدها األ %(21.8بلغت ) ذإالرمادي في قضاء 
 في أقضيةدنى النسب أوظهرت , على الترتيب  (%16.9 -18.2 -19.0 -% 20.8بنسب )
قضية بحسب ما في الحضر كان ترتيب األأ الحبانية, راوه( الكرمة , , العامرية  قائم ,ال )حديثة ,

 %(31.0على نسبة ظهرت في قضاء عنه )أدينار  (1000000-751)لألسرة الدخل الشهرينسبة 
 على الترتيب %(27.8 -28.6 -28.8)بنسب الرمادي ( -هيت  -الفلوجة )قضية وجاءت بعده األ
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  -حديثة  –الكرمة  -الحبانية  - العامرية  – قائمال - الرطبة قضية )دنى النسب في األأوظهرت 
دنى نسبة في قضاء أو  %(15.8ذ بلغت )إفي قضاء الرمادي  ةعلى نسبأوفي الريف كانت ,  راوه(

 قضية بين هذين المعدلين .وجاءت بقية األ %(2.3ذ بلغت )إالحبانية 
 :فأكثر مليون دينار1000000فئة الدخل   -4

كثر أدينار ف مليون( 1000000)على نسبة لألسر التي تحصل على دخل شهري أظهرت          
 (حديثة - هيت – عنه - الفلوجة)قضية األ بعده جاءت %(7.9)يبلغ ذإ ماديفي قضاء الر 

 - العامرية )قضيةدنى النسب في األأعلى الترتيب وظهرت  (%4.8 -5.9 -6.1 -7.0)بنسب
ما أ,  %(1.7ذ بلغت )إدنى نسبة ظهرت في قضاء الكرمة أو  (الرطبة -الحبانية  –راوه   - القائم

 (هومليون دينار فأكثر1000000سر التي دخلها )ضية حسب نسبة األقفي الحضر كان ترتيب األ
قضية ما األ, أقضية بأعلى النسب جاءت هذه األو راوه(  -هيت  –الرمادي  –)الفلوجة في أقضية

 - العامرية  –الحبانية  –الرطبة  –حديثة  –القائم هي )و ة نسب فيها منخفضالجاءت فقد الباقية 
حتل ريف قضاء القائم أو  %(,5.8ذ جاء ريف قضاء الرمادي بأعلى نسبة), إما في الريف أ(الكرمة

قضية وتقع بقية األ ,ي نسبة تذكر أوالكرمة لم تسجل  العامرية  وقضاَءي %(1.3دنى نسبة بلغت )أ
 بين هذين المعدلين .

 نوع الرضاعة : –رابعاا 
المستخدمة لتأخير  الهامةسائل هذه الرضاعة من الو و  هبة من اهلل سبحانه وتعالى , الرضاعة      

 اعتادتالنسل لذلك  تحديدفي مجال  في الماضي خبرة ال لم يكن للمرأة  إذ , الحمل لدى النساء 
حليب األم  يعتبرو  ,(1)الرضاعة الطبيعية واالستمرار من أجل المباعدة بين مولود وآخر على المرأة 

محكم  في خمس األوائل من حياة الرضيع , فقد جاءطيلة األشهر النموذجًا غذائيًا متكاماًل وكافيًا 
ت  ي ْرِضْعَن َأْولَََٰده نَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأن ي ِتمَّ ٱلرََّضاَعةَ ) :كتابه الكريم قوله تعالى ِلدََٰ ,  (2) (َوٱْلوََٰ

 ن الدورإالصدد فوفي هذا ,  طعامويشكل حلقة وصل فيزيولوجية بين التغذية داخل الرحم ومرحلة ال
في  ما يزال متفاوتاً  الرضاعة الطبيعية إال أن معدل الكبير في الحماية من العديد من األمراض 

                                                           

( ميساء دياب فارس , الخصوبة في محافظة طول كرم , أطروحة دكتوراه , غير منشورة مقدمة إلى جامعة النجاح 1)
 . 147, ص  2020الوطنية , 

 . 233اآلية  ( القرآن الكريم , سورة البقرة , 2)
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ة الطبيعية المقدرة ة الرضاعــــــوالتي تطمح إلى نسب unicefمن المتوقع بالنسبة  وأقلمعظم دول العالم 
 . (1)%( 75) بــــــــ
 تؤثر على مساعدة الوالدة  التي المتغيرات منأن الرضاعة الطبيعية من الدراسات  العديدأكدت        
, إذ تؤثر ممارسة طول مدة الرضاعة الطويلة بازدياد طول مدة انقطاع الطمث حجم األسرة المثالي و 

الرضاعة الطبيعية ونسبة النساء المرضعات من النساء المتزوجات في  فترة طولإن  الوالدة ,  بعد
قلة فرصة المرأة على الحمل وينعكس ذلك على انخفاض مستوى ومما يؤدي ذلك إلى   اإلنجابسن 

 خارج المسكن   ا يتعلق بعمل المرأة مفي ااإلنجاب وترتبط نوع الرضاعة مع عدد الرضاعة الطبيعية , أم
 . (2)باصطحاب الطفل إلى مكان عملها فتلجأ إلى الرضاعة االصطناعية لها  ال يسمح 

م ومستواها التعليمي , في البيئة والمهنة ومستوى الدخل وصحة األ يضاً أط نوع الرضاعة يرتب       
بالقطاع الزراعي  وللعامالتكبر للرضاعة الطبيعية في الريف مقارنة بالحضر , أذ تكون النسبة إ

ي ما التأوربات البيوت بالنسبة للموظفات ولألم التي تتمتع بصحة جيدة مقارنة باألم المريضة , 
نها تميل الستخدام الرضاعة إو من ذوي الدخول المرتفعة فأمستواها التعليمي عالي  وأترتبط بوظيفة 

 .  (14وشكل ) (36تبين ذلك من خالل جدول ) ,الصناعية 
 الرضاعة الطبيعية :  -1
ألن هذا القضاء منطقة ريفية لذلك ألن  , كرمة%( في  قضاء ال49.6على نسبة )أذ بلغت إ       
على  اعتمدوان عمل اإلناث داخل المنزل لذلك ألو اء ال يستخدمن وسائل اصطناعية للرضاعة النس

حضرية  أقضية ونظرًا لكون  وراوه, عنة قضاءي %( في 33.3دنى نسبة )أو  الرضاعة الطبيعية 
إلى مكان  ارج المنزل ولذلك ال يستطعن إحضار اطفالهنفإن معظم النساء المتعلمات يتم عملهن خ

 ,قضية بين هذين المعدلين وجاءت بقية األمما دفعهن إلى وسائل االصطناعية للرضاعة ,  مل الع
  العامرية مستوى البيئي , وعلى صعيد الحضر فأعلى نسبة كانت في حضر قضاء  الما على أ

ما على  أ %( .26.6) نسبة في حضر  قضاء القائم بلغت  دنىأفي حين بلغت %( 48.7)  بلغت 
قضاء  %( , وسجل ريف56.7)بأعلى نسبة بلغت  العامرية جاء ريف قضاء  فقدف , صعيد الري

 , وتقع باقي األقضية بين هذين المعدلين .%( 31.6دنى نسبة بلغت )ه أعن
                                                           

 . 302, وقائع المؤتمر العربي للسكان , عمان , ص  1993( اللجنة االقتصادية لغربي آسيا , 1)
 .  102( محمد جاسم محمد , مصدر سابق , ص 2)
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 (36جدول )
 2020 سنةلنبار لمحافظة األوالبيئة قضية األالتوزيع النسبي لنوع الرضاعة حسب 

 المجموع ريف حضر القضاء
 مجموع صناعية طبيعية مجموع صناعية طبيعية مجموع اعيةصن طبيعية

 100 62.8 37.2 100 56.1 43.9 100 69.8 30.2 الرمادي

 100 64.9 35.1 100 59.4 40.6 100 70.0 30.0 هيت

 100 65.4 34.6 100 59.2 40.8 100 68.6 31.4 الفلوجة

 100 66.7 33.3 100 68.4 31.6 100 65.5 34.5 عنــة

 100 66.7 33.3 100 60.0 40.0 100 70.4 29.6 راوه

 100 63.8 36.2 100 62.1 37.9 100 64.6 35.4 حديثة

 100 50.7 49.3 100 46.7 53.3 100 54.1 45.9 الرطبة

 100 64.1 35.9 100 56.4 43.6 100 73.4 26.6 القائم

 100 51.6 48.4 100 48.3 51.7 100 59.5 40.5 الحبانية

 100 46.2 53.8 100 43.3 56.7 100 51.3 48.7 العامرية 

 100 50.4 49.6 100 47.8 52.2 100 58.6 41.4 الكرمة

 100 60.3 39.7 100 54.0 46.0 100 66.5 33.5 مجموع

 . (32ملحق )باالعتماد على استمارة االستبيان المصدر : 

 (14شكل )
 )أ( 2020 سنةل رانبمحافظة األ بحسب البيئة فيتوزيع النسبي لنوع الرضاعة ال

 
 .  (36جدول )الالمصدر : 
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 (14شكل )
)ب(2020 سنةنبار لقضية والبيئة في محافظة األتوزيع النسبي لنوع الرضاعة حسب األال

 
 ( .36جدول )الالمصدر : 

 :الرضاعة الصناعية   -2
نى بأد العامرية , وقضاء لكل منهما (%66.7)بلغت بأعلى نسبة وراوه  عنة َءيجاء قضا      

مستوى البيئي وعلى صعيد الما على أ ,قضية بين هذين المعدلين األبقية ( وجاءت %46.2نسبة )
 العامرية حتل حضر قضاء أو %( 73.4) اء حضر قضاء  القائم بأعلى نسبة بلغتجفقد  الحضر,

       بأعلى نسبة  هجاء ريف قضاء عن فقد ما على صعيد الريف,أ ,%( 51.3دنى نسبة بلغت )أ
وتقع باقي األقضية بين %( 43.3دنى نسبة بلغت )أ  العامرية قضاء %( وسجل ريف 68.4) 

 .هذين المعدلين 

 :استخدام وسائل منع الحمل  –خامساا 
ــ     استخدامهاتستخدم النساء وسائل منع الحمل والهدف من        هو تنظيم اإلنجاب وما يسمى بــ

وتنظيم اإلنجاب  Birth Limitingنجاب )تحديد النسل( , أو تحديد اإل Birth controlضبط النسل 
ن تنظيم اإلنجاب )ضبط النسل( يعني إيقافه إذ إأو تحديده وهو غير مسؤول عن تنظيم األسرة , 
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مرحليًا أي فترة معينة , أما تنظيم األسرة فهو أوسع بكثير من مجرد ضبط )تحديد منعه( فهو قد 
وبذلك يكون الهدف من استخدام وسائل منع الحمل هو تنظيم  , (1)منها أو كالهما معًا  اً يشمل واحد

األسرة من خالل ضبط النسل أو تحديده , لذا فإن استخدام هذه الوسائل يعد من المتغيرات المهمة 
التي تؤثر على معدالت اإلنجاب ويظهر تأثيرها بشكل واضح على المجتمعات التي تأخذ حكومتها 

 بسياسة تشجيع األنجاب . 
اإلنجاب وما بعدها متمتعة قدرة المرأة على أن تعيش سنوات  هومفهوم الصحة اإلنجابية      

استخدام وسائل منع الحمل وهن  من ب , إن الزوجات هم من يهتمون (2)بحيازات إنجابية وحمل ناجح 
ن الصحية المترتبة على استخدام وسائل منع الحمل التي تكون في بعض األحيا العواقبيتحملن 

داركهن لمتاعب الحمل والوالدة ومن ثم التنشئة لألطفال يجعلهن أكثر مياًل لإلقدام ا سلبية , إال أن
 . (3)على استخدام تلك الوسائل 

اب أطفال بتخطيط يتجاوز خدمات الصحية اإلنجابية إلى مساعدة األسرة على إنجالتهدف      
واالجتماعية والصحية لألسرة وبما يضمن ن التخطيط يالئم الحالة االقتصادية إأي الصدفة , 

ذلك مراعاة السن  باإلضافة إلى سعادتها وصحتها من خالل تحديد العدد المناسب من الوالدات , 
 المناسب لإلنجاب ال سيما األم .

ذ يرتفع استخدام ,إ بمستوى التعليم وثقافة وبيئة المرأة سرةاستخدام وسائل تنظيم األ يرتبط      
عدادية مقارنة دى نساء الحضر مقارنة بنساء الريف واللواتي مستواهن التعليم فوق اإلالوسائل ل

 .عدادية باللواتي دون مستوى اإل

ذ بلغت إخرى أغلب النساء تستخدم طرق أن أ( نالحظ 15( والشكل )37من خالل الجدول )     
ة استخدام الحبوب بنسبة ثم وسيل, %( 39.7ولب بنسبة )لوجاء بعدها استخدام ال %(32.2النسبة )

 قضية منطقة الدراسة بالشكل التالي :أ%( وتباينت بين 28.1)
 

                                                           

 . 976 – 975( عباس فاضل السعدي , جغرافية السكان , صدر سابق , ص 1)
, اتجاهات واحصاءات  1995لغربي آسيا , المرأة العربية  ( األمم المتحدة , اللجنة االقتصادية واالجتماعية2)

 . 55, ص  1998ومؤشرات , نيويورك , 
( زينب يعقوب مجيد الجاسم , التباين المكاني لبعض مؤشرات الصحة اإلنجابية في محافظة البصرة , أطروحة 3)

 . 42, ص  2008, كلية اآلداب , جامعة البصرة , غير منشورة دكتوراه 
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 استخدام الحبوب : -1
%( وجاءت 25.0بأدنى نسبة )%( , وقضاء حديثة 31.9جاء قضاء هيت بأعلى نسبة )       
ضر ل ححتأ, حضرالالمستوى البيئي , وعلى صعيد  ما علىأقضية بين هذين المعدلين . بقية األ

دنى نسبة في حضر قضاء حديثة بلغت أ%( , و 38.2على نسبة  بلغت ) أقضاء  الرمادي 
%( , وسجل 26.6بأعلى نسبة )  ذ جاء ريف قضاء هيتإصعيد الريف , ما على أ.  %(29.2)

 .ويأتي بقية األقضية بين هذين المعدلين  %( 18.1دنى نسبة )أقضاء الرمادي  ريف
 استخدام اللولب : -2
 ,%( 35.8قضاء الفلوجة بلغت )دنى نسبة في أ%( , و 43.8قضاء القائم بأعلى نسبة )  جاء     

بنسبة  جاء بأعلى   العامرية ن حضر قضاء أمستوى البيئي , وعلى صعيد الحضر يتضح العلى  ماأ
ما على  صعيد أ%( . 25.7في حين حضر قضاء الفلوجة جاء بأدنى نسبة )%( , 38.4بلغت ) 
دنى نسبة أ%( , وسجل ريف قضاء الرمادي 50.0) بأعلى نسبة  القائم ءريف قضاذ جاء إ, الريف

 . وجاءت بقية األقضية بين هذين المعدلين %(43.3)
 (37جدول )

 2020 سنةلفي محافظة األنبار قضية والبيئة سرة حسب األالتوزيع النسبي الستخدام وسائل تنظيم األ

 المجموع ريف حضر القضاء 
 مجموع أخرى لولب حبوب مجموع أخرى لولب حبوب مجموع رىأخ لولب حبوب

 100 33.2 38.7 28.2 100 38.6 43.3 18.1 100 27.8 34.0 38.2 الرمادي

 100 27.6 40.5 31.9 100 28.1 45.3 26.6 100 27.1 35.7 37.2 هيت

 100 34.7 35.8 29.6 100 32.7 45.9 21.4 100 36.6 25.7 37.7 الفلوجة

 100 31.3 39.2 29.6 100 31.6 47.3 21.1 100 31.0 31.0 38.0 عنــة

 100 33.3 40.1 26.7 100 33.3 46.7 20.0 100 33.3 33.4 33.3 راوه

 100 32.4 42.7 25.0 100 31.0 48.3 20.7 100 33.8 37.0 29.2 حديثة

 100 31.2 41.0 27.9 100 30.0 46.7 23.3 100 32.4 35.2 32.4 الرطبة

 100 29.5 43.8 26.8 100 30.8 50.0 19.2 100 28.1 37.5 34.4 القائم

 100 35.3 36.6 28.2 100 34.5 42.5 23.0 100 36.1 30.6 33.3 الحبانية

 100 31.8 41.6 26.6 100 32.8 44.8 22.4 100 30.8 38.4 30.8 العامرية 

 100 34.1 37.3 28.7 100 34.8 44.5 20.7 100 33.3 30.0 36.7 الكرمة

 100 32.2 39.7 28.1 100 32.6 45.9 21.5 100 31.8 33.5 34.7 لمعدلا

 . (33ملحق )استمارة االستبيان باالعتماد على المصدر : 
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 (15شكل )

 )أ(2020 سنةلنبار محافظة األ بحسب البيئة فيسرة الستخدام وسائل تنظيم األالتوزيع النسبي 

 ( .37جدول ): ال المصدر

 (15شكل )

            في محافظة األنبارقضية والبيئة سرة حسب األسبي الستخدام وسائل تنظيم األالتوزيع الن
 )ب(2020 سنةل

 
 . (37جدول )الالمصدر : 
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 استخدام طرق أخرى :  -3
ما أ ,%( 27.6قضاء هيت بأدنى نسبة )%( , و 35.3) بلغت نسبةجاء قضاء الحبانية بأعلى      
         جاء بأعلى نسبة بلغت الفلوجةحضر قضاء  لنا يتبين ضرحال, وعلى صعيد مستوى البيئيالعلى 

ذ جاء ريف إصعيد الريف , ما على أ, %( 27.1هيت بأدنى نسبة ) , بينما جاء حضر %(36.6) 
وجاءت  %(28.1دنى نسبة )أ%( , وسجل ريف قضاء هيت 38.6بأعلى نسبة )قضاء الرمادي 

 . بقية األقضية بين هذين المعدلين

مستوى بالسرة ترتبط ن استخدام وسائل تنظيم األأ (15والشكل ) (37بين من خالل الجدول )ت      
سرة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع دراكها ألهمية تنظيم األا  التعليمي للمرأة ومدى وعيها و 

 سرة وغيرها .والوضع االقتصادي الذي تعيشه األ

وهذا , سرة ال يستخدمن وسائل تنظيم األ تيناطق الريفية الاللنساء في المن نسبة اأكذلك تبين       
 فضالً , كذلك نتيجة النخفاض مستوى المعاشي وقلة الدخل ,  لإلنجابيتبع ظروف البيئة المشجعة 

 .   مناطق الريفية مقارنة مع المناطق الحضريةالعن ذلك انخفاض مستوى التعليمي للنساء في 

 : المهنـــة  -سادساا 
اكتشفت العديد من الدراسات أن زيادة عدد الوالدات تالزم الحرف البدوية والزراعية , بينما       

تنخفض عدد الوالدات لدى أصحاب المهن الحضرية والفنية والصناعية في المدن , كما اكتشفت 
ي الذي الدراسات أن هناك ترابط بين حجم األسرة وبين المهنة التي تزاولها المرأة والنشاط االقتصاد

في الدوائر الحكومية غير الحكومية هن أقل إنجابًا من اللواتي ال يعملن في  العامالتتلعبه , فالنساء 
 .( 1)تلك الدوائر 

فالنساء الريفيات في معظم ,  مباشرًا لخفض مستوى اإلنجاب عامالً ليس  إن عمل المرأة بحد ذاته    
الرغم من عملهن إال أن خصوبتهن مرتفعة , وهذا  وعلى ,البلدان النامية يمارسن أعمااًل عديدة 

بذلك تكون العالقة طردية بين عمل المرأة ومستوى الخصوبة , وليس , األمر ينطبق على العراق 
أخرى خاصة  متغيراتالعمل ذاته فقط بل كما ترتبط المشاركة في النشاط االقتصادي للزوجين ب

تطور مهن الزوجين يتطلب مستوى تعليمي عالي , للمهن التي تتطلب مستوى علمي وثقافي عالي ف
                                                           

 (1) hattps\www. uomustansirtan . eduiq . 2021.  
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العمر عند الزواج وقضاء مدة أطول للزوجين إلتمام الدراسة مما يؤثر على تقليل مدة  تؤخروبالتالي 
فمشاركة المرأة في العمل تستوجب منها أن  , (1)الحياة الزوجية بسبب انخفاض في عدد المواليد 

كما يفترض عليها واجبات أخرى غير إنجاب األطفال , ولذلك تبقى فترة من الزمن خارج المنزل , 
تكون المرأة مضطرة بحكم األوضاع االقتصادية واالجتماعية السائدة أن توازن بين تلك األوضاع 
وعملها خارج المنزل وبين األوالد فتميل تحت ضغط الظروف إلى الحد من اإلنجاب لتحقيق التكيف 

 . (2)مع البيئة الجديدة 
في قطاع الزراعة وربات  العامالتنجاب لدى ترتفع نسبة اإل ذإ نجاباإل للمهنة دور مهم في      

 . (16والشكل ) (38تبين ذلك في جدول ) ,بالموظفة البيوت مقارنة
 القطاع الزراعي  -1
وجود السد باإلضافة الى بحيرة الزاوية  لى إنتيجة %( , 24.2جاء قضاء حديثة بأعلى نسبة )     

صالحة لإلنتاج الزراعي  ال عن التربة الخصبة التي تتميز بها هذا القضاء , اضافة الى تربتها فضالً 
لى إنتيجة عدم اتجاه أهلها في المجال الزراعي اضافة  %(,15.8)بأدنى نسبة هوجاء قضاء عن

 ن .قضية بين هذين المعدليوجاءت بقية األ ,طبيعة التربة التي ال تتكيف مع االنتاج الزراعي 
, ويعزى ذلك لكون قطاع لم تسجل نسبة تذكر حضرالوعلى صعيد  مستوى البيئي,الا على م  أ     

جاء ريف قضاء حديثة بأعلى  فقد ما على  صعيد الريف ,أ ,ية الزراعي يقتصر في المناطق الريف
 %( .30.6دنى نسبة بلغت )أ هقضاء عن , وسجل  ريف ( %48.3)نسبة

 وظيفة ال -2
نظرًا لوعي سكان الفلوجة وثقافتهم في مجال  %( ,27.0ضاء الفلوجة بأعلى نسبة )جاء ق     

مستوى  ضافة إلى ذلك إن قضاء الفلوجة ذوالتعليم الذي أعطى فرصة أكبر للنساء في هذا المجال, إ
وقد منطقة ريفية  هو, ألن قضاء الكرمة  %(15.3بأدنى نسبة )وقضاء الكرمة  حضاري عالي , 

     ,قضية بين هذين المعدلين وجاءت بقية األ , حديثًا ومتمسك بعادات وتقاليد عشائرية أصبح قضاءاً 
ن أ( نالحظ 16( والشكل )38من خالل الجدول )حضر و المستوى البيئي , وعلى صعيد الما على أ

                                                           

( فوزي عبد سهاونه , وموسى عبود سمحه , جغرافية السكان , مراجعة فوزي سهاونه , دار وائل للنشر 1)

 . 87, ص 2003والتوزيع , اللجنة األردنية , عمان , 
,  1979ق , كانون األول , ــــمشا , دــم السكان وقضايا التنمية والتخطيط لهــــ( محمد صفوح األخرس , عل2)

 .  39ص 
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دنى نسبة بلغت أحتل قضاء الكرمة أ%( , في حين 38.9الرمادي جاء بأعلى نسبة  بلغت ) قضاء 
, وسجل %( 18.4الفلوجة بأعلى نسبة ) ذ جاء ريف قضاء إ ,ما على  صعيد الريف أ , %(24.1)

 . وجاءت بقية األقضية بين هذين المعدلين %(3.4دنى نسبة بلغت )أريف قضاء الحبانية 
 (38جدول )

 المهنة والبيئة في محافظة األنبار حسببسنة  ( 49-15لنساء المتزوجات بعمر )ل التوزيع النسبي
 2020 سنةل

 المجموع ريف حضر القضاء 

عة
زرا

يفة 
وظ

يت 
ة ب

رب
 

رى
اخ

موع 
مج

عة 
زرا

يفة 
وظ

يت 
ة ب

رب
 

رى
اخ

موع 
مج

عة 
زرا

يفة 
وظ

يت 
ة ب

رب
 

رى
اخ

موع 
مج

 

 100 15.8 37.3 25.9 21.1 100 11.1 33.9 12.9 42.1 100 20.4 40.7 38.9 0 الرمادي

 100 18.4 40.1 21.2 20.4 100 12.5 35.9 10.9 40.7 100 24.3 44.3 31.4 0 هيت

 100 16.4 33.2 27.0 23.5 100 10.2 24.5 18.4 46.9 100 22.5 41.9 35.6 0 الفلوجة

 100 23.4 37.4 23.4 15.8 100 15.8 36.8 15.8 31.6 100 31.0 38.0 31.0 0 عنــة

 100 24.8 37.1 21.5 16.7 100 20.0 33.3 13.4 33.3 100 29.6 40.8 29.6 0 راوه

 100 17.5 38.8 19.6 24.2 100 10.3 34.5 6.9 48.3 100 24.6 43.1 32.3 0 يثةحد

 100 20.2 46.7 16.5 16.7 100 13.3 50.1 3.3 33.3 100 27.0 43.3 29.7 0 الرطبة

 100 16.4 44.6 17.3 21.8 100 7.7 42.3 6.4 43.6 100 25.0 46.9 28.1 0 القائم

 100 14.8 46.8 16.6 21.9 100 8.0 44.9 3.4 43.7 100 21.6 48.7 29.7 0 الحبانية

 100 15.5 48.1 16.4 20.2 100 10.4 44.8 4.5 40.3 100 20.5 51.3 28.2 0 العامرية 

 100 17.0 44.9 15.3 22.9 100 9.8 38.0 6.5 45.7 100 24.1 51.8 24.1 0 الكرمة

 100 18.2 41.4 20 20.4 100 11.7 38.1 9.31 40.9 100 24.6 44.6 30.8 0 مجموع

 . (34ملحق )استمارة االستبيان  باالعتماد على المصدر :
  تم دمج المهن الى أربعة مهن رئيسية للنساء لتسهيل دراسة هذه المتغيرات المؤثرة على اإلنجاب وقد شملت مهنة

يرتبط بهم التشريعيون الزراعة تربية الحيوانات والقنص والصيد , ومهنة الوظيفة شملت االختصاصيون والفنيون ومن 
 والمدراء والموظفون ومن يرتبط بهم . ومهنة ربة البيت وشملت المهن األخرى ما تبقى من المهن . اإلداريونورؤساء 
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 (16شكل )
  سنةلنبار محافظة األ بحسب المهنة والبيئة في( سنة  49-15المتزوجات بعمر) للنساء توزيع النسبيال

 )أ( 2020

 
 ( . 38ول )جدالالمصدر : 

 (16شكل )
           قضية والبيئة سنة حسب األ ( 49-15بعمر )لمهنة النساء المتزوجات توزيع النسبي ال

 )ب( 2020 سنةل

  
 . (38المصدر : الجدول )     
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 :ت ــــــة بيــرب – 3
ت لكون هذا القضاء منطقة ريفية يتميز بالعادا %(48.1بأعلى نسبة ) العامرية جاء قضاء    
بأدنى , وقضاء الفلوجة  ء في االنخراط في الجانب الوظيفيللنسا لتقاليد العشائرية لذلك لم يسمحوا

 قضية بين هذين المعدلين . وجاءت بقية األ ,منطقة حضرية ذات طابع ثقافي  ألنه %(33.2نسبة )
  ,  ( %51.8)بلغت على نسبة أالكرمة حتل قضاء أ حضرالوعلى صعيد  ما على مستوى البيئي ,أ         

جاء ريف  فقدما على  صعيد الريف , أ,  %(38.0دنى نسبة بلغت )أ هضاء عنحتل قأفي حين 
  %(24.5دنى نسبة بلغت )أقضاء الفلوجة %( , وسجل  ريف 50.1الرطبة بأعلى نسبة ) قضاء 

 :رى ـــــــأخ -4
وجاءت  %(14.8)حبانية دنى نسبة في قضاء الأو  %( ,24.8جاء قضاء راوه بأعلى نسبة )    

 قضية بين هذين المعدلين . بقية األ
 هن قضاء عنأنالحظ ( 38حضر ومن خالل الجدول )الا على المستوى البيئي , وعلى صعيد م  أ    

 .%( 20.4حضر قضاء الرمادي بأدنى نسبة بلغت ) وجاء%( , 31.0بلغت ) نسبة  جاء بأعلى
%( , وسجل ريف قضاء 20.0قضاء راوه بأعلى نسبة ) جاء ريف  ذإا على  صعيد الريف , م  أ   

 %( .7.7دنى نسبة بلغت )أ القائم
ن معدل اإلنجاب الزواجي يظهر العالقة بين العمل أ( 16والشكل ) (38ونالحظ من الجدول )    

بنوع العمل الذي تمارسه المرأة , فقد تبين أن العمل الزراعي ال يؤثر في إنجاب  ويتأثرواإلنجاب 
الالتي يقمن رأة ألن المرأة غير ملزمة بالعمل ويمكن تركه متى تشاء , وهناك نساء كبيرات هن الم

في الزراعة تبعًا  العامالتتختلف نسبة اإلناث ,و بعناية األطفال عند غياب امهاتهم في العمل 
ال  العاملةة فالمرأومن هذه االختالفات ونسبة التحضر التعليم الختالف المتغيرات المؤثرة في المهنة 

      سيما في المناطق الحضرية ال تسطيع أن توافق بين عملها خارج المنزل ودورها كأم داخل 
   . (1)المنزل 
 : ةــــــالبيئ –سابعاا 

نجاب سواء في الزيادة أو النقصان , وقد تعد البيئة من المتغيرات التي لها دور فعال في اإل     
اب من خالل البيئة الحضرية أو الريفية كونها أحد المتغيرات المؤثرة في يفسر التباين لمستويات اإلنج

                                                           

 .  298, مصدر سابق , ص ضل السعدي , اإلنجاب في العراق ( عباس فا1)
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اإلنجاب , إذ غالبًا ما يقترن انخفاض مستويات اإلنجاب بارتفاع درجة التحضر أو العكس صحيح 
ن ارتفاع مستويات اإلنجاب يقترن بتزايد نسبة سكان الريف والبيئة تشمل والدة األم واألب معًا إأي 

 ها كل من الزوج والزوجة .ثما يأتي التأثير في العادات والتقاليد والثقافة التي توار فمن خالله
وتجد أن إنجاب العديد من , فتتصف الكثير من المجتمعات الريفية بكبر حجم األسرة فيها      

ي يغلب عليها الطابع الزراعن المناطق الريفية إاألطفال هو قوة اجتماعية واقتصادية لألسرة , إذ 
تعتقد بان مكانتها  إذإلى جانب قلة الوعي للمرأة الريفية  , (1)كثيرة  عاملةالذي يتطلب منه أيدي 

سوف تزداد مع كثرة الوالدات خاصة إنجاب الذكور الذين بدورهم يحملون أسم العائلة , فضاًل عن 
أجل الحصول على  ذلك نجد الكثير من العائالت تدفع إلى تكرار اإلنجاب إذا كان المولود أنثى من

كان السبب في زيادة النسبة إلى  2020 سنةمولود ذكر , وهذا ما تبين من خالل الدراسة الميدانية ل
رتبط زيادة معدل اإلنجاب في الريف وتعدم استخدام وسائل تنظيم األسرة ال سيما في المناطق الريفية 

ي أرتفع معدل اإلنجاب وعلى العكس ما لمستوى التعليمي لدى المرأة فكلما انخفض المستوى التعليمبا
نظيم نجده في المناطق الحضرية ألن المرأة تمتلك الوعي الكافي خاصة فيما يتعلق باستخدام وسائل ت

األسرة ألن كثرة الحمل يؤثر على صحة األم ووليدها كما تكون أقل مياًل للزواج المبكر الذي بدوره 
 يطيل مدة الحياة الزوجية . 

ناث في نفس الفئة العمرية من مجموع اإل %(54.9)سنة  ( 49-15)ناث الريفياتبة اإلبلغت نس    
في حين كانت نسبة , وهي نسبة مرتفعة  (17شكل )الو  (39جدول )التبين ذلك في  2020 سنةل

المحافظة فظهرت  أقضيةهذه النسبة بين  ختلفتاوقد  %(45.1)سنة في الحضر ( 49-15ناث )اإل
دنى نسبة في أو  %(69.4في قضاء الكرمة وقد بلغت ) سنة( 49 -15الريفيات ) على نسبة لإلناثأ

 قضية بين هذين المعدلين .وتقع بقية األ %(38.7ذ بلغت )إقضاء الرمادي 
وقد جاء بعدها  %(61.3ذ بلغت )إعلى نسبة لإلناث الحضريات في قضاء الرمادي أوكانت     

دنى نسبة في أوجاءت  %(56.4يات في هذا القضاء )ذ بلغت نسبة النساء الحضر إقضاء الفلوجة 
 قضية بين هذين المعدلين .وتقع بقية األ %(30.6ذ بلغت )إقضاء الكرمة 

 

                                                           

( رياض إبراهيم السعدي , لخصوبة وتحليل ظاهرة ارتفاعها في الجزائر , مجلة دراسات األجيال , مطبعة المربد 1)

 .  354, ص  1987, العدد الثاني , بغداد ,
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 (39جدول )
 سنةلبحسب البيئة في محافظة األنبار  سنة ( 49-15)لنساء المتزوجات بعمر التوزيع النسبي

2020 
 المجموع الريف الحضر القضاء
 100 38.7 61.3 الرمادي

 100 56.0 44.0 هيت

 100 43.6 56.4 الفلوجة

 100 45.8 54.2 عنــة

 100 50.0 50.0 راوه

 100 49.5 50.5 حديثة

 100 65.7 34.3 الرطبة

 100 64.1 35.9 القائم

 100 62.1 37.9 الحبانية

 100 59.4 40.6 العامرية 

 100 69.4 30.6 الكرمة

 100 54.9 45.1 مجموع

 . (35) ملحقاستمارة االستبيان باالعتماد على  المصدر :   

 (17شكل )
 سنةل بحسب البيئة في محافظة األنبارسنة  ( 49-15) المتزوجات بعمر التوزيع النسبي للنساء

)أ( 2020

 
 ( . 39الجدول )المصدر : 
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 (17شكل )
نبار         بحسب البيئة في محافظة األ( سنة  49-15بعمر ) المتزوجات التوزيع النسبي للنساء

 )ب( 2020 سنةل

 
 ( . 39المصدر : الجدول )

المحافظة يساهم  أقضيةفي  ةسن (49-15ناث الريفيات بعمر )ن ارتفاع نسبة اإلإتبين مما تقدم     
نجاب الزواجي في المناطق الريفية ذ بلغ معدل اإل, إنجاب الزواجي في المحافظة في ارتفاع معدل اإل

بلغ  2020 سنةوفي  2007 سنةباأللف في المناطق الحضرية ل (177.2) باأللف مقابل (174.0)
المناطق  لف فيباأل (160.7لف مقابل )باأل (152.0نجاب الزواجي في المناطق الريفية )معدل اإل
 . (12)جدول, ينظر إلى الالحضرية 

قة طردية عال هناكتظهر  نبارسنة في محافظة األ ( 49-15)ناث بعمربعد دراسة توزيع اإل    
 نجاب الزواجي في المحافظة .ناث الريفيات يرتفع معدل اإلفعند ارتفاع نسبة اإل
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 المبحث الثاني 
 اختبار عـــالقة المتغيرات فــي معــدل اإلنجــاب الزواجي إحصائياً  

دراسة عالقة مجموعة من المتغيرات بمعدل اإلنجاب الزواجي , وتم تحديد نوع  تتمأن سبق      
ولغرض اختبار هذه العالقات , على ذلك  اعتمدومعدل اإلنجاب الزواجي , لعالقة بين تلك المتغيرات ا

ولغرض التحقق , أي المتغيرات أكثر تأثيرًا في معدل اإلنجاب الزواجي , و حصائية وتحديد نوعها اال
معامل خدام سنعمل باست, وقياس قوة واتجاه العالقة طردية أو عكسية  البحث فرضياتالمن صحة 

( ويمثل 1-و  1+بين )  سنةبشكل بيرسون االرتباط  معاملبيرسون( وقيمة  معامل االرتباط البسيط )
يمثل عالقة عكسية كاملة  1-االرتباط  معاملارتباطًا مباشرًا كاماًل بين المتغير المستقل , بينما قيمة  
أن أي  1-أو  1دت , وتعني قيمة االرتباط +بين المتغير التابع والمستقل , وتضعف العالقة كلما ابتع

 . (1)زيادة في المتغير المستقل تؤدي إلى انخفاض في المتغير التابع 

ويظهر هذا التحليل أثر المتغيرات المؤثرة )المستقلة( مجتمعة من المتغير التابع )معدل اإلنجاب      
في معدل اإلنجاب الزواجي وهي )مدة الحياة أما المتغيرات المستقلة فتمثل المتغيرات المؤثرة الزواجي( 

الزوجية( )المستوى التعليمي للمرأة( )الدخل الشهري لألسرة( )نوع الرضاعة( )استخدام وسائل منع 
 الحمل( )المهنة( )بيئة الوالدة( .

ط االرتبا معاملعند اختبار العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة احصائيًا باستخدام     
 . (40وظهرت العالقات التي تمثل بالجدول )

طبيعة العالقة بين عدد من المتغيرات لعينة الدراسة وعالقتها بمعدل االنجاب ( 40)يبين الجدول     
ة والرضاعة ومدة الحياة الزواجي, شملت المتغيرات المستوى التعليمي والبيئة ووسائل تنظيم االسر 

 ارتباط بعالقة ارتبطت سنة ((18 من أقل الزوجية الحياة مدة نإ( 40) الجدول من يتضح, و  الزوجية
 .  (-.-247) بلغ ذإ الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير سالب
 قيمة بلغ وقد الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي ارتباط تسجل فلم الزوجية الحياة مدة فئات بقية ماأ    

       .( -081.-( )0.487) (0.098) رتباطاال معامل

 
                                                           

 . 137 راسم ميسر الشمري , مصدر سابق , ص( وديان 1)
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 (40جدول )
 2020 لسنة نباراأل محافظة في نجاب الزواجي والمتغيراتعالقة معامل االرتباط البسيط بين معدل اإل

 .  spssبرنامج ( باستخدام39( و)37( و)36و) (34( و)33باالعتماد على التحليل اإلحصائي لنتائج الجداول ) :المصدر

 االرتباط المستويات المتغيرات

 -247.- 18أقل من  مدة الحياة الزوجية

18 – 25 0.098 

25- 30  0.487 

 -081.- 30أكثر من 

  -350.- ةميأ المستوى التعليمي

 -547.- يقرأ ويكتب

 -029.- ابتدائية

 0.359 متوسطة

 0.323 اعدادية

 0.424 جامعة

 0.761 عليا

 -274.- 500أقل من  الدخل الشهري

501 -750 0.381 

751-1000 0.066 

 0.351 فأكثر 1000

 **-781.- طبيعية الرضاعة

 **782. صناعية

 0.162 حبوب وسائل منع الحمل

 -096.- بلول

 -033.- خرىأ

 -008.- زراعة المهنة

 0.395 وظيفة

 *-633.- ربة بيت

 0.452 خرىأ

 0.46 حضر بيئة الوالدة

 -458.- ريف
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 بعالقة مياأل التعليم مستوى وارتبط,  الترتيب حسب30  من كثرأو  ( 30-25( )25-18) للفئات
 ( .-350.-)  قيمت الزواجي نجاباإل معدل مع جداً  معنوي سالب ارتباط

 الزواجي نجاباإل معدل مع سالبة معنوي ارتباط بعالقة ارتبط فقد ويكتب يقرأ التعليمي مستوىال أما    
 (  .           -547.-) وبلغت
        الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير سالب ارتباط بعالقة رتبطأ فقد بتدائياال التعليم اأم     

 .  المتغيرين بين العالقة ضعف علىيدل  مؤشر وهذا (-029.-)
 االرتباط معامل بلغ وقد الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي ارتباط يسجل لم فقد المتوسط التعليم أما   

 .           ( 0.359) بينهما
 وبلغ الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط سجل كما الجامعي التعليم أما   
(0.424)    .  
 وبلغ الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط سجل فقد العليا التعليم مستوى أما  
(0.761) .      
 غير سالب ارتباط بعالقة رتبطأ لفأ 500 من قلأ الدخل مستوى نإ (40) جدول من يتبين كما  

  (  .          0.274 -) بلغ الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي
 نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط بعالقة رتبطأ لف( أ 750 -501) الدخل مستوى أما  

 .            (0.381) بلغت الزواجي
 الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير ارتباط قةبعال رتبطأ لفأ(  1000-751) الدخل مستوى أما

 ( .        0.066)بلغت
 نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط بعالقة 1000 من كثرأ الدخل مستوى رتبطأ كما     

 (  .       0.351) لها االرتباط معامل قيمة بلغت الزواجي
 معدل مع( -781. -) بلغ جداً  معنوي سالب ارتباط بعالقة رتبطتا فقد طبيعيةال الرضاعة أما   
 .  الزواجي نجاباإل
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 نجاباإل معدل مع( 782.-) بلغ جداً  معنوي ارتباط بعالقة ارتبطت فقد صطناعيةاال الرضاعة أما  
 الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط سجلت الحمل منع حبوب أما.  الزواجي

 .  (0.162)بلغ
 الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير سالب ارتباط سرةاأل تنظيم وسائل كأحد لباللو  سجل كما    

 .            (-0.096 -)بلغ ذإ
 الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير سالب ارتباط بعالقة ارتبطت فقد سرةاأل تنظيم وسائل ماأ   
 (   .       -033.-) بلغ وقد
 نجاباإل معدل مع (-008. -) بلغ معنوي غير سالب ارتباط قةبعال ارتبطت فقد الزراعة مهنة ماأ    
 بلغت الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط بعالقة ارتبطت فقد الوظيفة أما,  يجالزوا
 ( .         0.395) لها االرتباط معامل قيمة
  قيمة بلغت الزواجي نجاباإل معدل مع سالب معنوي ارتباط بعالقة ارتبطت فقد البيت ربة مهنة ماأ   

           .( -633.-) لها االرتباط معامل
 الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير موجب ارتباط بعالقة ارتبطت فقد خرىاأل المهن قسم أما   

 (  .       0.452) لها االرتباط معامل قيمة قيمت بلغت
 .( 0.46) بلغ الزواجي نجاباإل دلمع مع معنوي غير موجب ارتباط الحضر بيئة سجلت وقد  
         بلغ الزواجي نجاباإل معدل مع معنوي غير سالب ارتباط سجلت دـــــفق الريف في البيئة ماأ  
(-.458-)   .       
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 المبحث األول
 السياسة السكانية 

مفيػم الدياسة الدكانية مرصمح حجيث في نذأتو وضيػره ، ألنو لع يطيخ بذكل مشيجي  نإ    
التخاجع في عجد مغ ،  (ٔ)مغ القخن العذخيغومزسػنو العمسي واألكاديسي إال في بجاية الخسديشيات 

األوضاع الرحية ، وأدػ ىحا األمخ إلى زيادة دول العالع بعج نياية الحخب العالسية الثانية وتحدغ 
والحكيقة  ،(ٕ) عتػزيع الدكان وكثافتيع وتكػيشي يـــــــــمعجل الشسػ الدكاني مسا أدػ إلى تغيخات ف

الجيسػغخافية بأن ىحا السفيػم كان وال يدال مختبًصا بحخكة تحجيج الشدل. في عجد سكان العالع وىحا 
ىػ حخكة مدتسخة نحػ الديادة في دول العالع ، اذ أن تحجيج الشدل ىػ األساس التاريخي  الستغيخ

 .  ٖ) )لمدياسة الدكانية
    احتياجاتيع  لخاصة بالدكان التي تتبع استعادةوبسا أن لكل دولة ضخوفيا االقترادية والدياسية ا     

واختمفت السعالجات واتخحت عجة اتجاىات ، وضخوراتيع الزخورية ، فقج تبايشت الدياسات الدكانية 
 :  مشيا

ن تختار سياسة سكانية تشدجع مع أبمجان تكػن مػاردىا االقترادية محجودة كان البج ليا  - أ
 . ( ٗ) نجابضخوفيا ومػاردىا باتجاه الحج مغ اإل

تشسػية الجول التي تستمظ مػارد شبيعية ومعجنية ونباتية كبيخة وإمكانيات غحائية وضخوف  -ب
متراعجة عمى عكذ حجع الدكان الحؼ يتسيد بقمة األعجاد وانخفاض الكثافة الدكانية. لحلظ ، 
يجب عمى ىحه الجول أن تذجع عمى زيادة اإلنجاب مغ أجل تحقيق األىجاف الػششية لتحقيق 

 .  (٘) ن واحتياجات تشسية القػػ العاممةالتػازن بيغ حجع الدكا

                                                           

( نوال صافً علوان , تحلٌل العاللات المكانٌة للخصوبة السكانٌة , رسالة ماجستٌر , كلٌة التربٌة للبنات , 0)
 .   001ص ,  8112 جامعة الكوفة , 

,  8111 – 0321صبرٌة علً حسٌن العبٌدي , التحلٌل المكانً للخصوبة السكانٌة فً محافظة المادسٌة للمدة ( 8)
 . 061ص ,   8112رسالة ماجستٌر كلٌة اآلداب , جامعة المادسٌة , 

 .  8111,  851, أنصار هللا للطباعة , جامعة الكوفة , ص  8( علً عبد خفاف , جغرافٌة السكان , ط1)
 .  068( رعد مفٌد األنصاري , مصدر سابك , ص 4)
 4, العدد  0( عبد اللطٌف عبد الحمٌد العانً , زٌادة اإلنجاب والتحدي , مجلة المادسٌة للعلوم التربوٌة , المجلد 5)
 .  85, ص  8118 – 8110, 
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ق معجالت معتجلة ، وحجع سكاني مالئع ، وتػزيع متػازن مغ أجل الجول الداعية إلى تحقي -ج
الػصػل إلى التػازن بيغ سبل العير الستاحة والدكان ، وىحا ما يعخف بالحج األمثل لمدكان ، مع 

 .  (ٔ)اعاة األبعاد األمشية ليحه الجولمخ 
خالل الدشػات الساضية ، تع تأكيج العالقة بيغ حجع الدكان ومعجالت نسػىع مغ ناحية ،     

ومجسػعة مغ الستغيخات االجتساعية واالقترادية مغ ناحية أخخػ ، ووججت ىحه العالقة الحاجة إلى 
، سياسة سكانية مثل ىحه الدياسة ىي أساس التشسية األساسية. زيادة عجد الدكان مغ تمقاء نفديا 

بيشسا نطخ إلييا آخخون عمى أنيا مذاريع أنذأتيا الجول الكبخػ لسشع الجول الزعيفة مغ تحقيق 
 .  (ٕ)الدياسية والخفالية االقتراديةأىجافيا في الدمصة 

نيا )جسيع التجابيخ ، سػاء كانت مقرػدة أو أب Driver تع تعخيف الدياسة الدكانية مغ قبل     
خفيا بيخلدػن عفي حيغ  ، ى حجع الدكان مغ خالل التػزيع والتكػيغغيخ مقرػدة ، ليا تأثيخ عم

عمى أنيا مجسػعة مغ التجابيخ الحكػمية السرسسة لتغييخ الحقائق الدكانية أو التغييخ الفعمي مغ 
أجل تعخيفيا بذكل أفزل عمى الشحػ الحؼ يعتقجه الجيسػغخافي الفخندي )بخاسا( ىي مجسػعة مغ 

وبعبارة أخخػ ، إنيا سياسة الجولة  ،عسجًا بيجف تغييخ مدار التشسية الجيسػغخافية تخحىاأالتجابيخ التي 
  . (ٖ)كانيا في الػقت الحاضخ والسدتقبلفيسا يتعمق بالدمػك الجيسػغخافي لـ س

باإلضافة إلى ذلظ ، يتع تعخيف الدياسة الدكانية عمى أنيا مجسػعة مغ اإلجخاءات واألساليب     
ولة في الساضي ، وكحلظ اتخاذىا في الحاضخ والسدتقبل ، لجعل شعبيا يستمظ التي اتخحتيا الج

 ،الكسية والشػعية مغ ناحية مغ جيةسمػًكا ديسػغخافًيا يتػافق مع تحقيق التشاسب بيغ الدكان ، 
 .  (ٗ)والسػارد الستاحة لمجولة مغ ناحية أخخػ 

مقرػد وأن اليجف مغ الدياسة ىػ يعتقج البعس اآلخخ أن الدياسة الدكانية ىي جيج حكػمي    
  (٘)التأثيخ عمى الستغيخات )الخرػبة والسػت واليجخة( مغ أجل تحقيق الخفالية االقترادية لمسجتسع

                                                           

 . 061( صبرٌة علً حسٌن العبٌدي , ص 0)
, دراسة فً مالحمة الدٌموغرافٌة وتطبٌمات الجغرافٌة , الطبعة  ( عباس فاضل السعدي , سكان الوطن العرب8ً)

 . 8110,  881األولى , مؤسسة العراق للنشر والتوزٌع , عمان , ص 
, مكتبة دجلة  0أسس تطبٌمات , ط عمر العثمان و عدنان فٌاض العكٌلً , جغرافٌة السكانو ( باسم عبد العزٌز 1)
 . 412ص  ,  8181, 
 . 015, ص  0330, دار الفرلان , عمان  0الصرزي , مبادئ فً علم السكان , ط( عبدهللا 4)
 ( عبد الرزاق أحمد سعٌد , سكان الوطن العربً والسٌاسات السكانٌة , مجلة كلٌة اآلداب , جامعة بغداد , العدد 5)

 .   106, ص  8111, 60
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، الدياسة الدكانية ىي اإلجخاءات التي تتخحىا الدمصة العامة في الغالب بيجف التأثيخ عمى  وأخيخاً 
التشسية الجيسغخافية. باإلضافة إلى ذلظ ، تعتبخ الدياسة الدكانية ركيدة ميسة الستخاتيجيات التشسية 

 . (ٔ)االقترادية واالجتساعية ، وتحديغ نػعية الحياة في السجتسع
، فإن الدياسة الدكانية ليا تأثيخىا عمى أسذ الػاقع الجيسػغخافي لمسجتسع ، وتتحجد وبالتالي      

ىحه األسذ مغ خالل األدبيات الجيسغخافية الستسثمة في التػزيع الجغخافي لمدكان وتصػر الدكان 
 . (ٕ)وكحلظ تخكيب  وتكػيغ الدكان. اضافة الى الحخكة السكانية لمدكان

ياسة الدكانية ، أشار بخنارد بيخلدػن إلى أن ىشاك أربعة متغيخات في ضػء مفاليع الد      
ديسغخافية ومتغيخات سمػكية أخخػ ، والتي تتفاعل مع بعزيا البعس إلنتاج مقاييذ الدياسة 

 :  الدكانية ، وىحه الستغيخات ىي
لتفذي معجالت الخرػبة )السشطسة( ، والػفيات ، وتعديد الرحة العامة ، ومقاومة األمخاض  -أ

 األمخاض ، مسا يؤدؼ إلى زيادة شبيعية في السػاليج.
 . التػزيع الجغخافي لمدكان واليجخة الجاخمية او الجولية )مشطسة( -ب

 . التخكيب الدكاني تخكيب العسخؼ والشػعي الداللي الخرائز الػراثية -ج

الستغيخات الدمػكية  . (حجع الدكان والشسػ االجسالي )وىي حريمة الستغيخات الثالثة الدابقة -د 
 :  ربعة فيياأل

االقترادؼ: يذسل الشاتج القػمي اإلجسالي دخل الفخد في األسخة ، وتػزيع الجخل ، واستثسار رأس  -أ
السال ، والقػػ العاممة ، وفخص العسل ، واحتياجات اإلسكان ، ورفع مدتػاىا ، بسا يحقق رفالية 

 . الفخد والسجتسع
 . ( جمات السػارد الحكػمية الخعاية التأميغ ضج الذيخػخةالدياسية وتتسثل )الخ  - ب
البيئة االيكػلػجية: تذسل السػارد الصبيعية االحتياجات الخاصة لمبصاقة والتخمز مغ الشفايات   -ج

 . السمػثة
 

                                                           

التجارب , مجلة كلٌة التربٌة , العدد السادس , كلٌة ( صباح محمود دمحم , السٌاسات السكانٌة المفهوم واألسالٌب و0)
 .   0ص,  8111 التربٌة , الجامعة المستنصرٌة , 

 .  060, مصدر سابك , ص ( صبرٌة علً حسٌن العبٌدي 8)
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االجتساعية: وتذسل تقجيع خجمات مجتسعية )صحية ، تعميسية ، ثقافية ، واقع السخأة ، ووسائل  -د
 .  (ٔ)( تخفييية

إن ما ييع دراسة الدياسة الدكانية لإلنجاب ىػ أىع الستغيخات التي تؤثخ عمى خصط التشسية      
أدت الديادة في معجل الخرػبة في الػشغ العخبي عمى سبيل السثال  ،االقترادية واالجتساعية

ي إلى زيادة وتفاعميا مع متغيخات انخفاض معجل الػفيات واليجخة الجساعية إلى دول الخميج العخب
سشة(  33تػقع مزاعفة حجع الدكان في العالع العخبي كل )، و  (%(3معجل نسػىا الدشػؼ إلى 

 . شالسا بقي معجل الشسػ عشج ىحا السدتػػ السختفع
يشطخ العجيج مغ الباحثيغ وصشاع القخار إلى ىحه السعجالت السفخشة عمى أنيا عكبة أمام التشسية    

 . االجتساعية واالقترادية
يسكغ القػل أن سياسة اإلنجاب ىي سياسة حكػمية تجاه مػاششييا فيسا يتعمق بدمػكيع       

اإلنجابي ، ونقرج ىحه الدياسة مغ خالل تصػيخ واقع اإلنجاب وتحقيق األىجاف العامة لمتشسية 
خفس مدتػيات الخرػبة السفخشة أو رفع  ،االقترادية واالجتساعية والخغبة في العسل عمييا

غ السؤكج أنيا تحقق األىجاف ـــــــــل التي مــــــجيج الشدــــػياتيا السشخفزة وتحجيج وسائل تحمدت
تبشى العخاق سياسة وششية لديادة عجد الدكان ، تساشيا مع تػصيات السؤتسخيغ  ، (ٕ) السػضػعة

ىحه وجاءت  ، (ٖ)4791والثاني في السكديظ عام  4791الجولييغ األول في أبػ فارست عام 
الدياسة متساشية مع التػجيات الجولية فيسا يتعمق بحقػق كل دولة في متابعة سياستيا الدكانية في 

 . (ٗ)ضػء ثخوتيا الصبيعية واحتياجاتيا االقترادية واألمشية
ذ إالكثافة الدكانية مشخفزة مع الجول األخخػ و العخاق دولة نفصية ذات إمكانات كبيخة يعج       

وفي عام  4791عام  3كع/ندسة  33ووصمت إلى ،  4791عام  3ندسة كع 34وصمت إلى 
الكثافة  4779عام  3كع/ ندسة  34وأصبحت  ، 3( ندسو/ كع39عشجما وصمت إلى ) 4799

وثخوتيا الصبيعية أو  3كع 133,133السدتيجفة ىي ال تتشاسب مع السداحة الجغخافية التي تبمغ 
ية في العخاق بذكل تصمعاتيا في بشاء التشسية الستثسار ثخوتيا أثخت عمى عسمية التشسية االقتراد

ونتيجة لحلظ ، انخفس معجل الدواج واإلنجاب تبعًا لحلظ.  ، الذباب في سغ الدواج حكبيخ عمى شخائ
                                                           

 .  884( عباس فاضل السعدي , مصدر سابك , ص 0)
 .  068( رعد مفٌد األنصاري , مصدر سابك , ص 8)
( نجم عبود , أصول السٌاسة السكانٌة فً العراق , النفط والتنمٌة , السنة الحادٌة عشر , أٌلول تشرٌن األول , 1)

 . 54 – 46ص , 0326العدد الخامس , 
 . 011ص مصدر سابك ,  ( صالح محسن جاسم , 4)
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تػيات أعمى مغ اإلنجاب مغ أجل تخمق ىحه الستغيخات احتياجات مددوجة لمعخاق لمػصػل إلى مد
 . الحفاظ عمى القاعجة العخيزة لميخم الدكاني

الجولة التي تسثل احتياشيا كبيخا مغ القػػ العاممة والقػة العدكخية في السدتقبل ، باإلضافة وتعج      
انية إلى تصػيخ األنذصة االقترادية كسا ونػعا ، مسا خمق الطخوف السشاسبة الستيعاب الديادة الدك

 . (ٔ)وتحقيق االقتراد و السدتػػ االجتساعي الحؼ يميق بحياة كخيسة لكل السجتسع العخاقي
، وقج  4774كانت الدياسة الدكانية في العخاق واضحة مشح بجاية الحرار االقترادؼ عام       

أدػ ىحا الحرار إلى قرػر في الجػانب الغحائية والرحية والخجمية والبيئية والتشطيسية ، وىػ ما 
 . انعكذ في جيػد الحكػمة والسؤسدات في مجال رعاية األسخة

أدػ ذلظ إلى غياب قشػات االترال السباشخ بيغ مخاكد رعاية األمػمة والصفػلة واألسخة في     
إلى ضعف الجولة في وسائل الخعاية الكبيخة لألسخة ، مسا أدػ إلى انخفاض  مشازليع ، كسا أدػ

وزيادة الػفيات بيغ األشفال حجيثي الػالدة. وعمى الخغع مغ محاولة الحكػمة  اإلنجاب،معجالت 
مػاصمة دعع الرحة اإلنجابية لمسخأة ، فقج أدػ ىحا األمخ إلى اإللغاء الكامل لمجعع السقجم الستخجام 

 . (ٕ)وسائل مشع الحسل

ثالثة الساضية إلى تغيخات في ىحا الدياق ، أشارت الدياسة الدكانية في العخاق خالل العقػد ال     
، واضحة. أكجت الدياسة الدكانية في الدبعيشيات عمى الحاجة إلى الحفاظ عمى مدتػيات االنجاب 

بيشسا تذكمت الدياسة الدكانية في الثسانيشيات ، شجعت الجولة معجالت اإلنجاب السختفعة مغ أجل 
كسا  ،، بسا في ذلظ تػفيخ سمف الدواج زيادة حجع الدكان ، لحلظ قجمت الجولة العجيج مغ التدييالت

قجمت الجولة سمفًا لمبشظ العقارؼ لبشاء مشدل سكشي لسغ لجييع أربعة أبشاء فأكثخ ، كسا خررت 
الجولة مشحًا شيخية لديادة مبمغ ابتجاء مغ الصفل الخابع وما فػق ، باإلضافة إلى القػانيغ ، التي 

استخجام وسائل مشع الحسل ، والتػسع في افتتاح  تحطخ إجياض الشداء ، وتفخض بعس القيػد عمى

                                                           

اللتصادٌة مع اشارة خاصة ( رضٌة عبد والوهاب البلداوي , العاللة بٌن التعلٌم واإلنجاب فً ضوء النظرٌة ا0)
تشرٌن الثانً ,   08 – 01للعراق واتحاد العام لنساء العراق , أمانة الدراسات والبحوث ندوة لزٌادة اإلنجاب للمدة 

 . 4, ص  0322المجلد األول  , 
, نيىيىرك ,  2222 – 9555( األمم انمتحدة , مسح نهتطىراث االقتصاديت واالجتماعيت في منطقت األسكا , 2)

 . 911ص  2229
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كسا أصجرت الجولة العجيج مغ التذخيعات والقػانيغ الستعمقة بالسخأة  ،دور الحزانة ورياض األشفال
 . (ٔ)ومخاعاة ضخوفيا األسخية واالجتساعية وضخوفيا البيػلػجية والرحية

ت لع تكغ مذجعة عمى اإلنجاب بدبب لحلظ يسكغ القػل أن الدياسة الدكانية في التدعيشيا     
الحرار االقترادؼ السفخوض ، باإلضافة إلى تجميخ البشية التحتية والكيخباء والسياه ، وكحلظ نقز 
الغحاء والسػارد الصبية الالزمة مثل المقاحات ، السزادة لمحياة وأسخة السدتذفيات ، وارتفاع ندبة 

غ القشابل التي ألقيت عمى الخميج العخبي واحتػت ىحه السػاليج السذػىة نتيجة اإلشعاع السشبعث م
تساشيًا مع الػضع العام. سياسة  اإلنجابالقشابل عمى أشعة مسشػعة ، مسا دفع السػاشغ إلى تقميل 

الجولة التي اتبعت في الثسانيشيات ، أؼ أن الدياسة الدكانية في العخاق ، بجوافع اقترادية ، اتجيت 
 . (ٕ)إلى تشطيع األسخة وتقميز حجسيا بسا يتشاسب مع الطخوف االستثشائية التي يسخ بيا دولة

سة الدكانية في العخاق ىي مخحمة الثسانيشات ، بذكل عام يسكغ القػل ان اىع مخحمة في الديا    
والجليل عمى ذلظ اصجار العجيج مغ التذخيعات والقػانيغ الستعمقة بالدياسة الدكانية ، وىحه السخحمة 

مخ نجاب في الثسانيشات يتصمب األلشجاح الدياسة الدكانية في العخاق ىػ زيادة اإل .(ٖ)تع ذكخىا اعاله
 : تية الزخورية اآلخح بالسدتمدمات أ
ضخورة زيادة عجد السخاكد الخعاية االمػمة والصفػلة ونذخ الػعي الرحي عبخ اجيدة االعالم  -أ

بتعخيف االميات بػضائف ىحه السخاكد لمػقاية مغ االمخاض حتى تقمل عجد الػفيات االشفال ال سيسا 
 .حجيثي الػالدة 

  . الت العقعضخورة انذاء مخاكد صحية متخررة لسعالجة حا  -ب
 .ضخورة في التػسع وانذاء دور الحزانة بأسعار رمدية تذجيعا لمسخأة العاممة عمى االنجاب   -ج
تذجيع الذباب عمى الدواج في سغ مبكخة وتقميل نفقاتو ألن الشفقات الكبيخة تخىق الدوجيغ   -د 

كسا تجفع الذباب لتأخيخ سغ ماديًا ونفديًا وتعيق عسمية الجػدة الصبيعية لمدواج والعالقة األسخية 
 . األمخ الحؼ يؤدؼ إلى عدوف الذباب في بعس الحاالت عغ الدواج ،الدواج

                                                           

 . 064( صبرٌة علــــً حسٌن العبٌدي , مصدر سابك , ص 0)
 . 81( رعد مفٌد األنصاري , مصدر سابك , ص 8)
 . 81( عبد اللطٌف عبد الحمٌد العانً , مصدر سابك , ص 1)
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ن الذخيعة االسالمية السشطسة ال بعحر شبي ومذخوع ألإذ فيو يبصال الشدل وتحخيسو ال لإمشع  -ه
رزقيع هللا افتخاء اكجت ذلظ في قػلو تعالى )قج خدخ الحيغ قتمػا أوالدىع سفيا بغيخ عمع وحخمػا ما 

 . (ٔ)( عمى هللا قج ضمػا وما كانػا ميتجيغ
دوجيغ مغ سكغ ونقل اضافة الى ذلظ زيادة مخررات تضخورة تػفيخ الخجمات االساسية لمس -ز

 . االشفال
وخالصة ما تقجم ، نطيخ مؤشخات واضحة في فمدفة الجولة العخاقية ، وىحه السؤشخات تعسل     

ػسية ، بأشكاليا القجيسة والججيجة ، لسذاكل كػن العالع الثالث جدًءا مغ تالسالعمى رفس التفديخات 
ن الحكػمة العخاقية قج بحلت جيًجا لمتأثيخ عمى رفع مدتػيات إىحا العالع. ىحا ىػ الدبب في 

الخرػبة مغ خالل تصبيق مجسػعة مغ القػانيغ واإلجخاءات الستعمقة بالدواج واإلنجاب. وتجابيخ 
 . ألميات والعامميغ وأشفاليع باإلضافة إلى الخعاية الرحية لجسيع األسخةلخعاية ا

تعج الدبعيشيات والثسانيشيات أكثخ الفتخات الدمشية التي أصجر فييا مجمذ قيادة الثػرة السشحل    
تعجيالت عمى اإلجخاءات القانػنية بيجف مشح أكبخ قجر مغ التدييالت لتشفيح الدياسة الدكانية 

 :  السديج مغ األشفال مشياوتذجيع 
ىجاف االتحاد العام لشداء العخاقيات ىحا أ  والحؼ تحجدت بسػجب4793 لعام ( 437)قانػن   -ٔ 

 :  ( (ٕسيع بذكل مؤثخ وفاعل مغ خاللأالقانػن 
 . تحقيق السداواة بيغ الجشديغ في التعميع -أ

 . االنجاب وتصػيخ االسخة تصػيخ نػع وحجع الخجمات السقجمة الى ام وشفميا ىحا شجع عمى -ب
التصػر الشػعي الكبيخ في نطخة أفخاد السجتسع لمسخأة وىحا يشعكذ إيجابيًا عمى دور السخأة داخل   -ج

 . (ٖ)السشدل وخارجو وبالتالي في عسمية التشسية بإشارىا الػاسع
خاص بالسداواة بيغ الخجل والسخأة في الحقػق والسدايا السالية.  4793( لدشة 474قانػن رقع ) -ٕ

 : مغ السبادغ واألسذ السذجعة في مجال اإلنجاب مغ أىسيا يتزسغ ىحا القانػن عجداً 
تحقيق مداواة السخأة بدوجيا في استحقاق مخررات غالء السعيذة واستحقاقيا في مخررات  -أ

 .االشفال عشج عجم تقاضي الدوج ليا 
  .  تتستع السخأة الستدوجة باإلعفاءات الزخيبة بذكل مدتقل عغ زوجيا -ب

                                                           

 .  041( المرآن الكرٌم , سورة األنعام , اآلٌة , 0)
 065صبرٌة علب حسٌن العبٌدي , مصدر السابك, ص (8)
 .023( هناء محسن العكٌلً , مصدر سابك , ص 1)
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يتستع االوالد السدتحقػن لمتقاعج بالحقػق التقاعجية التي تؤول الييع مغ احج االبػيغ او مغ  -ج
 . كمييسا

 .بخاتب تام لكل حالة حسل ووالدة اً يػم (93مشح الدوجة التي تعسل اجازة حسل ووالدة لسجة ) -د
  . (4)ح الدوجة حق التستع بإجازة االلتحاق بالدوج في حالة إيفاده خارج البمج بسيسة رسسيةــــــمش -ه
بذأن التعميع اإللدامي ، والحؼ بجأ تصبيقو في األول مغ أكتػبخ  4791( لدشة 449القانػن رقع ) -ٖ

، ونز عمى أن التعميع في السخحمة االبتجائية مجاني وإلدامي لجسيع الفتيان مغ الحكػر  4799
 . (ٕ)تػزيع اإلمجادات مجانيو  يخفع التكاليف عمى األسخةو واإلناث الحيغ بمغػا سغ الدادسة 

ويسشح  4/43/4797( بتاريخ 4349إضافة إلى ذلظ صجر قخار مجمذ الثػرة السشحل رقع )    
. يتع خرع اً ( ديشار 4111القاضي سمفة مادية لكل مغ يتدوج مغ مػضفي الجولة دون فػائج مقجارىا )

ىحه الدمفة عمى أقداط شيخية لسجة خسذ سشػات تبجأ بعج خسذ سشػات مغ تاريخ الحرػل عمييا. 
ات القصاع يسشح القخض لمدوج والدوجة عمى أساس أن كالىسا كان يعسل في دوائخ الجولة أو مؤسد

في حالة اإلنجاب ، يحرل السقتخض عمى قدط سشػؼ كامل  .االشتخاكي وشخكات القصاع السخصط
 . عغ كل شفل وتػأم بحكع الصفميغ

كسا أنذأت الحكػمة العخاقية استجابة لسبادرة وزارة التخصيط بتذكيل لجشة وششية لمدياسة     
، بيجف إعجاد وتصػيخ سياسات تحقق  3117لعام  479الدكانية بسػجب األمخ الجيػاني رقع 

. األىجاف التي تيجف إلى إحجاث تغييخات كسية ونػعية في حياة الدكان  استخاتيجية شػيمة السجػ
وتحقيق العجالة وتكافؤ الفخص والدياسات. نفذ األىجاف قريخة السجػ ، كسا حجدتيا المجشة ، وتشفيح 

ذ  إ،  4771خ الجولي لمدكان والتشسية في القاىخة عام األىجاف واألىجاف الدكانية التي أقخىا السؤتس
 . وضع السؤتسخ رؤية شاممة لمتشسية وميج الصخيق أماميا. األىجاف اإلنسائية لأللفية

وقج شخعت باإلجساع في بخنامج عسل لمدشػات العذخيغ القادمة وتشاولت العجيج مغ القزايا     
لرحة الجشدية اإلنجابية ، والتعميع ، والجشذ ، وحقػق الستعمقة بالدكان والتشسية ، بسا في ذلظ ا

 .   (ٖ)غ فيخوس نقز السشاعة البذخية ومكافحتوــة مــــخة ، والػقايـــــاإلندان ، والبيئة ، واليج
 

                                                           

( منصور الراوي , دراسات فً السكان والتنمٌة فً العراق , وزارة التعلٌم والبحث العلمً , جامعة بغداد , 0)
 .  52 – 51, ص  0323

ً التنمٌة االلتصادٌة فً العراق , منشورات وزارة الثمافة ( فلٌح حسن خلف , عملٌة تكوٌن المهارات ودورها ف8)
 .  051, ص  0321( دار الرشٌد للنشر , بغداد , 813واألعالم , الجمهورٌة العرالٌة , سلسلة دراسات )

 .  043, ص  0366( صالح الدٌن نامك , التضخم السكانً والتنمٌة االلتصادٌة , دار المعارف , مصر , 1)
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 سرةتنظيم األ: ثانيا 
أصبحت قزية تشطيع األسخة اليػم إحجػ الخكائد األساسية في الجراسات الدكانية السعاصخة      

ألنيا عالج ناجح لسذكمة الديادة الدكانية أو الشقران في العجيج مغ الجول العخبية. مخت ىحه الجول 
،  االسخة يأخح اتجاىات ومفاليع عجةان مػضػع تشطيع  ذكمة التي مخت بيا الجول العخبيةبشفذ الس

نعشي بتشطيع األسخة اتخاذ نسط معيغ في الحياة ، ويتحسل الدوجان مغ خاللو السدؤولية الكاممة عغ 
أشفاليسا ، ويتسثل ذلظ في أسمػب الحياة وتجشب الحسل غيخ السخغػب فيو وفتخة السباعجة بيغ 

وتػقيت وقت عسميات اإلنجاب باإلضافة إلى تحجيج عجد أفخاد األسخة في ضػء إمكانياتيع االقترادية 
 . (ٔ)الػالدة حدب القجرة الرحية لمسخأة 

وكحلظ نقرج بتشطيع األسخة بحل جيػد تػعية لتحجيج عجد األشفال الحيغ تخغب األسخة في      
إنجابيع والفتخة الدمشية بيغ كل إنجاب وما يميو. ألول مخة ، تع االعتخاف في األمع الستحجة بحق 

حخية ومدؤولية بعجد األشفال الحيغ يخغبػن في إنجابيع ، والسجة األفخاد واألزواج في االعتخاف ب
 ، 4719الثقافة ووسائل الكيام بيا بصخيقة إندانية حًقا عام و الفاصمة بيغ اإلنجاب وتمقي السعمػمات 

يكغ حجيث العيج ، بل كان  بتشطيع اإلنجاب وتعخيفو لع ىتساماالن إ،  (ٕ)مغ الدشة أو تعجد األزواج
في جسيع األعسار بصخق مختمفة تدتخجم لتحقيق ذلظ ، مثل انفرال الدوجيغ لفتخة معيشة بعج  اً مشتذخ 

وبالتالي تقل فخصة الشداء  ترل إلى ثالث أو أربع سشػات.  الػالدة أو إشالة فتخة الخضاعة حتى
أن بعس  ذإ ، األخخيات لمحسل والػالدة ، أؼ تحخيع ومشع الدواج باألرامل لمحج مغ والدتيغ

السجتسعات مجفػعة بالخػف مغ كثخة قتل كبار الدغ والسعػقيغ والسخضى تعخض األشفال الزعفاء 
 . (ٖ)ومغ يعانػن مغ نقز في الػالدة لطخوف صعبة لمتخمز مشيا

مغ االساليب الستبعة لتشطيع االسخة في عخب الجاىمية وأودا لبيان ألسباب االقترادية واجتساعية 
ِ َذۢنٖب لُتِلَتۡ  َذا ٱۡلَمۡوُءۥَدةُ ُسئِلَتۡ وإالكخيع الى ذلظ بقػلو تعالى )واخالقية وقج شار القخان  ،  (ٗ)(بِأَّي
نجاب الستسثمة بإشالة مجة الخضاعة حجػ شخائق مدتخجمة لتشطيع اإلإلى إوكحلظ اشار القخان الكخيع 

                                                           

 .  015( ٌونس حمادي علً , مصدر سابك , ص 0)
 .   041( صالح محسن جاسم , مصدر سابك , ص 8)
 .  034, ص  ( حسٌن علوان إبراهٌم السامرائً , مصدر سابك 1)
 .  3 – 2( المرآن الكرٌم , سورة التكوٌر , اآلٌة : 4)
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ت  تعالى في محكع كتابة العديد )هللا ذ يقػل ، إالصبيعية  ِلجََٰ َجى غَّ َحْػَلْيِغ َكاِمَمْيِغ ِلَسْغ  َوٱْلػََٰ ي ْخِضْعَغ َأْولََٰ
 . (ٔ)(َأَراَد َأن ي ِتعَّ ٱلخََّضاَعةَ 

مرصمح "األسخة" كمسة واسعة وعسيقة تسثل المبشة األولى في بشاء السجتسع بدالمتو وقػتو. و     
ي ىحا الرجد يحكخ ف،  (ٕ)السجتسع قػؼ وسميع. يعتقج البعس اآلخخ أن مرصمًحا خفيًفا لسشع الحسل

الجكتػر عبج القادر العخاقي عشجما كان مجيًخا لبخنامج تشطيع األسخة اآلن ، وفي العخاق والجول العخبية 
 : أشمقػا السفيػم األشسل واألوضح مغ ذلظ. عمى الفػائج أو الخكائد التالية

يجعميا قادرة عمى تشطيع األسخة يداعج في الحفاظ عمى الرحة الجدجية والشفدية لألم ، مسا  -ٔ
 تحسل مدؤوليتيا تجاه السشدل والدواج واألشفال.

يقمل مغ فخص التعخض لسخاشخ الحسل والػالدة مثل الشديف وتدسع الحسل وارتفاع ضغط الجم  -ٕ
 . وفقخ الجم وحسى الشفاس والػضعيات الخاشئة في الخحع التي تؤدؼ إلى تعدخ الػالدة

سخ األم يجشبيا الكثيخ مغ السخاشخ ، فالحسل قبل سغ العذخيغ تشطيع اإلنجاب بسا يتشاسب مع ع -ٖ
يكػن أكثخ عخضة لمحسل والػالدة )قبل األوان(. أما بالشدبة لمحسل في سغ الخامدة والثالثيغ فيػ ال 

 . يخمػ مغ مخاشخ مثل اإلجياض وتصػر السذيسة وغيخىا

ريشو مغ األمخاض ، واإلغجاق يداعجىا في إرضاع شفميا شبيعيًا ، واالىتسام بإشعامو وتح -ٗ
والحشان لو ، وتقػية ارتباط األم بصفميا مسا يؤدؼ إلى خفس معجل وفيات األميات والحج مغ 

 . األمخاض الشفدية لكال الصخفيغ
تداعج بعس شخق تشطيع األسخة في الحج مغ سخشان السبيس والخحع والحسل خارج الخحع  -٘

 جشديًا ، مثل اإليجز.وتقميل انتذار األمخاض السشقػلة 
تتجشب السخأة اإلجياض غيخ اآلمغ وعػاقبو الػخيسة عشجما ت جبخ السخأة الحامل عمى حسل غيخ  -ٙ

مخغػب فيو ، أو تمجأ إلى عقاقيخ خصخة أو إلى أيجؼ غيخ آمشة )ممػثة( قج تؤدؼ إلى الػفاة أو 
 وتعقيج الحياة الدوجية.التيابات خصيخة في الجياز التشاسمي والحػض وربسا العقع الجائع 

                                                           

 .  811, الكرٌم , سورة البمرة , اآلٌة  ( المرآن0)
لعرالٌة , وزارة التخطٌط , المكتب الخاص , والع السكان واآلفاق المستمبلٌة فً العراق , دراسة ( الجمهورٌة ا8)

 . 008, ص  0325, بغداد ,  046رلم 
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بعس وسائل تشطيع األسخة السزسػنة لسشع الحسل تقمل مغ األمخاض الػراثية والعيػب الخمكية  -ٚ
سشة( التي تدداد فييا ندبة  33عشج األشفال عشجما تدتصيع السخأة الديصخة عمى حسميا بعج سغ )

 . حجوث التذػىات الخمكية
غ حسل غيخ ــــــدن مــــــــــــــحسيسة عشجما ال يراحبيا تػتخ وحػػ العالقة الدوجية وتربح ــــتق  -ٛ

 . مخغػب فيو
يػفخ تشطيع األسخة الفخصة لتخبية وتعميع األشفال السخغػب فيو ، مسا يعصي فػائج صحية وثقافية  -ٜ

 . وتعميسية واقترادية عمى مدتػػ األسخة والسدتػػ الػششي
أكثخ اىتساًما بػجػدىا وثقافتيا وعسميا ، مسا يجعميا عزًػا في تشطيع األسخة ، تربح السخأة  -ٓٔ

 . مفيًجا وفعااًل في السجتسع
في الختام ، يسكغ لألسخة أن تتحكع في حجسيا حدب مػاردىا السالية ودخميا وضخوفيا  -ٔٔ

 . (ٔ) ر الدياسة الدكانية العامة لمبمجاالجتساعية ، بحيث ال تشحخف عغ مدا
و بسعشى أن لسفيػم تشطيع االسخة مجلػالت متبايشة فأحيانا يدتخجم بسعشى تحجيج الشدل، إكسا     

تحجيج الشدل يعشي  تشطيع الشدل وقج يتبادر الى الحىغ عمى انيا متخادفات وفي الحكيقة ليذ كحلظ،
معيغ  "تحجيج حج أعمى لعجد األشفال الحيغ تمجىع الدوجة ، أؼ التػقف نيائيًا عغ اإلنجاب بعج عجد

مغ الػالدات ، سػاء عغ شخيق اختيار الدوجيغ أو عغ شخيق إجبار الجولة ، كسا في الريغ ، 
 . (ٕ)ومعشى التقييج ىػ وقف الشدل عشج حج معيغ ال يتجاوزه كل مغ الخجال والشداء

باإلضافة عمى ذلظ يعخف تشطيع الشدل السباعجة بيغ الػالدات "قج تكػن تحت إشخاف الجولة ، وىحا 
ػ لجسيع الدكان داخل السجتسع مغ خالل تذجيع ـــــى معجالت الشســــػد السجتسع لمتأثيخ عمــــيعشي" جي

استخجام وسائل ووسائل مشع الحسل ، وباستخجام خصط التشسية االقترادية واالجتساعية لسزاعفة 
 .( ٖ)السدتػػ الػششي. لمجخل لتمبية متصمبات الدكان الحالييغ والسدتقبمييغ

وكحلظ نقرج ، بسفيػم تحجيج الشدل ، نعشي قرخه عمى عجد معيغ مغ األشفال ، مثل الخضا      
عغ شفل أو شفميغ ، مغ بيغ األسباب التي تجعػ إلى مثل ىحا الفعل ، والحفاظ عمى مدتػػ مادؼ  

                                                           

( جمهورٌة العراق , جمعٌة تنظٌم األسرة العرالٌة , الصحة اإلنجابٌة , نشرة جامعٌة , المؤتمر العلمً الموسع 0)
 . 11, ص  8110كانون األول , بغداد ,  84 – 88مدة للصحة اإلنجابٌة فً العراق لل

 . 001  , ص 031ٙ( زٌدان عبد البالً , أسس علم السكان , مطبعة السعادة , الماهرة , 8)

 . 023ص مصدر سابك , ( دانٌال محسن بشار عبد الخطاوي , 1)
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يع وتػجج ىشاك عجة االسباب تجعل الجول يتبعػن تشط . (ٔ)معيغ لألسخة وعجم الخغبة لديادة الشدل
 االسخة مشيا :

تخػف الجولة مغ االكتطاظ الدكاني وعجم قجرتيا عمى أداء واجباتيا تجاه الدكان في تقجيع  -ٔ
 . الخجمات االقترادية واالجتساعية والرحية

تعديد السداواة واإلنراف بيغ الجشديغ ، وتسكيغ السخأة وتحخيخىا ، والقزاء عمى جسيع أشكال  -ٕ
 قخارات اإلنجاب ، وتحجيج عجد األشفال ، والفتخات ما بيغ والدة شفل واحج. التسييد ، مغ خالل اتخاذ

محجودية السػارد الصبيعية ومداحة بعس الجول الستيعاب الشدل الججيج بذكل مدتسخ كسا ىػ  -ٖ
 الحال في بعس الجول العخبية مثل مرخ وتػنذ ولبشان باإلضافة إلى اليشج والريغ.

 . ة والستػسصة عمى إعالة الكثيخ مغ األفخادضعف قجرة األسخة الفقيخ  -ٗ

يمجأ بعس األزواج إلى تشطيع األسخة ألنيع يخون أن كثخة اإلنجاب تتعارض مع شسػحاتيع  -٘
العمسية أو تفػقيع االجتساعي ، وقج أكج ذلظ أرسيغ ديسػن في نطخيتو عغ أسباب انخفاض عجد 

 . الدكان والخرػبة
خ السديج مغ فخص العسل لألفخاد ، فزاًل عغ تػفيخ الخفالية يؤدؼ تشطيع األسخة إلى تػفي -ٙ

 . لمسجتسع
فيسا يتعمق بتشطيع األسخة في العخاق ، خالل الدبعيشيات مغ القخن الساضي ، كان نذاط جسعية     

تشطيع األسخة العخاقية محجوًدا لمغاية ، بدبب نقز الجعع والتسػيل ، وليذ أنذصتيا ، إذا كانت 
ذلظ الػقت تعتقج أن مدتػيات الخرػبة كانت معتجلة ولع يكغ مغ الزخورؼ العسل الحكػمة في 

عمى رفعيا وكسا ذكخنا سابقًا ولكغ في الثسانيشيات تغيخت الخؤػ نتيجة لطخوف الحخب العخاقية 
لحلظ عسمت الجولة عمى  اإليخانية إذا كانت ىشاك حاجة ممحة لتعػيس الخدائخ البذخية. في الحخب،

ة مغ اإلجخاءات والقخارات التي تجعع وتذجع اإلنجاب ، وصجر قخار وزارة الرحة رقع سغ مجسػع
م والحؼ نز عمى عجم وجػد أكثخ مغ ذلظ. مػانع الحسل 34/1/4799( بتاريخ 4/3/99/3134)

الفعالة يتع صخفيا مغ خالل لجشة شبية مكػنة مغ ثالثة أشباء في تخرز الصب الباششي والشداء 

                                                           

 (0) hats / www.  mawd111 – com 8180 .  
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وضسغ استسارة خاصة يؤكج فييا األشباء ومجيخ السدتذفى أن حالة السخأة الرحية ال واألشفال ، 
 . 4)) . مع عجد عبػات مػانع الحسل التي سيتع استخجاميا تدسح ليا بالحسل اآلن

استسخ ىحا التقييج عمى استخجام وسائل مشع الحسل حتى بجاية التدعيشيات عشجما قجم االتحاد     
شمًبا إلى ديػان الخئاسة السشحل لتغييخ سياسة البالد بدبب حخب  4774العام لمسخأة العخاقية في عام 

الصبية مسا أدػ  الخميج الثانية والحرار االقترادؼ الحؼ أدػ إلى نقز السػاد الغحائية والسدتمدمات
إلى ارتفاع معجل وفيات األشفال واألميات. وسػء التغحية لحلظ كان ال بج مغ إشالق مػانع الحسل 

 . (ٕ)لتخفيف العبء عمى األسخة العخاقية
 اهداف السياسة السكانية :

 تيجف الدياسة الدكانية بذكل عام الى ما يأتي :
 العسل عمى التػازن بيغ عجد الدكان وبيغ السػارد الستاحة  -ٔ
العسل عمى الخعاية الدكان مغ الشاحية الرحية والتعميسية لتػفيخ قػػ بذخية سميسة قادرة عمى  -ٕ

  . خخػ أاالسيام في التشسية مغ جية ورفع السدتػػ الثقافي مغ جية 
 .دة والخضاعة لكل مغ االم والسػلػد تحقيق الرحة االنجابية فيسا يتعمق بالجشذ والحسل والػال -ٖ
ًا العسل عمى تػزيع القػػ العاممة ومداىسة السخأة في الشذاط االقترادؼ وتسكيشيا اجتساعي  -ٗ

   .ونفديًا 
تزييق الفجػة واالختالفات الثقافية الكبيخة بيغ الخيف والسجيشة عمى مدتػػ السذاريع أو   -٘

 . (ٖ)العجالة والسداواة فيياالخجمات السقجمة ، والبحث عغ جػانب 
ويعػد ذلظ  (ٚ.ٙٗ) وبمغت عمى معجل لألسخ السؤيجة لتشطيعأ  حتلأوالقائع  ءن قزاأذ تبيغ إ     

باإلضافة ، سخة ألىسية تشطيع األ لسػضفات مغ اإلناث ومجػ إدراكيغندبة الستعمسات وا ارتفاعإلى 
 كخمةندبة فكانت مغ نريب قزاء الدنى أما ، أ قزاءلى ذلظ ارتفاع ندبة التحزخ في ىحه الإ

ما تحجيج الشدل فقج تفػق قزاء عشو عمى ، أقزية بيغ ىحيغ السعجليغ وتقع بكية األ (ٗ.ٖٙبشدبة )
دنى معجل أحتل أفي حيغ ،  لى كػن السشصقة تعج حزخاً إ ويعػد ذلظ (ٓ.ٖٖخخػ بشدبة )أقزية أ

 .  ىحيغ السعجليغ قزية بيغوتقع بكية األ  (ٙ.ٕ٘)بشدبة حبانيةاء القز

                                                           

( فؤاد دمحم عبد الكبٌسً , اإلنجاب دراسة ممارنة فً الشرٌعة , رسالة ماجستٌر , كلٌة الشرٌعة جامعة بغداد , 0)
 .  36, ص  0323

 .  030( دانٌال محسن بشار عبد الخطاوي , مصدر سابك , ص 8)
 . 420   - 421عمر العثمان و عدنان عناد فٌاض العكٌلً , مصدر سابك , ص و ( باسم عبد العزٌز 1)
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مغ أجل التعخف عمى اتجاه األسخ في محافطة األنبار فيسا يتعمق بسػضػع تشطيع األسخة ، أضيخت  
  تشطيع( أن األسخ الخاغبة في ٛٔ( والذكل )ٕٗفي الججول ) ٕٕٓٓنتائج الجراسة السيجانية لعام 

، مجسػع عيشة البحث  مغ الشدل تشطيع( مغ إجسالي األسخ الخاغبة في % ٛ.ٕٗالشدل بمغت )
وبالتالي فيي تحتل السختبة األولى تمييا األسخ السذجعة عمى اإلنجاب. وجاءت ندبة األسخ الجاعسة 

 إذ بمغت( ٘.ٕٛٝ)في نالحع الفخق  ،يتعمق بالسشاشق لتحجيج الشدل في السختبة الثالثة فيسا
بالشدبة لسػضػع تذجيع الشدل ،  أما ، خ في اإلنجاب مغ مشصقة إلى أخخػ ـــــــمػاقف األس (%ٚ.ٕٛ)

الخشبة  -حجيثة  -)الكخمة  األقزية التالية( ، تمييا %ٓ.ٖٚفقج سجمت قزاء العامخية أعمى ندبة )
 -ٙ.ٕٖ -ٕ.ٖٖ -ٛ.ٖٙبشدب ) عشو( –الخمادؼ   -الفمػجة  –راوه  -القائع  -ىيت  -الحبانية  -

 .عمى التػالي  %(ٛ.ٕٔ -٘.ٕٗ -٘.ٕ٘ -ٜ.ٕ٘ – ٖ.ٕٙ -ٛ.ٜٕ -ٜ.ٖٓ
 (ٔٗججول )

 ٕٕٓٓنبار لعام نجاب في محافطة األسخ مغ مدألة اإلالتػزيع الشدبي لسػقف األ
 السجسػع ريف حزخ القزاء

دل
 الش

طيع
تش

دل 
 الش

جيج
تح

دل 
 الش

جيع
تذ

 

سػع
مج

 

دل
 الش

طيع
تش

دل 
 الش

جيج
تح

دل 
 الش

جيع
تذ

 

سػع
مج

 

دل
 الش

طيع
تش

دل 
 الش

جيج
تح

دل 
 الش

جيع
تذ

 

سػع
مج

 

 922 21.2 72.9 12.1 922 24.3 23.2 17.4 922 22.1 72.3 13.5 الخمادؼ

 922 25.4 24.2 19.3 922 25.3 79.2 75.9 922 72.2 22.3 11.7 ىيت

 922 22.2 79.9 17.1 922 25.3 24.3 19.4 922 29.2 77.2 12.2 الفمػجة

 922 29.4 77.2 12.2 922 23.7 79.3 12.9 922 93.2 71.2 14.7 عشــة

 922 22.5 72.2 11.9 922 77.7 23.3 12.2 922 94.2 77.7 14.2 راوه

 922 77.2 23.7 12.2 922 79.2 79.9 73.5 922 72.1 29.2 17.9 حجيثة

 922 72.3 24.2 74.5 922 72.2 72.2 12.2 922 72.2 23.2 73.4 الخشبة

 922 23.7 23.2 13.3 922 72.4 21.7 11.5 922 29.5 25.3 14.1 القائع

 922 72.5 22.3 17.2 922 72.2 21.9 17.3 922 25.3 23.2 17.7 الحبانية

 العامخية
74.1 72.4 72.4 922 72.4 22.5 17.7 922 73.9 22.5 73.2 922 

 الكخمة
73.5 23.3 71.2 922 71.4 23.9 75.9 922 73.1 23.4 73.4 922 

محافطة 
 ..2 3244 3246 5342 ..2 4344 3742 5.44 ..2 3642 4.43 5544 االنبار

 ( . 31ممحق ) استسارة االستبيان باالعتساد عمى السرجر: 
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 (49شكل )
 ٕٕٓٓ لدشةنبار نجاب في محافطة األسخ مغ مدألة اإلالتػزيع الشدبي لسػقف األ 

 
 . (ٔٗالسرجر : الججول )          

 .ارتفاع عجد سكان الخيف وتأخح مدألة تذجيع الشدل بالتدايج مع االرتفاع  والحالة تختمف مع

كسا نالحع تفػق اقزية  السشاشق الحزخية عمى السشاشق الخيفية في ىحه السشصقة ، بدبب      
االختالف في مدتػػ الصبقات االجتساعية واالقترادية والثقافية الدائجة بيغ السشاشق الحزخية 

الحع تفػق قزاء واحج في مدألة تحجيج الشدل عمى باقي األحياء في السشاشق والخيفية. كسا ن
 . الحزخية

ويختمف مػقف األسخ مغ مػضػع اإلنجاب باختالف التػزيع البيئي في مشصقة الجراسة .       
( يطيخ مجػ اىتسام أىالي السحافطة بسػضػع مشع الحسل عمى مدتػػ 14وبالشطخ إلى الججول )

 %( عمى التػالي .1107 – 11.9إذ بمغ )البيئتيغ ، 
قزية أتفػق  ججول السحكػر سمفاً الوكحلظ الحال بالشدبة الى مدألة تحجيج الشدل فشالحع مغ      

ذ بمغت ، إبأعمى ندبة عشو  وقج حطي قزاء %(ٛ.ٕٙمقارنة بالخيف ) %(ٕ.ٖٓالحزخية بشدبة )
%( ٙ.ٖٔعمى معجل والبالغ )أ رل قزاء ىيت عمى حما في السشاشق الخيفية فقج ، أ %(٘.ٖٗ)

ن إذ ،إ فيسا تحطى قزية تذجيع الػالدة بأىسية خاصة في الخيف تزاىي مدألة تحجيج الشدل 
العادات والتقاليج ليا دور في تذجيع الدواج السبكخ كػنيا سسة اجتساعية عبخ األجيال مغ خالل 

باعتبار  لحكػر ، ألن غالبية األميات ال تذعخحبيع وسعييع السدتسخ إلنجاب األشفال ، وخاصة ا
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سسو وأن االبغ يحل محل األب عشجما يأتي أأن الحكخ ضسان الستسخارية األسخة والحفاظ عمى 
مغ  األخيخ مغ جانبو ويعػل األسخة ، وبالتالي يدتسخ الحسل حتى الحرػل عمى العجد السصمػب

 .حجع األسخة الشسػذجية السفزمة ، سيؤدؼ ذلظ إلى زيادة األشفال الحكػر
 %(ٖ.ٕٖ) تـــــــــــــذ بمغإنجاب ى اإلــــــــسخ التي تذجع عمغ ذلظ ارتفاع ندبة األــــــــــمسا يتختب ع    

 %(ٗ.ٖ٘ذ بمغت )، إبأعمى ندبة  حجيثةحطي قزاء ، في السشاشق الحزخية  %(ٔ.ٕ٘مقابل ) 
( وجاءت بكية األقزية بيغ ىحيغ السعجليغ . أما في  %ٕ.ٚٔقزاء عشو إذ بمغ ) دنى معجل في أو 

وأدنى معجل في ، %(ٖ.ٖٗذ بمغ )إ العامخية عمى أعمى معجلقزاء حزي  فقجالسشاشق الخيفية 
 قزية بيغ ىحيغ السعجليغ .وجاءت بكية األ %(ٖ.ٕٙالسشاشق الخيفية كان في قزاء عشو ، إذ بمغ )

لتحجيج الشدل في محافطة  مؤيجاً  سخة التي تقف مػقفاً األسباب مغ قبل واختمفت الجوافع واأل    
  %(ٜ.ٖٖذ بمغ )إكان الجافع الخئيذ ىػ الطخوف االقترادية  ، إذ (ٕٗلى الججول )إنبار يشطخ األ

 (ٕٗ) ججول
التػزيع الشدبي لمشداء الستدوجات المػاتي رغبغ بتحجيج الشدل والمػاتي ال يدتعسمغ وسائل تشطيع 

  ٕٕٓٓ لشتائج السدح السيجاني لدشة نبار وفقاً سباب في محافطة األسخة حدب األاأل
 السجسػع ريف حزخ سباباأل الحالة

سباب تحجيج أ
 الشدل

 2646 .254 .244 خصػرة عمى الرحة

 4444 4244 4644 لطخوف اقترادية

 2446 2242 .274 لزيق الدكغ

 546 .44 .74 لإلكسال الجراسة

 .344 .474 .334 لجييا مغ اشفالسخة بسا اكتفاء األ

 446 .54 442 خخػ أسباب أ

 ..2 ..2 ..2 السجسػع

سباب عجم أ
 سخةتشطيع األ

 3245 3244 3.44 سباب ديشيةأ

 .444 5.44 4442 نجاب االشفالإالخغبة في 

 .274 .274 .274 عجم مػافقة الدوج

 2246 2242 .234 عجم قشاعة الدوجة

 447 442 .24 تكمف مادياً 

 546 .44 .74 خخػ أسباب أ

 ..2 ..2 ..2 السجسػع

 .( ٖٚممحق ) استسارة االستبيان السرجر : باالعتساد عمى     
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الرحة ويأتي بعج ذلظ  (%ٜ.ٜٕاكتفاء االسخة بسا لجييا مغ األشفال في السختبة الثالثة بشدبة )
(عمى التختيب %٘.ٗ)و (%٘.ٖٔ ( و)%٘.٘ٔخخػ بشدب )أالدكغ واكسال الجراسة واسباب  ضيف

ول ضخوف اقترادية ففي السشاشق الحزخية يأتي بالسخكد األ ،سباب حدب البيئةكسا تتبايغ تمظ األ
وبعجىا ندبة الخصػرة  (%ٓ.ٕٕشفال بشدبة )سخة بسا لجييا مغ األثع اكتفاء األ %(ٜ.ٖ٘بشدبة )

ما في الخيف فكانت اكتفاء ، أخخػ أسباب أ خيخاً أو ، عمى صحة ضيق الدكغ ثع لالكتسال الجراسة 
 وثانياً ، ( %ٓ.ٖٙلى تحجيج الشدل وبشدبة )إسباب السؤدية أشفال مغ ىع سخة بسا لجييا مغ األاأل

ثع خصػرة عمى الرحة وضيق الدكغ واسباب اخخػ  (%ٜ.ٖٔالطخوف االقترادية بشدبة )
خة بسا لجييا مغ االشفال وبشدبة سفي حيغ حرل دافع االكتفاء األكسال الجراسة الحج الدوجيغ . ولإل

(ٕٜ.ٓ)% . 
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 المبحث الثاني
 نباري محافظة األ ـــــاب فـــــاق المستقبلية لإلنجــــــفاآل

إن استقخاء مدتقبل الدكان وعشاصخ التغييخ في حجسو وبشيتو وتكػيشو وتػزيعاتو السختمفة     
ىػ أحج األسذ العسمية والعمسية لمتخصيط وخرائرو مغ خالل السحػريغ الدماني والسكاني 

االقترادؼ واالجتساعي ألؼ مجتسع حجيث ، وىحا يعتسج عمى تصبيق الػسائل الخياضية واإلحرائية 
غخافية ومكػناتيا ومعجالت والجيسػغخافية ، مع تػفيخ بيانات سكانية مفرمة تعكذ الخرائز الجيسػ 

 . اإلسقاشات الدكانية سعابيا الخسػمية ، ، ت عخف ىحه الصخق ، بسجخالتيا ومخخجاتنسػىا
في ىحا السػضػع تطيخ التػقعات حػل تعجاد الخرػبة الدكانية في محافطة األنبار ، وىحه       

اإلسقاشات ليدت متصابقة مع التػقعات ، لكشيا تقجيخات مبشية عمى البيانات الدكانية الحالية 
وتسثل ما سيحجث في السدتقبل إذا تديخ االتجاىات واالفتخاضات حػل االتجاىات الجيسػغخافية ، 

كسا ىػ متػقع ، لكغ العجيج مغ األشياء ، مثل قػانيغ اليجخة والطخوف االقترادية والكػارث 
الصبيعية والرخاعات السدمحة والحخكات االجتساعية والثػرات الدياسية ، إذا أردنا ذكخ بعزيا ، 

السدتقبمي في اإلنجاب  بذكل عام ، تع تحقيق اتجاه  تػقعيسكغ أن تغيخ اتجاه الدكان بذكل غيخ م
مشصقة الجراسة مغ خالل وضع أسئمة محجدة في االستبيان ، تتسثل في أسئمة حػل عجد األشفال 

 لمسخأة  .فيو السخغػب األشفالالحيغ تخغب السخأة في والدتيع باإلضافة إلى ما أنجبتو لسعخفة متػسط 
واألكثخ شيػًعا. في الػاقع ، تتزسغ  التفزيل مؤشخات  أشيخ غـــــــم شخالسؤ  وىحا(*) السدتقبل في

جسيع استصالعات الخرػبة سؤااًل حػل ىحا السػضػع. في مدح الخرػبة العالسي ، عمى سبيل 
السثال ، تصخح جسيع الشداء الستدوجات ىحا الدؤال إذا كان بإمكانيغ اختيار عجد محجود مغ 

ع ـــــــػ قياس حجــــــــغ ىحه االسئمة ىـــــجف مـــذن اليإ حا العجد ،ــــــــــيكػن ى شػال حياتظ فكع األشفال.
السخأة في وقت االستقراء عمى اساس جد االشفال الحيغ تختارىع ـــــــاالشفال أؼ ع ىـــــــالصمب عم

 .  (ٔ) تكيسيا لتكاليف وفػائج االنجاب مع التحكع الكامل في خرػبتيا
ونالحع أن مػضػع األمػمة مغ باب الدمػك أصبح أكثخ عقالنية ، عمى أساس السػاءمة أو مخاعاة  

الفخق بيغ تكمفة األشفال ومشافعيع. لقج ساىست ىحه االتجاىات في أن يكػن الشاس أكثخ استعجاًدا 
                                                           

 .مستقبمنهمتىسط عدد انمىانيد  في انمستقبم = متىسط عدد االطفال + متىسط عدد االطفال انمرغىب انجابهم   (* )

(9) Mc-Cleland, Gary H. 9547. "Family Size Desires as Measures of Demand,” in 

 Rodolfo A. Balatas and Ronald D. Lee (eds.), Determinants of Fertility in Developing 

Countries, Vol. 9. New York: Academic Press. , pp. 244.  
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ندجام بيغ ما ىػ لاللتدام بالقخارات الشيائية الستعمقة بعسمية اإلنجاب ، وأكثخ استعجاًدا لتحقيق اال
مصمػب. ما ىػ واقع ومغ ثع أصبح يشطخ إلى عػامل الصمب عمى األشفال كعػامل تسثل ، مغ 

 . الشاحية االجتساعية ، السحجدات األساسية التي تذكل سسات التكاثخ السدتقبمي لمدكان
قيق رغبات عالوة عمى ذلظ ، حالت السعخفة غيخ السكتسمة ألساليب التحكع في اإلنجاب دون تح     

األزواج ونػاياىع حػل حجع األسخة السخغػبة ، وأدت إلى خمق فجػة واسعة ندبًيا بيغ حجع األمػمة 
يالحع أن حجع الصمب عمى األشفال أصغخ مغ حجع العخض نفدو ،  إذالفعمية واألمػمة السفزمة ، 

سخغػب فييع أو غيخ مسا يتخجع إلى وجػد فائس مغ األشفال ، أو ما يسكغ تدسيتو باألشفال غيخ ال
السخصصيغ ، لحلظ يسكغ القػل أن تعتسج األمػمة السثالية الحكيكية والسفزمة في الشياية بذكل واضح 
عمى مدتػػ التشسية االقترادية واالجتساعية لمدكان ، وأنو ال تػجج شخيقة إلجخاء تغييخات عمى 

 . ب االجتساعية. الخغبات والشػايااألمػمة الحكيكية دون إجخاء تغييخات ومػازاة مدبقة في الجػان
ن متػسط عجد السػاليج الحالي لإلناث في عسخ معيغ  أنجج  (13مغ خالل معصيات الججول )    

قزية مشصقة أكسا يطيخ مغ خالل الججول ىشاك تبايغ في ، ( مػلػد لمسخأة %904في محافطة)
قل معجل في أو ، / لمسخأة  اً مػلػد (%901ذ بمغ )إعمى معجل أ عمى خشبة قزاء ال احتلذ إالجراسة 
ولعل ىحا ، قزية بيغ ىحيغ السعجليغ لمسخأة وجاءت بكية األ / اً مػلػد (%1.3بمغ) إذ عشوقزاء 

صقة قزية مشأقزاء مغ التبايغ يختبط بالستغيخات االقترادية واالجتساعية والجيسػغخافية في كل 
 .الجراسة 
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 (13الججول )
قزية الستدوجات في سغ الحسل ومتػسط عجد السػاليج الحالي والسخغػبيغ حدب األتػزيع الشداء 

 3131 نبار لدشةمحافطة األ
عجد الشداء  القزاء

 الستدوجات
عجد الشداء 
     الستدوجات 

43- 17 

عجد السػاليج 
 في الدشة

متػسط  عجد االشفال السخغػبيغ
عجد 

السػاليج 
 لمسخأة 

 مجسػع اناث ذكػر

 .44 ..2 5347 6445 22744 44656 .2.22 الخمادؼ

 746 ..2 5.44 6444 5426 34.23 4.763 ىيت

 444 ..2 4242 7244 2.242 76554 45627 الفمػجة

 744 ..2 4446 7346 242 6352 6752 عشــة

 742 ..2 5643 6542 727 4422 5744 راوه

 746 ..2 5246 6246 3444 24734 .2465 حجيثة

 245 ..2 5.44 6444 2.47 4245 2442 الخشبة

 442 ..2 5.42 6443 5722 4.732 443.6 القائع

 446 ..2 5242 6244 4553 2..34 36257 الحبانية

 442 ..2 5246 6246 3635 22674 24442 العامخية

 744 ..2 .424 .734 4277 34447 36243 الكخمة

محافطة 
 االنبار

434625 342452 57764 6446 5.46 2.. 442 

  السجسػع
    :باالعتساد عمى السرجر

 ( .ٜممحق ) -
 ( .ٓٗاستسارة االستبيان ممحق ) -

نجاب السخأة في السحافطة يتجو نحػ االنخفاض بدبب تحجيج الشدل ن معجل اإلإيطيخ بػضػح 
  . واستخجام السخأة وسائل مشع الحسل

ن متػسط عجد إ 13)و  11)الججوليغيئي لمسحافطة فيطيخ في ال يختمف الحال في التػزيع الب  
لمسخأة  /ًا مػلػد ((3903و (%109) سشو بمغ (17-43السػاليج الحالي لإلناث في عسخ االنجاب )
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061 
 

ذ بمغت إعمى ندبة في السشاشق الحزخية كانت في قزاء الخشبة أ و ، في الحزخ والخيف السحافطة
/  اً ( مػلػد%101والفمػجة بسعجل )دنى ندبة جاءت في قزائي ىيت ، وألمسخأة  / اً مػلػد (903%)

عمى ندبة في السشاشق الخيفية كانت في أ ما ، أقزية بيغ ىحيغ السعجليغ وجاءت بكية األ، لمسخأة 
( 3307دنى معجل في قزاء راوه بسعجل )أو ، لمسخأة  / اً مػلػد (%701ذ بمغت )إقزاء الفمػجة 

 .  قزية بيغ ىحيغ السعجليغلمسخأة وجاءت بكية األ مػلػد /
 (11)الججول

 قزيةتػزيع الشداء الستدوجات في سغ الحسل ومتػسط عجد السػاليج الحالي والسخغػبيغ حدب األ
 3131 نبار لدشةفي حزخ محافطة األ  

عجد الشداء  القزاء
 الستدوجات

عجد الشداء 
  الستدوجات

43-17 

عجد السػاليج 
 في الدشة

متػسط  شفال السخغػبيغعجد األ
عجد 

السػاليج 
 لمسخأة 

 مجسػع اناث ذكػر

 744 ..2 5642 6544 6273 44344 .5.65 الخمادؼ

 745 ..2 5245 6247 3625 26346 27543 ىيت

 745 ..2 4444 7.44 4274 53422 56432 الفمػجة

 746 ..2 4444 7342 642 4524 .474 عشــة

 443 ..2 5545 6647 543 3463 45.6 راوه

 747 ..2 5246 6246 3244 23622 25.34 حجيثة

 244 ..2 5.46 6446 725 6.24 64.4 الخشبة

 443 ..2 5744 6442 3.25 25344 25462 القائع

 446 ..2 5.46 6446 462 6366 6743 الحبانية

 243 ..2 5447 6745 634 4424 5452 العامخية

 .44 ..2 4444 7342 436 .242 3345 الكخمة

محافطة 
 االنبار

264..4 255326 34242 624. 534. 2.. 742 

 السعجل السجسػع

 :عمى باالعتساد السرجر    
 .  (7السمحق ) -       

 .( 39استسارة االستبيان ممحق ) -       
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 (13ججول)
قزية في تػزيع الشداء الستدوجات في سغ الحسل ومتػسط عجد السػاليج الحالي والسخغػبيغ حدب األ

 3131نبار لدشةالخيف محافطة األ
عجد الشداء  القزاء

 الستدوجات
عجد الشداء 
الستدوجات 

43-17 

عجد السػاليج في 
 الدشة

متػسط  عجد االشفال السخغػبيغ
عجد 

السػاليج 
 لمسخأة 

 مجسػع اناث ذكػر

 .44 ..2 5.45 6447 6446 474.7 .5.45 الخمادؼ

 744 ..2 4442 7.44 3242 24427 .2522 ىيت

 447 ..2 4644 7544 3446 34.72 32646 الفمػجة

 742 ..2 4742 7443 .43 2242 2462 عشــة

 644 ..2 5744 6444 324 2.44 2374 راوه

 745 ..2 5245 6247 262 6.42 6624 حجيثة

 245 ..2 .5.4 .7.4 443 3267 4346 الخشبة

 .44 ..2 4644 7542 3644 27423 22365 القائع

 446 ..2 5245 6247 3725 24464 3.245 الحبانية

 444 ..2 5.44 6444 2446 .2576 26424 العامخية

 744 ..2 .424 .734 4652 32237 34664 الكخمة

محافطة 
 االنبار

243622 265637 34522 7.44 4442 2.. 444 

 السعجل السجسػع
    :باالعتساد عمى السرجر

 ( .ٜممحق ) -
 ( .ٜٖممحق ) استسارة االستبيان -
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ن معجل االنجاب الدواجي سيبمغ في عسػم مشصقة أ يتبيغ ( ،ٙٗومغ خالل مالحطة الججول )    
 ٛ٘ٔخخ ، اذ تخاوح بيغ آ، كسا يطيخ التبايغ بػضػح بيغ قزاء و ٖٕٓٓباأللف لعام  ٕٗٔالجراسة،

بيغ ىحيغ السعجليغ  تقع خخػ قزية األما األأباأللف في قزاء الخشبة ، ٕٓٔ باأللف في قزاء عشو 
 ٕٕٓٓمع معجل لعام   ٖٕٓٓوعشج مقارنة معجل االنجاب الدواجي حدب اقزية السحافطة عام 

يطيخ بان ىشاك اقزية سػف تختفع بيا السعجالت في حيغ تػجج اقزية اخخػ سػف تشخفس فييا 
مشصقة  معجل االنجاب الدواجي في السعجالت ، ولكغ في السحرمة الشيائية  ستشخفس مدتكبالً 

لى إويسكغ تفديخ ذلظ  ٕٚٓٓ – ٜٜٚٔالجراسة ولكغ بشدب بديصة مقارنة بسا حرل بيغ عامي 
لى زيادة اشالع ارباب االسخ عمى مفاليع حجيثة إدػ أزيادة مدتػػ التعميع االفقي والعسػدؼ مسا 

ع ئسخة ليتاللتشطيع االسخ ، فزال عغ دخػل االبػيغ معتخك الحياة العسمية مسا يتصمب تشطيع اكثخ لأل
مع واقعيع العسمي ، وكسا ال يخفى عمى الجسيع ان التصػر التكشمػجي وخاصة وسائل االعالم السخئية 
والسدسػعة التي جعمت العالع بأكسمو قخية صغيخة جعل االشالع يديخ عمى ثقافات العالع السختمفة 

ع مفاليع ججيجة حػل لى تذكيل قشاعات وترػرات محجدة حػل جحع االسخة وتقجيإتسخس عغ ذلظ 
 خ تمظ الكيع التقميجية الستعمقة بسدايا االسخ الكبيخة الحجع واالىتسام باألسخة نػعا وليذيضخورة تغي

ثخ عمى ندبة الخغبات باستخجام  وسائل أما لمسذاكل االقترادية مغ  كّساً ، كسا كان سابقا، وال نشَذ 
عغ  مسا يجعل مدتػػ السعيذة مشخفزا فزالً  ،مشع الحسل مدتكبال واىسيا زيادة مدتػػ التعمع  

ذلظ كمسا ارتفع مدتػػ الجخل كمسا قل مدتػػ االنجاب لجػ العائمة ، واخيخا تػجو االفخاد بذكل عام 
  نجاب .مغ مدالة اإل بجالً  ييةىتسام بػسائل التخفيواالزواج بذكل خاص باال
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 (ٙٗججول رقع )
 ٖٕٓٓ لدشةنبار في محافطة األ األقزيةحدب  الدواجيمعجل اإلنجاب تقجيخ 

 3131حسب تقديرات  3131حسب تقديرات  القزاء
عجد الشداء 
 الستدوجات

عجد السػاليج 
 في الدشة

عجد الشداء 
 الستدوجات

اإلنجاب معجل  عجد السػاليج
 يالدواج

 255 24444 .4644 22744 .2.22 الخمادؼ

 265 .662 .4732 5426 4.763 ىيت

 247 22444 22242 2.242 45627 الفمػجة

 262 2.65 7747 242 6752 عشــة

 254 222 6642 727 5744 راوه

 264 4654 34234 3444 .2465 حجيثة

 .23 2344 .2.76 2.47 2442 الخشبة

 252 6657 444.2 5722 443.6 القائع

 244 5.44 4.642 4553 36257 الحبانية

 232 3424 34464 3635 24442 العامخية

 .26 5646 4.646 4277 36243 الكخمة

محافطة 
 نباراأل

434625 57764 44..23 66323 253 

 السعجل السجسػع
 السرجر باالعتساد عمى :

  ( .ٜممحق ) -
 مغ خالل تصبيق احتداب نسػ الدكان                  ٖٕٓٓاستخخجت التقجيخات السدتقبمية لدشة  -

 .%( ٚ.ٔ)  نبار وىػمعجل نسػ محافطة األساد نو تع اعتأعمسا    
= عجد t= التعجاد الثاني )الالحق(  PI= معجل الشسػ الدشػؼ.  r= التعجاد السخاد تقجيخه ) السدتقبمي (  Pn إن إذ

 .   (ٔ)الدشػات السخاد تقجيخىا

 

                                                           

 . 184, صمصدر سابك ,  عباس فاضل السعدي, جغرافٌة السكان( 0)



  

 

 

 

 

 االستنتاجات    
 و املقرتحات
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 اإلستنتاجات :

نجاب ظاهرة ن اإلأنبار تبين نجاب في محافظة األمن دراسة تحليل تباين مستويات اإل      
 وتوصلت ,خرى أو  بين مدة وزمانيا   , البحثخر في منطقة من قضاء آل متغيرة تختلف مكانيا  

 تي :ويمكن تلخيصها باآل, الدراسة بالعديد من االستنتاجات 

نبار في بداية الدراسة حتى نهاية المدة على الرغم من استمرار الزيادة السكانية في محافظة األ -1
,  حجم السكاني من التضاعفالوقد اقترب  يجابيا  إانخفاض معدل النمو السكاني الذي ال يزال 

كثر من نصف حجم السكان في المحافظة على الرغم أعلى  )الرمادي , والفلوجة( حتل قضاَءيأ
  . نهذين القضائيي عنجديدة التي تم عزلها القضية من استحداث األ

يجابي الذي انخفض في نهاية المدة زاد حجم السكان في الحضر والريف مع استمرار النمو اإل -2
لى التضاعف إواقترب حجم السكان في كليهما من التضاعف وكان في الريف أقرب , عن بدايته 

 من الحضر .

ذ بلغ المعدل فيهما إ, ( 2020 -2007)نجاب الزواجي خالل عاميانخفاض معدل اإل -3
بسبب ,  (203.7بلغ )إذ 1997 بارتفاعه في عام وقياسا  , باإللف  (156.2و) (175.7)

 . في تلك الفترةسائد المني االستقرار األ

على أسميت  سنة ( 29-25) من الفئة في اإلنجاب العمرين معدالت أظهرت نتائج الدراسة أ -4
على الترتيب باإللف  (190.0و) (193.8و) (257.3)إذ بلغتالمعدالت خالل مدة الدراسة 

ن تصل ألى إمعدالت في االنخفاض التدريجي الثم تبدأ ( 2020 -2007 -1997) لألعوام
 .سنه( 49 -45خيرة )دنى مستوى له في الفئة العمرية األأ

مستوى التعليمي لإلناث النجاب الزواجي و عالقة عكسية بين معدل اإلظهرت الدراسة وجود أ -5
فالنساء الحاصالت على الشهادة االعدادية فأعلى ونسبة النساء المتزوجات والموظفات ونسبة 

ي كلما أزداد أفاألسر التي يرتفع دخلها الشهري , سرة ألالنساء اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم ا
 نجاب .قل معدل اإلأمعدالت تلك المتغيرات 
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ن نجاب أللى انخفاض معدالت اإلإن ارتفاع  نسبة المتعلمات يؤدي ألى إتوصلت الدراسة  -6
 . و تحديدهاأسرة شباع مسألة تنظيم األإلى إباإلضافة , لى ارتفاع سن الزواج إذلك يؤدي 

على  أذ بلغت , إ لبحثاسرة في منطقة ارتفاع نسبة النساء المستخدمات لوسائل تنظيم األ -7
من مجموع النساء المتزوجات  %(39.8) اللولبلنساء المستخدمات وسيلة منع الحمل لنسبة 
 نجاب .سرة وانخفاض معدالت اإلرتفاع ساهم في تنظيم األالهذا ا,  سنة (49-15)بعمر

حداث تغيرات كمية ونوعية في حياة السكان وتحقيق إلى إميل السياسة السكانية في العراق  -8
هداف جل واألهداف االستراتيجية الطويلة األمن خالل تحقيق األ, العدالة وتكافؤ الفرص 

ن تنفيذ الغايات واألهداف ــــــكما تبينت اللجنة العليا للسياسة  السكانية ع, جل القصيرة األ
مسألة  يخصفيما 1994 قرها المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة عام أكانية التي الس

 . سرةتنظيم األ
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 المقترحات :

 تي :ليها توصي الباحثة باآلإفي ضوء النتائج التي تم التوصل 

ن ـدد من العاطلين عـــــــــــــــــــــكبر عأي تستوعب ـــــــــالدولة بالمشاريع التنموية الت اهتمامضرورة  -1
الحياة الزوجية من جهة  ةوضمان ديموم, في سن الزواج من جهة وخاصة ممن هم ,  العمل

 خرى .أ

جل توفير البيانات أقضية من تشجيع الدراسات الخاصة بالخصوبة السكانية  على مستوى األ -2
 خرى .أجراء المقارنة من جهة ا  جهة و والمعلومات الالزمة ألغراض التخطيط والتنمية من 

السائدة والتي تقف  التقاليدو ير المواقف والعادات يد على تمكين المرأة والعمل على تغيالتأك -3
جل أمن , نشطة العمل أيجاد الفرص المتكافئة لزيادة مشاركتها في جميع إمامها من خالل أ عائقا  

 . كثر عقالنيةأنجابي ماعية وجعل سلوكها اإلالمساهمة في مسيرة التنمية االقتصادية واالجت

لكي تتمكن سر لضمان اهتمام األ البحثاهتمام الدولة برفع المستوى المعاشي لسكان منطقة  -4 
الهدف  مرحلة االبتدائية وحتى الجامعة الفي  تمنح للدارسين ابتداء  ,  واقع ابنائها نوعيا  من تحسين 

 . منها تخفيف العبء المادي

الحكومة لجمعية الصحة االنجابية وتنظيم االسرة العراقية واالخذ بمبدأ التعاون والتنسيق  دعم  -5
الئم مع رغباتهم والواقع تسرة بما يالمشترك من خالل تقديم التوعية للسكان حول أهمية تنظيم األ

 . االقتصادي واالجتماعي وكيفية استخدامها ووسائل توفيرها مجانا  

سر بأهمية تسجيل الوالدة واقعة وقت حدوثها في مراكز التسجيل بحيث تصبح توعية األ -6
سر ن هناك بعض األإذ , إبياناتها دقيقة لما لها من نتائج موضوعية في دراسة الظاهرة كل عام 

 .  ال عندما تكون هناك حاجة ماسةإال تهتم بتسجيل مواليدها  غالبا  
 . سرة في المناهج الدراسيةألطرح مفهوم الصحة االنجابية وتنظيم ا -7



 
 املصادر     

 واملراجع 
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 :المصادر
 القرآن الكريم
 :  والمراجع العربية  أواًل : الكتب

التحليلللللص ايحفلللللغرا يلللللا ال، كاييلللللغ الاملللللكي    ليللللل  ا  ا   ،غ  للللل   ....................... -1
 .1987    ايس ن كي 

، كاييللللللل  السللللللل غو راسسلللللللهغ ال ي راكاييللللللل   ال لللللللغ ك    اك ال،غ  لللللللغ   ....................... -2
 .1977ال فكي   

 .1989 ، كايي  الس غو   اك ال،غ  ي  االس ن كي    ح     يتحااار عيغن    -3
، كاييللللل  السللللل غو   اك النه للللل  ال كايللللل  لل اغعللللل  رالنملللللك  ايلللللكر   .......................  -4

 .2000 ال ا   الخغ س   
   اك ال  كيللللل  ال،غ  يللللل  4اسلللللب رت اي لللللغ     ....................... ، كاييللللل  السللللل غو   -5

 .1993للنمك  االس ن كي   ، هركي   فك ال كاي   
  ح ل  فلحر   عللل السل غو را لغيغ التن يل  رالتخ لي  لهلغ    ملا   لغنرو األرص  األخلكب   -6

1979 . 
    اك الح للك ال كاللا  ال للغ ك   5اح لل  علللا  علللل السلل غو رت اي غتللة ال، كاييلل    إسلل غعيص   -7

1984. 
يحفلللغل ال، كايلللا  ،غ  للل  ا للل ا     ا للل  ،غ  للل  رآخلللكرو  ا  عاللل  اللللكماا  ح للل الا يحلللا   -8

 .1989 ا  ا   
، كاييلل  السلل غو  ال ا لل  ال غنيلل    اك ال تلل  لل اغعلل  رالنمللك  ،غ  لل     للة ح للغ  الحلل ي ا  -9

 . 2000ال رفص  
الحلللل ي ا    للللة ح للللغ     ، كاييلللل  السلللل غو     يكيلللل   اك ال تلللل  لل اغعلللل  رالنمللللك   ،غ  لللل   -11

 .  1988ال رفص   
 .2014 ح     ، كايي  الس غو    ترك ال لرل اي اكي  راالاتفغ ي   ا  ا     حسو  -11
 . 2010   اك رارص للنمك  ع غو  1يرنب   اغ ئ علل ال ي راكايا   ح غ     -12
  . 2013س   عا  الكماا  حسو  ، كايي  الس غو   غنرو ال غنا  الخكسغو   -13
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كملللللر  الللللو  ح للللل   السللللل غو ال حلللللغ يل راألسلللللغلي  رالت اي لللللغ    اك ال  يللللل  للنملللللك  الخكيللللل    -14
 .2003 الكيغض  

 .  2007  انفغك اهلل لل اغع   ،غ    ال ري    2، كايي  الس غو    ............ -15
 . 2007  الن،   3عا  علا الخحغ   الر و ال كاا اك ة رس غنة ر راك ه   الخحغ    -16
  ه  ال كاا للت كي  رالاحرث ايحفغري .لللللل    إحفغلا  الخفرا    للللللللللللللللخغل  م خرا،    -17
 نفرك   كاسغ  يا الس غو رالتن ي  يا ال كاا  رماك  الت لليل رالاحلث ال ل لا  ،غ  ل  الكار    -18

 .   1989ا  ا   
سللل غو اللللر و ال كالللا   كاسللل  تحليليللل  لل مللل ال  ال ي راكاييللل  راالا لللغ  ال  يللل   ............. -19

 . 2002  ا  ا   1رالنرعي  رالهي لي  للس غو  ايو الح     ج
 .1979 مي او عا  الاغاا  اسب علل الس غو    ا   الس غ    ال غ ك    -21
  ال لللغنا  ا لللل ا   ايحفلللغل اللللل ي راكايا رايحفلللغل السللل غنا    ا للل  عاللل  الحسللليوالمينلللا   -21

1969 . 
 . 1980    سس   اك ال اغع  رالنمك  ا  ا   1ايحفغل الس غنا   .................... -22
عالللغب يغ لللص   كاسلللغ  يلللا ، كاييللل  السللل غو   نملللم ال  لللغك  االسللل ن كي     ا للل  السللل      -23

 .1980 يلب  ال غ ك   
 للللل  ال ي راكاييللللل  رت اي لللللغ  سللللل غو اللللللر و ال كالللللا   كاسللللل  يلللللا  الح ..................... -24

 . 2001ال، كايي   ال ا   األرلى    سس  ال كاا للنمك رالترميع  ع غو  
 . 1984ركيغض إاكا يل  ، كايي  الس غو  ،غ    ا  ا       ا  ح   عميمالس      -25
 . 2003سهغرنة  يرم   ، كايي  الس غو  ال ا   االرلى   -26
 .1978الاحث ال، كايا    تا  األن،لر ال فكي   ال غ ك      ح   عا  الكح والمكنراا   -27
عا  الل ي  يرس      ،ل ال ي راكايا  الل  اغريل  ال حلك ا  السل غني    اك  يلرو الف ي ا   -28

 لل اغع  رالنمك رالترميع  . 
 .  1991   اك الحكاغو  ع غو 1عا اهلل   اغ ئ يا علل الس غو   الفكم    -29
 . 1966الس غنا رالتن ي  االاتفغ ي    اك ال  غك    فك   فال  ال يو نغ ا  الت خل -31
ال تاللا   سللغ ا عميللم عاللغب    ح لل  يرسلل  ،غسللل الهيتللا    للنهف الاحللث ال ل للا ال حهللرل  -31

 .  2011راالسغلي  رالتحليص رال تغا      ا   االف اغل   ا  ا    
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    تال   ،لل     1   ال  يلا   ع نغو ييغض   رآخكرو   ، كايي  السل غو راسلب ت اي غتهلغ  -32
2020  . 

  1975 – 1957  للا  ح لل   اله،للك  إلللى ال ريلل   للع التم يلل  علللى اله،للك  ال كاايلل  عميللم   -33
 . 1982  ا   االكمغ   ا  ا   

 .1984  ا  ح    كيغض إاكا يل الس     ، كايي  الس غو    ا   ،غ    ا  ا   عميم   -34
 . 2000عا  اهلل  ، كايي  الس غو   اك النه   ال كاي  لل اغع  رالنمك  ايكر   ع ر    -35
يللرم  عالل  سللهغرنة  ر رسللى عاللر  سلل حة  ، كاييلل  السلل غو   كا، لل  يللرم  سللهغرنة   اك رارللص  -36

 . 2003للنمك رالترميع  الل،ن  األك ني   ع غو  
رللص للنمللك رالترميللع  ع للغو   غيلل  ع  للغو االلر فللاح   ، كاييلل  السلل غو   ا لل  األرلللى   اك را -37

2017 . 
    نمللركا  ،غ  لل    مللا    مللا  1 لل  كي لل   رآخللكرو  ، كاييلل  السلل غو     لل ا    ح -38

2013 .  
،رو        يا علل الس غو  تك،   يرم  سهغرنة    ا   ال،غ  ي  األك ني   ع غو  ري ب   -39

 .   1989األك و  

 طاريح الجامعية: الرسائل واال لثاً ثا
مينللل   ح للل   التحليلللص ال  لللغنا ل سلللتريغ  الخفلللرا  السللل غني  رات،غ غتهلللغ يلللا  حغي للل  ا للليو    -1

 .2010راس   كسغل   غ،ستيك ايك  نمرك    لي  التكاي   ااو كم   ،غ    ا  ا   
كعلل   حيلل    الخفلل  السلل غنا رتحليلللة ال  للغنا يللا  حغي لل   يللغلى     ليلل  التكايلل  االنفللغك     -2

 ليل  التكايل  يلا ،غ  ل  ال ستنفلكي  ر لا ،لمل  لو  ت لالغ  نيلص  ،غ    ال ستنفلكي    ،للب 
 .2007 مهغ   ال  تركاه  

عاللللل  الح يللللل  سللللل ي   خفلللللرا  ال لللللكا  ال كاايللللل    كاسللللل   ي انيللللل  يلللللا   ينللللل  ا للللل ا  الاكمن،لللللا    -3
 .  ا   ،غ    ا  ا  يا علل اال،ت غع ر راحيهغ  كسغل   غ،ستيك ايك  نمرك    لي  

   ،يلل   التاللغيو ال  للغنا لللا ض   مللكا  الفللح  اين،غايلل  يللا  حغي لل  مينلل  ي  للر ال،غسللل    -4
 .2008    لي  ا  ا   ،غ    الافك   ايك  نمرك   الافك   ا كرح    تركاه

التحليص ال، كايا أل ك ال را ص اال،ت غعي  راالاتفغ ي  يا السللر   ..........................  -5
كسلللغل   غ،سلللتيك ايلللك  نملللرك    ليللل  ال يرانيللل   كسلللغل   اين،لللغاا لل لللكا  يلللا ا لللغل ر لللراحيهغ 
 .2016  غ،ستيك   لي  ا  ا   ،غ    ال غ سي   
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الخ لللغر     انيلللغص  حسلللو املللغك عاللل    التحليلللص ال  لللغنا ل سلللتريغ  الخفلللرا  السللل غني  يلللا   -6
   ليل  التكايل  االو كمل    ايلك  نملرك    ا كرحل    تلركاه  2011   1997 حغي   اغالص لل ل   

 . 2013،غ    ا  ا    
حسيو علراو إاكا يل   الخفرا  الس غني  رتاغينهغ ال  غنا يا فال  ال يو  كسلغل  السغ كارا    -7

 .1995 لي  ا  ا   ،غ    ا  ا   ايك  نمرك     غ،ستيك 
اسغ    ح ر   ح    ال را ص اال،ت غعي  راالاتفغ ي  ال   ك  يا الخفلرا  ال لكا  يلا سحريص    -8

    ليل  ا  ا   ال،غ  ل  ايسلال ي   الم   ايلك  نملرك    غص الم   ا كرحل    تلركاه حغي ل  مل
2014. 

ر يغو كاسل  يسك  التحليص ال  غنا ل   ال  الخفرا  الس غني  رات،غ غتهغ يا ا غل الم ك     -9
 . 2016(  كسغل   غ،ستيك   لي  ا  ا   ،غ    ال غ سي    2014 – 1987الهغم ي  لل    ) 

ال،اللرك    ع للغك عايلل  ملل اغكه   تحليللص ال  للغنا للرييللغ  يللا ا للغل ال غسللل لل لل    -11
(   كسلللللغل   غ،سلللللتيك ايلللللك  نملللللرك     ليللللل  ا  ا    ،غ  للللل  2013 -1997 لللللو )

  .   2016ال غ سي    
فلللال  ع  لللغو عاللل  فلللغلب  تحليلللص التالللغيو ال  لللغنا ل  ملللكا  التن يللل  الاملللكي  يلللا ال لللغنا   -11

التكايل  لل للرل اينسلغني   ،غ  ل  األناللغك   ليل    ايلك  نملرك       تلركاه حغي ل  األنالغك  ا كرحل
2016 . 

خللللر  عللللا حسللليو كر لللغو  الخللل  غ  الفلللحي  ر حغلتهلللغ يلللا  حغي للل  ال غ سلللي   ال ايلل     -12
 .2019ا كرح    تركاه       إلى  ،لب  لي  ا  ا   ،غ    ال غ سي   

فلللاكي  عللللا حسللليو  التحليلللص ال  لللغنا للخفلللرا  السللل غني  يلللا  حغي للل  ال غ سلللي  ال ايللل     -13
 .  2008 لي  ا  ا   ،غ    ال غ سي   ايك  نمرك     كسغل   غ،ستيك 2007 – 1987لل    

ايلللك  نلللراص فلللغيا  تحليلللص ال الالللغ  ال  غنيللل  للخفلللرا  السللل غني   كسلللغل   غ،سلللتيكعللللراو   -14
 .  2008  ،غ    ال ري      لي  التكاي  للانغ  نمرك  

 يسلللغل  يلللغ   الخفلللرا  يلللا  حغي للل   لللرص  لللكل  ا كرحللل    تلللركاه  ايلللك  نملللرك  يلللغكب   -15
 . 2020،غ    الن،غ  الر ني   

يللل ا   ح للل  عاللل   اين،لللغ   كاسللل    غكنللل  يلللا الملللكي    كسلللغل   غ،سلللتيك   ليللل  ال ايسلللا   -16
 . 1989المكي   ،غ    ا  ا   

 1997ل  غنا ل ستريغ  الخفلرا  السل غني  يلا   ينل  ا ل ا    ح    ،غسل  ح    التاغيو ا -17
 . 2013   لي  التكاي  ااو كم   ايك  نمرك  كسغل   غ،ستيك  2012 –
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عللللا  ار   ح للل   الخفلللرا  السللل غني  رتاغينهلللغ ال  لللغنا ل  لللغرا الحلر،للل  ر يللل  ال ح للل     -18
 . 2016   لي  ا  ا   ،غ    األناغك  ايك  نمرك    كسغل   غ،ستيك2013 – 1997لسنتا 

حيلللل ك حسلللليو عالللل  السللللتغك ك  للللغو  التاللللغيو ال  للللغنا لخفللللغر  السلللل غو يللللا ال نلللل الر    -19
 ليل  التكايل  لل للرل اينسلغني   االو كمل   ،غ  ل     حغي   اكايص  ا كرحل    تلركاه ايلك  نملرك  

 ا  ا .
   والدوريات البحوث: رابعاً 
  ك لي  عال  رالر لغ   ال الال  اليو الت لليل راين،لغ  يلا  لرل الن كيل  االاتفلغ ي   الال ار  -1

 ع امغك  خغف  لل كاا راتحغ  ال لغل لنسلغل ال لكاا  ا غنل  ال كاسلغ  رالاحلرث نل ر  لميلغ   اين،لغ  
 . 1988تمكيو ال غنا  ال ،ل  األرص     12 – 10لل    

 .1987آ غك غ الر ني  رال ر ي   رماك  التخ ي   ال،غاك   كسرص  ميغ   الس غو يا ال كاا ر  -2
ن لللر السل غو يلا ال لكاا رال را لص ال ل  ك  ييلة   ك غ عال  ال،الغك   ريلغ ل  ح ل  ،الك  ال،اغك -3

 . 2007  4  ال    19(   ،ل  ،غ    اغاص لل لرل االنسغني   ال ،ل  2007 – 1977لل    ) 
ال،اللرك   حسلليو عللشا  ع مللغو  التحليللص ال  للغنا أل للك الت للليل يللا الخفللرا  السلل غني  يللا  -4

    لي  ا  ا   ،غ    ال غ سي  .2005 – 1978 حغي غ  الحكا  األرس  ل    
  ح يللل  ر لللغع سيسلللغو  ال لللر  ال غ لللل  را ك لللغ يلللا التن يللل  الفلللنغعي  يلللا  حغي للل   ال،حملللغر  -5

 . 2015ال  نى  ،غ    ال ري   
السللكيع  عالل  الحسلليو  ا للض خفللغر  السلل غو يللا ال ريلل    ،للل  الخللليف ال كاللا    را ،لل -6

 .1985   4-3ال    
الحسنغر   ،را   لغ ل  التحليلص ال  لغنا ل سلتريغ  الخفلرا  السل غني  يلا  حغي ل  ال يرانيل   -7

   3   ،للل  ال غ سللي  لل لللرل اينسللغني   ال ،للل  الحللغ   عمللك  ال لل   1997حسلل  الت لل ا  ل للغل 
2008. 

حسيو  مينل  خغلل    سلتريغ  الخفلرا  رترمي هلغ ال  لغنا يلا كيل   حغي ل  ال غ سلي     ليل   -8
 .   2009التكاي   ،غ    ال ستنفكي   اسل ال، كايي   

خللللل   يللللليب حسللللو  ع ليلللل  ت للللريو ال هللللغكا  ر رك للللغ يللللا التن يلللل  االاتفللللغ ي  يللللا ال للللكاا   -9
(  اك الكمللي  للنمللك  209يلل  ال كاايلل   سلسللل   كاسللغ  ) نمللركا  رماك  ال  غيلل  راألعللالل  ال، هرك 

 . 1980 ا  ا   
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  عاللل  ال لللغلا حسللليو   حللل  ا  خفلللرا  ال لللكا  يلللا ا لللغل النغفلللكي    ،لللل  آ ا   الك لللغاا -11
 .  2017  82الافك   ال    

 1993حسيو علير   الترميع الس غنا رت ييكه يلا ال  ل ل  ال كايل  السل ر ي  لل ل      الميغ   -11
  1 كاس  يا ، كايي  الس غو اغستخ ال ن لل ال  لر لغ  ال، كاييل    ،لل  ش  الغك  ال ل   2004-

2010  . 
  حسلليو عليللر  نغفللك   سللتريغ  الخفللرا  رال را للص ال لل  ك  ييهللغ ر نللغ ا األ للراك  الميللغ   -12

(  ال للل   الخلللغ  الللغل  ت ك ال ل لللا 1(  ال ،لللل  )54،نلللر  ال لللكاا   ،لللل  آ ا  الافلللك   ال للل   )
    .2010 ل لي  ا  ا   لسن  ال غنا

  حسيو عليلر  نغفلك   ي لغ  حسليو  لكيل  التالغيو ال  لغنا لن لر السل غنا يلا كيل   الميغ   -13
 .2018   ايلرص  3  ال    13الميرخ   ،ل  ،غ    ش  اغك  ال ،ل   اسر 
  2007 – 1997سلغلل  حللغمل  ار   التاللغيو ال  للغنا للللرال ا  ن للر السلل غو يللا ال للكاا لل لل    -14

 .98 ،غ    ا  ا    لي  ا  ا    ،ل  ا  ا   ال    
عللا  ارر   ح ل   ر حسليو عللا عال  اللكار     لغييب الخفلرا  السل غني  ل  لغرا  سكحغو  -15

  2  ال ،ل  2   ،ل  ،غ    األناغك لل لرل االنسغني   ال    2013 – 1997الحلر،  ر ي  لل    
 . 2015 غنرو األرص  

السلل     عاللغب يغ للص السلل     التاللغيو ايالي للا ل  للغييب الخفللرا  رعالاتهللغ ات للليل ال للكا   -16
 . 1987  12 – 10يا ال كاا   لي  ا  ا   ،غ    ا  ا   ال ،ل  األرص للحتك   و 

  للللللغييب الخفللللللرا  رتاغينهللللللغ ايالي للللللا يللللللا ال للللللكاا   ،للللللل  ال لللللللرل  ...................... -17
 .1989   خكي  3  ال    17ال ،ل   اال،ت غعي   ال ري  

التن ي  االاتفغ ي  يا اله لا  ال كايل  يلا ال لكاا   ،لل  السل يك   ليل   .................... -18
 .2005 ا  ا   ،غ    ال ري   السن  ال غني   

ن لللر السللل غو يلللا ليايلللغ   ،لللل  الاحلللرث ال، كاييللل   ت للل  غ  ليللل  التكايللل   .................... -19
 .2002   3للانغ   ،غ    ال ري   ال    

كيلللغض إالللكا يل   لخفلللرا  رتحليلللص  لللغ ك  اكتحغعهلللغ يلللا ال،مارلللك   ،لللل   كاسلللغ  السللل       -21
 .1987 األ،يغص    ا   ال كا   ال    ال غنا  
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ل لكاا    كاسل  يلا االنتملغك ال  لغنا   ،لل  ،غ  ل  عالغب يغ لص   اين،لغ  يلا االسل       -21
 . 1992(   لي  ا  ا   ،غ    ا  ا   1  ا  ا  )4ال ل  س ر   ل

التاغيو ال  غنا لتن ي  س غو الكي  يا  ن    ا راك ،نر  ال كاا   ،ل   .................  -22
  .1993   ال غ ك   21الاحرث رال كاسغ  ال كاي   ال ن    ال كاي  رال  غيي  رال لرل  ال     

سلل ي   عالل  اللللكماا اح لل   سلل غو اللللر و ال كاللا رالسيغسللغ  السللل غني    ،للل   ليللل  ا  ا     -23
 .  2000  61،غ    ا  ا   ال    

( 2017- 1997مر    ا ين  كحيل  تحليص ترميع التك م الس غنا ل حغي   األنالغك لل ل   )  -24
اغسلللتخ ال األسلللغلي  ايحفلللغري  رت اي لللغ  ن لللل ال  لر لللغ  ال، كاييللل    ،لللل  ا  ا  الحكا يللل    

 .2019  ال    ال غلث  ال،مل ال غنا  11ال ،ل  
ال للغنا  عالل  الل يلل  عالل  الح يلل   ميللغ   اين،للغ  رالتحلل     ،للل  ال غ سللي  لل لللرل التكاريلل    -25

 . 2002  – 2001  4  ال    1ال ،ل  
ن،لل  افلرص السيغسل  السل غني  يلا ال لكاا  اللنح  رالتن يل   السلن  الحغ يل  عملك  ايللرص  عار  -26

 . 1986  تمكيو األرص  ال    الخغ ب
لسيغسلغ  السل غني  ال حهلرل راألسلغلي  رالت،لغك    ،لل   ليل  التكايل    ح    فاغ   ح لر   ا -27

 . 2000  ال    السغ ب   لي  التكاي   ال،غ    ال ستنفكي 
 ح للل    عاللل  اللللكماا ،للل رع   خفلللرا  ال لللكا  ال كاايللل  ال غ لللل  ) كاسللل   ي انيللل  يلللا  حغي للل    -28

 .  2015خغ ب رالسترو    يغلى(    لي  التكاي  االنسغني    ،غ     يغلى   ال    ال
 لمصادر والبيانات الحكومية : ا خامساً 

  ات،غ لللغ  1995األ لللل ال تحللل    الل،نللل  االاتفلللغ ي  راال،ت غعيللل  ل كالللا آسللليغ  ال لللكا  ال كايللل   -1
 .1998 راحفغلا  ر  مكا   نيريرك   

  2000 – 1999األ ل ال تح     سب للت ركا  االاتفلغ ي  راال،ت غعيل  يلا  ن  ل  األسل غ    -2
 .  2001  نيريرك 

، هركيللل  ال لللكاا  ،  يللل  تن للليل األسلللك  ال كاايللل   الفلللح  اين،غايللل   نملللك  ،غ  يللل   ال للل ت ك   -3
 .2001 غنرو األرص  ا  ا    24 –22ال ل ا ال رسع للفح  اين،غاي  يا ال كاا لل    

تللغرف الت للل ا  ، هركيلل  ال للكاا   ،لللب الللرمكال   يرلل  التخ لللي   ال،هللغم ال ك للم  ل حفللغل  ن  -4
 .1997ال غل للس غو لسنة 
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، هركيللللل  ال لللللكاا  رماك  الفلللللح    ارلللللك  فلللللح   حغي للللل  األنالللللغك  اسلللللل االحفلللللغل )اللللللرال ا    -5
 .2020 ر2007 رالرييغ ( ايغنغ  ايك  نمرك  ل غ ا 

ال، هركي  ال كااي   رماك  التخ لي   ال،هلغم ال ك لم    ارلك  إحفلغلا  السل غو رال لرل ال غ لل     -6
 .  1975  ايلرص  1974 – 1937نتغرف ال سب لل را ك الحيغتي  يا ال كاا لسن  

ال، هركيلللل  ال كاايلللل   رماك  التخ للللي   ال  تلللل  الخللللغ   رااللللع السلللل غو را يللللغا ال سللللت الي  يللللا   -7
 .1985   ا  ا   146  كال ال كاا   كاس

 نلللك   تحليلللص تحغ لللال  الخفلللرا  رال لللرل ال غ لللل  يلللا اكالللا األ لللل ال تحللل    النملللك   علللمال   -8
 . 1979  ايكر   16الس غني   الل،ن  االاتفغ ي  ل كاا آسيغ  ال    

 .  راغرع ال  ت ك ال كاا للس غو  ع غو 1993الل،ن  االاتفغ ي  ل كاا آسيغ    -9
رماك  التخ ي   ال،هغم ال ك م  ل حفلغل رالت لغرو اين لغرا    يكيل  إحفلغل األنالغك  ايغنلغ   -11

 ( .2020 – 2007 – 1997ايك  نمرك  لألعرال ) 
رماك  التخ لللي   ال،هلللغم ال ك لللم  ل حفلللغل  ان لللغ  الخفلللرا  ال لللكا  يلللا ال لللكاا   يرللل  ت للل ا   -11

 .1980 ال غل يا ال كاسغ  الس غني   آشاك  
    يغب 2000 ناغك اال اكي   لسن    خكي   األ     يكي  ال سغح  ال غ     ال راك  ال غري رماك  -12

(1  500000) . 
    يللغب 2000رماك  ال للراك  ال غريلل     يكيلل  ال سللغح  ال غ لل   خكي لل  ال للكاا اال اكيلل   لسللن   -13

(1  1000000 ). 
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 (1ملحق )ال
 استمارة استبيان

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة األنبار         

  كلية التربية للبنات / قسم الجغرافية

  

 ...تحية طيبة 

يحتويها هذا بكم  في االجابة على االسئلة التي  الثقته ةتقديراً واعتزازاً من الباحث      

تحليل تباين مستويات الموسومة ) ادمة رسالته, كونها ضرورية في خ االستبيان

جابة عن االسئلة هي ن اإلإ( علماً 2020 -1997اإلنجاب في محافظة األنبار للمدة 

ن مشاركتك في هذا العمل تصب في خدمتك وخدمة إلغرض البحث العلمي فقط و

ر جابتك دقيقة لكي تكون نتائج الدراسة مثمرة لتطويإن تكون أ, لذا نرجو مدينتك 

وبعض اإلجابات تتطلب ذكر  للجواب المناسب إشارةوتتطلب االستمارة بوضع مدينتك 

 تعاونك ل... شاكراً   أرقام أو كلمات فيرجى مراعاة ذلك

 

 ...ومن هللا التوفيق

 

 

 

 

 

 

 ةالباحث                                                                                

 ميعاد سعيد مخلف القيسي                                                                              
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 القضاء   -1
 أواًل : بيانات عن الزوجة ؟ 

 عمر الزوجة  -
15- 20  
21- 25  
26 – 30 
31 – 35  
36 – 40  
41 – 45  
46 – 50  

 معلومات عن أفراد األسرة  -

 نةالمه المستوى التعليمي  الجنس ت
يقرأ    أمية العمر   أ ذ  1

 ويكتب
أخرى  عسكري  موظف  كاسب دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  ثانوية   متوسطة

  تذكر
2               
3               
4               
5               
6               
7               

 الحالة الزوجية الحالية ؟ -
 أرملة   -ت                   مطلقة     -ب                 متزوجة  - أ

 ملكية السكن ؟ -
 مشرك  -ت                         إيجار -ب                   ملك   - أ

 مكان اإلقامة ؟ -
 غير ذلك  -ج   قرية -ت         مخيم  -ب            مدينة  - أ
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 ن حدث             إالزواج  عدد مرات -
 ند الزواج األول العمر ع  -

 سنة  18أقل من  
 عاما   20 – 18  
 عاما   22 – 20  
 عاما   24  - 22  
 عاما  فأكثر  25  

 ذا كنت متزوجة من قبل كيف أنتهى الزواج األول ؟ إ  -
 وفاة                                    طالق 

 كم عدد األبناء الذين أنجبتهم ؟ -
  عدد األموات                          عدد األحياء 

 هل ترغبين في إنجاب أطفال أكثر )نعم( أم )ال( إذا كان الجواب ال ما هو السبب ؟ -
 أسباب أخرى  -ج اجتماعي  -ت  اقتصادي   –ب      صحي  - أ

 عدد أفراد األسرة )ذكور( )إناث( المجموع   -
 ن أجهضت طفال  ما هو سبب اإلجهاض ؟أإذا حدث  -

 أطفال عدم الرغبة في إنجاب  
 عدم توفير اإلمكانيات االقتصادية   
 الخوف من الطفل أن يكون معاق   
 بسبب صحي  
 أسباب أخرى   

 ما هي الوسيلة المستخدمة لمنع الحمل ؟ -
 أخرى  لولب              حقن           حبوب          

 ؟ ما مهنة الزوجة   -
 خرى لإلنجاب ؟ما هي المدة التي تعتقدين أنها المناسبة بين مدة وأ -

 أكثر   سنتان                    سنة                       
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 كم عدد األطفال الذين ترغبين في إنجابهم ؟ -
 ما هو العمر المناسب لإلنجاب ؟  -
 ما نوع الوالدة للمرأة ؟ -

  األثنين             قيصرية                  طبيعية 
 الزوج  ثانيا  : بيانات عن رب األسرة

 ما هو عمر الزوج ؟  -
 متوسط دخل الزوج ؟ -

 مليون فأكثر  مليون         ألف  750        الف  500أقل من 
 أيهم أكبر عمرا  ؟ -

  متساويان                        الزوجة                         الزوج  
 هل للعادات والتقاليد دور في عدد أفراد األسرة ؟  -

  ال                                              نعم  
 برأيك هل انتشار وتطور وسائل تحديد النسل كان لها دور في انخفاض حاالت اإلنجاب ؟  -

 ال    نعم 
 هل للدين اإلسالمي دور في تحديد عدد أفراد األسرة والوالدات ؟ -

 ال  نعم 
 ثالثا  : معلومات خاصة بالسكن 

 نوع السكن   -
  أخرى تذكر                    شقة                    ار د

  2والمساحة الغير المشيدة )          ( م 2م مساحة الوحدة السكنية )          ( -
 هل الغرف كافية ألفراد األسرة ؟  -

 ال                                            نعم 
 يتم بناء غرف إضافية ؟  إذا كانت الغرف غير كافية لماذا ال  -

 أخرى تذكر       ال يوجد إمكانية مادية             المنزل ال يستوعب 
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 (2ملحق )ال
 حجم العينة

  2020لسنة ريف( -عدد استمارة االستبيان حسب نسبة السكان في أقضية محافظة األنبار )حضر 

 القضاء

 المجموع الريف الحضر

عدد 

السكان 

 (نسمة)

 ينةحجم الع

عدد 

السكان 

 (نسمة)

 حجم العينة
عدد السكان 

 (نسمة)
 حجم العينة

 333 470252 171 229279 162 240973 الرمادي

 134 179853 64 80879 70 98974 هيت

 289 408129 98 133835 191 274294 الفلوجة

 48 33252 19 11142 29 22110 عنه

 42 25233 15 6133 27 19100 هراو

 94 111329 29 29871 65 81458 حديثة

 67 49540 30 17062 37 32478 الرطبة

 142 188716 78 96576 64 92140 القائم

 124 146129 87 112124 37 34005 الحبانية

 106 110934 67 85610 39 25324 العامرية

 121 142451 92 130090 29 12361 الكرمة

 1500 1865818 750 932601 750 933217 المجموع

     مديرية احصاء , والتعاون االنمائيالجهاز المركزي لإلحصاء , وزارة التخطيط ,جمهورية العراق  :ر المصد      

 . 2020 لسنة بيانات غير منشورة , االنبار 
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 (3ملحق )ال
 ( 2020 – 2007 – 1997)  للسنواتمساحة محافظة األنبار وعدد سكانها حسب األقضية 

 عدد السكان 2كمالمساحة  اءــالقض

1997 2007 2020 

 470252 417308 287912 7829 الرمادي

 179853 129003 88852 8353 هيت

 408129 327778 227368 635 الفلوجة

 33252 21866 15142 5597 عنه

 25233 18755 12986 5676 راوه

 111329 78656 54804 3644 حديثة

 49540 30065 20848 93445 الرطبة

ائمالق  8825 95087 137567 188716 

 110934 78770 53187 2532 العامرية

 146129 123167 84240 714 الحبانية

 142451 123050 83310 1038 الكرمة

 1865818 1485985 1023736 138288 المجموع

 المصدر : باالعتماد على :     
,  1997, نتائج التعداد العام للسكان لعام  التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء هيئةجمهورية العراق ,  -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .
, نتائج التعداد العام للسكان  والتعاون االنمائي جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات سكان في ,  2007لعام 
, نتائج التعداد العام للسكان لعام والتعاون االنمائيعراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء جمهورية ال -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات سكان في  ,  2020
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 (4ملحق )ال
 (  2020 – 2007 -1997) للسنواتالريف(  –توزيع سكان أقضية محافظة األنبار ) الحضر 

 2020 2007    1997 اءالقض

 المجموع  الريف  الحضر  المجموع الريف  الحضر  المجموع الريف الحضر 

 470252 229279 240973 417308 186828 230480 287912 125994 161918 الرمادي

 179853 80879 98974 129003 63048 65955 88852 42518 46334 هيت

 408129 133835 274294 327778 103382 224396 227368 69723 157645 الفلوجة

 33252 11142 22110 21866 7768 14098 15142 5238 9904 عنه

 25233 6133 19100 18755 6732 12023 12986 4540 8446 هراو 

 111329 29871 81458 78656 16118 62538 54804 10870 43934 حديثة

 49540 17062 32478 30065 9723 20342 20848 6559 14289 الرطبة

 188716 96576 92140 137567 55315 82252 95087 37303 57784 القائم

 110934 85610 25324 78770 76698 2072 53187 51731 1456 العامرية

 146129 112124 34005 123167 81195 41972 84240 54754 29486 الحبانية
 142451 130090 12361 123050 111533 11517 83310 75219 8091 الكرمة

 1885818 932601 933217 1485985 718340 767645 1023736 484449 539287 المجموع
 المصدر : باالعتماد على : 
, محافظة  1997نتائج التعداد العام للسكان لعام  التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء هيئةجمهورية العراق ,  -

 األنبار , بيانات غير منشورة .
, نتائج التعداد العام للسكان لعام والتعاون االنمائيية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء جمهور  -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات السكان في  ,  2007
عام للسكان لعام , نتائج التعداد الوالتعاون االنمائيجمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء  -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات السكان في ,  2020
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 (5ملحق )ال
 (2020 – 2007 – 1997) للسنواتإناث(  -توزيع السكان حسب أقضية محافظة األنبار )ذكور

 2020 2007 1997 القضاء

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

 470252 228655 241597 417308 206745 210563 287912 143158 144754 ديالرما

 179853 87939 92414 129003 63888 65115 88852 44177 44675 هيت

 408129 198330 209799 327778 163996 163782 227368 114066 113302 الفلوجة

 33252 16159 17093 21866 10807 11059 15142 7507 7635 عنه

 25233 12258 12975 18755 9242 9513 12986 6418 6568 هراو 

 111329 54089 57240 78656 38889 39767 54804 27147 27657 حديثة

 49540 24075 25465 30065 14803 15262 20848 10292 10556 الرطبة

 188716 91769 96947 137567 67950 69617 95087 47123 47964 القائم

 110934 53998 56936 78770 39881 38889 53187 27129 26058 العامرية

 146129 71128 75001 123167 61017 62150 48240 41954 42286 الحبانية

 142451 69375 7376 123050 61497 61553 83310 41928 41382 الكرمة

 1865818 907275 958543 1485985 738715 747270 1023736 510899 512837 المجموع
 المصدر : باالعتماد على :

, محافظة  1997التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء, نتائج التعداد العام للسكان لعام  هيئةجمهورية العراق ,  -
 األنبار , بيانات غير منشورة .

سكان لعام , نتائج التعداد العام للوالتعاون االنمائيجمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء  -
 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات السكان في ,  2007

, نتائج التعداد العام للسكان لعام والتعاون االنمائيجمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء  -
 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات السكان في ,  2020
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 (6الملحق )
 ( 2020 – 2007 – 1997) للسنواتالفئات العمرية لسكان محافظة األنبار حسب الجنس 

 2020 2007 1997 الفئات العمرية 
 إناث   ذكور إناث  ذكور  إناث  ذكور 

4 – 0 95735 102157 131273 124764 152593 145297 
9  – 5 85487 82062 110965 105225 135171 118900 

14 – 10 70857 67658 93331 90091 123617 112556 
19 – 15 60646 58237 82289 79454 114376 106180 
24 – 20 47388 46777 69646 67515 97965 85114 
29 – 25 39701 38826 58595 57473 71516 66253 
34 – 30 28597 29888 48367 48305 59214 60170 
39 – 35 16078 20263 39076 39948 49851 50510 
44 – 40 19196 19205 29844 31835 45115 46249 
49 – 45 12428 14463 23467 25585 33191 34302 
54 – 50 10555 9571 17878 19820 18985 23653 
59 – 55 7741 6963 13767 15359 22873 21530 
64 – 60 4842 4925 10315 11341 13357 15707 
69 – 65 5106 5452 7313 8270 9742 7928 
74 – 70 3073 4290 4687 5593 5351 5432 
79 – 75 2100 2735 2852 3620 2775 2939 

 4555 2851 4517 3605 3826 3034 فأكثر 80
 907275 958543 738715 747270 510899 512837 المجموع

 المصدر : باالعتماد على :
,  1997, نتائج التعداد العام للسكان لعام  التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء هيئةجمهورية العراق ,  -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .
, نتائج التعداد العام للسكان  والتعاون االنمائي جمهورية العراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء -

 محافظة األنبار , بيانات غير منشورة .تقديرات السكان في ,  2007لعام 
, نتائج التعداد العام للسكان لعام والتعاون االنمائيالعراق , وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء جمهورية  -

ظة األنبار , بيانات غير منشورة محافتقديرات السكان في ,  2020



 المالحق ...............................................................................................

 

188 
 

 (7الملحق )
  2020) – 2007 - (1997 للسنواتو البيئة  األقضيةنبار بحسب توزيع السكان وعدد المواليد في محافظة األ  

 2020 2007 1997 القضاء 

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر

عدد 

السكان 

 الكلي 

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي 

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي 

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 ليالك

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي 

عدد 

 المواليد

عدد 

السكان 

 الكلي 

عدد 

 المواليد

 11636 470252 5774 229279 5862 240973 11437 417308 5017 186954 6420 230354 9283 287912 4344 125994 4939 161918 الرمادي

 4715 179853 2131 80879 2584 98974 3932 129003 1828 63082 2104 65921 3180 88852 1622 42518 1558 46334 هيت

 10138 408129 2975 133835 7163 274294 8604 327778 2437 103250 6168 224528 7638 227368 2400 69723 5238 157645 الفلوجة

 891 33252 320 11142 571 22110 664 21866 242 7762 422 14104 517 15142 220 5238 297 9904 عنــة

 686 25233 213 6133 472 19100 614 18755 303 6733 311 12022 573 12986 239 4540 334 8446 راوه

 2997 111329 858 29871 2139 81458 2352 78656 609 16124 1743 62532 2167 54804 470 10870 1697 43934 حديثة

 1076 49540 392 17062 684 32478 818 30065 285 9711 533 20354 798 20848 283 6559 515 14289 الرطبة

 4681 188716 2597 96576 2084 92140 3914 137567 1737 55302 2177 82265 4156 95087 1652 37303 2504 57784 القائم

 3442 146129 2684 112124 758 34005 3015 123167 2155 81290 860 41877 2843 84240 1909 54754 934 29486 الحبانية

 2524 110934 1995 85610 529 25324 2046 78770 1695 62244 350 16526 2219 53187 2179 51731 40 1456 العامرية

 3866 142451 3541 130090 325 12361 3470 123050 3153 111483 317 11567 3294 83310 2996 75219 298 8091 الكرمة

 46653 1865818 23481 932601 23171 933217 40867 1507390 19462 703937 21405 782048 36668 1023736 18314 484449 18354 539287 مجموعال

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
(.2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (8ملحق )ال
 2020 - 2007 - 1997 للسنوات  البيئة و األقضية بحسب نباراأل محافظة في والمواليد الحمل سن في اإلناث توزيع  

 2020 2007 1997 القضاء

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
 اإلناث 
في 

منتصف 
 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد 
اإلناث  

في 
منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

 11636 113110 5774 54046 5862 59064 11437 98101 5017 41262 6420 56839 9283 64746 4344 27924 4939 36822 الرمادي 

 4715 43324 2131 19065 2584 24260 3932 26680 1828 12083 2104 14597 3180 19598 1622 9086 1558 10512 هيت

 10138 98780 2975 31548 7163 67232 8604 79991 2437 24685 6168 55306 7638 52112 2400 15942 5238 36170 الفلوجة 

 891 8046 320 2626 571 5420 664 4857 242 1611 422 3246 517 3382 220 1118 297 2264 عنه 

 686 6127 213 1446 472 4681 614 3666 303 1468 311 2197 573 2790 239 962 334 1828 راوه

 2997 27008 858 7041 2139 19966 2352 16315 609 3832 1743 12482 2167 12054 470 2429 1697 9625 حديثة

 1076 11983 392 4023 684 7960 818 7071 285 2267 533 4804 798 4571 283 1466 515 3105 الرطبة 

 4681 45349 2597 22765 2084 22584 3914 31274 1737 12263 2177 19011 4156 19853 1652 7855 2504 11998 القائم 

 3442 34765 2684 26430 758 8335 3015 27610 2155 19095 860 8515 2843 19065 1909 12348 934 6717 الحبانية 

 2524 26386 1995 20180 529 6207 2046 18094 1695 14597 350 3497 2219 11374 2179 11045 40 329 العامرية 

 3866 33695 3541 30665 325 3029 3470 28050 3153 25314 317 2736 3294 18114 2996 16362 298 1752 الكرمة

 46653 448573 23481 219835 23171 228738 40867 341709 19462 158478 21405 183231 36668 227659 18314 106537 18354 121122 المجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997سكان لسنة جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام لل -
 ( .2020,  2007بيانات غير منشورة لعامي ), جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات(  -
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 (9ملحق )ال
 2020 - 2007 - 1997 للسنواتو البيئة  ةاألقضينبار بحسب توزيع النساء المتزوجات وعدد المواليد في محافظة األ  

 

 

 

  القضاء

1997 2007 2020 

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

عدد 
 المتزوجات

عدد 
 المواليد

 11637 73545 5775 36306 5862 37239 11437 64554 5017 27718 6420 36836 9283 49445 4344 21220 4939 28225 الرمادي 

 4715 29082 2131 13786 2584 15295 3932 20941 1828 8737 2104 12203 3180 15776 1622 7479 1558 8297 هيت 

 10138 65449 2975 23061 7163 42388 8604 52914 2437 18045 6168 34869 7638 40582 2400 12291 5238 28291 الفلوجة

 891 5248 320 1831 571 3417 664 3670 242 1123 422 2547 517 2832 220 947 297 1885 عنه 

 686 3988 213 1037 472 2952 614 2568 303 983 311 1585 573 2349 239 786 334 1563 راوه

 2997 17627 858 5038 2139 12588 2352 12212 609 3342 1743 8870 2167 10024 470 1981 1697 8043 حديثة 

 1076 7874 392 2856 684 5019 818 4638 285 1609 533 3029 798 3695 283 1114 515 2581 الرطبة

 4681 30621 2597 16382 2084 14239 3914 20811 1737 8824 2177 11986 4156 16671 1652 6438 2504 10233 القائم

 3442 23008 2684 17753 758 5255 3015 17594 2155 12826 860 4768 2843 14521 1909 9473 934 5048 الحبانية 

 2524 18563 1995 14650 529 3913 2046 13002 1695 10597 350 2405 2219 9391 2179 9123 40 268 العامرية 

 3866 23736 3541 21826 325 1910 3470 19743 3153 18018 317 1725 3294 14737 2996 13282 298 1455 الكرمة

 46653 298741 23481 154526 23171 144215 40867 232646 19462 111823 21405 120823 36668 180023 18314 84134 18354 95889 المجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007بيانات غير منشورة لعامي ), ر , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبا -
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 (10ملحق )ال
 1997 لسنة قضيةاألتوزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد في محافظة األنبار بحسب 

 

 

 

  القضاء

 فئات العمر 

19  - 15 24 – 20 29  - 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

اإلناث   عدد
في منتصف 

 السنة

عدد 
 المواليد

 247 4100 556 5683 1116 5881 1864 8355 2547 10857 2216 13176 737 16694 الرمادي 

 72 1184 180 1631 414 1831 649 2665 863 3329 742 3901 260 5057 هيت 

 195 3382 435 4484 923 4630 1616 6875 2046 8851 1831 10814 592 13076 الفلوجة 

 7 226 33 285 67 339 104 425 133 550 129 729 44 828 عنه

 19 164 39 262 54 232 112 346 153 467 151 584 45 735 راوه

 46 798 133 1117 257 1117 473 1578 563 1971 511 2408 184 3065 حديثة

 29 239 47 351 59 419 128 601 223 820 211 919 101 1222 الرطبة 

 144 1295 222 1466 440 1715 752 2531 1155 3494 1034 4084 409 5268 ائمالق

 71 1211 183 1631 297 1621 636 2472 814 3248 660 3912 182 4970 الحبانية 

 90 659 129 875 217 944 468 1706 571 2058 551 2370 193 2762 العامرية

 101 1205 152 1420 346 1534 658 2334 889 3181 867 3880 281 4560 الكرمة

 1021 14463 2109 19205 4190 20263 7460 29888 9957 38826 8903 46777 3028 58237 المجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (11ملحق )ال
 1997 نةلس  االقضية في محافظة األنبار بحسب الحضر توزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد

  

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

اإلناث  عدد 

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 154 2305 269 3313 635 3518 1034 4976 1362 6141 1119 7335 366 9234 الرمادي

 28 602 89 973 214 998 333 1456 418 1758 352 2033 124 2692 هيت

 127 2325 295 3132 640 3304 1099 4810 1379 6045 1285 7504 413 9050 لفلوجةا

 3 156 16 206 42 232 72 299 72 362 69 452 23 557 هعنــ

 6 107 16 172 32 159 67 236 93 309 97 387 23 458 هراو

 40 649 104 905 204 922 351 1236 433 1540 418 1932 147 2441 حديثة

 12 164 31 244 38 283 86 418 145 526 135 612 68 858 الرطبة

 82 761 132 923 266 1065 431 1598 689 2089 652 2443 252 3119 القائم

 26 388 62 574 92 638 233 932 278 1206 201 1295 42 1684 الحبانية

 2 21 1 37 1 17 9 58 13 57 11 63 3 76 العامرية

 17 87 7 146 32 152 60 247 73 293 76 346 33 481 الكرمة

 497 7565 1022 10625 2196 11288 3775 16266 4955 20326 4415 24402 1494 30650 مجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (12ملحق )ال
 1997 ةلسنقضية األفي محافظة األنبار بحسب  الريف توزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد

  

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

إلناث  عدد ا

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 93 1795 287 2370 481 2363 830 3379 1185 4716 1097 5841 371 7460 الرمادي 

 44 582 91 658 200 833 316 1209 445 1571 390 1868 136 2365 هيت 

 68 1057 140 1352 283 1326 517 2065 667 2806 546 3310 179 4026 فلوجةال

 4 70 17 79 25 107 32 126 61 188 60 277 21 271 عنه

 13 57 23 90 22 73 45 110 60 158 54 197 22 277 راوه

 6 149 29 212 53 195 122 342 130 431 93 476 37 624 حديثة 

 17 75 16 107 21 136 42 183 78 294 76 307 33 364 الرطبة

 62 534 90 543 174 650 321 933 466 1405 382 1641 157 2149 القائم

 45 823 121 1057 205 983 403 1540 536 2042 459 2617 140 3286 الحبانية

 88 638 128 838 216 927 459 1648 558 2001 540 2307 190 2686 العامرية

 84 1118 145 1274 314 1382 598 2087 816 2888 791 3534 248 4079 الكرمة

 524 6898 1087 8580 1994 8975 3685 13622 5002 18500 4488 22375 1534 27587 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (13ملحق )ال 
 2007 لسنةقضية األتوزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد في محافظة األنبار بحسب 

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 ليدالموا

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 251 6568 648 8734 1500 9576 2350 13646 3099 17072 2657 19604 932 22901 الرمادي 

 103 1672 225 2065 473 2974 835 3525 1062 3102 932 5415 302 7926 هيت

 244 5987 497 7685 1063 8850 1757 11097 2366 13290 2013 15285 665 17798 الفلوجة

 21 337 44 411 63 432 130 642 178 796 177 978 51 1261 عنه

 25 282 36 290 45 280 97 474 171 645 163 814 76 881 راوه

 117 1161 70 1369 251 1600 472 1880 593 2418 605 3448 243 4438 حديثة

 38 478 26 634 87 688 164 997 208 1186 211 1396 83 1692 الرطبة

 179 2236 156 2691 227 2588 856 4109 1152 5572 1029 6297 315 7781 القائم

 109 1673 125 2315 318 2742 603 3830 798 4383 788 5617 274 7049 الحبانية

 22 1281 114 1552 285 1516 481 2369 501 3122 481 3640 161 4614 العامرية

 177 1879 319 2370 321 3084 657 3793 880 4630 804 5572 312 6723 الكرمة

 1287 23555 2260 30115 4633 34330 8403 46363 11008 56215 9861 68066 3414 83066 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997لوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة جمهورية العراق , مجلس ا -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (14ملحق )ال
 2007 لسنةقضية األفي محافظة األنبار بحسب الحضر توزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد 

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 115 3947 367 5253 882 5903 1372 8229 1722 10035 1450 11126 511 12346 الرمادي 

 51 886 119 1116 257 1539 442 2020 554 2033 516 3106 166 3897 هيت

 192 4369 336 5370 793 6572 1291 7780 1701 9028 1397 10358 457 11828 الفلوجة

 8 236 20 283 40 249 85 420 117 600 123 652 29 807 عنه

 7 182 19 166 23 160 52 284 87 391 81 510 41 504 راوه

 99 896 41 1019 187 1269 351 1359 427 1731 445 2688 193 3521 حديثة

 30 326 13 433 57 480 107 680 131 810 136 944 59 1131 الرطبة 

 109 1293 54 1678 54 1794 490 2621 708 3229 599 3795 163 4601 القائم

 49 394 20 621 92 992 173 1161 211 1220 219 1804 95 2323 الحبانية 

 5 219 22 277 45 399 70 481 90 426 87 707 30 987 العامرية

 6 202 15 248 30 333 64 379 88 448 92 529 22 598 الكرمة

 672 12950 1026 16464 2462 19690 4497 25416 5836 29951 5146 36218 1766 42542 المجموع

 ى :باالعتماد عل المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007)جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي  -
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 (15ملحق )ال
 2007 لسنةقضية األفي محافظة األنبار بحسب الريف توزيع اإلناث في سن الحمل بحسب فئات العمر وعدد المواليد 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

إلناث  عدد ا

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 136 2621 281 3481 619 3673 977 5417 1376 7037 1206 8478 421 10555 الرمادي 

 52 786 107 949 216 1435 394 1505 508 1069 416 2309 136 4029 هيت

 52 1617 161 2315 270 2278 466 3317 665 4261 615 4927 208 5970 الفلوجة

 13 101 23 128 22 184 46 222 61 196 55 326 22 455 عنه

 18 100 17 123 23 120 45 190 84 253 81 304 35 378 راوه

 17 265 29 350 64 331 122 521 166 688 161 760 50 917 حديثة

 8 152 14 201 30 208 57 317 78 376 75 453 24 561 الرطبة

 70 943 102 1013 172 794 366 1488 445 2343 430 2501 151 3180 القائم

 60 1279 104 1694 226 1750 430 2669 587 3163 569 3814 178 4726 الحبانية

 17 1062 91 1275 240 1117 411 1887 411 2696 394 2932 131 3627 العامرية

 172 1677 303 2122 290 2751 594 3414 792 4182 712 5043 290 6125 الكرمة

 616 10605 1234 13651 2171 14640 3907 20947 5171 26264 4715 31848 1648 40523 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات  -
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 (16ملحق )ال
 2020 لسنةاالقضية في محافظة األنبار بحسب ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد توزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في 

نتصف م

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 لمواليدا

 306 8661 667 11659 1397 12718 2474 15164 3148 16690 2752 21471 893 26747 الرمادي

 126 3336 282 4469 568 4856 948 5806 1294 6383 1124 8246 373 10228 هيت

 216 7746 575 10217 1341 10961 2098 13220 2742 14478 2344 18963 822 23196 الفلوجة

 28 630 58 832 84 893 175 1077 239 1180 238 1544 69 1890 عنه

 9 486 42 635 91 675 146 819 174 895 168 1183 57 1433 راوه

 37 2136 182 2797 400 2982 643 3612 757 3949 731 5206 248 6326 حديثة

 37 937 57 1239 114 1331 194 1604 299 1758 269 2298 106 2816 الرطبة

 205 3460 272 4672 346 5109 733 6081 1303 6698 1244 8593 578 10735 القائم

 52 2548 212 3562 394 4000 853 4675 936 5191 718 6466 277 8323 الحبانية

 86 1932 109 2703 266 3037 505 3548 673 3941 662 4906 224 6318 العامرية

 159 2411 216 3441 359 3924 819 4538 1012 5063 967 6199 333 8119 الكرمة

 1260 34285 2672 46227 5361 50486 9588 60144 12576 66224 11215 85075 3980 106132 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (17ملحق )ال
 2020 لسنةقضية األفي محافظة األنبار بحسب ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد الحضر توزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

ث  عدد اإلنا

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 142 4851 330 6150 716 6379 1230 7878 1543 8539 1438 11594 462 13673 الرمادي 

 81 1992 141 2526 332 2620 541 3236 713 3507 585 4762 191 5616 هيت

 162 5522 405 7001 933 7261 1462 8967 1944 9720 1671 13198 586 15564 الفلوجة

 10 445 27 564 55 585 115 723 159 784 166 1064 39 1255 عنه

 5 384 25 487 67 506 115 624 115 677 110 919 37 1084 راوه

 22 1640 115 2079 303 2156 519 2663 519 2887 497 3919 166 4622 حديثة

 22 654 36 829 73 860 118 1062 188 1151 178 1563 69 1843 الرطبة

 49 1855 125 2352 154 2439 348 3012 587 3265 546 4433 275 5228 القائم

 18 685 46 868 91 900 157 1112 193 1205 187 1636 66 1929 الحبانية

 30 510 12 646 57 670 107 828 130 897 135 1218 59 1437 العامرية

 16 249 8 315 8 327 73 404 106 438 89 595 24 701 الكرمة

 557 18786 1273 23818 2787 24703 4783 30508 6195 33069 5603 44902 1973 52953 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997التعداد العام للسكان لسنة  جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (18ملحق )ال
 2020 لسنةقضية األفي محافظة األنبار بحسب يد الريف ل بحسب فئات العمر وعدد الموالتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

اإلناث  عدد 

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

عدد اإلناث  

في 

منتصف 

 السنة

عدد 

 المواليد

 164 3810 337 5509 681 6339 1244 7286 1605 8151 1314 9877 431 13074 الرمادي 

 46 1344 141 1943 236 2236 407 2570 581 2875 538 3484 182 4612 هيت

 53 2224 170 3216 409 3700 636 4253 798 4758 672 5765 237 7632 الفلوجة

 17 185 31 268 29 308 60 354 80 396 72 480 29 635 عنه

 4 102 16 147 24 170 31 195 59 218 58 264 20 350 راوه

 16 496 66 718 98 826 125 949 238 1062 234 1287 82 1703 حديثة

 15 284 21 410 41 472 76 542 111 607 91 735 37 973 الرطبة

 156 1605 147 2321 193 2670 385 3069 716 3433 697 4160 303 5507 القائم

 34 1863 166 2694 303 3100 697 3563 742 3986 531 4830 211 6394 الحبانية

 56 1423 97 2057 209 2367 398 2720 543 3043 527 3688 165 4882 العامرية

 143 2162 208 3126 351 3597 746 4134 907 4625 877 5604 309 7418 الكرمة

 704 15499 1400 22409 2574 25783 4806 29636 6381 33155 5612 40173 2007 53179 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  جمهورية العراق , مجلس الوزراء , -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (19ملحق )ال
 1997 سنةفي قضية األفي محافظة األنبار بحسب ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث إلناث في سن الحمتوزيع ا

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

ليد الموا
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 108 4100 252 5683 491 5881 866 8355 1217 10857 1049 13176 354 16694 الرمادي 

 23 1184 90 1631 191 1831 317 2665 409 3329 375 3901 124 5057 هيت

 89 3382 203 4484 437 4630 773 6875 995 8851 910 10814 290 13076 الفلوجة

 3 226 15 285 38 339 49 425 62 550 60 729 22 828 عنه

 8 164 20 262 24 232 49 346 76 467 64 584 26 735 راوه

 19 798 69 1117 129 1117 234 1578 257 1971 250 2408 90 3065 حديثة

 13 239 25 351 34 419 57 601 98 820 101 919 49 1222 الرطبة

 59 1295 96 1466 204 1715 358 2531 541 3494 481 4084 190 5268 القائم

 37 1211 83 1631 119 1621 281 2472 379 3248 319 3912 93 4970 الحبانية

 37 659 64 875 100 944 218 1706 272 2058 259 2370 94 2762 العامرية

 43 1205 63 1420 170 1534 295 2334 406 3181 450 3880 128 4560 الكرمة

 439 14463 980 19205 1937 20263 3497 29888 4712 38826 4318 46777 1460 58237 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007فيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والو  -
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 (20ملحق )ال
 1997 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب  ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث في حضرتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

ناث  عدد اإل
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

اإلناث  عدد 
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 52 2305 126 3313 283 3518 482 4976 652 6141 533 7335 183 9234 الرمادي 

 8 602 49 973 103 998 169 1456 185 1758 174 2033 62 2692 هيت

 59 2325 138 3132 299 3304 542 4810 653 6045 636 7504 201 9050 الفلوجة

 0 156 8 206 25 232 38 299 36 362 31 452 10 557 عنه

 2 107 9 172 15 159 24 236 45 309 38 387 12 458 راوه

 18 649 51 905 98 922 176 1236 204 1540 206 1932 71 2441 حديثة

 5 164 14 244 22 283 36 418 68 526 64 612 32 858 الرطبة

 32 761 61 923 130 1065 214 1598 321 2089 303 2443 106 3119 القائم

 12 388 26 574 34 638 111 932 130 1206 95 1295 20 1684 الحبانية

 1 21 0 37 1 17 4 58 6 57 4 63 1 76 العامرية

 5 87 5 146 14 152 25 247 44 293 43 346 17 481 الكرمة

 194 7565 487 10625 1024 11288 1821 16266 2344 20326 2127 24402 715 30650 المجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007لوفيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات وا -
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 (21ملحق )ال
 1997سنة في قضية األمحافظة األنبار بحسب  ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث في ريفتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

اإلناث  عدد 
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

د اإلناث  عد
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 56 1795 126 2370 208 2363 384 3379 565 4716 516 5841 171 7460 الرمادي 

 15 582 41 658 88 833 148 1209 224 1571 201 1868 62 2365 هيت

 30 1057 65 1352 138 1326 231 2065 342 2806 274 3310 89 4026 الفلوجة

 3 70 7 79 13 107 11 126 26 188 29 277 12 271 عنه

 6 57 11 90 9 73 25 110 31 158 26 197 14 277 راوه

 1 149 18 212 31 195 58 342 53 431 44 476 19 624 حديثة

 8 75 11 107 12 136 21 183 30 294 37 307 17 364 الرطبة

 27 534 35 543 74 650 144 933 220 1405 178 1641 84 2149 القائم

 25 823 57 1057 85 983 170 1540 249 2042 224 2617 73 3286 الحبانية

 36 638 64 838 99 927 214 1648 266 2001 255 2307 93 2686 العامرية

 38 1118 58 1274 156 1382 270 2087 362 2888 407 3534 111 4079 الكرمة

 245 6898 493 8580 913 8975 1676 13622 2368 18500 2191 22375 745 27587 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007حصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإل -
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 (22 ملحق )ال
 2007 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب  ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث فيتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

اليد المو
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 79 6568 329 8734 697 9576 1154 13646 1455 17072 1339 19604 447 22901 الرمادي 

 47 1672 105 2065 225 2974 394 3525 523 3102 464 5415 149 7926 هيت

 96 5987 228 7685 470 8850 817 11097 1131 13290 955 15285 324 17798 الفلوجة

 9 337 23 411 28 432 56 642 88 796 74 978 29 1261 عنه

 11 282 20 290 26 280 44 474 73 645 78 814 38 881 راوه

 16 1161 41 1369 114 1600 201 1880 331 2418 334 3448 122 4438 حديثة

 13 478 14 634 40 688 70 997 113 1186 116 1396 41 1692 الرطبة

 51 2236 83 2691 133 2588 388 4109 539 5572 421 6297 129 7781 القائم

 42 1673 56 2315 153 2742 266 3830 387 4383 417 5617 129 7049 الحبانية

 13 1281 45 1552 168 1516 250 2369 248 3122 218 3640 72 4614 العامرية

 81 1879 148 2370 133 3084 353 3793 452 4630 379 5572 196 6723 الكرمة

 456 23555 1092 30115 2187 34330 3994 46363 5340 56215 4795 68066 1676 83066 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -



 المالحق ...............................................................................................

 

204 
 

 (23 ملحق )ال
 2007 سنةفي ية قضاألمحافظة األنبار بحسب حضر  ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث فيتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

واليد الم
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 33 3947 202 5253 424 5903 696 8229 762 10035 717 11126 255 12346 الرمادي 

 24 886 55 1116 120 1539 218 2020 262 2033 256 3106 81 3897 هيت

 65 4369 157 5370 353 6572 602 7780 814 9028 666 10358 229 11828 الفلوجة

 3 236 11 283 19 249 30 420 57 600 48 652 15 807 عنه

 2 182 8 166 13 160 22 284 41 391 39 510 19 504 راوه

 8 896 29 1019 82 1269 146 1359 257 1731 252 2688 99 3521 حديثة

 9 326 9 433 25 480 45 680 79 810 77 944 30 1131 الرطبة

 22 1293 32 1678 54 1794 218 2621 327 3229 218 3795 54 4601 القائم

 14 394 14 621 40 992 72 1161 127 1220 124 1804 49 2323 الحبانية

 2 219 10 277 26 399 33 481 42 426 41 707 15 987 العامرية

 2 202 3 248 14 333 23 379 43 448 36 529 11 598 الكرمة

 183 12950 532 16464 1172 19690 2105 25416 2811 29951 2472 36218 859 42542 المجموع

 باالعتماد على : المصدر 
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997للسكان لسنة جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام  -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (24 ملحق )ال
 2007 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب يف ر  ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث فيتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

د اإلناث  عد
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 46 2621 127 3481 272 3673 458 5417 693 7037 622 8478 192 10555 الرمادي 

 23 786 50 949 105 1435 176 1505 260 1069 209 2309 68 4029 هيت

 31 1617 71 2315 117 2278 215 3317 317 4261 289 4927 96 5970 الفلوجة

 6 101 11 128 9 184 25 222 31 196 26 326 14 455 عنه

 9 100 12 123 13 120 23 190 32 253 40 304 18 378 راوه

 8 265 12 350 32 331 55 521 74 688 83 760 23 917 حديثة

 4 152 6 201 15 208 26 317 34 376 39 453 11 561 الرطبة

 29 943 51 1013 79 794 171 1488 212 2343 203 2501 74 3180 القائم

 27 1279 42 1694 112 1750 194 2669 260 3163 293 3814 80 4726 الحبانية

 11 1062 35 1275 143 1117 217 1887 206 2696 177 2932 57 3627 العامرية

 79 1677 145 2122 119 2751 330 3414 409 4182 343 5043 185 6125 الكرمة

 273 10605 560 13651 1015 14640 1889 20947 2529 26264 2323 31848 817 40523 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997ز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجها -
 ( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (25 ملحق )ال
 2020 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب حسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث في ل بتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

ث  عدد اإلنا
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 138 8661 311 11659 667 12718 1162 15164 1554 16690 1371 21471 439 26747 الرمادي 

 55 3336 128 4469 250 4856 441 5806 618 6383 532 8246 180 10228 هيت

 67 7746 296 10217 627 10961 1037 13220 1275 14478 1177 18963 398 23196 الفلوجة

 11 630 30 832 38 893 74 1077 118 1180 100 1544 39 1890 عنه

 5 486 20 635 52 675 71 819 82 895 77 1183 28 1433 راوه

 20 2136 85 2797 231 2982 317 3612 361 3949 336 5206 119 6326 حديثة

 15 937 25 1239 53 1331 93 1604 140 1758 125 2298 49 2816 الرطبة

 94 3460 158 4672 199 5109 338 6081 550 6698 599 8593 285 10735 القائم

 14 2548 126 3562 221 4000 410 4675 394 5191 343 6466 140 8323 الحبانية

 34 1932 48 2703 129 3037 224 3548 319 3941 347 4906 104 6318 العامرية

 67 2411 107 3441 169 3924 380 4538 481 5063 447 6199 159 8119 الكرمة

 519 34285 1332 46227 2635 50486 4547 60144 5892 66224 5455 85075 1940 106132 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007إلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم ا -
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 (26 ملحق )ال
 2020 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب  حضر ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث فيتوزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 66 4851 154 6150 335 6379 607 7878 731 8539 712 11594 225 13673 الرمادي 

 27 1992 66 2526 148 2620 252 3236 341 3507 279 4762 96 5616 هيت

 52 5522 203 7001 430 7261 714 8967 921 9720 845 13198 279 15564 الفلوجة

 3 445 15 564 26 585 41 723 77 784 65 1064 21 1255 عنه

 2 384 13 487 40 506 60 624 57 677 49 919 16 1084 راوه

 8 1640 58 2079 180 2156 274 2663 259 2887 223 3919 72 4622 حديثة

 9 654 17 829 36 860 58 1062 88 1151 83 1563 29 1843 الرطبة

 20 1855 57 2352 89 2439 146 3012 275 3265 259 4433 129 5228 ائمالق

 8 685 23 868 44 900 79 1112 91 1205 92 1636 32 1929 الحبانية

 9 510 9 646 25 670 44 828 78 897 76 1218 30 1437 العامرية

 8 249 3 315 8 327 32 404 49 438 32 595 8 701 الكرمة

 212 18786 617 23818 1360 24703 2308 30508 2967 33069 2715 44902 937 52953 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
 ( .2020,  2007, دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي )جمهورية العراق , وزارة الصحة  -
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 (27 ملحق )ال
 2020 سنةفي قضية األمحافظة األنبار بحسب ل بحسب فئات العمر وعدد المواليد اإلناث في ريف توزيع اإلناث في سن الحم

 

 

 

 القضاء

 فئات العمر 

19  – 15 24 – 20 29  – 25 34  - 30 39 - 35 44  – 40 49  - 45 

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

 المواليد
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

عدد اإلناث  
في منتصف 

 السنة

المواليد 
 اإلناث

 72 3810 156 5509 332 6339 556 7286 823 8151 659 9877 214 13074 الرمادي 

 27 1344 62 1943 102 2236 188 2570 277 2875 253 3484 84 4612 هيت

 15 2224 94 3216 197 3700 323 4253 353 4758 332 5765 118 7632 الفلوجة

 8 185 15 268 12 308 33 354 42 396 35 480 19 635 عنه

 3 102 7 147 13 170 11 195 25 218 28 264 12 350 راوه

 12 496 27 718 51 826 43 949 101 1062 113 1287 47 1703 حديثة

 6 284 8 410 18 472 34 542 52 607 42 735 20 973 الرطبة

 73 1605 101 2321 110 2670 193 3069 275 3433 340 4160 156 5507 القائم

 6 1863 103 2694 177 3100 331 3563 303 3986 251 4830 109 6394 الحبانية

 25 1423 39 2057 104 2367 180 2720 241 3043 271 3688 74 4882 العامرية

 58 2162 104 3126 161 3597 348 4134 432 4625 414 5604 151 7418 الكرمة

 307 15499 715 22409 1276 25783 2240 29636 2925 33155 2739 40173 1003 53179 المجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22دول ), ج 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة  -
( .2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (28) ملحق
 (2020 -2007 -1997) تللسنوا والبيئة  اإلدارية الوحدات بحسب نباراأل محافظة في واالطفال الحمل سن في اإلناث توزيع

 

 

 

 

 القضاء

1997 2007 2020 

 المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر المجموع ريف حضر

ي 
 ف

ء
سا

لن
 ا
دد

ع

( 
مر

ع
1

5
-

4
5

 
)

ي  
 ف
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ط
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 ا
دد

ع

( 
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ي  
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ع
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-
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5

 
)

ي  
 ف

ل
فا
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ال
 ا
دد

ع

( 
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ع
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ي  
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( 
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-
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ي  
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لن
 ا
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( 
مر
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( 
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0 -  
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ع

( 
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ع
1

5
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4
5

 
)

ي  
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ل
فا
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( 
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مر

ع
1

5
-
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( 
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ي  
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ء
سا

لن
 ا
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ع

( 
مر

ع
1

5
-

4
5

 
)
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ع

 
ي 

 ف
ل
فا

ط
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ا ( 
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ع
0 

– 
4

 
)

ي  
 ف

ء
سا

لن
 ا
دد

ع

( 
مر

ع
1

5
- 

4
5

)
ي  

 ف
ل
فا

ط
ال
 ا
دد

ع

( 
مر

ع
0 

– 
4

 
)

 

 74968 113110 37695 54046 37273 59064 69070 98101 34843 41262 34227 56839 51479 64746 22528 27924 28951 36822 الرمادي

 28582 43324 13310 19065 15272 24260 21633 26680 11077 12083 10556 14597 15887 19598 7602 9086 8285 10512 هيت

 64197 98780 23816 31548 40381 67232 52013 79991 16854 24685 35159 55306 40653 52112 12466 15942 28187 36170 الفلوجة

 5234 8046 2063 2626 3171 5420 3759 4857 1308 1611 2450 3246 2707 3382 937 1118 1771 2264 عنــة

 3940 6127 983 1446 2957 4681 4025 3666 1331 1468 2694 2197 2322 2790 812 962 1510 1828 هراو

 17423 27008 5263 7041 12160 19966 14962 16315 2580 3832 12382 12482 9799 12054 1944 2429 7855 9625 حديثة

 7803 11983 2947 4023 4856 7960 4884 7071 1622 2267 3262 4804 3728 4571 1173 1466 2555 3105 الرطبة

 30146 45349 16001 22765 14145 22584 24616 31274 10462 12263 14154 19011 17002 19853 6670 7855 10332 11998 القائم

 23840 34765 18560 26430 5280 8335 22134 27610 13577 19095 8556 8515 15062 19065 9790 12348 5272 6717 الحبانية

 18105 26386 14380 20180 3725 6207 13592 18094 10807 14597 2784 3497 9510 11374 9250 11045 260 329 العامرية

 23517 33695 21548 30665 1969 3029 22941 28050 21077 25314 1864 2736 14896 18114 13449 16362 1447 1752 الكرمة

 297756 448573 156567 219835 141189 228738 253628 341709 125539 158478 128089 183231 183044 227659 86619 106537 96425 121122 مجموع

 باالعتماد على : المصدر
 ( غير منشورة .45,  22, جدول ) 1997جمهورية العراق , مجلس الوزراء , هيئة التخيط , الجهاز المركزي لإلحصاء , نتائج التعداد العام للسكان لسنة   -
 (.2020,  2007جمهورية العراق , وزارة الصحة , دائرة صحة محافظة األنبار , قسم اإلحصاء )الوالدات والوفيات( بيانات غير منشورة لعامي ) -
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 (29ملحق )
 2020 لسنةالتوزيع العددي لمدة الحياة الزوجية األقضية والبيئة 

 

 

 القضاء

 المجموع ريف حضر

ن 
 م

ل
أق

1
8

 

1
8

- 
2
5

 

2
5

- 
3
0

 

ن 
 م

ثر
أك

3
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ع
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1
8

 

1
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- 
3
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ن 
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3
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م
 

ن 
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ل
أق

1
8

 

1
8

- 
2
5

 

2
5

- 
3
0

 

ن 
 م

ثر
أك

3
0

 

ع
و
جم

م
 

 333 47 72 145 69 171 16 37 62 56 162 31 35 83 13 الرمادي

 134 14 30 64 26 64 5 14 23 22 70 9 16 41 4 هيت

 289 32 62 148 47 98 9 21 38 30 191 23 41 110 17 الفلوجة

 48 8 12 20 8 19 2 4 7 6 29 6 8 13 2 عنــة

 42 5 10 18 9 15 1 3 6 5 27 4 7 12 4 هراو

 94 12 23 44 15 29 3 5 11 10 65 9 18 33 5 حديثة

 67 8 14 31 14 30 2 6 11 11 37 6 8 20 3 الرطبة

 142 18 31 58 35 78 7 16 31 24 64 11 15 27 11 القائم

 124 13 27 45 39 87 7 18 30 32 37 6 9 15 7 لحبانيةا

 106 12 24 39 31 67 6 14 24 23 39 6 10 15 8 العامرية

 121 11 26 43 41 92 8 20 31 33 29 3 6 12 8 الكرمة

 1500 180 331 655 334 750 66 158 274 252 750 114 173 381 82 مجموع

 اد على استمارة االستبيان .المصدر : باالعتم                    
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 (30ملحق )
 2020 لسنةقضية والبيئة في محافظة األنبار حسب المستوى التعليمي واأل (رسنوات فاكث10توزيع العددي لإلناث )

 

 
 القضاء 

 المجموع ريف حضر

ة 
مي

أ
ب 
كت

وي
أ 
ر
يق

 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م

 

ية
اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

مي
ا

ة
 

ب
كت

وي
أ 
ر
يق

 

ية
دائ

بت
ا

 

مت
طة

س
و
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اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

يه
ام

 

ب
كت

وي
أ 
ر
يق

 

ية
دائ

بت
ا

طة 
س

تو
م
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اد

عد
ا

 

عة
ام

ج
 

يا
عل

ع 
مو

ج
لم

ا
 

 333 2 5 19 21 107 78 101 171 1 1 3 4 58 39 65 162 1 4 16 17 49 39 36 الرمادي

 134 0 2 7 8 45 27 45 64 0 1 1 1 22 13 26 70 0 1 6 7 23 14 19 هيت

 289 1 9 27 34 81 62 75 98 0 4 4 10 26 20 34 191 1 5 23 24 55 42 41 الفلوجة

 48 1 2 3 5 14 10 13 19 0 1 1 1 6 4 6 29 1 1 2 4 8 6 7 عنــة

 42 0 2 4 5 11 9 11 15 0 1 1 2 3 3 5 27  0 1 3 3 8 6 6 هراو

 94 0 2 5 6 28 23 30 29 0 1 0 1 10 6 11 65 0 1 5 5 18 17 19 حديثة

 67 0 2 3 4 20 17 21 30 0 1 1 1 10 7 10 37 0 1 2 3 10 10 11 الرطبة

 142 0 2 4 6 40 34 56 78 0 1 0 2 22 17 36 64 0 1 4 4 18 17 20 القائم
 124 1 2 5 12 36 28 40 87 0 1 3 9 24 19 31 37 1 1 2 3 12 9 9 الحبانية

 106 0 2 6 8 30 25 35 67 0 1 4 5 18 15 24 39 0 1 2 3 12 10 11 العامرية

 121 1 4 5 14 33 25 39 92 0 3 4 9 25 19 32 29 1 1 1 5 8 6 7 الكرمة
 1500 6 34 89 123 445 338 466 750 1 16 23 45 224 162 280 750 5 18 66 78 221 176 186 مجموع

 . االعتماد على استمارة االستبيانالمصدر : ب
 



 المالحق ...............................................................................................

 

212 
 

 (31)ملحق  
 2020 لسنةئة قضية والبيحسب األ للدخلالتوزيع العددي  

 المصدر: باالعتماد على استمارة االستبيان .
 (32ملحق )

 2020 لسنةقضية والبيئة التوزيع العددي لنوع الرضاعة حسب األ
 المجموع ريف حضر القضاء

 مجموع صناعية طبيعية مجموع صناعية طبيعية مجموع صناعية طبيعية

 333 209 124 171 96 75 162 113 49 الرمادي

 134 87 47 64 38 26 70 49 21 هيت

 289 189 100 98 58 40 191 131 60 الفلوجة

 48 32 16 19 13 6 29 19 10 عنــة

 42 28 14 15 9 6 27 19 8 راوه

 94 60 34 29 18 11 65 42 23 حديثة

 67 34 33 30 14 16 37 20 17 الرطبة

 142 91 51 78 44 34 64 47 17 القائم

 124 64 60 87 42 45 37 22 15 الحبانية

 106 49 57 67 29 38 39 20 19 العامرية

 121 61 60 92 44 48 29 17 12 الكرمة

 1500 904 596 750 405 345 750 499 251 مجموع

 المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .  

 المجموع ريف حضر القضاء
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 333 26 72 114 121 171 10 27 45 89 162 16 45 69 32 الرمادي

 134 8 25 49 52 64 2 5 18 39 70 6 20 31 13 هيت

 289 23 64 107 95 98 4 9 30 55 191 19 55 77 40 الفلوجة

 48 3 11 16 18 19 1 2 6 10 29 2 9 10 8 عنــة

 42 2 6 17 17 15 0 1 5 9 27 2 5 12 8 هراو

 94 5 17 33 39 29 1 2 9 17 65 4 15 24 22 حديثة

 67 2 12 24 29 30 0 2 10 18 37 2 10 14 11 الرطبة

 142 5 21 45 71 78 1 4 21 52 64 4 17 24 19 القائم

 124 2 11 36 75 87 0 2 21 64 37 2 9 15 11 الحبانية

 106 4 14 35 53 67 2 4 20 41 39 2 10 15 12 العامرية

 121 1 13 37 70 92 0 6 25 61 29 1 7 12 9 الكرمة

 1500 81 266 513 640 750 21 64 210 455 750 60 202 303 185 مجموعال
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 (33ملحق )

  2020سنةلقضية والبيئة األسرة حسب األالتوزيع العددي الستخدام وسائل تنظيم 

 المجموع ريف حضر القضاء

 مجموع اخرى لولب حبوب مجموع اخرى لولب حبوب مجموع اخرى لولب حبوب

 333 111 129 93 171 66 74 31 162 45 55 62 الرمادي

 134 37 54 43 64 18 29 17 70 19 25 26 هيت

 289 102 94 93 98 32 45 21 191 70 49 72 الفلوجة

 48 15 18 15 19 6 9 4 29 9 9 11 عنــة

 42 14 16 12 15 5 7 3 27 9 9 9 هراو

 94 31 38 25 29 9 14 6 65 22 24 19 حديثة

 67 21 27 19 30 9 14 7 37 12 13 12 الرطبة

 142 42 63 37 78 24 39 15 64 18 24 22 القائم

 123 43 48 32 87 30 37 20 36 13 11 12 الحبانية

 106 34 45 27 67 22 30 15 39 12 15 12 العامرية

 122 42 50 30 92 32 41 19 30 10 9 11 الكرمة

 1500 492 582 426 750 253 339 158 750 239 243 268 المعدل

 المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .
 (34ملحق )

  2020لسنةقضية والبيئة التوزيع العددي للمهنة حسب األ
 المجموع ريف حضر القضاء

را
ز

عة
 

فة
ظي

و
ت 

بي
ة 

رب
 

ى
خر

ا
ع 

و
جم

م
 

عة
را

ز
 

فة
ظي

و
ت 

بي
ة 

رب
 

ى
خر

ا
ع 

و
جم

م
 

عة
را

ز
 

فة
ظي

و
ت 

بي
ة 

رب
 

ى
خر

ا
ع 

و
جم

م
 

 333 52 124 85 72 171 19 58 22 72 162 33 66 63 صفر الرمادي

 134 25 54 29 26 64 8 23 7 26 70 17 31 22 صفر هيت

 289 53 104 86 46 98 10 24 18 46 191 43 80 68 صفر الفلوجة

 48 12 18 12 6 19 3 7 3 6 29 9 11 9 صفر عنــة

 42 11 16 10 5 15 3 5 2 5 27 8 11 8 صفر هراو

 94 19 38 23 14 29 3 10 2 14 65 16 28 21 صفر حديثة

 67 14 31 12 10 30 4 15 1 10 37 10 16 11 صفر الرطبة

 142 22 63 23 34 78 6 33 5 34 64 16 30 18 صفر القائم

 124 15 57 14 38 87 7 39 3 38 37 8 18 11 صفر ةالحباني

 106 15 50 14 27 67 7 30 3 27 39 8 20 11 صفر العامرية

 121 16 50 13 42 92 9 35 6 42 29 7 15 7 صفر الكرمة

 1500 254 605 321 320 750 79 279 72 320 750 175 326 249 صفر مجموع

 ان .المصدر : باالعتماد على استمارة االستبي
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 (35ملحق )
 2020 لسنةئة حسب األقضية والبيئة التوزيع العددي للبي

 
 

 

 

 

 

 

  المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .                       
  (36ملحق ) 

قضية نبار حسب األنجاب في محافظة األسر من مسألة اإلالتوزيع العددي لمواقف األ

 2020 لسنةوالبيئة 
 لمجموعا ريف حضر القضاء
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 333 82 100 151 171 49 47 75 162 33 53 76 الرمادي

 134 40 38 56 64 19 20 25 70 21 18 31 هيت

 289 70 92 127 98 29 28 41 191 41 64 86 الفلوجة

 48 10 16 22 19 5 6 8 29 5 10 14 عنــة

 42 10 13 19 15 5 4 6 27 5 9 13 راوه

 94 32 23 39 29 9 9 11 65 23 14 28 حديثة

 67 22 19 26 30 9 9 12 37 13 10 14 الرطبة

 142 38 38 66 78 24 19 35 64 14 19 31 القائم

 124 39 31 54 87 28 21 38 37 11 10 16 الحبانية

 106 41 26 39 67 29 14 24 39 12 12 15 العامرية

 121 46 32 43 92 36 24 32 29 10 8 11 الكرمة

محافظة 
 االنبار

335 227 188 750 307 201 242 750 642 428 430 1500 

 االعتماد على استمارة االستبيان .المصدر : ب

 المجموع القضاء

 مجموع ريف حضر

 333 129 204 الرمادي

 134 75 59 هيت

 289 126 163 الفلوجة

 48 22 26 عنــة

 42 21 21 راوه

 95 47 48 حديثة

 67 44 23 الرطبة

 142 91 51 القائم

 124 77 47 الحبانية

 106 63 43 العامرية

 121 84 37 الكرمة

 1500 824 676 مجموع
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 (37ملحق )
ات اللواتي يرغبن بتحديد النسل واللواتي ال يستعملن وسائل تنظيم التوزيع  العددي للنساء المتزوج  

 2020 لسنةلنتائج المسح الميداني  وفقاً  األنبارسباب في محافظة سرة حسب األاأل
 المجموع ريف حضر االسباب الحالة
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 233 105 128 خطورة على الصحة

 508 239 269 لظروف اقتصادية

 203 83 120 لضيق السكن

 68 23 45 لإلكمال الدراسة

 435 270 165 اكتفاء االسرة بما لديها من اطفال

 53 30 23 خرىأسباب أ

 1500 750 750 المجموع
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 321 164 157 سباب دينيةأ

 585 307 278 الرغبة في انجاب االطفال

 240 120 120 عدم موافقة الزوج

 173 83 90 اعة الزوجةعدم قن

 113 53 60 تكلف ماديا

 68 23 45 اسباب اخرى

 1500 750 750 المجموع

 االعتماد على استمارة االستبيان .المصدر : ب    

 (38ملحق )

  2020لسنة ئة في حضر محافظة األنبارقضية والبيعدد المواليد المرغوبين حسب األ

 عدد االطفال المرغوبين القضاء

 مجموع ثـــــــاان ورـــــذك

 162 73 89 الرمادي

 70 29 41 هيت

 191 75 116 الفلوجة

 29 11 18 عنــة

 27 12 15 هراو

 65 27 38 حديثة

 37 15 22 الرطبة

 64 30 34 القائم

 37 15 22 الحبانية

 39 17 22 العامرية

 29 11 18 الكرمة

 750 315 435 محافظة االنبار

 المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .                
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 (39ملحق )
 2020 لسنةنبار قضية والبيئة في  ريف محافظة األعدد المواليد المرغوبين حسب األ

 عدد االطفال المرغوبين القضاء

 مجموع اثـــــــان ورـــــــــذك

 171 69 102 الرمادي

 64 25 39 هيت

 98 35 63 الفلوجة

 19 7 12 عنــة

 15 7 8 راوه

 29 12 17 حديثة

 30 12 18 الرطبة

 78 28 50 القائم

 87 36 51 الحبانية

 67 27 40 العامرية

 92 35 57 الكرمة

 750 293 457 محافظة االنبار

         المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .    
 (40ملحق )

 2020 لسنةنبار ية والبيئة في  محافظة األقضمجموع عدد المواليد المرغوبين حسب األ

 طفال المرغوبينعدد األ القضاء

 مجموع اثــــــــــــان ورـــــــــذك

 333 142 191 الرمادي

 134 54 80 هيت

 289 110 179 الفلوجة

 48 18 30 عنــة

 42 19 23 راوه

 94 39 55 حديثة

 67 27 40 الرطبة

 142 58 84 القائم

 124 51 73 الحبانية

 106 44 62 العامرية

 121 46 75 الكرمة

 1500 608 892 محافظة االنبار

 المصدر : باالعتماد على استمارة االستبيان .          
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 (41ملحق )

 قرار مجلس محافظة األنبار بتحويل ناحية الكرمة إلى قضاء 
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 (42ملحق )

 ة إلى قضاءقرار مجلس محافظة األنبار بتحويل ناحية الحباني
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 (43ملحق )

 قرار مجلس محافظة االنبار بتحويل ناحية العامرية إلى قضاء 

 



Abstract 
Procreation is one of the most important human phenomena that have been 
given a lot of attention since ancient times until the present, as an essential 
element in demographic studies because it is primarily responsible for 
perpetuating the chain of human life and its survival. Despite the importance 
of this topic, there are few writings about it in Anbar Governorate. Therefore, 
the researcher found the need to contribute to supplementing her scientific 
balance with such a study by revealing the phenomenon of childbearing in 
Anbar Governorate. 
The problem of the research is determined by clarifying the image of the 
spatial variation of the phenomenon of reproduction in Anbar Governorate 
from one place to another in the light of the demographic, social and 
economic variables affecting the aforementioned variation, which represents 
the goal of the study, as well as clarifying the measures and levels of 
reproduction in the study area. There are a number of reasons that formed 
the justifications for testing the subject of the study, including that the study 
focused on the phenomenon of childbearing in Anbar Governorate, which 
lacks population studies, including the phenomenon of research. The study of 
this phenomenon and the clarification of its differences and levels is closely 
related to the implementation of planning programs of all kinds. 
  The researcher followed the quantitative approach with the use of other 
research methods to clarify the fertility measures, their geographical 
distribution and the variables affecting them, to highlight the details and 
picture of the differences between the districts by using the standard scores 
and the extent of the impact of these independent variables on the 
phenomenon of reproduction by using the correlation coefficient. 
The research was documented by a huge number of tables, statistical figures, 
theoretical inference, Arab and foreign sources that constituted in its entirety 
the sources of library information on the one hand, and the study on the other 
hand. Al-Anbar, there are 1500 questionnaires, and the researcher believes 



that they provide scientific confidence in the sources of information that she 
relied on in the thesis. 
     The subject of the thesis reached a set of conclusions that were included 
in the chapters of the thesis, including that there is a clear discrepancy in the 
phenomenon of reproduction according to the districts of the study area, and 
there is a tendency for the trend of childbearing to decline in the future, and 
there is also a change in the population policy on procreation at the present 
time. He drew from conclusions to put a number of recommendations in which 
he sees a solution to the problem of his research, including trying to find a 
balance between the general fertility rates represented by population fertility in 
the districts of the governorate to facilitate the implementation of development 
plans, and the need to reduce reproductive rates, even if it is temporary, by 
encouraging family planning programs and focusing on gender rather than 
quantity of Human. 
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