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 الممخص
 باينيايناقش البحث موضوع خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية في محافظة المثنى التي تتسً بت    

ىذا البد مٌ البحث حوي التي  ، والصحية (جيةاالتعميمية والزو االجتماعية )ئص العمرية و ما بيٌ الخصا
خصائص ، التي تندرج ضمٌ الظواىر البشرية التي تمتاز ىذه الحوي واضحة صورة  إلعطاءالموضوع 

تو التي تفرضيا سوو العمي لو مسوغا فيالعمرية محدد  الفئاتتعد مشاركة  ،يا مع بعضياوتداخميا بتنوع
ى المجتمع مٌ جية وعمى خطط التنمية مٌ جية قتصادية عماجتماعية وا ولو نتائج عوامي اقتصادية ،

البحث الحالة تناوي  اكم ،الزراعية  خصائص القوى العاممة النسويةخرى ، مٌ ىنا تأتي أىمية دراسة أ
 ىإيجابية او سمبية عمى مستو ذات التي تعد  جيةاوالحالة الزو  المستوى التعميميمٌ حيث االجتماعية لممرأة 

التركيب المحور األوي تناوي  محوريٌالموضوع قسً البحث الى ولمعالجة ،  عمميا في النشاط الزراعي
ة في الزراعالعاممة في لممرأة جية( والحالة الصحية ا)التعميمية ، الزو  الخصائص االجتماعيةو  ،العمري

 ثً القوى العاممة النسوية الزراعية تناوي العوامي المؤثرة في خصائص انيوالمحور الث ،محافظة المثنى 
تبايٌ الفئات العمرية المشاركة في العمي الزراعي مٌ المزارعات واٌ  منيا االستنتاجاتبرز تناوي البحث ا

اىً المقترحات سجمت  . في حيٌفي اإلنتاج الزراعيالعامالت  بيٌ عمى نسبة مٌنسبة المتزوجات ىي األ
اممة النسوية الزراعية وتشجيع دة بيانات خاصة بالقوى الععجاد قاايالتي تطرو ليا البحث ىو ضرورة 

وقد انتيى البحث بقائمة باليوامش العمي الزراعي في فئات عمرية معينة ومناسبة لمعمي الزراعي .
 والمصادر والمراجع التي حقو مٌ خالليا البحث فرضيتو العممية.

 . (،  الزراعية ... المثنى)خصائص، القوى العاممة، النسويةالكممات المفتاحية : 
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Abstract: 

The research discusses the issue of the characteristics of the agricultural female 

labor force in Al-Muthanna Governorate, which is characterized by its contrast 

between the age, social (educational and marital) and health characteristics, which 

must be researched on this topic to give a clear picture about these characteristics, 

which fall within the human phenomena that are characterized by their diversity 

and overlap with each other. The participation of age groups in the labor market 

has its justifications imposed by economic factors, and it has social and economic 

consequences on society on the one hand and on development plans on the other, 

hence the importance of studying the characteristics of the agricultural female 

workforce. The research also addressed the social situation of women in terms of 

The educational level and the marital status, which is positive or negative on the 

level of her work in agricultural activity. To address the topic, the research is 

divided into two axes. The first axis deals with the age structure, social 

characteristics (educational, marital) and the health status of women working in 

agriculture in Muthanna Governorate, and the second axis deals with the factors 

affecting the . Characteristics of the agricultural female labor force, then the 

research dealt with the most prominent conclusions, including the variation of age 

groups participating in agricultural work from female farmers, and that the 

percentage of married women is the highest percentage among female workers in 

agricultural production. While the most important proposals addressed by the 

research were recorded is the need to create a database for the agricultural female 

workforce and encourage agricultural work in certain age groups and suitable for 

agricultural work. The research ended with a list of margins and sources And the 

references through which the research achieved its scientific hypothesis.                   

Keywords: (characteristics, workforce, feminism, agricultural ... Muthanna).           
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      :المقدمة
السكانية منذ أمد بعيد ، منٌ خنالي اىتمناميً الزراعية كاٌ اىتماً الجغرافييٌ بالدراسات      

بدراسننة التفاعنني بننيٌ اإلنسنناٌ والبيئننة ، التنني يعننيش فييننا وقنند نننتج عننٌ ىننذا التفاعنني عنندد مننٌ 
اٌ ونمنوه منٌ المتغيرات السكانية ، التي مٌ أبرزىا التبايٌ في طبيعنة العالقنة بنيٌ حجنً السنك

، اىتمنناميً  وانننب التنني أكنندوىافمننٌ الج ً اإلنتنناج ونمننوه مننٌ ناحيننة أخننرى ،ناحيننة وبننيٌ حجنن
التي تمثي اإلمكانية التي تنوفر إدامنة الحيناة نفسنيا ، ومجموعنة أخنرى تعيمينا   بالقوى العاممة

ة القننوى العاممننىنني السننكاٌ  ياممننة ، التنني حظيننت باىتمنناً جغرافننومننٌ أصننناه ىننذه القننوى الع
النسنوية القوى العاممنة خصائص بيده دراسة ىذا البحث  راعية ، وعمى ىذا األساس جاءالز 

 . المثنى الزراعية في محافظة 
 بالتساؤالت االتية :يمكف صياغة مشكمة البحث  :مشكمة البحث-  

 ما خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية ؟  .1
ية مكانيًا وزمانيًا في محافظة ىي تتبايٌ خصائص القوى العاممة النسوية الزراع .2

 المثنى؟ 
ما العوامي المؤثرة في تبايٌ خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية في محافظة  .3

 المثنى ؟ 
 االتية : باإلجاباتيمكف صياغة فرضية البحث  :البحث اتفرضي-  

 . عيةاالجتماو  العمريةص تتنوع خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية ما بيٌ الخصائ .1
تتنوع خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية ما بيٌ الوحدات اإلدارية وما بيٌ مدة  .2

 وأخرى . 
ىناى مجموعة مٌ العوامي الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية المؤثرة في تبايٌ  .3

 . نسوية الزراعية في محافظة المثنىخصائص القوى العاممة ال
 أهمية البحث : 
واسياميا الفعاي فيو تولدت فكرة ة دور المرأة العاممة في النشاط الزراعي نظرا ألىمي     

البحث في خصائصيا في محافظة المثنى والسيما دراسة القوى العاممة النسوية الزراعية 
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دراسة تباينيا مٌ ثً جية و االزو العمرية والتعميمية و الديموغرافية واالجتماعية مثي الخصائص 
  . جغرافياً 
 بحثأهداؼ ال:  

دراسة بعض خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية في محافظة المثنى منيا العمرية  .1
 واالجتماعية . 

لى لتأثيرىا عمى التبايٌ الجغرافي لخصائص القوى العاممة النسوية الزراعية وذ إظيار .2
 . ليً الصحية والمعيشية والتعميميةوتحسيٌ احوا اإلنتاج الزراعي

 :حدود منطقة البحث 
تتمثي الحدود الجغرافية لمحافظة المثنى بالحدود المكانية التي تقع في الجزء الجنوبي     

كربالء ، النجه بابي ، مٌ محافظات الفرات االوسط منيا )الغربي مٌ العراو ض
تحدىا مٌ الشماي محافظة القادسية ومٌ جية الشرو محافظتي ذي قار والبصرة ، والقادسية(

نجه ، في حيٌ  تحدىا مٌ جية الجنوب المممكة العربية السعودية ، ومٌ الغرب محافظة ال
شمااًل ( ° 31َ 42و ° 29َ 5اما الموقع الفمكي لمنطقة الدراسة تمتد بيٌ دائرتي عرض) 

 51745( وبمساحة بمغت )1خريطة ) ،شرقًا (° 46َ 32 -° 43َ 55طوي ) وبيٌ خطي 
ٌ لمرتبة الثانية بعد محافظة االنبار مإذ تأتي با ،ًا(دونم 25696555( أي تعادي )2كً

وع مساحة العراو والتي تصي الى ( مٌ مجم%1119حيث المساحة أي ما يعادي )
اقضية(  4وحدة ادارية( البالغة ) 11وتتوزع مساحة المحافظة عمى ) ،(1)(2كً 434128)

إذ  ،(1نواحي(، خريطة ) 7، موزعة عمى )(السماوة ، الرميثو ، الخضر ، السمماٌ)ىي 
%( بينما يعد مركز قضاء الرميثة اصغر 47بصيو المرتبة االولى وبنسبة ) سجمت ناحية
. أما الحدود الزمانية (1ي ). جدو %(512ارية مٌ حيث المساحة وبنسبة )الوحدات االد

  . (2525لمنطقة الدراسة تتمثي بالبيانات المعتمدة خالي سنة )
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    (1خريطة )                                         
 غرافي لمحافظة المثنى بالنسبة للعراقلجاالفلكي و  الموقع                                 

 
باالعتماد على : وزارة الموارد المائية ، الهيأة العامة للمساحة ، قسم انتاج الخرائط ، خريطة العراق  -المصدر :

 .1100، بغداد ،  0:0111111االدارية ، بمقياس 
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   ( 1جدوي )
 2525ًمساحات الوحدات االدارية لمحافظة المثنى لعاً  

ء ز المركزي لإلحصاء، مديرية إحصا: جمهورية العراؽ ، وزارة التخطيط , الجهاالمصدر
 0202االحصاءات ،  بيانات غير منشورة ،  محافظة المثنى ، قسـ

 

  : منهج البحث 
اعتمدت دراسة البحث عمى مجموعة مٌ المناىج التي تخص موضوع البحث منيا      

والمنيج المنيج االقميمي الذي اىتً بدراسة منطقة جغرافية محددة تمثمت بمحافظة المثنى 
بحث في دراسة الخصائص العمرية النظامي )االصولي( الذي اعتمد عميو الخط العريض لم

المنيج التحميمي طبعًا ال غنى عٌ و والعوامي المؤثرة فييا ، لمقوى العاممة النسوية واالجتماعية 
 الذي تناوي تحميي كي المعمومات والبيانات التي تخص موضوع البحث.

 

 النسبة % 0المساحة كـ اسـ الوحدة اإلدارية ت
 1,31 680 مركز قضاء السماوة 1
 1 261 ناحية السوير 2
 0,2 106 مركز قضاء الرميثة 3
 1,2 654 ناحية النجمي 4
 1 321 ناحية الهالؿ 5
 0,2 145 ناحية المجد 6
 2 978 ناحية الوركاء 7
 2,4 1260 مركز قضاء الخضر 8
 0,7 407 ناحية الدراجي 9
 43 22396 مركز قضاء السمماف 10
 47 24532 ناحية بصية 11

 100 51740 اجمالي المحافظة
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 ةيعار ز اللمقوى العاممة النسوية والصحية واالجتماعية  الخصائص العمرية األوؿ :المحور 
 في محافظة المثنى

تعد خصائص القوى العاممة النسوية الزراعية مٌ الظواىر البشرية التي تمتاز بتنوعيا     
بالمستوى  الذكور واإلناثكٌو مساىمة كي مٌ تيمكٌ أٌ ال اذ  بعض ،وتداخميا مع بعضيا ال

، تعمي عمى  صاديةديموغرافية واجتماعية واقت ، نتيجة لخضوع كي منيما لتأثير عوامينفسو
تكوٌ عمى أساس عمري يما في قوة العمي الزراعي ، و خفض أو رفع نسبة مساىمة كي من

في تيا مساىم، فتختمه نسب  فالقوى العاممة النسوية الزراعة تتوزع عمى فئات عمرية مختمفة
ئص ، وىذا مٌ فئة عمرية إلى أخرى ، مٌ ىنا تأتي أىمية دراسة ىذه خصا العمي الزراعي

 -:تياآلعمى النحو ا يتً بحثو م
 :التركيب العمري -ا

يقصد بالتركيب العمري توزيع السكاٌ حسب فئاتيً العمرية ، الٌ الفئة العمرية تعد      
مٌ العوامي يعد العمر ميً لقياس نشاطات السكاٌ االقتصادية واالجتماعية و ومؤشر  متغير

لمعنوية تختمه باختاله الحاجات المادية وا الديموغرافية الميمة والمؤثرة في قوة العمي الٌ
لقوى لمقوى العاممة النسوية ، تقسً ا يلذلى البد مٌ دراستيا لقياس النشاط الزراع (2)األعمار.

ليذا التقسيً أىمية في و  ، عمرية إلى ثالث فئات  في محافظة المثنى الزراعية العاممة النسوية
دد القوى العاممة النسوية عيوضح ( 2جدوي )الومٌ  ة.راعيعرفة قوة العمي النسوية الز م
ة وحسب الفئات العمرية وبنسبيا المئوية المختمفة اذ تبيٌ اٌ اعمى فئة عمرية نسوية زراعيال

%( تمييا الفئة 35،5وبنسبة مئوية بمغت ) (35-26الزراعية ىي الفئة )نشطة عاممة في اال
( بالمرتبة 46-36ثً الفئة العمرية ) %(29،3( بالمرتبة الثانية وبنسبة )25-15العمرية )

فاكثر( والتي شكمت نسبة  47)%( وأخيرا الفئة العمرة كبيرة السنة 27،3الثالثة وبنسبة )
 . فقط%(  7،9ة بمغت )ضمنخف
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حسب الفئات  ةيعار النسوية الز قوى العاممة التوزيع العددي والنسبي لم (2جدوي )
 لعينة البحث 2525في محافظة المثنى لعاً العمرية 

 

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، السؤاؿ األوؿ . -المصدر :
 

رية مٌ القوى لكي فئة عمنسبي التوزيع التبايٌ ( 2والخريطة )( 3يوضح جدوي ) 
النسوية  حسب الوحدات اإلدارية اذ تباينت عدد القوى العاممةبة يعار العاممة النسوية الز 

سنة  ( 25-15)التي تتراوح بيٌ اٌ الفئة العمرية  حسب الوحدات اإلدارية حيثب
 الوركاءمى نسبة في ناحية دات اإلدارية اذ سجمت اعلوحما بيٌ افي نسبيا  ةمتباين

لكي  %(14)مقدارىا بنسبة  مركز قضاء السماوة والخضرتمييا ناحية %( 25)بمغت 
%( بينما 4بمغ ) نسبةماٌ وبمسجمت في مركز قضاء السوادنى نسبة  منيما بالتساوي
 %( 24) مغتب الوركاءاعمى نسبة في ناحية  سجمتسنة ( 35-26الفئة العمرية )
اما الفئة العمرية التي تتراوح ما بيٌ  %(1)ىي  ناحية بصيةجمت في وادنى نسبة س

ناحية ( ثً %28)نسبة وبمركز قضاء السماوة في  نسبةسجمت اعمى سنة ( 36-46)
   فقط . ( %16)مقدارىا  ةبنسبالوركاء 

حسب بعدد القوى النسوية المزارعة  الفئة العمرية
 الفئة العمرية

 النسبة المئوية لكؿ فئة عمرية

51-01 834 05،3 
02-31 133 31،1 
32-82 852 03،3 
 3،5 555 فاكثر 83

 522 5122 المجموع
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بحسب اعية الزر  لمقوى العاممة النسويةتوزيع النسبي لمفئات العمرية ( ال3جدوي ) 
 لعينة البحث 2525لعاً  في محافظة المثنى وحدات اإلداريةلا

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، السؤاؿ األوؿ . -المصدر : 

 
 

 

 عينة البحث                 
 كثرفأ 83 83-32 31  -02 01  -51 الوحدة اإلدارية

 55 04 50  58 ـ.ؽ السماوة
 51 53 55 2 السوير

 4 55 52 3 ـ.ؽ الرميثة
 55 2 5  5 المجد

 5 52 5 53 النجمي
 53 4 3 3 الهالؿ
 52 52 08 01 الوركاء

 2 8 50 58 ـ.ؽ الخضر
 0 3 3 1 الدراجي

 5 5 0 8 ـ.ؽ السمماف
 - - 5 - بصية

 522 522 522 522 المجموع
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 ( 2خريطة )
 عمرية في محافظة المثنىات الفئالبحسب التوزيع النسبي لمقوى العاممة النسوية الزراعية 

  (. 3اعتمادًا عمى بيانات جدوؿ ) المصدر :         
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  :الحالة التعميمية -0
وى معيشتيا وتطور نمط ة ورفع مستلدور التعميً في تحسيٌ وضع المرأ نظرا     

ذ اٌ ااالقتصادية والصحية واالجتماعية ، بالمتغيرات السكانية و التعميً  الرتباطحياتيا و 
التخطيط لمتعميً مٌ خالي  ميماً  دوراً تؤدي ة لمقوى النسوية دراسة الخصائص التعميمي

والحالة التعميمية ىي احدى مدخالت ، مٌ جية والقوى العاممة النسوية مٌ جية أخرى 
ممزارعات في ( الحالة التعميمية ل4يبيٌ جدوي ) (3)تاج.رفع اإلنتاجية وزيادة حجً اإلن

اذ بمغت اعمى ، الزراعيةالحالة التعميمية لمقوى العاممة النسوية تبايٌ وتمحافظة المثنى 
%( 36)مقدارىا المستوى االمي وبنسبة  العاممة كاٌ  لممرأةنسبة لممستوى التعميمي 

 فقط .  %( 25)بمغت تمييا نسبة المزارعات ذات التعميً االبتدائي وبنسبة  
حسب المستوى  يةممة النسوية الزراعلعامقوى االتوزيع العددي والنسبي ل (4جدوي )

 لعينة البحث  2525التعميمي في محافظة المثنى لعاً 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، السؤاؿ الثالث .  -المصدر :
حالة التعميمية لممزارعات حسب لم النسبة المئوية( 3والخريطة ) (5جدوي )يوضح      

قد المزارعة ف لممرأةلمستوى التعميمي اذ تبايٌ ا، الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة 
 في ناحية الوركاء وبنسبةرأ وال تكتب( )ال تقفي مستوى االمية  بمغت اعمى نسبة

 النسبة % العدد الحالة التعميمية
  32 182 امية

 01 330 ابتدائية
  00 332 متوسطة
 3 53 اعدادية

  2 32 دبموـ
 8 33 بكالوريوس

 - - عميا
 522 5122 المجموع
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ثً مركز %( 19)وبنسبة بمغت  بالمرتبة الثاني تمييا ناحية النجمي%( 24)مقدارىا 
مركز قضاء اما مستوى التعميً االبتدائي فقد بمغ أعاله في ، %( 16)قضاء السماوة 

مركز  يمييالكي منيما بالتساوي %( 21)بمغت نحو لوركاء بنسبة ناحية االسماوة و 
ناحية في  اعمى نسبة اما مستوى التعميً المتوسط فقد سجي، %( 13)خضر قضاء ال

اما التعميً ، بالترتيب  ( لكي منيما%25و %28)بمغت  ية الوركاءاليالي وناح
ة الوركاء ومركز قضاء السماوة بنسبة ناحيسجي اعمى نسبة في كي   فقداالعدادي 

 تعميً الدبموً اعالىافي حيٌ سجمت نسبة  لكي منيما بالترتيب%( 17و %27) بمغت
لحاصالت ا لممزارعات ( كذلى الحاي بالنسبة%47)في مركز قضاء السماوة وبنسبة 

البالغة نحو و  خضري مركز قضاء الف سجمت اعمى نسبةإذ شيادة البكالوريوس  عمى
 . فقط (26%)

لمستوى التعميمي ا حسبب لمقوى العاممة النسوية الزراعيةتوزيع النسبي ال( 4جدوي )
    لعينة البحث 2525لعاً  محافظة المثنى فيواالداري 

 سؤاؿ الثالث . الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، ال -المصدر :

 عميا بكالوريوس دبموـ اعدادية متوسطة ابتدائية امية الوحدات االدارية
  - 35 83 53 3 05 52 ـ.ؽ السماوة

 - 03 - 53 54 5 2 السوير
 - - 51 0 - 50 50 ـ.ؽ الرميثة

 - 58 - 3 52 3 5 المجد
 - 2 - 5 2 4 55 النجمي
 - - - 52 04 8 - الهالؿ
 - - 53 03 02 05 08 الوركاء

 - 02      58 53 1 53 2 ـ.ؽ الخضر
 - - 3 0 8 5 3 الدراجي

 - - - - 5 8 5 ـ.ؽ السمماف
 - - - - - - - بصية

 - 522 522 522 522 522 522 المجموع
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 (3خريطة )
 حافظة المثنىلوحدات اإلدارية في محسب ابالمستوى التعميمي لمقوى العاممة النسوية الزراعية 

 
 (.8بيانات جدوؿ )عمى  اً عتمادا المصدر :
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 :جية االحالة الزو  -3
مٌ  النسوية الى فئات الزراعية يقصد بيا تركيب القوى العاممة جيةايقصد بالحالة الزو     

وتعد الحالة الزوجية . والمطمقات واالراميات الزواج والمتزوج لً يسبو ليٌ حيث نسبة الذيٌ
مٌ حيث تنشأ بمقتضاىا اسرة جديدة تمثي الوحدة الميمة لممزارعات مٌ الصفات الديموغرافية 

منيا التركيب العمري والنوعي والعادات والتقاليد األساسية في المجتمع ، وتتأثر بعوامي 
   (5).والظروه االقتصادية والقانونية في المجتمع مما يجعميا حالة غير ثابتة عبر الزمٌ

مستويات الحالة االجتماعية )المدنية( لممزارعات اذ تبيٌ اٌ اعمى نسبة  (6)يبيٌ جدوي    
بات التي سجمت المرتبة %( تمييا نسبة العاز 51)بمغت حالة المزارعات المتزوجات سجمت ل
%( وفي ادنى حد 12)مقدارىا %( ثً المطمقات بالمرتبة الثالثة وبنسبة 19)البالغة الثانية و 

 يما بالتساوي . ن%( لكي م9) والبالغةاالرامي والميجورات جاءت نسبتي 
التوزيع العددي والنسبي لمستويات الحالة االجتماعية لمقوى العاممة النسوية ( 6جدوي )

 لعينة البحث 2525لعاً  في محافظة المثنىالزراعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ارة االستبياف ، السؤاؿ الثاني الدراسة الميدانية ، استم المصدر :                  
 

تبايٌ المزارعات بحسب الحالة الزواجية وعمى ( 4والخريطة )( 7)وضح جدوي ي     
  حدات اإلدارية عمى النحو االتي :مستوى الو 

 البحث عينة حجً مٌ%( 51) نحوبمغت نسبة المتزوجات  المتزوجات : المزارعات-أ
نب جا( ويرجع ارتفاع نسبة ىذه الفئة الى انتشار ظاىرة الزواج المبكر الى 6جدوي )

 النسبة % العدد الحالة  الزوجية   
 55 035 )غير متزوجة(عزباء 

 15 325 متزوجة 
 50 538 مطمقة 
 5 580 ارممة 

 5 532 مهجورة 
 522 5122 المجموع
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في تحديد نسبة ىذه الفئة في ريه محافظة  اً ميمدورًا  ؤديالعادات والتقاليد التي ت
كور رغبة ً تفضي الزواج المبكر لإلناث والذالمثنى فما زالت االسرة الريفية بشكي عا

قوة بشرية مستقبمية يستعاٌ بيا في العمي الزراعي ىذا ب المبكر لألطفاي كافي االنج
%( ومركز قضاء 31)نحو  المتزوجات في ناحية الوركاء بمغت اقصى نسبةفقد 

%( في حيٌ 12)بالغة %( تمييا مركز قضاء الرميثة بنسبة 17)مقدارىا السماوة بنسبة 
ي واليالي والسوير الدراج واحينسجمت ادنى نسبة لممزارعات المتزوجات في كي مٌ 

 الترتيب.لكي منيا عمى %( 5و %4% و3وبنسب )
في زواجية حسب الحالة البع النسبي  لمقوى العاممة النسوية الزراعية ( التوزي7جدوي )

 لعينة البحث  2525محافظة المثنى لعاً 

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، السؤاؿ الثاني .  -المصدر :     
 

 في لمعازبات نسبة اقصى بمغت:  (الزواج لهف يسبؽ لـ)العازبات المزارعات -بػ 
 ناحية تمييا%( 17) بنحو الوركاء ناحية وفي%( 37) بنحو السماوة قضاء مركز

 %مهجورة %ارممة %مطمقة %متزوجة غير متزوجة % الوحدات االدارية
 1 3 2 53 33 ـ.ؽ السماوة

 85      01     00      1 - السوير
 - 55 - 50 52 ـ.ؽ الرميثة

 05 53 58 5 8 المجد
 52 - 52 2 51 النجمي
 4 35 4 8 1 الهالؿ
 - - 00 35 53 الوركاء

 - - 50 53 1 ـ.ؽ الخضر
 - - 8 3 3 الدراجي

 3 3 0 - 0 ـ.ؽ السمماف
 - - - - - بصية

 522 522 522 522 522 المجموع
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 كي في العازبات لممزارعات نسبة ادنى سجمت حيٌ في%( 15) بمغت بنسبة النجمي
%( 5و% 5و% 2) بمغت وبنسب ياليال وناحية والخضر السمماٌ قضاء مركز مٌ
 . الترتيب عمى منيا لكي
 حجً مجموع مٌ%( 9)بن تقدر صغيرة بنسبة جاءت:  المترمالت المزارعات -جػ 

 وناحية%( 39) مقدارىا بنسبة اليالي ناحية في اقصاىا وبمغت( 6) جدوي العينة
 سبةبن السماوة قضاء مركز في ادناىا سجمت حيٌ في%( 25) بمغت بنسبة السوير
 .فقط%( 3) بمغت
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 (4خريطة )
 في محافظة المثنىزواجية حسب الحالة البالنسبي لمقوى العاممة النسوية الزراعية  توزيعال

 (.3بيانات جدوؿ )عمى  اً اعتماد المصدر :   
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 مجموع مٌ%( 11) نحو المطمقات المزارعات نسبة بمغت : المطمقات المزارعات -حػ 
 وبنسب والوركاء السوير ناحيتي مٌ كي في أقصاىا جمتوس( 6) جدوي ، العينة نسب
 السمماٌ قضاء مركز مٌ كي في ادناىا سجمت حيٌ في ، منيما لكي%( 22) بمغت

 .  الترتيب عمى منيما لكي%( 4و% 2) مقدارىا بنسب الدراجي وناحية
 نسب مجموع مٌ%( 9) حوالي الميجورات نسبة بمغت : المهجورات المزارعات -جػ 

 المثنى محافظة في اإلدارية الوحدات بيٌ النسبة ىذه وتباينت ،( 6) جدوي لعينةا حجً
 بنسبة المجد ناحية تمييا%( 49) والبالغة السوير ناحية في نسبة اقصى بمغت حيث

 .فقط %(21) مقدارىا
 

 الحالة الصحية : -8
، الٌ الحالة  المختمفة التنميةجوانب تعد الحالة الصحية األساس الذي تعتمد عميو      

اٌ العمي في ، الصحية الجيدة والسممية تقمي مٌ ساعات تغيب الفرد عٌ العمي 
مثي  لكثير مٌ المشكالت الصحيةيا القطاع الزراعي يؤدي القطاعات المختمفة ومن

أعباء كثيرة عمى كاىي قطاع مراض المينية واصابات العمي المختمفة مما يضيه ألا
  :االتي يتبيٌ (8جدوي ) ومٌ خالي .(2)الصحة

حيث بمغت اعمى نسبة لممتعافيات  المتعافيات :او الزراعة االصحاء العامالت ب .1
الوركاء  تي%( تمييا  كي مٌ ناحي22)مقدارىا في مركز قضاء الخضر وبنسبة 

. وادنى نسبة الترتيبعمى %( لكي منيما 15% و16)بمغت  بنسبو واليالي 
 وبنسب اٌ وناحية الدراجيمركز قضاء السمم ٌ ناحية بصية سجمت في كي م

 . الترتيبلكي منيا عمى %( 5% و2% و5،1) مقدارىا
ر مٌ ياتضح مٌ خالي الدراسة الميدانية اٌ ىناى الكث العامالت بالزراعة المرضى: .2

االمراض التي تعاني منيا المزارعات منيا السكري وضغط الدً وامراض الجياز 
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وتبايٌ نسبة المرضى مٌ المزارعات ما بيٌ اليضمي وغيرىا مٌ االمراض 
الوحدات اإلدارية في محافظة المثنى حيث بمغت اعمى نسبة مٌ العامالت في 

 بنسبومركز قضاء السماوة ناحية الوركاء  ة مٌ المرضى منيٌ في كي مٌالزراع
. في حيٌ سجمت ادنى نسبة الترتيبلكي منيما عمى %( 26% و 26،2) بمغت

لكي %( 2% و5،8)بمغت  اجي وبنسبضاء السمماٌ والدر في كي مٌ مركز ق
 الترتيب . منيما عمى 

حسب الحالة الصحية في ب( التوزيع النسبي لمقوى العاممة النسوية الزراعية 8جدوي )
 لعينة البحث 2525محافظة المثنى لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة الميدانية ، استمارة االستبياف ، السؤاؿ الخامس . -المصدر :
 

 المرضى  االصحاء   الوحدات االدارية
 02 1،1 ـ.ؽ السماوة

 51 1،3 السوير
 3 55،5 الرميثةـ.ؽ 
 52 52 المجد

 3 4 النجمي
 3 51 الهالؿ
 02،0 52 الوركاء

 3 00 ـ.ؽ الخضر
 0 1 الدراجي

 2،4 0 ـ.ؽ السمماف
 - 2،5 بصية

 522 522 المجموع
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ومعامؿ   (Exel) رنامجمعامؿ االنحدار بباالحصائي لالتحميؿ  : المحور الثاني
  (spssببرنامج ) االرتباط البسيط )بيرسوف(

بو مٌ خالي  التنبؤبقيمة المتغير التابع ويتً  لمتنبؤاالنحدار ىو تحميي يستخدً        
مجموعة مٌ المتغيرات تسمى المتغيرات المستقمة وىنا يسمى االنحدار الخطي المتعدد 

استخدً متغير مستقي واحد فقط حينئذ يسمى االنحدار الخطي البسيط ، وال بد  اما اذا
مٌ فرض فرضيتيٌ االولى ىي الفرضية الصفرية التي تشير الى اٌ االنحدار غير 
معنوي اي ال يوجد ارتباط بيٌ المتغير التابع والمتغير المستقي وبمعنى اخر ال يوجد 

ير التابع ، والفرضية الثانية التي تسمى الفرضية تأثير لممتغير المستقي عمى قيً المتغ
البديمة والتي تشير الى وجود ارتباط معنوي بيٌ المتغير المستقي والمتغير التابع اي اٌ 
ىنالى تأثير لممتغير المستقي عمى قيً المتغير التابع ، وايضا مٌ خالي االنحدار يمكٌ 

المتغير التابع اذا ما حدث اي تغير بما سوه تكوٌ عمية الظاىرة المدروسة اي  التنبؤ
في قيً المتغير المستقي ويمكٌ اجراء عممية تحميي االنحدار عٌ طريو برنامج االكسي 
في الحاسبة وحيٌ اذ يمكٌ لمرسً البياني اٌ يظير معادلة االنحدار وخط االنحدار 

قة ( ، اذ يالحظ مٌ الشكي المذكور اٌ ىنالى عال1ايضا وىذا ما يوضحو الشكي )
( 25 - 15ارتباط طردية ضعيفة بيٌ القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية )

سنة  وعدد المطمقات في تمى الفئة ، ولعي السبب في ذلى الى يعود الى صغر سنيٌ 
االمر الذي ينعكس عمى تصرفيٌ غير المسؤوي وبالتالي يؤثر عمى مستوى العالقة 

طالو غالبا ، ىذا مٌ جانب ومٌ جانب اخر عدً قدرتيٌ بيٌ الزوجيٌ التي تنتيي بال
عمى تحمي مسؤولية االرتباط االمر الذي ينعكس عمى عدً تقدير المواقه بالشكي 
الصحيح نتيجة الضغط النفسي ليٌ وبالتالي تتسع الفجوة بيٌ الزوجيٌ التي غالبا ما 

 تنتيي بالتفريو بينيما . 
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القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية  ( االنحدار الخطي البسيط بي1ٌشكي )
 2525سنة  وعدد المطمقات في محافظة المثنى عاً  25 - 15

 

وتشير معادلة االنحدار الى انو اذا ثبتت تمى االعداد في الفئة العمرية المذكورة فاٌ     
( زاد 1)( ،  واذا ما زاد عددىٌ بمقدار 21818عدد المطمقات سوه يثبت عمى قيمة )

( يتبيٌ مٌ spssوعند اجراء التحميي ببرنامج )( 515525عدد المطمقات بمقدار )
( بمتوسط حسابي بمغ 3412( اٌ االنحراه المعياري لعدد المطمقات بمغ )9الجدوي )

 - 15( ، في حيٌ بمغ االنحراه المعياري لمقوى العاممة في الفئة العمرية )241818)
( اٌ 15(، كما يتبيٌ مٌ الجدوي )391818ابي بمغ )( وبمتوسط حس4813( سنة )25

( وىي اقي مٌ مستوى 51541( وبمستوى معنوية )51322قيمة معامي االرتباط بمغت )
( لذا نرفض الفرضية الصفرية القائمة عدً وجود عالقة ارتباط بيٌ 5155المعنوية )

ط ضعيفة بيٌ المتغيريٌ ونقبي الفرضية البديمة التي تشير الى وجود عالقة ارتبا
( ، ويتضح 5155المتغيريٌ وانيا ذات داللة احصائية كوٌ مستوى المعنوية اقي مٌ )

( والتي تؤكد قيمة 51322(التي بمغت )R( الذي يشير الى قيمة )11مٌ الجدوي )

y = 0.5525x + 2.818 
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( الى 51153684( التي بمغت )R2معامي االرتباط بيٌ المتغيريٌ بينما تشير قيمة )
 . مقدار التبايٌ في القيً 

( االنحراه المعياري والوسط الحسابي لعدد القوى العاممة النسوية في الفئة 9جدوي )
 ( سنة وعدد المطمقات25 - 15العمرية )

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

المطلقبت    Y 24.818 34.2 11 عدد  

سنة  25 – 45في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى   X 39.818 48.3 11 

 

 ( سنة وعذد انمطهقبت51 - 01( انعالقة عذد انقوى انعبمهة اننسوية في انفئة انعمرية )01جذول )

Correlations 

 Yعدد المطلقبت  

في الفئة  بلعبملةعدد القوى ى

( سنة25 - 45العمرية )   X 

Pearson Correlation  المطلقبت  Y 1.000  .322 عدد 

25 - 45فئة العمرية في ال العبملةعدد القوى   

X 
.322 1.000 

Sig. (1-tailed)  المطلقبت  Y . .041 عدد 

X  - 45في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى  

25  
.041 . 

N  المطلقبت  Y 11 11 عدد 

25 - 45في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى   

X 
11 11 

 

( 51 - 01سوية في انفئة انعمرية )( قيمة انعالقة بين عذد انقوى انعبمهة انن00جذول )

 سنة وعذد انمطهقبت

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .322
a
 .103684 .102 91.7601 

a. Predictors: (Constant),  45 - 25  X في الفئة العمرية العبملةعدد القوى    

b. Dependent Variable:  المطلقبتعدد  Y 
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وعند اجراء تحميي االنحدار بيٌ عدد القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية 
( اٌ ىنالى عالقة ارتباط 2سنة فاكثر( وعدد المطمقات  نالحظ مٌ الشكي ) 48)

ضعيفة ايضا بيٌ المتغيريٌ اذ يشير خط االنحدار لتمى العالقة الطردية وتشير معادلة 
انو سوه يزيد عدد المطمقات في الفئة العمرية المذكورة بمقدار الضعه  االنحدار الى

 تقريبا كمما زاد عدد النساء مٌ القوى العاممة النسوية الزراعية في منطقة الدراسة .

( االنحذار انخطي انبسيط بين انقوى انعبمهة اننسوية انزراعية في انفئة 5شكم )

 5151ي محبفظة انمثني عبو سنة فبكثر وعذد انمطهقبت ف 84انعمرية 

 

( اٌ 9( يتبيٌ مٌ الجدوي )spssولمكشه عٌ قيمة العالقة في برنامج )     
( ، في 241818( بمتوسط حسابي بمغ )3412االنحراه المعياري لعدد المطمقات بمغ )

سنة فأكثر(  48حيٌ بمغ االنحراه المعياري لعدد القوى العاممة في الفئة العمرية )
( اٌ قيمة معامي 13(، كما يتبيٌ مٌ الجدوي )151818متوسط حسابي  )( وب2916)

( وىي اقي مٌ مستوى المعنوية 51533( وبمستوى معنوية )51259االرتباط بمغت )
( لذا نرفض الفرضية الصفرية القائمة عدً وجود عالقة ارتباط بيٌ المتغيريٌ 5155)

y = 2.0814x + 2.3009 
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ارتباط ضعيفة بيٌ المتغيريٌ وانيا ونقبي الفرضية البديمة التي تشير الى وجود عالقة 
( ، ويتضح مٌ الجدوي 5155ذات داللة احصائية كوٌ مستوى المعنوية اقي مٌ )

( والتي تؤكد قيمة معامي 51259( التي تساوي )R( الذي يشير الى قيمة )14)
( الى مقدار التبايٌ في القيً والتي بمغت R2االرتباط بيٌ المتغيريٌ بينما تشير قيمة )

(51543681 .) 

( االنحراه المعياري والوسط الحسابي لعدد القوى العاممة النسوية الزراعية 12جدوي )
 سنة فأكثر( في محافظة المثنى عاً وعدد المطمقات 48في الفئة العمرية )

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

المطلقبت    Y 24.818 34.2 11 عدد  

سنة فأكثر  44في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى   X 10.818 29.6 11 

 

سنة  48( العالقة عدد القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية )13جدوي )
 فأكثر( في محافظة المثنى عاً  وعدد المطمقات

Correlations 

 Y عدد  المطلقبت  

في  العبملةعدد القوى 

سنة  44الفئة العمرية 

 X فأكثر 

Pearson Correlation   المطلقبت  Y 1.000  .209 عدد  

 44في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى 

 X سنة فأكثر 
.209 1.000 

Sig. (1-tailed)   المطلقبت  Y . .033 عدد  

 44في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى 

 X سنة فأكثر 
.033 . 

N   المطلقبت  Y 11 11 عدد  

 44في الفئة العمرية  عبملةالعدد القوى 

 X سنة فأكثر 
11 11 
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( قيمة العالقة بيٌ عدد القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية 14جدوي )
 وعدد المطمقات 2525سنة فأكثر( في محافظة المثنى عاً  48)

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .209
a
 .043681 .0304 82.1732 

a.Predictors: (Constant), 44  سنة فأكثر X في الفئة العمرية العبملةعدد القوى     

b. Dependent Variable: عدد المطلقبت Y 

 

واذا اجرينا تحميي االنحدار الخطي البسيط لمكشه عٌ العالقة بيٌ عدد القوى العاممة 
( 3سنة فأكثر( وعدد االميات يتبيٌ مٌ الشكي ) 48ة العمرية )النسوية الزراعية في الفئ

ومٌ معادلة االنحدار اٌ ىنالى عالقة خطية متوسطة القوة بيٌ المتغيريٌ ، فاذا ما 
ثبت عدد النساء في الفئة العمرية المذكورة بالنسبة لمقوى العاممة النسوية في محافظة 

( ، واٌ اي زيادة في 171231ٌ )فاٌ مقدار االميات سوه يكو  2525المثنى عاً 
 عددىٌ سوه تؤدي الى زيادة في عدد االميات بينيٌ . 

( االنحدار الخطي البسيط بيٌ القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة العمرية 3شكي )
 وعدد االميات  2525سنة فاكثر( في محافظة المثنى عاً  48) 
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( اٌ االنحراه 15( يتبيٌ مٌ الجدوي )spssمج )وبالرجوع الى التحميي برنا      
( ، في حيٌ بمغ 491636( بمتوسط حسابي بمغ )3813المعياري لعدد االميات بمغ )

( 2916سنة فأكثر( ) 48االنحراه المعياري لعدد القوى العاممة في الفئة العمرية )
الرتباط ( اٌ قيمة معامي ا16(، كما يتبيٌ مٌ الجدوي )151818وبمتوسط حسابي  )

( وىي عالقة طردية متوسطة القوة ، وبمغ مستوى معنوية 51488بيٌ المتغيريٌ بمغت )
( لذا نرفض 5155( وىي اقي مٌ مستوى المعنوية )51527االرتباط بيٌ المتغيريٌ  )

الفرضية الصفرية القائمة عدً وجود عالقة ارتباط بيٌ المتغيريٌ ونقبي الفرضية البديمة 
ود عالقة ارتباط متوسطة القوة بيٌ المتغيريٌ وانيا ذات داللة التي تشير الى وج

( الذي 17( ، ويتضح مٌ الجدوي )5155احصائية كوٌ مستوى المعنوية اقي مٌ )
( والتي تؤكد قيمة معامي االرتباط بيٌ 51488( التي تساوي )Rيشير الى قيمة )

ً والتي بمغت ( الى مقدار التبايٌ في القيR2المتغيريٌ بينما تشير قيمة )
(51238144 .) 

 

 

y = 2.9955x + 17.231 
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( االنحراه المعياري والوسط الحسابي لعدد القوى العاممة النسوية الزراعية في الفئة 15جدوي )
 وعدد االميات 2525سنة فأكثر( في محافظة المثنى عاً  48العمرية )

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

االميبت    Y 49.636 38.3 11 عدد  

 44في الفئة العمرية  العبملةعدد القوى 

 X سنة فأكثر 
10.818 29.6 11 

سنة فأكثر( في  84( العالقة عدد القوى العبملة النسوية الزراعية  في الفئة العمرية )61جدول )

 وعدد االميبت  0202محبفظة المثني عبم 

Correlations 

االميبت  ا   Y عدد  

في  العبملةعدد القوى 

سنة  44ة العمرية الفئ

 X فأكثر 

Pearson Correlation   االميبت  Y 1.000  .488 عدد  

في  العبملةعدد القوى 

سنة  44الفئة العمرية 

 X فأكثر 

.488 1.000 

Sig. (1-tailed)   االميبت  Y . .027 عدد  

في  العبملةعدد القوى 

سنة  44الفئة العمرية 

 X فأكثر 

.027 . 

N   االميبت  Y 11 11 د عد 

في  العبملةعدد القوى 

سنة  44الفئة العمرية 

 X فأكثر 

11 11 

سنة  84( قيمة العالقة بين عدد القوى العبملة النسوية  الزراعية في الفئة العمرية )61جدول )

 وعدد االميبت 0202فأكثر( في محبفظة المثني عبم 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .488
a
 .238144 .1207 56.3792 

a.Predictors: (Constant), 44  سنة فأكثر X في الفئة العمرية العبملةعدد القوى     

b. Dependent Variable: عدد االميبت Y 
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وعند الحديث عٌ المستوى التعميمي لمقوى العاممة النسوية الزراعية في محافظة       
( وخط ومعادلة 4وعالقتو بعدد المطمقات منيٌ يتبٌ مٌ الشكي ) 2525المثنى عاً 

االنحدار الى وجود عالقة متوسطة القوة بيٌ عدد االميات وعدد المطمقات منيٌ فاذا 
( مطمقة تقريبا واٌ الزيادة في 27ما ثبت عددىٌ بيذا الشكي كاٌ عدد المطمقات )

لمطمقات وىذا ما يوضحو خط االنحدار معززا في عددىٌ يؤدي زيادة مناظره في عدد ا
ذلى بمعادلة االنحدار المحسوبة ، االمر الذي يعكس تأثير المستوى التعميمي عمى 
الحالة االجتماعية لمقوى العاممة النسوية الزراعية في محافظة المثنى . مما يستدعي 

نتجة لمحد مٌ الحاجة لتظافر الجيود لرفع المستوى التعميمي ليذه الشريحة الم
انفصاليٌ عٌ ازواجيٌ كوٌ الوعي الفكري والمستوى التعميمي ذا اثر كبير في القضاء 

 عمى ىذه المشكمة او الحد منيا عمى اقي تقدير .

( االنحدار الخطي البسيط بيٌ عدد االميات مٌ القوى العاممة النسوية الزراعية  4شكي )
 وعدد المطمقات 2525في محافظة المثنى عاً 

 

( اٌ االنحراه 18( يتبيٌ مٌ الجدوي )spssوباستخداً برنامج التحميي االحصائي  )
( ، في حيٌ بمغ 491636( بمتوسط حسابي بمغ )3813المعياري لعدد االميات بمغ )

y = 0.8994x + 27.314 
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(، كما يتبيٌ 241818( وبمتوسط حسابي  )3412االنحراه المعياري لعدد المطمقات  )
( وىي عالقة 51461رتباط بيٌ المتغيريٌ بمغت )( اٌ قيمة معامي اال19مٌ الجدوي )

( وىي 51539طردية متوسطة القوة ، و بمغ مستوى معنوية االرتباط بيٌ المتغيريٌ  )
( لذا نرفض الفرضية الصفرية القائمة عدً وجود عالقة 5155اقي مٌ مستوى المعنوية )

ود عالقة ارتباط متوسطة ارتباط بيٌ المتغيريٌ ونقبي الفرضية البديمة التي تشير الى وج
( ، 5155القوة بيٌ المتغيريٌ وانيا ذات داللة احصائية كوٌ مستوى المعنوية اقي مٌ )

( والتي تؤكد 51461( التي تساوي )R( الذي يشير الى قيمة )25ويتضح مٌ الجدوي )
ً ( الى مقدار التبايٌ في القيR2قيمة معامي االرتباط بيٌ المتغيريٌ بينما تشير قيمة )

 (. 51212521والتي بمغت )

مٌ وعدد المطمقات ( االنحراه المعياري والوسط الحسابي لعدد االميات 18جدوي )
    2525القوى العاممة النسوية الزراعية  في محافظة المثنى عاً 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

االميبت    Y 49.636 38.3 11 عدد  

 X 24.818 34.6 11عدد المطلقبت  

 

( العالقة بيٌ عدد االميات وعدد المطمقات مٌ القوى العاممة النسوية 19جدوي )
  2525الزراعية في محافظة المثنى عاً 

Correlations 

 Xعدد المطلقبت Yعدد االميبت 

Pearson Correlation   االميبت  Y 1.000  .461 عدد  

 X .461 1.000عدد المطلقبت 

Sig. (1-tailed)   االميبت  Y . .039 عدد  

 . X .039عدد المطلقبت 

N   االميبت  Y 11 11 عدد  

 X 11 11عدد المطلقبت 
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مٌ القوى العاممة النسوية وعدد المطمقات  ( قيمة العالقة بيٌ عدد االميات 25جدوي )
    2525الزراعية في محافظة المثنى عاً 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .461
a
 .212521 .1172 53.0016 

a.Predictors: (Constant),  عدد المطلقبتX    

b. Dependent Variable: عدد االميبت Y 

 االستنتاجات 
اذ اٌ الفئة قوى العاممة النسوية الزراعية ، مشاركة الفئات العمرية لم تبايٌ نسبة .1

مقارنة بالفئات  األكثر تركزًا وعماًل في النشاط الزراعيىي ( 35-26عمرية )ال
 .  العمرية االخرى

أظيرت الدراسة الى وجود تبايٌ في توزيع القوى العاممة النسوية الزراعية حسب  .2
 االمية المزارعات ذات المستوى التعميمي الحالة التعميمية اذ استحوذت نسبة

والثانية وىذا يشير الى انخفاض المستوى التعميمي  األولىعمى المرتبة  واالبتدائي
 . لمقوى العاممة النسوية الزراعية

كشفت الدراسة مٌ خالي تحميي البيانات اٌ نسبة المتزوجات مٌ القوى العاممة  .3
واألكثر مشاركة في النشاط  %( وىي النسبة األعمى53النسوية الزراعية بمغت )

 %( . 18عازبات ما يصي الى )في حيٌ بمغت نسبة ال الزراعي
  المقترحات

ة في محافظة المثنى مٌ يزارعجاد قاعدة بيانات خاصة بالقوى العاممة النسوية الاي .1
 . جي رصد التغيرات التي تطرأ عمى الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لديياا
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مٌ زارعة تطوير ميارات القوى العاممة النسوية الزراعية وتأىيميا عمميًا لممرأة الم .2
خالي تنمية التعميً الريفي وفتح المجاي لتأىيي المرأة وتمكينيا في الريه بواسطة 

 . اعطاء اىمية ليذا الموضوع مٌ قبي المؤسسات الحكومية ذات العالقة
، مٌ خالي تأىيي في النشاط الزراعي الفئات العمرية األخرى زيادة نسبة مساىمة  .3

كي ما تتطمبو في عمميا الزراعي وتنمية توفير و الفئات الشابة النسوية وتعميميا 
ليٌ مما يسيً في تقبميٌ العمي واالجتياد بو ومٌ ثً تنمية االنتاج الواقع الصحي 

 . الزراعي في المحافظة
 البحث ومصادرههوامش 

العامة لممساحة , قسـ انتاج الخرائط ,  ةأ، وزارة الموارد المائية , الهيجمهورية العراؽ  (5)
 . 0223, بغداد ,   5 122222نى اإلدارية , بمقياس  خريطة المث

وسف شهاب احمد العبيدي ،القوى العاممة الزراعية في محافظة ديالى)دراسة في  (0)
 .  83، ص0228جغرافية السكاف( ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة ديالى ، 

كة العربية رشود بف محمد الخريؼ ، تطور الخصائص التعميمية لمسكاف في الممم (3)
دراسة سكانية تحميمية مقارنة ، مجمة كمية االنسانيات والعمـو االجتماعية  –السعودية 

 . 523، ص  0225،  08، العدد 
سعيد حسف رجب ، القوى العاممة الزراعية في محافظة البحيرة ، أطروحة دكتوراه ،  (8)

 .528،   ص 0253كمية االداب ، جامعة اإلسكندرية ، 
 .522، مصدر سابؽ ، صسعيد حسف رجب  (1)
شهاب كاظـ عبيد الهدابي ، التحميؿ المكاني لمقوى العاممة في قضاء الشامية لممدة  (2)

، ص 0252،  جامعة القادسية،  اآلدابرسالة ماجستير ، كمية ( ، 5553-0251)
513 . 

 .  513شهاب كاظـ عبيد الهدابي ، مصدر سابؽ ، ص  (3)
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 (5ممحؽ )                                                   
 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

 / كمية اآلداب جامعة القادسية 
 قسـ الجغرافية / الدكتوراه 

 ـ/ استمارة االستبانة
 

 اختي المزارعة الفاضمة  
 تحية طيبة وبعد  

اف االستمارة التي بيف يديؾ هي اداة لجمػػػػػػػع البيانات الخاصة بالبحث الموسـو )خصائص القوى      
عمى المعمومات الخاصة بها بدقة ووضوح  العاممة النسوية الزراعية في محافظة المثنى( يرجى اإلجابة

سنة فما فوؽ  شاكريف جهودكـ  51عمما اف هذه االستمارة خاصة بالمرأة المزارعة ذات الفئة العمرية 
 وتعاونكـ معنا  ، ومف اهلل التوفيؽ . 

 الباحثتاف                                                                     
  

 عالمة ) صح ( في الفراغ لألجابة المناسبة لؾ   مالحظة ضع
   ------المقاطعة الزراعية --------المنطقة --------الناحية :  السؤاؿ األوؿ 
فما  83 ------ 82-32  ------ 31- 02 ------- 01-51العمر  :السؤاؿ الثاني

  ------فوؽ 
-----مطمقة  ------متزوجة ------- غير متزوجةالحالة االجتماعية ؟ : السؤاؿ الثالث

   ----مهجورة--------ارممة  -
-متوسطة  -----ابتدائية  ------المستوى التعميمي لممرأة ؟ ال تقرأ وال تكتب : السؤاؿ الرابع
 -----عميا  ------بكالوريوس  --------دبمـو ------اعدادية   ------

اذا تعانيف مف مرض معيف ما -----مريضة ----الحالة الصحية :سميمة  : السؤاؿ الخامس
ما نوع اإلعاقة  ------معاقة  -----تجمطات ------سكر  ------نوع المرض ضغط 

 ------امراض أخرى تذكر -----
 


