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ملخص: 
الأ�رضة، وقد  العوامل املوؤثرة يف اخل�ضوبة وحجم  اأهم  اأحد  يعد تعليم املراأة وعملها 
ز يف كثرٍي من الأبحاث ال�ضابقة على عن�رض تعليم املراأة وكيفية تاأثريه يف حجم اأ�رضتها،  ُركِّ
العمل ومتو�ضط حجم  البحث فيعالج م�ضاألة الرتباط بني م�ضاركة املراأة يف قوة  اأما هذا 
املراأة على حجم  تاأثري عمل  واآلية  كيفية  اإىل  للتعرف  ال�ضورية،  الأ�رضة يف حمافظة حلب 
اأ�رضتها و�ضلوكها الإجنابي، وذلك ب�ضبب الأهمية الكبرية لدرا�ضة هذه الظاهرة الدميوغرافية، 
الن�ضاء  الهدف، و�ضملت عينة من  لهذا  ا�ضتبانة �ضممت خ�ضي�ضًا  ومت العتماد على نتائج 
وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  2011م،  عام  الزواج  لهن  �ضبق  اللواتي  املتزوجات  العامالت 
عالقة عك�ضية بني م�ضاركة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي ومتو�ضط عدد الأولد يف الأ�رضة، 
التعليمي  وم�ضتواها  العاملة  املراأة  )دخل  بني  عك�ضية  عالقة  هناك  اأن  اأي�ضًا  واأظهرت 
املراأة( من  التي متار�ضه  الن�ضاط  اأو  املهنة  ونوع  اليومية  العمل  �ضاعات  والتاأهيلي وعدد 

جهة، وبني متو�ضط عدد الأولد يف الأ�رضة من جهة اأخرى. 
واأخرياً ُطرحت جمموعة من املقرتحات والتو�ضيات لتح�ضني واقع املراأة العاملة يف 
حمافظة حلب مبا يحقق لها القدرة على اجلمع بني واجباتها داخل املنزل وخارجه بدون 

اأثر �ضلبي عليها اأو على اأ�رضتها. 
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Abstract: 
The education of women and women's employment are both the most 

important factors which affect fertility and family size. Most previous 
research concentrates attention on the education of woman and how it affects 
family size. This research concentrates on studying the relationship between 
women’s labor force participation and average family size in the province of 
Aleppo which is located in the Syrian Arabic Republic to determine about how 
women's employment affects family size and childbearing behavior because of 
the great importance of studying such demographic phenomenon. This study 
relied on the results of questionnaire which was designed for this purpose 
and includes a sample of employed married women in 2011. These results 
show an inverse relationship between woman participation in economic 
activity and the average number of children in the family. Also these results 
show an inverse relationship between their income and their education level, 
or qualification, the number of daily hours worked and type of occupation or 
activity that are practiced by women from one side and average number of 
children in their families on the other side. 

Finally, a set of proposals and recommendations were affered to improve 
the status of employed women in Aleppo in order to have the ability to cope 
with their duties inside and outside the house. 
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مقدمة: 
والجتماعية.  القت�ضادية  الناحية  من  مهمة  اآثار  العمل  قوة  يف  املراأة  مل�ضاركة 
والقوة  حيوٌي.  دوٌر  القت�ضادي  الن�ضاط  يف  ومل�ضاركتها  املجتمع  ن�ضف  ت�ضكل  فاملراأة 
العاملة الن�ضائية ت�ضكل يف كثرٍي من الدول ن�ضبًة مهمة من القوة العاملة فيها. وعلى الرغم 
من تزايد ارتياد الإناث �ضوق العمل يف �ضوريا فاإن هذا التزايد طفيٌف جداً، ل بل يالحظ يف 
الآونة الأخرية تراجع ملحوظ يف اأعداد الن�ضاء العامالت، ول�ضيما يف الزراعة.ومن املالحظ 
اأن الأداء القت�ضادي للمراأة يف البلدان العربية مبا فيها �ضورية هو الأ�ضعف على ال�ضعيد 

العاملي.
اآثار دميوغرافية، ومن بني هذه الآثار التي �ضُتدر�ص  ومل�ضاركة املراأة يف قوة العمل 
اأخرى.ولطاملا  جهٍة  من  الأ�رضة  حجم  وبني  جهة،  من  املراأة  عمل  بني  التبادلية  العالقة 
تعددت وجهات النظر من قبل الباحثني الدميوغرافيني حول تلك العالقة، فمنهم من يراها 
عالقة باجتاه واحد، ومنهم من يراها باجتاهني، ومنهم من يرى اأن العالقة بني املتغريين 

وهميٌة، واأن هناك عوامل اأخرى توؤثر يف كليها.
أهمية البحث: 

تكمن اأهمية البحث بالنظر اإىل اأهمية العالقة بني عمل املراأة وحجم الأ�رضة، واحلاجة 
املا�ضة اإىل درا�ضة معمقة حول تاأثري خ�ضائ�ص عمل املراأة يف حجم الأ�رضة )كطبيعة املهنة 
والن�ضاط القت�ضادي، وعدد �ضاعات العمل، والدخل املتحقق(.ومع العلم اأن ن�ضبة م�ضاركة 
الن�ضاء من  ن�ضبة  �ضورية مازالت منخف�ضة، حيث كانت  القت�ضادي يف  الن�ضاط  املراأة يف 
قوة العمل 10% عام 1994م واأ�ضبحت 15،7% عام 2004م ثم 16.3% عام 2008م وقد 
ترافق ذلك بانخفا�ص حاد يف ن�ضبة الأ�رض التي ت�ضم ت�ضعة اأفراد اأو اأكرث، وذلك بني عامي 

1994- 2008م.
اآلية تاأثري م�ضاركة املراأة يف قوة العمل على حجم  ومن خالل هذه الدرا�ضة �ضتتبني 
الأ�رضة، وذلك لندرة الدرا�ضات امليدانية يف هذا املجال، مما دعا الباحث للخو�ص فيه ملا 

له من اأهمية.
أهداف البحث: 

يهدف البحث اإىل حتقيق االأمور االآتية: 
التعرف اإىل خ�ضو�ضية الظاهرة املدرو�ضة يف حمافظة حلب.. 1
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درا�ضة الرتباط بني عمل املراأة وحجم الأ�رضة، وخا�ضًة خ�ضائ�ص العمل املوؤثرة . 2
وم�ضتوى  العمل،  ودخل  العمل،  �ضاعات  وعدد  القت�ضادي،  الن�ضاط  كطبيعة  حجمها  يف 

التعليم املطلوب لذلك العمل.
املراأة . 3 م�ضاركة  حت�ضني  يف  ت�ضاهم  التي  املطلوبة  واملقرتحات  التو�ضيات  تقدمي 

وزيادتها يف الن�ضاط القت�ضادي، وحتقيق الأثر الإيجابي على الأ�رضة.

أسئلة الدراسة: 
ما الرتباط بني عمل املراأة وحجم الأ�رضة؟ . 1
ما الرتباط بني بدء املراأة لعمل واإجنابها لطفلها الأول؟ .. 2
اقت�ضادية . 3 واأن�ضطة  مهن  يف  العامالت  الن�ضاء  بني  جوهري  اختالف  هناك  هل 

خمتلفة من حيث عدد الأطفال املنجبني؟ 
هل هناك اختالف يف عدد الأطفال املنجبني بني الن�ضاء اللواتي يعملن 6 �ضاعات . 4

اأو اأكرث واللواتي يعملن اأقل من �ضت �ضاعات؟ 
هل هناك اأثر لوجود طفل دون �ضن ال�ضاد�ضة على عمل املراأة؟ . 5

فرضيات البحث: 
هناك ارتباط بني عمل املراأة وحجم الأ�رضة.. 1
هناك ارتباط بني بدء املراأة لعملها واإجنابها لطفلها الأول.. 2
هناك فروقات جوهرية ذات دللة اإح�ضائية بني الن�ضاء العامالت يف مهن واأن�ضطة . 3

اقت�ضادية خمتلفة من حيث عدد الأطفال املنجبني )و�ضيتم اختبار هذه الفر�ضية اإح�ضائيًا 
 )ANOVA با�ضتخدام حتليل التباين الأحادي

هناك اختالف يف عدد الأطفال املنجبني بني الن�ضاء اللواتي يعملن 6 �ضاعات اأو . 4
اأكرث واللواتي يعملن اأقل من �ضت �ضاعات.

 هناك اثر لوجود طفل دون �ضن ال�ضاد�ضة على عمل املراأة. 5
هناك عالقٌة ذات دللة اإح�ضائية بني دخل املراأة العاملة وحجم الأ�رضة.. 6
هناك فرق ذو دللة اإح�ضائية يف متو�ضط عدد اأولد الن�ضاء العامالت بني الريف . 7

واحل�رض.واختالف يف ال�ضلوك الإجنابي.
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منهجية البحث: 
اتبع الباحث املنهج الو�ضفي يف بيان الرتباط والختالف بني املتغريات الجتماعية 
م الباحث ا�ضتبانة  والقت�ضادية الواردة يف الفر�ضيات ال�ضابقة.ومن اأجل اإجراء الدرا�ضة �ضمَّ
على  ال�ضتبانة  هذه  الباحث  وزع  للدرا�ضة.وقد  الالزمة  املتغريات  من  العديد  على  حتتوي 
عينة ع�ضوائية يف منطقة الدرا�ضة حجمها )380( حيث روعي توزيع مفردات العينة بح�ضب 

مكان الإقامة )ريف، ح�رض( ، وح�ضب الن�ضاط القت�ضادي.

الدراسات السابقة: 
عدة  درا�ضات  يف  املراأة  وحجم  املراأة  عمل  بني  الرتباط  الباحثني  من  العديد  در�ص 
الدرا�ضات  تلك  اأهم  اإيراد  و�ضيتم  املو�ضوع،  اإىل  بها  التي تطرقت  الزاوية  تنوعت من حيث 

ومنهجية كل درا�ضة والنتائج التي تو�ضلت لها.
Henriette Engelhardt , Tomas Kögel , Alexia Pr-( بها قام  درا�ضة     

skawetz( بعنوان )اخل�ضوبة و عمل املراأة: باإعادة النظر يف حتليل ال�ضال�ضل الزمنية على 
امل�ضتوى الكلي للدول املتقدمة، 1960- 2000 م )1(( )2004( .

اخل�ضوبة  معدل  بني  الرتباط  مدى  الثالثة  الباحثون  اخترب  الدرا�ضة:  تلك  منهجية 
الدول املتقدمة يف �ضل�ضة زمنية امتدت من عام  العمل يف  ون�ضبة م�ضاهمة املراأة يف قوة 
1960 حتى عام 2000م، ووجدوا اأن الرتباط بني املتغريين، ظل �ضلبيًا من عام 1960 
حتى 1985، ومن ثم حتولت العالقة اإىل اإيجابية من عام 1985 حتى عام 2000، وذلك 
ولزيادة  العاملة  الأم  لدعم  الغربية  الدول  اعتمدتها  التي  املادية  التدابريواحلوافز  ب�ضبب 

ن�ضبة الولدات يف املجتمع.
وكان الغر�ص الأ�ضا�ص من هذه الدرا�ضة معرفة العامل الذي يوؤثر يف الآخر، هل عمل 
املراأة هو الذي يوؤثر يف اخل�ضوبة اأو العك�ص، لذا و�سع الباحثون اأربع فر�سيات خمتلفة: 

خ�ضوبة املراأة توؤثر يف م�ضاركتها يف قوة العمل. -
م�ضاركة املراأة يف قوة العمل توؤثر يف خ�ضوبتها. -
كٌل من خ�ضوبة املراأة وم�ضاركتها يف قوة العمل يوؤثران يف بع�ضهما. -
اأخرى  - ب�ضبب عوامل  واإمنا هي  لي�ضت حقيقية  بينهما  ال�ضلبية  الرتباطية  العالقة 

توؤثر يف كليهما.
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نتائج الدراسة: 
باختبار الفر�ضيات الواحدة تلو الأخرى باأ�ضلوب اإح�ضائي تبني لهم اأن الفر�ضية الثالثة 
هي الأكرث �ضحة اأي اأن العالقة الرتباطية بني عمل املراأة واخل�ضوبة هي باجتاهني.اأي اأن 
عمل املراأة يوؤثر �ضلبًا على عدد الأولد يف الأ�رضة، وان عدد الأولد الكبري يف الأ�رضة يوؤثر 
�ضلبًا على عمل املراأة.واأو�ضى الباحثون بزيادة فر�ص العمل للن�ضاء بدوام جزئي لتخفيف 

العبء عن العامالت املتزوجات.
 اأما )Karin L.Brewster & Ronald R.Rindfus( يف درا�ضة بعنوان )اخل�ضوبة 
و عمل املراأة يف الدول ال�ضناعية )2( ( )2000( فقد اتبعا طريقة للدرا�ضة خمتلفًة نوعًا ما، 
اأنه يجب التمييز بني درا�ضة العالقة بني املتغريين على املدى القريب واملدى  فقد اعتقدا 
البعيد.فعلى املدى القريب: اإن اخل�ضوبة هي التي توؤثر يف عمل املراأة، وينتهي هذا التاأثري 
فاإن  البعيد:  املدى  على  البتدائية.اأما  املدر�ضة  �ضن دخول  لها  الأ�ضغر  الطفل  يبلغ  عندما 
العالقة هي الأ�ضل والأ�ضا�ص. الذي يوؤثر يف خ�ضوبتها ويحد منها، وهذه  عمل املراأة هو 
فالعالقة العك�ضية بني عمل املراأة واخل�ضوبة، اإمنا هي نا�ضئٌة من بعد امل�ضافة بني اأماكن 
العمل واملنزل، و�ضعوبة ا�ضطحاب الأطفال ال�ضغار اإىل اأماكن العمل يف الدول ال�ضناعية، 

على عك�ص املجتمعات الزراعية.وتو�سل الباحثان اإىل النتائج االآتية: 
بثالث  مرت  ال�ضناعية  املجتمعات  يف  واخل�ضوبة  املراأة  عمل  بني  العالقة  اإن 

مراحل هي: 
العاملة  - املراأة  ودور  الأم  دور  من  كل  كان  حيث  املا�ضي  القرن  خم�ضينيات  يف 

منف�ضلني ب�ضكل تام، حيث كانت املراأة ترتك العمل مبجرد زواجها.
املراأة  - ودور  الأم  دور  بني  التكامل  ن�ضبة  ارتفعت  وال�ضبعينيات  ال�ضتينيات  يف 

العاملة من خالل العمل بدوام جزئي ومتقطع، ولكن اأغلبهن كن يرتكن العمل نهائيًا عند 
الولدة الأوىل.

الأطفال  - اأمهات  بني  كامل  بدوام  العامالت  ن�ضبة  ازدادت  الثمانينات  بداية  يف 
ال�ضغار، وذلك ب�ضبب الدعم احلكومي لزيادة الرو�ضات وقدرة الن�ضاء على حتمل تكاليفها 

املادية.
الزمن، وهذا  اأن الرتباط بني املوؤثرين متغرٌي عرب  ا�ضتنتجا  وبناء على ما �ضبق فقد 

التغيري مرهون بتقلب العوامل الجتماعية والقت�ضادية.
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اأما الدكتور حممد اأكرم الق�س و رنا خليفاوي فقد اأجريا بحثًا ن�رضه املكتب املركزي 
لالإح�ضاء ال�ضوري بعنوان: )م�ضاهمة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي يف �ضورية، 2007م )3(( 
القت�ضادي. الن�ضاط  املراأة يف  م�ضاركة  توؤثر يف  التي  املختلفة  العوامل  در�ضا من خالله 

وتو�سال اإىل النتائج االآتية: 
ن�ضبة امل�ضتغالت تتناق�ص مع تزايد عدد الأولد. -
ترتبط ن�ضبة ربات املنازل طرديًا مع عدد الأولد. -

املنزل،  خارج  العمل  عن  املراأة  عزوف  اأ�ضباب  اأهم  اأحد  الأطفال  عدد  زيادة  اأن  اأي 
اأن  حا فر�ضية  اإنهما رجَّ القول  وحتولها للتدبري املنزيل ورعاية الأطفال، وعلى هذا ميكن 
عدد الأولد يف الأ�رضة هو املتغري امل�ضتقل الذي يوؤثر يف املتغري التابع وهو م�ضاركة املراأة 

يف قوة العمل.
برنامج  اأ�ضدره  �ضورية  القت�ضادي يف  الو�ضع  تقريٍر عن  تتوافق مع  النتيجة  وهذه 
االأمم املتحدة االإمنائي حتت عنوان: )الرتكيز على م�ضاركة املراأة يف املجال القت�ضادي( ، 
)2007م( )4( حيث راأى الباحثون القائمون على هذه الدرا�ضة اأن ارتفاع معدلت اخل�ضوبة 
يوؤثر �ضلبًا على م�ضاركة املراأة يف الأن�ضطة القت�ضادية، لأن ذلك يتطلب مغادرة املراأة عملها 
ب�ضورة موؤقتة مراٍت اأكرث ب�ضبب احلمل والولدة وهذا ما يجعل اأ�ضحاب العمل اأقل حما�ضًا 
معدلت  ارتفعت  فكلما  ذلك،  اإىل  نف�ضها.اإ�ضافة  الرجل  اأجور  لإعطائها  اأو  املراأة  لتوظيف 
اخل�ضوبة )اأي كرب حجم الأ�رضة( ، كلما احتاجت املراأة لوقت اأطول من اأجل اأداء الواجبات 

املنزلية املعتادة، ونظراً ل�ضيق الوقت فاإن الوقت املتاح لها للعمل �ضي�ضبح اأقل.
بع�ص  على  واأثره  املراأة  )عمل  بعنوان  درا�ضٍة  يف  )1996م(  الغامدي  حممد  اأما 
اأن عمل  اعترب  ال�ضابقة حيث  النظر  فقد خالف وجهة   ))5( ال�ضعودية  الأ�رضية يف  وظائفها 
املراأة هو املتغري امل�ضتقل الذي يوؤثر يف املتغري التابع، وهو عدد الأولد يف الأ�رضة، فقد 
اإجناب عدد قليل من  اإىل  الدرا�ضة  العامالت يف جمتمع  الن�ضاء  ك�ضف يف درا�ضته عن ميل 
الأبناء من اأجل اإعطائهم رعاية اأكرث يف ظل توزيع جهودهن بني م�ضوؤوليات متعددة جتاه 
العمل واملنزل والأطفال.ومن اأهم النتائج التي تو�ضل اإليها اأن الأخذ بفكرة تنظيم الأ�رضة 

والإقبال على و�ضائل تنظيمها من اأهم الآثار املرتتبة على خروج املراأة للعمل.
وتت�ضابه وجهة نظر )حياة �سويف( )1995م( معه كثرياً يف درا�ضتها التي حتمل عنوان 
»جدوى اإمكانية تطبيق نظام العمل جلزء من الوظيفة بالن�ضبة للمراأة العاملة ال�ضعودية يف 
درا�ضتها  .حيث هدفت   )6( درا�ضة حتليلية«  ال�ضعودية:  العربية  اململكة  القطاع اخلا�ص يف 
اإىل اإيجاد نظام للعمل بدوام جزئي بحيث ت�ضغل موظفتان وظيفة واحدة كل منهما تعمل 
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بن�ضف دوام حيث ي�ضهم هذا النظام يف توظيف عدد اأكرب من الن�ضاء، اإ�ضافة اإىل م�ضاعدته 
نتائج  العمل.واأهم  التوفيق بني م�ضئوليات املنزل والأ�رضة وواجبات  العاملة على  للمراأة 

هذه الدرا�سة متثلت يف ما ياأتي: 
والبعد  - الدوام  �ضاعات  لطول  نظراً  بدوام كامل  العمل  ترك  الن�ضاء يف  تزداد رغبة 

من  ومهّمة.ويحد  م�ضوؤولية كبرية  يعّد  الأ�رضة  اأطفال يف  الأ�رضية.فوجود  امل�ضوؤوليات  عن 
م�ضاهمة واملراأة ن�ضاطها يف �ضوق العمل يف ظل نظام دوام العمل احلايل.

بني  - اجلمع  حماولة  عن  ناجم  العاملة  املراأة  ي�ضيب  الذي  والتعب  الإرهاق  اإن 
الدورين )دور الأم ودور العاملة( على اأكمل وجه.

اأما اأهم تو�ضيات هذه الدرا�ضة فهي: �رضورة اإيجاد نظام دوام مرن يتمثل يف نظام 
العمل بدوام جزئي.زيادة مدة اإجازة احلمل والو�ضع لالأم العاملة لتحقيق الرعاية الكاملة 
والراحة لنف�ضها ولطفلها.و�رضورة التو�ضع يف دور احل�ضانة يف اأماكن عمل املراأة وتوفري 

املوا�ضالت من واإىل مكان العمل.
واأما فاطمة دربيل )2004( يف ر�ضالة بعنوان: )ال�ضلوك الإجنابي للمراأة اجلزائرية( 
غري  نظريتها  عن  يختلف  العاملة  للمراأة  الإجنابي  ال�ضلوك  اأن  وهي:  نتيجة  اإىل  فتو�ضلت 
ارتفاع  اإىل  يوؤدي  بدوره  الرتفاع  الأول، وهذا  الزواج  ال�ضن عند  بارتفاع متو�ضط  العاملة 
احلمل  منع  لو�ضائل  واملبكر  الفعال  وا�ضتخدامها  الأول،  املولود  اإجناب  عند  ال�ضن  متو�ضط 
بق�ضد املباعدة بني الولدات، كما اأنها ت�ضارك زوجها يف اتخاذ قرار الإجناب والتفاق على 
اخل�ضوبة  انخفا�ص معدلت  يرتبط  ما  اإجنابهم.وكثرياً  املرغوب يف  الأطفال  متو�ضط عدد 
بتاأجيل الولدة الأوىل، واملباعدة بني اإجناب املواليد واإجناب اأطفال اأقل يف اأواخر احلياة 

الإجنابية )7( .
ولقد خل�ضت الدرا�ضة اإىل اأن هناك عالقة عك�ضية بني اخل�ضوبة وا�ضتغال املراأة، واأدى 
اإىل اعتبار ا�ضتغال املراأة اأكرث العوامل احتماًل لتوليد الرغبة يف اأ�رضة �ضغرية، اإذ اأن ا�ضتغال 
�ضواء  الأطفال  من  كبري  عدد  اإجناب  من  ت�ضتمده  الذي  لذلك  بديال  اإ�ضباعا  لها  يوفر  املراأة 

بطريق مبا�رض اأو غري مبا�رض.
 اأما الباحثة )Virginia Sanchez- Marcos( )2002( فقد تو�ضلت من خالل بحث 
بعنوان )عمل املراأة واخل�ضوبة يف اأ�ضبانيا خالل الع�رضين �ضنة الأخرية( )8( اإىل اأن خ�ضوبة 
الن�ضاء اللواتي يعملن ملدة دوام كامل اأقل من خ�ضوبة الن�ضاء اللواتي يعملن بدوام جزئي 
)ن�ضف دوام( .واأن م�ضاركة املراأة يف احلياة القت�ضادية ترتاجع عندما يكون اأعمار اأطفالها 
ال�ضغار بني )0- 3( �ضنوات، ثم ترتفع ن�ضبة م�ضاركة املراأة بعد اأن يكرب الأطفال اأكرث.واأن 
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خ�ضوبة الن�ضاء العامالت احلا�ضالت على م�ضتوى عاٍل من التعليم، اأقل من خ�ضوبة الن�ضاء 
العامالت اللواتي ح�ضلن على م�ضتوى متدٍن من التعليم.

الهند  يف  اأجراه  ببحث   )DR.BRATATI BANERJEE( )2004( الباحث  قام  وقد 
غري  الن�ضاء  عند  اخل�ضوبة  اأن  اإىل  فيه  تو�ضل   )9( املراأة(  عمل  و  اخل�ضوبة  )تباين  بعنوان 
العامالت.واأن اخل�ضوبة لدى املزارعات هي  الن�ضاء  اأعلى من اخل�ضوبة لدى  عامالت هي 
اأعلى من اخل�ضوبة لدى الن�ضاء احلرفيات، واأن اخل�ضوبة لدى الن�ضاء احلرفيات هي اأعلى من 
خ�ضوبة الن�ضاء املوظفات يف الدوائر احلكومية.ويرى الباحث اأن اإ�رضاك املراأة يف الن�ضاط 

القت�ضادي اأحد اأ�ضاليب ال�ضيطرة على النفجار ال�ضكاين.
يف درا�ضة   )Robert M.Sauer & Daniela Del Boca( )2006( الباحثان  وبنيَّ 
بعنوان )دورة حياة العمل واخل�ضوبة عرب البيئات املوؤ�ض�ضاتية )10( ( اأثر طبيعة نظام العمل 
على العالقة بني عمل املراأة واخل�ضوبة فوجدا اأن العمل بدواٍم جزئي يت�ضف باملرونة، وهو 
العمل بدواٍم كامل يت�ضف  اأن  اأولدها، يف حني  اأكرث على زيادة عدد  العاملة  الأم  ي�ضاعد 
بال�رضامة وهو يحد من عدد الأولد.فالن�ضاء اللواتي يعملن با�ضتمراٍر ولديهن م�ضتوًى عاٍل 

من التعليم عدد اأطفالهن قليل.
كما راأى الباحثان اأنَّ وجود اأطفاٍل دون �ضن الثالثة اأثٌر �ضلبٌي على عمل املراأة.واأن ترك 
املراأة لعملها ملدة عام كامل بعد اإجناب املولود اجلديد، يزيد من كلفة )اخلربة ال�ضائعة( 

ُب البحث عن عمٍل جديٍد مع تقدم العمر. عِّ وُي�ضَ
ويف درا�ضة قام بها )Ragui Assaad & Sami Zouari( )2003( بعنوان )توقيت 
الزواج، واخل�ضوبة، وم�ضاركة املراأة يف القوى العاملة يف املغرب )11(( تو�ضال اإىل اأن الزواج 
اأطفال دون  ال�ضغار.اإن وجود  الأطفال  اإجناب  واإمنا  املراأة  يوؤثر على عمل  ل  ذاته  يف حد 
ال�ضاد�ضة من العمر يخفف كثرياً من م�ضاركة املراأة يف العمل املاأجور.واإن القطاع العام اأكرث 
مالءمًة لأمهات الأطفال ال�ضغار من القطاع اخلا�ص.ويرى الباحثان اأن انخفا�ص اخل�ضوبة 

يف املغرب يعود اإىل الزيادة الكبرية يف م�ضاركة املراأة يف �ضوق العمل.
يت�ضح من خالل الدرا�ضات ال�ضابقة اأنها اأجمعت على العتقاد بوجود ارتباط عك�ضي 
بني عمل املراأة وحجم الأ�رضة، غري اأنها اختلفت يف تف�ضري تلك الظاهرة، فمنهم من راأى اأن 
عمل املراأة هو املتغري امل�ضتقل الذي يوؤثر يف املتغري التابع حجم الأ�رضة، ومنهم من راأى 
اأن عدد الأولد يف الأ�رضة هو املتغري امل�ضتقل الذي يحدد فيما اإذا كانت املراأة �ضت�ضارك يف 

الن�ضاط القت�ضادي اأم ل.
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اإلطار النظري للعالقة بني عمل املرأة و حجم األسرة: 
الباحثني  قبل  من  مطروحًة  الأ�رضة  وحجم  املراأة  عمل  بني  التعار�ص  فكرة  تكن  مل 
اأو يف  الدميوغرافيني قبل انتقال املجتمعات اإىل مرحلة الت�ضنيع.فعمل املراأة يف الزراعة 
تفرغًا  يتطلب  دائم، ول  فهو عمٌل مو�ضمٌي غري  باملرونة،  يت�ضف  املنزلية  اليدوية  احلرف 
تامًا ول يوجد فيه قيوٌد �ضارمٌة جداً لإجناز املهّمات يف وقٍت حمدٍد، ول يوجد قيوٌد متنع 
املزارعات من ا�ضطحاب الأطفال اإىل مكان العمل الذي هو بالأ�ضل قريٌب ن�ضبيًا من املنزل، 
ويف حال عدم ا�ضطحاب الأطفال اإىل مكان العمل جند يف كثرٍي من الأحيان اأن من يهتم 

بالأولد ال�ضغار هم اإخوته الأكرب منه �ضنًا )12( .
واأبناء املزارعات ب�ضكٍل عام ل يكملون تعليمهم، ووجودهم �رضورٌة للعمل الزراعي، 
نظراً ملا تتطلبه الأر�ص من اأيٍد عاملٍة كثريٍة.ولذلك فاإن العوائد املتحققة من اإجناب طفٍل 
فاإن  ذلك  اإىل  عليه.اأ�ضف  املنفقة  التكاليف  اأكرب من  املزارعة هي  للمراأة  بالن�ضبة  اإ�ضايٍف 
امُلَزاِرَعُة ل جتد لها �ضمانًا عند العجز اأو ال�ضيخوخة فهي ترى اأن الأولد هم ال�ضمان الوحيد 
عند كرب ال�ضن وامل�ضدر الآمن للدخل عند العجز عن العمل.ونظراً ملا يتمتع به العمل الزراعي 
من مرونة، متكنت املراأة من اجلمع بني العمل، وبني العناية بالأطفال دون خ�ضائر تذكر 

تلحق بالإنتاج الزراعي.
عندما بداأت املجتمعات تنتقل اإىل مرحلة الت�ضنيع وبداأ دخول املراأة اإىل ميدان العمل 
يف قطاع ال�ضناعة، ومن ثم اخلدمات بداأ التعار�ص يظهر بني دورين رئي�ضني للمراأة العاملة 

هما: الدور الإنتاجي والدور الإجنابي.
من  طويلٍة  �ضنواٍت  اإىل  بحاجٍة  ال�ضناعة  اأو  اخلدمات  قطاع  يف  تعمل  التي  فاملراأة 
التاأهيل والتدريب لكي تتاأهل للدخول اإىل ميدان العمل، ويت�ضف العمل فيه بال�ضتمرارية، 

وبوجود جدوٍل زمنٍي حمدٍد لإجناز املهمة املحددة له.
كما اأن اأماكن العمل احلديثة �ضواًء اخلدمية اأم ال�ضناعية بعيدٌة ب�ضكل عام عن املنزل، ول 
ت�ضمح با�ضطحاب الأطفال مع اأمهاتهم العامالت نظراً ملا ت�ضكله املعدات والتقنيات من خماطر 

على الطفل والآلة معًا، لذا َوَجَب على الأمهات و�ضع ترتيباٍت بديلٍة لرعايِة اأطفالهن )13( .
وبالإ�ضافة اإىل ذلك فاإن عمل املراأة يف كٍل من قطاعي اخلدمات وال�ضناعة يرفع من 
تكلفة اإجناب طفٍل اإ�ضايف، نظراً ملا ي�ضببه احلمل والولدة من ا�ضطرار املراأة اإىل ترك العمل 

لفرتات حمددة مرات عديدة، مما يجعل اأ�ضحاب الأعمال اأقل حما�ضًا لتوظيف الن�ضاء.
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اإ�ضافة اإىل ذلك فاإن اأطفال الن�ضاء العامالت يف ال�ضناعة واخلدمات عادًة ما يكملون 
عند  كبري  ب�ضكل  اإ�ضايف  طفل  اإجناب  تكلفة  يرفع  نهايتها.وهذا  اإىل  التعليمية  م�ضريتهم 
ال�ضحي و�ضمان  )ال�ضمان  كٍل من  ال�ضناعة واخلدمات.ومع حت�ضن  العامالت يف قطاعي 
الأطفال  من  املزيد  لإجناب  العامالت  الن�ضاء  حما�ص  يقل  التقاعدي(  الراتب  ال�ضيخوخة- 
بو�ضفهم �ضمانًا مل�ضتقبلهن.وهنا يظهر التناق�ص بني عمل املراأة وعدد الأولد يف الأ�رضة.

عمل املرأة وتناقض األدوار: 

العاملة من خالل حياتها  املراأة  لها  تتعر�س  التي  التناق�سات  تو�سيح  ميكن 
اليومية من خالل ال�سكل االآتي: 

الشكل )1( 
مخطط صراع األدوار

المصدر: آدم: محمد سالمة، »المرأة بين البيت والمجتمع«.القاهرة- دار المعارف

فهناك اأربعة اأدوار رئي�سية تقوم بها املراأة العاملة املتزوجة فهي: 
عاملٌة يف مكان عملها. -
اأٌم مع اأولدها. -
ربُة منزٍل يف منزلها. -
زوجٌة مع زوجها. -

ًا  اأُمَّ كونها  العاملة  املراأة  تعرت�ص  و�ضعوباٌت  وعقباٌت  اجتماعيٌة  م�ضكالٌت  وهناك 
بني  التوفيق  فاإن  وعملها.لذا  اأ�رضتها  عن  بالكامل  م�ضوؤولٌة  وبالتايل  منزٍل،  وربُة  وزوجًة 
ال�ضعيد  تعاين من تغريات متعددة على  اأو�ضاعًا جتعل منها  املهاّمات يخلق عندها  هذه 
اأكرث مما يعاين الرجل، الأمر الذي يجعلنا نعرتف بالدور املميز لالأم عن دور  الجتماعي 
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الرجل.فعلى املراأة التوفيق بني كل تلك الأدوار واإر�ضاء الأطراف كافة، ولذلك كلما زادت 
�ضاعات العمل خارج املنزل اأو ازدادت �ضعوبة ذلك العمل يزداد اإرهاقها، لذا حتاول املراأة 
العاملة المتناع عن زيادة عدد اأطفالها وذلك با�ضتخدام و�ضائل منع احلمل ب�ضكل دائم اأو 

�ضبه دائم، لأن العناية بالطفل تتطلب وقتًا وجهداً وتكلفة كبرية.
تعد م�ضاركة املراأة يف قوة العمل من اإحدى اأهم العوامل املف�رضة لتغري اأمناط الإجناب 
املتقدمة  الدول  يف  الأ�رضة  وحجم  اخل�ضوبة  معدلت  َتَغريُّ  وبالتايل  الإجنابي،  وال�ضلوك 
الباحث  در�ص  ال�ضورية،  احلالة  على  الأمر  هذا  مطابقة  �ضواء.وملعرفة  حد  على  والنامية 
ومعدل  لالإناث،  اخلام  القت�ضادي  الن�ضاط  )معدل  هما:  متغريين  بني  العك�ضية  العالقة 
اخل�ضوبة الزواجية( عرب �ضل�ضلة زمنية امتدت من )1960- 2009م( ، فتبني اأن الرتباط 
ال�ضلبي يعك�ص مدى التعار�ص القائم بني العناية بالأطفال من جهة وبني ممار�ضة املراأة 

لن�ضاطها القت�ضادي من جهة اأخرى.واجلدول الآتي يو�ضح تلك العالقة: 
الجدول )1( 

تطور معدل النشاط االقتصادي الخام لإلنا	 ومعدل الخصوبة الزواجية في سورية )1960- 2009م( 

1960197019761981199420042009االأعوام
4.585.475.564.106.409.208.20معدل الن�ساط االقت�سادي اخلام لالإناث

7.107.607.106.803.803.583.50معدل اخل�سوبة الزواجية

البيانات المسح قوة العمل لألعوام المذكورة أعاله، باإلضافة إلى  الباحث: مصدر  الجدول من إعداد 
المجموعات اإلحصائية و مسح صحة األسرة.

الجدول )2( 
العاقة االرتباطية بين معدل النشاط االقتصادي الخام لإلنا	 ومعدل الخصوبة الزواجية في سورية

معدل الن�ساط االقت�سادي اخلام لالإناثمعدل اخل�سوبة الزواجية

-0.843 1Pearson Correlation
معدل الن�ساط االقت�سادي 

اخلام لالإناث
0.017Sig. (2-tailed)

77N

1-0.843 Pearson Correlation

معدل اخل�سوبة الزواجية 0.017Sig. (2-tailed)

77N

 Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ُيالَحُظ من خالل اجلدول ال�ضابق اأن معامل الرتباط بني معدل الن�ضاط القت�ضادي 
اخلام، ومعدل اخل�ضوبة الزواجية على م�ضتوى القطر )- 0.843( والرتباط عك�ضي وقوي 
وذو دللة اإح�ضائية، حيث اإن م�ضتوى املعنوية 0.017 هو اأقل من م�ضتوى املعنوية املحدد 
وهو 0.05.اأي اإن زيادة ن�ضبة م�ضاركة الإناث يف الن�ضاط القت�ضادي، يعّد من اأهم العوامل 

املوؤثرة يف تخفي�ص معدلت اخل�ضوبة الزواجية، وبالتايل تخفي�ص حجم الأ�رضة.

خصائص العمل املؤثر يف معدالت اخلصوبة وحجم األسرة: 

ت�ستدعي اجلزئية طرح االأ�سئلة االآتية: 
ما اخل�ضائ�ص التي جتعل من عمل املراأة موؤثراً يف �ضلوكها الإجنابي؟  ♦
هل كل عمٍل اقت�ضادٍي للمراأة موؤثٌر بال�رضورِة يف ال�ضلوِك الإجنابي لها؟  ♦
وما ال�رضوُط الواجِب توافرها كي يكون عمل املراأة موؤثراً يف �ضلوكها الإجنابي؟  ♦

اخلصائص اليت جتعل من عمل املرأة مؤثراً يف معدالت اخلصوبة: 

املوؤهل التعليمي املطلوب لذلك العمل: . 1
وال�ضيدلة  كالطب  فاملهن  لها،  مطلوبًا  تعليميًا  م�ضتوى  مهنة  لكل  اأن  املعلوم  من 
والهند�ضة والتعليم بحاجة اإىل اإجازة جامعية، يف حني اأن مهنًا كالتمري�ص وال�ضكرتارية 
وال�ضناعة بحاجة اإىل م�ضتوى تعليمي اأقل ك�ضهادة معهد اأو ثانوية، ورمبا اأقل من ذلك، يف 
حني ل يتطلب العمل يف الزراعة اأي موؤهل تعليمي واإمنا يعتمد فقط على املمار�ضة واخلربات 

املكت�ضبة من العمل اأو من الآخرين.
وقد بينت جميع الدرا�ضات و البيانات املتوافرة اإىل اأن معدل اخل�ضوبة الكلية يتناق�ص 
كلما ارتفع امل�ضتوى التعليمي للمراأة، لأنه يزيد من متو�ضط العمر عند الزواج الأول، و اأن كل 
ثالث �ضنوات زيادة يف تعليم املراأة يوؤدي اإىل تخفي�ص عدد الأولد يف الأ�رضة مبقدار طفل 
واحد )14( ، و يتفاوت هذا الرتباط ح�ضب امل�ضتوى التعليمي للمراأة فنجد اأن لالأمية تاأثرياً 
طرديًا قويًا على عدد الأولد، وينخف�ص هذا التاأثري كلما ارتفع امل�ضتوى التعليمي للزوجة 
اإىل  لي�ضبح تاأثرياً عك�ضيًا للزوجات احلا�ضالت على ثانوية فاأكرث، وال�ضبب يف ذلك يعود 
الزواج، وبالتايل انخفا�ص فرتة الإجناب، و زيادة الوعي الجتماعي، ورغبة  ارتفاع �ضن 

الزوجة املتعلمة يف احل�ضول على فر�ضة عمل.)15( 
الزراعة  يف  يعملن  اللواتي  للن�ضاء  املنجبني  الأطفال  عدد  متو�ضط  اأن  يت�ضح  ولهذا 
الن�ضاء  اأولد  عدد  متو�ضط  من  اأعلى  التعليم(  من  متدن  م�ضتوى  ذوات  )واأغلبهن  واحلرف 
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العامالت يف قطاعي اخلدمات وال�ضناعة واأغلبهن من ذوات م�ضتوى عال من التعليم.ومن 
خالل درا�ضة قام بها املكتب املركزي لالإح�ضاء حول تاأثري تعليم الزوج والزوجة على حجم 
الأ�رضة، تبني اأن للم�ضتوى التعليمي للزوجة له الأثر الأكرب على عدد الأولد يف الأ�رضة، اأما 

اأثر امل�ضتوى التعليمي للزوج فيبدو ثانويًا من حيث الأهمية )16( .
دخل عمل املراأة. 2

وقد  الأ�رضة،  اخل�ضوبة وحجم  توؤثر يف معدلت  التي  املهمة  العوامل  الدخل من  يعّد 
اإن  بل  الأ�رضة،  الأولد يف  لعدد  بالن�ضبة  عك�ضيًا  دوراً  للدخل  اأن  الأبحاث  العديد من  بينت 
تاأثريه بالن�ضبة لدخل الزوجة اأَ�َضدُّ �ضلبيًة من دخل الزوج.فكلما كان دخل املراأة املتح�ضل 
التغيب عن العمل يف  اإليها، لأن  اإ�ضايف بالن�ضبة  اإجناب طفل  اأكرب زادت تكلفة  من عملها 
اأثناء احلمل والولدة يوؤثر �ضلبًا على اخلربة العملية املكت�ضبة من العمل احلايل، وبالتايل 

يوؤثر لحقًا على احلوافز والرتفيعات.
قلَّ  اأف�ضل،  الجتماعي  وال�ضمان  التقاعد  ونظام  اأكرب  املراأة  دخل  كان  كلما  واأي�ضًا 
�ضعور املراأة باأن الأولد هم ال�ضمان الوحيد عند العجز وال�ضيخوخة، وبالتايل يقلُّ حما�ضها 

لإجناب املزيد من الأولد.
عدد �ساعات عمل املراأة: . 3

ينق�سم اأي عمل بح�سب عدد �ساعات العمل اإىل ق�سمني رئي�سني هما: 
العمل بدوام كامل )Full time( : هو كل عمل يتجاوز عدد �ضاعات العمل فيه 35  -

�ضاعة يف الأ�ضبوع.
العمل بدوام جزئي )Half time( : هو كل عمل يقل عدد �ضاعات العمل فيه عن 35  -

�ضاعة يف الأ�ضبوع.
اأثبتت درا�ضاٌت )17( يف دوٍل عدة اأن متو�ضط عدد اأولد الن�ضاء العامالت بدواٍم كامٍل 
بدوام  العاملة  املراأة  لأن  جزئٍي.وذلك  بدواٍم  العامالت  الن�ضاء  اأولد  عدد  متو�ضط  من  اأقل 
كامل )كاملوظفات يف الدوائر احلكومية( تواجه �ضعوبًة اأكرب يف اجلمع بني واجباتها داخل 
املنزل  خارج  العاملة  للمراأة  اليومية  العمل  �ضاعات  عدد  كان  كلما  وخارجه.لأنه  املنزل 
اأطول كان مقدار الوقت املخ�ض�ص للواجبات املنزلية اأقل، وهذا يوؤدي اإىل زيادة املتاعب 

لديها، مما يقلل حما�ضها يف اإجناب املزيد من الأولد.
اأكرب  مت�ضٌع  لديهن  مثاًل(  )كاملعلمات  قليلٍة  ل�ضاعاٍت  العامالت  الن�ضاء  اأن  حني  يف 
الن�ضاء  اأكرب من متو�ضط عدد  اأولدهن  لذا جند متو�ضط عدد  باأولدهن،  للعناية  الوقت  من 

املوظفات بدواٍم كامٍل ميتد اإىل �ضبع اأو ثماين �ضاعات يوميًا.
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�سيا�سة اإجازات االأمومة: . 4
تختلف مدة اإجازات الأمومة من بلد اإىل اآخر، وتوؤدي الدوُل �ضيا�ضاٍت �ضكانيٍة من خالل 
نظام الإجازات املتبع فيها.فالدول الغربية التي تعاين من تراجٍع يف معدل النمو ال�ضكاين 
تقوم بتقدمي حمفزاٍت لالأمهات العامالت، )مثال ذلك: تقوم كل من اأملانيا وال�ضويد باإعطاء 

اإجازة اأمومة ملدة �ضنة مدفوعة الأجر( .
العربية، عادًة ما تكون  ارتفاع معدلت اخل�ضوبة كالدول  التي تعاين من  الدول  اأما 
اأمومة  اإجازة  اإجازات الأمومة ق�ضرية املدة فيها، حيث تخ�ضى تلك الدول من تطبيق مدة 
طويلة، الأمر يوؤدي اإىل الت�ضجيع على املزيد من الإجناب.)مثال: يف البحرين 45 يومًا فقط، 

و50 يومًا يف قطر وم�رض وليبيا، و70 يومًا يف الأردن و الكويت وال�ضعودية( .
اأما يف �ضورية فقد اأخذت الدولة منحى اآخر للحد من زيادة الن�ضل بعد �ضدور املادة/ 
53/ من القانون رقم 50 لعام 2004م لنظام العاملني الأ�ضا�ضي يف الدولة، حيث مُتنُح 
العاملة اإجازة اأمومة بكامل الأجر مدتها120 يومًا عن الولدة الأوىل و90 يومًا عن الولدة 

الثانية و75 يومًا عن الولدة الثالثة، بينما يحرم املولود الرابع من اإجازة الأمومة.

الشروط الواجب توافرها يف عمل املرأة كي يكون مؤثراً يف سلوكها اإلجنابي:
يوؤدي عمل املراأة اإىل انخفا�ص م�ضتمر يف معدلت اخل�ضوبة يف احلالت الآتية: 

لديها أ.  يكون  بحيث  لها،  القت�ضادي«  »التمكني  حالة  اإىل  املراأة  عمل  يوؤدي  اأن 
�ضيطرة على الدخل واملوارد ودور اأكرب يف اتخاذ قرار الإجناب.

اأن يوؤدي ال�رضاع بني اأدوار املراأة الإنتاجية والإجنابية اإىل ازدياٍد كبرٍي يف تكلفة 	. 
الفر�ضة البديلة لإجناب الأطفال.

والنوعية ت.  الكم  حيث  من  ب�ضهولة  متاحة  غري  الأطفال  رعاية  ترتيبات  تكون  اأن 
اإىل تقييد جدي لالأن�ضطة القت�ضادية لالأم  والوقت املطلوب للعناية بالأطفال، مما يوؤدي 

العاملة.
الر�ضع( على 	.  الأطفال  العمل )خالل فرتة احلمل وتربية  النقطاع عن  اأن ينطوي 

تكاليف باهظة.
الأن�ضطة 	.  يف  املراأة  م�ضاركة  من  امل�ضتمدان  بالر�ضا  وال�ضعور  العائدات  تكون  اأن 

اأطفال  اإجناب  امل�ضتمدْين من  بالر�ضا  وال�ضعور  العائدات  اأعلى بكثري من  القت�ضادية هي 
اإ�ضافيني.
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اأو ح.  القت�ضادي  ا�ضتقاللها  تعزيز  اإىل  الك�ضب  على  وقدرتها  املراأة  عمل  يوؤدي  اأن 
اأو  ال�ضن  كرب  عند  الأمان  اأ�ضكال  من  ك�ضكٍل  الأطفال  وجود  اإىل  احلاجة  من  ويقلل  املايل، 

ملواجهة الظروف القت�ضادية ال�ضيئة.
اأن يوؤدي دور املراأة القت�ضادي اإىل تغري النظرة يف تف�ضيل جن�ٍص معنٍي لالأطفال، خ. 

وتغيري املواقف اجتاه قيمة البنات.
اأن توؤدي زيادة م�ضاركة املراأة يف القوى العاملة اإىل زيادة ال�ضتثمار يف جمال د. 

تعليم الفتيات، مما يرفع من العمر عند الزواج الأول والعمر عند احلمل الأول.
اأن تعمل املراأة وتوؤ�ض�ص ملهنٍة قبل الزواج، مما يرفع من العمر عند الزواج الأول، ذ. 

والعمر عند احلمل الأول.
العمل يف حد ذاته  اإىل �ضوق  املراأة  لي�ص جمرد دخول  اأنه  ال�ضابقة  البنود  يت�ضح من 
يوؤدي لتخاذ  ًا بال�ضتقاللية  ِح�ضَّ الذي يعطيها  للمراأة  القت�ضادي احلقيقي  التمكني  واإمنا 

قرارها بنف�ضها، هو الذي يغري �ضلوكها الإجنابي )18( .

الدراسة امليدانية- جمتمع الدراسة وعينتها: 
على  واحتوت  مت  مِّ �ضُ التي  ال�ضتبانة  بو�ضاطة  امليدانية  درا�ضته  الباحث  اأجرى 
املتغريات الداخلة يف الدرا�ضة.يتكون املجتمع الأ�ضلي لهذه الدرا�ضة من الن�ضاء العامالت 
حول  تدور  الدرا�ضة  اأن  حلب.ومبا  حمافظة  يف  الزواج  لهن  �ضبق  اللواتي  اأو  املتزوجات 
الرتباط بني م�ضاركة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي وحجم اأ�رضتها لذا وجب حتديد حجم 

ذلك املجتمع يف حمافظة حلب على النحو الآتي: 
حجم املجتمع املدرو�ص بالكامل = عدد امل�ضتغالت املتزوجات واملطلقات والأرامل

حجم املجتمع املدرو�ص بالكامل= 25473 + 1368 + 5753 = 32594 امراأة

العينة: 

الإح�ضائي، وتختار بطرق ريا�ضية  للدرا�ضة وهي جزٌء من املجتمع  اأداًة  العينة  تعّد 
للمجتمع  حقيقيًا  متثياًل  ممثاًل  اجلزء  هذا  يكون  اأن  املجتمع.وي�ضرتط  هذا  درا�ضة  بغر�ص 
جمتمع  معامل  تقدير  يف  ونتائجها  العينة  بيانات  ا�ضتخدام  الباحث  ي�ضتطيع  كي  الأ�ضلي 
الدرا�ضة ب�ضكل جيد.والهدف من اختيار العينة هو تعميم النتائج التي يح�ضل عليها الباحث 

على املجتمع باأكمله.
 )19(  )Steven Thompson( طريقة  با�ضتخدام  الع�ضوائية  العينة  حجم  احت�ضاب  مت 
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والتي تاأخذ ال�ضكل الآتي: 

حيث اإن: 
n: حجم العينة

N: حجم املجتمع املدرو�ص
z: الدرجة املعيارية املقابلة مل�ضتوى الدللة 0.95 وت�ضاوي 1.96

d: ن�ضبة اخلطاأ وت�ضاوي 0.05
p: ن�ضبة توافر اخلا�ضية واملحايدة وت�ضاوي 0.50

العينة  حجم  يكون  وبالتقريب   ،  )n  =379.696( العينة  حجم  اأن  يت�ضح  بالتعوي�ص 
واملطلقات  املتزوجات  امل�ضتغالت  الإناث  على  ال�ضتمارات  الباحث  وزع  وقد   ،  )380(
والأرامل مع مراعاة التوزيع الن�ضبي لأبواب الن�ضاط القت�ضادي من ناحية، ومكان الإقامة 

)ريف، ح�رض( من ناحيٍة اأخرى وهذا ما يو�ضحه اجلدول الآتي: 
الجدول )3( 

البيانات العامة والخصائص الديموغرافية ألفراد عينة البحث

الن�سبة املئويةالتكراراتالت�سنيف

مكان االإقامة
71%270ح�رض
29%110ريف

الن�ساط االقت�سادي

31.30%119التعليم
4.60%17ال�ضحة

15.40%59الإدارة العامة
1.50%6امل�ضالح العقارية

15.10%57ال�ضناعة
29%110الزراعة

3.10%12البناء والت�ضييد
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الن�سبة املئويةالتكراراتالت�سنيف

الن�ساط االقت�سادي

88.50%336متزوجة
7.20%28اأرملة

4.30%16مطلقة

الفئات العمرية

19 -150%0
24 -207%1.80
29 -2532%8.50
34 -3064%16.90
39 -3579%20.80
44 -4069%18.20
49 -4555%14.40
54 -5043%11.30
59 -5522%5.90

2.20%609 �ضنة فما فوق

امل�ستوى التعليمي

12.10%46اأمي
14.60%56ابتدائي
12.60%48اإعدادي
8.50%32ثانوي
33.50%127معهد

18.70%71جامعي فما فوق

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة الميدانية

ومن خالل تفح�س اجلدول )3( يت�سح االأمور االآتية: 
من حيث الن�ضاط القت�ضادي: اأن مهنة التعليم حتتل املركز الأول من حيث املهن  -

املرغوبة بالن�ضبة للن�ضاء، وهي مرتكزة ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف احل�رض.يف حني اأن مهنة الزراعة 
حتتل املركز الثاين وهي منح�رضة باملناطق الريفية.ويليهما الإدارة العامة )اأي الوظائف 
احلكومية( ثم ال�ضناعة ثم تاأتي بقية املهن الأخرى كال�ضحة والبناء والت�ضييد وامل�ضالح 

العقارية.
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من حيث احلالة الزواجية: يالحظ اأن الن�ضاء املتزوجات ي�ضكلن الن�ضبة الكربى من  -
املطلقات  ثم  بن�ضبة 7.2% ومن  الأرامل  الن�ضاء  يليهن  بلغن %88.5  العينة حيث  مفردات 

بن�ضبة %4.3.
من حيث الفئات العمرية: يالحظ من خالل اجلدول )3( عدم وجود ن�ضاء عامالت  -

متزوجات اأو �ضبق لهن الزواج دون �ضن 20 عامًا، واأن الن�ضبة يف الفئة العمرية )20- 24( 
و )30- 34(  العمريتني )25- 29(  الفئتني  تتزايد يف  ثم  تتجاوز %1.8،  ل  �ضئيلٌة جداً 
العمرية  الفئة  عند  الذروة  اإىل  الن�ضبة  التوايل.وت�ضل  على  و %16.9  الن�ضب %8.5  لت�ضبح 
الن�ضاء العامالت تدريجيًا مع تقدم  )35- 39( حيث ت�ضكل 20.8%، عندها ترتاجع ن�ضب 
العمر اإىل اأن ت�ضل يف النهاية 2.2% عند �ضن 60عامًا فما فوق.وي�ضتخل�ص من ذلك اجلدول 
اأن الفئات العمرية من الن�ضاء املتزوجات )15- 19( و )20- 24( و )25- 29( تنت�رض يف 
�ضفوفهن البطالة على نطاق وا�ضع.وقد يكون لتغري العوامل الجتماعية والقت�ضادية اأثٌر 

يف ذلك.
من حيث امل�ضتوى التعليمي: يالحظ من خالل اجلدول اأن الن�ضبة الأكرب من الن�ضاء  -

اأ�ضا�ضي يف  ب�ضكل  ويرتكزن  متو�ضط،  معهد  �ضهادة  على  اللواتي ح�ضلن  من  العامالت هن 
اجلامعية،  ال�ضهادات  حملة  .يليهن  احلكومية(  )الوظائف  العامة  والإدارة  التعليم  ن�ضاطي 
كاملوؤ�ض�ضات  احلكومية  والوظائف  كالتعليم  اخلدمات  قطاع  يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ويرتكزن 

املالية وال�ضحة والبناء والت�ضييد )اأي الهند�ضة بنوعيها املعمارية واملدنية( ....الخ.
يف  فيرتكزن  ابتدائية  �ضهادة  على  احلا�ضالت  والن�ضاء  الأميات  للن�ضاء  بالن�ضبة  اأما 
اليدوي  العمل  من  ما  قدراً  تتطلب  التي  ال�ضناعات  اإىل  بالإ�ضافة  بالتحديد  الزراعة  مهن 

ك�ضناعة املالب�ص وال�ضناعات الغذائية وعدة �ضناعات اأخرى.
بينما تتوزع حامالت ال�ضهادتني الإعدادية والثانوية على �ضائر القطاعات.

حتليل نتائج الدراسة امليدانية: 

اختبار الفرضيات: 

فر�سية: هناك فروقات جوهرية ذات دللة اإح�ضائية بني الن�ضاء العامالت يف مهن  ◄
واأن�ضطة اقت�ضادية خمتلفة من حيث عدد الأطفال املنجبني.ولختبار هذه الفر�ضية نقوم 
بتق�ضيم مفردات العينة اإىل جمموعات ح�ضب الن�ضاط القت�ضادي للمراأة العاملة، ومقارنة 
اإن  حيث   ANOVA الأحادي  التباين  حتليل  با�ضتخدام  الأ�رضة  يف  الأولد  عدد  متو�ضطات 

م�ضتوى املعنوية املحدد وهو )0.05( .
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الجدول )4( 
متوسط عدد أوالد األم العاملة بحسب النشاط االقتصادي.

متو�سط عدد االأوالدالن�ساط االقت�سادي

2.00امل�ضالح العقارية
2.08البناء

2.38الإدارة العامة
2.44ال�ضحة

3.02ال�ضناعة
3.07التعليم
5.50الزراعة

الجدول )5( 
نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA( للفروق بين متوسطات عدد أوالد النساء العامات 

حسب نوع النشاط االقتصادي الذي يعملون فيه

ANOVA عدد االأوالد

Sum of Squares df Mean Square F .Sig

Between Groups 619.425 6 103.237 20.668 .000

Within Groups 1913.111 373 4.995

Total 2532.536 379

مبا اأن قيمة F املح�ضوبة )20.66( اأكرب من F اجلدولية )3.37( عند درجة حرية )6( 
يتبني وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية اأقل من )0.05( بني متو�ضطات 

عدد الأولد ح�ضب نوع الن�ضاط القت�ضادي.
اللواتي  ◄ الن�ضاء  بني  املنجبني  الأطفال  عدد  يف  معنوي  اختالف  هناك  فر�سية: 

يعملن بدوام كامل، وبني اللواتي يعملن بدوام جزئي.اأي هناك عالقة ذات دللة اإح�ضائية 
بني عدد �ضاعات العمل اليومية للمراأة العاملة ومتو�ضط عدد اأولدها.

لدرا�ضة هذه الفر�ضية قام الباحث مبقارنة متو�ضط عدد الأولد الأمهات اللواتي يعملن 
بدوام كامل )Full time( من جهة، مبتو�ضط عدد الأولد الأمهات اللواتي يعملن بدوام جزئي 

)Half time( من جهة اأخرى.فكانت النتائج على النحو الآتي: 
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الجدول )6( 
متوسط عدد أوالد األم العاملة بحسب عدد ساعات العمل اليومية. 

Group Statistics

Std.Error MeanStd.DeviationMeanدوام كامل اأو جزئي

دوام كامل0.141.902.90
عدد االأوالد

دوام جزئي0.212.964.22

يت�ضح من خالل اجلدول )6( اأن متو�ضط عدد الأولد املنجبني لالأمهات اللواتي يعملن 
ملدة تتجاوز 6 �ضاعات يوميًا )2.9( طفل، يف حني اأن متو�ضط عدد اأولد املنجبني لالأمهات 

اللواتي يعملن ملدة تقل عن 6 �ضاعات يوميًا هو )4.22( طفل.
الجدول )7(

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means Levene's Test for
Equality of Variances
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Difference
 S

td
.E

rr
or

D
iff

er
en

ce

M
ea

n
D

iff
er

en
ce

Si
g.

))2
-ta

ile
d

dftSi
gF

UpperLower

-0.81-1.820.
26

-1
.3

1

0.
00

0

37
8

5.
12

3

0.00021.169
 Equal
 variances
assumed عدد

الأولد
-0.81-1.810.

25

-1
.3

1

0.
00

0

33
0.

46
9

-5
.1

68 Equal
 variances
not assumed

وملعرفة فيما اإذا كان الفرق بني الو�ضطني جوهريًا وذا دللة اإح�ضائية، يتبني من خالل 
اختبار T اأن م�ضتوى الدللة )0.0000004( وهو اأقل من م�ضتوى الدللة املفرت�ص )0.05( 
، وهذا ما يدعو اإىل قبول الفر�ضية التي تقول: يوجد فرق جوهري ذو دللة اإح�ضائية يف 
متو�ضط عدد اأولد األم العاملة ح�ضب عدد �ضاعات العمل اليومية )دوام كامل، دوام جزئي( .

للمراأة  ◄ والتاأهيل  التعليم  م�ضتوى  اإح�ضائية بني  دللة  ذات  هناك عالقة  فر�سية: 
العاملة ومتو�ضط عدد اأولدها.

الأميات،  الن�ضاء  لدى  هو  اأولد  عدد  متو�ضط  اأعلى  اأن   )8( اجلدول  خالل  من  نالحظ 
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فرد(   0.8( مبعدل  التعليمي  امل�ضتوى  ارتفاع  مع  املتو�ضط  ذلك  ويتناق�ص  فرد(   6.51(
لدى  م�ضتوياته  اأدنى  اإىل  الأولد  عدد  متو�ضط  لي�ضل  ثم  تعليمية.ومن  مرحلة  لكل  تقريبًا 

الن�ضاء العامالت اجلامعيات )2.22 فرد( .
الجدول )8( 

متوسط عدد أوالد المرأة العاملة حسب مستواها التعليمي

متو�سط عدد االأوالدامل�ستوى التعليمي للمراأة العاملة

6.51اأمي
4.65ابتدائي
3.59اإعدادي
2.94ثانوي
3.00معهد

2.22جامعي فما فوق

لدرا�ضة هذه الفر�ضية نقوم بدرا�ضة الرتباط بني متو�ضطات عدد اأولد الن�ضاء العامالت 
املتزوجات )اأو اللواتي �ضبق لهن الزواج( و امل�ضتوى التعليم والتاأهيل.

وبعد اإعطاء امل�ضتويات التعليمية القيم اأو الرتب الآتية )اأمي =1، ابتدائي =2، اإعدادي 
=3، ثانوي =4، معهد =5، جامعي فما فوق =6( ومن خالل قيمة معامل الرتباط بري�ضون 
العاملة  للمراأة  التعليمي  امل�ضتوى  بني  اإح�ضائية  دللة  ذي  عك�ضي  ارتباط  وجود  نالحظ 
اأنه كلما زاد  اأقل من 0.01، وهذا يعني  الأولد، وذلك عند م�ضتوى معنوية  ومتو�ضط عدد 

م�ضتوى تعليم املراأة، كلما قلَّ عدد الأطفال املنجبني.
الجدول )9( 

العاقة االرتباطية بين متوسط عدد األوالد والمستوى التعليمي للمرأة العاملة

امل�ستوى التعليمي للمراأة العاملةمتو�سط عدد االأوالد
-0.934 1Pearson Correlation

امل�ستوى التعليمي للمراأة العاملة 0.006.Sig. (2-tailed)

66N

1-0.934 Pearson Correlation

متو�سط عدد االوالد .0.006Sig. (2-tailed)

66N

 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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فر�سية: هناك عالقة ذات دللة اإح�ضائية بني دخل املراأة العاملة ومتو�ضط عدد  ◄
اأولدها.

الجدول )10( 
العاقة االرتباطية بين متوسط عدد األوالد ودخل المرأة العاملة

عدد االأوالدالدخل ال�سهري للزوج
-0.3611Pearson Correlation

عدد االأوالد 0.000.Sig. (2-tailed)

380380N

1-0.361Pearson Correlation

الراتب ال�سهري .0.000Sig. (2-tailed)

380380N

 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

من خالل اجلدول )10( يالحظ وجود ارتباط عك�ضي ذي دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى 
معنوية اأقل من 0.01.فكلما زاد دخل املراأة العاملة، كلما كانت كلفة التوقف اأو النقطاع 
عن العمل اأكرب، وبالتايل يقل حما�ضها لإجناب املزيد من الأولد.لكن قيمة معامل الرتباط 
هي قيمة متو�ضط )- 0.361( ، وهذا يعني اأن عدد الأطفال املنجبني ل يعتمد على الدخل 

كثرياً، لأن الن�ضاء الفقريات وذوات الدخل املحدود يلجاأن اإىل اإجناب اأطفال ُكرُث.
ولو قمنا للمقارنة بدرا�ضة الرتباط بني دخل الزوج من جهة، وبني متو�ضط عدد اأولد 

املراأة العاملة من جهة اأخرى كما يف اجلدول الآتي: 
الجدول )11( 

العاقة االرتباطية بين متوسط عدد األوالد ودخل الشهري للزو	

عدد االأوالدالدخل ال�سهري للزوج
-0.183 1Pearson Correlation

عدد االأوالد 0.002.Sig. (2-tailed)

345345N

1-0.183 Pearson Correlation

الدخل ال�سهري للزوج .0.002Sig. (2-tailed)

345345N

 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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، نالحظ من  الزوج(  واملطلقات من دخل  الأرامل  با�ضتثناء  قمنا  اأننا  بالذكر  )يجدر 
الأولد  ال�ضهري للزوج ومتو�ضط عدد  الدخل  خالل اجلدول )11( وجود عالقة عك�ضية بني 
يف الأ�رضة وهي ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى معنوية اأقل من 0.01 اإل اأن قيمة معامل 
الرتباط قليلة وهي )- 0.183( .غري اأن هذا العالقة اأ�ضعف بكثري من الرتباط العك�ضي 
اأن تاأثري دخل  اإىل  اأولدها املنجبني.وهذا يوؤ�رض  العاملة، ومتو�ضط عدد  الزوجة  بني دخل 
عدد  متو�ضط  على  زوجها  دخل  تاأثري  من  اأقوى  اأولدها  عدد  متو�ضط  على  العاملة  املراأة 

الأولد يف الأ�رضة.
فر�سية: عمل املراأة يوؤدي اإىل تاأخري ال�ضن عند الزواج الأول، وبالتايل اإىل تاأخري  ◄

ال�ضن عند الإجناب الأول.
عاماًل  والتاأهيل  التعليم  فرتة  من  النتهاء  بعد  العمل  فر�ضة  عن  البحث  فرتة  توؤدي 
موؤثراً يف تاأخري الزواج، اإذ اإنه عادًة ما تف�ضل الإناث )ول�ضيما املتعلمات( عدم الرتباط 
بزواج قبل تاأمني فر�ضة العمل حتقق ال�ضتقرار وال�ضتقالل املادي وال�ضخ�ضي لها.وينطبق 
هذا الأمر على قطاع اخلدمات ب�ضكل رئي�ضي ونوعًا ما يف ال�ضناعة، ول ينطبق نهائيًا على 

الزراعة.
فاملزارعات يبداأن العمل الزراعي يف �ضن مبكرة، ويتزوجن اأي�ضًا يف �ضن مبكرة لذا ل 

ي�ضكل العمل الزراعي يف حد ذاته عاماًل موؤثراً اأو موؤخراً للزواج واإجناب الأطفال.
ميكننا اأن نق�سم الن�ساء العامالت املتزوجات اإىل ق�سمني ح�سب تاريخ الزواج 

وتاريخ بدء العمل: 
ن�ضاء ح�ضلن على فر�ضة عمل قبل الرتباط اأو التفكري بالزواج.. 1
ن�ضاء ح�ضلن على فر�ضة عمل بعد الرتباط بزواج.واجلدول التايل يو�ضح التوزيع . 2

الن�ضبي: 
الجدول )12( 

توزيع النساء العامات حسب تاريخ بدء العمل وتاريخ الزوا	

الن�سبة املئويةالتكراراتالت�سنيف

73.8%280تاريخ بدء العمل قبل تاريخ الزواج
26.2%100تاريخ بدء العمل بعد تاريخ الزواج
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الن�سبة املئويةالتكراراتالت�سنيف

100%380املجموع

يالحظ من خالل اجلدول )12( اأن الن�ضبة الكربى )73.8%( من الن�ضاء العامالت . 1
كان تاريخ ح�ضولهن على فر�ضة العمل قبل التفكري يف الزواج، وهذا يوؤ�رض اإىل زيادة الوعي 
اأوًل.وهذا  املادي  ال�ضتقالل  حتقيق  �رضورة  حول  حلب  حمافظة  يف  املتعلمة  املراأة  عند 

ُمالحظ على نطاق وا�ضع يف قطاع اخلدمات مبختلف تنوعاته.
عاملٍة . 2 بامراأة  لالرتباط  الزواج  على  املقبلني  لل�ضباب  بالن�ضبة  كبري  توجٌه  هناك 

نظراً لتزايد احلاجات املادية لالأ�رضة.
بعد . 3 عمٍل  فر�ضِة  اللواتي ح�ضلن على  الن�ضاء  ت�ضكلها  التي  تلك  ن�ضبٌة �ضغريٌة هي 

مبا�رضًة  الزواج  بعد  املراأة  تواجهها  التي  واملعوقات  لل�ضعوبات  نظراً   ،  )%26.2( الزواج 
ن�ضاطات  يعملن يف  اأ�رضتها.واأغلبهن  اجتاه  م�ضوؤولياتها  وتزايد  اأطفال،  واإجناب  من حمٍل 
ال�ضناعة والزراعة كعامالٍت عاديات، ون�ضبة الأرامل واملطلقات بينهن ت�ضكل )15%( وُهنَّ 

مدفوعاٌت للعمل ا�ضطراريًا بدواعي احلاجة.
الفئتني كما يف اجلدول  الأول بني كلتا  الزواج  ال�ضن عند  ولو قمنا مبقارنة متو�ضط 

الآتي: 
الجدول )13( 

Group Statistics

Std. Error MeanStd. DeviationMeanN

العمل قبل الزواج0.3675.90524.53259

العمل بعد الزواج0.3673.69020.6592

جند اأن متو�ضط ال�ضن عند الزواج الأول للن�ضاء اللواتي ح�ضلن على فر�ضة العمل قبل 
الزواج اأعلى باأربع �ضنوات من الن�ضاء اللواتي ح�ضلن على فر�ضة العمل بعد الزواج.وملعرفة 
م�ضتقلتني،  لعينتني   T اختبار  الباحث  اأجرى  املتو�ضطني  الفرق معنويًا بني  كان  اإذا  فيما 
فنجد اأن الفرق بني و�ضطي ال�ضن عند الزواج الأول بني الفئتني جوهري وذو دللة اإح�ضائية 

عند م�ضتوى دللة اأقل من 0.01.
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الجدول )14( 
Independent Samples Test

t-test for Equality of Means Levene's Test for
Equality of Variances

 Confidence Interval 95%
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ال�سن 
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االأول 4.9202.826
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5 Equal variances
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اأنَّ الفر�ضية التي تقول: اإن م�ضاركة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي توؤخر  اإذاً ن�ضتنتج 
ال�ضن عند الزواج الأول، وبالتايل توؤخر ال�ضن عند الإجناب الأول، فر�ضية �ضحيحة.
أثر وجود طفل دون السادسة من العمر على مشاركة املرأة يف النشاط 

االقتصادي: 
لدرا�سة اأثر وجود طفل دون �سن املدر�سة على عمل املراأة نقوم بت�سنيف االأمهات 

العامالت بح�سب �سن اأ�سغر مولود لديهن اإىل ق�سمني: 
اأمهات عامالت لديهن طفل على الأقل دون ال�ضاد�ضة من العمر. 1
اأمهات عامالت جميع اأطفالهن فوق ال�ضاد�ضة من العمر. 2

الجدول )15( 
تصنيف األمهات العامات حسب سن أصغر مولود

الن�سب املئويةالتكرارات امل�ساهدةت�سنيف االأمهات العامالت ح�سب �سن اأ�سغر مولود

44.5%163اأمهات عامالت لديهن طفل على الأقل دون ال�ضاد�ضة من العمر
55.5%203اأمهات عامالت جميع اأطفالهن فوق ال�ضاد�ضة من العمر

100%366املجموع

فنالحظ من خالل اجلدول اأن الن�ضبة الأكرب من الأمهات العامالت هن اللواتي جميع 
اأطفالهن فوق �ضن املدر�ضة، يف حني اإن الن�ضبة الأدنى من الأمهات العامالت لديهن طفل 
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على الأقل دون �ضن املدر�ضة.ولدرا�ضة فيما اإذا كان هذا الختالف ذا دللة اإح�ضائية، جنري 
اختبار )chi- square( كما يف اجلدول الآتي: 

الجدول )16( 
 )chi- square( االختبار

Test Statistics

ت�سنيف االمهات العمالت ح�سب �سن ا�سغر مولود

4.372Chi-Square a

1df

0.037Asymp. Sig

 a. 0 cells (.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum
expected cell frequency is 183.0.

، وعند   )4.372( تبلغ  والتي   ،  )Chi- Square( تربيع  قيمة كاي  نالحظ من خالل 
م�ضتوى معنوية اأقل من )0.05( .وبالتايل ن�ضتنتج وجود فروق جوهرية ذات دللة اإح�ضائية 
اأولد  لديهن  اللواتي  والأمهات  ال�ضاد�ضة  دون  لديهن طفل  اللواتي  العامالت  الأمهات  بني 
فوق �ضن ال�ضاد�ضة.والعالقة عك�ضية ذات دللة اإح�ضائية بني وجود طفل يف الأ�رضة دون �ضن 

ال�ضاد�ضة من العمر، وم�ضاركة املراأة يف الن�ضاط القت�ضادي.
االرتباط بني عدد أوالد املرأة العاملة والسن عند الزواج األول:

ُيالَحُظ من خالل معامل الرتباط بري�ضون اأن هناك عالقة عك�ضية ذات دللة اإح�ضائية 
بني عدد اأولد املراأة العاملة وال�ضن عند الزواج الأول، وذلك عند م�ضتوى معنوية اأقل من 0.01 

الجدول )17( 
العاقة االرتباطية بين متوسط عدد األوالد والسن عند الزوا	 األول للمرأة العاملة

عدد االأوالدال�سن عند الزواج االأول

-0.453 1Pearson Correlation

عدد االأوالد 0.000.Sig. (2-tailed)

380380N

1-0.453 Pearson Correlation

ال�سن عند الزواج االأول .0.000Sig. (2-tailed)

380380N

 Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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على  القادرة  الأولد  عدد  كان  كلما  اأكرب،  الأول  الزواج  عند  املراأة  �ضن  كان  فكلما 
اأقل لأن فرتة اخل�ضوبة لدى املراأة حمدودة �ضمن املجال:  اإجنابهم خالل فرتة اخل�ضوبة 

. )49 -15(
أثر عمل املرأة على سلوكها اإلجنابي واملقارنة بني الريف واحلضر:

ت�ضاءل الباحث فيما اإذا كان عمل املراأة يوؤدي اإىل اتخاذها قراراً بالتوقف عن الإجناب 
بعد عدد حمدد من الأولد.الأمر الذي يجعل متو�ضط عدد اأولدها اأقل من غريها، وبالتايل 
الإجنابي بني  ال�ضلوك  اختالف يف  اأكرث قدرة على اجلمع بني واجباتها.وهل هناك  تكون 

الريف )حيث الن�ضاط الزراعي( واحل�رض )حيث الن�ضاط ال�ضناعي واخلدماتي( .
الجدول )18( 

توزيع النسبي لمفردات العينة حسب عدد األوالد ومكان اإلقامة

عدد االأوالد
مكان االإقامة

ح�رضريف
0%2.70%5.80
1%7.10%14.10
2%7.10%24.20
3%10.60%28.20
4%21.20%14.80
5%8.00%6.90
6%11.50%4.30
7%5.30%1.10
8%6.20%0.40
9%8.80%0.00

10%2.70%0.40
11%3.50%0.00
12%1.80%0.00
13%1.80%0.00
14%0%0.00
15%0.90%0.00
16%0.90%0.00

100%100%املجموع
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املتزوجات . 1 العامالت  الن�ضاء  ن�ضبة  اأن   )18( اجلدول  خالل  من  يالحظ  احل�رض: 
اللواتي لديهن  الن�ضاء  اللواتي لي�ص لديهن طفل �ضئيلة جداً وتبلغ 5.8% بينما تبلغ ن�ضبة 
طفل واحد فقط 14.1%، اأما اللواتي لديهن طفالن فتبلغ 24%، اأما اأعلى ن�ضبة هي للن�ضاء 
اللواتي لديهن ثالثة اأطفال وتبلغ 28.2%.ثم تنخف�ص الن�ضب بعدها ب�ضكل حاد فت�ضل ن�ضبة 
من لديهن 4 اأطفال فقط اإىل 14.8%، اأما ن�ضبة من لديهن 5 اأطفال فال ت�ضكل �ضوى %6.9، 

اأما ن�ضبة من لديهن )6- 7- 8( اأطفال فهي على التوايل )%4.3- %1.1- %0.4( .
2 . 4 من  اأقل  لديهن  اللواتي  املتزوجات  العامالت  الن�ضاء  ن�ضب  اأن  يالحظ  الريف: 

اأطفال �ضغريٌة ن�ضبيًا.حيث اإن ن�ضبة الن�ضاء العامالت املتزوجات اللواتي لي�ص لديهن طفل 
�ضئيلة جداً وتبلغ 2.7% بينما تبلغ ن�ضبة الن�ضاء اللواتي لديهن طفل واحد اأو طفلني %7.1، 
اأما اللواتي لديهن ثالثة اأطفال وتبلغ 10.6%.ثم ترتفع الن�ضبة لت�ضل ذروتها عند 4 اأطفال 
اإىل 21.2%، ثم تنخف�ص الن�ضب من لديهن 5 اأطفال فت�ضكل 8%، ثم تعود بعدها لرتتفع عند 
الطفل ال�ضاد�ص اإىل 11.5% اأما ن�ضبة من لديهن )7- 8- 9 – 10 – 11- 12( طفل فهي 

على التوايل )%5.3- %6.2- %8.8- %2.7- %3.5- %1.8( .
وال�ضكل الآتي يو�ضح الفرق يف التوزيع الن�ضبي لالأمهات العامالت ح�ضب مكان الإقامة 

وعدد الأولد املنجبني.
الشكل )2( 

التوزيع النسبي لمفردات العينة حسب عدد األوالد ومكان اإلقامة
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يت�ضح من خالل ال�ضكل اأن الن�ضبة املئوية لالأمهات العامالت اللواتي لديهن 3 اأطفال 
يف احل�رض هي اأعلى ن�ضبة مئوية وتبلغ )28.2%( .اأما يف الريف فنجد اأن الن�ضبة الأعلى هي 

لالأمهات اللواتي لديهن 4 اأطفال.
وملعرفة فيما اإذا كان الفرق يف توزيع الأمهات العامالت بح�ضب عدد الأولد املنجبني 
ومكان الإقامة )ريف- ح�رض( ذا دللة اإح�ضائية باختبار )chi- square( كما يف اجلدول 
النظرية  القيمة  اأن  الفعلية لكاي تربيع هي )109.02( ، يف حني  القيمة  اأن  )19( يت�ضح 

)24.99( ، اإذاً الفرق بني الن�ضب معنوي.
الجدول )19( 

)chi- square( اختبار
Chi- Square Tests

Asymp. Sig )2-sided(dfValue

0.00015109.028 aPearson Chi-Square

0.00015111.058Likelihood Ratio

0.000189.828Linear-by-Linear Association

380N of Valid Cases

 a. 15 cells (46.9%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is .29.

قطاع  )يف  الريف  يف  العاملة  الأم  بني  الإجنابي  ال�ضلوك  يف  التباين  هذا  �رضُّ  فما 
الزراعة( ، وبني الأم العاملة يف احل�رض )يف قطاعي اخلدمات وال�ضناعة( ؟ .وملاذا تقوم 

الأم العاملة يف قطاعي اخلدمات وال�ضناعة بزيادة الفوا�ضل بني الولدات؟ 
اإن املراأة العاملة يف قطاع اخلدمات وال�ضناعة يتميز عملها بال�ضتمرارية، وبعدد . 1

حمدد من ال�ضاعات يوميًا، ومُينع يف كثري من الوظائف ا�ضطحاب الأولد اإىل اأماكن العمل، ما 
مل يكن فيها رو�ضة خم�ض�ضة لالأطفال.مما يجعل من املتعذر على املراأة التوفيق يف العناية 
بني اأكرث من طفلني �ضغريين معًا.ورمبا يكون هذا �ضعبًا بدون م�ضاعدة من الآخرين، لذا 
جند اأن الأم العاملة يف قطاعي اخلدمات وال�ضناعة تقرر زيادة فرتة املباعدة بني الولدات 
ب�ضكل كبري بعد الولدة الثانية و )وبع�ضهن يقررن التوقف عن الإجناب ب�ضكل نهائي بعد 

اإجناب الطفل الثالث( لت�ضتطيع التوفيق بني العمل، وتدبري املنزل وتربية الأطفال.
اأما يف الريف حيث الأ�رض املمتدة: فيوؤدي وجود اأقارب للمراأة يف املنزل ي�ضاعدونها . 2

للعمل  تاأثري  اأي  اإىل عدم وجود  للعمل،  الأم  ال�ضغار يف حال غياب  بالأطفال  العناية  يف 
الزراعي يف ال�ضلوك الإجنابي، وهذا مرده اإىل عدم وجود م�ضقٍة كبريٍة يف العناية بال�ضغار، 
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وت�ضتمر املراأة يف اإجناب املزيد من الأطفال غري اأن الن�ضب ترتاجع ن�ضبيًا بعد اإجناب املولود 
الرابع ب�ضكل متقلب.

نتائج الدراسة: 
ميكن اإدراج النتائج االآتية: 

اإن مل�ضاركة املراأة يف قوة العمل عالقًة عك�ضية على متو�ضط عدد الأولد يف الأ�رضة، . 1
فكلما زاد معدل الن�ضاط القت�ضادي لالإناث انخف�ص متو�ضط حجم الأ�رضة.

يوجد تباين يف متو�ضط عدد الأولد يف الأ�رضة بح�ضب املهنة والن�ضاط القت�ضادي . 2
اأعلى متو�ضط لعدد الأولد املزارعات مبتو�ضط قدره )5.5( ثم  التي متار�ضه املراأة، وي�ضل 
املعلمات مبتو�ضط قدره )3.07( ، وي�ضل اأدنى متو�ضط لعدد الأولد لدى الن�ضاء العامالت 

يف الإدارة العامة )2.38( والبناء )2.08( وامل�ضالح العقارية )2( .
اإن م�ضاركة املراأة يف قوة العمل ترفع من �ضن الزواج لدى املراأة العاملة، وبالتايل . 3

توؤخر من ال�ضن عند الزواج، ول�ضيما يف املناطق احل�رضية يف حمافظة حلب، ويوؤدي اإىل 
زيادة فرتة املباعدة بني الولدات، ول�ضيما بعد الولدة الثانية، يف حني اإنه يف املناطق 
الريفية ل يوؤخر من ال�ضن عند الزواج الأول، ول يوؤدي اإىل تغري يف ال�ضلوك الإجنابي لدى 

املراأة.
هناك تاأثري عك�ضي لدخل املراأة العاملة على متو�ضط عدد الأولد يف الأ�رضة، اأقوى . 4

من تاأثري دخل الزوج على متو�ضط عدد الأولد.كما اأن العالقة عك�ضية بني امل�ضتوى التعليمي 
للمراأة العاملة وعدد اأولدها.

لوجود طفل دون �ضن ال�ضاد�ضة اأثر عك�ضي على عمل املراأة.. 5

املقرتحات والتوصيات:
لتح�ضني فر�ص م�ضاركة املراأة يف قوة العمل، دون حدوث اأثر �ضلبي على �ضحتها اأو 
على اأولدها، ُيو�ضى بتجهيز اأماكن العمل برو�ضات لالأطفال مثل ما هو معمول يف كثري 
من املن�ضاآت احلكومية يف �ضورية، وزيادة فر�ص العمل للن�ضاء بدوام جزئي دون 6 �ضاعات 
من العمل املتوا�ضل، حيث اإن مثل هذه الفر�ص للعمل متنح املراأة ديناميكيًة اأكرب يف اجلمع 
بني واجباتها داخل املنزل وخارجه، والعودة اإىل نظام اإجازات الأمومة ال�ضابق، حيث ترى 
الأغلبية من الأمهات العامالت اأن نظام اإجازة الأمومة املتناق�ضة توؤدي اإىل زيادة املتاعب 

لدى الأم العاملة ويف�ضل )4( اأ�ضهر لكل مولود.
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