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 تقديم

ي إحداث االقتصادية، والثقافية المختلفة التي شهدها المجتمع األردني خالل العقود األخيرة ف –التحوالت االجتماعية أسهمت   
لى امتداد تأثير هذه التغيرات على وضعية المرأة نفسها، وأدوارها  تغيرات بنيوية هامة على وظائف األسرة األردنية وبنيتها، وا 

اضطالعها بأدوار حياتية مغايرة لألدوار التقليدية التي درجت على  ومكانتها االجتماعية، داخل نطاق األسرة والمجتمع؛ ما زاد من
ير أن كثيرًا من هذه التحوالت لم تمس بشكل جوهري "إشكالية المرأة"، التي مازالت تحاصرها بشرطها األنثوي وبأدوارها تأديتها، غ

كما أن هذه التحوالت لم تمس مستويات خصوبتها التي وصلت إلى  التقليدية، وال تعترف لها بأدوار أخرى خارج هذين الشرطين ،
ن اختلف  2002( طفاًل عام 7.3)   7.3و 7.3ليصل إلى   2002و   2002و   2003المعدل قلياًل خالل االعوام   هذا  )وا 
 ، وهذا مؤشر واضح على ثبات مستويات الخصوبة خالل العقد األخير في األردن.(طفاًل على التوالي  7.3و 

 
ى خصوبتها من جهة في مستو أثرها ان إخضاع مسألة مساهمة المرأة في سوق العمل وكشف محدداتها من جهة، ودراسة 

أخرى، للبحث والدراسة المعمقة، قد أملته أهمية الظواهر نفسها، وما يالزمها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية متداخلة على 
حياة المرأة وأسرتها، كذلك بسبب النقص الحاصل في الدراسات التي لم يسبق لها أن بحثت بمثل هذه الظواهر بصورة شاملة 

بحث ودراسة مراحل انتقالية هامة وحاسمة في حياة المرأة وهي مراحل "زواجها  تأتي أهمية هذه الدراسة في ا ومعمقة. ومن هن
وانتقالها إلى مرحلة األمومة"، وتعد هاتان المرحلتان من أكبر وأهم مراحل التغير التي تطرأ على حياة المرأة، وعلى طبيعة 

يرات فريدة ونوعية ودائمة في نشاطاتها، كما تأتي أهمية الدراسة من سعيها لرصد مسؤولياتها "كزوجة وأم"، ولما تتضمنه من تغ
، واثر ذلك في مستوى خصوبتها مع مراعاة ومشاركتها االقتصادية على فرص عملهاو آثار هذه المراحل االنتقالية في حياة المرأة، 

دراستها بصورة شاملة من قبل الباحثين في المجتمع  ضبط اثر باقي المتغيرات االجتماعية االقتصادية ؛ وهي أبعاد لم يسبق
 األردني.
وبرامج  ت اثر تفيد كافة الجهات المعنية من خالل  تبني خططذاالدراسة  يطمح  المجلس االعلى للسكان ان تكون هذه  
عبر زيادة االستثمار في  زيادة دمج المرأة في عملية التنميةوتساهم في  خلق مناخات اجتماعية وثقافية مناسبة، تساهم فيعمل 

 .تعليمها أواًل، وزيادة مساهمتها في سوق العمل

وفقنا اهلل جميعًا لخدمة أردننا الغالي ومجتمعنا األردني بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني إبن  
 الحسين المعظم حفظه اهلل ورعاه وسدد على طريق الخير والفالح خطاه.

                                                                                            
 االمين العام              

 
 د. سوسن المجالي
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 فيذينالتالملخص اوال : 
بحث وتحليل أثر "واقعة زواج المرأة وخصوبتها" في تحديدد مالمدح حالدة عملهدا مدع اختبدار اثدر المتغيدرات االجتماعيدة  الىلدراسة هدفت هذه ا

دراسددة وبحددث اثددر حالددة عمددل المددرأة هددذه فددي مسددتوى خصددوبتها الفعليددة مددن جهددة أخددرى مددع مراعدداة ضددبط اثددر بدداقي و االقتصددادية األخددرى ، 

، واسددتخدمت لددذلك عدددة طددرق 2003قتصددادية. واعتمدددت بددذلك علددى تحليددل بيانددات مسددح السددكان والصددحة األسددرية المتغيددرات االجتماعيددة اال

حددار إحصائية تفاوتت بين البسيطة إلى الثنائية إلى أساليب التحليل المتقدمة ممثلة في "نموذج تحليل االنحدار اللوجسدتي ونمدوذج تحليدل االن

 اقي متغيرات الدراسة المستقلة وضبطها.المتدرج الخطوات" بهدف عزل تأثير ب

وقددد بينددت نتددائج التحليددل البسدديط المتعلددق بتحليددل محددددات مسدداهمة المددرأة بقددوة العمددل، تركددز السدديدات النشدديطات اقتصدداديا، فددي مهددن التعلدديم 

ديا والمساهمات بقوة العمل بمجموعة من الجامعي والمهن اإلدارية، والمكتبية. كما أظهرت نتائج التحليل الثنائي تميز النساء النشيطات اقتصا

االقتصادية، والثقافية مثل: "ارتفداع مسدتويات تعلديمهن، وارتفداع مسدتويات تعلديم أزواجهدن، وارتفداع درجدة تحضدرهن،  -الخصائص االجتماعية

 وزواجهن بسن متأخرة نسبيًا، وانخفاض حجم خصوبتهن الفعلية، وضعف صلة القرابة مع الزوج". 

نتائج التحليل المتقدم ممثال بتحليل نموذج "االنحدار اللوجستي" والذي سعي من خالله إلى كشف أثر "واقعدة زواج المدرأة ومسدتوى كما أبرزت 

خصوبتها" في احتماالت مساهمتها في سوق العمل بعد ضدبط أثدر بداقي المتغيدرات المسدتقلة قيدد الدراسدة، بدأن السديدات الالتدي كدن خدارج قدوة 

غالددب مددن اإلندداث األقددل حظددًا فددي التعلدديم، ومعظمهددن مددن أصددول ريفيددة، وهددن أكثددر تمس ددكًا والتزامددًا بددالقيم الموروثددة، والالتددي العمددل هددن  فددي ال

 تميزت أنماط زواجهن بكونها أنماطًا زواجية قرابية، والالتي تزوجن بأعمار مبكرة، ومن الالتي خبرن حدوث وفيات ألحد أطفالهن".

اللدذان كرسدا  –فقدد أبدرزت نتدائج نمدوذج تحليدل مقارندة المتوسدطات ونتدائج تحليدل األنحددار المتددرج الخطدوات  اسدة،وفي الجدزء الثداني مدن الدر 

أهميددة اثددر حالددة عمددل المددرأة، كددذلك أهميددة أثددر متغيددرات مثددل: "مسددتوى تعلدديم  -لدراسددة أثددر مسدداهمة المددرأة االقتصددادية فددي مسددتوى خصددوبتها

ي، وحالتهدا العمليدة" فددي مسدتوى خصدوبتها، كمددا أظهدرت الدراسدة أن لمتغيدرات مثددل "عمدر الزوجدة الحددالي الزوجدة، ومكدان إقامدة الزوجددة الحدال

وعمرها عند الزواج األول، ومتغير استخدام وسائل تنظيم األسرة، وحدوث وفيات األطفال في األسرة" آثارًا هامة وحاسدمة فدي مسدتوى خصدوبة 

 المرأة األردنية.

إلددى ضددرورة خلددق مناخددات اجتماعيددة وثقافيددة مناسددبة، كأحددد الشددروط المسددبقة إلحددداث التغييددر المطلددوب  ،لصددددوقددد خلصددت الدراسددة بهددذا ا

متها لخفض مستويات الخصوبة في المجتمع األردني، كزيادة دمج المرأة في عملية التنمية عبر زيادة االستثمار في تعليمها أواًل، وزيدادة مسداه

هندا إلدى أن اثدر مسدداهمة المدرأة االقتصدادية فدي مسدتوى خصدوبتها الفعليدة، ال يمثدل تصدورًا بنائيدًا أحاديددًا الدراسدة نوهدت فدي سدوق العمدل. كمدا 

 مختلفة من العوامل المتداخلة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.مجموعة  بسيطًا، إنما هو تصور مركب يتضمن 
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Executive Summary 
 

The aim of this study was to examine and analyze the impact of "woman's marriage and 
fertility" in determining their work status inaddition to testing for the influence of the other  
socio-economic variables. 

The study also aimed to explore the impact of women's employment situation on their 
actual fertility levels, after controlling the effect of some selected socio-economic 
variables. 

The Population and Family Health Survey, 2007 formed the basis for this study. Data 
were analyzed using several appropriate statistical methods, ranging from simple 
descriptive statistics and paired analysis to the more advanced regression models of 
analysis, in the form of logistics and stepwise regressions, so as to isolate and adjust for 
the effect of other independent variables in the study. 

Simple analysis of the "determinates of women's contribution to the labor force" showed 
that economically active women clustered in university education careers and in 
administrative and clerical professions. The results of binary analysis showed that 
women who were economically active and who contributed to the labor force were 
distinguished by a group of socio- economic and cultural characteristic namely: "high 
levels of education, high level of husbands' education, high degree of urbanization, a 
relatively later age at marriage, reduced actual fertility levels and weak consanguineous 
relationship with the husband".   

Logistic regression model was utilized to detect the impact of " women's marriage and 
fertility" on the potential of their contribution to the labor market. After controlling for the 



X 

 

effect of some independent variables under study, results of the analysis showed that 
women who were outside the labour force were in general educationally disadvantaged; 
mostly from rural backgrounds; were more firmly committed to the inherited values; 
characterized by consanguineous patterns of marriage; who got married at an early age; 
and who experienced the death of one of their children. 

 

In the second part of the study, the results of the comparison of the means and stepwise 
regression analysis- two statistical models utilized to investigate the impact of " women's 
economic contribution " on the level of the fertility- highlighted the importance of the 
impact of the women's work status' as well as the employment situation on the fertility 
level. 

Furthermore, the study showed that certain variables such as " age of the wife and her 
age at first marriage, use of  family planning methods, and death of the children in the 
family", exhibited a significant and crucial influence on the fertility of Jordanian women. 

The study concluded that the creation of appropriate social and cultural climates are  one 
of the prerequisites to facilitate the necessary change towards reduction of fertility levels 
in Jordan such as: increase women’s integration in the development process through 
investment in her education and increase her participation in the labour market. 

The study also noted that the impact of women’s economic contribution on actual fertility 
levels is not a simple unilateral model, but represents a composite of a variety of 
interrelated factors that must be taken into account.  
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 تمهيدثانيا: 

 نازعددةاليعددد  الددزواج مددن أهددم وأقدددم الددنظم االجتماعيددة التددي تقددوم عليهددا األسددرة، فهددو ضددرورة أفرزتهددا الطبيعددة البيولوجيددة ل نسددان، 

؛ لدددوره فددي المحافظددة علددى وجددود المجتمددع اإلنسدداني ن بددين أهددم مظدداهر الحيدداة البشددريةل الددزواج واحدددًا مدد، إذ يمثددللعدديض ضددمن جماعددات  

تضددفي المجتمعددات و . (0232)الزغددل، واسددتمراره، وتنظدديم العالقددة بددين الددذكر واألنثددى وفقددًا لألعددراف ومنظومددة القدديم التددي يقرهددا المجتمددع 

بالغدة؛ بسدبب قدسدية األدوار التدي تقدوم بهدا هدذه المؤسسدة فدي حيداة األفدراد والمجتمدع، وبسدبب ومؤسسة األسدرة أهميدة  اإلنسانية على الزواج

 حساسية المهام التي تؤديها في مناحي بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية مختلفة.

يددنظم السدددلوك  الددذي اعي، والددزواج هددو العددرف المتبددع فدددي تكويندده، ويمثددل االثنددان معددًا النظددام االجتمددلبنددة المجتمددع األسددرةوتعددد 

نظددر إليدده علددى أندده وسدديلة للتكدداثر إذ ي ؛شددأنا مجتمعيدداً  . كمددا يعددد  الددزواجوديمومتدده لمجتمددعاضددمان ل ركيددزة أساسدديةألفددراد، ويمثددل لالجنسددي 

 رادشددة)ك مددن خددالل عمليددة التددوارث الخاصددة ملكيتهدداوالحفدداظ علددى الجددنس البشددري، ووسدديلة لتعزيددز الددروابط بددين أعضدداء األسددرة، وحفددظ 

 .(2000وسهاونة، 

جتماعيدة التقليديدة المتوارثدة الخاصة في المجتمعات الشرقية األبوية ذات الهياكدل او  ،وقد أسهمت خصوصية البناءات االجتماعية

ة فدي تأصديل أدوار المدرأ -مدن روافدد ثقافيدة وقديم ومورثدات اجتماعيدة سدائدةو  ،بما تتضمنه من مواقف وممارسدات داعمدة لمؤسسدة الدزواج -

دًا، أو ربدة بيدتزوجدةً "إال  هداوالتدي ال تعتدرف بددور ل ،بشدرطها األنثدوي، ومقددرتها البيولوجيدة علدى اإلنجداب وحصر قيمتهداالتقليدية  ؛ "، أو أم 

 (.2003بصرف النظر عمدا تكدون قدد حققتده مدن إنجدازات، سدواء علدى الصدعيد االجتمداعي أو االقتصدادي أو الثقدافي )كرادشدة والمصداورة 

ومنددذ الطفولددة المبكددرة فكددرة  إلددى تلقددين المددرأةالتددي تميددل  اتواأليددديولوجي ،الثقافيددة بخصوصددية أبنيتدده، عربدديالمجتمددع الصوصددية وتتجلددى خ

"، إضدافة إلدى غيدر المنجبدةالمرأة مفادها "أن المرأة المتزوجة أفضل من العازبة، وأن المدرأة التدي لدديها أطفدال تحظدى بداحترام أكبدر مقارندة بد

. ويبدددددو أن هددددذه الخصوصدددديات الثقافيددددة ق إال عنددددما تتددددزوج وتنجددددب أطفدددداالً بددددأن اندددددماجها الفعلددددي فددددي مجتمعهددددا ال يتحقدددد إحسددداس المددددرأة

القائمددة علددى الحمددل واإلنجدداب وتربيددة األطفددال "تقليديددة ال ظددائفهنلو  هنسددتكريوااليدولوجيددة ارتبطددت بشدددة فددي تدددعيم قيمددة زواج اإلندداث، و 

  . (2002، )بركات "المنزل بشؤونوالعناية 

 Extended Family)التقليديددة هددي أسددرة ممتدددة ) األردنيددةعلددى أن األسددرة المحليددة بهددذا الصدددد ُتجمددع الدراسددات االجتماعيددة 

وتتصدف بأبويدة السدلطة والنسدب، وبأنهدا هرميدة البنيدة، ويحتدل فيهدا األب رأس الهدرم، وتقسديم العمدل فيهدا يدتم علدى  ،تحولت إلى أسرة نوويدة

االجتمددداعي والتركيدددب العمددري؛ حيدددث تنددداط بددداألب كافددة التبعدددات االجتماعيدددة واالقتصدددادية، وتميددل مدددوازين القدددوى فدددي الغالدددب أسدداس الندددوع 

رات مغدايرة تخدذ قدرااندة المدرأة بالتبعيدة للرجدل، فدال توتبدو سيطرة الدزوج علدى الزوجدة وعناصدر األسدرة شدبه مطلقدة، حيدث تتسدم مك ،لصالحه
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التقليدية بقددرتها البيولوجيدة علدى الحمدل واإلنجداب عمومدًا،  في األسرة األردنيةا ترتهن وضعية المرأة ومكانتها (. كم0233لرغبته )الشرابي 

 .(2003)كرادشة،  وبما تنجبه من األطفال الذكور على وجه الخصوص

قافيددة المختلفددة التددي شددهدها االقتصددادية، والث –تشددير األدبيددات االجتماعيددة السددابقة بددأن التحددوالت االجتماعيددة  ،هددذا السددياقوفددي 

لدى امتدداد تدأثير هدذه ، و أسهمت في إحداث تغيرات بنيوية هامة على وظائف األسدرة األردنيدة وبنيتهدا خالل العقود األخيرة المجتمع األردني ا 

العها بددأدوار حياتيددة ؛ مددا زاد مددن اضددطاألسددرة والمجتمددعنطدداق داخددل التغيددرات علددى وضددعية المددرأة نفسددها، وأدوارهددا ومكانتهددا االجتماعيددة، 

، التددي مازالددت شددكالية المدرأة"بشدكل جددوهري "إكثيدرًا مددن هددذه التحدوالت لددم تمددس  مغدايرة لددألدوار التقليديدة التددي درجددت علدى تأديتهددا، غيددر أن

مددة العمددل منظ، 2000الفددالح ) نهددذين الشددرطيال تعتددرف لهددا بددأدوار أخددرى خددارج التددي تحاصددرها بشددرطها األنثددوي وبأدوارهددا التقليديددة، و 

 تاختلفددن ا  و ) 2002عددام  طفددالً ( 7.3)لددم تمددس مسددتويات خصددوبتها الزواجيددة التددي وصددلت إلددى أن هددذه التحددوالت كمددا  (،2003، الدوليددة

، وهدذا مؤشدر واضدح (علدى التدوالي طفدالً  7.3و   7.3و 7.3ليصدل إلدى  2002و   2002و 2003االعدوام  خدالل  قليالً  تهذه المعدال

  (.2002العامة،  اإلحصاءات)دائرة  خصوبة خالل العقد األخير في األردنعلى ثبات مستويات ال
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 سوق العملفي واقع مساهمة المرأة األردنية  : ثالثا

 انخفداضمدن أهدم أسدباب  انيعدد تها،خصوب مستوى  وارتفاعالمرأة زواج الديموغرافية بأن المحلية سائد في األدبيات  اعتقادهناك 

ا مدن مدبسدبب مدا يرافقه ،المدرأةالتي تمر بها  االنتقاليةمن أهم المراحل  عداني لذينلا هذين العاملينألهمية  اً سوق العمل، نظر  مساهمتها في

بسوق العمدل  ثاألدبيات االقتصادية إلى تدني نسبة مساهمة اإلنا تشيرو  .وهامة مختلفةواجتماعية  تحوالت اجتماعية وبيولوجية واقتصادية

 2002لعدام  %(03.0)وليصدل  0223عدام ( 02.7)وليبلد   0220لعدام ( 00.3 )االقتصادية المدنقح مشاركتهامعدل   بلذ إفي األردن، 

وفددي  ،وتركددزهن فددي قطدداع التعلدديم ،بارتفدداع مسددتويات تعلدديمهن سددوق العمددلأغلددب السدديدات المسدداهمات فددي  تتميددز كمددا  (.0)أنظددر شددكل 

 . بين الذكور (%00.3 )مقابل(% 20.2)صل البطالة بينهن لتل وبارتفاع معد ،( سنة72-70الفئات العمرية )

 

 

 االردنية المعدالت المنقحة لمساهمة المرأة  (:0شكل رقم )ال

 (3103-0111العمل خالل الفترة )في سوق  

 
 

 

مددن مجمددوع النسدداء الالتددي فددي سددوق %( 3,3لتصددل )العمددل  قددوةمسدداهمة النسدداء المتزوجددات فددي  ةانخفدداض نسددب كمددا تشددير الدراسددات الددى 

 .(2003)دائرة اإلحصاءات العامة،  كذلك قصر فترة مشاركتهن في قوة العملو العمل، 

بعدد آخدر  انخفداض وبدروز، هدازواج بعددوجود انخفاض متسارع في نسب مشاركة النساء فدي سدوق العمدل سابقة  اخرىدراسات الحظت و  

 .(Sahawneh & Karadsheh 2000) مومةلمرحلة األ انتقالهاعملية 
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مرورها بمثدل هدذه األحدداث الحيويدة "الدزواج واإلنجداب" وعدزت المرأة بعد  عمالةغموض ظاهرة إلى بهذا الخصوص  أخرىدراسات  وتشير 

 ،عن بروز هدذه الظداهرة المسؤول هو  اً محدد اً ، وعدم وضوحها، وصعوبة الجزم بأن متغير هاوتداخل ،ذلك لكثرة العوامل الداخلة في تفسيرها

مددا دفددع كثيددرًا مددن البدداحثين إلددى االعتقدداد بضددرورة اإلحاطددة  ،(2000)صددوا وكرادشددة،  خددرىاألعددن المتغيددرات  بمنددأىومعرفددة صددافي أثددره 

فصديل؛ منده"، ودراسدتها بكثيدر مدن الت وانسدحابهاسدوق العمدل إلدى  دخولهداقدرار بظداهرة ومدا يالزمهدا مدن عوامدل ذات عالقدة "هدذه البحيثيات 

 بهدف تقديم رؤًى واضحة ومعمقة حول هذه الظاهرة وأسبابها، ومحدداتها، وانعكاساتها.

 

مددن  فدي مسدتوى خصدوبتهاهددا دراسدة اثر و  ،مدن جهدةوكشدف محدددداتها  عمدلفددي سدوق ال ة المدرأةمسدألة مسداهمأن إخضدداع  يظهدر ممدا تقددم

علدى حيداة  متداخلدةاجتماعيدة واقتصدادية  الزمهدا مدن انعكاسداتيومدا  ،سهااهر نفو أهمية الظ هقد أملت ،للبحث والدراسة المعمقة ،جهة أخرى

 معمقة.شاملة و بصورة  واهرالنقص الحاصل في الدراسات التي لم يسبق لها أن بحثت بمثل هذه الظبسبب كذلك ، وأسرتها المرأة
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 أهمية الدراسة رابعا :

هامدة وحاسدمة فدي حيداة المدرأة  انتقاليدةفي بحث ودراسة مراحدل إهتمامها مها: أنها تصب جل أهإعتبارات تأتي أهمية هذه الدراسة من عدة 

وعلدى  ،من أكبدر وأهدم مراحدل التغيدر التدي تطدرأ علدى حيداة المدرأة نالمرحلتا ناوتعد هات، "وانتقالها إلى مرحلة األمومة زواجها" احلمر وهي "

رصددد ل سددعيهاتددأتي أهميدة الدراسددة مدن كمددا ، هاغيددرات فريددة ونوعيددة ودائمدة فددي نشداطاتلمددا تتضدمنه مددن تو ، "كزوجدة وأم"طبيعدة مسددؤولياتها 

بصددورة دراسددتها  د لددم يسددبق ابعددأ وهددي ؛مسددتوى خصددوبتها فددي ذلددكواثددر  ،هدداعمل فددرصعلددى و  ،فددي حيدداة المددرأة االنتقاليددةثددار هددذه المراحددل آ

 .من قبل الباحثين في المجتمع األردنيوشاملة مركبة ومعمقة 

وأهميتهددا علددى قدددرارات ( أمو  ةجددكزو )فددي حيدداة المدددرأة  االنتقاليددةمددن خصوصددية هدددذه المراحددل تنبددع هدددذه الدراسددة و ممددا تقدددم أن أهميددة يبددد 

علدى  اهتمامهداجدل تركيدز التدي تحداول المحليدة الدراسدات  أوائدلالدراسدة مدن  هدذه تعددو  ،حجم خصوبتها الفعليدة فيو  ،مساهمتها االقتصادية

   .عمقة وشاملةبصورة م الحيوية ه الوقائعمثل هذ بحث وتحليل

"محددددات  موضدوعالتدي بحثدت فددي  ،ن هدذه الدراسدة تتميددز بأنهدا جداءت لتغطددي نقصدًا حاصداًل فددي الدراسدات المحليدة السددابقةإفدد شدكل عداموب

مسدددألة الخصدددوبة فدددي ثارهدددا آو  محددددداتها وبحثدددت فددديالظدددواهر هدددذه  بشدددكل  معمدددق  حللدددت و، خصدددوبتها"مسدددتوى فدددي  اوآثارهدددعمدددل المدددرأة 

 . برمته والمجتمع على حياة المرأة وأسرتها اانعكاساتهعمق ع و اضيالمو  ، رغم حيوية هذهالزواجية
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 أهداف الدراسة  خامسا:

خدالل ، مدن جهدة أخدرى فدي المجتمدع األردنديخصدوبتها في مستوى  وأثرهمحددات عمل المرأة من جهة،  أهمكشف الدراسة إلى هذه تهدف 

 (، وبشكل أكثر تحديدًا فإن هذه الدراسة تهدف إلى: 2003) السكان والصحة االسرية في االردن  مسح إجراءوهي فترة  نية محددةفترة زم

 اوال: 
  األردني المجتمع في انتشاره، ومدى عمل المرأةحالة اسة أهم محددات ر دكشف و. 
  المرأة ملحالة ع" في "زواج المرأة وخصوبتها الفعلية واقعةأثر كشف وتحليل. 
  ضبط أثر باقي العوامل  االعتبارمع األخذ بعين  هاعمل حالةكشف وتحليل أثر واقعة "زواج المرأة وخصوبتها الفعلية" في

 .االقتصادية والديموغرافية المستقلة االجتماعية
 ثانيا: 
  مستوى خصوبتها الفعلية. فيالمرأة عمل  ةحالكشف وتحليل أثر 
  أثر باقي العوامل االجتماعية ضبط  االعتبارمع األخذ بعين  ،مستوى خصوبتها الفعلية فيالمرأة  حالة عملكشف وتحليل أثر

 االقتصادية والديموغرافية األخرى.
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 تساؤالت الدراسة سادسا : 
 

 :وتقسم هذه التساؤالت إلى
 اوال: 

  هذه الظاهرة انتشار، ومدى عمل المرأة حالة أهم محدداتما هي. 
  حالة عملها" في مستوى خصوبتها الفعلية"زواج المرأة و  أثر واقعةما  
  ضبط أثر باقي العوامل  االعتبارمع األخذ بعين  هاعملحالة ما أثر واقعة "زواج المرأة ومستوى خصوبتها الفعلية" في

 االجتماعية االقتصادية والديموغرافية األخرى
 

 ثانيا: 
  وى خصوبة المرأة الفعلية.مست في المرأة حالة عملما أثر 
  االجتماعيدة االقتصدادية متغيدرات أثدر بداقي ال االعتبدارمع األخذ بعدين مستوى خصوبتها الفعلية،  فيالمرأة  حالة عملما أثر

 والديموغرافية.
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       الدراسات السابقةسابعا : 

الديموغرافية، عددم وجدود دراسدة  اثارهآو عمل المرأة ذات الصلة التي بحثت في ظاهرة  توضح المراجعة التقييمية لألدبيات السابقة والدراسات

 ،بحثددت فدي هددذا الموضددوع مددن جوانددب وأبعدداد مختلفددة التددي دراسدداتمددن الهندداك مجموعددة إن ، بدل محدددة تبحددث فددي هددذا البعددد بشددكل منفددرد

علدى تصدنيف هدذه الدراسدات  سدتفادة مدن نتائجهدا، فقدد تدملال سعياً و ر عام وواضح حول نتائج هذه الدراسات، ولتحقيق تصو   ،وبصورة جزئية

تنظيميدة تتعلدق بتحقيدق تسلسدل منطقدي العتبدارات وذلدك  ؛دراسدات أجنبيدة: وثالثاً  ،دراسات عربية :وثانياً  ،دراسات محلية :أوالً  :النحو التالي

 لهذه الدراسات: فيما يلي عرضو ، نتائج هذه الدراسات ورصد أهم مضامينها استعراضفي عملية 

 الدراسات المحلية 0.7

لفرضدية التعدارض بدين العمدل  اختبدارعادة ا( حول "العالقة بين عمل المرأة والخصوبة في األردن: 0220بينت دراسة الخوالدة )الخوالدة، 

الدذي قامدت بإجرائده دائدرة  (0233اتجاهدات األزواج نحدو الخصدوبة فدي األردن )بياندات مسدح الكمدي لتحليدل العلى  اعتماداودور األمومة" 

أن ارتفدداع مسددتوى تعلديم المددرأة وسددكنها فدي المندداطق الحضددرية فددي مددن األزواج الدذكور، ( 2323)اإلحصداءات العامددة، علددى عيندة حجمهددا 

تهدا الحياتيدة، وفي زيادة احتماالت مساهمتها االقتصادية، وفي ارتفداع مسدتوى درايتهدا ومعرف ،عادة ما يقترن بزيادة نضجها المجتمع األردني

عمدل المدرأة فدي رفدع مسدتوى عمرهدا عندد الدزواج دور في ارتفاع مستوى استخدامها لوسائل تنظيم األسرة، كمدا بيندت الدراسدة أهميدة بالتالي و 

ا، في رفع مكانتهدا، وتقدديرها لدذاتهبصورة فاعلة وخلصت الدراسة إلى أن عمل المرأة يسهم  وفي خفض مستوى خصوبتها المرغوبة. ،األول

 على نحو يتعارض مع كثرة اإلنجاب.إهتماماتها ويزيد مجال 

سدتندت اوالتدي  - أثر الخصوبة على مساهمة اإلناث في القوى العاملة فدي األردن""( بعنوان 0223وتوصلت دراسة للعدينات )العدينات، 

النمدوذج اللوجسدتي،  باسدتخدام، 0220العامدة عدام  اتاإلحصداءتحليل بيانات مسح العمالة والبطالة والعائدين والفقر الذي أجرته دائدرة  إلى

علدى  فعداًل" لدديهاالمنجبدين األطفدال، وعددد األطفدال  وانجابهدا أهميدة زواج المدرأة "إلدى  -ألدف أسدرة 30لعيندة واسدعة مدن األسدر بلد  عدددها 

فدددرص زيددادة فدددي  ،مسددتوى تعليمهددا اعبارتفدددعمدددل المددرأة المقتددرن أهميددة بهددذا الخصدددوص بيندددت الدراسددة و قددرار انسددحابها مدددن سددوق العمددل، 

انسددحابها مددن قددوة زيددادة فددرص سددنة( فددي  30ارتفدداع عمرهددا )فددوق  دورإلددى ذاتهددا الدراسددة  أشددارت ،المقابددلوفددي سددوق العمددل، ب هااسددتمرار 
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اجتماعيددة مددا يؤكددد وجددود عوامددل  ،مددن العمددل انسددحابهاقددرار  فدديهامشددية أثددر مسددتوى دخددل المددرأة العاملددة إلددى العمددل، وخلصددت الدراسددة 

 سوق العمل.خروجها من  اقتصادية وثقافية مختلفة لها دور هام في قرار 

 

( حددول "اتجاهددات المددرأة العاملددة نحددو القدديم األسددرية واالجتماعيددة واالقتصددادية للعمددل فددي محافظددة 0223لوريكددات )الوريكددات، ادراسددة  أمددا

أهميددة فقدد بيندت عاملددة فدي القطداع الحكددومي،  امدرأة( 300ينددة قوامهدا )علدى التحليددل الكمدي اإلحصدائي لع اعتمددتالكدرك: دراسدة ميدانيددة" 

متغيدرات مثدل "انتمداء المبحوثدة الددديني، ومسدتوى تعلديم األب، وطبيعدة مكددان اإلقامدة، وعمدر المدرأة الحدالي" فددي زيدادة فدرص التحاقهدا بسددوق 

عاملددة  كإنسددانةدة حدددة الصددراع بددين أدوارهددا الحديثددة وفددي زيددا ،حجددم خصددوبتهاخفددض أثددر عمددل المددرأة فددي أهميددة بينددت الدراسددة و العمددل، 

وزيادة ، النساء العامالت اسة إلى زيادة حدة الصراع داخل أسروأدوارها التقليدية القائمة على تربية األطفال وأعمال المنزل، كما أشارت الدر 

 .نحدة الضغوط االجتماعية واالقتصادية عليه

 اعتمددتوالتدي "األنماط الزواجية وتبايناتها في األردن فدي العقددين الماضديين"،  ( بعنوان:0222 كما أشارت دراسة للمصاروة )المصاروة،

إلى أهمية نمط الدزواج المبكدر بدين اإلنداث (، 0223، 0220على التحليل الكمي للمسوحات التي تتيحها دائرة اإلحصاءات العامة كمسح )

راسة أن لنمط زواج اإلناث المبكر عواقب وخيمة على اإلناث، تتمثل بحرمانهن من في تضييق فرص التحاقهن بسوق العمل، كما بي نت الد

مددن سدوق العمددل مددن  هنفدرص التعلدديم، وتددن ي فددرص العمددل أمدامهن. وأوضددحت الدراسدة أن هندداك عالقددة بدين زواج اإلندداث المبكدر وخددروج

 . من جهة أخرى وارتفاع نسبة الطالق والترمل لديهن ،جهة، وارتفاع حجم خصوبتهن الزواجية

والتددي فددي األردن"  وسددلوكها اإلنجددابي العالقددة بدين مسددتويات تعلدديم الزوجددةبعنددوان " (2000شددتيوي، كرادشددة، ) شددتيوي وكرادشددةدراسددة  أمدا

           زوجة بددددينديدة متددددد( سدددد3333جمها )دة حدددددنددددوعلددددى عي ، 0223فددددي األردن لعددددام علددددى بيانددددات مسددددح السددددكان والصددددحة األسددددرية  اعتمدددددت

نت الدراسة كما بي   ،فرص مساهمتها االقتصاديةيسهم بصورة فاعلة في رفع ارتفاع مستوى تعليم الزوجة أن فقد كشفت ،  سنة(  03-32 )

وأشدارت ؛ فدي المجتمدع األردندي خصدوبتها الفعليدةمسدتوى  خفدضكدذلك فدي و عندد الدزواج،  عمرهدارفع في وعملها  عليم المرأةأهمية مستوى ت

لدى حدد بعيدد تفاعار أن إلى الدراسة  نسدب  فدي زيدادةفدي رفدع أعمدارهن عندد الدزواج، كمدا يسدهم  ،مستويات تعليم اإلناث من شأنه أن يسدهم وا 

لرفدع احتمداالت بقائهدا  مسدبقاً  اً شدرط واعتبدارهبيندت الدراسدة أهميدة ارتفداع مسدتوى تعلديم المدرأة العاملدة  كمدا .استخدامهن لوسائل تنظيم األسرة

أهدم مدن يعدد   أن عمدل المدرأة الدذي يدوفره عنصدر التعلديمإلدى الدراسدة  وخلصدتاسدتجابتها الديموغرافيدة.  أنمداطيدر وفدي تغ ،في سوق العمل

 وغير تقليدية تزيد من تمكينها اجتماعياً  نية، لما يوفره من بدائل مختلفة متنوعةالعوامل المعززة التجاهات خفض الخصوبة لدى المرأة األرد

 تقالليتها.وترفع درجة اس ،واقتصادياً 
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   خصدددائص الزوجدددات العدددامالت وعالقتهدددا بالسدددلوك اإلنجدددابي فددديبعندددوان: " (2000 كرادشدددة ،اوكرادشدددة )الصدددو  اللصدددو وخلصدددت دراسدددة 

متقدمدة لتحليدل  إحصدائيةوالتدي اسدتندت علدى اسدتخدام نمداذج  "0220األردن: عرض وتحليل لبيانات مسح السدكان والصدحة األسدرية لعدام 

لتعليم المرأة وانتمائها الديني، ودرجدة القرابدة " اً هام دوراً أن هناك ب، سنة  32-03( سيدة تراوحت أعمارهن بين 3233) بيانات عينة قوامها

لددى أن و فددي تحديددد فددرص دخولهددا لسددوق العمددل،  "وعمرهددا عنددد الددزواج األول ،مددع الددزوج، وطبيعددة مكددان اإلقامددة لدددخول  اً واضددح اً هندداك أثددر ا 

خاصة الحديثة  - وسائل تنظيم األسرةل هااستخدامزيادة مستويات وفي  ،والمرغوبةحجم خصوبتها الفعلية فض خالمرأة في سوق العمل في 

 .منها

لمرحلدة األمومدة: فتدرة المباعددة األولدى فدي  االنتقاليدةبعندوان  ((Sahawenh,& Karadsheh, 2001، وكرادشدة سدهاونةلوبينت دراسدة  

 (نمدددوذج الهدددزرد مدددودل)باسدددتخدام ، 0220ات مسدددح السدددكان والصدددحة األسدددرية فدددي األردن لعدددام علدددى تحليدددل بيانددد اعتمددددتوالتدددي  ،األردن"

ن إفد ،لمرحلدة األمومدةبمجدرد انتقالهدا المدرأة العاملدة أن بيندت  ،الدزواجلهدن سدبق ( سديدة 3330علدى عيندة حجمهدا )"نموذج الخطر النسبي" 

ت الدراسددة أن عمليددة انسددحاب المددرأة مددن سددوق العمددل بعددد إنجابهددا للطفددل كمددا بيندد، تددزداد بشددكل كبيددر سددوق العمددلمددن  انسددحابها احتمدداالت

يصدبح لوقتهدا أهميدة علدى األطفدال المدرأة العاملدة  حصدول، وأنده بمجدرد هدامدن عناصدر ضدياع الفدرص البديلدة أمام اً هام اً عنصر تعد  ،األول

مدن سدوق العمدل تدزداد بشدكل  االنسدحابفدي النسداء سدة بدأن رغبدة بيندت الدراو  .وتزداد حدة المنافسدة عليده ،مقارنة بالمرأة غير العاملة كبيرة

كمدا  .(المندزلشدؤون العنايدة بورعايدة األطفدال و  إنجدابعلى  ةالقائم)إلى مرحلة األمومة بهدف التفرغ ألدوارهن التقليدية  انتقالهنواضح بعد 

الجوهريدة فدي تغيدرات مجموعدة مدن ال ايالزمهد -لمرحلدة األمومدة انتقالهدالعمليدة  كنتداج-أدوار المدرأة  علدى ةالطارئ اتبينت الدراسة أن التغير 

   .  بالنسبة لسلوكها اإلنجابيتعديالت هامة على أولوياتها وخيارتها  الزمهامسألة بقائها في سوق العمل، كما ي اتها نحومواقفها واتجاه

مقارندة بمدا  فدي المجتمدع األردندي المرأة لسوق العمدلدخول  ةنسب ارتفاع، إلى 2002لعام   مسح السكان والصحة األسريةتقرير  كما خلص

لوسدائل  اسدتخدامها ة، وارتفداع نسدبعندد الدزواجالعاملدة متوسدط عمدر المدرأة  ارتفداعإلدى مسدح ال ارت نتائجأشو  .كانت عليه في العقود السابقة

لددى المدرأة والمرغوبدة  عليدة وبة الفمسدتوى الخصد طفيدف فدي انخفداضبدروز خاصدة الحديثدة منهدا، كمدا خلصدت الدراسدة إلدى  -منع الحمدل 

الالتدي يقطدن  المنداطق و كاندت أكثدر انتشدارًا بدين الشدرائح السدكانية مدن اإلنداث األكثدر تعليمدًا،  المدرأة ةعمالدأن نتائج المسدح وبي نت  .األردنية

تكلفة األطفدال،  كارتفاعمن مفاهيم  ذات عالقة بطبيعة السكن في مثل هذه المناطق وما تطرحه العتبارات ،الحضرية في المجتمع األردني

)دائرة فدي سدوق العمدل زيدادة دوافدع بقائهداوالفرص الضدائعة علدى المدرأة نتيجدة إنجداب األطفدال، وهدي مفداهيم أسدهمت بصدورة أو بدأخرى فدي 

 .(2000إلحصاءات العامة، 
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 ةالدراسات العربي  3.7

علدى التحليدل الكمدي لبياندات  اعتمددتوالتدي ملدة لدذاتها: النمدوذج القطدري" حدول "نظدرة المدرأة العا (0223خلصت دراسدة العيسدى )العيسدى، 

وزيدادة تمكينهدا  ،إلدى أهميدة عمدل المدرأة فدي زيدادة اسدتقاللها االقتصدادي( مدن السديدات العدامالت فدي المجتمدع القطدري، 033عينة قوامهدا )

، كمدا بيندت الدراسدة أن خدروج المدرأة للعمدل لدذاتهاوزيدادة تقدديرها  ،تهاوزيادة قدرتها على صناعة القرارات داخل نطاق أسر  ،وثقافياً  اجتماعياً 

عمدل فدي زيدادة لعاملدة، كمدا بيندت الدراسدة أهميدة أثدر خدروج المدرأة ل كدامرأةالتقليديدة وأدوارهدا الحديثدة  هدايسدهم بزيدادة حددة الصدراع بدين أدوار 

خلصدت الدراسدة إلدى أن عمدل المدرأة القطريدة مدن شدأنه أن يوسدع و  ،تقهدااالقتصدادية الملقداة علدى عاالتبعدات حجم المسؤوليات االجتماعيدة و 

 على نحو يتعارض مع كثرة اإلنجاب.  اهتماماتهاهوامض 

وهدي مدن ندوع الدراسدات  - ( بعنوان "أثر التعليم وعمل المرأة على سلوك الخصوبة في دولة قطر"0223كما بينت دراسة للمسند ) المسند، 

بيندت و في تقرير مستوى خصدوبتها، القطرية في سوق العمل مساهمة المرأة  دور -االستداللي اإلحصائيالمنهج  على اعتمدتالكمية التي 

وذلددك لعدددم تددوفر خيددارات للعنايددة باألطفددال، أو  ،يتددركن سددوق العمددل بعددد إنجدداب األطفددال مباشددرةالقطريددات مددن السدديدات  اً الدراسددة بددأن كثيددر 

ية يددخل قضدمدن شدأنه أن عمدل المدرأة المقتدرن بتعليمهدا  إلدى أنوخلصدت الدراسدة  وجدة فدي العمدل.بسبب عدم رغبة الدزوج فدي اسدتمرار الز 

 بسلوكها اإلنجابي. اإلمساك علىويعزز من قدرتها  ،الحر العقالني االختيارضمن مجال  خصوبتها

المددرأة مسدداهمة ن فيهددا أن بددي   ، فقدددؤهددا"المددرأة العاملددة فددي المجددال األكدداديمي كمددا يراهددا زمال"( حددول 0222شددحاته )شددحاته، وفددي دراسددة   

 ةالدراسد تخلصدو  .يدةالتربو األعبداء و المترتبدة عليهدا النفسدية  التبعدات كمدا تدزداد حددة ،أسدرتها مسدؤوليتها تجداه تقترن عدادة بزيدادةاالقتصادية 

معرفدة، وارتفداع بدرايدة و مدل مدع األطفدال النضدج فدي التعاب ، تتمثدلعمدل الزوجدةإلى أن أهم النتائج التي يمكن أن يجنيها الزوجان في حالدة 

بيندت كمدا  .الحياتيدة اوتطلعاتهمد اتحقيدق الدزوجين لطموحاتهمدزيدادة فدرص ألبنداء، و الصدحي لمسدتوى ال وارتفداع وأهميتده لدديهما، قيمدة الطفدل

  . هاحدة المنافسة على وقتمن العمل من شأنه أن يقلل سوق من  كلياً الدراسة أن خروج المرأة 

عتمدد ا، فدي عمليدة التنميدة مدع تحليدل ألوضداع المدرأة العربيدة" امعدالت الخصوبة وتأثيرهد ارتفاع( حول "2003ة للغانم )الغانم، وفي دراس

إلدى أهميددة أثددر  أشددار فيهددافيهدا علددى المدنهج الوصددفي لتحليددل بياندات تقريددر التنميددة البشدرية الددذي يصدددره البرندامج اإلنمددائي لألمددم المتحددة، 

كما خلصت الدراسدة إلدى اقتدران ارتفداع مسدتوى تعلديم  ،وبتهامستويات تعليم أفرادها، في ارتفاع مستويات خص وانخفاضسرة، ظاهرة فقر األ

كما بينت الدراسة أن دخول المرأة لسدوق  ،لوقت أطولها في سوق العمل ئبقاوارتفاع احتماالت  ،المرأة بارتفاع نسب انخراطها بسوق العمل
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التقليدل وسدائل تنظديم األسدرة، بهددف  السدتخدامكزيادة ميلهدا  -ت حاسمة فيما يتعلق بسلوكها اإلنجابيخياراا أمام العمل من شأنه أن يضعه

  البقاء في سوق العمل.وبالتالي المرغوب في إنجابهم، من عدد األطفال 

علدى بياندات المسدح  اعتمددتالتدي و ( بعنوان "بعض محددات خصوبة المرأة الفلسدطينية فدي قطداع غدزة"، 2002وخلصت دراسة عيد )عيد، 

تدددراوح ت( سددديدة متزوجدددة 00333الدددذي قدددام بددده الجهددداز المركدددزي ل حصددداء الفلسدددطيني، علدددى عيندددة قوامهدددا ) 2003الصدددحي الدددديموغرافي 

 ذلدددك مسدددتوى خصدددوبتها، وعدددزت فدددي االقتصددداديةة إلدددى ضدددعف وهامشدددية تدددأثير مسددداهمة المدددرأة الفلسدددطيني( سدددنة، 32-03بدددين ) أعمدددارهن

 -توفر بدائل وخيارات متنوعة لدى النساء العامالت للعناية بأطفالهن أثناء عملهن خدارج المندزل" :يأتي في مقدمتها ،عة من األسبابلمجمو 

مسدتوى تعلديم الزوجدة وعمرهدا عندد "أهميدة متغيدرات مثدل  أيضداً  الدراسدةنتدائج بيندت و  ،"كتلك الخدمات المجانية التي يقددمها األهدل واألقدارب

   ي تقرير مستوى خصوبتها.ف "الزواج

علددى مددنهج تحليددل المضددمون،  اسددتندتوالتددي ثددره علددى العالقددات األسددرية" حددول "عمددل المددرأة وأ (2002دراسددة فرحددات )فرحددات،  بي نددتكمددا 

ية األمدر الدذي يلقدي علدى عاتقهدا أعبداء جسدد ،خاصدة عندد الحصدول علدى األطفدال ،تضاعف حجم المسدؤوليات الملقداة علدى المدرأة العاملدة

مددن القيددام  عدددم تمكنهدداكنتدداج لوعلددى عالقتهددا معهددم، ل المددرأة علددى األبندداء ثددر عمددأكمددا بينددت الدراسددة عمددق . ضدداعفةونفسددية واجتماعيددة م

نجابهداأن يتركهدا حمدل المدرأة  التدي يمكدن اآلثاربينت الدراسة أهمية و . بالشكل المطلوب نحو أطفالهاواالجتماعية  النفسيةزماتها تلبا علدى  وا 

   ها الوظيفي. ؤ ضعف أداي، و يالجسدي والنفس اإلجهاد تزاد حاالتو ، حيث تكثر اإلجازات، في العمل اجيتهاإنت

 

 الدراسات األجنبية  2.7

مجموعة مدن بإستخدام ، مساهمتها االقتصادية علىمن خاللها إنجاب المرأة  يؤثر الطرق التيحول  ((Elise, 1982 ليسااأشارت دراسة 

مسددددتوى انخفدددداض بقتددددرن مددددا ي عددددادة -المندددداطق الحضددددرية خاصددددة اللددددواتي يقطددددن   -لنسدددداء ا إلددددى أن عمددددلة المتقدمددددة، النمدددداذج اإلحصددددائي

، خاصدة هنات خصدوبتالنساء العامالت في تحقيق انخفاض ملموس علدى مسدتوي مستويات تعليم ارتفاع دور، كما بينت الدراسة خصوبتهن

احتمداالت فدي  ةمبكدر بأعمدار خلصدت الدراسدة إلدى أهميدة تدأثير زواج اإلنداث و الصدناعية. لدى النساء الالتي يعملن في القطاعدات الحديثدة و 

 . خفض فرص مساهمتهن االقتصاديةفي و عدد كبير من األطفال، حصولهن على 

يعدود ذلدك وقدد  ،من سوق العمدل بعدد الدزواج كلياً  االنسحابمن اإلناث يفضلن  اً بأن كثير  (Dinnerstei, 1992أكدت دراسة دينيرستين ) و 

تتعلق برغبتهن في ترك سوق  العتباراتالزوجة، أو  بإعالةالزوج هو المكلف  باعتبار أن ،كون أمنهن االقتصادي قد تحقق بعد الزواجإلى 
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اء اإلناث من أرباب العمل ال يرغبون في بق اً أن كثير يبدو كما  ،نجاب األطفال والعناية بهم وخدمة الزوجوا  لوظائفهن التقليدية  والتفرغالعمل 

   .إنتاجيتهنبأن ذلك سيضعف مستوى  العتقادهم ،العمل بعد زواجهن أو بعد عمليات الحمل واإلنجابسوق ب

إلددى إنجدداب يددتجهن  فددي البلدددان الناميددة،  إلددى أن النسدداء اللددواتي يعملددن فددي القطاعددات الزراعيددة( Ahn, 2000ن )هددكمددا أشددارت دراسددة آ

غالبددًا مددا يددواجهن إشددكاليات اجتماعيددة واقتصددادية وصددحية عديدددة، كعدددم االسددتقرار فددي و ة قصدديرة، رات مباعدددفتددوب ،األطفددال بشددكل مسددتمر

أشدارت الدراسدة إلدى وجدود  ، فقددالمقابدل، وفدي حياتهن الزوجية، وانخفاض مسدتوياتهن التعليميدة، وانخفداض أوضداعهن االقتصدادية والثقافيدة

 .مسددتوى تعليمهددا، وانخفدداض مسددتوى خصددوبتها الفعليددة وارتفدداعاعددات األكثددر حداثددة ارتبدداط قددوي بددين مسدداهمة المددرأة االقتصددادية فددي القط

فدي خفدض  أساسدياً  ال يعدد سدبباً  ،فدي مجتمعدات الددول الناميدة  -أن انخراط المدرأة فدي سدوق العمدل إلى الدراسة فقد خلصت ،وبصورة عامة

التدي يمكدن أن تلعبهدا المدرأة  "الجندريدة"وطبيعدة األدوار حيطدة  البيئة المطبيعة خصائص  االعتباريجب األخذ بعين  بلمستوى خصوبتها، 

 .مستوى خصوبتهال إلى تحديد دقيق ألثر حالة عمل المرأة على توصلل

باسددتخدام المددنهج حددول مسدداهمة المددرأة االقتصددادية وخصددوبتها،  (Engelhardt et al. 2001أنقيليررردت ورخرررون )وفددي دراسددة 

جود عالقة سلبية وهامة بين مساهمة المرأة بقوة العمل ومستوى خصوبتها، وقد أكددت الدراسدة أن خدروج خلصت الدراسة إلى و اإلحصائي، 

بينددت الدراسددة أن مسدداهمة المددرأة االقتصددادية فددي  كمدداخاصددة فددي الدددول المتقدمددة،  ،تهافددي خفددض خصددوب فدداعالً  المددرأة للعمددل يعددد مسدداهماً 

 . تهاإنجابيواضح في رفع مستوى  ارتباطله  -التقليدية الزراعية اإلنتاجيةفي المجتمعات ذات األنماط  -األعمال الزراعية 

باسددتخدام  فددي مجتمعددات الدددول الناميددة،التددي عنيددت بدراسددة الخصددوبة االنتقاليددة  ((Bongaarts, 2008بونقررارتز كمددا خلصددت دراسددة 

الخصدوبة لددى السديدات اللدواتي يعملدن، وأشدارت  فدي معددالتواضدح إلى وجود انخفداض نسدبي مجموعة من النماذج اإلحصائية المتقدمة، 

خاصدة لددى النسداء  ،المرغوبدة ةخصدوبالانخفداض حجدم إلدى وخلصدت الدراسدة  ،الحديثدة األسدرةلوسائل تنظيم  استخدامهنإلى ارتفاع نسب 

 .   المجتمعات في هذه ثةاألكثر حداوالالتي يعملن في القطاعات  ،قطن المناطق الحضريةالالتي يو المتعلمات و  ،العامالت

باسدتخدام حول عمالدة المدرأة وخصدوبتها فدي الريدف الصديني، أعدت في الصين،  (Fang et al. 2010ورخرون )  فانغكما بينت دراسة 

، وعزت انخفاض غير العاملةهي أقل من خصوبة المرأة الصيني الريفي في المجتمع أن خصوبة المرأة العاملة المنهج الكمي اإلحصائي، 

بأن ارتفاع عدد األطفال لديهن يتعارض مع رغبتهن  والعتقادهن ،رغبتهن في البقاء في سوق العملل كنتاجالعامالت النساء ؤالء هخصوبة 

المترتبددة علددى خددروج المددرأة لسددوق جتماعيددة النفسددية واالكلددف حجددم النتددائج الدراسددة إلددى ارتفدداع  أشددارتكمددا  .نشدديطات اقتصدداديافددي البقدداء 

ة مرتفعددة يتمددتعن يدد، والالتددي يتمددتعن بمسددتويات تعليمفددي الصددينأن النسدداء العددامالت فددي القطاعددات الحديثددة سددة إلددى وخلصددت الدرا ،العمددل

 ائهن من النساء غير العامالت.ر بمستويات خصوبة منخفضة مقارنة بنظعادة 
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في  سرةواختيارها لوسائل تنظيم األالمرأة  العالقة بين عملدراسة التي عنيت بو  (Do & Kurimoto, 2012) وكوريموتو دوو أما دراسة

اسددتخدام وسددائل تنظدديم األسددرة أن نسددبة  فقددد وجدددت باألسددتعانة بنمدداذج التحليددل اإلحصددائي المتقدددم، ،المختددارة األفريقيددةمجموعددة مددن الدددول 

بسدددوق العمدددل المددرأة نخدددراط اندددت الدراسددة اقتدددران بي  كمددا ، ، ولدددى النسددداء الحضدددرياتتددزداد لددددى النسدداء العدددامالت المتعلمدددات واألكبددر عمدددراً 

ارتفداع حداالت ب يدرتبط المدرأة، الدذي تعديض فدي كنفده انخفاض خصائص المحديط االجتمداعيأن  خلصت الدراسة إلى، و بانخفاض خصوبتها

عدددم ، و هددذه الوسددائلالجهددل ونقددص المعرفددة المقترنددة باسددتخدام و ، تنظدديم األسددرةالحمددل غيددر المرغددوب فيدده، واالسددتخدام غيددر السددليم لوسددائل 

، وقلدة المعرفددة وسدائل تنظدديم األسدرةإلدى العددامالت غيدر كدذلك ضدعف وصددول األمهدات و  ،كفايدة المشدورة فيمدا يتعلددق بخددمات تنظديم األسددرة

 ، وارتفاع نسبة أحمالهن غير المخططة.بآلية استخدام هذه الوسائل لديهن

 أوت التقليدية المحافظة يتركن العمل مباشرة بعد الزواج أن أغلبية النساء في المجتمعاإلى  (Oppong, 1983) دراسة أوبون وتشير 

ن تددوفر البدددائل للعنايددة إفدد ،المقابددلوفددي  ،بعددد إنجدداب الطفددل األول أو الثدداني علددى أقددل تقدددير، لعدددم تددوافر خيددارات أخددرى للعنايددة باألطفددال

سدددرة، تعدددد عوامدددل هامدددة يجدددب أخدددذها بعدددين خاصدددة مدددن قبدددل كبدددار السدددن واألقدددارب فدددي األ (فدددي حالدددة غيددداب األم بسدددبب العمدددل)باألطفدددال 

ما يؤكد بأن متغيدر مسداهمة  ؛االعتبار، لقدرتها على الحد من أثر "زواج المرأة وحصولها على األطفال" في مسألة مساهمتها في قوة العمل

  .المتبادلة والمتداخلة التأثيربل قد يتضمن أثر طائفة مختلفة من المتغيرات  ،أحادياً  مثل بالضرورة تصوراً يالمرأة في سوق العمل ال 

 المنفعدددةمفهدددوم والعقالنيدددة و  ةعلدددى مفهدددوم الرشددداد ،( النظريدددةLeibenstein, 1972)ركدددزت أطروحدددات دراسدددة  فقدددد ذاتددده، السدددياقوفدددي 

(Rationality and Utility)،  األسددرة نطداقعمليدة اتخداذ قدرار اإلنجداب داخدل  ارتهدانمدا يتخللهدا مدن و  ،سدود المجتمعددات الحديثدةتالتدي 

 وأهميدة وقدت األم ،األطفدال إنجدابأن التباين فدي كلفدة ب دراسة. وتؤكد مضامين هذه الالمترتبة على إنجاب األطفال مفهوم المنفعة والتكلفةب

 محسدوباً  يداً عقالن سدلوكاً  تسدلكا سبافتراض أنهداإلنجابية المتعاقبة،  هاهو الذي يحكم أنماط قرارات ،في سوق العمل استمرارهاوأهمية  ،العاملة

إجدراء تقيديم جددي  عدادة مدا تكدون محددودة، مدا يفدرض عليهداأن موارد األسرة مفاده " الفتراضوفقا و  ،االقتصادية السائدة لظروفها وفقاً  يحدد

 ."لما يمكن أن يقدمه األطفال من منفعةلمسألة مساهمتها بسوق العمل، و  ومستمر

دد، يعملددناتي و أن اإلندداث اللددبدد السددابقةراسددات الدميددة لنتددائج يقددراءة التقيال تبددرز ،بشددكل عددامو  انسددجامًا مددع  أكثددرتطددورًا و  أكثددربددأذواق تعن  يتم 

تلدك  بيندتكمدا . خفدض خصدوبتهنفدرص  زيدادةقدد تسدهم فدي التدي والخيارات  من البدائل  عديدالعادة  يمتلكنو  ،التنمية ومتغيراتها متطلبات

مياًل لالستفادة من الخددمات  وهن أكثر، منها حديثةة الخاص -تنظيم األسرة  وسائلام هن أكثر مياًل الستخدعامالت الدراسات أن النساء ال

دا سدبقها مدن فدرد عنتن هدذه الدراسدة إفد ،فدي ضدوء مدا تقددمو  .أطفدالهن  صدحة ، أو ببأوضداعهن الصدحيةما يتعلدق فيالصحية المتاحة، سواء  م 

سدوق  فديالمدرأة مسداهمة ل االجتماعيدة واالقتصدادية والثقافيدة محددداتال عتبداراالسدواء مدا يتعلدق بأخدذها بعدين  ،شدموليتهاب ةالسدابقالدراسات 
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خاصدة فيمدا يتعلدق فدي ، اً معرفيدهدا ئوفدي إثرا ،حيثيدات هدذه الظداهرة كشففي  سهميما ، في خصوبتهالجوانب ااثر هذه تغطيتها بأو ، العمل

التغيددرات التددي أن خاصددة و  ،الديموغرافيددة هااسددتجاباتتحديددد أنمدداط فددي  االقتصددادية المددرأة مسدداهمةحدثدده تألثددر الفعلددي الددذي يمكددن أن فهددم ا

فددي طبيعدددة  ودائددم تبدددل جدددذري الزمهددا؛ "لمرحلددة الددزواج أو لمرحلددة األمومدددة النتقالهدددا "نتيجددةعلددى طبيعددة أدوار المدددرأة ومسددؤولياتها  طددرأت

 الواقعددة عليهددانفسددية والقتصددادية اال كلددفارتفدداع الؤدي إلددى يددو ، هدداحدددة المنافسددة علددى وقت مددا يزيددد ،"كزوجددة وأم"رهددا ادو أة وبدايددمسددؤولياتها 

وهدو مفهدوم يظهدر كنتداج لمواجهدة المدرأة  ،(Degree of Role Overload The) "فدوق حدد التحمدل بدرجدة" ما يعدرف ووصولها ل

مددن زيددادة  علددى ذلددكترتددب يمددا و  ،هددذه األدواربمتطلبددات  اإليفدداءقدددرتها علددى  عدددمو  ،لمجموعددة مددن األدوار المعقدددة -العاملددة وخصوصدداً  -

ألن التوقعات التقليدية من المرأة تفرض عليها  اً ونظر  .وزيادة مصادر الضغط بسبب زيادة األعباء المترتبة عليها، ،عرضها لصراع األدوارت

 Baruch et) من بعضها االنسحاببين هذه األدوار أو  االختياريحتم عليها فإن ذلك ة على رأس أولوياتها، بيولوجيأن تقدم وظائفها ال

al. 1987 )،  مدن البحدث  تتطلدب مزيدداً مسدألة شدائكة و الديموغرافيدة،  وآثارهداومحدداتها لعمل في سوق ا المرأة مساهمةقضية "ويبدو أن

  والدراسة.
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 اوأدواته الدراسةنهجية م :ثامنا  

 متغيرات الدراسة  0.8

 اسدتبانهمحدوديدة  بسدببو ، القدراءة التقييميدة لمضدامين الدراسدات السدابقة ذات الصدلةضوء  في، و ألغراض تتعلق بمنهجية الدراسة

تدم اختيدار وتحديدد  فقدد الحاليدة، تتعلدق بحالدة عمدل المدرأةمحدددة ا على أسئلة واقتصاره 2003السكان والصحة االسرية  في االردن  مسح 

 متغيرات الدراسة التابعة والمستقلة على النحو التالي: 

  :ةالتابع اتمتغير الأ. 

 1لمرأةلية لاالعملية الححالة ال: 

(، وليأخدذ قيمتدين Discrete Choices) عادة تشكيل هذا المتغير ليأخذ صيغة متغير ثنائي صوري يأخذ هيئدة خيدارات متقطعدةإتم  حيث 

 الصيغة المقترحة لهذا المتغير:  )صفر، واحد(، وتالياً 

 سوق العمل فيلمرأة امساهمة حالة  القيمة المعدلة "الرمز"

 سوق العمل في نشطة اقتصادياكانت المرأة تعمل و في حالة  1

 سوق العمل نشطة اقتصاديا وخارجكانت المرأة ال تعمل أي غير في حالة  0

 

 :( 32-03تتمثدل فددي عدددد األطفددال األحيداء المنجبددين مددن قبددل  السديدات فددي الفتددرة العمريددة  )  حجررم الخصرروبة الفعليررة للمرررأة

 نة.س

 

 :2المحددة لعمالة المرأة وخصوبتها الفعلية. المتغيرات المستقلة ب

 :المتغيرات المستقلة الرئيسة في الدراسة   0.ب

 . ممثلة بمتغير عمر المرأة عند الزواج "كزوجةألدوار ومسؤوليات جديدة " وانتقالها زواج المرأةواقعة  .0

 كمتغير تابع( ةالثاني لة)الذي ادخل في المرحللمراة  حجم الخصوبة الفعلية  .2
                                                 

"زواجها أو حملها أو بسبب معارضة الزوج، أو عدم رغبتها بالعمل أو ألسباب اجتماعية من سوق العمل ألسباب مختلفة مثل : دوافع واقعة انسحاب المرأةقد يتضمن هذا المتغير  1

 اقتصادية ثقافية أخرى(
 (.2جدول ) تم اعتماد تصنيفات المتغيرات وفئاتها كما هو معتمد في 2
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 في الدراسة "الضابطة"المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية   3.ب

 المستوى التعليمي للزوجة 

 لزوجل يتعليمالمستوى ال 

 إقامة الزوجة  مكان 

  القرابة مع الزوجصلة 

 عمر الزوجة الحالي 

 عمر الزوجة عند الزواج 

  ة جتماعية الحالية للزوجاالالحالة 

 تكرار زواج الزوجة 

 عدد الزوجات في عصمة الزوج 

  وسائل تنظيم األسرة من قبل الزوجة استخدامسبق  

  اإلجهاضأو  باإلسقاطانتهاء الحمل  

 سبق حدوث وفيات لألطفال في األسرة 
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 الدراسة محددات 3.8

علدى  ، فقدد تدم االعتمداد فعليداً 2002ان والصدحة األسدرية تجدر اإلشارة بهذا السياق بأنده وبسدبب صدعوبة الحصدول علدى بياندات مسدح السدك

أي )يتعلق بحالة عمل المدرأة الحاليدة  فقط هذا المسح على سؤال واحد ةاستبان، وقد اقتصرت 2003بيانات مسح السكان والصحة األسرية 

ا اإلنجدابي ثر الحالة العملية للمرأة على سدلوكهأ، األمر الذي أسهم في عدم التمكن من دراسة (فيما إذا كانت المرأة تعمل حاليا أو ال تعمل

يشدوبه  (ال تعمدل )تعمدل،تدأثير عمدل المدرأة فدي مسدتوى خصدوبتها "كمتغيدر ثابدت دراسدة أن إلدى   اإلشدارة تجددرودقيق. كما  بشكل تفصيلي

مدن  بأن كثيدراً  نا، "خاصة إذا علميةالتفصيل مستوى خصوبتهاعلى  اً واضح اً عمل المرأة تأثير قد ال يتضمن كثير من الغموض وعدم الدقة، ف

أو بسدبب عددم تدوفر خيدارات أخدرى للعنايدة باألطفدال، أو بسدبب  ،األول الطفدلالنساء يتركن سوق العمل مباشرة بعد الزواج، أو بعد إنجاب 

ر معظمهددا حددول عدددم لمجموعددة مددن المسددوغات االجتماعيددة التددي يدددو  أوممانعددة الددزوج، أو معارضددة اآلخددرين، أو بسددبب فقدددان الوظيفددة"، 

بعدم قدرتها علدى الموائمدة بدين متطلبدات أدوارهدا التقليديدة القائمدة علدى الحمدل واإلنجداب والعنايدة  ماألزواج في عمل المرأة، والعتقاده ةقناع

 ،جددر المالحظدة هندا. كمدا ت(2000)الفدالح،  ثة كإنسدانة عاملدة، أو العتبدارات اجتماعيدة وثقافيدة مختلفدةمستحدالأدوارها باألطفال والبيت و 

هددذه  متغيددر الحالدة العمليددة للزوجدة )بسددبب عددم تتبددعمدع فددي التعامددل السدكان والصددحة األسدرية مسددوح فددي بياندات  ًا واضدحاً أن هنداك قصددور 

ريد اتددأي بعددد  - (تدداريد دخددول المددرأة وخروجهددا مددن سددوق العمددل حسددب ترتيددب األحددداث الديموغرافيددة وضدديحمرجعيددة تاريخيددة لتل المسددوح

أن بعدض النسداء قدد يددخلن سدوق  إلدى يمكن اإلشدارة هنداكما وهكذا". … إنجاب الطفل الثاني، أو الثالث تاريد ، أو بعد اجها األول مثالً زو 

وذلددك لمشدداركة الددزوج فددي اقتصدداديات  مددن األطفددال، يبعددد إنجدداب العدددد الكدداف وأبعددد أكتمددال حيدداتهن اإلنجابيددة،  وأ العمددل بعددد زواجهددن

كذلك فان بعض النساء قد يدخلن سوق العمل قسريا تحت وطدأة العدوز والحاجدة االقتصدادية  ،بعض مسؤولياتها االقتصاديةوتحمل  ،األسرة

، مدددا يؤكدددد أمكانيدددة اقتدددران مسددداهمتهن االقتصدددادية بانخفددداض مكدددانتهن وأوضددداعهن األسدددرية رتفددداع حجدددم أسدددرهن وتزايدددد حاجددداتهنأل كنتددداج

ة المددرأة للداللددة علددى مسددتوى خصددوب ال يمكددن الرهددان عليدده كمؤشددر حقيقدديمتغيددر عمددل المددرأة الحددالي االجتماعيددة واالقتصددادية، ولهددذا فددان 

 .الديموغرافيةإستجاباتها ولتفسير 

 اإلحصائيةالمعالجة  وأساليببيانات المصدر : 2.8

 مصدر البيانات : 0.2.8

بتنفيددذه دائددرة  ، الددذي قامددت2003فددي األردن  والصددحة األسددرية مسددح السددكاناعتمدددت هددذه الدراسددة بشددكل أساسددي علددى بيانددات  

ة فدي ختدار حيدث بلد  عددد األسدر الم ،الدوليدة (ORC Macroمع وزارة الصحة بمساعدة فنية من مؤسسدة )  بالتعاون  اإلحصاءات العامة،
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( سديدة 00333لدة )(، تدم مقاب32-03فدي الفئدة العمريدة ) -ة( سديد00007، وكدان عددد النسداء المدؤهالت )ة( أسدر 03330هدذه الوحددات )

، وقدد اعتمدد المسدح أسدلوب العيندة الطبقيدة المتعدددة اإلحصدائية بالمقداييس عاليداً ويعدد هدذا المعددل %( 23.3)بلد   اسدتجابةوبمعدل  ،مؤهلة

  .:  خصائص العينة0انظر الملحق رقم  (2003)دائرة اإلحصاءات العامة، المراحل لجمع البيانات

مجموعددة كبيددرة مددن األسددئلة ذات األبعدداد االجتماعيددة الثقافيددة المختلفددة شددموله انددات هددذا المسددح السددتخدام بي وقددد زاد مددن التوجدده

فدي وصدحة المدرأة والطفدل، األمدر الدذي أتداح فرصدة كبيدرة للبحدث  ،وتنظيم األسرة ،والرفاه ،والوفاة ،الخصوبةو  ،عمل المرأةجوانب بالمتعلقة 

تميدز بياندات هدذا الندوع مدن المسدوحات ت كمدا، خصدوبتهامسدألة وبحدث عالقتهدا ب ،مختلفدةمن أوجه عدة وجوانب "حالة عمل المرأة" موضوع 

 .بجودتها ودقتها العالية

 اإلحصائية المعالجة أساليب :  3.2.8
 مستويين: إلىاستخدمت هذه الدراسة عدة طرق إحصائية لمعالجة بيانات الدراسة، حيث قسمت 

كافددة المتغيددرات  حددولعطدداء فكددرة أو تصددور أولددي إلمددن خاللهددا  الباحددث والتددي سددعى ،سدديطنمدداذج التحليددل الوصددفي الب :المسررتوى األول

، التي "مربع كاي"ونموذج  "،الجداول النسبية المتقاطعة" نماذج تحليل إلى إضافةالرئيسة المستخدمة في الدراسة من حيث توزيعها ونسبها، 

        إضدافة إلدى نمدوذج تحليدل المتوسدطات المقارندة .ي سدوق العمدل ومحدداتدهمساهمة المدرأة فدحول إعطاء تصور عام  الى  هدف من خاللها

 (Comparative Means)  ثر حالة عمل المرأة في تباين متوسط خصوبتها الفعليةأكشف يتم من خالله والذي. 

  :نماذج تحليل متعدد المتغيرات :المستوى الثاني

 االقتصدددادية  -ثدددر العوامدددل االجتماعيدددة أعلدددى كشدددف وتبيدددان  لتحليدددلا الندددوع مدددن ايركدددز هدددذاللوجسدددتي المتعددددد المتغيدددرات:  االنحددددار

تحليل متعددد المتغيدرات الدذي يتميدز بقدرتده  ، وذلك باستخداممساهمة المرأة في قوة العمل""مسألة يموغرافية والثقافية مجتمعة على والد

أن يقتصدددر التحليدددل علدددى األثدددر الرئيسدددي  الباحدددث وقدددد تعمدددد علدددى ضدددبط وعدددزل تدددأثير كافدددة المتغيدددرات المسدددتقلة مدددع المتغيدددر التدددابع.

للمتغيرات المستقلة، وعددم األخدذ فدي االعتبدار التفاعدل النداتج بدين المتغيدرات المسدتقلة، باعتبدار أن نسدب مواقدف أو اتجاهدات األزواج 

ل يدددعى بتحليددل االنحدددار اللوجسددتي سددوف تتددوزع علددى عدددد كبيددر مددن الخاليددا، ممددا يجعددل الثقددة فددي النتددائج غيددر دقيقددة. هددذا التحليدد

(Logistic Regression Analysis) وهو نموذج تحليل متقددم يسدتخدم لمعالجدة تدأثير مجموعدة المتغيدرات المسدتقلة علدى المتغيدر ،

لثنددائي خاصددة وأن نمددط المتغيددر التددابع المددراد دراسددته هددو مددن النددوع ا ،يمتدداز هددذا األسددلوب بمالءمتدده ألغددراض دراسددتنا هددذهو التددابع. 

" بحيث يأخذ قيمتين هما )صدفر،  Discrete Choices، ويأخذ هيئة خيارات متقطعة" (Dummy Variable)الصامت أو الصوري
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بداقي المتغيدرات  عزل أثرالمتغير التابع بعد  فيكل متغير مستقل  تأثيركما يمتاز هذا التحليل في قدرته على إظهار وصافي  ،واحد(

 (. 2000فالح عبد اهلل دلة نموذج التحليل)المنيزل، المستقلة المدخلة في معا

 اسدددددددتخدم تحليدددددددل االنحددددددددار المتعددددددددد الخطددددددددوات سددددددديتم  النهائيدددددددةمرحلدددددددة الوفدددددددي  :نمدددددددوذج تحليدددددددل االنحددددددددار المتددددددددرج الخطدددددددوات                  

(Stepwise Regression  )  اإلحصددائيةالنمدداذج يعددد مددن أكثددر  ذا التحليددلثددر عمددل المددرأة فددي مسددتوى خصددوبتها، وهددألفحددص 

النمددوذج التحليلددي بقدرتده علددى إدخددال هدذا  مالئمدة لطبيعددة المتغيدر التددابع الددذي هدو مددن نددوع المتغيدرات "الكميددة المتصدلة"، كمددا يمتدداز 

حسدب شددتها وقدوة هدذه المتغيدرات  قدرتده علدى تصدنيفمجموعة كبيرة من المتغيرات المستقلة )في معادلدة التحليدل( وضدبط تأثيرهدا، وب

المتغيددر الددذي يتمتددع بددأعلى معامددل ارتبدداط جزئددي مددع المتغيددر التددابع "كمتغيددر  بإظهدداربدايددة أثيرهددا علددى المتغيددر التددابع، بحيددث يقددوم ت

المتغيدرات التدي  لديإأن يصدل  لدىإوهكدذا  ،أثدر المتغيدر الدذي يلدي المتغيدر األول بإبراز، ثم يقوم هيمن ومفسر لمعظم التباين الظاهرم

سددقاطها كاملددة مددن معادلددة التحليددلمددع المتغيددر التددابع، حيددث يددتم إهمالهددا و  ضددعيفة وغيددر هامددة إحصددائياً  ةاط جزئيددلهددا معددامالت ارتبدد  ا 

 بيانات الدراسة.اإلحصائية للمعالجة او جراء عمليات التحليل اإلحصائي إل (SPSS)وبشكل تدريجي. وقد استخدم لهذه الغاية برنامج 
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 راسة ومناقشتهاعرض نتائج الد تاسعا :

يهدف هذا الجزء من الدراسة إلى محاولة تقديم تصورات دقيقة ألثر "واقعة زواج المرأة وحصولها على األطفال" في مسألة حالة مساهمتها 

 وكشددف اثددر حالددة مسدداهمتها ،االجتماعيددة والثقافيددة والديموغرافيددة مددن جهددة أهددم محددددات مسدداهمتها االقتصدداديةتبيددان و  فددي سددوق العمددل،

 . أخرىاالقتصادية في مستوى خصوبتها من جهة 

فقدد والمتغيدرات التابعدة،  -بعدد عدزل تأثيرهدا -أكثر في تفاصيل العالقة السببية التي يمكدن أن تنشدأ بدين متغيدرات الدراسدة المسدتقلة  لتعمقلو 

ة بندداًء علددى درجددة تعقيددد وتركيددب النمدداذج وقددد تددم التسلسددل فددي عددرض نتددائج الدراسدد ،"المتعرردد المتغيرررات االنحرردار"ذج بنمددو  االسددتعانةتددم 

 البسيطة إلى المركبة. اإلحصائيةاالنتقال من النماذج لتسهيل  إلحصائية المستخدمة، توخيا ا

 

 الحالة العملية للمرأةمحددات : 0.1

 نتائج الجداول النسبية المتقاطعة لمحددات حالة عمل المرأة:: 0.0.1

علددى األسدداليب الوصددفية البسدديطة والتوزيعددات التكراريددة والنسددبية البسدديطة، إضددافة  أساسدديبشددكل  ادتددم االعتمدد فددي هددذا الجددزء مددن الدراسددة

مددن خاللدده إلددى  ( الددذي سددعت الدراسددةChi-Square( وأختبددار "كدداي تربيددع" )Cross Tabulationلنمددوذج تحليددل الجددداول المتقاطعددة )

 افية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو ثقافية في المجتمع األردني. ديموغر سواء كانت  رصد محددات مساهمة المرأة في سوق العمل 

لسددوق  أصددالإن تفسددير أثددر وقددائع حيويددة مثددل "زواج المددرأة وحجددم خصددوبتها" فددي تقريددر حالددة مسدداهمتها فددي سددوق العمددل أو عدددم دخولهددا 

ويتضدمن آثدار طائفدة مختلفدة مدن المتغيدرات والعوامدل  تصدورًا بنائيدًا أحاديدًا، إنمدا هدو تصدورد متبدادل ومركدبد  -كما أسدلفنا–، ال يمثل  العمل

للوصول إلى تحديد دقيق  وتوخياً  ،االقتصاديةمساهمتها  فرصالمتداخلة، التي يمكن أن تعمل بشكل معقد لتبرز تأثيراتها على حياة المرأة و 

 الدراسة لبحث وتحليل هذه الجوانب.   الجزء التالي منتكريس ، فقد تم فرص مساهمتها االقتصاديةألثر المتغيرات المختلفة في 
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 ( :0جدول رقم )ال
 نتائج  التوزيعات النسبية لمتغير حالة عمر المرأة وأنماط وظائفها.

 النسبة التكرار اسم المتغير رقم المتغير
   المرأة الحاليةعمل  حالة  0
 %02.0 0050 . تعمل حاليا0 
 %86.6 1033 . ال تعمل حاليا 2 
 %011.1 01876 موعالمج 
   المهنة التي تعمل بها المرأة حاليا 3
 %86.6 1033 . ال تعمل0 
 %01.0 0117  إدارية إعمالجامعة + مدرسة +  أستاذة.2 
 %1.1 18 مكتبية  عمالأ. 7 
 %1.0 01 . البيع3 
 %1.3 30 زراعية  عمالأ. 3 
 %1.7 72 . خدمات المنازل3 
 %1.0 08 . الخدمات العامة 3 
 %1.5 50 يدوية  مالأع. 3 
 %1.3 36  ماهرة يدوية ةعمال. 2 
 %011.1 01876 المجموع 

 

)قيدد الدراسدة( فدي سدوق العمدل بشدكل عدام، حيدث نسربة المشراركة الحاليرة للسريدات الواضح في  االنخفاض( 0توضح نتائج جدول رقم )

مسداهمة المدرأة األردنيدة فدي سدوق العمدل بشدكل عدام؛ كمدا توضدح نتدائج  %(، وهذه النتيجدة تبدي ن ضدعف07.3بلغت نسبة مساهمتهن هذه )

( وبنسدددبة بلغدددت اإلداريدددةالدراسددة وجدددود تركدددز واضدددح لددددى النسددداء العدددامالت فدددي مهدددن )التعلددديم سدددواء الجدددامعي أو المدرسدددي أو فدددي المهدددن 

سداعات العمدل،  كانخفداضبمثدل هدذه المهدن " ةيجابيدة التدي الزمدت انخدراط المدرأويمكدن فهدم هدذه النتيجدة فدي ضدوء الظدروف اإل %(00.0)

وفددي الخدددمات المنزليددة  ،%(0.2بنسددبة )  ، كمددا بلغددت نسددبة تركددزهن فددي األعمددال المكتبيددة"لألطفددال فددي أمدداكن عملهددن حضدداناتفر وتددو 

 -سددات السددابقةحسددب نتددائج بعددض الدرا -الملحددوظ فددي نسددبة مشدداركة المددرأة المتزوجددة بسددوق العمددل االنخفدداض%(. ويبدددو أن 0.3بنسددبة )

تتعلدق بمدا يدالزم زواجهدن مدن تحقيدق  وألسدبابيعود العتبدارات مختلفدة تددور بمعظمهدا حدول تقب دل اإلنداث لفكدرة الدزواج كهددف يدتجهن إليده، 

معدززة لمظداهر تبعيدتهن واعتمدادهن االقتصدادي علدى الدزوج،  –أمنهن االقتصادي واالجتماعي، وما يرتبط به من ظدروف اجتماعيدة وثقافيدة

 إنتداجلى شعورهن باإلشباع الحقيقي عند ممارسة أدوارهن التقليدية )كزوجات، وأم هات، وربات بيت(؛ األمدر الدذي يمكدن أن يسدهم بإعدادة وا  

منه كليًا بعد الدزواج أو بعدد إنجداب األطفدال" )الصدوا،  االنسحابفي سوق العمل "أو  مشاركةخياراتهن التقليدية، ويضعف توجهاتهن نحو ال

 (. 2000كرادشة، 
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 :( 3جدول رقم )ال

 نتائج نموذج تحليل الجداول المتقاطعة لمتغيرات الدراسة مع حالة عمل المرأة
 النسب من المجموع ال تعمل الزوجة تعمل الزوجة                                                     

 النسبة% التكرار *النسبة% التكرار

     جةمستوى تعليم الزو  (0)
 %6.8 %6.5 711 %1.12 25 أمية 0
 %1.0 %1.0 188 %1.12 28 أساسي 2
 %56.0 %52.7 5801 %3.7 312 ثانوي 7
 %37.2 %07.2 0885 %01.1 0188 ( أعلى من ثانوي)  3
 %011.1 %86.6 1033 %02.2 0050 المجموع  

      مستوى تعليم الزوج (3)
 %0.1 %2.8 006 %1.3 32  أمي 0
 %02.3 %03.5 0260 %1.7 72 أساسي 3
 %51.2 %52.3 5711 %6.0 663 ثانوي 2
 %32.0 %07.1 0807 %6.0 616 (أعلى من ثانوي)  0
 %011.1 %86.6 1033 %02.0 0050 المجموع 

      الحالي  اإلقامةمكان  (2)
 %61.1 %51.7 6010 %1.0 0108 حضر 0
 %20.1 %36.1 3120 %0.1 026 ريف 3
 %011.1 %86.6 1033 %02.0 0050 وعالمجم 

      صلة القرابة مع الزوج (0)
 %56.1 %08.2 5358 %8.6 120 ال يوجد قرابة 0
 %02.0 %28.2 0060 %0.8 532 يوجد قرابة 3
 %011.5 86.6 1033 %02.0 0050 المجموع 

      الحالة االجتماعية الحالية للزوجة (5)
 %15.2 %83.6 8187 %03.6 0272 متزوجة 0
 %3.5 %3.3 303 %1.2 21 أرملة 3
 %3.1 %0.5 066 1.0 07 مطلقة 2
 %1.2 1.3 37 1.112 0 منفصلة 0
 %011.1 86.6 1033 %02.0 0050 المجموع 

      تكرار زواج الزوجة (6)
%17.0 %80.2 1072 %02.0 0030 مرة واحدة فقط 0  
%3.6 %3.2 308 %1.2 22 من مرة أكثر 3  
%011.1 %86.6 1030 %02.0 0050 عالمجمو    

      **من زوجة أكثرفي عصمة الزوج  (7)
%12.8 %80.0 8017 %03.7 0200 زوجة واحدة 0  
%6.3 %5.6 581 %1.6 51 من زوجة أكثر 3  
%011.1 86.7 8187 %02.2 0272 المجموع   

      عمر الزوجة عند الزواج (8)
%05.0 %02.2 0703 %3.0 331 02اقل من  0  
3 20_23 777 7.0% 2086 23.0% 21.3%  
2 23-22 268 2.0% 151 8.7% 03.0%  
%2.2 %3.5 370 1.7 81 فما فوق 70 0  
.%011 %86.6 1033 %02.0 0050 المجموع   

      عمر الزوجة الحالي (1)
%02.7 %02.0 0030 %1.6 71 سنة 23اقل من  0  
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3 23-22 380 3.6% 0721 05.1% 08.5%  
2 70- 73 262 2.2% 0888 07.0% 31.7%  
0 73-72 250 2.3% 0703 05.7% 01.1%  
%38.0 %30.5 3668 %2.5 286 فما فوق 30 5  
%011.1 %86.6 1033 %02.0 0050 المجموع   

      ***وسائل تنظيم األسرةلسبق استخدام الزوجة  (01)
%33.5 %01.7 3001 %3.8 217 لم تستخدم  0  
%77.5 %67.1 1383 %01.5 0007 سبق واستخدمت 3  
%011.1 %86.7 1033 %02.2 0050 المجموع   

      لألطفالسبق حدوث وفيات  (00) 
%11.1 %77.5 8020 %03.5 0260 حدثلم ي 0  
%01.1 %1.0 110 %1.1 12 حدث 3  
%011.1 %86.6 1033 %02.0 0050 المجموع   

      اإلجهاض أو باإلسقاطسبق انتهاء الحمل  (03)
%67.6 %58.7 6282 %8.1 173   لم يحدث 0  
 23.0 %37.1 2128 %0.0 083   يحدث 3
%011.1 %86.6 1030 %02.2 0050     المجموع   

      حجم الخصوبة الفعلية للمرأة (02)
%8.8 %7.6 830 %0.2 026 ال يوجد 0  
3 0-7 716 6.5% 2071 20.1% 28.0%  
2 3-3 013 0.5% 2222 21.6% 25.3%  
%07.6 %06.5 0715 %0.0 031 فأكثر  3 0  
%011.1 %86.6 1033 %02.0 0050 المجموع   

 
 تم احتساب النسبة من المجوع الكلي للسيدات  من اجل المقارنة بين نسب السيدات العامالت من غير العامالت *
 البيانات الناقصة أما مفقودة أو لم يتم اإلجابة عليها.**
 استخدمت أحد الوسائل =.2االسرة لم تستخدم أي وسيلة لتنظيم  =0في هذا الجدول ليصبح  تنظيم االسرة سبق استخدام وسائل صياغة متغير  إعادةتم ***
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دية للمتغير الرئيسي قيد الدراسة، انخفاض نسبة مساهمة المرأة االقتصا الجداول المتقاطعة النسبية نتائجبالمتعلق  و( 2يبي ن جدول رقم ) 

عندد مسدتوى تعليمددي للسديدات %(، كمدا وصدلت هدذه النسدبة 0.7وبنسدبة ) المسرتويات التعليميرة المتدنيرةفدي قدوة العمدل بشدكل ملحدوظ فدي 

مسرتوى تعلريم ضدمن انخفداض تويمكدن فهدم هدذه النتيجدة فدي ضدوء احتمداالت تن مجموع النساء في عيندة الدراسدة، %( م0.7)إلى أساسي 

، وزيدادة تحكدم األهدل أو الدزوج بمسدألة مشداركتها بسدوق العمدل، كمدا يمكدن تفسديرها أسدرتهاة قراراتهدا داخدل نطداق لزيادة فرص مصادر المرأة 

التقليديدة، خاصدة بعدد قدرار الدزواج أو بعدد  لوظائفهن مسألة تفريغهنمواقف معززة لو تبن ي الزوجات لمعتقدات تقليدية  كنتاج لزيادة احتماالت

 ارتفداع. بينما يالحدظ لهن بسبب انخفاض مستوياتهن التعليميةأو بسبب عدم توافر فرص مناسبة  (2000ف، واقعة إنجاب األطفال )الخري

%. وقدد جداءت نتيجدة هدذه 00.0(  لتصدل مدا نسدبته اعلدى مدن الثدانويهذه النسبة لدى السيدات الالتي يتمتعن بمستويات تعليمية مرتفعدة )

التدي أكددت بدأن هنداك ارتباطدًا واضدحًا بدين ارتفداع  (Jensen and Thornton 2003,)ون الدراسة مت سقة مع نتائج دراسة جنسين وثورنت

وزيددادة فددرص مسدداهمتها فددي سددوق العمددل، كمددا تتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج دراسددة دائددرة اإلحصدداءات العامددة )دائددرة  مسررتوى تعلرريم الزوجررة

خاصدة بدين شدرائح النسداء -مة النسداء المتعلمدات فدي سدوق العمدل (، التي ذهبت إلى تأكيدد ارتفداع نسدب مسداه2000اإلحصاءات العامة، 

 في المجتمع األردني.  -"أعلى من ثانوياألكثر تعليما "

خاصررة لرردى  -مسررتويات تعلرريم أزواجهررن  انخفرراضفرري حالررة السدديدات خددارج سددوق العمددل  نسرربة ارتفدداع( 2كمددا تبددين نتددائج الجدددول رقددم )

%( لددى 3.3%(، مقابدل )0.2اهمة النسداء فدي سدوق العمدل لددى هدذه الشدرائح السدكانية مدا نسدبته )وقد بلغت نسب مسداألزواج "األمّيين"، 

 -مسداهمة السديدات فدي سدوق العمدل  ة. ويبددو أن انخفداض نسدب(أعلدى مدن ثدانوي)السيدات الالتي يتمتع أزواجهن بمستويات تعليم مرتفعة 

تب نديهم  يمكن رده لطبيعة معتقدات هدؤالء األزواج التقليديدة وزيدادة احتمداالت -ة"المتزوجات من أزواج "يتسمون بانخفاض مستوياتهم التعليمي

(. وتؤكدددد الدراسدددات السدددابقة بهدددذا 2003العامدددة،  اإلحصددداءاتلمفددداهيم ومواقدددف تقليديدددة حدددول طبيعدددة األدوار المتوقعدددة مدددن المدددرأة )دائدددرة 

وخبراتددده ومعارفددده الحياتيدددة المعدددززة لتهمددديض مسددداهمة المدددرأة يديدددة، التقلالخصدددوص اقتدددران انخفددداض مسدددتوى تعلددديم الدددزوج بطبيعدددة معتقداتددده 

ددًا بسددلطتههددذه مشدداركتها مسددألة العمددل، بددل اعتبددار فددي سددوق االقتصددادية، وعدددم إيماندده بأهميددة مشدداركتها  وتجدداوزًا لمعتقداتدده الذكوريددة  ،مس 

 (.2000، كرادشة، وسهاونة، 0222)عبدالمنعم، 

 %(، مقابدل مدا3.0وبنسدبة)في سروق العمرل،  المقيمات في الريف فاض نسبة مساهمة السيدات الالتي "( انخ2توضح نتائج الجدول رقم )

، ويمكن فهم ارتفاع نسبة مساهمة السيدات الحضريات فدي قدوة العمدل، اسدتنادًا المقيمات في الحضر  %( من النساء العامالت2.3نسبته )

كمددا يمكددن فهددم هددذه  ،م ومعتقدددات معددززة ألهميددة مسدداهمة المددرأة فددي سددوق العمددلمددن قددي -فددي المجتمددع األردنددي-لمددا يسددود هددذه المندداطق 

في ضوء نمط اإلنتاج  السائد فدي هدذه المنداطق )التصدنيع والتجدارة(، ومدا يقتدرن بده مدن زيدادة الطلدب علدى األيددي العاملدة، وارتفداع النتيجة 
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عتمداد علدى اقتصداديات السدوق بددل اقتصداديات الحقدل، ومدن زيدادة مليه طبيعة الكيان الحضدري مدن كثافدة االوما تمستوى معيشة السكان، 

 ،المقابدل، وفدي (2000في مستوى تعليم اإلناث، ما يعزز فرص انخراط المرأة في قوة العمل في هذه المناطق )دائدرة اإلحصداءات العامدة، 

 إضدافيةالمحافظدة، لددوافع  االجتماعيةفية ذات البناءات ى تضمن الكيانات الريبناًء علفقد فسر انخفاض عمالة المرأة في المناطق الريفية، 

لعالقدات اثقافيدة ومنظومدة مدن القديم المعياريدة والرصديد الثقدافي الريفدي، وقدوة ولموروثدات ألدوار المرأة التقليدية في تلك المجتمعدات، معززة  

 .(2000لعمل )العموض، والقيسي، مثبطة لمسألة مساهمة المرأة في سوق اوالتي تعد والروابط األولية والقرابية، 

الزوجددات النشددطات  ةوعالقتدده بحالددة عمددل المددرأة، فتبددين نتددائج الدراسددة انخفدداض نسددب" صررلة قرابررة الزوجررة مررع الررزوج" أمددا بالنسددبة لمتغيددر

رج نسدق القرابدة. %( فدي حالدة كدان نمدط زواجهدن مدن خدا3.3) بدد %( مقارندة3.3وبنسدبة بلغدت) نمط زواجهن قرابياً  كانوالالتي  ،اقتصادياً 

تتعلددق بشددروط  اعتبدداراتويمكددن تفسددير ضددعف نسددبة مسدداهمة النسدداء "الالتددي ات سددم نمددط زواجهددن بكوندده قرابيددا" فددي سددوق العمددل، فددي ضددوء 

 ما يؤكد أن نمدط زواج  األقدارب قدد يشدكل واحددًا مدن روافددم، ةالعالقات القرابية وخصوصيتها، وما قد تتضمنه من معايير اجتماعية وثقافي

(؛ فالقرابددة هددي أيضددًا نمددط ثقددافي لدده وظائفدده المهمددة فددي 0222العمددل فددي المجتمددع األردنددي )خيددري، فددي سددوق خفددض مسدداهمة  اإلندداث 

 (. 2003لتهميض مشاركة المرأة في سوق العمل )كرادشة،  معززامل شكل عيأن ويمكن التنظيم االجتماعي على مستوياته المختلفة، 

نسرب "السريدات فيما يتعلق بعمالة المرأة حسدب حالتهدا االجتماعيدة، أن هنداك انخفاضدًا واضدحًا فدي ( 2تظهر نتائج الجدول رقم )

%( علدى التدوالي، وتعدد 0.007% و0.3% و 0.7المنخرطات في سوق العمل، وبنسدبة لدم تتجداوز )"  المنفصالت األرامل والمطلقات أو 

السيدات الالتي يعشن في أسر متماسكة؛ والالتي يتميزن بارتفاع نسدب مشداركتهن  ةلالنتباه، خاصة عند مقارنتها مع نسب الفتةهذه النتيجة 

طبيعة تأثير الحالة االجتماعية للمدرأة علدى احتماليدة ل%(، ويبدو أنه من الصعوبة بمكان تقديم تفسير قاطع 02.3في سوق العمل وبنسبة )

، كمدا يبدددو أن تغيدرات أخددرى ذات صدي  اجتماعيددة واقتصدادية مختلفددةدخولهدا لسددوق العمدل، وذلددك بسدبب تقدداطع تدأثير هددذه المتغيدرات مددع م

ح تأثيرها في يوتفكيكها وفهم مضامينها بالكامل وتوضب تحليلها لهذه العالقة جوانب اجتماعية متداخلة ال يجب التوقف عندها فقط، بل يج

 سوق العمل. فيالمرأة مساهمة  مسألة

%(، 07.0وبنسددبة )فقددط مددرة واحدددة  زواجهررنسددبة مسدداهمة النسدداء فددي سددوق العمددل فددي حالددة ( ارتفدداع ن2جدددول رقددم )التوضددح نتددائج  كمددا

 دخولهدا  جود عالقة عكسية بين تكدرار زواج المدرأة واحتمداالت ، وهذه النسبة تعد  مؤشرًا هاما لو الزواج%( في حالة تكرار 0.7)مع  مقارنة 

 . ب تكرار زواج المرأة في عينة الدراسة، كما يمكن فهم هذه النتيجة في ضوء هامشية نسسوق العمل

(، 2مسددألة مسدداهمة المددرأة مددن قددوة العمددل، فتوضددح نتددائج جدددول )عالقتدده بو الررزوج زوجررة فرري عصررمة أمددا بخصددوص أثددر وجددود أكثددر مددن 

هددذه %(، بالمقابددل ترتفددع 0.3) إلددى، وبنسددبة وصددلت هررنجازو امسرراهمة السرريدات فرري سرروق العمررل فرري حالررة تكرررار زواج انخفدداض نسددبة 
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%( في حالة زواج الزوج من زوجة واحدة فقط، وتعد  هذه النتيجة منسجمة مع نتائج الدراسات السابقة التي أكددت وجدود 02.3النسبة إلى )

 (. Jensen & Thornton, 2003)  هنجازو أتكرار زواج و مساهمة النساء في سوق العمل  انخفاضواضحة بين  ارتباطيهعالقة 

أي لدددى النسدداء الالتددي أعمددارهن   ،فددي نسددب عمالددة النسدداء فددي األعمددار الكبيددرة اً واضددح اً (، بددأن هندداك تركددز 2رقددم )كمددا تبددي ن نتددائج جدددول 

 ة المددرأة عمالدد اقتددران%( علددى التددوالي، وهددذه النتيجددة توضددح 7.3% و7.2سددنة فمددا فددوق(، وبنسددبة بلغددت ) 30وفددي الفئددة  72-73بددين)

 المجتمع األردني. في عمرهابارتفاع 

 سدنة فأقدل(؛ 02عندد الفئدة العمريدة ) اً نسبة السيدات غيدر النشدطات اقتصداديا فدي حالدة زواجهدن مبكدر  ارتفاع( 2رز نتائج جدول رقم )كما تب

زواجهددن بسددن  كددانمتوسددطة أي لدددى النسدداء الالتددي  بأعمددار النسدداء فددي حالددة زواجهددن%(، بينمددا ترتفددع نسددبة عمالددة 2.0)بلغددت وبنسددبة 

التدددي أشددارت إلددى أن المجتمددع األردنددي يعدددد  ،ويمكددن فهددم هددذه النتيجددة فدددي ضددوء نتددائج الدراسددات السددابقة % (،3.0( وبنسددبة )20-23)

لمسددألة اهميددة كبددرى  لمؤسسددة الددزواج وتكددوين األسددرة مبكددرًا، وخاصددة زواج اإلندداث، كمددا يعطددي  كبيددرة مجتمعددًا شددرقيًا محافظددًا يعطددي أهمي ددة

تبددين الدراسددات السددابقة بهددذا السددياق تميددز اإلندداث الالتددي تددزوجن بأعمددار و (. 2003صدداروة، تفددريغهن لوظددائفهن البيولوجيددة )كرادشددة والم

صددغيرة بانخفدداض خصائصددهن االجتماعيددة واالقتصددادية، وشدددة تمسددكهن بمعتقدددات تقليديددة تدددور حددول أهميددة أدوارهددن التقليديددة، مددا يعددزز 

بسددوق العمددل  خفددض فددرص مسدداهمتهاالمددرأة عنددد الددزواج فددي  لنتيجددة دور صددغر عمددراتهمدديض مشدداركتهن فددي سددوق العمددل، وتؤكددد هددذه 

(Santhy et.al. 2010 .)(، التي تدذهب باتجداه نسدج عالقدة واضدحة 2002هذه النتيجة منسجمة مع نتائج دراسة كرادشة )كرادشة  وتعد

لددى اندده كثيددرًا مددا يقتددرن صددغر عمددر  وثقافيددًا، وزواجهددن بسددن مبكددرة، اجتماعيدداً  نسدداء المتزوجددات األسددرية وتهميشددهنبددين مصددادرة قددرارات ال وا 

علدى  صغر عمر المرأة عند الزواج، كما ينطوي االقتصاديةالمرأة عند الزواج بانخفاض درجة وعيها، وضعف قدرتها على التحكم بقراراتها 

أن لطبيعددة المرحلددة علددى المبددادرة واالسددتقاللية، وسددلبية مشدداركتها فددي مختلددف مندداحي الحيدداة. ويبدددو  تهامؤشددرات هامددة حددول ضددعف قدددر 

ن هناك من الدراسات التي تدربط زواج اإلنداث فدي سدن إكما  ،العمرية المبكرة لزواج المرأة، دورًا مهمًا في رفع احتماالت تركها لسوق العمل

الدذي قدد ، األمدر نما يترتب على ذلك من فقدانهن لجزء كبير مدن خصوصديتهو زيادة فرص تدخل  اآلخرين في شؤونهن األسرية، في مبكرة 

هذه النتيجة تحمل مضامين اجتماعية هامة، خاصة فيما يتعلدق يبدو أن (. و 0232، لزغال) اقتصادياً  نينعكس على زيادة مظاهر استالبه

لحاالت اإلقصاء االقتصدادي،  هابأثر صغر عمر الزوجة الحالي في تضييق فرص الحياة اجتماعيًا واقتصاديًا، وفي زيادة احتماالت تعرض

 ا من المساهمة في سوق العمل.وحرمانه

فددرص مسدداهمتهن فددي  ارتفدداع سددبق اسددتخدام السدديدات لوسددائل تنظدديم األسددرة فددي  اقتددران( وضددوح 2تظهددر نتددائج الدراسددة )انظددر جدددول رقددم 

%( علددى التددوالي، 2.8% و00.3، وبنسددب قدددرها )وسددائل تنظدديم األسددرةائهن مددن السدديدات غيددر المسددتخدمات لر سددوق العمددل، مقارنددة بنظدد
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فدي المجتمدع األردندي، وسدائل تنظديم األسدرة قدوة العمدل ل خدارجالنسداء  اسدتخداموتؤكدد الدراسدات السدابقة بهدذا الخصدوص أن انخفداض نسدب 

نجدددداب العدددددد المرغددددوب لوظددددائفهنيعددددود لددددرغبتهن فددددي التفددددرغ  مددددن األطفددددال. وخلصددددت نتددددائج دراسددددة اإلحصدددداءات العامددددة  بدددده التقليديددددة وا 

، وعزتددده إلدددى لوسدددائل تنظددديم األسدددرة السدديدات غيدددر العدددامالت اسدددتخدام( بهدددذا الخصدددوص، إلدددى ضدددعف نسدددب 3118 ،العامدددة اتاإلحصدداء)

تجاه تنظيم سلوكهن اإلنجابي؛ ولعدم قدرتهن على الموائمة بدين قفهن السلبية موالعدد كاٍف من األطفال الذكور، وكذلك  إنجابرغبتهن في 

نجدداب  مددن األطفددال. وتشددير نتددائج بعددض الدراسددات السددابقة المحليددة بهددذا الخصددوص إلددى أن نسددبة كبيددرة مددن  بددهالمرغددوب العدددد العمددل وا 

، ولدديس االنجداب وذلدك بعدد انجدابهن للعدددد الدذي يدرغبن بده مدن االطفدال  بهددف إيقداف وسدائل تنظديم األسددرة سدتخدام االسديدات يلجدأن إلدى 

 .(Karadsheh & Tawaha, 2002)بهدف تنظيم سلوكهن اإلنجابي 

 توفيدات لألطفدال فدي األسدرة فدي خفدض فدرص مسداهمة المدرأة فدي سدوق العمدل، إذ بلغد كما توضح نتائج الجدول أعاله، أهمية أثر حددوث

حيددث  ،لددذلك نات الالتددي لددم يتعرضدد( مقابددل ارتفدداع نسددب السدديد%0.2) أطفددالهنلوفدداة احددد وتعرضددن  نسددبة مسدداهمة النسدداء الالتددي سددبق 

ر حدوث وفيدات األطفدال فدي األسدرة فدي خفدض فدرص مسداهمة السديدات وضوح أث%(؛ إذ تشير النتائج إلى 02.3وصلت نسبة عمالتهن )

مسداهمة المدرأة فدي سدوق العمدل، وهدي مسدألة مالمدح  في تحديدد ت ذات الصي  البيولوجيةفي سوق العمل؛ ما يؤكد أهمية مثل هذه المتغيرا

متغيدر "سدبق نتدائج الدراسدات ذات الصدلة التدي أكددت اقتدران  إليدهذلك مدع مدا خلصدت نتيجة تتفق بشكل واضح مع توقعات هذه الدراسدة، كد

أو  االقتصددداديةفدددي زيدددادة معانددداتهن االجتماعيدددة والنفسدددية، وبالتدددالي فدددي خفدددض احتمددداالت مسددداهمتهن  "أطفدددالهن احددددتعدددرض النسددداء لوفددداة 

 (.Jones, 1982) ن كن يعملنإ -خروجهن من قوة العمل 

فددي خفددض احتمدداالت  ونتهدداء الحمددل باالسددقاط او االجهدداض   ن نتددائج الجدددول أعدداله أهميددة أثددر حدددوث وفيددات األجنددةفددي المقابددل، تبدديو 

لتأكيددد أهميددة  تجنحدد(، وتتفددق هددذه النتيجددة مددع نتددائج الدراسددات السددابقة، التددي %3.3وبنسددبة قدددرها ) ،مسدداهمة السدديدات فددي سددوق العمددل

خفدض احتمداالت مسداهمتها فدي سدوق العمدل و األجندة والدوالدات الميتدة؛  إسدقاطلواقعدة ض السديدة حددوث الدوالدات المبكدرة وتعدر العالقدة بدين 

(Dinner stein, 1992 ويمكن فهم هذه النتيجة في ضوء .)هذه الشريحة من النساء بأن مساهمتهن في سوق العمل من شأنه أن  اعتقاد

فدي  هنمسداهمتفدرص صحية مختلفة، األمر الذي يضدعف تعقيدات ولالحمل يزيد ضعفهن العام، كما يزيد من فرص تعرضهن لمضاعفات 

 (.Katakana, & Karadsheh, 2006سوق العمل )

النسددبي لحجددم الخصددوبة الفعليددة للنسدداء خددارج سددوق العمددل؛ إذ بلغددت نسددبة النسدداء الالتددي  االرتفدداع( إلددى 2تشددير نتددائج الجدددول رقددم )

 7-0مقابددل تددنخفض نسددبة السدديدات الالتددي يعملددن ولددديهن حجددم خصددوبة مددنخفض )الفددي %(، 0.0أطفددال فددأكثر ( ) 3لددديهن )و يعملددن 

%(، ما يوضح أهمية أثر ارتفاع مستوى الخصوبة الفعلية ل ناث في تهميض مشاركتهن في سوق العمل في المجتمع 3.3أطفال( وبنسبة )
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قتدران ارتفداع مسدتوى الخصددوبة التراكميدة لددى السديدات بعدددم األردندي. وتعدده هدذه النتيجدة منسددجمة مدع نتدائج الدراسدات السدابقة التددي أكددت ا

، كمدا طفدال لتحقيدق مكدانتهن االجتماعيدةمدن األ ننجبيعلى ما  اعتمادهنزيادة لمساهمتهن االقتصادية في المجتمع األردني، وأرجعت ذلك 

 .(أ2003سوق العمل )كرادشة،  جبقاء خار للتحت ضغوط مضاعفة  نيبدو بأن "ارتفاع عدد األطفال المنجبين لديهن" قد وضعه

 

 دخدول المدرأةأهمية دور العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والثقافية في المجتمع األردني في تقرير فدرص  مدى يبدو مما سبق

د تعددزز البنددى الثقافيددة االقتصددادية؛ إذ قدد مسدداهمة المددرأةلسددوق العمددل؛ إذ كثيددرًا مددا تتضددمن هددذه العوامددل بددروز مواقددف هامددة تجدداه مسددألة 

كمعيدل لهدا وألطفالهدا، وبدأن دورهدا الحقيقدي ال يكدون إال داخدل مؤسسدة األسدرة وتحدت  الرزوج واالجتماعية والتقليديدة السدائدة نظدرة المدرأة إلدى

ثدر بشدؤون حياتهدا ل دون وصول المرأة إلى بدائل وخيارات تمك نها مدن اإلمسداك أكاويبدو أن شروط هذه العالقة قد ح ،ظل الزوج ووصايته

النسدداء  تمي ددزاألوليددة البسدديطة مددن خددالل النتددائج  يتضددح كمررافددرص مسدداهمتها االقتصددادية. علددى تضددييق نعكددس مددا أاالقتصددادية،  وبقراراتهددا

مسدددتوياتهن التعليميدددة، وانخفددداض مسدددتويات تحضدددرهن، وانخفددداض أعمدددارهن الحاليدددة، وارتفددداع نسدددب زواجهدددن  بانخفددداض" :غيدددر العدددامالت

بشدقيه العفدوي والعمددي". كمدا  -سدقاط وارتفاع حجم خصوبتهن، وارتفاع مسدتويات تعرضدهن لوفيدات األطفدال، ولوفيدات األجندة واال المبكر،

أكدت نتائج اختبار "كاي تربيدع" أهميدة تدأثير كافدة هدذه المتغيدرات فدي فدرص التحداقهن فدي سدوق العمدل، والتدي جداءت بمعظمهدا ذات داللدة 

 % فأقل(.0.03د مستوى داللة )معنوية هامة عن إحصائية

 

 

 نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستي لمحددات حالة عمل المرأة  : 3.0.1

زواج "أكثددر فددي تفاصدديل العالقددة بددين واقعددة  تعمددقيهدددف هددذا الجددزء مددن الدراسددة إلددى اسددتخدام نمدداذج إحصددائية متقدمددة؛ سددعيًا لل

نجابهاالمرأة  وحالدة عملهدا مدن جهدة أخدرى، باسدتخدام "نمدوذج االنحددار اللوجسدتي،  -متغيدرات الدراسدةعدزل تدأثير بداقي بعدد  – مدن جهدة "وا 

وشددتها واتجاههدا )فيمدا  اآلثداروالذي يمتاز بقدرته على قياس أثر أكبر قدر من المتغيرات المستقلة فدي المتغيدر التدابع، والتنبدؤ بطبيعدة هدذه 

هددذا النددوع مددن التحليددل علددى ضددبط وعددزل صددافي أثددر المتغيددرات المسددتقلة فددي ل عددةالمرتف قدددرةالإذا كانددت طرديددة أم عكسددية(، مددع مالحظددة 

 : المتغير التابع، وفيما يلي عرض ألهم هذه النتائج

 

 



30 

 

 :2 جدول رقمال
 نتائج نموذج تحليل االنحدار اللوجستي المتعدد لمحددات عمالة المرأة

قيمة معامل  اسم المتغير الرقم
 بيتا
B) ) 

 قيمة
WALD 

 

 قيمة
EXP 

B)المعايرة ) 
 

مستوى 
 المعنوية

Sig)) 

 1.111 2.27 032.2 0.305 مستوى تعليم الزوجة 0
 1.112 0.20 8.72 1.371 مستوى تعليم الزوج 3
 1.127 0.38 0.77 1.351 الحالي  اإلقامةمكان  2
 1.515 0.16 1.383 1.161 صلة القرابة مع الزوج* 0
 1.011 0.72 3.56 1.506 تكرار زواج الزوجة* 5
 1.511 0.05 1.311 1.026 عدد الزوجات في عصمة الزوج* 6
 1.111 0.000 21.33 1.018 عمر الزوجة عند الزواج  7
 1.010 0.13 0.703 1.105 عمر الزوجة الحالي* 8
استخدام الزوجة لوسائل تنظيم سبق  1

 األسرة
1.070 6.88 0.60 1.111 

 1.301 0.32 0.22 1.311 * األسرةفي  لألطفالحدوث وفيات  01
 1.713 0.120 1.161 1.120 *اإلجهاض أو باإلسقاطانتهاء الحمل  00
 1.311 1.161 0.18 1.100- حجم خصوبة المرأة الفعلية* 12
 % فأكثر.1.15عند مستوى داللة  إحصائي*متغيرات ليس لها تأثير 

 كونه يعد من نوع المتغيرات النوعية المنفصلة.**تم استثناء متغير حالة المرأة االجتماعية من معادلة التحليل 
 

أهميددة واضددحة فددي تفسددير مسددألة مسدداهمتها فددي سددوق العمددل،  مسررتوى تعلرريم الزوجررة( أن لمتغيددر 7يتبددين مددن خددالل نتددائج جدددول رقددم )

دخولهدا لسددوق  احتمدال دزاة زاد مسددتوى تعلديم الزوجد( بعدد ضددبط بداقي متغيدرات الدراسدة، أي أنده كلمدا 0.203وبمعامدل تدأثير طدردي قددره )

زيددادة ب، وهددذه نتيجددة مت سددقة مددع توقعددات الدراسددة، وكددذلك مددع نتددائج الدراسددات السددابقة التددي أكدددت ارتبدداط ارتفدداع مسددتوى تعلدديم المددرأة العمددل

راسدددة شدددتيوي (. وتتفدددق هدددذه النتيجدددة مدددع نتدددائج د2003للمدددرأة، اليدددونيفم،  اإلنمدددائيدوافعهدددا للددددخول لسدددوق العمدددل )صدددندوق األمدددم المتحددددة 

( التي أكدت بأن انخفداض مسدتوى تعلديم المدرأة يجعلهدا هددفًا للدزواج بسدن مبك درة، ول نجداب بسدن مبك درة، 2000وكرادشة )شتيوي وكرادشة، 

أك دددت بعددض الدراسددات بهددذا السددياق ضددرورة تحصدديل اإلندداث لدرجددة كافيددة مددن كمددا االقتصددادي واالجتمدداعي. اضددعفها  يعددزز مظدداهر ممددا 

حداث التغيير المطلوب في معتقدداتهن تجداه دخدولهن لسدوق العمدل، وفدي زيدادة تقدب لهن ألفكدار وقديم حديثدة إلوضروري كشرط مسبق التعليم 

 (.Bates et al. 2007ذات عالقة بفرص مساهمتهن االقتصادية )

فدي سدوق العمدل؛ وبمعامدل  مسداهمة زوجتده في تقرير احتمداالت اً واضح اً كما تبين نتائج الجدول نفسه، بأن لمتغير مستوى تعليم الزوج أثر 

( بعد ضبط أثر باقي المتغيرات، ما يدلل على أهمية تأثير مسدتوى تعلديم الدزوج فدي تحديدد مالمدح ظداهرة عمالدة 0.230تأثير طردي قدره )

ارتفداع مسدتوى تعلديم الدزوج فدي  اقتدرانالمجتمع األردني. وتتفق هذه النتيجة إلى حد بعيدد مدع نتدائج الدراسدات السدابقة التدي أكددت  المرأة في
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مالزمددة لهددذه الشددريحة مددن السددكان )عبدددالمنعم، متعددددة لدددخول سددوق العمددل، وعددزت ذلددك العتبددارات اجتماعيددة وثقافيددة  همدوافددع زوجددات رفددع

سدوق العمدل فدي تعليم الدزوج ومحوريتده فدي تقريدر مالمدح مسداهمة المدرأة مدن  هذه النتيجة الدور الفاعل لمستوى (. وبشكل عام تؤكد0222

 المجتمع األردني.

تددأثيرًا مهمددًا فددي تقريددر مسدداهمة السدديدات قيددد الدراسددة فددي سددوق العمددل، بعددد ضددبط أثددر بدداقي  كمددا أظهددر متغيددر مكددان اإلقامددة فددي األصددل 

تؤكد هذه و لعمل. درجة تحضر المرأة زاد احتمال مساهمتها في سوق ا ت(؛ أي أنه كل ما زاد0.230المتغيرات، وبمعامل تأثير طردي قدره )

المرأة في المناطق الريفية في خفض فرص مساهمتها االقتصادية، وهي نتيجة منسجمة مع نتائج الدراسدات السدابقة التدي  إقامة دورالنتيجة 

؛ باعتبدار أن المنداطق الريفيدة، فدي سدوق العمدلنسداء المسداهمة تميل إلى نسج عالقة واضحة بين انخفاض درجدة التحضدر وضدعف دوافدع 

لتفريد  النسداء لوظدائفهن البيولوجيدة والتقليديدة  جنوحاً ثات أكثر و ، تسودها مواقف ومور ةوثقافي ةواقتصادي ةاجتماعي ما تملكه من خصوصيةب

(Engelhardt et al. 2001)،  مواقدف قدد تسدهم فدي تعزيدز ربدط المدرأة بدأدوار و كما أن طبيعة الكيان الريفي وما يالزمه مدن قديم ومواقدف

(. ويبددو أن األطدر االجتماعيدة والثقافيدة السدائدة فدي المنداطق 2007"كزوجدات وربدات بيدت" )حندان،  وظدائفهنور حدول أهميدة محددة تتمحد

 (. 2002سوق العمل )فرحات،  خارجاإلناث بقاء لالريفية في األردن، قد شكلت مجتمعة محركات هامة 

بعددد ضددبط بدداقي  –فددي تفسددير احتمدداالت خددروج المددرأة لسددوق العمددل اً وهامشددي اً ضددعيف اً يبددرز متغيددر صددلة القرابددة مددع الددزوج تددأثير  ،المقابددلفددي 

خدارج المدرأة زاد احتمال أن تكون  ،انه كلما زادت صلة القرابة مع الزوج وهذا يعني( 0.030متغيرات الدراسة، وبمعامل تأثير طردي قدره )

لتدي أكددت انخفداض احتمداالت مسداهمة المدرأة فدي سدوق العمدل فدي سوق العمدل، وتعدد  هدذه النتيجدة منسدجمة مدع نتدائج الدراسدات السدابقة، ا

زواج داخل النسق القرابي من شأنه أن  يعزز تلك الرؤى التي تنظر بكثير مدن ال(. ويبدو أن 2003)كرادشة،  حالة كان نمط زواجها قرابياً 

نجاز وظائف المرأة البيولوجيدة و األهمية إلى  خاصدة بعدد - لمثدل هدذه الوظدائفات تجداه تفريد  المدرأة اإلنجدابي، "عبدر تزايدد حددة الضدغوط هداا 

 (. 0232، لغالز قرار زواجها )

فدي  االقتصدادية ، فدي تحديدد مالمدح مسداهمتها( ضعف وهامشية أهمية صافي تدأثير متغيدر عمدر الزوجدة الحدالي7تبرز نتائج الجدول رقم )

 وفسرت ذلك ،أهمية عمر المرأة الحالي في تقرير مالمح حالة عملهارغم تأكيد بعض الدراسات  ،(0.003قوة العمل، وبمعامل تأثير قدره )

تكددريس المددرأة  أهميددة  ت االجتماعيددة والثقافيددة التددي تبددررالمسددوغا مددن كثيددر ردنددي، ودوره فددي تقددديمفددي ضددوء طبيعددة خصددائص المجتمددع األ

 لمجتمع بخصائصده االجتماعيدة الثقافيدة صدي  واضدحة(؛ إذ قد يقدم ا0223لوظائفها التقليدية خاصة إذا كانت صغيرة في العمر )المسند، 

 لسوق العمل. -العمرية واالجتماعية حسب تراكيبهن-لشروط خروج النساء 
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 -سدوق العمدل  مالمدح مسداهمتها فدي( أهميدة أثدر متغيدر عمدر الزوجدة عندد الدزواج فدي تحديدد 7جددول )رقدمالتبين نتدائج  ،المقابلوفي 

خفدض احتمداالت دخولهدا بصغر عمرها عند الزواج  اقتران(، مما يعني 0.003وبمعامل تأثير بل  ) -ةبعد ضبط أثر باقي متغيرات الدراس

مددا يؤكددد الدددور الواضددح لمتغيددر زواج اإلندداث المبكددر فددي تضددييق الفددرص االجتماعيددة واالقتصددادية أمددامهن، وجعلهددن أكثددر  ،لسددوق العمددل

 نزيددادة تهمديض مكددانته ومدا ينطددوي علدى ذلددك مدنالسدائدة، ولهيمنددة قديم الددذكورة،  وللموروثدداتخضدوعًا لسددلطة المجتمدع، ولمنظومتدده القيميدة 

التدي أكددت سدقة مدع نتدائج الدراسدات السدابقة، (. وهذه النتيجة تبددو مت  2000، وتهميض أدوارهن االقتصادية )كرادشة، وسهاونة، االجتماعية

تقددرن بعددض الدراسددات صددغر عمددر الزوجددة عنددد و (. 0223ت، ، فددي خفددض فددرص دخددولهن لسددوق العمل)عدددينا"دور "زواج اإلندداث المبكددر

على األطفال  وحصولهاخاصة بعد زواجها -الزواج، بعدم قدرتها على تحقيق متطلبات الدور، مما يضعف احتماالت دخولها لسوق العمل 

المسؤوليات المترتبة على الزواج  على تحمل نتهبعدم قدر يقترن زواج اإلناث المبكر أن (، كما أشارت دراسات أخرى إلى 2007)كرادشة، 

 (.0223البنائية والوظيفية )مختار،  تحقيق شروط أسرهن عدم كفاءتهن فيكما يقترن نمط زواجهن هذا ب، والعمل معاً 

-فدرص دخولهدا لسدوق العمدل، وبمعامدل تدأثير عكسدي قددره )تحديدد ( أهمية أثر حجم خصوبة المرأة الفعلية في 7وتبين نتائج الجدول رقم )

سدداهمتها م احتمدداالت(، وهدي نتيجددة تتفددق مددع األدبيدات الديموغرافيددة ذات الصددلة، بددأن المددرأة التدي لددديها عدددد كبيددر مدن األطفددال يقددل 0.03

فدرص أفضدل لددخول سدوق العمدل ، على النقيض من المدرأة التدي لدديها عددد قليدل مدن األطفدال، التدي يكدون لدديها االقتصادية في قوة العمل

(؛ إذ يرتبط ارتفاع مستوى خصوبة المرأة العاملة بزيدادة حجدم التبعدات والمسدؤوليات الملقداة علدى 2003)كرادشة، والختاتنة،  فيه واالستمرار

الحديثددة خددارج البيددت  ووظائفهدداعاتقهددا، وزيددادة حدددة الصددراع علددى وقتهددا، وضددعف قدددرتها علددى الموائمددة بددين وظائفهددا التقليديددة "كزوجددة وأم" 

سددوق العمددل. وتؤكددد نتددائج  فدديمددا يؤكددد أهميددة سددلوكها اإلنجددابي فددي تحديددد مالمددح مسدداهمتها  ،(Bongaarts, 2008"كسدديدة عاملددة")

كثددرة اإلنجدداب، ومددا يقتددرن بهددا مددن مواقددف مغروسددة فددي عقليددة أفددراد ل محبددذةالدراسددات السددابقة بهددذا الخصددوص، أن بقدداء القدديم والتقاليددد ال

، تعدددد عوامدددل مثبطدددة لمسددداهمة المدددرأة االقتصدددادية ودخولهدددا لسدددوق العمدددل )الصدددوا، وكرادشدددة، المجتمدددع حدددول أهميدددة أدوار المدددرأة التقليديدددة

خاصددة الددذكور -كمددا تعددد هددذه النتيجددة منسددجمة مددع نتددائج الدراسددات السددابقة التددي أكدددت بددأن رغبددات السدديدات إلنجدداب األطفددال  ،(2000

وسدائل  اسدتخدامإلدى  اللجدوءعبر محاولة اإلنجاب بشكل مستمر وعددم ابي اإلنج النجازهنميول لتكريس حياتهن "ما يقترن بها  اً كثير  -منهم

يعدزز دوافعهدن للبقداء خدارج  ، مدافي الحصول على أكبدر عددد مدن األطفدال تنظيم األسرة، وتكثيف تكرار العالقة الجنسية بين الزوجين أمالً 

 (.Fang et al. 2010) "سوق العمل

في تحديد مالمح دخول المرأة لسوق  "تكرار زواج الزوجة، وتكرار زواج الزوج" يمساهمة متغير  كما تؤكد نتائج الجدول أعاله ضعف أهمية

يتبدين مدن خدالل القدراءة التقييميدة لنتدائج الجددول  وكدذلك(. 7العمل، خاصة بعد عدزل أثدر بداقي المتغيدرات وضدبط تأثيرهدا )انظدر جددول رقدم
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أحد   ، وسبق تعرض األسرة لوفاة وسائل تنظيم األسرة سبق استخدام "يموغرافية مثل ضعف وهامشية تأثير المتغيرات ذات الصي  الد ،أعاله

نتيجددة  بددأن الظددروف النفسددية المترديددة للمددرأة أشددارتاألطفددال" فددي تحديددد مالمددح مسدداهمة المددرأة فددي سددوق العمددل؛ رغددم أن بعددض الدراسددات 

 Cambell. etشك ل مناخًا خصبًا لخفض دوافع دخولها لسوق العمدل )، وما يلحقها من أوضاع اجتماعية، قد تتعرضها لوفاة أحد أطفالها

al. 2006 .) 

، في حالدة عمدل المدرأة، رغدم أن اإلجهاضأو  باإلسقاطضعف أهمية تأثير متغير احتمال انتهاء حمل الزوجة  (7وتبين نتائج الجدول رقم )

وعددزت  ،ي  البيولوجيدة علدى مسدألة مسداهمة المدرأة بسدوق العمدلبعدض الدراسدات السدابقة أكددت وضدوح تدأثير مثدل هدذه المتغيددرات ذات الصد

نفسددية الديموغرافيددة؛ ومددا يتخللهددا مددن ضددعف فددي صددحة الزوجددة، أو مخدداطر األحددداث  اآلثددار السددلبية المترتبددة علددى مثددل هددذه  إلددىذلددك 

األطبدداء للمحافظددة علددى حيدداة األم،  تدددخلزيددادة حدداالت ألم، و تدددني الحالددة الصددحية لدد، مثددل: ممختلفددة علددى صددحة األواجتماعيددة سددلبية و 

 (.2003)كرادشة،  والوالدات المبكرة، واإلجهاض

، اإلقامددة"تعلديم الددزوجين، وطبيعدة مكددان  :اللوجسدتي أهميددة متغيدرات مثددل االنحددداريتضدح مددن خدالل مراجعددة نتدائج تحليددل  وخالصدة القددول،

رات المسدتقلة فدي سدوق العمدل، خاصدة بعدد ضدبط تدأثير بداقي المتغيدعندد الدزواج وحجدم خصدوبتها" فدي تقريدر فدرص مسداهمتها  وعمر المرأة

وعمرهدا الحدالي" فدي  مثدل "أنمداط زواج المدرأة أخدرىبينت نتائج الدراسة ضعف وهامشية تدأثير متغيدرات  ،المقابلوعزل صافي تأثيرها، وفي 

فددي حدددوث  اً مهمدد اً األسددرة فددي المجتمددع األردنددي دور ويبدددو أن للتغيددرات االقتصددادية الطارئددة علددى  ،تقريددر مسددألة مشدداركتها فددي سددوق العمددل

مكاناتهنتحوالت موازية على أدوار اإلناث   االجتماعية، وحالة عملهن.  وا 

 

 (المتغيرات المستقلة يمع مراعاة أثر باق)أثر حالة عمل المرأة في مستوى خصوبتها   نتائج تحليل : 2.9

عدرض نتدائج الدراسدة علدى  إلدىمدرأة فدي قدوة العمدل فدي مسدتوى خصدوبتها، فقدد تدم اللجدوء لحيثيات اثر مساهمة ال مفصل لتقديم تحليل سعياً 

مستويين من التحليل، المستوى األول ويتضمن نتائج تحليل نموذج المتوسطات المقارنة، أمدا المسدتوى الثداني فيتضدمن نتدائج نمدوذج تحليدل 

 المتدرج الخطوات. االنحدار

مررع مراعراة بقرراء أثرر المتغيرررات )لمقارنررة ألثرر حالررة عمرل المرررأة فري مسررتوى خصروبتها نمرروذج المتوسرطات ا نترائج : 0.3.1

 المستقلة(

أن هناك تباينات هامة فدي متوسدط حجدم األسدرة فدي األردن تبعدا  (،0م )قجدول ر  كما هو واضح في تبين نتائج تحليل مقارنة المتوسطات

بينمددا  ،تهنبارتفدداع مسددتوى خصددوب سدديدات،حددظ  اقتددران بعددض خصددائص الالخددتالف خصددائص السدديدات االجتماعيددة واالقتصددادية، إذ يال
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علددى  أي اثددر  ظدداهر المقابددل لددم تظهددر طائفددة أخددرى مددن الخصددائصوفددي ، متوسددط خصددوبتهن قتددرن بعددض الخصددائص األخددرى بخفددضت

 مستوى خصوبة المرأة الفعلية، وفيما يلي عرض تفصيلي لحيثيات هذه العالقة.

 :0م جدول رقال
 األردنية لمرأةخصوبة امستوى  لمتغيرات الدراسة مع الحسابية المتوسطات وذج تحليل مقارنة نتائج نم

 التكرار * األطفالمتوسط عدد  اسم المتغير 
   مستوى تعليم الزوجة (0)

 700 6.10 أمية 0
 0136 5.27 أساسي 2
 6022 2.17 ثانوي 7
 3172 2.16 أعلى من ثانوي 3
 01876 0.11 المجموع  

   مستوى تعليم الزوج* (3)
 021 0.86  أمي 0
 0027 0.75 أساسي 3
 6053 2.81 ثانوي 2
 3502 2.61  أعلى من ثانوي 0
 01870 1.11 المجموع 

   الحالي  اإلقامةمكان  (2)
 7511 2.11 حضر 0
 2267 0.31 ريف 3
 01876 0.11 المجموع 

   صلة القرابة مع الزوج (0)
 6061 2.73 ةال يوجد قراب 0
 0687 0.26 يوجد قرابة 3
 01876 0.11 المجموع 

   الحالة االجتماعية الحالية للزوجة (5)
 01261 0.13 متزوجة 0
 373 5.17 أرملة 3
 302 0.61 مطلقة 2
 20 2.01 منفصلة 0
 01876 0.1 المجموع 

   تكرار زواج الزوجة (6)
 01510 2.11 مرة واحدة فقط 0
 380 0.18 مرةمن  أكثر 3
 01875 0.11 المجموع 

   من زوجة أكثرفي عصمة الزوج  (7)
 1730 2.11 زوجة واحدة 0
 637 5.06 من زوجة أكثر 3
 01208 0.11 المجموع 

   عمر الزوجة عند الزواج (8)
 0100 0.11 02اقل من  0
3 20_23 2.07 0362 
2 23-22 3.11 0208 
 250 0.73 فما فوق 70 0
 01876 0.11 جموعالم 

   عمر الزوجة الحالي (1)
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 0010 0.32 سنة 23اقل من  0
3 23-22 3.26 3100 
2 70- 73 2.67 3350 
0 73-72 0.83 3162 
 2150 6.00 فما فوق 30 5
 01876 0.11 المجموع 

   وسائل تنظيم األسرةسبق استخدام  (01)
 5 2.81 شعبية وسائل  0
 862 2.02 وسائل تقليدية  3
 7560 0.75 وسائل حديثة 2
 3007 0.18 لم يسبق االستخدام 0

 01876 0.11 المجموع 
   األسرةفي  لألطفالسبق حدوث وفيات  00
 0180 6.72 حدث 0
 1713 2.61 لم يحدث 3
 01876 0.11 المجموع 
   باإلجهاض أو باإلسقاطسبق انتهاء الحمل  03
 2531 0.70 نعم 0
 7255 2.65 لم يحدث 3
 01875 0.11 المجموع 
   الحالة العملية الحالية للمرأة 02
 0050 2.20 تعمل  0
 1033 0.01 ال تعمل 3
 01876 0.1 المجموع 
   نوعية مهنة المرأة  
 1033 0.01 ال تعمل 0
 0117 2.13  إدارية عمالأجامعة + مدرسة +  أستاذة 3
 18 2.30 مكتبية  عمالأ 2
 01 0.05 المبيعات 0
 30 7.07 زراعية  عمالأ 5
 72 0.60 خدمات المنازل 6
 08 2.56 الخدمات العامة  7
 50 0.07 يدوية  عمالأ 8
 36 0.13 ماهرة  يدوية  عمالأ 1
 01876 0.1 المجموع 

 (سنة. 01-05من ) نجابية الممتدةاإل المرأة فعال طيلة حياتها  أنجبتهمتم استخراجه من خالل حساب عدد المواليد األحياء الذين *          
 ** البيانات الناقصة أما مفقودة أو لم يتم األجابة عنها          

 

؛ إذ تشير النتائج إلى أن حالياً  حالة عملها الختالف ( وجود فروقات واضحة في متوسط خصوبة الزوجة تبعاً 3تبين نتائج جدول رقم)

، أي بفددارق  ( طفددل3.00( أطفددال بينمددا يبلدد  متوسددط خصددوبة المددرأة غيددر العاملددة)7.70) إلددى متوسددط حجددم خصددوبة المددرأة العاملددة يصددل

طة يعلى خصوبتها؛ أي أنه كلما زاد احتمال أن تكون المرأة نش اً واضح اً سلبي اً ( طفل. ما يشير أن لحالة المرأة العملية الحالية تأثير 0.30)

الزوجدات العدامالت  امدتالكفدي ضدوء  لتدي فسدرت ذلدكوا ،ائج الدراسدات السدابقةاقتصاديا قلت خصوبتها، وتعد هدذه النتيجدة منسدجمة مدع نتد

 خاصدة الحديثدة منهدا، وحدول تشدكيل أسدر صدغيرة الحجدم ) دائدرة اإلحصداءات - وسائل تنظديم األسدرةمرونة حول استخدام  أكثرالتجاهات 
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وغيدر واضدح المعدالم، ويمكدن أن نرجدع  بتها، غامضداً عمدل المدرأة فدي مسدتوى خصدو حالدة (. وبشكل عام يعتبر تدأثير متغيدر 2000، العامة

 -المتوارثددة المتعلقددة بسددلوكها اإلنجددابي بسددبب أنمدداط حياتهددا االجتماعيددة  التقليديددةبددالقيم والمواقددف  مسددكاالمددرأة العاملددة أقددل ت أن إلددىذلددك 

 .االقتصادية الحديثة

ي متوسدط حجدم خصدوبة المدرأة العاملدة حسدب نوعيدة المهندة التدي بروز فروقات واضدحة فدتوضح نتائج الجدول أعاله  ذاته، السياق وفي 

( طفدل، 7.02أدرايدة" ) إعمدالجامعدة، معلمدة،  أسدتاذةمتوسط خصوبة المرأة العاملة فدي قطداع التعلديم " انخفاضتزاولها، فقد بينت النتائج  

ت لددى السديدات الالتدي يعملدن فدي القطداع الزراعدي ( لددى السديدات الالتدي يعملدن فدي المهدن المكتبيدة. بينمدا ترتفدع هدذه المتوسدطا7.23و)

 يعملن في أعمال يدوية ال تحتاج إلى مهارة. الالتيلسيدات ل( طفل 3.33( طفل، و)3.03"كمستخدمات" وبمتوسط بل  )

، وليدنخفض طفدالً ( 3.00األميدة ) بلغدت خصدوبة المدرأة إذمتوسط خصوبتها الفعلية؛  في اً واضح اً كذلك يظهر مستوى تعليم الزوجة اختالف 

( للزوجددات الحاصددالت علددى تعلدديم أساسددي، وبلدد  هددذا المتوسددط للمددرأة المتعلمددة الحاصددلة علددى  3.73بشددكل واضددح إلددى )  هددذا المتوسددط

(، مددا يوضددح بددأن الزوجددات المتعلمدددات يتمددتعن بمسددتويات خصددوبة منخفضددة مقارنددة بالنسدداء غيددر المتعلمدددات، 7.03) "أعلددى مددن ثددانوي"

نتدائج الدراسدات السدابقة حدول أهميدة  إليهخلصت ما . وهذه النتيجة تتفق مع لصالح النساء األقل تعليماتقريبا و  ( أطفال2.70وبفارق قدره )

علددى  أثددرهمتقطددع "أي أن  اً إلددى أن متغيددر تعلدديم المددرأة يعددد متغيددر  أشددارتارتفدداع مسددتوى تعلدديم المددرأة فددي خفددض مسددتوى خصددوبتها، والتددي 

 ،المقابدلوفدي (. 2000كدالتعليم الجدامعي" )شدتيوي، كرادشدة،  -د حصول المدرأة علدى مسدتوى محددد مدن التعلديم سلوكها اإلنجابي يظهر بع

ت األدبيات الديموغرافية بهذا الخصوص، بأن انخفاض مستوى تعليم المرأة، قد يسهم في زيادة اعتمادها على ما تنجبه من األطفدال بينفقد 

اصددة فددي المجتمعددات التقليديددة. وضددمن هددذه الرؤيددة فددإن األطفددال ال يشددكلون تأمينددًا اجتماعيددًا للمددرأة لتحقيددق ذاتهددا ومكانتهددا االجتماعيددة، خ

األميددة فحسددب، بددل أداة ثمينددة إلثبددات هويتهددا األنثويددة، واكتسدداب االحتددرام واالعتددراف بهددا كعضددو لدده كامددل الحقددوق والواجبددات داخددل نطدداق 

 . (2007المجتمع )كرادشة، 

حدة الفروقات في متوسط حجم الخصوبة الفعلية للسيدات عند معاينة مستويات تعلديم أزواجهدن،  انخفاض، ذاتهلجدول كما توضح نتائج ا  

، فترتفددع هددذه المتوسددطات لدددى أزواجهددنالرتفدداع مسددتوى تعلدديم  تبعدداً  ،بشددكل تدددريجي خصددوبة هددؤالء الزوجدداتتددنخفض متوسددطات حجددم  إذ

وبمتوسددطات بلغددت  "علددى مسددتوى تعليمددي األساسددي يينالحاصددلو  ينالتعليميددة "األميدد وياتهمالالتددي تميددز أزواجهددن بانخفدداض مسددت اتجددلزو ا

لدددى السدديدات المتزوجددات مددن أزواج  ( طفددالً 7.32) إلددىتددنخفض هددذه المتوسددطات  ،المقابددلوفددي علددى الترتيددب،  ( طفددالً 3.33و  3.33)

 (.أعلى من ثانويتعليمية عالية ) وياتتبسيتمتعون 
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ن فددي المدددن الرئيسددة فددي األردن وبمتوسددط خصددوبة أقددل مددن أ( انخفدداض مسددتوى خصددوبة النسدداء الالتددي نشدد3دول رقددم )كمددا تبددين نتددائج جدد 

 ( طفدددالً 3.20لددديهن، بينمدددا وصددل هددذا المتوسدددط إلددى ) ( طفددالً 7.20هددذا المتوسدددط ) بلدد مددن السددديدات فددي المندداطق الريفيدددة؛ إذ  نظددرائهن

وتعتبددر  ،المندداطق الحضدريةالنسداء الالتددي يقطدن لصددالح  ( طفدالً 0.7) يقددر بدددوبفددارق  ،ألردنالمنداطق الريفيددة فدي ا للزوجدات الالتدي يقطددن  

 هددذه النتيجددة هامددة وجددديرة بالمالحظددة ومغددايرة  لنتددائج الدراسددات المحليددة السددابقة، التددي بينددت بأندده لدديس لهددذا المتغيددر أي تددأثير يددذكر علددى

علددى إبقدداء القدديم  تسدداعد والتدديسددرية المتقاربددة التددي تمددت مددن الريددف إلددى المدددن، سددلوك الخصددوبة فددي األردن، وعزتدده كنتدداج للهجددرات األ

 (. 2003والتقاليد اإلنجابية المتوارثة راسخة وقوية لدى هؤالء األفراد )دائرة اإلحصاءات العامة، 

يدث تبدين النتدائج ارتفداع متوسدط ح ،كما اظهر متغير درجة القرابة بين الزوجين فروقات واضحة في متوسدط حجدم الخصدوبة الفعليدة للزوجدة

ينما ينخفض هدذا المتوسدط ب ،( طفالً 3.73ليصل إلى ) ،اً داخلي ياً زواج اً تميز نمط زواجهن بكونه نمط الالتي حجم الخصوبة لدى الزوجات

زواج األقدارب قدد  أن نمدط بنداء علدى لزوجدات الالتدي ال توجدد صدلة قرابدة مدع أزواجهدن؛ ويمكدن فهدم هدذه النتيجدة الدى  ( طفالً 7.32)إلى 

فدي تكددريس قديم اجتماعيدة وثقافيددة واقتصدادية يحدرص عليهددا المجتمدع "كتقويدة أواصددر النسدب والعالقددات  -حسدب بعددض الفرضديات –يسدهم 

(. كمدا أن  2003)كرادشدة،  "القرابية، وتعزيز بعض المصالح لألطراف الداخلة في نسيج القرابي"، وطمعًا في الحصدول علدى الذريدة مبكدراً 

ملدك، والمحافظدة علدى لمتبدادل بيدنهم، وحدب االحتفداظ بالط زواج األقارب عادة ما يتخلله قيم واتفاقات وتعداطف بدين األقدارب، والتسداهل انم

(، وهدي 2003النسل والجاه والثروة وحصرها داخل إطار العائلدة، وتعدد  هدذه عوامدل هامدة وداعمدة لمسدتويات الخصدوبة المرتفعدة )كرادشدة، 

 (.2003العامة )دائرة اإلحصاءات العامة،  ل حصاءاتع نتائج دراسة نتيجة تتفق م

ة االجتماعيددة الحاليددة للسدديدة، فبينمددا بلدد  متوسددط لحالددالخددتالف ا كددذلك تددزداد شدددة وضددوح هددذه الفروقددات فددي )متوسددطات الخصددوبة( تبعدداً 

لددى  الً ( طفد0.30) و، ( طفدالً 3.03لمدرأة األرملدة )ل متوسدطال هدذا بلد يول، ( طفدالً 3.02) زوجهداخصوبة المرأة المتزوجة والتي تعيض مع 

 المرأة المطلقة.

، حيدث بلد  متوسدط خصدوبة المدرأة ألنمراط زواجهرا تبعا  هناك فروقات واضحة في متوسط خصوبة الزوجة قد سجلت  نأوتجدر المالحظة  

وجددود أكثددر مددن زوجددة فددي عصددمة زوجهددا بلدد  متوسددط خصدوبة المددرأة التددي صددادف  فددي حددين(، 3.03التدي سددبق وتزوجددت أكثددر مددن مددرة )

 في المجتمع األردني.المرأة  خصوبة(، ما يدلل على أهمية هذه األنماط الزواجية في رفع مستويات 3.33)

( أهمية متغير عمر الزوجة الحالي ودوره في إبراز فروقدات هامدة فدي مسدتويات الخصدوبة الزواجيدة ولصدالح 3كما تظهر نتائج جدول رقم )

لددى الزوجدات  0.27 بدددمقارندة  طفدالً  3.00سدنة فمدا فدوق(  30) اً ؛ إذ بل  متوسط حجم خصوبة الزوجة األكبر عمدر ألكبر عمراً الزوجات ا

لعمليددات  هددن فددي العددادة أكثددر تعرضدداً  الزوجددات األكبددر عمددراً  إنسددنة(، ويمكددن عددزو ذلددك إلددى  23أي )أقددل مددن   - الصددغيرات فددي العمددر
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للقدديم  واحترامدداً  وهددن معرضددات لفددرص الحمددل واإلنجدداب، وهددن بحكددم العمددر أكثددر تقيددداً  رة الالتددي يقضددينهاة بسددبب طددول الفتددالحمددل والددوالد

وسدائل ستخدام أل وهن أقل لجوءاً ، (خاصة الذكور منهم)الموروثة والمواقف والممارسات اإلنجابية التقليدية، وأكثر رغبة في إنجاب األطفال 

 ,Caldwell & Caldwell نجداب واسددتمراره )القديم المحبدذة لتمسدكا فدي  أكثدرافة إلدى أنهددن خاصدة الحديثدة منهدا، إضد -تنظديم األسدرة

والميل نحو تكوين أسر نوويدة  ،نحو تنظيم األسرة وضبط سلوك خصوبتهن واضحة(، بينما تظهر الزوجات األصغر عمرا اتجاهات 1987

مرونددة بشددأن  أكثددرتغيراتهددا، ولمظدداهر التنميددة المختلفددة، وهددن بالتددالي ألسدداليب الحيدداة الحديثددة وم أكثددر تعرضدداً  باعتبددارهنصددغيرة الحجددم، 

تعرضدهن لعمليدات الحمدل واإلنجداب الحديثة، كما أنهن أقل تعرضا لفرص الحمل واإلنجاب بسبب قصدر فتدرة وسائل تنظيم األسرة استخدام 

(Bulatao & Ronal, 1983 .) 

يرتفددع متوسددط حجددم خصددوبة النسدداء  إذمتوسددط حجددم الخصددوبة؛  فدديلمددرأة عنددد الددزواج متغيددر عمددر اتددأثير تبددين نتددائج الجدددول أعدداله أهميددة 

لددى  ( طفدالً 0.32إلدى ) المتوسدطهدذا   خفضيدن، بينمدا ( طفدالا 3,20)إلدى سدنة( لتصدل  02الالتي سبق وتدزوجن بأعمدار مبكدرة )اقدل مدن 

ارتفداع مددة الحيداة الزوجيدة لددي السديدات الالتدي  نطقيدة بحكدمسنة فمدا فدوق(. وتعدد هدذه النتيجدة م70النساء الالتي تزوجن بأعمار متأخرة )

(، ويمكدن فهدم هدذه النتيجدة (Davies, & Mikhail 1987، والتدي تدؤهلهن إلنجداب العددد المرغدوب بده مدن األطفدال تدزوجن بأعمدار مبكدرة

االجتماعيدة  -ة بدين أوضداعها االقتصدادية مدبشدكل يمكنهدا مدن تحقيدق مواءسهام ارتفاع عمدر المدرأة عندد الدزواج فدي تنميدة مهاراتهدا إ سببب

ولدو -كمدا يمكدن فهدم هدذه النتيجدة  ،القليدل مدن البددائل(عادة مدا يمدتلكن الديموغرافية مقارنة بالنساء الالتي يتزوجن بأعمار صغيرة )الالتي و 

قددادرات بيولوجيددا علددى اإلنجدداب  مددن النسدداء الصددغيرات فددي العمددر لددم تكتمددل خصددوبتهن بعددد، وهددن مددا زلددن اسددتنادا إلددى أن كثيددراً  -جزئيددا

الدرسدات (. وفي هذا السياق، تؤكد بعدض Oppong, 1983كبيرة  للحصول على عدد وافر من األطفال) اً والتكاثر، وما زلن يمتلكن فرص

اع، وعدددم الحثيددث للحمددل واإلنجدداب وبأسددرع وقددت، عبددر تكددرار عمليددات الجمدد هنسددعيبتميددز السدديدات اللددواتي تددزوجن بأعمددار مبكددرة  السددابقة

(. كمدا تشدير دراسدة كرادشدة 2003، وتقصير فترات المباعدة بين األحمال )دائرة اإلحصاءات العامة، تنظيم األسرةاستخدام أي من وسائل 

تتقدداطع مددع معتقدددات وممارسددات تقليديددة، مددا  كثيددرا الزوجددات الصددغيرات( بهددذا الصدددد، إلددى أن عمليددة الددزواج عنددد هددؤالء 2002)كرادشددة، 

 السيدات لحاجاتهن؛ ما يفضي إلى ارتفاع مستويات خصوبتهن الزواجية.هؤالء بالجهل واألمية، وعدم القدرة على تلمس تت سم 

متوسددط حجددم الخصددوبة الفعليددة فددي األسددرة، الددذي بلدد  فددي حددال  فددي وسددائل تنظدديم األسددرة( أهميددة أثددر متغيددر اسددتخدام 3يظهددر جدددول رقددم )

لجدوء إلدى اسدتخدام وسدائل تنظديم األسدرة الحديثدة، ال( في حدال طفالً  3.33) بدد(، مقارنة طفالً  7.07دية )التقلي تنظيم األسرةاستخدام وسائل 

حيددث لددوحظ ان السدديدة تلجددأ الددى اسددتخدام وسددائل تنظدديم االسددرة سددواء التقليديددة او  ،فددي حددال عدددم اسددتخدام أي وسدديلة ( طفددالً 0,23مقابددل )

معظدم مسدتخدمي وسدائل أن  إلدى، وعزت الدراسات المحلية السابقة ذلدك ترغب به من االطفال  الحديثة بعد ان تكون قد انجبت العدد الذي
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الحصدول علدى العددد المرغدوب فيده مدن  هداوالالتي أمضين فتدرة زواجيدة طويلدة واسدتطعن خالل من فئة النساء األكبر عمراً  هن تنظيم األسرة

وسدائل تنظديم المرغدوب فيده مدن األطفدال، وبدذلك فدإنهن يلجدان إلدى اسدتخدام  العددد إلنجداباألطفال، والالتي حصلن على فرصدهن الكاملدة 

رغم أن معظدم األدبيدات الديموغرافيدة تشدير  ،(Katatnah & Karadsheh, 2006وليس بهدف تنظيم أسرهن ) االنجاب  إليقاف  األسرة

 (.Becker, 2001إنجاح برامج تنظيم األسرة ) المباشرة عن خفض الخصوبة  وعن المسئولةهي  وسائل تنظيم األسرةأن استخدام  إلى

فروقدات هامددة فددي متوسدط حجددم خصددوبة المدرأة، إذ يبلدد  متوسددط إنجابيدة المددرأة التددي  وفدداة أحددد األطفدال فددي األسددرةحددث كمدا يظهددر متغيددر 

 إلدىلم يتعرضن لهذا الحدث  ، بينما بل   هذا المتوسط لدى أسر الزوجات الالتي( طفالً 3.37أطفالها ) أحدتعرضت لحدث وفاة وأن سبق 

( أطفدال، ويمكدن تفسددير ارتفداع مسددتويات 7.03، أي بفددارق )لصدالح الزوجدات الالتددي سدبق وتعرضددن لمثدل هدذه األحددداث الحيويدة (7.32)

 ،سديخصوبة الزوجات الالتي سبق وتعرضن لمثل هذه األحداث كرد فعل تجاه مثل هدذه الوقدائع الحيويدة غيدر المخططدة، والدى العامدل النف

فددي  عددد مددن أهددم العوامددل وراء ارتفدداع مسددتوى خصددوبة المددرأةي والددذيمددن األطفددال،  بدده فددي الحصددول علددى العدددد المرغددوبالددزوجين ورغبددة 

. ويتمثددل العامددل النفسددي فددي الخددوف الدددائم لدددى السدديدات الالتددي خبددرن مثددل هددذا الحدددث مددن تكددراره (2002المجتمددع األردنددي )كرادشددة، 

نجداب أكبدر عددد  نفيعمد ،همفقدان المزيد من من دائماً  لها األحياء، مما يولد خوفاً حد أطفامع أ مستقبال إلدى عددم تقييدد سدلوكهن اإلنجدابي وا 

 (.Easterlin, 1983) "كرد فعل لتعويض ما سيفقد من األطفال مستقبالً "من األطفال 

حددداث فروقددات هامددة فددي مسددتوى خصددوبة المددرأة الفعليددة، إفددي  واضددحاً  اً دور  "اإلجهرراضأو  باإلسررقاطمثررل "انتهرراء الحمررل تظهددر متغيددرات و 

( فددي حددال لددم طفددالً  7.33)مددعالزوجدة لمثددل هددذه األحددداث، مقارنددة  أسددرة( فددي حددال سددبق وتعرضددت طفددالً  3.30بحيدث بلدد  هددذا المتوسددط )

الجددول نتدائج تظهدر  شكل عدامبو تتعرض لتلك األحداث، أي بفارق طفل واحد ولصالح السيدات الالتي تعرضن لمثل هذه الوقائع الحيوية. 

أهميددة تبدداين الخلفيددات االجتماعيددة واالقتصددادية والديموغرافيددة للسدديدات فددي بددروز فروقددات هامددة فددي مسددتويات خصددوبتهن، حيددث  (3رقددم )

سدبق تعرضدها مثل "مستوى تعليم المرأة، ومكان أقامتها، وصدلة القرابدة مدع الدزوج، وعمرهدا الحدالي، وعمرهدا عندد الدزواج، و  اتأظهرت متغير 

حددداث تبايندات هامددة علددى إفدي  هامدداً  ، ونوعيدة مهنددة الزوجدة" دوراً اإلجهدداضأو  اإلسددقاطلوفداة احددد األطفدال، وانتهدداء الحمدل بددوالدة ميتدة أو 

 متوسط حجم خصوبة المرأة. 

 

 



40 

 

عرزل أثرر براقي  المتردرج الخطروات ألثرر حالرة عمرل المررأة فري مسرتوى خصروبتها مرع مراعراة االنحردارنتائج تحليرل  : 3.3.1

 المتغيرات المستقلة قيد الدراسة وضبطها

ألثر حالة عمل المرأة فدي مسدتوى خصدوبتها، بعدد عدزل اثدر  المتدرج الخطوات االنحدارتحليل نموذج ( خالصة نتائج 3يبرز جدول رقم ) 

افددة متغيددرات الدراسددة المسددتقلة( مجتمعددة قددد بلدد  أن مقدددار التفسددير الكلددي )لكأدندداه بدداقي متغيددرات الدراسددة المسددتقلة؛ إذ تبددين نتددائج الجدددول 

الجزئدي للمتغيددرات  االنحددارمعامدل أثدر أمدا فيمدا يتعلددق  بقيمدة  ،( مدن التبداين الكلدي لمسدتوى خصدوبة المددرأة فدي المجتمدع األردندي0.323)

 لهذه النتائج:  ، ففيما يلي عرض مفصلاالنحدارالمستقلة المدخلة في معادلة نموذج 

 5جدول رقم ال
 حالة عمل المرأة في خصوبتها بعد ضبط تأثير باقي متغيرات الدراسة. ألثرنتائج نموذج االنحدار المتدرج الخطوات 

 
 R-square R-square اسم المتغير الرقم

change 
Standardized 

(Beta) 
مستوى الداللة  t اختبارقيمة 

Sig)) 
 1.111 013.7 1.605 1.021 1.021 عمر الزوجة الحالي 0
 1.111 -56.0 -1.203 1.630 1.080 عمر الزوجة عند الزواج 3
 1.111 27.5 1.305 1.663 1.121 وسائل تنظيم األسرةاستخدام  2
 1.111 36.02 1.006 1.686 1.132 األسرةفي  لألطفالث وفيات و حد 0
 1.111 -03.8 -1.181 1.610 1.116 مستوى تعليم الزوجة 5
 1.111 -1.6 -1.153 1.1610 1.112 تكرار زواج الزوجة 6
 1.111 8.6 1.107 1.616 1.113 الحالي اإلقامةتكرار  7
 1.110 2.0 1.101 1.617 1.1110 باإلجهاض أو باإلسقاطانتهاء الحمل  8
 1.116 -3.7 -1.106 1.618 1.1110 الحالة العملية للزوجة 1
  0.323=  التجميعية( Rمقدار قيمة معامل ) *

 المتغيرات النوعية المنفصلة. نمطتغير حالة المرأة االجتماعية من معادلة التحليل كونه يعد من **تم استثناء م
% فأكثر( وهذه 0.03المتغيرات التي التضيف شئ في تفسير المتغير التابع )عند مستوى معنوية  -تحليل نموذج االنحدار المتدرج الخطوات كأحد ميزات –وحذف  إسقاط*** تم 
 ".الزوجة القرابة بين الزوجين، وعدد الزوجات في عصمة وصل: "مستوى تعليم الزوج، هيالمتغيرات 

 

للزوجة قد فسر الجزء األكبر من التباين في خصوبة المدرأة األردنيدة، حيدث فسدر هدذا  العمر الحالي(، بان متغير 3جدول رقم )التبين نتائج 

ي أنه كلما ارتفع عمر المرأة الحالي ارتفع مستوى خصدوبتها، وتعدد هدذه النتيجدة ( من التباين الكلي، وبأثر طردي، أ0.372المتغير وحده )

متوقعة في ضوء طبيعة تأثير هذا المتغير في سلوك المدرأة اإلنجدابي، ولددوره الواضدح مدن الناحيدة البيولوجيدة، خاصدة وانده يعبدر عدن المددة 

 التي يمكن أن تقضيها المرأة وهي قادرة على الحمل واإلنجاب.
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( مددن 0.033)ويلددي هددذا المتغيددر مددن حيددث األهميددة فددي تفسددير المتغيددر التددابع، متغيددر عمددر المددرأة عنددد زواجهددا األول، الددذي فسددر وحددده   

ويمكن فهم هدذه  ،التباين في مستوى خصوبة المرأة األردنية، وبأثر عكسي، أي أنه كلما ارتفع عمر المرأة عند الزواج قل مستوى خصوبتها

، مقارنددة بالنسدداء الالتددي تددزوجن بأعمددار تطددوراً  أكثددران النسدداء الالتددي يتددزوجن بأعمددار متددأخرة يكتسددبن معددارف وخبددرات النتيجددة فددي ضددوء 

كمددا أن زواج المددرأة بأعمددار متددأخرة  يقلددل مددن طددول الفتددرة التددي يمكددن أن تقضدديها وهددي قددادرة علددى الحمددل واإلنجدداب، مددا يقلدددل  ،صددغيرة

األطفددال. وأكدددت الدراسددات السددابقة بهددذا السددياق أهميددة ارتفدداع عمددر المددرأة عنددد الددزواج فددي خفددض حصددولها علددى عدددد كبيددر مددن  احتماليددة

إلنجداب العددد المرغدوب فيده مدن األطفدال، أكبدر معدالت خصوبتها، فالمرأة التي تبدأ حياتها اإلنجابيدة فدي سدن مبكدرة، يكدون أمامهدا فرصدة 

مدن  كداففدي الحصدول علدى عددد  وبالتدالي فدرص أقدل قصديرةإنجداب كون لدديها فتدرة التي يو  ،على عكس المرأة التي تتزوج في سن متأخرة

 (.Jejeebhoy, 1991األطفال)

الدذي  ،تنظديم األسدرةوجاء في المرتبة الثالثة من حيث األهمية في تفسير تباين مستوى خصوبة المدرأة الفعليدة، متغيدر سدبق اسدتخدام وسدائل 

مدع ازديداد الحدديث" ائل مندع الحمدل "بشدقيه التقليددي و ع مسدتوى اسدتخدام وسداارتفدحيدث لدوحظ ، تها( من تباين مستوى خصدوب0.072فسر )

نتدائج بعدض الدراسدات المحليدة السدابقة بهدذا الخصددوص،  إليدهنتدائج هدذه الدراسدة مدع مددا خلصدت  وتتفدق  . عددد االطفدال المنجبدين للسديدة 

، واللددواتي أمضددين فتدرات زواجيددة طويلددة، هددن مددن فئدة النسدداء األكبددر عمدراً تنظدديم األسدرة وسددائل لالتدي أكدددت بدأن معظددم النسدداء مسدتخدمات 

خصدوبتهن، ولديس بهددف  إيقدافبهددف تنظديم النسدل عادة ما يلجأن إلى استخدام وسدائل  ننهإوممن لديهن عدد وافر من األطفال، وعليه ف

 (.Katatnah & Karadsheh, 2001) .تنظيمها

( مدن التبداين فدي 0.027، الدذي فسدر )متغيرر "وفيرات األطفرال فري األسررة"ته في تفسير المتغير التدابع في المرتبة الرابعة يأتي من حيث قو 

نفسدية( علدى سدلوك المدرأة األردنيدة البيولوجيدة أو الأهميدة هدذا المتغيدر ووضدوح انعكاسداته )سدواء  هذه النتيجدة تؤكدو  ،مستوى خصوبة المرأة

 (.2000نتائج دراسة شتيوي وكراداشة )شتيوي وكرادشة،  إليهاإلنجابي، وتتفق هذه النتيجة مع ما خلصت 

فيأتي في المرتبة الخامسة بين متغيرات الدراسة من حيدث قوتده وقدرتده التفسديرية لتبداين خصدوبة المدرأة فدي  مستوى تعليم الزوجةأما متغير 

يجدة متوافقدة ومنسدجمة مدع نتدائج الدراسدات السدابقة فدي ( مدن هدذا التبداين. وتدأتي هدذه النت0.003المجتمع األردني، فقدد فسدر هدذا المتغيدر )

مهدارتهن  يرفدع مسدتوىتأكيدها على أهمية هذا المتغير من حيدث اتجداه وطبيعدة تدأثيره علدى سدلوك الخصدوبة، فدالتعليم يحسدن خبدرة النسداء و 

 ن الحياتية مما يجعلهنع من خبراته، ويرفوتطلعاتهن هنخاصة في مجال تجنب إنجاب األطفال غير المرغوب فيهم، كما يزيد من طموحات

 (.2002)حسام،  نخصوبتهمستويات بضبط  أكثر اهتماماً يجعلهن اإلنجابي، و  وجدية في تعديل سلوكهن أكثر حرصاً 
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مدن حيدث األهميدة فدي تفسدير تبداين حجدم الخصدوبة فدي األردن، متغيدرات مثدل: "تكدرار  -بدين المتغيدرات المسدتقلة-وتأتي في المرتبة التاليدة 

( علددى الترتيددب، 0.0000و 0.007قدددره ) تددأثيروالدات ميتددة" وبمعامددل الددجهدداض أو أو اإل باإلسددقاطزواج الزوجددة، وانتهدداء حمددل الزوجددة 

 (.2003نتائج دراسة كرادشة )كرادشة  إليهوهي نتيجة متفقة مع ما خلصت 

 معنويداً  تدأثيراً أن لهدذا المتغيدر  النتدائجيالحظ مدن خدالل  إذ أهمية أثر متغير مكان اإلقامة في سلوك الخصوبة، ذاتهالجدول نتائج تبين كما 

قامددة الزوجدة فدي المدددن الكبدرى قلددت إ(، أي انده كلمددا زاد احتمدال 0.002-، وبمعامددل تدأرثير سددلبي قددره )ة المدرأةمسددتوى خصدوب علدى سدالباً 

كددم آليددة تددأثيره علددى سددلوك خصددوبة السددكان، وعمددق فددي الدراسددات السددكانية بح ةهامددال اتمتغيددر يعددد مددن الخصددوبتها. فمتغيددر مكددان اإلقامددة 

 تنمدديطو مسددتوى التطددورات االقتصددادية واالجتماعيددة المشددتملة عليهددا هددذه المندداطق، دورهددا فددي تحديددد إذ أن ل ؛سددكاننمددط حيدداة العلددى ره يتددأث

  (.Caldwell 1982استجابات األفراد الديموغرافية وتطلعاتهم اإلنجابية )

( مددن 0.0000أهميدة أثددر متغيددر مسداهمة المددرأة بسدوق العمددل علددى حجدم الخصددوبة الفعليددة، الدذي فسددر ) (3م )كمدا تظهددر نتدائج جدددول رقدد

أهمية التطورات االقتصادية االجتماعية التي شدهدها األردن  إلىالتباين. وهذه النتيجة تعد منسجمة مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت 

(، والتدي  White colorتوسديع فدرص مشداركتها بسدوق العمدل خاصدة فدي القطاعدات األكثدر حداثدة )التدي أسدهمت فدي   ،فدي اآلوندة األخيدرة

فددي زيددادة اسددتقاللها االقتصددادي، وزيددادة مشدداركتها فددي الحيدداة  تومنحتهددا أدوارا جديدددة، سدداعد االقتصدداديةمتزايدددة  للمشدداركة  اً أعطتهددا فرصدد

المددرأة مثددل "قيمددة وقتهددا وأهميتدده، والتكلفددة  مددامأمفدداهيم جديدددة  قدديم و طددرح رأة  سدداعد فددي التددالي فددان عمددل المدداالجتماعيددة الثقافيددة العامددة، وب

 (.Lindert, 1980األطفال وتربيتهم" ) إنجابالمترتبة على 

 إذ ؛الدزوج وعالقتده بخصدوبة الزوجدة، فتبدين النتدائج هامشدية وضدعف تدأثيره علدى حجدم خصدوبة الزوجدةتعلديم أما فيما يتعلق بمتغير مستوى 

أغلدب  إنتعليم الزوج ليس له أهمية واضحة في التأثير على خصدوبة الزوجدة، وبيندت الدراسدات بهدذا السدياق إلدى  نإلى أأشارت الدراسات 

المقددام األول نحدددو تكددون موجهددة فددي األزواج يظهددرون رغبددات واضددحة فددي الحصددول علدددى حجددم أسددرة كبيددر، وأن هددذه الرغبددات عدددادة مددا 

لدى  وسائل تنظيم األسرةاستخدام  تجاهلوجود اتجاهات سلبية كنتاج ألطفال الذكور، كما فسرت هذه النتيجة الحصول على عدد كاف من ا

تجاهدات رفدع مسدتويات اإلنجداب فدي المجتمدع األردندي إل ةعمدااألزواج ا، نتيجة قوة اتجاهاتهم القدرية )أي ترك مسالة اإلنجاب بيد اهلل( والد

 (.2000)كرادشة و البنوي، 
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هامشددية التددأثير فددي المتغيددر كمتغيددرات ( الددزوجت متغيددرات مثددل )درجددة القرابددة بددين الددزوجين، وعدددد الزوجددات فددي عصددمة بددرز  ،لمقابددلاوقددي 

عندد مسدتوى داللدة  حجدم الخصدوبة الزواجيدةالتابع "حجم خصوبة المرأة الفعلية"، ما يؤكد عدم وجود اى تأثير إحصائي لهذه المتغيدرات فدي 

 وحذفها من معادلة التحليل.     إهمالهايث تم % فأقل، ح3أحصائية 
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 الخالصة عاشرا :

حول دراسة أثر واقعة زواج المرأة وخصدوبتها فدي تقريدر مالمدح حالدة عملهدا مدن جهدة، ودراسدة اثدر حالدة عمدل  اهتمامهاركزت هذه الدراسة 

، 2003ذلك علددى تحليددل بيانددات مسددح السددكان والصددحة األسددرية بدد واعتمدددتالمددرأة هددذه فددي مسددتوى خصددوبتها الفعليددة مددن جهددة أخددرى، 

 االنحدددارتفاوتددت بددين البسدديطة إلددى الثنائيددة إلددى أسدداليب التحليددل المتقدمددة ممثلددة فددي "نمددوذج تحليددل  إحصددائيةذلك عدددة طددرق لددواسددتخدمت 

 ة المستقلة وضبطها.المتدرج الخطوات" بهدف عزل تأثير باقي متغيرات الدراس االنحداراللوجستي ونموذج تحليل 

% مدددن السددديدات 07.3يميدددة لنتدددائج التحليدددل البسددديط المتعلدددق بتحليدددل محدددددات مسددداهمة المدددرأة بقدددوة العمدددل وجدددود يوقدددد أظهدددرت القدددراءة التق

سددداء ، والمكتبيدددة. كمدددا أظهدددرت نتدددائج التحليدددل الثندددائي تميدددز الناإلداريدددةطات اقتصددداديا، وتركدددزهم فدددي مهدددن التعلددديم الجدددامعي والمهدددن يالنشددد

االقتصادية، والثقافية مثل: "ارتفداع مسدتويات تعلديمهن،  -طات اقتصاديا والمساهمات بقوة العمل بمجموعة من الخصائص االجتماعيةيالنش

، وانخفاض حجم خصوبتهن الفعليدة، وضدعف صدلة وارتفاع مستويات تعليم أزواجهن، وارتفاع درجة تحضرهن، وزواجهن بسن متأخرة نسبياً 

 لزوج". القرابة مع ا

اللوجسددتي" بددأن السدديدات الالتددي كددن خددارج قددوة العمددل قددد قدددمن اسددتجابات أقددل تطددورًا وانسددجامًا مددع  االنحدددارنتددائج تحليددل المتقدددم " أبددرزتو 

 متطلبددات التنميددة ومتغيراتهددا، ومددع طبيعددة التحددوالت االقتصددادية واالجتماعيددة الطارئددة علددى المجتمددع األردنددي، وهددن  فددي الغالددب مددن اإلندداث

 اً أنماط زواجهدن بكونهدا أنماطد تاألقل حظًا في التعليم، ومعظمهن من أصول ريفية، وهن أكثر تمس كًا والتزامًا بالقيم الموروثة، والالتي تميز 

 زواجية قرابية، والالتي تزوجن بأعمار مبكرة، ومن الالتي خبرن حدوث وفيات ألحد أطفالهن.

أهميددة أثددر متغيددرات مثددل: "مسددتوى تعلدديم الزوجددة، ومكددان إقامددة الزوجددة الحددالي، و  ،عمددل المددرأةكمددا أبددرزت نتددائج الدراسددة أهميددة اثددر حالددة 

أظهددرت الدراسددة أن لمتغيددرات مثددل "عمددر الزوجددة الحددالي وعمرهددا عنددد الددزواج األول، ومتغيددر  ، كمدداوحالتهددا العمليددة" فددي مسددتوى خصددوبتها

 مستوى خصوبة المرأة األردنية. علىهامة وحاسمة  اً ر اثآألسرة" ، وحدوث وفيات األطفال في اوسائل تنظيم األسرةاستخدام 

الثقافيدة التدي أسدهمت فدي إحدداث و االقتصدادية  - إلدى أن المجتمدع األردندي تدأثر بمجموعدة مدن المتغيدرات االجتماعيدةوال بد من اإلشارة هنا 

مكانة المرأة فدي األسدرة ومنحهدا أدوارا جديددة تتنداقض مدع  تحوالت عميقة في بنية العائلة وأنماطها، بحيث ساعدت هذه المتغيرات في تغيير

طمعا في الحصول علدى  ها اإلنجابيسلوك تنظيماستجابة لفكرة  وأكثراستجابة لعوامل التنمية وانعكاساتها،  أكثر أصبحتف، أدوارها التقليدية

مظداهر وتجليدات التعدارض، وارتفداع  وزيدادة، وتباينهدا ةتعقيدد أدوار المدرأ كما رافق حركة التغير هدذه زيدادة مسدتويات ،مستوى معيشي أفضل

الدزواج "وتيرة الصراع كنتاج لزيادة اضطالعها بأدوار حياتيدة مغدايرة لدألدوار التقليديدة، التدي دأبدت علدى تأديتهدا، والتدي كاندت تتمحدور حدول 

نجاب األطفال  . "وا 
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اجتماعيدة وثقافيدة مناسدبة، كأحدد الشدروط المسدبقة إلحدداث التغييدر  مناخداتإلدى ضدرورة خلدق  ،وقد أشدارت كثيدر مدن الدراسدات بهدذا الصددد

، فددي تعليمهددا أوالً  االسددتثمارفددي عمليددة التنميددة عبددر زيددادة  فددي المجتمددع األردنددي، كزيددادة دمددج المددرأة خفددض مسددتويات الخصددوبةلالمطلددوب 

القتصادية في مسدتوى خصدوبتها الفعليدة، ال يمثدل تصدورًا هنا إلى أن اثر مساهمة المرأة ا اإلشارة وتجدروزيادة مساهمتها في سوق العمل. 

 بنائيًا أحاديًا بسيطًا، إنما هو تصور مركب يتضمن طائفة مختلفة من العوامل المتداخلة التي يجب أن تؤخذ في الحسبان.

 

  هم نتائج الدراسةأ :0.00

 من شدأنه رة وقدرتها على تغطية كثير من نفقاتها وحاجاتها، المرأة العاملة في اقتصاديات األس يبدو من خالل نتائج الدراسة أن إسهام

، األمر الذي سينعكس على رفع احتماالت أن يرفع من مكانتها، ويزيد من رغبات األهل في التمسك بها أطول مدة ممكنة بدون زواج

نطدداق أسددرتها، وفددي زيددادة حدددة  ة داخددلتقويددة سددلطتها الفعليددزواجهددا بسددن متددأخرة، كمددا إن خددروج المددرأة لسددوق العمددل قددد يسددهم فددي 

وهدي خدارج التدي يمكدن أن تجنيهدا كاسدب المنافسة على وقتها، كما أن من شأنه أن يمنح المرأة مكاسب مادية واجتماعية، قد تفوق الم

خصددوبتها  ، وفدي وضدعها أمدام قدرارات حاسددمة يمكدن أن تتعدارض مدع خبراتهدا التقليديدة، والتددي قدد تسدهم فدي تقريدر مالمدحسدوق العمدل

 الفعلية فيما بعد.

 في خفض مستوى  "زواجها المبكر، زواج األقارب، تعدد الزوجات" أك دت نتائج الدراسة على أهمية العوامل الثقافية وأنماط زواج المرأة

فدددي ثبدددات مسدددتويات خصدددوبتها، خاصدددة فدددي المنددداطق الريفيدددة، حيدددث تشدددعر كثيدددر مدددن اإلنددداث بدددأن  وأ ،مسددداهمتها فدددي سدددوق العمدددل

إحسداس الرجدل  ندعمويد -وخاصدة الدذكور مدنهم -نجدبن أطفداالً يدماجهن الفعلي في المجتمع كثيرًا ما ال يتحقق إال عنددما يتدزوجن و ان

بأنه قد ضمن فعاًل من يحفظ اسمه ويتسلم ملكيته ويتقلد المسؤولية من بعده؛ ما يؤكدد أهميدة االلتفدات إلدى هدذه العوامدل، بمدا تتضدمنه 

، مرتفعدةإعدادة إنتداج نمدط الخصدوبة الوعدن  ،عن تهميض مسداهمة المدرأة فدي سدوق العمدلمسؤولة قد تكون لتي وامن دوافع ومحركات 

  نبشها وتفكيكها، ومحاولة فهمها بالكامل.أهمية و 

  جهدن ازو بكونهدا "مدن داخدل النسدق القرابدي، وبتكدرار زواجهدن  تؤكد نتائج الدراسة أن االتجاه العام لدى الزوجات اللواتي تميدزت أنمداط

؛ "فدزواج ، وبارتفداع مسدتويات خصدوبتهنوبوجود أكثر من زوجة في عصدمة الدزوج"، بانخفداض مسدتويات مسداهمتهن فدي سدوق العمدل

وعلدى مسدتويات مختلفدة؛ مدا يؤكدد  ةاألقارب والزواج المرتب" أشكال من الزواج لها وظائفها وقواعدها الناظمدة لحيداة األفدراد االجتماعيد

حالدة عمدل ب وعالقتهداوممارسدات الجهود لبحث ودراسة خصوصية هذه األشكال الزواجية وما يالزمها من مواقف أهمية بذل مزيد من 

 المرأة ومستويات خصوبتها.



46 

 

 فددي تثبيددت "مسددتويات  ، وقددد تسددهمتبددي ن نتددائج الدراسددة أن العوامددل االجتماعيددة، قددد تمددارس تأثيرهددا علددى بقدداء المددرأة خددارج سددوق العمددل

المحبددذة لتفريدد  المددرأة و آليددات محددددة، تنبددع معظمهددا مددن المددوروث الثقددافي ومنظومددة القدديم المعياريددة المالزمددة  خصددوبتها" مددن خددالل

، والتدي تتفداوت سدطوتها تبعدًا الخدتالف (نجداب األطفدال ورعدايتهم والعنايدة بشدؤون المندزلإعلدى ) ا التقليديدة والبيولوجيدة القائمدةلوظائفه

 .األزواج خصائص

  هن خدارج قدوة العمدل؛ إذ خلصددت ئاالجتماعيدة واالقتصدادية فدي مسدألة بقداالسديدات خصدائص انخفداض اسدة أهميدة أثدر تبدين نتدائج الدر

نتددائج الدراسددة إلددى أن أغلددب السدديدات الالتددي كددن خددارج سددوق العمددل هددن  فددي الغالددب مددن السدديدات "األقددل حظددًا فددي التعلدديم، وغيددر 

 ؛والمعتقددات التقليديدة السدائدة فدي المجتمدع" ات االجتماعيدةكًا والتزامدًا بدالقيم والموروثدكثدر تمس داألقل تحضرًا، و األمستقالت اقتصاديًا، و 

 .تفرغ لمثل هذا اإلنجازلويعزز رغبتهن با ،يإلنجابيعزز انجازهن اما يجعلهن هدفًا وموضوعًا للزواج المبك ر، و 

  فددي  عنددد مسددتوياتها العاليددةهددا ئيات الخصددوبة الزواجيددة وبقاالعوامددل الديموغرافيددة فددي ثبددات مسددتو أثررر كمددا تبددين نتددائج الدراسددة أهميددة

مدن خدالل  ،خدارج قدوة العمدلكثيدر مدن السديدات سدهم فدي تعزيدز بقداء قدد أ المجتمع األردني؛ إذ يبدو أن متغير زواج المرأة بسدن مبكدرة

ن تأميندددًا اجتماعيدددًا لهدددؤالء النسددداء االجتماعيدددة، فاألطفدددال ال يشدددكلو  مكدددانتهنمدددن األطفدددال لتحقيدددق  ننجدددبهمدددا يعلدددى  اعتمدددادهنزيدددادة 

 هويتهن األنثوية واكتساب االحترام واالعتراف بهن كأعضاء لهن كامل الحقوق والواجبات. إلثباتفحسب، بل أداة ثمينة 

  ا،حتهعلدددى العنايدددة بصددد قدددادرة التدددي تجعلهدددا معدددارفوال الخبدددراتللبددددائل و  بافتقارهدددابيندددت نتدددائج الدراسدددة ارتبددداط ارتفددداع خصدددوبة المدددرأة 

السيدات الالتي لديهن مستويات خصوبة عالية "بارتفاع مستويات تعرضدهن لوفيدات  تمتازوبصحة القادمين الجدد من األطفال، حيث 

مثددل هددذه الجوانددب  إعطدداءوالددوالدات الميتددة". مددا يؤكددد أهميددة  واإلجهدداض األجنددة إلسددقاطاحددد أطفددالهن، وارتفدداع مسددتويات تعرضددهن 

 .في المجتمع األردني دورها في رفع مستويات الخصوبةو  ،ثارهاآ، وبذل مزيد من الجهود لكشف االنتباهمن  اً كثير البيولوجية 

 وثبددات مسددتويات خصددوبتها خددالل العقددد األخيددر مسددألة غايددة فددي ،  أبددرزت نتددائج الدراسددة أن ضددعف مسدداهمة المددرأة فددي سددوق العمددل

نما تصورد مركبد يتضمن آثار طائفمثل تصورًا بنائيًا أحادالظواهر ال ت وبأن هذهاألهمية،  التدي ة مختلفة من العوامدل المتداخلدة، يًا، وا 

مزيدد مدن  إعطداءزيادة مستويات تركيب المجتمع، وزيادة مظاهر التبداين فيده، مدا يسدتدعي ضدرورة  بيمكن أن تعمل بشكل معقد؛ بسب

 .مختلفةمن جوانب تفكيكها، وكشف آثارها نبشها االهتمام لهذه الظواهر، و 

  وجددود عالقددة بددين  اسددتخام وسددائل تنظدديم االسددرة ومسددتوى خصددوبة السدديدة ، حيددث اظهددرت نتددائج الدراسددة اتجدداه  تبددرز نتددائج الدراسددة

ويمكدن فهدم هدذه النتيجدة فدي ضدوء أن   ،السيدات الى استخدام وساتئل تنظديم االسدرة بعدد انجدابهن العددد الدذي يدرغبن بده مدن االطفدال

، واللدواتي أمضدين فتدرات زواجيدة طويلدة، وممدن لدديهن عددد ، هن من فئة النساء األكبدر عمدراً وسائللذه الهمستخدمات المعظم النساء 
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 بهددف إيقداف خصددوبتهن، ولديس بهددف تنظيمهددا،وسدائل تنظدديم األسدرة عدادة مدا يلجددأن إلدى اسدتخدام  ننهإوافدر مدن األطفدال، وعليدده فد

، هانجاح برامجإ شروط تحكمألن و مرشحة ألن تحكم مستويات خصوبة المرأة،  هامة أداةغير أن وسائل وأدوات تنظيم األسرة، ستبقى 

 ومن جوانب مختلفة. يةلو ما وشقأكثر عمبشكل ، ما يشكل مدخاًل مهمًا لمزيد من األبحاث لفهم مضامين هذه العالقة

 التوصيات: اهم 3:01

 خصوبتها؛  ودورها الفاعل في تقرير مالمحفي سوق العمل،  مواقف األفراد ومعتقداتهم حول مساهمة المرأة بالرغم من حساسية وأهمية

مددا يبقددي المجددال مفتوحددًا لمزيددد مددن  ،إال أن أغلددب الجهددود لددم تتعددرض بالتفصدديل إلددى حيثيددات هددذه العالقددة، مددن جوانددب وزوايددا مختلفددة

 جوانب هذا الموضوع.كثير من الدراسات واألبحاث لتغطية 

 يدة تشدكل مددخاًل مهمدًا، يمكدن الرهدان عليده فيمدا يتعلدق بقددرتها علدى تغييدر مواقفهدا، وفدي إكسدابها تنمالعملية دمج المرأة في عملية  إن

مددا يؤكددد أهميددة التأسدديس علددى هددذه  ة خصددوبتها،مسددألمسدداهمتها االقتصددادية و مسددألة جديدددة تتعددارض مددع مواقفهددا التقليديددة تجدداه  أدواراً 

 .قتصادية والديموغرافيةاالمواقف المرأة  شكيلفي ت ودورهااينة مثل هذه األبعاد، الدراسة واإلفادة من نتائجها في دراسات الحقة؛ لمع

  تجدر اإلشارة إلى أهمية االلتفات لمتغير مستوى تعليم المرأة وحساسية دوره في تقديم قيم وأطر فكرية مسدتحدثة، يمكدن أن تمدنح المدرأة

تقيديم مواقفهدا إزاء مسدألة خروجهدا لسدوق  ةعدادا  صدياغة وعيهدا بدذاتها، و  عدادةإمدا يسدهم فدي تلك التي دأبت علدى تأديتهدا، ل مغايرة اراً و أد

رفدع مسددتوى لمسدألة لتفدات االالعمدل وتبعاتده المختلفدة، وفدي جعلهدا أكثدر عقالنيدة ورشدادة بخصدوص مسدألة خصدوبتها، مدا يؤكدد أهميدة 

جهددة احتمدداالت تهمدديض مسدداهمتها االقتصددادية، وفددي كإحدددى االسددتراتيجيات التددي يمكددن تبن يهددا فددي موا )خاصددة الجددامعي(تعلدديم المددرأة 

سياسددات موازيددة لزيددادة فددرص مواجهددة ثبددات مسددتوى خصددوبتها، وأهميددة ربددط السياسددات الراميددة لزيددادة مسدداهمة المددرأة بسددوق العمددل ب

 ؛ حتى تتاح الفرصة إلحداث التأثير المطلوب.تعليمها

  دددن أحوالهدددا فدددي ، تعليمهدددا سدددوق العمدددل المقتدددرن بارتفددداع مسدددتويات علدددى رفدددع مسدددتويات مسددداهمة المدددرأة فدددي أيضدددا يمكدددن الرهدددان تحس 

ومدددا  -ويات مرتفعددة مدددن الرفددداه االجتمددداعيزيدددادة طموحاتهددا وتطلعاتهدددا للحصدددول علدددى مسدددتفدددي االجتماعيددة واالقتصدددادية والصدددحية، و 

خضاعها ل قدرتهامن زيادة  تبع ذلكستي  لعقالنية.الرشادة وا قيمعلى اإلمساك بقرارتها اإلنجابية، وا 

 وسددائل مواصددالت، وحضددانات  تددوفيربن تعزيددز مشدداركة المددرأة فددي سددوق العمددل يتطلددب تقددديم خدددمات مسدداندة للمددرأة العاملددة تتعلددق إ

جازات أمومة، وخفض مستويات التحيز التي عمل المرأة، وساعات عمل أقل،  ألماكنقريبة  لألطفال  بنداءاً  فدي سدوق العمدل هداتواجهوا 

  .عياالجتماعلى نوعها 
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  ؛ بسدبب كثافدة الغمدوض منهدا ةميدانيدالخاصدة  -يبدو أن مثل هذه النتائج ستبقى مثارًا للجددل، وتحتداج إلدى مزيدد مدن البحدث والدراسدة

؛ األمدددر الدددذي يتطلدددب مزيددددًا مدددن الجهدددود البحثيدددة الظدددواهر "عمالدددة المدددرأة ومسدددتويات خصدددوبتها"هدددذه والتعقيدددد، الدددذي يكتندددف جواندددب 

 جوانب وأبعادها المختلفة.من هذه الكثير من لتغطية والميدانية 
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 المالحق
 

(: خصائص عينة الدراسة0ملحق رقم )  
 

يةالخصائص االساس الرقم  المرجح النسبة المرجحة 
   العمر 

0 03-02  00.7 0376 
3 20-23  08.3 0177 
2 23-22  31.2 3302 
0 70-73  08.1 3153 
5 73-72  07.2 0880 
6 33-32  00.0 0321 
    
   الحالة الزواجية 

 01250 15.3 متزوجة 0
 313 3.7 مطلقة 3
 321 3.0 ارملة 2
 326 3.3 منفصلة  
قامةمكان اال     

 1301 85.1 الحضر 0
 0637 05.1 الريف 3
    
   المحافظات 

 0003 01.8 العاصمة 0
 605 5.1 البلقاء 3
 0605 05.0 الزرقاء 2
 363 3.0 مادبا 0
 0112 08.2 اربد 5
 061 0.3 المفرق 6
 312 3.7 جرض 7
 338 3.0 عجلون 8
 278 2.5 الكرك 1

 006 0.2 الطفيلة 01
 060 0.5 معان 00
 330 3.1 العقبة 03
    
   االقليم 

 6.112 60.2 الوسط 0
 3.175 37.0 الشمال 3
 118 8.0 الجنوب 2
    
   منطقة البادية 

 832 7.6 البادية 0
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 01152 13.0 غير البادية 3
    
   المستوى التعليمي الذي تم االلتحاق به 

 006 2.8 غير متعلمة 0
 802 7.5 ابتدائي 3
 0680 05.5 اعدادي 2
 0788 00.1 ثانوي 0
 2071 31.3 اعلى من الثانوي 5
    
   شرائح الرفاه 

 3300 31.2 االدنى 0
 3316 30.0 الثاني 3
 3316 31.2 الوسط 2
 3025 01.6 الرابع 0
 3138 08.6 االعلى 5

 01876 011.1 المجموع
.2003والصحة األسرية مسح السكان  دائرة اإلحصاءات العامةالمصدر:   





للسكان ا2على  المجلس 
The Higher Population Council

13 N)���'�:;�'���A�i>�#�_��� – <��:J���:'�J��_���
00962 6 5519210 :LP�# - 00962 6 5560741  : =7��

www.hpc.org.jo
Facebook.com/hpcjo

YouTube.com/hpcpromise
Twitter@ hpc_jordan

ا2ردن مكتب   / للسكان  المتحدة  ا2مم  صندوق 
 The United Nations Population Fund

Jordan Office 
    00962     5924889  : =7��

 00962     5931448 :LP�#
www.UNFPA-Jordan.org

www.facebook.com/UNFPAJordan

6

6


	1 to 3 to 1.pdf
	1-3.pdf
	3.pdf

	1-2.pdf

