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 .التخطٌطوزارة  - رئٌس الجهاز المركزي لإلحصاء
 نهى خضر ٌوسف

nuhasharma@gmail.com 

 .وزارة التخطٌط -مدٌر عام دائرة التنمٌة البشرٌة 
 

 المستخلص:

أن تحقٌق معدل خصوبة مالئم هو هدف أساسً من أهداف السٌاسة السكانٌة 

عالٌة خالل فترات طوٌلة من الزمن، إال ألي بلد، وقد واجه العراق معدالت خصوبة 

أنه تمكن من الحد من أرتفاع معدالت الخصوبة فً السنوات األخٌرة مصحوباً ذلك 

بتحسن فً الوضع األقتصادي واإلجتماعً والصحً والعوامل األخرى ذات التأثٌر 

 المباشر وغٌر المباشر فً تخفٌض الخصوبة.

م بٌانات التارٌخ اإلنجابً لعٌنة من ركّز البحث على تحلٌل الخصوبة بإستخدا

( من البٌانات الخام للمسح العنقودي المتعدد 38-54النساء المتزوجات باالعمار )

إضافة الى تحلٌل مستوٌات  ( امرأة،26111) الى 1155المؤشرات للعراق لعام 

مؤشر من خالل  طوال حٌاة األم )الخصوبة المكتملة(الخصوبة وأنماط وإتجاهات 

الذي ٌعتبر من المتغٌرات المهمة التً ثؤثر على الخصوبة  عدد الموالٌد احٌاءمتوسط 

( ٌعكس الخصوبة 38-34مباشرة كما أن متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء باألعمار )

( معدالت الخصوبة خالل ثالث TFRفً الماضً فً حٌن تعكس معدالت الخصوبة )

الى نسبة تعاقب اإلنجابً التً تشٌر أو خمس سنوات السابقة للمسح، ومؤشر نسب ال

اللواتً ٌنتقلن من عدد ( 38-34فً نهاٌة حٌاتهن اإلنجابٌة فً الفئة العمرٌة )النساء 

، وتوصل البحث الى تحدٌد أقصى مستوى محدد من االطفال الى عدد أعلى من االطفال

لعراق، ( مولود لكل امرأة فً عموم ا4.7( هو )38-34للخصوبة عند الفئة العمرٌة )

%( من النساء لٌس لدٌهن اطفال، 3.6كما أعطى تقدٌر الى مستوى العقم األولً البالغ )

كما ظهرت نسب التعاقب االنجابً فً كل من الحضر والرٌف والعراق مرتفعة حتى 
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المولود الثانً ثم تبدأ باإلنخفاض مع زٌادة عدد االطفال والتً تشٌر الى زٌادة فً 

 ع زٌادة عدد االطفال.   السٌطرة على الخصوبة م

 لخصوبة، امعدالت الخصوبة العمرٌةالخصوبة طوال حٌاة االم، ة: ٌالكلمات الرئٌس
 .معدل الخصوبة الكلً، التعاقب اإلنجابً نسب ، متوسط عدد الموالٌد احٌاء،التراكمٌة

 

 المقدمة .2

عناصر دٌنامٌكٌات السكان التً تساهم بشكل كبٌر  تعتبر الخصوبة واحدة من
بالتغٌٌرات فً حجم وتركٌب السكان خالل الزمن، وتكشف مراجعة األدبٌات 
الدٌمغرافٌة فً العراق الى محدودٌة دٌنامٌكٌات الخصوبة فً العراق حٌث أن أغلب 

ات االدبٌات محددة بالتقارٌر األحصائٌة الرسمٌة مع التركٌز القلٌل على مستوٌ
ٌبٌن التطور فً حجم السكان فً العراق ووإتجاهات الخصوبة كوصف الى الظاهرة. 

جملة من الحقائق التً تعكس الخصائص الممٌزة للسكان وأهمها هو أرتفاع معدل النمو 
مولود  1(3.4بلغ )السكانً، وٌعد العراق من البلدان التً تتمٌز بمعدل خصوبة عالً 

اذا ما قورنت بالبلدان ذات  1155عام ( سنة ل38-54فً سن اإلنجاب )لكل امرأة 
( مولود عن ما تنجبه 5.5، حٌث أن المرأة فً العراق تنجب )المستوى العالً للخصوبة

فً المتوسط مثٌلتها فً البلدان األقل نمواً، وٌعكس هذا الفرق فً معظمه الى الرغبة فً 
على الرغم من انخفاض حث و، وعلٌه تكمن مشكلة البتشكٌل أسر أكبر عدداً فً العراق

معدالت الخصوبة خالل العقود الثالث السابقة إال أن نسب اإلنخفاض بوجه عام بطٌئة 
 مع وجود تباٌنات واضحة فً نسب االنخفاض بٌن الحضر والرٌف.

ٌتركز هدف البحث فً معرفة إنماط وإتجاهات التغٌر فً الخصوبة طوال حٌاة األم 
التغٌر فً ( سنة، حٌث أن 38-34)الخصوبة المكتملة( والمتمثلة بالفئة العمرٌة )

على  ، باإلعتمادٌؤدي الى تغٌر فً معدالت الخصوبة طوال حٌاة األممكونات الخصوبة 
 1155المسح العنقودي متعدد المؤشرات لسنة  البٌانات الخام للجولة الرابعة من

(MICS-4،) الدٌمغرافً إلعطاء نظرة معمقة عن الوصفً وأستخدم أسالٌب التحلٌل ب

على الخصوبة  ذلكانماط الخصوبة وتحلٌل التغٌٌرات فٌها مع مرور الزمن، وتأثٌر 
األم  طوال حٌاةتحلٌل مستوٌات وإتجاهات الخصوبة ، من خالل فً العراقالمكتملة 

للتعبٌر عن كامل السلوك اإلنجابً للسٌدات كبار السن اللواتً فً آواخر فترة حٌاتهن 
 اإلنجابٌة.

 

                                                           
1
الجهاز المركسي لألحصاء، منظمة األمم المتحدة للطفىلة )اليىنيسف(، المسح العنقىدي متعدد    

 .  1155و  1115المؤشرات للدورتين الثالثة والرابعة لعامي 
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 طوال حٌاة األمالخصوبة تحلٌل  .3

طوال حٌاة األم  الخصوبةالتراكمٌة أي على نمط ومستوى الخصوبة  البحثركز 
(Completed Fertility)  للمرأة باالعمار حٌاء أوٌقصد بها متوسط عدد الموالٌد
( والذي ٌستخدم كمقٌاس الى مستوى الخصوبة المكتملة ألنه ٌأخذ فً اإلعتبار 34-38)

بإستخدام  السلوك اإلنجابً للسٌدات كبار السن اللواتً فً آواخر فترة حٌاتهن اإلنجابٌة،
 متوسط عدد الموالٌد احٌاء، ومعدالت التعاقب اإلنجابً.  

 
 (3122-8::2الفترة ) مستوٌات الخصوبة خالل  3.2

( Age Specific Fertility Rate (ASFR)تشٌر معدالت الخصوبة العمرٌة )
( من نتائج التعداد العام للسكان 5( المشار الٌها فً الجدول )TFRوالخصوبة الكلٌة )

، الى التغٌرات فً 1155ونتائج المسح العنقودي المتعدد المؤشرات لعام  5886لسنة 
%( فً مستوى 15عبر الزمن والتً قدرت  بإنخفاض مقداره )إنماط الخصوبة 
مما ٌعزز  1155و  5886( على المستوى الوطنً بٌن عامً TFRالخصوبة الكلٌة )

الرؤٌة فً التحول الجاري بالخصوبة فً العراق، مع مالحظة اإلنخفاض فً معدالت 
( وٌزداد هذا 18-14الخصوبة العمرٌة لنفس الفترة الزمنٌة بدءاً بالفئة العمرٌة )

، مع الحفاظ على عدم 1155اإلنخفاض مع تقدم العمر ولجمٌع الفئات العمرٌة فً عام 
 تا( فً كل18-14التغٌر فً نمط الخصوبة العمرٌة التً بلغت أقصاها فً الفئة العمرٌة )

 .السنتٌن

ولكن حدث التغٌر فً نمط الخصوبة عند ثانً أعلى معدل خصوبة عمرٌة البالغ 
( بٌنما 23-21كان فً الفئة العمرٌة ) 5886امرأة فً عام  5111ولود لكل ( م147)

 5111( مولود لكل 155( حٌث بلغ )13-11كان فً الفئة العمرٌة ) 1155فً عام 

مما ٌوضح التغٌرات فً نمط الخصوبة للنساء فً الفئات العمرٌة الصغٌرة ولكن ، امرأة
 .الفئات العمرٌة الكبٌرة مع ارتفاع فً معدالت الخصوبة عند النساء فً

و  5886بٌن عامً  ( الى إتجاهات نمط الخصوبة فً العراق 5وٌشٌر الشكل )
-54حٌث ٌتبٌن بأن عدد الموالٌد احٌاء الذٌن سبق إن إنجبتهم النساء باالعمار ) 1155

( منخفض جداً ثم تبدأ اعداد الموالٌد باإلرتفاع مع تقدم عمر المرأة لٌصل الى الذروة 58
( 38-34( بعدها تبدأ هذه االعداد باإلنخفاض حتى تصل عند العمر )18-14عند العمر )

الى أقل عدد من الموالٌد طٌلة حٌاة المرأة اإلنجابٌة، وأن إتجاه الخصوبة بهذا الشكل 
ٌسٌر وفق المنطق الذي ٌشٌر الى أن عدد الموالٌد الذٌن تنجبهم النساء فً األعمار 

اتها اإلنجابٌة ٌكون دائماً منخفضاً وذلك ألن بٌانات عدد االطفال االولى واألخٌرة من حٌ
( من نتائج المسح ال تعكس كامل Current Parityالذٌن سبق ان إنجبتهم المرأة احٌاء )

السلوك اإلنجابً لفوج النساء مع تقدم العمر، وبهذا فإن عدد االطفال الذٌن إنجبتهم 
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بتهن خالل فترة محددة فقط بٌنما ٌكون عند النساء الصغٌرات بالعمر سوف ٌعكس خصو
 وعلى هذا األساس سٌتم النساء المتقدمات بالعمر مطابقاً لخصوبتهن مدى الحٌاة،

 Cumulativeأستخدام متوسط عدد الموالٌد احٌاء للمرأة كمقٌاس للخصوبة التراكمٌة )

Fertilityزواجها األول  ( وٌقصد بها )عدد الموالٌد احٌاء الذٌن أنجبتهم المرأة منذ

وحتى تارٌخ المقابلة( وبالتالً فهً ال تمثل كامل السلوك اإلنجابً للنساء طوال فترة 
 حٌاتهن اإلنجابٌة.

لعامً ونسبة التغٌٌر حسب فئات العمر فً العراق (: تقدٌرات الخصوبة 2جدول )

 3122و  8::2

 انفئبث انعمريت

 انتغير انىسبي

1997 3122 (2::8-3122) 

26-2: 0.056 0.082 0.46 

31-35 0.210 0.217 0.02 

36-3: 0.276 0.236 -0.14 

41-45 0.258 0.187 -0.28 

46-4: 0.197 0.139 -0.34 

51-55 0.101 0.045 -0.55 

56-5: 0.031 0.007 -0.77 

 0.21- 4.5 5.7 جميع األعمبر

ونتائج المسح  8::2لعام المصدر: الجهاز المركزي لألحصاء/ نتائج التعداد العام للسكان 

 ، بغداد العراق.3122لعام   متعدد المؤشرات العنقودي
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و  8::2( امرأة فً العراق لعامً 2111لكل )(: معدالت الخصوبة العمرٌة 2شكل )

3122 

ونتائج المسح  8::2باإلعتماد على نتائج التعداد العام للسكان لعام  احتسبالمصدر: 

 ، بغداد العراق3122لعام  متعدد المؤشرات العنقودي

 

 متوسط عدد الموالٌد احٌاء  3.3

 متوسط عدد الموالٌد احٌاء حسب فئات العمر  3.3.2

أن أعداد الموالٌد الحالً للنساء ال ٌشٌر الى السلوك اإلنجابً لفوج النساء اللواتً 
ٌتقدمن فً العمر، وبذلك فإن عدد الموالٌد الحالً للنساء الصغٌرات سوف ٌعكس 
خصوبتهن فقط خالل فترة محددة بٌنما تأتً عند النساء األكبر سناً مطابقة الى 

( مقارنة بٌن متوسط عدد الموالٌد احٌاء الذٌن 1ٌظهر الجدول )خصوبتهن مدى الحٌاة، و

أنجبتهم المرأة فً كل من  الحضر والرٌف واالختالف فً السلوك اإلنجابً للنساء 
  .باالعمار المختلفة
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 حٌاء للنساء المتزوجات حسب فئات أ(: متوسط عدد الموالٌد 3جدول )

 3122العمر ومكان اإلقامة لعام 

 انفئبث انعمريت
 حيبء أمتىسط عدد انمىانيد 

 انعراق ريف حضر

26-2: 0.68 0.70 0.69 

31-35 1.52 1.75 1.59 

36-3: 2.38 2.92 2.55 

41-45 3.32 4.31 3.60 

46-4: 4.22 5.25 4.52 

51-55 4.89 6.14 5.22 

56-5: 5.50 6.84 5.83 

 3.51 3.98 3.32 جميع األعمبر

الرابعة،  الدورةالمصدر: الجهاز المركزي لالحصاء، نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات 
 بغداد العراق

وٌالحظ بأن متوسط عدد الموالٌد احٌاء للمرأة العراقٌة ٌتزاٌد كلما تقدم عمر المرأة، 
والتً بلغت  1155ٌظهر ارتفاع مستوٌات الخصوبة فً عموم العراق عام حٌث 

( سنة ثم ٌأخذ فً التزاٌد مع العمر لٌصل إلى 58-54( طفالً فً الفئة العمرٌة )1.58)
( سنة وٌستمر باألرتفاع لٌبلغ أقصى 28-24موالٌد للنساء فً الفئة العمرٌة ) (4.52)

( مولوداً لكل امرأة لإلشارة 5.83) لٌصل إلى ( سنة38-34) قٌمة له فً الفئة العمرٌة

ما بٌن الحضر والرٌف فً  فروق بسٌطةٌبٌن الجدول و الى مستوى الخصوبة المكتملة.
ولكن مع ، لكل امرأة لجمٌع األعمار ( مولود1.55مستوٌات الخصوبة والذي ٌصل الى )

( 5.23ره )ما بٌن الحضر والرٌف مقدافً الخصوبة طوال حٌاة األم كبٌر أختالف 

 مولود لصالح الرٌف.

 

للنساء المتزوجات حالٌاً والسابق لهن متوسط عدد الموالٌد احٌاء  3.3.3
 الزواج

( الى ان متوسط عدد الموالٌد احٌاء لجمٌع النساء المتزوجات 2ٌشٌر الجدول )

ولجمٌع االعمار متقارب جداً أذ بلغ )فً تارٌخ المسح( والنساء المتزوجات حالٌاً 
( مولود لكل امرأة على التوالً، مما ٌعنً أن تأثٌر الطالق أو الترمل 2.44( و )2.45)

عٌنة على الخصوبة فً عٌنة المسح ٌكاد ال ٌذكر. كما ٌتبٌن ان توزٌع أعداد الموالٌد فً 
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%( من جمٌع النساء 51باً )بإتجاه األعداد الكبٌرة للموالٌد، أذ ٌتبٌن أن تقرٌ المسح تمٌل
%( لدٌهن مولود واحد أو مولودٌن، 17.7المتزوجات لٌس لدٌهن اطفال، و)

%( لدٌهن خمس أو ستة موالٌد، 56%( لدٌهن ثالث أو اربعة موالٌد، و)17.5و)
 %( لدٌهن سبعة موالٌد فأكثر.52.6و)

 

ب عدد الموالٌد (: التوزٌع النسبً للنساء المتزوجات والمتزوجات حالٌاً حس4جدول )

 3122لعام  حٌاء للمرأةأ

عدد انمىانيد 

 احيبء

حبنيبً  انىسبء انمتزوجبث

 وانسببك نهه انزواج
 انىسبء انمتزوجبث حبنيبً 

(:5-56) جميع األعمبر (:5-56) جميع األعمبر   

0 11.9 4.8 11.3 4.7 

1 12.8 3.5 12.4 2.5 

2 16 6.2 16.1 5.4 

3 15.6 8.9 15.8 8.1 

4 13 12.1 13.3 12.5 

5 9.8 12.5 9.9 12.7 

6 7.2 11.5 7.3 11.8 

7 5.3 11 5.3 11.4 

8 3.3 9.4 3.4 9.7 

9+ 5.1 20.1 5.2 21.2 

 100 100 100 100 جميع انمىانيد

متىسط عدد 

 انمىانيد احيبء 
3.51 5.83 3.55 6 

 3258 34637 3809 37022 عدد انىسبء

، 3122الرابعة  الدورةمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

 بغداد العراق

الزواج لما  ومدة والعمر عند الزواج األولهن وفقاً ألعمار النساءتوزٌع بذلك تم و
لهم من تأثٌر كبٌر على متوسط عدد الموالٌد، وهذا واضح من نسبة النساء اللواتً لٌس 

%( لجمٌع النساء المتزوجات 51( والتً تصل الى حوالً )Childlessلدٌهن اطفال )
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(، ولهذا 38-34%( بالنسبة للنساء باالعمار )4فً العٌنة ولجمٌع األعمار، وأقل من )

السبب من المهم دراسة متوسط عدد الموالٌد مقترناً بالتحكم فً العمر والعمر عند 
 ة فً العراق.ة واضحة لنمط الخصوبالزواج االول للوصول الى رؤٌ

فً أما متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء )المتزوجات حالٌاً والسابق لهن الزواج( 
فقد بلغ  1155( فً تارٌخ المسح فً عام 38-34بالفئة العمرٌة )نهاٌة فترة اإلنجاب 

( مولود حً لكل امرأة، 5( مولود حً لكل امرأة، وللنساء المتزوجات حالٌاً بلغ )4.7)

عدم وجود فروق معنوٌة بٌن توزٌع فئتً النساء المتزوجات حالٌاً والنساء مما ٌعنً 
وٌعود  المتزوجات حالٌاً واللواتً سبق لهن الزواج بالنسبة الى عدد الموالٌد االحٌاء.

( هو 38-34) الى فئة النساء المتزوجات حالٌاً بالفئة العمرٌة البحثالسبب فً تطرق 
%( 3.6(، حٌث ٌتبٌن أن )Primary Sterilityولً )إلعطاء تقدٌر لمستوى العقم اال

من هؤالء النساء لٌس لدٌهن اطفال على االطالق، والتً تعطً تصور عن نسبة أي من 
 الزوجٌن سواء كانت المرأة أم الرجل العاجزٌن عن الحصول على طفل.

وٌبٌن الجدول اٌضاً اإلنخفاض الواضح فً الخصوبة خالل فترة الثالث عقود 
( طفل بٌن متوسط عدد األطفال لجمٌع النساء 1.2ة وذلك من الفرق البالغ )السابق

-34فً نهاٌة حٌاتهن اإلنجابٌة باألعمار )حالٌاً واللواتً سبق لهن الزواج المتزوجات 
( طفل بٌن متوسط عدد 1.4، و)( سنة38-54وللنساء فً جمٌع االعمار )( سنة 38

( سنة 38-34ٌة حٌاتهن اإلنجابٌة باألعمار )األطفال للنساء المتزوجات حالٌاً فً نها

والنساء المتزوجات حالٌاً طوال حٌاتهن اإلنجابٌة، والسبب فً هذا األختالف ٌعود الى 
( ٌعكس الخصوبة فً الماضً 38-34أن متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء باألعمار )

 للمسح.( تعكس الخصوبة خالل ثالث أو خمس سنوات السابقة TFRفً حٌن أن )

 

 متوسط عدد الموالٌد احٌاء حسب العمر الحالً للمرأة 3.3.4

الى مقٌاس  البحثللتوصل الى رؤٌة واضحة لنمط الخصوبة فً العراق تطرق 
( 3ٌبٌن الجدول )الحالً للمرأة، و متوسط عدد الموالٌد مقترناً بالتحكم فً العمر

مع ارتفاع فً مستوى إنخفاض سرٌع فً نسبة النساء اللواتً لٌس لدٌهن اطفال 
 الخصوبة للنساء فً جمٌع االعمار.
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 (: التوزٌع النسبً للنساء المتزوجات حسب عدد الموالٌد احٌاء5جدول )

فئبث 

 انعمر

 عدد انمىانيد احيبء

 انمجمىع

متىسط عدد 

انمىانيد 

 احيبء
1 2-3  4-5  6-7  8-9  :+  

26-2: 49.5 47.8 2.7 0 0 0 100 0.69 

31-35 20.1 58.6 20 1.3 0 0 100 1.59 

36-3: 10 40.9 38.6 9.4 1.1 0 100 2.55 

41-45 6.8 22.8 39.5 23 6.8 1.1 100 3.60 

46-4: 6.2 14 31.6 28 14.1 6.1 100 4.52 

51-55 5.3 10.7 26.3 26 19.1 12.6 100 5.22 

56-5: 4.8 9.7 21.0 24.0 20.4 20.1 100 5.83 

جميع 

 األعمبر

11.9 28.8 28.6 16.9 8.6 5.1 100 3.51 

الرابعة لعام  بدورتهمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

3122 

( مولود وأن 5.5( )13-11بلغ متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء بالفئة العمرٌة )
ثالثة موالٌد أو أكثر، ومتوسط عدد الموالٌد  ن%( من هوالء النساء لدٌه15أكثر من )

 ن%( من النساء لدٌه51.4( مولود وأن )1.5( بلغ )18-14احٌاء للنساء بالفئة العمرٌة )
%( 11( فإن أكثر من )28-24خمس موالٌد أو أكثر، وبالنسبة للنساء بالفئة العمرٌة )

وزٌع النساء حسب عدد سبعة موالٌد أو أكثر، وبالتالً عند تقدم العمر فإن ت نلدٌه
 الموالٌد احٌاء الحالً ٌصبح أكثر أنتشاراً.

 

 متوسط عدد الموالٌد احٌاء حسب العمر عند الزواج االول 3.3.5

مقترناً بالتحكم فً احٌاء للمرأة مقٌاس متوسط عدد الموالٌد اٌضاً الى  البحثتطرق 
والذي ، فً العراق العمر عند الزواج االول للتوصل الى رؤٌة واضحة لنمط الخصوبة

 (Bongaarts, 1978)ٌعتبر من المتغٌرات المهمة التً تؤثر على الخصوبة مباشرة 

ٌقترن مع العمر الحالً فأنه ٌحدد . وعندما لما له من تأثٌر كبٌر على الخصوبة التراكمٌة
إضافة الى أن النساء اللواتً ٌتزوجن باالعمار  طول فترة خطر التعرض للحمل

بداٌة فترة إنخفاض فً الخصوبة بسبب ضعف الخصوبة لدى فً الهن الصغٌرة ٌواج
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( سنة أو أكثر من المحتمل أن ٌكونون 21المراهقات، بٌنما النساء المتزوجات بعمر )

 أقل خصوبة.

( نمط التباٌن فً متوسط عدد الموالٌد احٌاء لجمٌع النساء 4الجدول ) ٌبٌن

العمر عند الزواج االول ٌنخفض عدد والذي ٌشٌر الى  أنه كلما ٌرتفع  المتزوجات
، فقد بلغ متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء المتزوجات بالعمر أقل الموالٌد احٌاء للنساء

مولود عند النساء  (4)الى  تقرٌباً إنخفض مولود ثم  (4.63)لكل العراق ( سنة 54من )
ر عند الزواج وهكذا ٌستمر باإلنخفاض مع تقدم العم (17-15)المتزوجات باألعمار 

بلغ كما  ( سنة فأكثر.21( مولود للنساء المتزوجات باالعمار )5.63االول لٌصل الى )
المتزوجات بالعمر أقل ( و23-21فً الفئة العمرٌة )متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء 

باألعمار  اللواتً تزوجنموالٌد للنساء  (3)الى ومولود ( 4.4حوالً )( سنة 54من )
( سنة فأكثر، 21باألعمار) اللواتً تزوجن( مولود للنساء 1.53وصوالً الى ) (22-24)

مما ٌعنً وجود عالقة سالبة وقوٌة بٌن العمر عند الزواج االول والخصوبة بسبب 
 معالتناقص فً طول فترة التعرض لخطر الحمل مع ارتفاع العمر عند الزواج، أي أن 

 د االطفال.  ارتفاع العمر عند الزواج االول ٌنخفض عد

ٌنخفض متوسط عدد الموالٌد احٌاء بثبات ضمن كل فئة عمرٌة مع ارتفاع العمر و
 (34-30)عند الزواج، فقد إنخفض متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء بالفئة العمرٌة 

( مولود 1.53( الى )54مولود لكل امرأة تزوجت بالعمر أقل من ) (5.5)تدرٌجٌاً من 
 ( سنة.21عمر أكثر من )لكل امرأة تزوجت بال

فقد إنخفض متوسط عدد الموالٌد وكذلك الحال بالنسبة الى حضر ورٌف العراق 
مولود بالنسبة للنساء  (4.5)العمرٌة تدرٌجٌاً من فً جمٌع الفئات احٌاء للنساء 

للنساء  ( مولود5.6) الىفً حضر العراق ( سنة 54المتزوجات بالعمر أقل من )
مولود للنساء المتزوجات بالعمر أقل ( 3.8، ومن )( سنة فأكثر21المتزوجات باألعمار )

( 21المتزوجات باألعمار ) للنساء ( مولود5.6) الىفً رٌف العراق ( سنة 54من )

وٌالحظ من الجدول ان متوسط عدد الموالٌد احٌاء للنساء اللواتً ٌتزوجن  ،سنة فأكثر
 سنة فً الرٌف هو اعلى من المتوسط فً الحضر. (54بالعمر أقل من )
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 (: متوسط عدد الموالٌد أحٌاء للنساء المتزوجات حسب العمر الحالً 6جدول )

 3122والعمر عند الزواج االول لعام 

 فئبث انعمر

 انعمر عىد انزواج االول

-26 26ألم مه  متىسط عدد انمىانيد

28 

29-

2: 

31-

32 

33-

35 

36-

3: 

41+ 

 انعراق

26-2: 1.09 0.62 0.17 - - - - 0.69 

31-35 2.64 2.15 1.42 0.82 0.39 - - 1.59 

36-3: 4.18 3.60 2.91 2.43 1.73 0.77 - 2.55 

41-45 5.45 5.01 4.21 3.79 2.99 2.07 0.64 3.60 

46-4: 6.41 6.06 5.32 4.99 3.97 3.37 1.53 4.52 

51-55 7.18 6.60 5.72 5.61 4.89 4.06 1.98 5.22 

56-5: 8.13 7.17 6.73 6.09 5.08 4.51 2.39 5.83 

 3.51 1.74 2.88 3.14 3.49 3.59 3.96 4.63 كم انعراق

 انحضر

26-2: 1.06 0.62 0.20 - - - - 0.68 

31-35 2.51 2.11 1.41 0.80 0.39 - - 1.52 

36-3: 3.84 3.39 2.80 2.26 1.69 0.79 - 2.38 

41-45 5.11 4.65 3.87 3.54 2.84 2.01 0.72 3.32 

46-4: 5.90 5.80 5.04 4.67 3.77 3.24 1.52 4.22 

51-55 6.98 6.13 5.34 5.28 4.61 3.81 1.97 4.89 

56-5: 7.75 6.87 6.52 5.62 4.73 4.22 2.24 5.50 

 3.32 1.72 2.75 2.99 3.25 3.44 3.77 4.50 جميع انحضر

 انريف

26-2: 1.13 0.61 0.11 - - - - 0.70 

31-35 2.90 2.24 1.46 0.88 0.38 - - 1.75 

36-3: 4.73 3.98 3.13 2.85 1.82 0.71 - 2.92 

41-45 6.02 5.73 4.94 4.44 3.42 2.28 0.44 4.31 

46-4: 7.40 6.58 5.98 5.69 4.54 3.72 1.57 5.25 

51-55 7.72 7.77 6.64 6.41 5.74 4.97 1.98 6.14 

56-5: 9.26 7.99 7.41 7.49 6.23 5.29 2.98 6.84 

 3.98 1.81 3.29 3.59 4.11 3.95 4.37 4.91 جميع انريف

الرابعة لعام  بدورتهمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

3122 
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متوسط عدد الموالٌد احٌاء حسب العمر عند الزواج االول ومدة   3.3.6
 الحٌاة الزواجٌة

للنساء على الخصوبة هو  متوسط عدد الموالٌد احٌاء ولبٌان صورة مختلفة لتأثٌر
مع مدة الحٌاة الزواجٌة والذي ٌعتبر مؤشر  العمر عند الزواج االولعندما ٌقترن 

اساسً فً إختبار العوامل التً تخفض من معدالت الموالٌد حٌث ان التباٌن فً أعداد 
دة الحٌاة الزواجٌة مما ٌعنً بأن مدة الحٌاة الزواجٌة الموالٌد هو نتٌجة االختالف فً م

( تأثٌر كل من العمر عند الزواج 5الجدول )تتحكم فً التباٌن فً أعداد الموالٌد، ٌظهر 

اج االول على الخصوبة فً الحٌاة الزواجٌة معبراً عنها بالسنوات منذ الزواالول ومدة 
 العراق.

الزواج االول قلٌل على مستوى أعداد الموالٌد بٌنت النتائج بأن تأثٌر العمر عند 
( سنوات من الزواج، مما 51( سنوات من الزواج وقلٌل نسبٌاً خالل أول )4خالل أول )

ٌدل على أن المرأة العراقٌة تمٌل الى ان ٌكون لدٌها فً المتوسط أكثر من طفلٌن خالل 
فً عموم العراق وكذلك  ( سنوات من الزواج أٌاً كان العمر عند الزواج االول51أول )

فً كل من الحضر والرٌف وبالتالً ٌنخفض متوسط عدد الموالٌد احٌاء بشكل ملحوظ 
 مع أرتفاع العمر عند الزواج.

( والنساء المتزوجات 54وهناك أختالف بٌن النساء المتزوجات قبل العمر )
جٌة، فمثالً بالنسبة ( سنة فأكثر والتً تتزاٌد مع زٌادة مدة الحٌاة الزوا18-14باالعمار  )

( سنة فإن االختالف بٌن النساء اللواتً كان 58-54للنساء اللواتً مدة زواجهن ما بٌن )
( سنة عند الزواج 18-14( سنة والنساء بعمر )54عمرهن عند الزواج االول أقل من )

االول بحوالً مولود واحد، وٌزداد هذا االختالف بحوالً مولودٌن أثنٌن للنساء 
الحال بالنسبة لحضر ورٌف ( سنة أو أطول من ذلك ، ونفس 11ات لمدة )المتزوج

 العراق.

( اٌضاً االرتفاع الكبٌر فً الخصوبة عند النساء المتزوجات لمدة 5وٌبٌن الجدول )
( سنة مما 41( سنة، وبما أن المسح شمل النساء المتزوجات لغاٌة العمر )14تزٌد عن )

( سنة فأكثر قد تزوجن قبل 21ة حٌاتهن الزواجٌة )ٌعنً بإن جمٌع النساء اللواتً مد
( سٌظهرون فً فوج النساء 14( سنة، فمثالً النساء اللواتً تزوجن بالعمر )11العمر )

 ( سنة.13-11اجٌة التً ال تتجاوز )حسب مدة الحٌاة الزو
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 ٌةالزواجالحٌاة (: متوسط عدد الموالٌد أحٌاء للنساء المتزوجات حسب مدة 7جدول )

 3122لعام  والعمر عند الزواج االول

انحيبة مدة 

 يتانزواج

 انعمر عىد انزواج االول

متىسط عدد 

 انمىانيد

ألم مه 

26 

26-28 29-2: 31-32 33-35 36-3: 41+ 

 انعراق

 0.95 0.77 1.06 0.99 0.99 0.99 0.89 0.89 6ألم مه 

6-: 2.25 2.55 2.58 2.64 2.58 2.50 1.93 2.50 

21-25 3.82 4.01 4.01 3.92 3.75 3.76 2.73 3.83 

26-2: 5.15 5.32 5.06 5.13 4.50 4.29 3.80 4.91 

31-35 6.13 6.11 5.62 5.64 5.10 4.71 - 5.64 

36-3: 6.81 7.07 6.28 6.16 5.22 - - 6.57 

41+ 7.94 7.11 7.46 - - - - 7.48 

 3.51 1.74 2.88 3.14 3.49 3.59 3.96 4.63 كم انعراق

 انحضر

 0.95 0.81 1.08 0.97 0.96 1.01 0.88 0.85 6ألم مه 

6-: 2.20 2.45 2.50 2.47 2.49 2.40 1.92 2.40 

21-25 3.53 3.76 3.77 3.63 3.52 3.63 2.71 3.60 

26-2: 4.84 5.04 4.74 4.80 4.31 3.98 3.49 4.60 

31-35 5.62 5.76 5.30 5.30 4.79 4.41 - 5.28 

36-3: 6.75 6.64 5.95 5.69 4.77 - - 6.20 

41+ 7.49 6.81 7.30 5.00 - 4.09 - 7.13 

 3.32 1.72 2.75 2.99 3.25 3.44 3.77 4.50 جميع انحضر

 انريف

 0.96 0.63 1.01 1.07 1.08 0.95 0.92 0.95 6ألم مه 

6-: 2.36 2.76 2.77 3.04 2.82 2.78 1.99 2.74 

21-25 4.23 4.51 4.50 4.67 4.39 4.21 2.79 4.38 

26-2: 5.79 5.92 5.80 5.89 5.10 5.25 4.79 5.66 

31-35 6.91 6.88 6.43 6.49 6.05 5.48 - 6.50 

36-3: 6.96 7.98 7.34 7.46 6.95 - - 7.54 

41+ 9.10 8.01 7.92 - - - - 8.47 

 3.98 1.81 3.29 3.59 4.11 3.95 4.37 4.91 جميع انريف

 فً العراق بدورتهمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

 3122الرابعة لعام 
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( مولود للنساء اللواتً 6.4حٌث ٌعكس الجدول بإن متوسط عدد الموالٌد احٌاء قد بلغ )
( مولود فً الحضر 6.5( سنة فأكثر فً عموم العراق و )21مدة حٌاتهن الزواجٌة )

العراق، حٌث تعتبر هذه المتوسطات بمثابة معدالت للخصوبة ( مولود فً رٌف 7.4و)

المكتملة أو الخصوبة طوال حٌاة األم وهً أفضل من متوسط عدد الموالٌد احٌاء البالغ 
( سنة أي إنهن باالعمار 18-14( مولود للنساء اللواتً مدة حٌاتهن الزواجٌة )5.5)
فً كل من حضر ورٌف  ( مولود6.4( و )5.1( سنة فً عموم العراق و 34-38)

العراق على التوالً، وبهذا ٌتبٌن من الجدول بإن تأثٌر العمر عند الزواج االول على 
الخصوبة أصبح واضحاً وخاصة عند مدة الزواج الطوٌلة، وحتى بالنسبة الى النساء 

( فإن تأثٌر ارتفاع العمر عند الزواج االول فً 13-11اللواتً مدة حٌاتهن الزواجٌة )
 ( سنة.11الخصوبة أصبح واضحاً فقط عند النساء اللواتً تزوجن بعد العمر ) تحقٌق

 

 التعاقب اإلنجابً  نسب  3.4

التعاقب  نسبسلوب آخر فً وصف الخصوبة طوال حٌاة األم هو أ البحثأستخدم 
شٌر الى نسبة النساء التً تParity Progression Ratios (PPRs )))اإلنجابً  

 ,Hindeعدد محدد من االطفال الى عدد أعلى من االطفال )اللواتً ٌنتقلن من 

1998a;Hinde, 1998b ،) والتً تشتق من بٌانات توزٌع النساء حسب عدد االطفال

وٌقتصر تقدٌر هذه النسب على النساء فً نهاٌة حٌاتهن اإلنجابٌة فً الفئة الذٌن إنجبتهم، 
كامل السلوك اإلنجابً للنساء،  ( والتً تعتبر بٌانات مكتملة تعبر عن38-34العمرٌة )

( Past Fertilityالماضٌة )إضافة الى أن البٌانات فً األساس متحٌزة بإتجاه الخصوبة 
 ,Brass)( Recent Fertilityعن التأثٌر الضئٌل جداً إلتجاهات الخصوبة األخٌرة )

Juarez and Scott, 1997ٌهن (. تعطً هذه المعدالت نسبة النساء اللواتً سٌكون لد
( مثالً للنساء اللواتً PPRsتحسب )إذ فً وقت الحق على االقل مولود إضافً آخر، 

لدٌهن ثالث موالٌد من قسمة عدد النساء اللواتً سجلن لدٌهن أربع موالٌد احٌاء أو أكثر 
 على عدد النساء اللواتً سجلن لدٌهن ثالث موالٌد أو أكثر وهكذا.

( لجمٌع النساء المتزوجات PPRsابً )التعاقب اإلنج نسب( الى 6ٌشٌر جدول )
%( من النساء المتزوجات فً الفئة العمرٌة 84( الى ان أكثر من )38-34باالعمار )

%( من النساء كان لهم مولود الحق 81( لدٌهن الطفل االول، وأن أكثر من )34-38)
س، %( من النساء إنجبن لغاٌة المولود الساد71ولغاٌة المولود الرابع، وأكثر من )

%( من النساء وصلن 57%( من النساء إنجبن لغاٌة الطفل الثامن، و)61وأكثر من )

بالنسبة الى النساء المتزوجات حالٌاً  النسبالى المولود التاسع أو أكثر. بٌنما نالحظ هذه 
التعاقب اإلنجابً لجمٌع النساء  نسب( أعلى قلٌالً عن 38-34فً الفئة العمرٌة )

 المتزوجات بسبب التأثٌر القلٌل للطالق والترمل على الخصوبة.
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 ( من النساء المتزوجات2111التعاقب اإلنجابً لكل ) نسب(: 8جدول )

 3122لعام  (:5-56والنساء المتزوجات حالٌاً باألعمار )

وجببيانتعبلب اإل انىسبء انمتزوجبث حبنيبً  انىسبء انمتزوجبث  

952 952 1-2 

963 974 2-3 

932 943 3-4 

896 908 4-5 

842 842 5-6 

806 810 6-7 

778 782 7-8 

730 730 8-9 

681 686 9-:+
 

الرابعة لعام  الدورةمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

3122 

التعاقب اإلنجابً فً كل من  نسب( الى أختالف بسٌط ما بٌن 7كما ٌشٌر الجدول )
( وبالعموم فً الرٌف 38-34الحضر والرٌف ولجمٌع النساء المتزوجات باالعمار )

( 38-34%( من النساء المتزوجات فً الفئة العمرٌة )85أعلى من الحضر، حٌث أن )
%( فً المناطق الحضرٌة، وأن أكثر 84فً رٌف العراق لدٌهن الطفل االول مقابل )

مولود الحق ولغاٌة المولود الخامس بٌنما  نمن النساء فً الرٌف كان لدٌه %(81من )
%( من النساء إنجبن لغاٌة 71فً الحضر كانت النسبة لغاٌة المولود الثالث، وأكثر من )

%( من 61المولود السابع فً الرٌف ولغاٌة المولود الخامس فً الحضر، وأكثر من )

فأكثر فً الرٌف ولغاٌة المولود الثامن فً الحضر،  النساء إنجبن لغاٌة المولود التاسع
أي ان المرأة فً العراق التً لدٌها تسعة اطفال تستمر بإنجاب الطفل الالحق بنسبة 

%( فً كل من رٌف وحضر 54%( و )62.4%( فً عموم العراق وبنسبة )57)

لحصول الى التباٌن فً نسب النساء فً ا لنسبحٌث تشٌر هذه ا العراق على التوالً.
 نسبعلى مولود الحق والذي ٌعتمد على التحكم بالخصوبة حسب مكان االقامة، ف

التعاقب اإلنجابً لكل من الحضر والرٌف والعراق ككل تبدو مرتفعة حتى المولود 
الثانً ثم تبدأ باإلنخفاض مع زٌادة عدد االطفال والتً تشٌر الى زٌادة فً السٌطرة على 

   فال، حٌث ٌظهر التباٌن ما بٌن الحضر والرٌف.الخصوبة مع زٌادة عدد االط
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  ( من النساء المتزوجات باألعمار2111التعاقب اإلنجابً لكل )نسب (: 9جدول )

 3122لعام  ( لكل من حضر ورٌف العراق:56-5)

 انتعبلب اإلوجببي
 انتعبلب اإلوجببي وسب

 انعراق ريف حضر

1-2 950 960 952 

2-3 958 979 963 

3-4 924 955 932 

4-5 878 947 896 

5-6 816 910 842 

6-7 788 848 806 

7-8 759 820 778 

8-9 717 755 730 

9-:+
 

653 735 681 

الرابعة لعام  الدورةمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

3122 

( أن 1) الشكل ٌبٌن 1155و  5886بٌن عامً التعاقب اإلنجابً  نسبوعند مقارنة 
لدٌهن المولود األول وحتى  5886 عام%( من النساء المتزوجات فً 84أكثر من )

 لغاٌة آخر مولود التعاقب اإلنجابً باإلنخفاض التدرٌجً نسبتبدأ ه بعدو، الثالثالمولود 
من النساء إنجبن لغاٌة المولود التاسع فأكثر، بٌنما أختلفت الصورة فً  %(63)حٌث أن 

%( من النساء المتزوجات لدٌهن المولود األول 84أكثر من )حٌث أن  1155عام 

لغاٌة آخر  التعاقب اإلنجابً باإلنخفاض التدرٌجً نسبالثانً وبعده بدأت وحتى المولود 
، مما ٌعنً أن الزٌادة %( من النساء إنجبن لغاٌة المولود التاسع فأكثر57)وأن  مولود

 كم فً الخصوبة عبر الزمن.فً عدد االطفال ٌعتمد على التح
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 ( لعامً :5-56( امرأة باألعمار )2111(: نسب التعاقب اإلنجابً لكل )3شكل )

 3122و  8::2

 لعامالرابعة  لدورةمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات ا أحتسبالمصدر: 

 .، بغداد العراق 8::2، ونتائج التعداد العام للسكان لعام 3122

 

 التباٌنات فً متوسط عدد الموالٌد أحٌاء  3.5

سوف ٌقتصر تحلٌل التباٌن فً الخصوبة )متوسط عدد الموالٌد أحٌاء( على 
 مجموعتٌن من النساء هم:

( 8( سنة فأكثر، وٌتبٌن من الجدول )34من النساء فً األعمار ) المجموعة االولى
( مولود لكل 4.7العراق بلغت )بإن الخصوبة المكتملة لجمٌع النساء المتزوجات فً 

( مولود لكل امرأة وهً أعلى منها فً الحضر 5.7امرأة، كما بلغت  فً الرٌف )
ٌعطً مؤشر عن التباٌنات فً  ن(، حٌث أن  متوسط عدد الموالٌد احٌاء له4.4)

 الخصوبة المكتملة.

-51) نهمن النساء تمثل النساء اللواتً مدة الحٌاة الزواجٌة ل والمجموعة الثانٌة
( سنة، وقد تم أختٌار هذه المجموعة من النساء لعدة أعتبارات منها أن النساء فً هذه 53

المجموعة لهم تقرٌباً نفس القدر من التعرض لإلنجاب، فقد بلغ متوسط عدد الموالٌد لهذه 
( مولود وهً قرٌبة جداً من المتوسط العام للعراق 2.7المجموعة فً عموم العراق )

 لكل من الحضر والرٌف. ونفس الحال

 

956 968 956 932 904 877 841 797 740 952 963 932 896 842 806 778 730 681 

1-02-13-24-35-46-57-68-7+9-8

1997 2011
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 حٌاء للنساء المتزوجات حسب العمر الحالًأمتوسط عدد الموالٌد (: :جدول )

 3122ومدة الحٌاة الزواجٌة لعام 

 مكبن اإللبمت 
 انعراق

 ريف حضر

 انعمر انحبني

36ألم مه   1.3 1.4 1.3 

36-45  2.9 3.6 3.1 

46-55  4.5 5.6 4.8 

45+ 5.5 6.8 5.8 

انحيبة انزواجيتمدة   

6ألم مه   1.0 1.0 1.0 

6-:  2.4 2.7 2.5 

21-25  3.6 4.4 3.8 

26-2:  4.6 5.7 4.9 

31-35  5.3 6.5 5.6 

36-3:  6.2 7.5 6.6 

30+ 7.1 8.5 7.5 

 3.5 4 3.3 انكم

الرابعة لعام  بدورتهمن البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات  أحتسبالمصدر: 

3122 

 األستنتاجات والتوصٌات .4

 األستنتاجات 4.2

من خالل تحلٌل البٌانات الخام للمسح العنقودي متعدد المؤشرات بجولته الرابعة 
 :ت وإتجاهات الخصوبة المكتملة الىكشفت مستوٌا، 1155لعام 

بتقدم العمر فً عموم العراق  متوسط عدد الموالٌد احٌاء للمرأة العراقٌةتزاٌد  .2
 ( سنة38-34) قٌمة له فً الفئة العمرٌة علىلٌبلغ أوفً كل من الحضروالرٌف 

كبٌر ما بٌن الحضر ، ولكن مع أختالف لإلشارة الى مستوى الخصوبة المكتملة
 ( مولود لصالح الرٌف.5.23والرٌف مقداره )
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نتٌجة  عٌنة المسحلطالق أو الترمل على الخصوبة فً أي تأثٌر ل ال ٌوجد .3
متوسط عدد الموالٌد احٌاء لجمٌع النساء المتزوجات والنساء لتقارب 

 . مولود لكل امرأة( 2.4البالغ حوالً ) المتزوجات حالٌاً ولجمٌع االعمار

أذ أن  بإتجاه األعداد الكبٌرة للموالٌد عٌنة المسح تمٌلتوزٌع أعداد الموالٌد فً  .4
%( 17.7المتزوجات لٌس لدٌهن اطفال، و)%( من جمٌع النساء 51تقرٌباً )

%( لدٌهن ثالث أو اربعة موالٌد، 17.5لدٌهن مولود واحد أو مولودٌن، و)
، %( لدٌهن سبعة موالٌد فأكثر52.6%( لدٌهن خمس أو ستة موالٌد، و)56و)

دراسة متوسط عدد الموالٌد مقترناً بالتحكم فً العمر والعمر عند مما تطلب 
 ة واضحة لنمط الخصوبة فً العراق.ل الى رؤٌالزواج االول للوصو

( 38-34) المتزوجات حالٌاً بالفئة العمرٌةالنساء  %( من3.6)بٌن البحث بأن  .5

، مع لمستوى العقم االولًمما أعطً تقدٌر  لٌس لدٌهن اطفال على االطالق
عدم وجود فروق معنوٌة بٌن توزٌع فئتً النساء المتزوجات حالٌاً اإلشارة الى 

النسبة الى عدد الموالٌد اء المتزوجات حالٌاً واللواتً سبق لهن الزواج بوالنس
 االحٌاء

إنخفاض واضح فً الخصوبة خالل فترة الثالث عقود السابقة الناتجة عن  .6
الفروقات بٌن متوسط عدد األطفال للنساء فً جمٌع االعمار مع النساء فً 

من النساء المتزوجات ( سنة لكل 38-34نهاٌة حٌاتهن اإلنجابٌة باألعمار )

 حالٌاً والسابق لهن الزواج والنساء المتزوجات حالٌاً.
الحالً للمرأة  مقٌاس متوسط عدد الموالٌد مقترناً بالتحكم فً العمربإستخدام  .7

سرٌع فً نسبة النساء النخفاض ، بٌن البحث اإلنمط الخصوبةللوصول الى 
الخصوبة للنساء فً جمٌع اللواتً لٌس لدٌهن اطفال مع ارتفاع فً مستوى 

عدد الموالٌد احٌاء متوسط العمر فإن توزٌع النساء حسب ، وبتقدم االعمار
 الحالً ٌصبح أكثر أنتشاراً.

مقٌاس متوسط عدد الموالٌد مقترناً إستخدام البحث  نمط الخصوبةللوصول الى  .8
نمط التباٌن فً متوسط عدد ، وقد أشار بالتحكم فً العمرعند الزواج االول

الى أنه كلما ٌرتفع العمر عند الزواج  الموالٌد االحٌاء لجمٌع النساء المتزوجات
مما ٌعنً وجود عالقة سالبة وقوٌة االول ٌنخفض عدد الموالٌد األحٌاء للنساء، 

بٌن العمر عند الزواج االول والخصوبة بسبب التناقص فً طول فترة التعرض 
وكذلك الحال بالنسبة الى حضر ، لخطر الحمل مع ارتفاع العمر عند الزواج

فً جمٌع الفئات فقد إنخفض متوسط عدد الموالٌد االحٌاء للنساء ورٌف العراق 
 .العمرٌة تدرٌجٌاً 

للنساء على الخصوبة أستخدم البحث  متوسط عدد الموالٌد احٌاء لبٌان تأثٌر .9
العمر مؤشر اساسً فً إختبار العوامل التً تخفض من معدالت الموالٌد وهو 

مع مدة الحٌاة الزواجٌة التً تتحكم فً التباٌن فً أعداد  د الزواج االولعن
 ، وأشارت النتائج الى أن:الموالٌد
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  تأثٌر العمر عند الزواج االول قلٌل على مستوى أعداد الموالٌد خالل أول
خمس سنوات من الزواج وقلٌل نسبٌاً خالل أول عشر سنوات من الزواج، 

العراقٌة تمٌل الى ان ٌكون لدٌها فً المتوسط أكثر مما ٌدل على أن المرأة 
من طفلٌن خالل أول عشر سنوات من الزواج أٌاً كان العمر عند الزواج 
االول فً عموم العراق وكذلك فً كل من الحضر والرٌف وبالتالً 
ٌنخفض متوسط عدد الموالٌد االحٌاء بشكل ملحوظ مع أرتفاع العمر عند 

 الزواج.

 ٌ( والنساء المتزوجات 54ن النساء المتزوجات قبل العمر )هناك أختالف ب
( سنة فأكثر والتً تتزاٌد مع زٌادة مدة الحٌاة الزواجٌة، 18-14باالعمار )

( سنة فإن 58-54فمثالً بالنسبة للنساء اللواتً مدة زواجهن ما بٌن )
( 54االختالف بٌن النساء اللواتً كان عمرهن عند الزواج االول أقل من )

( سنة عند الزواج االول بحوالً مولود واحد، 18-14والنساء بعمر ) سنة
( 11وٌزداد هذا االختالف بحوالً مولودٌن أثنٌن للنساء المتزوجات لمدة )

 سنة أو أطول من ذلك، ونفس الحال بالنسبة لحضر ورٌف العراق. 

 ( 14ارتفاع كبٌر فً الخصوبة عند النساء المتزوجات لمدة تزٌد عن )
( فإن 13-11حتى بالنسبة الى النساء اللواتً مدة حٌاتهن الزواجٌة )سنة، و

تأثٌر ارتفاع العمر عند الزواج االول فً تحقٌق الخصوبة أصبح واضحاً 
 .( سنة11فقط عند النساء اللواتً تزوجن بعد العمر )

 

كشفت المؤشرا ت الى أن الزٌادة فً عدد االطفال ٌعتمد على التحكم فً  .:
التعاقب اإلنجابً خالل الفترة  نسبمقارنة الخصوبة عبر الزمن، من خالل 

%( من النساء المتزوجات فً 84أكثر من )التً أفرزت بأن  (5886-1155)
 نسبت بدأه بعدو، الثالثلدٌهن المولود األول وحتى المولود  5886عام

من  %(63)وأن  لغاٌة آخر مولود التعاقب اإلنجابً باإلنخفاض التدرٌجً
 1155بٌنما أختلفت الصورة فً عام  النساء إنجبن لغاٌة المولود التاسع فأكثر،

%( من النساء المتزوجات لدٌهن المولود األول وحتى 84أكثر من )حٌث أن 

لغاٌة  اإلنخفاض التدرٌجًالتعاقب اإلنجابً بنسب الثانً وبعده بدأت المولود 
 .%( من النساء إنجبن لغاٌة المولود التاسع فأكثر57)وأن  آخر مولود

لجمٌع النساء لوصف الخصوبة طوال حٌاة األم أشارت نسب التعاقب اإلنجابً  .21
%( من النساء 84( الى ان أكثر من )38-34المتزوجات باالعمار )

لطفل االول، وأن أكثر من ( لدٌهن ا38-34المتزوجات فً الفئة العمرٌة )
%( من النساء كان لهم مولود الحق ولغاٌة المولود الرابع، وأكثر من 81)
%( من النساء 61%( من النساء إنجبن لغاٌة المولود السادس، وأكثر من )71)

%( من النساء وصلن الى المولود التاسع أو 57إنجبن لغاٌة الطفل الثامن، و)
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نفس النساء المتزوجات حالٌاً فً عند  أعلى قلٌالً  النسب، بٌنما كانت هذه أكثر
 .بسبب التأثٌر القلٌل للطالق والترمل على الخصوبة، الفئة العمرٌة

لجمٌع النساء أختالف بسٌط فً نسب التعاقب اإلنجابً ما بٌن الحضر والرٌف  .22
، مع تباٌن فً الرٌف أعلى من الحضروعموماً  (38-34المتزوجات باالعمار )

لنساء فً الحصول على مولود الحق والذي ٌعتمد على التحكم فً نسب ا
التعاقب اإلنجابً لكل من  ، حٌث ظهرت نسببالخصوبة حسب مكان االقامة
باإلنخفاض  تمرتفعة حتى المولود الثانً ثم بدأ الحضر والرٌف والعراق ككل
الى زٌادة فً السٌطرة على الخصوبة مع  تؤشرمع زٌادة عدد االطفال والتً 

 ٌظهر التباٌن ما بٌن الحضر والرٌف.  وهنا  زٌادة عدد االطفال

( سنة فأكثر 34نتٌجة لتحلٌل التباٌن فً الخصوبة ما بٌن النساء فً األعمار ) .23
( سنة، تبٌن بإن الخصوبة 53-51والنساء اللواتً مدة الحٌاة الزواجٌة لهم )

( مولود لكل امرأة، 4.7ساء المتزوجات فً العراق بلغت )المكتملة لجمٌع الن
( مولود لكل امرأة على 5.7و  4.4كما بلغت  فً كل من الحضر والرٌف )

التوالً. كما بلغ متوسط عدد الموالٌد للفئة الثانٌة من النساء فً عموم العراق 
( 3.3و  2.5( مولودلكل امرأة كما بلغت فً كل من الحضر والرٌف )2.7)

ولود لكل امرأة على التوالً وهً قرٌبة جداً من المتوسط العام للعراق ونفس م
 الحال لكل من الحضر والرٌف.

 

 التوصٌات  4.3

أعطاء األهمٌة الكبٌرة لبرامج تنظٌم األسرة وخاصة فً الرٌف العراقً،  .2
ومتابعة الستراتٌجٌات الفعالة لحث وأقناع النساء على أستخدام وسائل تنظٌم 

الفائدة فً الحصول والتركٌز على الجانب األقتصادي واألسرة وتأخٌر الحمل 
 على أقل عدد من األطفال.

إلهتمام التخطٌط الصحً ومنفذي ومصممً  مثٌرة البحثأن تكون مخرجات  .3
السٌاسات المستقبلٌة التً تهدف الى تحسٌن صحة األم وبالتالً السٌطرة على 
الخصوبة وأن تكون المسعى العلمً للباحثٌن فً المستقبل للعمل فً هذا 

 المجال الحٌوي من البحوث بعد أن وفرت األساس لذلك.

ً تعتبر أحد ى السٌاسات التً ٌجب أن التوالتعلٌمٌة توسٌع الخدمات الصحٌة  .4
ٌتبناها صانعو السٌاسات لما لها من تأثٌر على الخصوبة من خالل مساهمة 
المرأة فً قوة العمل ورفع العمر عند الزواج، مع التركٌز على الرٌف 

 . العراقً

منظمات المجتمع المدنً، النظام التعلٌمً،  بٌنفتح قنوات للمشاورات المفتوحة  .5
من خالل توسٌع برامج التواصل الثقافً  ،والجهات البحثٌةألعالم وسائل ا

واإلتصاالت المباشرة بٌن السكان وقضاٌاهم الملحة، الهادفة الى تداخل أدوار 
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كبٌر وتأثٌر جوهري فً  كل من المرأة واألسرة والمجتمع لما لهم من دور
الصغٌرة  رسم مالمح السٌاسة السكانٌة، وتشجٌعهم على تبنً مفهوم األسرة

وتكلفة إنشاء الطفل والخطورة العالٌة للحمل المبكر والمتأخر على صحة األم 
 والطفل، مع التركٌز على المناطق الرٌفٌة .
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Abstract: To achieve appropriately fertility rate is a 

fundamental goal of the objectives population policy 

of any country, Iraq has faced the high fertility rates 

during long periods of time, but he was able to limit 

the high fertility rates in recent years, accompanied 

by an improvement in the economic and social 

situation, health and other factors that are direct and 

indirect effect of reduction fertility.  

The research focused on the analysis of fertility using 

the reproductive history of the sample of married 

women ages ( 15-49 ) from the raw data of Cluster 

Survey MICS to Iraq in 2011 to ( 37022 ) woman , in 

addition to the analysis of the levels and trends and 

patterns of fertility throughout the life of the mother 

(completed fertility ) from the index of mean children 
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ever born which is one of the important variables that 

a directly effect on  fertility, as the of mean children 

ever born to women ages ( 45-49 ) reflects the past 

fertility while reflecting the fertility rates (TFR) 

fertility rates during the three or five years preceding 

the survey , index of parity progression ratio which 

refers to the proportion of women at the end of their 

reproductive lives in the age group ( 45-49 ) who are 

progress from a certain number of children to the 

highest number of children , and research has come 

to define the maximum level of fertility at the age 

group ( 45-49 ) is 5.8 births per woman in the whole 

of Iraq , also gave the estimate to the level of Primary 

Sterility deep (4.7%) of women do not have children 

(childless) , also appeared the parity progression 

ratio in both urban and rural areas and Iraq are high 

even second child then begins to decrease with the 

increase in the number of children, which refers to an 

increase in fertility control with increasing number of 

children . 

 

Keywords: Completed Fertility (45-49) year, Age 

Specific Fertility Rate, Accumulative Fertility, 

Mean Children Ever Born, Parity Progression 

Ratios, Total Fertility Rate. 


