
 
 
 

 
 

 مرتضى مظفر سهر الكعيبم.د.

 كلية الرتبية للبنات-جامعة البصرة

 جغرافيةقسم 
 :املستخهص

ظاىرة العنوسة أحد المواضيع االجتماعية الميمة التي اتسع صداىا بعد التغير السياسي في العراؽ تعد   
وحدوث تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية وعادات غربية دخيمة اصابت المجتمع العراقي ،  2003لعاـ 

االسر مف جية الغموض مف  انتابيالكف بالمقابؿ ال زاؿ الصمت والتكتـ عمى ىذا الظاىرة التي 
بالدرجة االولى التي تعد نصؼ  بالنساء اوالحكومات المتعاقبة مف جية اخرى ، ويعزى ذلؾ الرتباطي

ولحساسية ىذه الظاىرة عند المجتمع العراقي ومنيا مدينة شط العرب ذات التنشئة االجتماعية ، المجتمع 
والوقوؼ  مدينة شط العربالظاىرة في جاء البحث ليسمط الضوء عمى حجـ ىذه ، ليذا الريفية المحافظة 

االجتماعية التي تعاني منيا النساء في ظؿ التغير السياسي مف منظور والتأثيرات  االسبابعمى ابرز 
، مع رفد البحث بمجموعة مف الحموؿ الناجعة البعض منيا يقع عمى عاتؽ الجيات المعنية  جغرافي بحت

 تيا .والجانب االخر يقع عمى عاتؽ العانسة واسر 
 أثار العنوسةالكممات المفتاحية :عانس أسباب العنوسة ،الخصائص االجتماعية لمعانسات،

Geographical Analysis of Spinsterhood in Shatt Al-Arab District and its 

Effects and Methods of its Treatment in 2017  

Lecturer Dr.Murtadha Mudhefer Seher Al-Qa’bi 

ABSTACT 

     The phenomenon of spinsterhood is one of the important social issues that 

have expanded after the political change in Iraq in 2003 and the occurrence of 

economic, social and cultural changes and alien Western habits invaded the Iraqi 

society. However, in return this phenomenon is kept silent, which has become 

ambiguous to the families on the one hand and successive governments on the 

other. This is due to his association with women in the first place since women 

make up one half of the society. Because of the sensitivity of this phenomenon 

in Iraqi society, including the Shatt Al-Arab District with the conservative rural 

social education, the research is to identify the main causes and social impacts 

experienced by women in the Shatt Al-Arab District under the political changes 

from a purely geographical perspective. With the research supplemented by a 

range of effective solutions, some of which fall on the designated bodies and the 

others fall on the woman and her family. 
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انتحهيم املكاني نهعنىست يف مدينت شط انعرب وتأثرياتها وسبم 
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 :املقدمت
، اذ حث اهلل تعالى عباده  مف اوليات القراف الكريـ والسنة النبوية الشريفة عفيفةيعد الزواج وتكويف اسرة  

 في ايات كثيرة نورد منيا قولو تعالى )عمى الزواج والسعي فيو                

                            ) ( 1)  وفي سياؽ الحديث .
وكذلؾ قوؿ ائمة  (2)" ما بني بناء في االسالـ أحب إلى اهلل عز وجؿ مف التزويجقاؿ رسوؿ اهلل )ص( " 

( " تزوجوا فاف عميو السالـ( في التأكيد عمى سنة الزواج ، اذ قاؿ االماـ عمي )عميو السالـاىؿ البيت )
ركعتاف يصمييما متزوج افضؿ مف ( " عميو السالـالتزويج سنة رسوؿ اهلل )ص( " وقوؿ االماـ الصادؽ )

االسرة اساس المجتمع لذلؾ بصالحيا يصمح المجتمع ويخمؽ  الف،  (3) " سبعيف ركعة يصمييما عازب
لدينا الدعامة االولى لالخالؽ الفاضمة وانشاء مجتمع متماسؾ ، فالزواج سكف لمنفس ومتاع لمحياة 

لقمب ونعمة وراحة لمزوجيف . فضال عف ذلؾ فاف الزواج حمـ يداعب خياؿ كؿ فتاة لتتوج اوطمأنينة في 
اودعيا اهلل في قمب الفتاة وىي التي نسانية اال غريزتيااز التعبير ( وتمارس ممكة عمى عرشيا ) اف ج

لدينا ظاىرة العنوسة لمجنسيف وتداعياتيا الوخيمة عمى المجتمع اوال  أغريزة االمومة ، وبعكس ذلؾ تنش
 ومنيا ) الجريمة ، المخدرات ، الفقر ، ..الخ( واقتصاديا ونفسيا ثانيا .

 : البحثمشكمة 
عف الزواج والتي القت بضالليا عمى  الشبابالتي تقؼ وراء عزوؼ  الحقيقية ما ىي اىـ االسباب   

 تزايد حاالت العنوسة لدى النساء في مجتمع مدينة شط العرب ؟
 اما التساؤالت الفرعية :

 مرتبطة بتجاوز سف الزواج؟ النساءىؿ ظاىرة العنوسة عند  -
 ىؿ العنوسة مرتبطة بطموحات الفتاة ورغبتيا في اكماؿ دراستيا؟  -
 ؟ لمفتيات داخؿ االسرةىؿ ترتبط العنوسة بالعادات والتقاليد السائدة والخاصة بالترتيب الزواجي  -
 العانسات اوال والمجتمع واالسرة ثانيا؟ النساء ما االثار السمبية المترتبة عمى ظاىرة العنوسة عمى -

 

 ث :فرضية البح
اقتصادية واجتماعية ساىمت في تزايد حاالت العنوسة لدى نساء مدينة شط سياسية و . ىناؾ عوامؿ 1

 . البحثوالتي ادت إلى ارتفاع حجـ ىذه الظاىرة في منطقة  العرب
الكثيرات يتجاوزف  وبروز رغبات لدى النساء في العمؿ جعؿ 2003بعد عاـ  االقتصاديالتغير حالة . 2

 سف الزواج بكثير.
 المجتمع ليا ثالثا. ة. تترؾ العنوسة اثارا اجتماعية ونفسية وصحية عمى العانس اوال واسرتيا ثانيا ونظر 3

 أهمية البحث :
تناولت ىذا  ، ليذا ليذه المشكمة الميمةجادة تيدؼ اليجاد حموؿ  تكمف اىمية البحث بعدـ وجود دراسة  

مف جية ، ولعدـ اىتماـ الجيات المعنية واالسرة بتزايد ىذه الظاىرة مف جية  البحثالموضوع في منطقة 
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عمى الرغـ مف عدـ وجود  شط العرب اخرى ، ليذا جاء البحث ليتقصى حجـ ظاىرة العنوسة في مدينة
النقص الحاصؿ في  لسدستبياف الباحث االستعانة باستمارة اال اوجب عمى، مما  البيانات الخاصة بيا

 البيانات .
 البحثحدود منطقة 

والتي تقع في ، مكانيًا بمدينة شط العرب المركز اإلداري لقضاء شط العرب  البحثتمثمت منطقة     
الجزء الجنوبي مف السيؿ الرسوبي العراقي وتمثؿ الجزء الشرقي مف محافظة البصرة بيف تقاطع قوس 

           ىكتار( أي 761,3)  شغمت المدينة مساحة. شمااًل (  30,31شرقًا ودائرة عرض 47,51طوؿ) 
 .2017نسمة( لعاـ  62145)  ( وبحجـ سكاني1( خريطة ) اً سكني اً حي 15( وتضـ ) 2كـ7,7) 
 . 2017لعاـ أما الحدود الزمانية فقد حددت  

 عينة البحث :
ظاىرة العنوسة ينتابو الحرج الكبير لمفتاة اواًل والسرتيا ثانيا  مثؿمف الواضح اف دراسة موضوع حساس  

، ومع ذلؾ استطاع الباحث  عمى الصعيديف االسري او الحكومي لذلؾ ال توجد بيانات تخص ىذا الجانب
مف خالؿ العينة المختارة اف يعطي باالرقاـ حجـ محدد لظاىرة العنوسة في المدينة وتوزيعيا جغرافيا عمى 

%( مف جممة عدد 5)  احياء المدينة ، ليذا اخذت العينة العشوائية البسيطة محورا لذلؾ بحجـ عينة
أستمارة عمى جميع  600( ، اذ تـ توزيع اكثر مف 1)( أسرة  ، ممحؽ 9006االسر في المدينة البالغ )

المختارة ، ومع ذلؾ  ( استمارة حسب العينة 471احياء المدينة وتـ الحصوؿ عمى النسبة المطموبة وىي )
( استمارة لكونيا لـ تممئ بالشكؿ المطموب ىذا مف جية ، وبعض االستمارات احتوت 156تـ استبعاد )

واحد كما في حيي الزراعة والدواجف واالكوات مف جية ثانية ، لذلؾ عمى عانستاف ضمف المسكف ال
  (  2، ممحؽ ) 2017( عانس حسب العينة المختارة لعاـ 324ضمت مدينة شط العرب )

 2017مدينة شط العرب حسب االحياء السكنية لعام  (1خريطة )

 
 المصدر : باالعتماد عمى :

 . 2011سـ لعاـ 60بدقة مكانية  Quick Bird 2( المرئية الفضائية لمقمر االصطناعي 1)
 100000/ 1( التصميـ االساسي لمدينة شط العرب ، مقياس الرسـ ، 2)
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 يف اندول انعربيت ومعدالتهاانىاعها  اوال : مفهىو انعنىست
 . مفهوم العنوسة :1 
 العنوسة لغة -أ
) العنوسة ( ىي كممة مأخوذة مف ) عنس ( عنست المرأة تعنس بالضـ عنوسًا وعناسًا وتأطرت وىي   

عانس مف نسوة عنٍس وعوانس وعنست وىي معنس وعنسيا أىميا اي حبسوىا عف االزواج حتى جازت 
يقاؿ اف  ،وىذا المعنى يدؿ عمى اف الفتاة اذا كبرت وعجزت في بيت ابوييا ،  (4)فتاء السف ولما تعجز

     عنست اي طالت عزوبتيا ولـ تتزوج ، اذ يبدأ جسد الفتاة بعد عمر معيف غالبا ما يكوف  الفتاة
احتماالت قدرتيا عمى االنجاب  وتقؿاالنثوية الجاذبة لمجنس االخر  ة( سنة بفقداف خصائص30-40)

 . (5) وتكوف بداية التغيرات اليرمونية والنفسية والعصبية لممراة
 العنوسة اصطالحًا  -ب
، وبعض االحياف تطمؽ عمى الرجؿ الذي لـ يتزوج لكوف زوج تيطمؽ لفظ العنوسة عمى الفتاة التي لـ ت  

التي لـ تتزوج وليس  الفتاةاف مفيـو العنوسة يطمؽ عمى  االعـ االغمبالمفظ مشترؾ بيف الجنسيف ، لكف 
عمـ . اما فيما يخص ىذا المفيـو مف وجو نظر (6)الف الرجؿ يطمؽ عميو عازب وليس عانس الرجؿ

االجتماع فيشير المفيوـ إلى اف الفتاة اذا ما وصمت إلى سف معيف حتى تصبح غير مرغوب بيا لمزواج 
قتصادية واالجتماعية ويبدو اف اسباب تأخر الزواج لدى الفتيات يرجع لمعديد مف العوامؿ )اال، 

 . (7)ظاىرة سمبية مف صنع البشر اعتبارهيمكف لكف االىـ في االمر  والسياسية(
السيما بيف المجتمعات الشرقية والغربية منيا ، وايضًا بيف  تختمؼ المجتمعات في تحديد سف لمعنوسة    

في حيف  ، سنة( 35)سف العنوسة تحدد  فبعض المجتمعات المتحضرة،  الريفيةو المجتمعات الحضرية 
المجتمعات الحضرية  فيوكذلؾ الحاؿ  .سنة( 35-25العمرية )تحدده ضمف الفئة  ىناؾ مجتمعات اخرى

( سنة ، وبما اف مجتمع 25في حيف اف المجتمعات الريفية تحددة بسف )، ( سنة 30تحدده بسف )التي 
بالعادات والتقاليد القديمة لذلؾ  بعض االسرتمسؾ ىو مجتمع حضري ، عمى الرغـ مف  البحثمنطقة 

( 30يعتمد سف )الذي  وىو متوافؽ مع السف المحدد في العراؽسنة ، ( 30سوؼ نحدد سف العنوسة )
 عانس .السنة لمفتاة 

 . انواع العنوسة :2
المستوردة مما  بالتغيرات الثقافية واالجتماعية البحثالمجتمعات العربية ومنيا منطقة  استأثرت    

تتزوج وفؽ الشريعة  فيتداعى مفيوـ اف الفتاة يجب  اذ،  انعكست عمى االسر وبناتيـ عمى حدا سواء
االسالمية التي حددت سف التاسعة مف عمر الفتاة وقت افضؿ لزواجيا ىذا مف جانب ، ومف جانب اخر 

يرغبف بالتعمـ واالجتياد والحصوؿ عمى شيادة جامعية ومف ثـ التوظيؼ عمى  الالتيزيادة طموح النساء 
ذلؾ يمكف اقتصار انواع العنوسة في مدينة شط العرب بحسب النقاط ، ل ةحساب الزواج وتكويف اسر 

 التالية :
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 العنوسة االختيارية : -أ
، اذ كاف العراؽ ومنطقة  2003قبؿ التغير السياسي لعاـ  معروفاً لـ يكف ىذا النوع مف العنوسة     

روؼ عصيبة نتيجة لمحصار االقتصادي الذي فرض اباف اجتياح العراؽ ظمف ضمنيا تمر ب البحث
كانت  ليذاتذكر  اىميةلـ يكف لمتوظيؼ اية  ، اذلمكويت وبالتالي كاف الموظؼ يعاني مف ضنؾ العيش 

والتحسف الكبير في المستوى  2003، لكف بعد عاـ عندما يتقدـ ليا شخص لخطبتيا  تتزوج مباشرةً الفتاة 
، اخذت العديد مف النساء بالتسابؽ لمحصوؿ عمى شيادات جامعية وحتى شيادات عميا بغية االقتصادي 

االختيارية اخذت تزداد رقعتيا يوما بعد يوـ ليس في منطقة البحث فحسب  العنوسةالتوظيؼ ، لذلؾ فاف 
سف خر بؿ وفي جميع مناطؽ العراؽ ، واصبحت الفتاة ترغب باالستقاللية المادية وىذا عمى حساب تا

 .وبالتالي اصبحت عانس بسبب تجاوز سف الزواج المحدد زواجيا
 : العنوسة الحتمية -ب
تحدث ىذه العنوسة بسبب العديد مف االسباب منيا العادات والتقاليد المتوارثة السيما في المناطؽ    

السباب معينة مثؿ ، اذ تجبر بعض االسر فتياتيـ عمى العنوسة تبعا  البحثالريفية ومف ضمنيا منطقة 
الزواج في االسرة مف حيث تزويج االخت الكبرى وبعدىا  ترتيبالبد لمفتاة اف تتزوج  مف االقارب ، او 

االخت االصغر وىكذا ، او يحدث نتيجة لظروؼ معينة مثؿ سياسية كما ىي الحاؿ الحرب العراقية 
لثانية وما اسفر عنيا فرض حصار استمرت لمدة ثماف سنوات وحرب الخميج االولى وا التيااليرانية 

اقتصادي الذي قوض مف قدر الشباب عمى الزواج ، فضال عف ذلؾ قد يكوف عدـ تقدـ اي شخص 
لخطبة الفتاة نتيجة لعدـ وجود الجماؿ المطموب او اسباب اخرى في بروز ىذا النوع مف العنوسة ، إلى 

ت العنوسة اذ تقارف بعض االسر بناتيـ مع اخر في زيادة حاال عامالً جانب ذلؾ فاف غالة الميور يعد 
حالتيـ االجتماعية واالقتصادية وبالتالي رفض الزوج المتقدـ الذي ال يناسب امكانياتيـ المادية او 

 .(8) االجتماعية
 في الدول العربية  بمغة االرقامالعنوسة . 3
 لبنان فمف المالحظ اف ، تعاني الدوؿ العربية مف ارتفاع مؤشر العنوسة لدى النساء تبعا لعوامؿ مختمفة  

 سنة 30عداد النساء العانسات التي تجاوز اعمارىف أ%( مف حيث 85بواقع ) االولىالمرتبة قد احتمت 
% فقط مف النساء حصموا عمى ازواج مناسبيف في حيف تعاني 15بحسب دراسة مسحية إلى اف و فأكثر 

% مف النساء مف ظاىرة العنوسة ويعزى ذلؾ إلى ظاىرة التحضر واالختالط غير االخالقي 80اكثر مف 
 بنسبة االماراتدولة  الثانيةفي حيف جاء بالمرتبة  ،بيف الجنسيف بالتالي عزوؼ الشباب عف الزواج 

%( وىنا لعب العامؿ االقتصادي دورا ميما اذ اف االمارات مف البمداف الغنية والتي تتسـ بارتفاع 75)
الدخؿ الفردي وبالتالي فاف الشباب يتزوجوف مف نساء اجنبيات وفقًا لمقانوف في حيف ال يحؽ لمنساء 

الت العنوسة المرتفعة فييا. اما االماراتيات اف يتزوجف مف غير االماراتي ، وىذا يدلؿ عمى تفاقـ معد
مف اعداد النساء العانسات ، ويبدو اف عمى التوالي % 70 بنسبة العراق وسويافقد احتؿ  الثالثةبالمرتبة 

الوضع االمني المتردي والصرعات الداخمية فضال عف الوضع االقتصادي المتأـز دفع الكثير مف الشباب 
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ري او المشاركة في الحروب او سية اخرى حالة التيجير القبالعزوؼ عف الزواج ىذا مف جية ، ومف ج
، مما اليجرة االختيارية التي حدثت في العراؽ وسوريا اثرت بشكؿ مباشر في اعداد الذكور دوف االناث 

مما لو  سنة( فأكثر 30السيما الذيف تجاوزت اعمارىف عف ) ويات خياليةستدفع ذلؾ بالعنوسة لم
 نسبةالتي سجؿ  تونسفكانت مف نصيب  الربعةالمجتمعات . اما المرتبة انعكاسات خطيرة عمى تمؾ 

%( بسبب عزوؼ الشباب وتاجيؿ الزواج ما بعد الدراسة والعمؿ ، اما فيما يخص 62) فييا العنوسة
تبحث عف وظيفة عمؿ تناسبيا مما تخسر سنوات طويمة مف عمرىا  فالغالبية العضمى التونسيات النساء

ارتفاع اعداد  عندبالبحث يقابؿ ذلؾ تأجيؿ التفكير بالزواج إلى ما بعد الحصوؿ عمى الوظيفة وىذا اسفر 
( سنة ىـ في حاؿ العزوبية ، واف ىذه النسبة الالفتة 29-25العانسات السيما المنتميف لمفئة العمرية )

 الخامسةالمرتبة  الجزائر% لدى االناث. واحتمت 49% مقابؿ 85مرتفعة لدى الذكور اكثر مف  لالنتباه
سنة  25عانس لمفئات العمرية التي تجاوزت  مميوف 11باف ىناؾ  2003قدر في عاـ %( اذ 51بواقع )

 الكثير مفاالمنية والتي انعكست عمى ىجرة  تواالضطرابابسبب االوضاع االقتصادية المتردية 
الجزائرييف إلى اوربا بحثا عف العمؿ مما انعكس عمى تغير نسبة النوع والتي ارتفعت بشكؿ مخيؼ لتسجؿ 

.  (9)يشير إلى احالة نحو مميوني مف النساء عمى العنوسة بشكؿ دائـ وىذاذكر (  100انثى لكؿ  139)
%( نتيجة إلى غالء 45العنوسة والتي بمغت )  نسبمف حيث  السادسةبالمرتبة  السعوديةواستاثرت 

الميور وتكاليؼ الزواج المرتفعة ، اذ يقوـ بعض اولياء االمور بتحميؿ الخاطب فوؽ طاقتو عمى الرغـ 
مف االوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بيا السعودية حاليا ، ىذا إلى جانب زيادة حاالت رفع 

بسبب منع الفتيات مف الزواج مف قبؿ اولياء امورىـ الذيف  الدعاوي لدى محاكـ االحواؿ الشخصية
 واخالقو ويضعوف شروط معينة البد لمفتاة االلتزاـ بيا مثؿ الزواج مف نفس القبيمة دوف مراعاة درجة ايمان

، فضال عف شرط الكفاءة المالية والتعميمية واالجتماعية ، وىناؾ اتجاه اخر ىو  السيما المتقدـ لمزواج
ولياء االمور تزويج بناتيـ حسب الترتيب العمري فبعض االباء يشترط تزويج بناتو حسب الترتيب رغبة ا

العمري فال يزوج الصغرى في حاؿ تقدـ شخص ليا قبؿ اختيا الكبرى ، وىذا يفسر حجـ الظاىرة 
نسبة ب لسابعةاالمرتبة  مصر والمغربوتدرجًا فقد احتمت كؿ مف  .(10)والمعاناة الكبيرة لمنساء السعوديات

( مالييف عانس 8ما يقارب ) 2016لعاـ  مصر%( لكؿ منيما مف اعداد العانسات ، اذ سجؿ في 40)
مف مجموع الفتيات سف الزواج بسبب االزمة االقتصادية والسياسية بعد احداث الثورة المصرية ، فضال 

منيا بحثا عف عمؿ مما ترؾ  عف ىجرة اعداد كبيرة مف الشباب المصري لمدوؿ العربية السيما الخميجية
فقد  المغربواخالؿ واضح في التركيب النوعي ، اما فيما يخص  العانسات اعداد كبيرة جدا مف النساء

روؼ العوز وزيادة معدالت البطالة في عزوؼ الشباب عف الزواج وبالتالي تفاقـ اعداد ضخمة ظدفعت 
المرتبة  البحريناحتمت  ما%( ، في35بنسبة ) منةالثاالمرتبة  ليبيامف النساء العانسات فييا. واحتمت 

فضال عف ارتفاع معدالت  %( والسباب مختمفة منيا الوضع االمني وعدـ االستقرار25بواقع ) التاسعة
 البطالة .
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 نهعنىست يف مدينت شط انعرب اجلغرايفانتىزيع ثانيًا :
يتخذ توزيع اي ظاىرة ما عمى سطح االرض توزيعا غير منتظـ تبعا لمعوامؿ التي ساىمت في توزيعيا    

العانسات سواء كانت ظاىرة طبيعية اـ بشرية ، وفي موضوع البحث ىناؾ تبايف كبير في توزيع اعداد 
 سجؿ في لمعانسات ( اف اعمى عددٍ 2( والخريطة )1يتضح مف الجدوؿ )بيف احياء مدينة شط العرب. اذ 

عانسة بواقع  الموظفيف سجؿ في حي لمعانساتحسب العينة ، وادنى عددا  عانسة( 75بواقع ) االندلسحي 
لكف مف زواية اخرى وحسب مقارنة عدد العانسات إلى عدد االسر لكؿ حي تبيف   ،بحسب العينة  واحدة

%( وجاء بالمرتبة الثانية حي الشيداء والميجريف 9,64قد سجؿ المرتبة االولى بنسبة ) اف حي االكوات
سبب التفاوت في اعداد  %( ، ويعزى0,36%( اما ادنى نسبة سجمت لحي كردالف بواقع )2,99بنسبة )

ية العانسات إلى جممة مف االسباب في مقدمتيا المساحة التي يشغيا الحي السكني ونوع الوحدات السكن
الواحدة ضمف االحياء  ةارتفاع اعداد االسر  فضال عف ،الثقافي لالسر االقتصادي و  ومساحتيا والمستوى

( لكونيا مف االحياء القديمة التي ال زالت تحتفظ بالعادات والتقاليد  الغديرالسكنية ) االندلس ، الجاحظ ، 
د او عمى االقؿ ضمف حيز مكاني واحد والتي تتسـ بضرورة  تقارب االخوة المتزوجيف ضمف المسكف الواح

مف االحياء يعد  الموظفيفوىذا يفسر اشغاؿ اكثر مف اسرة واحدة ضمف المسكف الواحد ، في حيف اف حي 
العانسات الحديثة السكف والغالبية العظمى تشغؿ اسرة واحدة في الوحدة السكنية ، مما ساىـ في تدني اعداد 

 .فيو 
وبصورة عامة ىناؾ جممة مف العوامؿ السياسية واالجتماعية والثقافية ...الخ  تقؼ وراء تفاقـ ظاىرة  

 العنوسة في عموـ مدف العراؽ ومدينة شط العرب مف ضمنيا وسنورد تحميؿ ذلؾ الحقًا .
 (1جدول )

 2017في مدينة شط العرب بحسب عينة البحث لعام  العانسات اعداد 
عدد السكان  يةاالحياء السكن ت

 2017لسنة
 االسر عدد 

 6.9حسب المعيار
 عدد االستمارات

5% 
عدد 

 العانسات
 النسبة

 % 
 0,44 58 96 1924 13277 الجاحظ 1
 0,68 75 113 2263 15614 االندلس 2
 0,35 23 48 954 6583 كردالف 3
 0,46 25 40 789 5445 زعير) بيت( كوت  4
 0,62 46 54 1074 7410 الغدير 5
 0,83 27 24 474 3270 الزراعة والدواجف 6
 0,52 7 10 195 1347 الحيانية 7
 0,46 20 32 633 4366 الجامعة 8
 0,43 9 14 308 2127 العسكري 9
 1,16 11 7 137 948 مركز دفاع المدني 10
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 0,66 9 10 198 1365 1الشيداء 11
 1,61 3 8 27 187 قاطع الجيش 12
 2,99 2 5 10 67 والميجريف 2الشيداء  13
 1,79 1 4 8 56 الموظفيف 14
 9,64 8 6 12 83 االكوات 15

 6551 324 471 9006 62145 / المعدلالمجموع 
 المصدر : استمارة االستبياف

 ( 2خريطة )
 2017لمعانسات في مدينة شط العرب حسب عينة البحث لعام  الحجميالتوزيع 

=

 
 باالعتماد عمى : المصدر :

 . 2011سـ لعاـ 60بدقة مكانية  Quick Bird 2( المرئية الفضائية لمقمر االصطناعي 1)
 (1( جدوؿ )2)
 

 السكانية والسكنية لمعانسات في مدينة شط العرب التركيب : بعض خصائص ثالثاً 
يقصد بالتركيب السكاني الصفات السكانية التي يمكف قياسيا ولكؿ مجموعة سكانية حركة وبنية اما     

الحركة فتتمثؿ في الوفيات والخصوبة واليجرة، اما البنية السكانية فتشمؿ صفات عدة منيا: العمر، النوع، 
 .(11)والديف الساللة، القومية، الحالة الزوجية، التعميـ، واالمية، المينة، الدخؿ

 . الخصائص الديموغرافية1
تحدد الخصائص الديموغرافية التبايف في توزيع السكاف والتركيب العمري والنوعي فضال عف دراسة       

التركيب االجتماعي والتعميمي واالقتصادي ، لذلؾ يوضح بجالء مدى تأثير العمميات الديموغرافية الحيوية 
ومع ذلؾ سوؼ  . (12)مجتمع ومنيا مجتمعات المدف النوع في داخؿ ايةواليجرة وفئات السف ونسبة 
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 ) حجـ االناث ومعدالت نموىـ والتركيب العمري لمعانسات في المدينة ( يقتصر البحث عمى
 حجم االناث ومعدالت نموهم في قضاء شط العرب –أ 

( انثى في عاـ  15932( اف عدد النساء في مدينة شط العرب بمغ )2يتضح مف الجدوؿ )        
%( 7,2%( وىي اعمى معدؿ لمنمو اذا ما قورف مع القضاء البالغ )8,3بمعدؿ نمو سنوي ) 1997

%( ، في حيف انخفض معدؿ النمو السنوي لمنساء في المدينة حسب االسقاطات لعاـ 6,6والمحافظة )
، وتـ ( أنثى 27820مف الزيادة في اعداد النساء والتي سجمت ) %( عمى الرغـ2,8ليسجؿ ) 2017

%( وادنى مف ذلؾ سجؿ لمعدؿ النمو في 5,1مالحظة زيادة لمعدؿ النمو السنوي لمقضاء بواقع )
شط العرب بصورة  %( ويمكف اف نعزو سبب ارتفاع اعداد النساء في المدينة وقضاء3,2المحافظة )

المعاكسة مف الحضر إلى الريؼ فضال عف عودة الميجريف والزيادة إلى زيادة حاالت اليجرة  عامة
  الطبيعية . 

 (2جدول )
 (2017-1997لممدة ) والقضاء والمحافظة معدل النمو السكاني لالناث في مدينة شط العرب

 % معدل النمو السنوي ) نسمة( حجم السكان لالناث سنة التعداد
 المحافظة القضاء المدينة المحافظة القضاء المدينة

 ػػػ ػػػ ػػػ 412088 16231 7156 1987
1997 15932 32618 787007 8,3 7,2 6,6 
2017 27820 88984 1484885 2,8 5,1 3,2 

 ( 2017واسقاطات السكاف لعاـ  1997 - 1987لمسنوات )التعدادات السكانية المصدر : 
 التركيب العمري لمعانسات حسب العينة -ب 
تمثؿ دراسة التركيب العمري لمعانسات اىمية كبيرة كونو يمثؿ معيارا نستطيع مف خاللو اخذ صورة    

، لذلؾ مف االىمية بمكاف  واضحة عف الفئات العمرية التي ترتفع فييا حاالت العنوسة او تنخفض عندىا
عدد ونسبة كؿ مجموعة مف مجموعات السكاف موزعة التعرض ليذا الموضوع لما يتمخض عنو معرفة 

 .(13)عمى فئات السف ، ويمكف اف تقسـ إلى فئات خمسية او عشرية 
الجدوؿ ،  فئات( 4وفي موضوع البحث فقد قسمت النساء العانسات في المدينة بحسب العينة إلى )   
سجمت  ( سنة حيث34-30اذ يتضح اف معظـ افراد العينة تتراوح اعمارىف بيف ) ( 1والشكؿ ) (3)

والتي  سنة (39-35%( ، ثـ تاتي نسبة العانسات التي تتراوح اعمارىف )57,7)عانسة بنسبة  187
 ( 50-45  %( وسجمت ادنى النسب لمعانسات ضمف الفئة العمرية )30,2) بنسبة عانسة 98بمغت 
( سنة 34-30لمفئة العمرية )اعداد العانسات سبب ارتفاع  ى%( ، ويعز 1,9) نسبةوب عانسات 6بواقع 
ظروؼ الحرب العراقية االيرانية وحالة انتقاؿ العوائؿ مف مدينة شط العرب إلى المحافظات الجنوبية  إلى

العوائؿ والوسطى السيما في عقد الثمانينيات وبعد انتياء الحرب لـ تسمح الجيات الحكومية انذاؾ برجوع 
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حتى منتصؼ عقد التسعينيات وىنا لعبت الظروؼ الصعبة السيما الحصار االقتصادي الذي فرض عمى 
، وفي عقد  الذي اثقؿ كاىؿ الشباب وبالتالي عزوفيـ عف الزواج  1991العراؽ اباف احتالؿ الكويت عاـ 

ت اعمار كبيرة وغير مرغوبة اصبحت النساء ذا  2003االلفية الثانية السيما بعد التغير السياسي لعاـ 
( سنة ، وىنا نالحظ اف النساء قد 18-14لمشباب الذي يطمح بالزواج مف الفتيات ذات االعمار )

 تجاوزف ىذا المعدؿ العمري .
 ( 3جدول )

 2017الفئات العمرية لمنساء العانسات في مدينة شط العرب لعام 
 عينة البحث سن العانسة الوحدة االدارية

 % العدد
 

 مدينة شط العرب    
 57,7 187 سنة 30-34
 30,2 98 سنة 35-39
 10,2 33 سنة 40-44
 1,9 6 سنة 45-50
 100 324 المجموع

 المصدر : استمارة استبياف
 (1شكل )

 2017معانسات في مدينة شط العرب حسب العينة لعام التباين النسبي لمفئات العمرية ل

 
 (3المصدر : جدوؿ )

 جتماعيةالخصائص اال - 2
لمسػػػكاف  بحيػػػاة كونيػػػا ذات مسػػػاس عمػػػـ االجتمػػػاع ضػػػمف فػػػروعالخصػػػائص االجتماعيػػػة  تنضػػػوي     

0

10

20

30

40

50

60

 سنة 50-45 سنة 44-40من  سنة 39-35من  سنة 34-30من 

57.7 

30.2 

10.2 

1.9 

 %النسبة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ7102التحليل املكاني للعنىسة يف مدينة شط العرب وتأثرياهتا وسبل معاجلتها لعام  

099 

 التػػي تػػزدات فييػػا اعػػداد العػػوانسا سػػر  السػػيماتمػػس كػػؿ ا سػػر  وبالتػػالي فيػػي،  اليوميػػة ولقربيػػا مػػنيـ
ىنػا سػوؼ يقتصػر البحػث عمػى دراسػة  . ومػف ضػمف التعمػيـ والػزواج والبطالػة مشػكالتوما تعانيو مػف 

 :البحثفي منطقة في تبايف معدالت البطالة  الواضحةلصمتيا الحالة التعميمية لمعانسات 

 المستوى التعميمي: 
ىدؼ اساسي تطمح لػو جميػع المجتمعػات دوف اسػتثناء نظػرا الرتباطػو بثقافػة الشػعوب ودرجػة التعميـ   

ينبغػػي عمػى الدولػػة تػوفيره لكػػؿ فػرد مػػف  لػذا تكفمػو القػػوانيف ، طبيعػػيٌ  حػؽٌ  تقػدميا العممػػي ، لكػوف التعمػػيـ
، لكف مػف المالحػظ اف الحالػة التعميميػة لمنسػاء عػادة مػا يػرتبط فػي تفػاقـ ظػاىرة العنوسػة  افراد المجتمع

وذلػػؾ اف يجعػػؿ الفتػػاة عػػاجزة بكػػؿ المقػػاييس عػػف اتخػػاذ قػػرار الػػزواج اثنػػاء متابعػػة التعمػػيـ ، اذ تعتقػػد اف 
، ليػذا تمػر السػنوات الثمينػة عمييػا وىػي تتػابع زواج يؤخرىا في تحقيؽ اىدافيا ويخفػض مػف طموحيػا ال

لغػػػػرض تحسػػػػيف مسػػػػتواىا  الحصػػػػوؿ عمػػػػى الوظيفػػػػةدراسػػػػتيا وعنػػػػد التخػػػػرج تبقػػػػى عػػػػدة سػػػػنوات تنتظػػػػر 
 (4وبالتػػػػػالي تصػػػػػؿ الػػػػػى مرحمػػػػػة العنوسػػػػة دوف اف تشػػػػػعر بػػػػػذلؾ . يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدوؿ )االقتصػػػػادي 

          باف اعمى نسبة سجمت لممستوى التعميمي لمعانسات كاف مف نصيب شيادة المتوسطة بواقع   (2والشكؿ)
مػػف مجمػػوع العانسػػات فػػي المدينػػة ، امػػا فػػي المرتبػػة الثانيػػة فقػػد احتمػػت الشػػيادة الجامعيػػة         ( 27,8%) 

%( ، فػػي حػػيف نالحػػظ اف ادنػػى النسػػب سػػجؿ لمنسػػاء الػػذيف لػػدييـ 20,1) البكػػالوريوس ( مػػا نسػػبتو )
، ويعػػػػزى سػػػػبب ارتفػػػػاع الحاصػػػػالت عمػػػػى الشػػػػيادة %( 0,7) يقػػػػرأ ويكتػػػػب ( بواقػػػػع )  بمسػػػػتوىتعمػػػػيـ 

ومػا تمخػض عنػو ارتفػاع نسػبي لممسػتويات  2003الجامعية االولية الى حالة التغير السياسي بعد عػاـ 
المعيشػػية مػػف جيػػة ، والتغيػػرات التػػي اصػػابت المفػػاىيـ االجتماعيػػة القديمػػة مػػف جيػػة اخػػرى نجػػـ عنيػػا 

عمػى  االنػاث(التحرر لمعديد مف اسر منطقة الدراسة وبالتالي اصبحت تشػجع ابنائيػا ) الػذكور و حاالت 
عمػػػى  تعمػػػى مواصػػػمة التعمػػػيـ وتحقيػػػؽ افضػػػؿ المسػػػتويات العمميػػػة ، امػػػا بالنسػػػبة لمحاصػػػال سػػػواء حػػػدٍ 

المدينػة مػف  أسػرالشيادة المتوسطة فيبدو مف خػالؿ الدراسػة الميدانيػة اف ارتفػاع معػدالت الفقػر لػبعض 
الفتيػات لتػرؾ المقاعػد جية وارتفاع اعػداد افػراد بعػض االسػر مػف جانػب ثػاني انعكػس ذلػؾ عمػى اجبػار 

الدراسػػػية عمػػػى اعتبػػػار اف الشػػػيادة ال تنفػػػع الفتيػػػات فػػػي المسػػػتقبؿ وبالتػػػالي فيػػػي تتػػػزوج وتسػػػكف بيػػػت 
 .(14)الزوجية

 (4جدول )
  2017المستوى التعميمي لمعانسات حسب عينة البحث في مدينة شط العرب لعام 

 % العدد التعميمي المستوى
 453 14 أمػػػػػػػػػػي 

 057 2 يقػػػػرأ ويػػكتب
 18 58 أبتدائػػػية 
 2758 91 متوسطػػػػػة
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 957 31 اعداديػػػػػػػػػػػػػة
 1455 47 معيػػػػد

 2051 65 بكالػػػػػػوريوس
 459 16 حممة الشيادات العميا

 100 324 المجموع
 المصدر : استمارة االستبياف

 2017( التباين النسبي لممستوى التعميمي لمعانسات في مدينة شط العرب حسب العينة لعام 2شكل )

 
 (4جدوؿ )المصدر : 

 الخصائص االقتصادية  - 3
،وذلػػػػػؾ الرتباطيػػػػػا بػػػػػالقوى فػػػػػي تركيػػػػػب السػػػػػكاف  الميمػػػػػةمػػػػػف العناصػػػػػر   الخصػػػػػائص االقتصػػػػػادية تعػػػػػد  

اذ ،  المينػػػػػػػةوالتػػػػػػػي تنضػػػػػػػوي منيػػػػػػػا  (15)االقتصػػػػػػػادية ومقػػػػػػدار الػػػػػػػدخؿ العاممػػػػػػة وبحجػػػػػػػـ االنتػػػػػػػاج المػػػػػػػوراد
 عالقتيػػػػػػاعمػػػػػػى  ممػػػػػػا يػػػػػػنعكس ذلػػػػػػؾالماديػػػػػػة  الفتػػػػػػاة العػػػػػػانسدورًا ميمػػػػػػًا فػػػػػػي التػػػػػػأثير عمػػػػػػى حيػػػػػػاة تػػػػػػؤدي 

 . عمى ذاتيا  االعتماد تكسبيامستقمة ماديًا مما  الفتاةاذ تصبح  العائمية  ،
العػػػػػػرب  العينػػػػػػة اف مينػػػػػػة النسػػػػػػاء فػػػػػػي مدينػػػػػػة شػػػػػػطوبحسػػػػػػب ( 3والشػػػػػػكؿ ) (5الجػػػػػػدوؿ ) يتضػػػػػػح مػػػػػػف  

تتبػػػػػايف مػػػػػا بػػػػػيف موظفػػػػػة تعمػػػػػؿ لػػػػػدى القطػػػػػاع الحكػػػػػومي او الخػػػػػاص فضػػػػػال عػػػػػف القطاعػػػػػات االخػػػػػرى ) 
)  اقتصػػػػػاديلػػػػػيس لػػػػػدييـ نشػػػػػاط ، اذ انفػػػػػردت العانسػػػػػات التػػػػػي ال يوجػػػػػد نشػػػػػاط محػػػػػدد ، طالبػػػػػة عمػػػػػـ ( 

 المرتبػػػػػػةممثمػػػػػػيف بػػػػػػذلؾ  ا نشػػػػػػطة% مػػػػػػف مجمػػػػػػوع  51,2بػػػػػػأعمى نسػػػػػػبو مسػػػػػػجميف بػػػػػػذلؾ  بيػػػػػػوت(ربػػػػػػات 
%( وادنػػػػى نسػػػػبة سػػػػجمت فػػػػي حػػػػي 85,7سػػػػجؿ اعمػػػػى نسػػػػبة فػػػػي حػػػػي قػػػػاطع الجػػػػيش بواقػػػػع ) ، االولػػػػى
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العانسػػػػػات الثانيػػػػػة مػػػػػف نصػػػػػيب قطػػػػػاع   المرتبػػػػػةفػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػاءت  %( ،33,3قػػػػػاطع الجػػػػػيش بنسػػػػػبة )
،  ة% مػػػػػف مجمػػػػػوع االنشػػػػػط 28,2وبنسػػػػػبة  العػػػػػامالت ضػػػػػمف القطػػػػػاع الحكػػػػػومي بصػػػػػفة موظفػػػػػة دائمػػػػػة

فػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػاءت %( ،  100بنسػػػػػبة ) المػػػػػوظفيفوسػػػػػجؿ اعمػػػػػى نسػػػػػبة لمعانسػػػػػات الموظفػػػػػات فػػػػػي حػػػػػي 
لربمػػػػػػا بسػػػػػػبب كػػػػػػونيـ  ) أخػػػػػػرى( غيػػػػػػر مبػػػػػػيف نشػػػػػػاطيـ االقتصػػػػػػادي لمعانسػػػػػػات%  12.4بعػػػػػػدىا نسػػػػػػبة 

ذلػػػػؾ بسػػػػبب طبيعػػػػة اعمػػػػاليـ التػػػػي قػػػػد تجبػػػػر الفقػػػػراء القبػػػػوؿ بيػػػػا مػػػػف  ومػػػػا شػػػػابيتعرضػػػػوف لجحػػػػراج او 
، اذ سػػػػػجؿ اعمػػػػى نسػػػػػبة اجػػػػؿ الحصػػػػػوؿ عمػػػػى أي مبمػػػػػغ مػػػػادي يسػػػػػد ولػػػػو جػػػػػزء بسػػػػيط مػػػػػف احتياجػػػػاتيـ 

واخيػػػػػػرا احتمػػػػػػت  %( ،4%( وادنػػػػػػى نسػػػػػػبة فػػػػػػي حػػػػػػي االنػػػػػػدلس بواقػػػػػػع )66,7فػػػػػػي حػػػػػػي قػػػػػػاطع الجػػػػػػيش )
%( وسػػػػػجؿ 2,9سػػػػػبة االدنػػػػػى مسػػػػػجميف بػػػػػذلؾ )مينػػػػػة العانسػػػػػات العػػػػػامالت ضػػػػػمف القطػػػػػاع الخػػػػػاص الن

%( ويعػػػػػزى 3,7%( وادنػػػػػى نسػػػػػبة فػػػػػي حػػػػػي الزراعػػػػػة والػػػػػدواجف )13,1اعمػػػػػى نسػػػػػبة فػػػػػي حػػػػػي كػػػػػردالف )
ذلػػػػػؾ الػػػػػى طبيعػػػػػة العػػػػػادات والتقاليػػػػػد المتوارثػػػػػة التػػػػػي تػػػػػرفض عمػػػػػؿ النسػػػػػاء ضػػػػػمف القطاعػػػػػات الخاصػػػػػة 

 الخرى .مثؿ عاممة في مكتب استنساخ او في مطعـ وما شابو ذلؾ مف الميف ا

 2017العينة لعام  العرب حسبلمنساء العانسات في مدينة شط النشاط االقتصادي (5جدول )

 
 الوحدة االدارية

عدد 
 العانسات

 أخرى القطاع خاص القطاع حكومي ال يوجد نشاط
 % عدد % عدد % عدد % عدد

 15,6 9 6,9 4 24,1 14 53,4 31 58 الجاحظ
 4 3 0 0 37,3 28 58,7 44 75 االندلس
 8,7 2 13,1 3 47,8 11 30,4 7 23 كردالف

 16 4 4 1 8 2 72 18 25 كوت زعير
 6,5 3 4,3 2 32,7 15 56,5 26 46 الغدير

 18,5 5 3,7 1 18,5 5 59,2 16 27 الزراعة والدواجف
 0 0 0 0 14,3 1 85,7 6 7 الحيانية
 10 2 0 0 20 4 70 14 20 الجامعة
 11,1 1 0 0 22,2 2 66,7 6 9 العسكري

 18,2 2 0 0 0 0 81,8 9 11 مركز دفاع المدني
 11,1 1 11,1 1 22,3 2 55,5 5 9 1الشيداء

 66,7 2 0 0 0 0 33,3 1 3 قاطع الجيش
 0 0 0 0 50 1 50 1 2 والميجريف 2الشيداء 
 0 0 0 0 100 1 0 0 1 الموظفيف
 0 0 0 0 50 4 50 4 8 االكوات

 1254 34 259 12 2852 90 5152 188 324 / المعدلالمجموع
                                                           

 . ٌقصد باخرى العمل فً البٌت مثل مهنة الخٌاطة ، او خرٌجة جامعة تعمل على تدرٌس الطلبة وفق مبالغ مالٌة معٌنة 
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 المصدر : استمارة االستبياف
 2017( معدالت النشاط االقتصادي لمعانسات في مدينة شط العرب لعام 3شكل )

 
 المصدر : جدوؿ ) ( 

  السكنيةخصائص لا – 4
اذ  ، البحػثتؤدي الخصائص السكنية دورا ميمػًا فػي زيػادة او انخفػاض حػاالت العنوسػة فػي منطقػة       

يمثؿ ممكية السػكف والمسػاحة المبنيػة وعػدد الغػرؼ مشػكمة رئيسػة تواجػو العديػد مػف اسػر العانسػات ، لكػوف 
السػػػكف ىػػػو احػػػد المسػػػتمزمات الحيػػػاة الميمػػػة وال يمكػػػف لمفػػػرد القيػػػاـ بميامػػػو االجتماعيػػػة مػػػا لػػػـ تػػػوفره لػػػو 

 (4والشػػكؿ ) (6يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )، وفيمػػا يتعمػػؽ بيػػذا الموضػػوع  (16)المسػػتمزمات السػػكنية المشػػار الييػػا
 عائديػوتباينت ما بيف ) ممؾ خاص ، ايجار ، عشوائي ،  والتيالعانسات   سرممكية الوحدة السكنية  باف

وسجؿ اعمى نسبة في  %(60,2صفة الممكية الخاصة عمى اعمى النسب بواقع ) استحوذتحكومية (، اذ 
 %( ،14,3%( وادنى نسبة سجمت في حي الحيانيػة )100والميجريف والموظفيف بواقع ) 2حيي الشيداء 

%( 28,6%( كػػػاف اعمػػى نسػػبة فػػػي حػػي الحيانيػػة بنسػػػبة )7,3حكػػومي بمعػػدؿ ) فػػي حػػيف تمثمػػت ممكيػػػة 
%( ، وقػػد تمثمػػت ممكيػػة السػػكف لكػػؿ مػػف ) ايجػػار ، تجػػاوز ( 1,8ي الجػػاحظ وادنػػى نسػػبة سػػجمت فػػي حػػ

كبيػرا فػي التػأثير عمػى   دور ااف عائدية ممكيػة السػكف ليػ المعدالت بيف الفئتيف المذكورتيف . والجدير ذكره
  مػػف الشػػباب لعينػػة البحػػث  (17)% 78,7الواقػػع االجتمػػاعي لمعانسػػات ، اذ اوضػػحت الدراسػػة الميدانيػػة بػػاف 

العشػوائيات التػي ازدادت فػي المدينػة بعػد التغيػر السياسػي لعػاـ  اسػر ال يرجحوف اختيػار الزوجػة مػف سػكنو
نتيجػة سػكناىـ منػاطقيـ مػف ، لكوف غالبية الساكنيف ىـ وافديف الى المدينة والبعض مػنيـ ىػاجرو  2003

% مػف الشػباب لعينػة البحػث 21,3وىذا يدلؿ عمى ارتفاع ىػذه النسػبة ، فػي حػيف اف لممشكالت العشائرية 
يػا او اعتبػارات اخػرى بجمالذلػؾ كيػة السػكف لمنسػاء او مػف عائمػة معروفػة بقػدر مػا يتعمػؽ غير ميتمػيف بمم

     .   وما شابو ذلؾمثؿ الحالة التعميمية او صغر سنيا 
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 2017حسب العينة لعام  العانسات في مدينة شط العرب ألسرممكية الوحدات السكنية ( 6جدول )
عدد  الوحدة االدارية

 العانسات
 حكومي تجاوز أيجار ملك خاص

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 272 2 2 2 2272 2 2279 22 55 الجاحظ

 2272 2 272 2 2 2 22 22 55 االندلس

 2 2 2 2 2272 2 2279 02 23 كردالن

 2 2 2 2 22 22 20 22 25 كوت زعٌر

 22 2 2 2 22 2 22 22 46 الغدٌر

 2272 2 2970 22 2 2 0070 2 25 الزراعة والدواجن

 0272 0 2272 2 2072 2 2272 2 5 الحٌانٌة

 22 2 2 2 2 2 22 22 20 الجامعة

 2 2 2270 2 0072 0 2272 2 9 العسكري

 972 2 2072 2 2270 0 2 2 11 مركز دفاع المدنً

 2270 2 2 2 0072 0 2272 2 9 2الشهداء

 2 2 2272 0 2272 2 2 2 3 قاطع الجٌش

 0الشهداء 
 والمهجرٌن

2 0 222 2 2 2 2 2 2 

 2 2 2 2 2 2 222 2 1 الموظفٌن

 2 2 2072 2 2072 2 22 2 5 االكوات

 503 25 1605 34 16 41 6002 222 324 المجموع/المعدل

 المصدر : استمارة االستبياف
 2017ممكية السكن السر العانسات في مدينة شط العرب حسب العينة لعام  معدالت( 4شكل )

 
 ( 6المصدر : جدوؿ )

 اوطرق عالجه اأسباب انعنىست واالثار واننتائج املرتتبت عهيهثانثًا :
 : أسباب العنوسة 
جممػػػة مػػػف العوامػػػؿ تقػػػؼ وراء تفشػػػي ظػػػاىرة العنوسػػػة فػػػي العديػػػد مػػػف المجتمعػػػات ومنيػػػا مجتمػػػع ىنػػػاؾ    

، ولغرض الوقوؼ  تبعًا لنوع التأثير والمؤثرمنطقة البحث ، ولكؿ عامؿ يختمؼ مف حيث االىمية والتأثير 
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 :( 7، جدوؿ )نورد اىـ تمؾ العوامؿ وعمى النحو التالي  في منطقة البحث عمى اسباب العنوسة
 العامل السياسي : .1

تؤدي العوامؿ السياسية دورا كبيرة في زيادة استفحاؿ ظاىرة العنوسة ليس في منطقة البحث فحسب بؿ    
 فالرجوع بالتاريخ الى اعظـ حربيف عالميتيف         )في العديد مف المجتمعات عمى اختالؼ انواعيا ، 

فقد تركت عبأ ثقيال اقتصاديا  (1945-1939( و ) 1918-1914) لممدة  السيما( االولى والثانية 
واجتماعيًا عمى مجمؿ الدوؿ المشاركو فييا ، اذ خمفت اعداد كبيرة مف القتمى العسكرييف والمدنييف عمى 

الشارة الى عدد تقريبي العداد العسكرييف الذيف سقطوا في تمؾ الحروب ما بيف حدا سواء ، وىنا تكفي ا
ما يشير وبشكؿ جمي استنزاؼ تاـ لمذكور دوف االناث )اف صح التعبير (  (18)مميوف جندي ( 22-30)

والتي تمثمت ) ارامؿ ، عانسات( تبعًا الستنزاؼ الشباب في  مما يدلؿ عمى سيادة نسبة النوع لالناث
العديد مف المعارؾ الطاحنة انذاؾ . اما في العراؽ ومنطقة البحث مف ضمنيا فقد ادت السياسات 

لمعديد   واضحاثر لمسكاف مع ترؾ  واالقتصادي المتعاقبة عمى احداث ارباؾ واضح لموضع االجتماعي
. وبحسب عينة البحث فقد رجحت ؿ ) الفقر ، البطالة ، العنوسة ..الخ( مف الظواىر دوف معالجة مث

في حيف كانت %( 95,4النساء العانسات باف الحروب ىي السبب المباشر في تاخر سف زواجيا بنسبة )
 2003%( ، اما التأثيرات السياسية عمى زيادة نسب العنوسة بعد التغير لعاـ 2,4االجابة ) كال ( نسبة )

   %( وكانت االجابة بكال 6,6ي النساء العانسات اىمية ليذا العامؿ لتسجؿ عينة البحث نسبة )فمـ تعط
%( ما يوضح اف التحسف النسبي بعد التغير السياسي ىو العامؿ الميـ في زيادة معدالت الزواج 78,4) 
  ـو العراؽ ومنطقة البحث منيا . ملع
 : االقتصاديالعامل  .2

ىناؾ عدة عوامؿ اقتصادية تسيـ في ارتفاع معدالت العنوسة ويأتي في مقدمتيا الوضع االقتصادي     
فضال عف ارتفاع معدالت الفقر ، الى جانب غالء الميور وارتفاع تكاليؼ الزواج  المتقدـ لمزواج لمشاب

حيف لـ يشكؿ بعدـ % في 81,2والبطالة ليسجؿ مجموع االجابات بالموافقة لمعوامؿ المذكورة معدؿ 
الميور بارقاـ خيالية جعؿ العديد والجدير ذكره اف ارتفاع  ، %(4,4ىذه العوامؿ سوى ) بأىميةاالقتناع 

مف الشباب يفكر بالعزوؼ عف الزواج اذا ما تزامف ذلؾ بعدـ وجود مينة حكومية تدر لو مرتب شيري 
 العنوسة في مجتمع منطقة البحث الى  مضموف ، فضال عف ذلؾ اف ىناؾ قواسـ مشتركة الرتفاع ظاىرة

 (7جدول )
 2017التوزيع النسبي لألسباب الرئيسة لحاالت العنوسة في مدينة شط العرب حسب العينة لعام 

 السبب
 

 االجابات النسب المئوية الفقرة 

 كال احيانا   نعم

عامل 
 سياسي

 072 070 9272 تأخر سن الزواج  اثرت علىالعراق  فًهل تعتقدٌن بان الحروب 

 2272 22 272 على تأخر سن الزواج 0222هل اثرت سٌاسة البلد بعد التغٌر لعام 

 2272 272 22 المعدل

     

 
عامل 
 اقتصادي

 305 1901 5502 هل تعتقدٌن بان غالء المهور ٌسهم فً تأخر سن الزواج

 509 4 5501 المالٌة للمتقدم لخطبتك فً تأخر سن الزواج هل تسهم عدم توفر  القدرة

 005 3306 6509 هل تعتقدٌن بان ارتفاع تكالٌف الزواج ٌسهم فً تأخر سن الزواج
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 504 101 9305 تأخر سن الزواجوهل ٌساهم الفقر او البطالة فً عدم تحمل تكالٌف المعٌشة 

 404 1404 5102 المعدل

     

 
أسباب 
 شخصية

 2272 2272 22 تأخر سن الزواج ٌسهم فًهل تعتقدٌن ان الطموح الزائد بمواصفات الزوج 

 2272 2270 0272 هل تعتقدٌن بان الزواج هو تقٌٌد لحرٌتك

 2272 0072 2272 هل تعتقدٌن ان ارتفاع مستوى جمال الفتاة ٌسهم فً تأخر سن الزواج

 2272 02 2272 هل تعتقدٌن بان وجود فتاة مطلقة فً االسرة ٌسهم فً تاخر الزواج الخواتها

 2972 2072 0272 المعدل

     

 
 

اسباب 
ثقافية 
 وعلمية

 070 2272 2272 هل تعتقدٌن ان اكمال الفتاة لدراستها سبب فً تأخر سن الزواج

سن زواجها كونها مستقلة مادٌا عن  هل ان عمل الفتاة كموظفة ادى إلى تاخر
 االسرتها 

22 0279 0072 

 2979 272 272 تاخر سن الزواج اثرت فًهل تعتقدٌن بان االنترنت وشبكة التواصل االجتماعً 

هل تعتقدٌن بان التفاوت فً المستوى التعلٌمً بٌنك وبٌن المتقدم لخطبتك  ٌسهم فً 
 تاخر سن الزواج

2272 2272 2270 

 2272 2279 2272 المعدل

     

 
 
 
 

اسباب 
 اجتماعية

إلى خارج العراق فً تأخر سن الزواج  0222هل ساهمت هجرة الشباب لعام 
 للفتٌات

2272 279 22 

 2272 2072 2272 تأخر سن الزواج للفتٌاتمهم لهل ٌعد رفض الرجل المطلق او االرمل عامل 

 2279 29.2 2272 تأخر سن زواجها رفض الرجل للفتاة المتعلمة ٌساهم فً

 2272 0270 22 رفض الرجل للفتاة الموظفة ٌساهم فً تأخر سن زواجها

 2272 02 2072 هل ان رفض التزوٌج من خارج العائلة ٌساهم فً تأخر سن الزواج

 2272 02 0272 هل باعتقادك ان تأخر سن زواج للوالدٌن ٌنعكس على تأخر سن الزواج البنائهم

 2272 22 2272 هل تعتقدٌن بان تهرب الشباب من المسؤولٌة ٌسهم فً تأخر سن الزواج

 2272 272 2272 هل ساهمت العادات والتقالٌد ) النهوه ( ابن العم البنت العم فً تأخر سن الزواج 

رفض الزواج من قبل الفتاة لغرض تحمل مسؤولٌة الوالدٌن ٌساهم فً تأخر سن 
 الزواج

22 0279 2272 

 2272 2072 2272 عدم الرغبة فً الزواج من قبلك ٌساهم فً تأخر سن الزواج

 2972 2272 2272 المعدل 

 المصدر : استمارة استبياف

جانب ذلؾ ضرورة توفر االثاث وتكاليؼ الزواج التي تفوؽ قدرة الوضع االقتصادي لمشباب مما ينعكس 
ؽ المطمب ، اذ اف منطقة البحث تعاني ق، ونورد مثاال يحعمى تراكـ الديوف عمى العريس لسنوات طويمة 

مف ارتفاع واضح في معدالت البطالة بحسب دراسة بحثية لعينة مختارة مف سكاف مدينة شط العرب لمفئة 
ىـ عاطميف عف العمؿ ما يشير الى ذلؾ حالة عزوؼ  (19)%(34( باف )29-15العمرية الشبابية )

 الكثيريف عف التعرض لمزواج او حتى التفكير فيو .
 . اسباب شخصية       3

ومنيا الطموح يمكف اف نعزو اسباب العنوسة ايضا الى اسباب شخصية متعمقة بالعانس ذاتيا ،      
زواج لمنساء في المدينة ليسجؿ نسبة موافقو تأخر سف ال الزائد بمواصفات الزوج المرتقب مما يسيـ في

%( ىذا مف جية ، ومف جية اخرى اف انخراط النساء بالعمؿ ضمف القطاع العاـ اسوة مع الرجاؿ 35)
( تقييد قناعاتياجعؿ ليا شخصية مستقمة ذاتيا وماديا وبالتالي لـ تعد ترغب بالزواج عمى اعتباره ) حسب 

%( . وكذلؾ عوامؿ 53,7تفعة بالموافقة او احيانًا ليسجؿ نسبة )لحريتيا ويدعـ القوؿ النسب المر 
والتي تأخذ  حسف مظيرىا الخارجيشخصية اخرى اسيمت ولو بشكؿ نسبي في تأخر سف الزواج ومنيا 
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فييا الفتاة برفض المتقدـ لخطبتيا حتى يفوتيا قطار الزواج ) والكثير مف القصص اثيرت بيذا المجاؿ ( 
طمقة في البيت فمو كؿ التأثير عمى اخواتيا الباقيات نظرا لحالة التخوؼ والقمؽ الذي ، اما عامؿ وجود م
مف اثار ىذا الطالؽ ، ليذا فقد سجمت عينة البحث نسبو موافقة عمى اىمية ىذا  واسرىـ ينتاب تمؾ النساء
 %(. 43,6العامؿ بنسبة ) 

        ثقافية وعممية. اسباب 4
لتحصيميـ العممي تأخيرَا لسف الزواج وحسب عينة البحث فقد سجمت اعمى نسبة يسيـ اكماؿ النساء   

اكماؿ الدراسة مؤخرًا مف السبؿ الكفيمة التي تسعى مف خالليا النساء  %( ، اذ اصبح87,1لمموافقة )
لمحصوؿ عمى عمؿ حكومي مضموف لكف ىذا يتأتى عمى حساب سنوات عمرىا ويشكؿ سبب اضافي 

( 527في المدينة ، وىذا ما اشارت اليو دراسة مسحية في مدينة الزبير باف مف اصؿ )النتشار العنوسة 
         %( يتراوح اعمارىف بيف89,9( عانس وبنسبة )474عانس تعمؿ في ميف مختمفة ، ىناؾ )

، فضال عما تقدـ ىناؾ عوامؿ اخرى اسيمت بشكؿ او بأخر في تأخر سف الزواج  (20)سنة (30-40)
منيا انتشار شبكات التواصؿ االجتماعي ، وكذلؾ التفاوت العممي بيف الفتيات والشباب المتقدـ  في المدينة

 . وبالتالي ارتفاع نسب العنوسة
 

 . اسباب اجتماعية 5
يعتقد الباحث اف االسباب االجتماعية تاتي بالمرتبة الثانية بعد االسباب االقتصادية بالنظر الى اىميتيا  

تفاع معدالت العنوسة في احياء مدينة شط العرب ، ويبدو اف العادات والتقاليد السيما وانعكاساتيا عمى ار 
) النيوة العشائرية ( او تصدي الفتاة لمراعاة ذوييا وعدـ الرغبة بالزواج بالنسبة لبعض النساء وسيادة 

ة ورفض التزويج بعض المعتقدات بعدـ التزويج مف خارج العشيرة ورفض الرجؿ لمفتاة الموظفة او المتعمم
مف الرجؿ المطمؽ ، فضال عف عامؿ ىجرة الشباب بسبب الوضع االقتصادي مف جية ولرفضيـ العادات 
والتقاليد السائدة مف جية اخرى جميعيا عوامؿ اسيمت بشكؿ او بأخر في تأخر سف الزواج لمعانسات مما 

 .، جعؿ اغمبيف تركة ثقيمة عمى االسرة اوال والمجتمع ثانيا 
 العنوسة : أثار 
، فقد افرزت في منطقة البحث  ىذه المشكمة الخطيرةاماـ تعدد والتنوع في االسباب التي اضفت الى   

عدة مستويات  فيىذه الظاىرة العديد مف االثار تيدد العانسات اوال والمجتمع ثانيًا ، وتبرز اثر العنوسة 
 :(5والشكؿ )( 8جدوؿ )ال، ينظر وحسب االىمية 

  واالسرة والمجتمع : عنوسة عمى الفتاة العانسلم النفسيةاالثار :  1
عنوسة عمى الفتاة وبخصوص تأثيرات ال ، مف المؤكد اف أي ظاىرة اجتماعية تتأثر وتوثر في المجتمع    

العانس لمنطقة البحث ، فنالحظ وبحسب الدراسة الميدانية اف اثار العنوسة ليا تأثيرات نفسية اواًل 
االثار النفسية بشعور  تتمثؿواخالقية ثانيا وبالتالي انعكاساتيا عمى االسرة والمجتمع عمى حدا سواء ، 

مباشر لمتمميح والكالـ الجارح مما تؤدي في  العانس بالحزف واالكتئاب وتعرضيا بشكؿ مباشر او غير
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وقد سجؿ ىذا العامؿ  (ال سامح اهلل)بعض االحياف الى امراض صحية او تعرض العانس لموقوع بالرذيمة 
%( مف مجمؿ النساء المبحوثات ، وجاء بالمرتبة الثانية عامؿ والدة طفؿ في العائمة لو 42,6نسبة ) 

%( واخيرا لـ توافؽ اغمب النساء العانسات عمى اىمية عامؿ تأخر 23,7انعكاسات عمى العانس بنسبة ) 
 أكدتوبيذا الصدد  %( .3,4سف الزواج لدييـ يشعرىـ بالحقد والكراىية عمى الناس ليسجؿ نسبة )

يتسنى اء الذيف لـ باف النس (21)امراض نسائية ورعاية الحوامؿ( أخصائية نور اليدى محمد حسفالدكتورة )
يحدث لدييـ عدـ توازف واضطرابات في الجياز التناسي  بعد فترة االربعينيات مف عمرىفالزواج  فلي

 وبالتالي تصاب باالكتئاب والقمؽ النفسي . 
  واالسرة والمجتمع : عمى الفتاة العانس لمعنوسة االثار الصحية:  2
البحثية التي تناولت ظاىرة العنوسة مف وجو نظر صحية باف النساء  العديد مف الدراساتاكدت  

العانسات الذيف تخطو سف الثالثيف تبدأ مستويات الخصوبة بالتراجع نتيجة لحالة االضطرابات اليرمونية 
التي تحدث في سف االنجاب المتأخر وبالتالي تصبح نسبة الحمؿ في تناقص مستمر ، وصوال الى حالة 

اقترابيا مف سف االربعيف ىذا مف جية ، ومف جية اخرى تزداد االوراـ الميفية في النساء الذيف العقـ عند 
سنة( ولـ ينجبوا اوالدًا. وبما اف النساء العانسات في منطقة الدراسة لدييـ   45-30بمغو مف العمر ) 

في حيف كانت اجابة النساء  %( ،71,3معرفة سابقة بيذه االمور فقد سجمت نسبة ترجيح ىذا العامؿ ) 
%( ومف المؤكد 28,7المبحوثات بخصوص عامؿ تاخير الزواج يسيـ في تكرار االجياض فقد سجؿ )

 عمميًا حدوث زيادة في االجياض التمقائي مع زيادة عمر المرأة ، 
 2017( االثار المترتبة عمى ظاهرة العنوسة في مدينة شط العرب لعام 8جدول )

 % لعددا الفقرة  االثار

 
 
 

 النفسية 

 2072 222 ان تاخر الزواج سبب لً الحزن واالكتئاب وضٌقاً فً حٌاتً

 0272 22 ان والدة طفل لدى العائلة ٌشعرنً  بالحرمان من شعور باالمومة

 2 29 تعتبرنً عائلتً عبأ ثقٌالً علٌهم

سن الزواج اسهم فً اللجوء إلى السحر والشعوذة  للخالص من  ان تاخر
 العنوسة 

20 22 

 272 02 تأخر سن الزواج اثر على تفكٌري مما ٌدفعنً لالنتحار

 272 22 تأخر سن الزواج  اشعرنً بالعدوانٌة والحقد على الناس وخصوصا المتزوجات

 100 324 المجموع

 
 الصحية

 2272 022 ( سنة 22تأخر سن الزواج ٌسبب قلة فرص الحمل السٌما بعد سن ) أن

 0272 92 هل تعتقدٌن ان تأخر سن الزواج ٌسبب زٌادة حاالت االجهاض لدى النساء 

 100 324 المجموع

 
 

 االخالقية

 2272 220 تاخر سن الزواج قد ٌؤدي إلى زٌادة االنحراف االخالقً   

تأخر سن الزواج  ٌدفع الفتاة بالتسرع فً اختٌار اي شخص ٌتقدم حتى ولم ٌكن 
 بالمستوى المطلوب خوصا على المستوى االجتماعً او المادي 

222 2272 

 2272 22 التقرب من الشباب عن طرٌق وسائل التواصل االجتماعً

 100 324 المجموع

 المصدر : استمارة االستبياف
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 2017( التباين النسبي لالثار النفسية والصحية واالخالقية لمعانسات في مدينة البصرة حسب العينة لعام 5شكل )

 

 4فضال عف حدوث بعض الحاالت لمحمؿ العنقودي وزيادة ممحوظة بنسبة الوالدات القيصرية بمعدؿ 
اما بخصوص االثار  .(22)مرات عند االميات المتقدمات في السف عف مثيالتيف في سف االنجاب المبكر

عمى االسرة فتعاني العديد مف اسر العانسات مف القمؽ الدائـ لعدـ تزويج بناتيـ واف االباء يبحثوف 
حالت ظروؼ الحرب مف جانب والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية مف  جاىديف لحؿ ىذه المشكمة التي

ي ليا ، اما التأثيرات الصحية عمى جانب اخر في تفشي ىذه الظاىرة واصبحت بعيدة مف وجود حؿ مثال
المجتمع فيمكف اف يختزؿ عزوؼ الشباب وحتى المطمقيف مف الرجاؿ مف الزواج بالنساء االتي يزيد 

واخذ اراء شريحة مف الشباب  الباحث ةسنة فأكثر والرغبة الحالية بحسب ما الحظ 30اعمارىف عف 
نة كونيا تتمتع بالرشاقة وحسف المنظر وقادرة س20والمطمقيف انيـ يرغبوف في نساء تقؿ اعمارىف عف 
 . سنة فأكثر 30التي تزيد اعمارىف عف  عمى االنجاب فيما لو قورنت مع  النساء العانسات

  واالسرة والمجتمع : عمى الفتاة العانس لمعنوسة االثار االخالقية:  3
اف الشروع لمزواج ىبة ربانية وىبيا لعموـ الكائنات الحية ومنيا االنساف ، واف أي اخالؿ بيذا النظاـ     

. وبيذا الصدد اف زيادة اعداد العانسات لو تبعات الواقع الحياتي لمذكور واالناث لو انعكاسات سمبية عمى 
جتمع ، وىذا الشعور السمبي لمعانس اخالقية تنجـ عف حالة الشعور بالنقص مما تنجـ عنو النفور مف الم

قد يوصميا الى حاالت خطيرة منيا )االنحراؼ االخالقي ، التسرع بالزواج ، التقرب لمشباب عف طريؽ 
 ومف وجية نظر العانسات اف ( 5)( والشكؿ8وسائؿ التواصؿ االجتماعي ( ، اذ نالحظ مف الجدوؿ )

واحيانًا تجبر العانس عمى  االثار التسرع  بالزواج عمى الرغـ مف عدـ معرفة اىمية الشباب المتقدـ لمخطبة
 او معرفة خمفياتو االجرامية مثال ...الخ ، اذ قبوؿ باي زوج يتقدـ ليا بغض النظر عف وضعو االجتماعي
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حيف جاء بالمرتبة الثانية االثار ، في %( 57,7)احتمت المرتبة االولى لالثار االخالقية التي بمغت 
 االنحراؼ االخالقي لمعانسات بعدما اصبح لمشباب الوسائؿ المتنوعة والتفنف في اصطياد الفتيات التي

التقرب مف الشباب مف خالؿ  اثر%( ، واخيرا احتؿ 31,5سنة فأكثر ليسجؿ ) 30تجاوز اعمارىف عف 
 %(. 10,8التواصؿ االجتماعي بنسبة )

 والمعالجات لظاهرة العنوسة في مدينة شط العرب وعموم العراق : اهم الحمول 
 

 نيةاماـ تزايد ظاىرة العنوسة التي امست مستعصية في المدينة واالقميـ عمى حدًا سواء ، وعدـ وجود  
حموؿ ممكنة او بسيطة سواء كانت مف قبؿ الجيات الحكومية او مف قبؿ  وضعصادقة رامية إلى 

التجار و نفوذ المنظمات المجتمع المدني او حتى مف قبؿ المتنفذيف مف وجياء العشائر او مف اصحاب 
العديد مف  اخذتتبقى العانسات اماـ موقؼ صعب ال يمكف تجاىمو او غض البصر عنو ، ومف ىنا 

معدالت  تقميؿومستحدثة تيدؼ باالجماؿ  جريئةحموؿ  وضع تتبنىلعربية منيا المجتمعات السيما ا
لذلؾ تاخذ الحموؿ في ىذا الفقرة مف جانبيف ، يتمثؿ الجانب االوؿ اىـ العنوسة المنتشرة في مجتمعاتيا ، 

مواًل الجوانب التي اىتمت بيا المجتمعات العربية لمعالجة ىذه المشكمة ، في حيف يركز الجانب االخر ح
 .واقميمومقترحة تمس واقع مجتمع مدينة شط العرب 

    الحمول والمعالجات لبعض البمدان العربية اواًل : 

تبنت بعض الجمعيات الحكومية انشاء عدة جمعيات ولتسميات مختمفة ، فعمى  (23)السعوديةففي     
ا زيارة مالتي اخذت عمى عاتقي و ) جمعية البر( ) راسيف في الحالؿ( جمعياتسبيؿ المثاؿ استحدثت 

ستر النساء  لغرضسنة مف عمرىف ولـ يتزوجو  30االسر التي تتواجد فييا نساء بمغف اكثر مف 
فضال عف ذلؾ توفير مستمزمات الزوجيف  والحصوؿ عمى زوج يناسب ظروفيـ االجتماعية واالقتصادية ،

ة الكويتي ) سموى المطيري( بمقترح فقد تقدمت عضو مجمس االم الكويتاما في  مف اثاث ...الخ .
يقضي سف قانوف لشراء االزواج ذات نوعية خاصة مف دوؿ اسالمية بغية الحد مف ظاىرة العنوسة 
المنتشرة ىناؾ ، انطالقا مف االمكانية المادية التي تتمتع بيا الكويتيات ، وعمى الرغـ مف سخرية الكثيريف 

عنوسة في الكويت كما واف قناعات الشباب الكويتي الذي يتزوج اال انيا رد حاسـ عمى استفحاؿ ظاىرة ال
مف النساء المبنانيات ومف جنسيات اخرى تاركيف ابنة البمد تعاني مرض العنوسة ، ىذا الى جانب وجود 

( مميوف دينار 5بعض الجمعيات ومجموعة مف رجاؿ االعماؿ قد اسسوا صندوؽ لمزواج يبمغ رأس مالو )
بالزواج مف ابنو البمد ، فضال عف ذلؾ تقديـ المشورة والدعـ المادي اف اقتضت  لغرض تشجيع الشباب

، فضال عف ذلؾ تنادي تمؾ الجمعيات بضرورة اتباع الفتاوى الشرعية والتي تحث عمى  (25)الضرورة لذلؾ
سياسية وبعد سنوات مف الحروب والتغيرات ال الجزائرتقميؿ الميور والزواج مف الموظفة ...الخ . اما في 

وتردي الواقع االجتماعي واالقتصادي اخذت بعض النساء بعرض انفسيف عمى الشباب واسرىـ وينتظروف 
موافقتيـ لغرض استكماؿ مظاىر الزواج ، وىذه خطوة جرئية تدلؿ بصورة واضحة عمى عمؽ استفحاؿ 

( مميوف 11اؾ )ظاىرة العنوسة في المجتمع الجزائري ، واشارت دراسة نشرت في صحيفة عكاظ باف ىن
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 مصر. وبخصوص  (26) 2009(26( مميوف نسمة لعاـ  )35عانس بالمقارنة مع عدد السكاف االجمالي )
فيناؾ عدة مبادرات منيا فردية واخرى مف قبؿ الجمعيات والجيات الحكومية والتي تسعى الى ايجاد حموؿ 

بالمقارنة مع زيادة اليجرة الدولية  ( مميوف عانس10ناجعة ليذه المشكمة التي تجاوزت اعداد العانسات )
لمشباب المصري بحثًا عف لقمة العيش مف جراء الوضع االقتصادي المتردي مف حيث ارتفاع حجـ 
البطالة والفقر التي تعاني منو مصر منذ عقود وبالتالي سنت بعض الحموؿ البسيطة فعمى سبيؿ المثاؿ 

ىو الحؿ المثالي لمعالجة ىذه المشكمة وىذه الفكرة اقترح البرلماف المصري تأسيس ) صندوؽ الزواج ( 
عمى غرار صندوؽ الزواج في دولة االمارات العربية والكويت ويتماشى ايضا مع الشريعة االسالمية 

 المغربيةفقد اسست مكاتب لمزواج داخؿ المناطؽ  المغرباما في  . (27)لتحقيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي
فقد انشات صندوؽ  االمارات العربية المتحدةبغية الحد مف ظاىرة العنوسة المتنفشية ىناؾ . اما في 

لمعالجة اسباب وجذور مشكمة العنوسة وسعي حثيث مف قبؿ المسؤوليف الحكوميف وغير الحكوميف الى 
يؼ الزواج ، فضال تشجيع الشباب عمى الزواج مف اىؿ بمدانيـ ، والحث كذلؾ التقميؿ مف الميور وتكال

( الؼ درىـ ، كما يقدـ الصندوؽ منحة لمزيجة  70عف تقديـ المنح المالية لراغبي الزواج تصؿ الى )
فاف النشاطات المعدة لمعالجة مشكمة العنوسة تكاد تكوف معدومة فال يوجد أي  العراق. وفي  (28)الثانية

غرض التزويج ، ما عدا مؤسسة اىمية ضمف دعـ حكومي في ىذا االتجاه او جيات اىمية تدعـ الشباب ل
مؤسسات المجتمع المدني ) البيت السعيد( التي اخذت تقدـ الدعـ لممتقدميف لمزواج ، اما في حكومة 
كردستاف العراؽ فالوضع مختمؼ نظرا لوجود القوانيف التي تمنع وبشدة المتزوجيف مف الزواج باخرى ، 

متزوج بالسجف مع المجرميف لمدة معينة ما لـ يأخذ اذف المحكمة وفي حالة ثبوت ىذا الزواج يحكـ عمى ال
 .     (29)بيذا الزواج

 واالقميم  ثانيا : الحمول المقترحة لمعالجة مشكمة العنوسة في منطقة البحث  
بعد استقراء الباحث عف مشكمة العنوسة في الرسائؿ الجامعية بالرغـ مف ندرتيا وكذلؾ االطالع عمى      

يمكف اف ندرج اىـ  االنترنتالبحوث العربية والعراقية وحتى المقاالت والفديوىات التي نشرت ضمف مواقع 
 الحموؿ الناجعة ليذه المشكمة وعمى النحو التالي :

تعاظـ مشكمة العنوسة وزيادة معدالتيا ، ليذا يجب حث وزارة  الىلمركزية ضروة التفات الحكومة ا .1
عف طريؽ يريات المتصمة معيا بتوفير كادر متخصص يأخذ عمى عاتقو حصر دقيؽ دالتخطيط والم

، مما يكفؿ الوقوؼ عمى لحجـ الظاىرة وبحسب الوحدات االدارية لكؿ محافظة المسح الميداني 
 لسبؿ لعالجيا مف قبؿ المختصيف في ىذا الجانب .الظاىرة وابتكار افضؿ ا

 عمى حدٍ ضرورة  قياـ وسائؿ االعالـ المختمفة والباحثيف االكاديمييف والمنظمات االىمية والحكومية  .2
سواء بحمالت توعوية تثقيفية عف طريؽ كتابة البحوث او مناقشة مشكمة العنوسة مف خالؿ 

التقميؿ مف اضرار ىذه المشكمة بعد اشاعة ثقافة  المحاضرات والندوات الف ذلؾ سوؼ يسيـ في
،  واستقرارحياة امف  تيدؼ الى الوصوؿ الىتربوية و اجتماعية و قانونية و ة يالزواج كمؤسسة شرع

 هفضال عف ذلؾ توعية االسر واوالدىـ الذكور واالناث مف مخاطر تاخر سف الزواج وتوضيح اثار 
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  عمى الفرد واالسرة والمجتمع.السمبية الصحية واالجتماعية واالنسانية 
(  9الرجوع الى التشريع االسالمي الحنيؼ الذي يحث عمى الزواج المبكر لمفتاة والذي حدد بػ ) .3

) وتـ االشارة في جمسة  سنوات بالرغـ مف المعارضة الشديدة التي يتالقاىا ىذا التشريع االليي
، لكف مف جية ( ة بالزواج منذ سف التاسعةالبرلماف السابؽ الى ضرورة تفعيؿ قانوف الذي يحؽ لمفتا

 جيةىي وسيمة فعالة تيدؼ الى التسريع بزواج الفتاة منذ نعومة اظفارىا ىذا مف جانب ، ومف 
ابعاد الشاب والفتاة عف كؿ مظاىر الفساد والتحمؿ الخمقي الف الزواج ىي مؤسسة عفيفة  اخرى

 الزوجيف . اسعادتيدؼ الى 
اف العراقي السابؽ ) جميمة العبيدي ( بضرورة تخصيص راتب شيري ممف أكدت النائبة في البرلم .4

، وىي خطوة جرئية تستحؽ التأمؿ والتطبيؽ الف شريطة العدؿ بينيف لدية القدرة عمى الزواج الثاني 
ذلؾ سوؼ يقمؿ مف حاالت العنوسة المرتفعة في عموـ العراؽ مف جية ، ومف جية اخرى اف 

 سنناً  ـبالنساء التي تكبرى وفال يرغب يفسنة وبالتالي فاف الشباب الحالي 30العانسات قد اجتازف سف 
 ( سنة .20-15عف زوجة مثالية ذات عمر يتراوح بيف ) وفيبحث ـلكوني

 اسوة بالدوؿ العربية ) االمارات ، الكويت ( اذ يجب اف ضرورة انشاء صندوؽ التكافؿ االجتماعي .5
غير قابمة لمرد ،  دينار ( مميوف5-2الزواج منحة مادية تقدر )تدعمة الدولة العراقية يكفؿ لمراغب ب

 اف يشجعالف ذلؾ مف شانئة  (2019) واالفضؿ مف ذلؾ يجب اف يصاغ قانوف في الموازنة المقبمة
 دوف الحد المسموح بو .  العنوسةالشاب والفتاة لمتبكير بالزواج وبالتالي خفض معدالت 

، الف اقامة حفالت  لمزوجيف مع معظـ البمداف العربية التي تقيـ حفالت الزفاؼ الجماعي التاسي .6
ترىؽ الشاب وتكمفة مبالغ مالية كبيرة فيما اف كانت عمى حسابو الخاص وبالتالي  الفردية الزفاؼ

، ليذا ينصح الباحث الجيات الحكومية والمؤسسات  الحقة يعجز عف تسديدىا عمى مدى سنوات
لما لو  مية وحتى التجار والمتنفذيف في عموـ العراؽ ومنطقة البحث بضرورة تبني ىذا المشروعاالى

مف جية وثواب كبير عند  تتمثؿ باسعاد فرديف تـ التقارب بينيـ عف طريؽ الزواج مف منافع دنيوية
 اهلل تعالى مف جية اخرى .

رؼ عمييا كادر متخصص تـ انشاء مكاتب خاصة في عموـ العراؽ ومنطقة البحث مف ضمنيا يش .7
توظيفو مف قبؿ العتبات المقدسة والتي تأخذ عمى عاتقيا تسجيؿ اسماء الشباب والفتيات الراغبات 

 الشاببالزواج ومف ثـ التحري الدقيؽ عف طريؽ وكالء المرجعية وبعد التدقيؽ يستدعى كؿ مف 
لطرفيف ، كما ويفضؿ اف يخصص لغرض المشاىدة االولى والتي يتوقؼ عمييا القناعة بيف ا والفتاة

وتوضيح اىـ الفقرات مثؿ ) الحالة  الفتاةومزايا  الشبابالبوـ لمصورة ييدؼ الى التعريؼ عف مزايا 
 .  بينيـ التعميمية ، السف ، الحالة االجتماعية ...الخ لغرض تقريب وجيات النظر

المستشرية والتي مف مصاديقيا عدـ مناسبة لمشباب لمقضاء عمى ظاىرة البطالة توفير فرص عمؿ   .8
تبني الشاب مشروع الزواج وذلؾ لعدـ وجود عمؿ دائمي يحقؽ لو االمواؿ الكافية والتي تشجعة 

 لمقدـو لخطبة الفتيات .
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المشكمة الرئيسة التي يعاني منيا الشباب والفتيات ىي مشكمة السكف ، الف كما ىو معروؼ اف  .9
كبيرة نوعا ما، مع محدودية مساحة الوحدة السكنية وبالتالي  االسر في مدينة شط العرب ىي اسرة

الباحث اف تقدـ الحكومة يد العوف وذلؾ ببناء  يصبواتحدث مشكالت اسرية بعد الزواج ، لذلؾ 
وحدات سكنية قميمة الكمفة تمنح لممتزوجيف الجدد باسعار منخفظة وفؽ تكمفة مدعومة حكوميًا 

( سنة حتى يكفؿ ذلؾ عممية الموازنة المالية بيف الراتب  15-5وتكوف مدة التقسيط ما بيف )
 الشيري لمزوج مف جانب ، ومقدار التقسيط الشيري وتكاليؼ الحياة مف جية اخرى .

تعديؿ بعض فقرات قانوف االحواؿ الشخصية السيما المادة المتعمقة بضرورة موافقة الزوجة االولى  .10
ف مف غير الممكف اف ترضى الزوجة االولى اف يتزوج في حالة رغب الزوج بالزوجة الثانية ، ال

 زوجيا التي قضت اجمؿ سنوات عمرىا معو وبالتالي يتزوج بفتاة اصغر واجمؿ منيا .
تي يعممف في المؤسسات الحكومية المختمفة لالاف اغمب العانسات ىف مف شريحة الموظفات ا .11

 امتالؾ البعض منيف، فضال عف  ضتتـ جمعيا طيمة سنوات موبالتالي لدى تمؾ النساء اموااًل 
وجود برامج تثقيفية تقنع النساء العانسات بضرورة التخمي عف بعض  ، وىنا البد مف مساكف خاصة

يكف ذات مستوى اجتماعي لـ الشروط لغرض الحصوؿ عمى شاب يوافؽ بالزواج منيا حتى ولو 
 ثنيف .يتناسب مع وضعيا االجتماعي الحالي لكوف الزواج ىي شراكة بيف ا

منطقة البحث احداىا وجود ) الخطابات( وىي أمراة كبيرة السف و يسود في المجتمعات الشرقية  .12
نسبيًا يتمثؿ دورىا بزيارة العديد مف االسر بحثًا عف فتاة مناسبة الحد الشباب الراغب بالزواج ، وىنا 

مقرىا مدينة شط ضرورة انشاء جمعية نسائية ذات دعـ حكومي او اىمي يكوف  الباحث الى يشير
العرب وتديرىا نساء متخصصات وظيفتيـ تماثؿ عمؿ ) الخطابة ( لكف باسموب حضاري ىذا مف 
جية ، ومف جية اخرى تقدـ موظفات ىذه الجمعية نصائح لمنساء العانسات والمطمقات بضرورة 

ثالث بؿ التخمص مف الوضع المأساوي الحالي وذلؾ بالحث عمى الزواج وحتى الزواج الثاني او ال
الحنيؼ يدفع بيذا الجانب وانطالقًا  وحتى الزواج الرابع اذا اقتضت الضرورة الف الديف االسالمي

 )) مف قولو تعالى                        

          ( ))22) وىي التفاتة قرانية جميمة احد اىدافيا ىو خفض معدالت ،

 .العنوسة المرتفعة في المجتمعات االسالمية ومف ضمنيا منطقة البحث 
 : اننتائج 
 خمص البحث الى جممة مف النتائج نبرز اىميا :    
البمداف النامية في تزايد مستمر في مجتمع دوف اخر ، وىي  في ال تسودالعنوسة ظاىرة عالمية  .1

المتقدمة نظرا الى سيادة العوامؿ االجتماعية والسياسية  في البمدافأكثر مما ىو عميو 
. ففي البمداف العربية نالحظ ارتفاع واضح في لبناف واالقتصادية فضال عف المعتقدات المذىبية 
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في %( في حيف احتؿ العراؽ المرتبة الثالثة 75%( واالمارات )85ليسجؿ نسبة العنوسة )
%( وىكذا نزوال الى ادنى معدالت العنوسة سجمت في البحريف 70العانسات بواقع )  اعداد
 %( .25بواقع )

اف مجتمع مدينة شط العرب يعد مف المجتمعات الريفية االصؿ عمى الرغـ مف حالة التحضر  .2
، ومف ىنا وبحسب عينة البحث الحياء  2003السيما بعد التحوالت السياسية لعاـ ريع الس

، سجؿ اعمى عددا لمعوانس في حي االندلس  ( عانس324المدينة فقد سجؿ اعداد العانسات ) 
 . وادنى عدد سجؿ في حي الموظفيف بواقع عانسة واحدة

( سنة 34-30مت ضمف السف ) البحث الى اف الخصائص العمرية لمعانسات قد تمث يوصي .3
-35%( تالىا بالمرتبة الثانية الفئة العمرية ) 57,7( عانسة حسب العينة وبنسبة )187بعدد )
%( ما يشير وبشكؿ واضح اف اعمار العانسات قد 30,2( عانسة وبنسبة )98( بعدد )39

عوانس الى تراوحت بيف عقدي الثالثيف واالربعيف مف العمر ، ويعزو سبب ارتفاع اعداد ال
 . 2003ظروؼ الحرب العراقية االيرانية وحرب الخميج والتغير السياسي لعاـ 

اظير البحث اف الخصائص التعميمية لمعانسات قد تباينت ما بيف التحصيؿ العممي ) أمي  .4
وصوال الى الدراسة الجامعية ( ، اذ سجؿ اعمى نسبة لمشيادة المتوسطة بواقع          وابتدائية 

%( وادنى 20,1( واحتمت بالمرتبة الثانية الشيادة الجامعية ) البكالوريوس( بنسبة )27,8%) 
%(  ،اما بخصوص النشاط 0,7نسبة سجمت ضمف المستوى التعميمي )يقرأ ويكتب( بواقع )

%( 51,2ربة بيت( بنسبة ) –االقتصادي لمعوانس في منطقة البحث فقد سجؿ ) ال يوجد نشاط 
%( ، وكذلؾ تبيف اف 2,9الت ضمف القطاع الخاص بنسبة ) وادنى نسبة سجمت لمعام

   %( مف اسر العانسات ذات ممكية خاصة وادنى نسبة سجمت لمسكف الحكومي بواقع 60,2)
 (7,3. )% 

ىناؾ عدة اسباب اسيمت في استفحاؿ ظاىرة العنوسة في المدينة واالقميـ عمى حدا سواء واىما  .5
عقود انعكست اثارىا  اربعة) العامؿ السياسي ( السيما الحروب المتوالية التي حدثت خالؿ 

عمى زيادة نسب العنوسة في منطقة البحث ، في حيف ادى ) العامؿ االقتصادي ( ال سيما 
الت البطالة لمشباب في عزوفيـ عف الزواج وكذلؾ زيادة اعداد النساء الذيف انخرطف زيادة معد

في العمؿ الحكومي واالىمي مما ادى الى استغاللية تامة لمنساء ومف ثـ زيادة نسب العنوسة ، 
اما العوامؿ ) الثقافية العممية ( فقد اسيمت ىي االخرى في زيادة حاالت العنوسة السيما بعد 

وحاجة النساء الى الحصوؿ عمى اعمى الشيادات الجامعية  2003السياسي لعاـ  التغير
وبالفعؿ كاف ىذا عامؿ سمبي في زيادة اعمارىف ودخوليف سف العنوسة دوف شعورىف بذلؾ ، 

وجاىمية في زيادة نسب العوانس مثؿ ) النيوة العشائرية فضال عف ذلؾ لعبت عوامؿ اجتماعية 
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 . ( او رفض الموظفة ..الخ
توصؿ البحث اف لمعنوسة اثارا كبيرة عمى العانس واسرتيا اثارىا عمى المجتمع ، فيناؾ اثارا  .6

نفسية تصيب الفتاة العانس يصاحبيا اثارا صحية ومرضية ، فعمى سبيؿ المثاؿ اف النساء الذيف 
تخطيف سف االربعيف معرضات الى تزايد االوراـ الميفية ، فضال عف ذلؾ ىناؾ اثار ليا 

عكاسات عمى الشاب السيما اذا رغب بالزواج فانو يختار االعمار الصغيرة مف النساء دوف ان
االعمار الكبيرة وبالتالي تبقى العانسات في قمؽ دائـ ، قد يوصميا الى ذلؾ الى االنحراؼ 
االخالقي بعدما اتسعت دائرة التواصؿ االجتماعي وقدرة الشباب في خداع كبيرات السف ومف ثـ 

      بالحراـ وما لو مف اثارا سمبية عمى الفتاة واسرتيا والمجتمع.  الوقوع
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 ( 1ملحق )
 2015عدد سكان مدينة شط العرب وحجم االسر والعينة لعام 

سكان المدينة حسب  2009السكان لعام  الحي السكني
 2017االسقاط 

عدد االسر 
)*( 

 %5نسبة 

 96 1924 13277 10842 الجاحظ
 113 2263 15614 12750 االندلس
 48 954 6583 5376 كردالف

 40 789 5445 4447 كوت زعير
 54 1074 7410 6051 الغدير

 24 474 3270 2671 الزراعة والدواجف
 10 195 1347 1100 الحيانية
 32 633 4366 3565 الجامعة
 14 308 2127 1737 العسكري

 7 137 948 774 مركز دفاع المدني
 10 198 1365 1151 1الشيداء

 8 27 187 153 قاطع الجيش
 5 10 67 55 والميجريف 2الشيداء 
 4 8 56 46 الموظفيف
 6 12 83 68 االكوات

 471 9006 62145 50750 المجموع
 المصدر : عمؿ الباحث باالعتماد عمى :

السكاني ، مديرية االحصاء السكاني في محافظة البصرة ، نتائج  وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لالحصاء (1)
 . 2009الحصر السكاني لعاـ 

 2017اسقاطات السكاف لعاـ  (2)
( شخص  6.9استخرج عدد االسر لكؿ حي سكني بواسطة المعيار التخطيطي المعتمد مف قبؿ وزارة التخطيط ) (3)

 ./ اسرة 
% لحجـ العينة نظرا لقمة عدد االسر في 50( تـ اعتماد نسبة  الكواتاوالميجريف ،الموظفيف ،  2* االحياء ) الشيداء
 االحياء المذكورة .
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 (2ممحق )
 المــــرأة : عزيزتـــي        

ييدؼ الباحث مف خالؿ ىذه االستمارة تسميط الضوء عمى اىـ ظاىرة تعاني منيا النساء في           
( اذ تكمف وراء ىذه الظاىرة  يف مدينت شط انعرب انعنىستظاهرة اال وىي )، وقتنا الحاضر 

 ةخدمت ،التفضؿ باالجابة عمى جميع الفقرات الواردة وبصورة دقيقة  ارجوااسباب واثار عديدة ، لذلؾ 
يؿ مع وجز . مف جية اخرى ووضع معالجات الغراض البحث العممي مف جية ، واحتواء ىذا الظاىرة 

 الباحث                                                                        والتقدير .   الشكر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنة فأكثر 30مالحػظة : االجابة تكوف مف قبؿ النساء غير المتزوجات مف عمر 
 ال حاجة لذكر االسـ في االستمارة                ( ضع عالمةفي المكاف المناسب )  

 

 : الجاحظ ]   [ االندلس ]   [ جرؼ الممح ]   [ كردالف ]   [ كوت زعير]   [ الجامعة ]   [  العسكري ]   [  الحيانية ]   [ الحي السكني
 ]  [ الموظفيف  ]  [  دور الصحة ]  [ الزراعة والدواجف ]  [  37والميجريف ]  [  قاطع الجيش ]  [ افراز2الشيداء ]  [ الشيداء             

 ضمف المسكف الواحد   ]      [ العانساتعدد النساء  .1
 ]      [سنة التولد لمعانسة  .2
: أمي ]  [ ابتدائية ]  [ متوسطة ]  [ اعدادية ]  [ معيد ]  [  بكالوريوس ]  [  لمعانسات التحصيؿ الدراسي .3

 ماجستير ]  [   دكتوراه ]  [
قطاع في ال ]    [  موظفةفي القطاعي العاـ  ]    [  موظفة (ال يوجد نشاط ) ربة بيت:  العانسةالفتاة مينة  .4

 ]   [  اخرى تذكر ]       [  الخاص
 [  وائيات ]  [  حكومي ] عش) تجاوز( : ممؾ خاص ]  [  ايجار ]  [   العانسالسكف لمفتاة ممكية  .5
 أىـ االسباب التي ادت إلى انتشار ظاىرة العنوسة في المدينة  .6

 كال احيانا نعم الفقرة  االسباب

 
 االقتصادية

    هل تعتقدٌن بان غالء المهور ٌسهم فً تأخر سن الزواج

    هل تسهم عدم توفر  القدرة المالٌة للمتقدم لخطبتك فً تأخر سن الزواج

    هل تعتقدٌن بان ارتفاع تكالٌف الزواج ٌسهم فً تأخر سن الزواج

تكالٌف المعٌشة وبالتالً تأخر سن هل ٌساهم الفقر او البطالة فً عدم تحمل 
 الزواج

   

 
 شخصية

    هل تعتقدٌن ان الطموح الزائد بمواصفات الزوج ساهمت فً تأخر سن الزواج

    هل تعتقدٌن بان الزواج هو تقٌٌد لحرٌتك

    هل تعتقدٌن ان ارتفاع مستوى جمال الفتاة ٌسهم فً تأخر سن الزواج

    هل تعتقدٌن بان وجود فتاة مطلقة فً االسرة ٌسهم فً تاخر الزواج الخواتها

 
 سياسية

    هل تعتقدٌن بان الحروب التً مرت على العراق انعكست على تأخر سن الزواج 

    على تأخر سن الزواج 0222هل اثرت سٌاسة البلد بعد التغٌر لعام 

     

 
ثقافية 
 وعلمية

    اكمال الفتاة لدراستها ٌسبب فً تأخر سن الزواجهل تعتقدٌن ان 

هل ان عمل الفتاة كموظفة ادى إلى تاخر سن زواجها كونها مستقلة مادٌا عن 
 االسرتها 

   

    هل تعتقدٌن بان االنترنت وشبكة التواصل االجتماعً ٌساهم فً تاخر سن الزواج

هل تعتقدٌن بان التفاوت فً المستوى التعلٌمً بٌنك وبٌن المتقدم لخطبتك  ٌسهم 
 فً تاخر سن الزواج

   

   إلى خارج العراق فً تأخر سن الزواج  0222هل ساهمت هجرة الشباب لعام  
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 االجتماعية

 للفتٌات

    للفتٌاتهل ٌعد رفض الرجل المطلق او االرمل عامل ساهم فً تأخر سن الزواج 

    رفض الرجل للفتاة المتعلمة ٌساهم فً تأخر سن زواجها

    رفض الرجل للفتاة الموظفة ٌساهم فً تأخر سن زواجها

    هل ان رفض التزوٌج من خارج العائلة ٌساهم فً تأخر سن الزواج

    هل باعتقادك ان تأخر سن زواج للوالدٌن ٌنعكس على تأخر سن الزواج البنائهم

    هل تعتقدٌن بان تهرب الشباب من المسؤولٌة ٌسهم فً تأخر سن الزواج

    هل ساهمت العادات والتقالٌد ) النهوه ( ابن العم البنت العم فً تأخر سن الزواج 

رفض الزواج من قبل الفتاة لغرض تحمل مسؤولٌة الوالدٌن ٌساهم فً تأخر سن 
 الزواج

   

    عدم الرغبة فً الزواج من قبلك ٌساهم فً تأخر سن الزواج
 

 . ما ىي اىـ االثار المترتبة عمى زيادة معدالت العنوسة في المدينة واالقميـ ؟7
 % العدد الفقرة  االثار

 
 
 

 النفسية 

   ان تاخر الزواج سبب لً الحزن واالكتئاب وضٌقاً فً حٌاتً

   ان والدة طفل لدى العائلة ٌشعرنً  بالحرمان من شعور باالمومة

   تعتبرنً عائلتً عبأ ثقٌالً علٌهم

   ان تاخر سن الزواج اسهم فً اللجوء إلى السحر والشعوذة  للخالص من العنوسة 

   تأخر سن الزواج اثر على تفكٌري مما ٌدفعنً لالنتحار

   بالعدوانٌة والحقد على الناس وخصوصا المتزوجاتتأخر سن الزواج  اشعرنً 

   المجموع

 
 الصحية

   ( سنة 22أن تأخر سن الزواج ٌسبب قلة فرص الحمل السٌما بعد سن )

   هل تعتقدٌن ان تأخر سن الزواج ٌسبب زٌادة حاالت االجهاض لدى النساء 

   المجموع

 
 

 االخالقية

   سن الزواج قد ٌؤدي إلى زٌادة االنحراف االخالقً    تاخر

تأخر سن الزواج  ٌدفع الفتاة بالتسرع فً اختٌار اي شخص ٌتقدم حتى ولم ٌكن 
 بالمستوى المطلوب خوصا على المستوى االجتماعً او المادي 

  

   التقرب من الشباب عن طرٌق وسائل التواصل االجتماعً

   المجموع
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