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امليادين(  مدينة  في  ميدانية  د. إميان سليمان)دراسة 
العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة على عدد األطفال املنجبني للمرأة 

ُملّخص: 
�سن  يف  للن�ساء  واالقت�سادية  االجتماعية  اخل�سائ�ص  درا�سة  البحث  هذا  يتناول 
اآثار هذه اخل�سائ�ص على عدد  الزور، وبيان  دير  امليادين مبحافظة  االإجناب يف مدينة 
االأطفال املنَجبني للمراأة، بدرا�سة عينة موؤلفة من )300( امراأة متزوجة يف �سن االإجناب.

فما  االبتدائية  حملة  ن�سبة  بلغت  حيث  الن�سوة،  لهوؤالء  التعليمي  الواقع  تدين  لنا  وتبني 
دون )44.7%( ، وكذلك تدين واقعهن االقت�سادي حيث بلغت ن�سبة النا�سطات اقت�ساديًا 
)26%( .يف حني يرتفع متو�سط عدد االأطفال املنَجبني للمراأة لي�سل اإىل )5.30( اأطفال.

ا�ستخدام  انخفا�ص  واإىل  جهة،  من  لل�سكان  االأنرثبولوجية  اخللفية  قوة  اإىل  يرجع  وهذا 
اأن معظم  اأخرى.كما بينت نتائج حتليل االنحدار املتعدد  االأ�رشة من جهة  و�سائل تنظيم 
تلك  وف�رشت  االأبناء،  عدد  على  معنوي  تاأثري  لها  كان  الدرا�سة  يف  الداخلة  املتغريات 
املراأة  وتعليم  للمراأة  االأول  الزواج  عند  )العمر  جمتمعة  النموذج  يف  الداخلة  املتغريات 
وعمل املراأة واحلجم املرغوب فيه( )33.4%( من التباين احلا�سل يف عدد االأبناء.حيث 
ارتبط )العمر عند الزواج االأول للمراأة وتعليم املراأة وعمل املراأة( بعالقة عك�سية مع عدد 
االأبناء.من جهة  االأبناء بعالقة طردية مع عدد  املرغوب فيه من  وارتبط احلجم  االأبناء، 
اأخرى، مل يظهر وجود عالقة ذات داللة معنوية اإح�سائية ملتغريي تنظيم االأ�رشة و�سلة 
القربى مع عدد االأبناء.وخل�ست هذه الدرا�سة اإىل اأن ال�سن عند الزواج االأول للمراأة ُيعدُّ من 
اأكرث العوامل املوؤثرة يف عدد االأبناء املنجبني لها يف هذه املدينة يليه احلجم املرغوب 
فيه من االأبناء، فامل�ستوى التعليمي واأخرياً العمل.وبالتايل ال بد من العمل على النهو�ص 
االأمية  حمو  �سفوف  على  التاأكيد  خالل  من  املدينة  يف  االإجناب  �سن  يف  الن�ساء  بواقع 
واخل�سوبة  املبكر  الزواج  اآثار  وبيان  ال�سكاين  الوعي  ن�رش  خالل  من  وكذلك  ومتابعتها، 

املرتفعة على املراأة اأواًل، ثم على املجتمع ثانيًا.
االجتماعي-  االقت�سادي-  الواقع  االإجناب،  �سن  يف  الن�ساء  مفتاحية:  كلمات 

اخل�سوبة. 
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Abstract: 
This research studies the social and economic characteristics of women 

of reproductive age in Al- Mayadeen city in Deir al- Zour province, and it 
shows the effects of these characteristics on fertility by examining a sample 
of 300 married women of reproductive age. 

This research shows us the low educational reality for these women 
where the percentage of primary school graduates or below is (%44. 7) . It 
also shows the low economic reality, where the percentage of economically 
active women is %26. While fertility raises up to (5. 30) children. This is due 
to the powerful anthropological background of population on the one hand, 
and to the decrease of family planning usage, on the other. 

The results of multiple regression analysis show that most of the variables 
included in the study have a significant effect on the number of children. 
These variables (age at first marriage for women – women›s education- 
women›s work- the desired number of children) altogether explain % 33. 
4 of the difference in the number of children, where (age at first marriage 
for women- women›s education- women›s work) have inverse relationship 
with the number of children, and (the desired number of children) has direct 
relationship with the number of children. On the other hand, the study does 
not show a significant statistical relationship of family planning and kinship 
variables with the number of children

This study concludes that age at first marriage for a woman is the most 
affecting factor on fertility in this city, followed by the desired number of 
children, then by educational level, and finally by work. 

Therefore, it is important to help the advancement of women of 
reproductive age in the city through encouraging literacy classes, as well 
as spreading population awareness, and pointing out the effects of early 
marriages and high fertility on women firstly and then secondly on the 
community. 

Keywords: reproductive age- economic- social characteristics- fertility  
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مقدمة: 	
، �سنة  العمر )15- 49(  االإناث يف املرحلة اخل�سبة واملمتدة و�سطيًا من  ميثل عدد 
القدرة االإجنابية يف املجتمع.فقد بلغ حجم االإناث يف هذه املرحلة يف �سورية )5187( األف 
اأنثى يف عام 2010 وهو ي�سكل )51.46%( من جممل اإناث القطر.وهذا يعني اأن ما يزيد عن 
ن�سف االإناث يف القطر هن يف مرحلة االإجناب.هذا ويختلف واقع الن�ساء يف �سن االإجناب 

من جمتمع اإىل اأخر، باختالف درجة التطور االقت�سادي واالجتماعي الذي بلغه املجتمع.
ال �سك يف اأن واقع املراأة العربية هو نتاج واقع �سيا�سي واجتماعي واقت�سادي امتد 
املراأة  مكانة  على  تاأثريها  يف  وال�سلبيات  االإيجابيات  فيه  ت�سابكت  طويلة  ع�سور  عرب 

)منظمة املراأة العربية- 2009( .
ب�سكل  �سائدة  االأمية  تزال  فال  متدنيًا،  اجتماعيًا  واقعًا  اليوم  ال�سورية  املراأة  وتعي�ص 
وا�سح، حيث بلغت ن�سبتها )20%( ، كما ال يزال الزواج املبكر منت�رشاً حيث اأن )33%( من 
الن�ساء يف �سن االإجناب متزوجات بالعمر دون 18 �سنة، اأ�سف اإىل اأن واقعها االقت�سادي 
االقت�سادي  بالن�ساط  االإناث  م�ساهمة  فن�سبة  االجتماعي،  واقعها  من  حال  باأف�سل  لي�ص 
 -2009 االأ�رشة  �سحة  م�سح  لالإح�ساء-  املركزي  )املكتب   )%15.1( بلغت  حيث  متدنية 
دم�سق( .لهذا وجدنا اأن ت�سليط ال�سوء على واقع الن�ساء يف �سن االإجناب ُيعدُّ مهمًا ملا متثله 
الواقع من دور كبري  ال�سكانية من ن�سبة كبرية يف املجتمع من جهة، وما لهذا  الفئة  هذه 
التدفقات  التنموي من خالل حجم  الواقع  وبالتايل على  االإجنابي،  �سلوكها  بالتاأثري على 

االإجنابية التي تفرزها هذه الفئة ال�سكانية من جهة اأخرى.

أهمية البحث: 
االقت�سادية  اخل�سائ�ص  مو�سوع  يتناول  الذي  االأول  اأنه  يف  البحث  اأهمية  تكمن 
تكمن  الزور.كما  دير  مبحافظة  امليادين  مدينة  يف  االإجناب  �سن  يف  للن�ساء  واالجتماعية 
اأن اخل�سائ�ص االقت�سادية واالجتماعية للن�ساء لها دور كبري يف التاأثري على  اأهميته يف 

عدد االأبناء املنجبني لها.

اهلدف من البحث: 
مدينة  يف  االإجناب  �سن  يف  الن�ساء  حجم  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
يف  اخل�سائ�ص  هذه  واالجتماعية.واأثر  االقت�سادية  خ�سائ�سهن  على  والتعرف  امليادين 
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عدد االأطفال املنجبني لها، و�سواًل اإىل بع�ص النتائج واملقرتحات من اأجل النهو�ص بواقع 
الن�ساء املنجبات يف مدينة امليادين.

مشكلة البحث: 
تتاأثر اخل�سوبة يف اأي جمتمع بخ�سائ�سه الدميغرافية واالقت�سادية واالجتماعية، وال 
�سيما اخل�سائ�ص املتعلقة باملراأة، هذا ويعد معدل اخل�سوبة الكلي يف حمافظة دير الزور 
اأطفال مقابل  اأعلى املعدالت يف �سورية على االإطالق، فقد بلغ يف عام 2009 )6.9(  من 
)3.47( اأطفال على م�ستوى القطر )م�سح ال�سحة االأ�رشي 2009- دم�سق( .مما �سكل �سغطًا 
على قطاع ال�سحة والتعليم، وبالتايل على مقومات التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف 

املحافظة والتي توؤثر بدورها على م�ستوى القطر.
فرضيات البحث: 

ي�سعى البحث الإثبات الفر�سية االأ�سا�سية: 
توؤثر اخل�سائ�ص االجتماعية واالقت�سادية للن�ساء يف �سن االإجناب على عدد والداتها 

ويندرج حتت هذه الفر�سية االأ�سا�سية فر�سيات جزئية عدة: 
اإح�سائية على م�ستوى املعنوية )0.05( بني امل�ستوى  ● ال توجد فروق ذات داللة 

التعليمي للمراأة وبني عدد االأطفال املنجبني لها.
ال�سن عند  ● اإح�سائية على م�ستوى معنوية )0.05( بني  ال توجد فروق ذات داللة 

الزواج االأول للمراأة، وبني عدد االأطفال املنجبني لها.
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية على م�ستوى املعنوية بني عمل املراأة، وبني  ●

عدد االأطفال املنجبني لها.
بني  ●  )0.05( املعنوية  م�ستوى  على  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

عدد  وبني   ، فيه(  املرغوب  االأطفال  وعدد  القرابة  )�سلة  ال�سائدة  والتقاليد  العادات 
للمراأة. املنجبني  االأطفال 

ا�ستخدام  ● اإح�سائية على م�ستوى املعنوية )0.05( بني  ال توجد فروق ذات داللة 
الن�ساء و�سائل تنظيم االأ�رشة، وعدد االأطفال املنجبني لهن.

منهجية البحث: 
لقد اعتمدنا يف بحثنا هذا على املناهج االآتية: 

املنهج الو�سفي: الذي يعتمد على توظيف الدرا�سات النظرية املتعلقة بهذا البحث،  ♦
وكذلك على حتليل نتائج التعدادات ال�سكانية وامل�سوحات املتعددة.
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املنهج االإح�سائي التحليلي: الذي يعتمد على جمع البيانات ميدانيًا وحتليلها  ♦
.SPSS وفق الربنامج االإح�سائي

جمتمع البحث وعينته: 
مدينة  يف  االإجناب  �سن  يف  الالتي  املتزوجات  الن�ساء  من  البحث  جمتمع  يتاألف 
اأما عينة  الزور، ويقدر عددهن عام 2010 بـ )13650( امراأة،  امليادين يف حمافظة دير 
البحث فهي عينة ع�سوائية ب�سيطة تتاألف من )300( امراأة يف �سن االإجناب )متزوجة و�سبق 
لها الزواج( من ن�ساء مدينة امليادين، وذلك يف عام 2010.وقد جمعت بيانات الدرا�سة يف 
اإىل 25/ 8 لعام 2010 عن طريق عينة ع�سوائية ب�سيطة،  الواقعة ما بني 15/ 6  الفرتة 
حيث طبِّقت الباحثة اأدوات الدرا�سة )اال�ستبانة( بنف�سها على اأفراد العينة عن طريق املقابلة 
ال�سخ�سية بهدف تو�سيح الغر�ص من الدرا�سة، واأنها لغايات البحث العلمي، ولهذا مل نلجاأ 

اإىل كتابة اأ�سمائهن على اال�ستبانة.
واأن  ذلك،  اإذا طلب  العينة  اأفراد  ا�ستف�سارات  الرد على  الباحثة على  هذا وقد حر�ست 

ُيجنب عن االأ�سئلة بكل �سدق وجدية واهتمام.
اأ�سئلة  - من  �سوؤال  كل  عن  العينة  اأفراد  من  فرد  كل  اإجابة  من  والتاأكيد  احلر�ص 

اال�ستبانة.
خالل  - من  اإح�سائيًا  وعوجلت  البيانات  فرغت  ثم  ورمزت،  اال�ستبانات  رقمت 

احلا�سوب با�ستخدام برنامج SPSS برنامج الرزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية للح�سول 
على نتائج الدرا�سة: 

الدراسات السابقة للبحث: 
درا�سة ح�سام �سليمان عيد )2010( حول: بع�ص حمددات خ�سوبة املراأة الفل�سطينية 
اإىل معرفة بع�ص املحددات املوؤثرة يف خ�سوبة املراأة  الدرا�سة  يف قطاع غزة.هدفت هذه 
نتائج  على حتليل  املعتمد  االجتماعي  امل�سح  منهج  غزة من خالل  قطاع  الفل�سطينية يف 
امراأة   1713 عددها  البالغ  غزة  بقطاع  اخلا�ص   2004 الدميغرايف  ال�سحي  امل�سح  عينة 
الداخلة يف  اأن معظم املتغريات  متزوجة، وتبني من خالل نتائج حتليل االنحدار املتعدد 
الدرا�سة، كان لها تاأثري معنوي قوي على اخل�سوبة الرتاكمية، كما ف�رشت تلك املتغريات 
الداخلة يف النموذج جمتمعة )عمر الزوجة احلايل والعمر عند الزواج االأول، وا�ستخدام تنظيم 
االأ�رشة ووفيات الر�سع حوايل )60.3%( من التباين احلا�سل يف اخل�سوبة، ويعود حوايل 
)39.7%( من التباين اإىل تغريات اأخرى غري الداخلة يف الدرا�سة.حيث ارتبط العمر احلايل 
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للمراأة بعالقة طردية قوية ذات معنوية اإح�سائية مع اخل�سوبة، وارتبط متغريا العمر عند 
الزواج االأول وم�ستوى تعليم املراأة بعالقة عك�سية قوية مع اخل�سوبة.كما تبني وجود عالقة 
اإجناب املزيد من االأطفال ووفيات االأطفال مع اخل�سوبة. طردية بني متغريي الرغبة يف 

ومن جهة اأخرى مل يظهر وجود عالقة ذات داللة معنوية اإح�سائية ملتغري عمل املراأة وحالة 
اللجوء وحاالت االإجها�ص ووفيات االأجنة مع اخل�سوبة.وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن من اأهم 
العوامل املوؤثرة يف خ�سوبة املراأة يف قطاع غزة هو متغري عمر الزوجة احلايل، حيث اأتى 
باملرتبة االأوىل يف تاأثريه على م�ستوى اخل�سوبة، تاله يف املرتبة متغري العمر عند الزواج 

االأول، ثم متغري ا�ستخدام تنظيم االأ�رشة واأخرياً متغري وفيات الر�سع.
درا�سة -vegard skirbekk- 2008 حول: اجتاهات اخل�سوبة وفقًا للحالة االجتماعية: 
با�ستخدام  االجتماعي  باملركز  اخل�سوبة  ارتباط  طريقة  املقالة  هذه  تناق�ص 
جمموعة بيانات جديدة واأبحاث عديدة امتدت لقروٍن عدة من عام 1270- 2006 عرب 
اأقاليم العامل كافة لتدر�ص نوع االرتباط بني )اخل�سوبة واحلالة االجتماعية( .وقد كانت 

النتائج كما ياأتي: 
عام  - قبل  العامل  لكل  واخل�سوبة  االجتماعية  احلالة  بني  الطردية  العالقة  وجدت 

1750 يف االأغلب )15 عينة من اأ�سل 18 عينة( .
ن�سف  - من  اأقل  يف  طردية  العالقة  كانت   1900 عام  اإىل   1750 عام  من  بينما 

العينات )15 من اأ�سل 37 عينة( .
من عام 1900اإىل عام 2006 كانت العالقة الطردية يف اأقل من الربع )201من  -

اأ�سل 824عينة( .
اأما فيما يتعلق باآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية وال�رشق االأو�سط: وجدت التاأثريات  -

ال�سلبية فقط من بداية القرن األـ )20( دااًل على اأن العالقة العك�سية بني اخل�سوبة واحلالة 
اإىل  االأرجح  على  يرجع  وذلك  البالد،  تلك  يف  حدوثها  يف  تاأخراً  اأكرث  كانت  االجتماعية 

التحول االإجنابي املتاأخر يف تلك االأقاليم من العامل.
درا�سة عبد اهلل الزعبي- 2006- حول: ال�سكان والتنمية وال�سحة االإجنابية وعالقتها 
بالظروف املعي�سية يف اليمن، وذلك با�ستخدام بيانات �سحة االأ�رشة اليمني لعام 2003.
وقد اأ�سار الباحث اإىل اأن التحاق املراأة بالتعليم له اأثر قوي على ا�ستخدامها لو�سائل تنظيم 
التعليم عمومًا بني  انت�سار  الو�سطية املوؤثرة على اخل�سوبة، بينما  االأ�رشة كاأحد املوؤثرات 
التعليم �سخ�سي  تاأثري  اأثر، وبالتايل فاإن  له  لي�ص  الثانوية  واإن كان ملا بعد  االأ�رشة  اأفراد 

ولي�ص للمحيط املحلي.
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درا�سة عبد اخلالق اخلتاتنة –منري الكراد�سة- 2005- حول: اأثر بع�ص املتغريات 
ال�سلوك  اإىل فهم  الدرا�سة  االأردن تهدف هذه  الدميغرايف يف  املراأة  �سلوك  االجتماعية على 
الدميغرايف للمراأة االأردنية من جهة، وعالقته ببع�ص املتغريات االجتماعية: )تعليم وعمل 
والدين ومكان االإقامة وزواج االأقارب والفارق بني عمر الزوجني( من جهة اأخرى، وذلك 
من واقع بيانات م�سح ال�سكان وال�سحة االأ�رشية لعام 2002.واأظهرت النتائج اأن معدالت 
التي  االنخفا�سات  بع�ص  من  الرغم  على  مرتفعة  زالت  ما  االأردين  املجتمع  يف  اخل�سوبة 
حققتها بع�ص ال�رشائح االجتماعية، وبخا�سة لدى �رشيحة الن�ساء االأكرث تعليمًا.كما اأظهرت 
النتائج اأهمية تاأثري هذا املتغري يف خف�ص خ�سوبتهن على عك�ص م�ستوى تعليم الزوج الذي 

اأظهر تاأثرياً �سعيفًا.
درا�سة: منري عبد اهلل كراد�سة- 2005- حول: ال�سلوك االإجنابي والقرابة يف االأردن.

تهدف الدرا�سة اإىل حتديد العوامل االجتماعية واالقت�سادية املوؤثرة يف تباين اأمناط 
الزواج وحتليل طبيعة العالقة بني منط زواج االأقارب وال�سلوك االإجنابي لل�سكان يف االأردن، 
اأظهرت  ال�سكان وال�سحة االأ�رشية يف االأردن عام1997.وقد  وذلك من واقع بيانات م�سح 
النتائج اأن منط زواج االأقارب ما يزال منطًا �سائعًا يف االأردن، وبخا�سة لدى بع�ص ال�رشائح 
االجتماعية مثل: االأفراد االأقل تعليمًا والفئات االأكرب عمراً.وخل�ست الدرا�سة اأي�سًا اإىل وجود 
تاأثري معنوي دال اإح�سائيًا لنمط زواج االأقارب يف �سلوك االأفراد االإجنابي، وبخا�سة فيما 
اأكرب من االأطفال الذكور  يتعلق بحجم خ�سوبتهم املف�سلة والرغبة يف احل�سول على عدد 
وعدد االأطفال املتوفني يف االأ�رشة، بينما مل تظهر الدرا�سة اأي عالقة معنوية دالة اإح�سائيًا 

بني منط زواج االأقارب، واخل�سوبة الفعلية وا�ستخدام و�سائل منع احلمل.
من  ظبي  اأبو  اإمارة  يف  اخل�سوبة  حمددات  اجتاهات  حول   –  )2004( طه  درا�سة 
الدرا�سة  ظبي.وتو�سلت  اأبو  اإمارة  يف   2001 عام  واملن�ساآت  ال�سكان  م�سح  بيانات  واقع 
 )4.7( اإىل   1987 عام  يف  حي  مولود   )5.4( من  الكلي  اخل�سوبة  معدل  انخفا�ص  اإىل 
مولود حي يف عام 2001.وبالن�سبة لالأهمية الن�سبية لتاأثريات املحددات املبا�رشة على 
خ�سوبة املواطنات يف االإمارة، فقد اأظهرت نتائج التحليل اإن متغري مدة احلياة الزوجية، 
ياأتي باملرتبة االأوىل يليه متغري مدى االنف�سال الزوجي، وياأتي باملرتبة الثالثة متغري 
العقم املوؤقت ب�سبب توقف الر�ساعة النا�سئ عن وفاة الطفل، ثم يليه يف الرتتيب متغري 

ا�ستخدام تنظيم االأ�رشة.
االجتماعية  العوامل  حول:   2004  – يعقوب  ح�سني  املجيد  عبد  حممد  درا�سة 

واالقت�سادية املوؤثرة على خ�سوبة املراأة يف مدينة رام اهلل- فل�سطني.
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اعتمدت هذه الدرا�سة على عينة ع�سوائية موؤلفة من 360 امراأة يف رام اهلل، وناق�ست 
هذه الدرا�سة جمموعة من العوامل التي توؤثر على اخل�سوبة مثل: عمر املراأة والدخل والتعليم 
العمر  بني  اأن هناك عالقة طردية  النتائج  واأظهرت  والدين  والتقاليد  والعادات  والتح�رش 
عك�سية  عالقة  هناك  اإن  حني  يف  واخل�سوبة،  والدخل(  الزوجية  احلياة  ومدة  لالأم  احلايل 
املتعدد  االنحدار  معادلة  تطبيق  واخل�سوبة.وعند  والتعليم(  االأول  الزواج  عند  العمر  بني 
اخلطوات فقد كان متغري مدة احلياة الزوجية اأكرثها تف�سرياً لعدد االأطفال املنجبني، يليه 
عدد االأطفال املتوفني يف املرتبة الثانية، ثم عدد �سنوات التعليم للمراأة باملرتبة الثالثة، 

واأخرياً عمل املراأة باملرتبة الرابعة.
ال�سعودية م�ستوياتها وبع�ص  العربية  – اخل�سوبة يف اململكة  ر�سود، 2001  درا�سة 
اإىل  الدرا�سة  الدميغرافية واالجتماعية واالقت�سادية واملكانية.حيث هدفت هذه  حمدداتها 
فيها،  املوؤثرة  العوامل  اأهم  على  والوقوف  ال�سعودية  يف  اخل�سوبة  م�ستويات  اإىل  التعرف 
وذلك بناًء على م�سح دميغرايف �سامل اأجري يف عام 1999، وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة 
االأول وتعليم  الزواج  العمر عند  ال�سعودية منها:  املراأة  املوؤثرة يف خ�سوبة  من املتغريات 
املراأة ووفيات االأطفال ومكان االإقامة.كما بينت اأن م�ساركة املراأة يف العمل وتعليم الزوج 

وا�ستعمال و�سائل منع احلمل مل توؤثر التاأثري املتوقع يف اخل�سوبة.
اأما درا�سة �ساك�سينا وجوردي- 2001: هدفت اإىل معرفة العوامل التي كانت م�سوؤولة 
 1997  -1992 عامي  بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  اليمن  يف  اخل�سوبة  انخفا�ص  عن 
الرئي�ص  العامل  اأن  اإىل  الدرا�سة  الدميغرافية، وتو�سلت  ال�سحية  امل�سوح  بيانات  من خالل 
امل�سوؤول عن التغري يف خ�سوبة اليمن، هو ا�ستخدام و�سائل منع احلمل تاله عامل انقطاع 

الطمث بعد الوالدة 
االجتماعية  العوامل  من  جمموعة  هناك  اأن  على  ال�سابقة  الدرا�سات  كل  اأجمعت 
هذه  بني  فيما  وا�سح  خالف  هناك  اخل�سوبة.وكان  يف  املوؤثرة  وال�سيا�سية  واالقت�سادية 
املتغريات  على  ركزوا  من  املتغريات.فهناك  هذه  من  اأي  بتناول  يتعلق  فيما  الدرا�سات 
االجتماعية وبع�سهم على االقت�سادية واالجتماعية.اأما درا�ستنا ف�ستتناول بع�ص العوامل 
االجتماعية واالقت�سادية بالرتكيز على مدينة امليادين يف حمافظة دير الزور يف نهاية عام 
2010التي مل ي�سبق لها التناُول بالبحث والدرا�سة، وُيعدُّ هذا البحث ا�ستكمااًل لبحث �سابق 
حول: )النظام االإجنابي يف �سورية واأثره على التنمية( قامت به الباحثة يف مدينة امليادين 
دير  العدد13،   ،2011 العلمية  والبحوث  للدرا�سات  الفرات  جامعة  )جملة  عام2010  يف 
الزور، �سورية( .حيث تعرفنا من خالله على املحددات العمرية البيولوجية واالأنرثبولوجية 



80

امليادين(  مدينة  في  ميدانية  د. إميان سليمان)دراسة 
العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة على عدد األطفال املنجبني للمرأة 

�سن  امراأة متزوجة يف   )300( موؤلفة من  ب�سيطة  ع�سوائية  بدرا�سة عينة  االإجنابي  للنظام 
االإجناب، وكان من اأهم النتائج التي تو�سلنا اإليها: 

بلغت فرتة النظام البيولوجي لالإجناب يف العينة املدرو�سة )33.6( �سنة.هذا ويبداأ  -
النظام االإجنابي االأنرثبولوجي لن�ساء املدينة ب�سن مبكرة ن�سبيًا )21.51( �سنة باملتو�سط 
اإىل  النظام  هذا  فرتة  ت�سل  وبالتايل  باملتو�سط،  �سنة   )37.50( متاأخرة  ب�سن  وينتهي 

)15.99( �سنة، وخاللها تنجب املراأة )5.30( اأطفال باملتو�سط 
ما زالت ظاهرة الزواج املبكر �سائدة يف املدينة، حيث بلغت ن�سبة املتزوجات يف  -

عمر )19( �سنة فما دون )48.6%( .كما وجدنا اأن ربع ن�ساء العينة اأجننب املولود االأول يف 
عمر )15- 19( �سنة، واإن ما يقارب الن�سف )47 %( من الن�ساء اأجننب املولود االأخري يف 

عمر )40- 49( �سنة.
العينة  - يف  الدميغرافية  الفتوة  معدل  ارتفاع  اإىل  اأدى  ال�سائد  االإجنابي  النظام  اإن 

لي�سل اإىل )42.5%( واإىل ارتفاع ن�سبة الطالب يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي، اإذ و�سلت اإىل 
)69 %( من جممل طالب العينة املدرو�سة، مما �سكل عبئًا ثقياًل على مقومات التنمية، حيث 
اإىل )4.15(  االقت�سادية  االإعالة  االقت�سادي )25.07%( وو�سل معدل  الن�ساط  بلغ معدل 

�سخ�سًا، ورفع ن�سبة اال�ستثمار الدميغرايف يف جمال التعليم 
للن�ساء يف  االقت�سادية واالجتماعية  يف حني �سرتكز درا�ستنا هذه على اخل�سائ�ص 

�سن االإجناب، واأثر هذه اخل�سائ�ص على عدد االأبناء املنجبني للمراأة يف مدينة امليادين.

املبحث األول - اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للنساء يف سن اإلجناب 
قي سورية: 

حجم الن�ساء يف �سن االإجناب: . 1
بلغ عدد الن�ساء يف �سن االإجناب يف �سورية )3111( األف اأنثى وفق تعداد عام 1994، 
وهو ي�سكل ما ن�سبته )46.2%( من جممل اإناث القطر، وارتفع هذا العدد اإىل )4468( األف 
اأنثى يف عام 2004، واإىل )5187( األف اأنثى يف عام 2010، وهو ي�سكل )51.46%( من 
جممل اإناث القطر، وهذا يعني اأن ما يزيد عن ن�سف االإناث يف القطر هن يف مرحلة االإجناب 

)املكتب املركزي لالإح�ساء واملجموعة االإح�سائية لعام 2010، دم�سق( .
هذا ويدخل �سمن مرحلة االإجناب نوعان من الن�ساء، االأول: وهو الن�ساء غري املنتجات 
دميغرافيًا )عازبات( ، وقد بلغت ن�سبتها يف �سورية عام 2010 )38.8%( من جممل االإناث 
يف �سن االإجناب.والثاين: وهو الن�ساء املنتجات دميغرافيًا )متزوجات و�سبق لهن الزواج( ، 
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وهو حمور درا�ستنا، وقد و�سلت ن�سبتها اإىل )61.2%( من جممل االإناث يف �سن االإجناب، مع 
االإ�سارة اإىل اأن ن�سبة املتزوجات منها بلغت )58.71%( من جممل االإناث يف �سن االإجناب.
هذا يعني اأن الن�سبة الكربى من االإناث يف �سن االإجناب يف �سورية هي منتجة دميغرافيًا.
 )%  61( الزور  دير  حمافظة  يف  بلغت  املحافظات.فقد  باختالف  الن�سبة  هذه  وتختلف 
 ، الرقة )58.6%( واحل�سكة )%52.1(  ال�رشقية  ُتعدُّ مرتفعة مقارنة مع املحافظات  والتي 
واملحافظات الداخلية حم�ص )59%( وحماه )58%( .يف حني تتقارب مع باقي املحافظات 
االأخرى: )املكتب املركزي لالإح�ساء ونتائج تعداد عام 2004 ح�سب املحافظات ودم�سق( .

اخل�سائ�س االجتماعية للن�ساء يف �سن االإجناب: . 2
اخل�سائ�ص  عند  الوقوف  خالل  من  للن�ساء  االجتماعي  الواقع  اإىل  نتعرف  اأن  ميكن 

االجتماعية لهن املتمثلة بالتعليم والزواج و�سلة القربى وا�ستخدام و�سائل منع احلمل.
اخل�سائ�س التعليمية للن�ساء يف �سن االإجناب: . 1

اجلدول  من  ويظهر  االإجناب،  �سن  يف  للن�ساء  التعليمي  امل�ستوى   )1( اجلدول  يو�سح 
اأن هناك )63.54%( من الن�ساء يف القطر هن من حملة االبتدائية فما دون، يف حني بلغت 

ن�سبة الن�ساء من حملة الثانوية فاأكرث )%20.65( .
الجدول )1( 

التوزيع النسبي للنساء في سن اإلنجا	 والمتزوجات منهن في سورية 
حسب المستوى التعليمي لعام 2009 %

جامعيمعهدثانويةاإعداديةابتدائيةملمة اأمية امل�ستوى التعليمي 

12.51.641.918.112.28.15.6ح�رش
30.51.342.412.56.45.11.8ريف

201.4442.1015.909.776.933.95جممل

الرابع –خصائص  الفصل  لعام 2009  األسري  المسح  نتائج  لإلحصاء-  المركزي  المكتب  المصدر: 
السيدات جدول 1- 4، دمشق.

كما نالحظ من اجلدول )1( تباين الواقع التعليمي بني الريف واحل�رش بدرجة كبرية.
الواقع بلغ م�ستويات متدنية جداً يف كثري  اأن هذا  كما يتباين بتباين املحافظات.اإذ جند 
لدى  االأمية  ن�سبة  اأن  الزور.اإذ نالحظ  دير  �سيما يف حمافظة  وال  ال�سورية  املحافظات  من 
الثلث  عن  يزيد  وما   )%49.61( الن�سف  يقارب  عاليًا  م�ستوى  بلغت  املتزوجات  الن�ساء 
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االأخرى،  التعليمية  امل�ستويات  الن�ساء يف باقي  ن�سبة  )31.68%( منهن ملمات وتنخف�ص 
وبالتايل جند اأن )87.47%( من الن�ساء يف �سن االإجناب واملتزوجات يف املحافظة هَن من 
دير  تعداد2004 ملحافظة  ونتائج  لالإح�ساء  املركزي  )املكتب  دون  فما  االبتدائية  حملة 
الزور( .وهذا يعني اأن الن�ساء يف �سن االإجناب يف املجتمع ال�سوري ما زلن يعانني من تدين 
م�ستواهن التعليمي، وهذا ما يحتاج اإىل نه�سة حقيقية بواقع املراأة التعليمي، وخا�سة يف 

املحافظات ال�رشقية من القطر، ومنها حمافظة دير الزور.
ال�سن عند الزواج االأول: . 2

يف  يوؤديه  الذي  الدور  خالل  من  االإجنابية،  العملية  يف  جداً  مهمًا  املوؤ�رش  هذا  ُيعدُّ 
تقلي�ص اأو ات�ساع الفرتة اخل�سبة يف حياة املراأة.هذا وما زالت ظاهرة الزواج املبكر منت�رشة 
بو�سوح يف ن�سيجنا االجتماعي.اإذ جند اأن )33.3%( من الن�ساء يف �سورية بالعمر )20- 
49( �سنة كن قد تزوجن يف �سّن دون 18 �سنة، وذلك يف عام 2009، يف حني بلغ متو�سط 
العمر عند الزواج االأول ملجمل الن�ساء يف �سورية )25.39( �سنة )املكتب املركزي لالإح�ساء، 
ونتائج م�سح ال�سحة االأ�رشي لعام 2009 ودم�سق( ، وُيعدُّ هذا العمر اأقل من مثيله يف بع�ص 
الدول العربية مثل: االأردن )28.1( �سنة وتون�ص )27.6( �سنة واملغرب )28.7( �سنة وليبيا 
)32.4( �سنة يف حني ُيعدُّ اأعلى من مثيله يف دول اأخرى مثل فل�سطني )23( �سنة وال�سودان 
)22.8( �سنة وال�سعودية )22.8( �سنة بينما يقارب مثيله يف م�رش )25.8( �سنة والبحرين 
)25( �سنة )جامعة الدول العربية- 2008( .واختالف هذا العمر يرجع اإىل اختالف الظروف 

االقت�سادية واالجتماعية داخل كل بلد عربي.
وعلى اعتبار اأن الزواج املبكر يرتافق غالبًا باإجناب مبكر، فاإن ذلك يوؤدي اإىل ظهور 
هذا   )Bates, L- 2007.p101( الر�سع  ووفيات  االأمهات  وفيات  منها  عديدة،  �سلبية  اآثار 
وي�سكل الزواج املبكر خطراً على �سحة االأم واملولود. واإن حتقيق اأمومة اآمنة يتطلب اإلغاء 
الزواج املبكر، وهذا يتطلب خلق بيئة م�ساعدة ل�سحة االأم واملولود اجلديد، ويتطلب حتدي 

 )unicef- 2009- p33( املوانع االقت�سادية والثقافية واالجتماعية
اخل�سائ�س االقت�سادية للن�ساء يف �سن االإجناب: . 3

بلغت ن�سبة النا�سطني اقت�ساديًا للن�ساء يف �سن االإجناب واملتزوجات منهن يف �سورية 
يف عام 2009 )15.3%( ، وُتعدُّ هذه امل�ساهمة �سعيفة )املكتب املركزي لالإح�ساء، م�سح 
االأ�رشة لعام 2009، جدول 4.7دم�سق( .وهي متاثل ما هي عليه يف حمافظة دير  �سحة 
الزور، والبالغة )15.73%( )املكتب املركزي لالإح�ساء، نتائج تعداد عام 2004 ملحافظة 
ت�سري  اإذ  املتكرر،  االإجناب  اإىل  منه  جانب  يف  يرجع  االنخفا�ص  هذا  .ولعل  الزور(  دير 
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الدرا�سات اإىل اأن الن�ساء يف البلدان النامية اللواتي ينجنب اإناثًا يف الوالدة االأوىل، والثانية 
ي�سبح احتمال انقطاعهن عن العمل كبري جداً، ذلك اأن اإجناب االإناث املتكرر يوؤدي اإىل كرب 
حجم االأ�رشة، وذلك ب�سبب الوالدات املتتالية من اأجل اإجناب الذكر، وبالتايل ي�سعب على 

 )Porter.Mania& Elizabeth, m- 2009- p15(.املراأة النزول اإىل ميدان العمل

املبحث الثاني - اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لعينة الدراسة وأثرها 
على عدد األبناء املنجبني يف مدينة امليادين: 

قدر حجم الن�ساء يف �سن االإجناب يف مدينة امليادين بـ )22571( اأنثى وهي ت�سكل 
)46.3%( من جممل اإناث املدينة وبلغ عدد الن�ساء املتزوجات منهن )13650( امراأة وهي 
ت�سكل )60.5%( من جممل الن�ساء يف �سن االإجناب يف املدينة، كما ت�سكل )13.67%( من 
جممل حجم �سكان مدينة امليادين واملقدر بـ )99812( ن�سمة وذلك يف عام 2010 )مديرية 

االأحوال املدنية، ال�سجل املدين يف مدينة امليادين، 2010( .
واقع اخل�سوبة يف العينة املدرو�سة: . 1
معدل املواليد اخلام: . 1

ت�سري نتائج الدرا�سة امليدانية اإىل اأن معدل املواليد اخلام كان اأكرث منه على م�ستوى 
نتائج  بينته  ما  باالألف ح�سب   )32.53( مقابل  باالألف   )43.3( ن�سبته  بلغت  القطر حيث 
االإح�سائية  واملجموعة  لالإح�ساء  املركزي  )املكتب  لعام 2009  القطر  املدين يف  ال�سجل 

لعام 2010، دم�سق( .
توزيع ن�ساء العينة ح�سب عدد االأبناء يف مدينة امليادين: . 2

الزواج  ب�سبب  اأوالد  لديهن  لي�ص  الن�ساء  اأن )4.3%( من  امليدانية  الدرا�سة  بينت  لقد 
عن  يزيد  ما  اأن  جند  حني  االإجناب.يف  على  بع�سهن  قدرة  عدم  وكذلك  ن�سبيًا،  احلديث 
حني  يف  اأوالد،  خم�سة  لديهن   )%12( واأن  اأوالد،   )3  -2( لديهن   )%26.6( الن�ساء  ربع 
وجدنا  مرتفعة.كما  ن�سبة  وهي  فاأكرث  اأوالد  �سبعة  لديهن  الن�ساء  من   )%35.4( اأن  جند 
بلغ متو�سط  ال�سنوات فما دون.هذا وقد  �ست  اأطفال بعمر  لديهن  الن�ساء  اأن )62.7%( من 
مثيله  مع  قارَناه  ما  اإذا  مرتفعًا  املتو�سط  هذا  وُيعدُّ  اأطفال   )5.30( للمراأة  االأطفال  عدد 
على م�ستوى القطر والبالغ )3.6( اأطفال، وكذلك على م�ستوى حمافظة دير الزور والبالغ 
)4.9( اأطفال، وذلك لعام 2009 )املكتب املركزي لالإح�ساء وم�سح �سحة االأ�رشة ال�سوري 

2009 وجدول 7.3.1- دم�سق( .
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اخل�سائ�س التعليمية لعينة الدرا�سة واأثرها على عدد االأبناء املنجبني: . 2
بينت لنا نتائج الدرا�سة امليدانية اأن ربع الن�ساء ترتكز بامل�ستوى التعليمي االبتدائي 
الرتتيب، يف حني  والثانوي على  االإعدادي  )25.7%( و )13%( و )12.3%( بامل�ستويني 
ت�سل ن�سبة حملة املعهد املتو�سط اإىل )16.3%( ون�سبة اجلامعيات اإىل )12.7%( .يف حني 
االبتدائية  الن�ساء من حملة  اإن )44.7%( من  القول:  االأميات )12%( .وميكن  ن�سبة  بلغت 
فما دون، وما يقارب ثالث اأرباع الن�ساء )70%( من حملة الثانوية فما دون.وهذا يعني 
اأن امل�ستوى التعليمي للن�ساء يف العينة املدرو�سة اأف�سل بكثري مما هو عليه يف القطر ويف 

حمافظة دير الزور.
كما اأظهرت الدرا�سة امليدانية اأن متو�سط عدد االأطفال ينخف�ص كلما ارتفع امل�ستوى 
لدى  جنده  اأطفال،   )7.64( باملتو�سط  لديها  االأمية  املراأة  اأن  جند  للمراأة.فبينما  التعليمي 
اأربعة اأطفال لغاية الن�ساء من حملة  اأعلى من  امللمة )6.38( اأطفال، ويبقى هذا املتو�سط 
املعهد املتو�سط، يف حني ينخف�ص لدى اجلامعية لي�سل اإىل )3.92( اأطفال.ونالحظ اأن هذا 
املتو�سط لدى جميع الن�ساء ولكل امل�ستويات التعليمية اأعلى من املتو�سط العام على م�ستوى 
اأن )79%( من اجلامعيات و  اأطفال، فقد وجدنا من خالل درا�ستنا  القطر والبالغ )3.66( 
)77.5%( من حملة املعهد املتو�سط و )89.1%( من حملة الثانوية يف�سلن عدداً من االأبناء 
عدد  متو�سط  انخفا�ص  حقيقة  يخفي  ال  هذا  االأ�رشة.ولكن  يف  اأطفال   )6  -4( بني  يرتاوح 
امل�ستويات  لدى  مثيله  عن  فاأكرث  الثانوية  مرحلة  يف  وخا�سة  املتعلمات،  للن�ساء  االأبناء 
الن�ساء  الثقايف وال�سحي لدى  اأن »التعليم يرفع من درجة الوعي  التعليمية املتدنية، ذلك 
)الهيئة   « النوعية  خ�سائ�سها  حت�سني  وحماولة  احلجم  �سغرية  الأ�رش  يتطلعن  ويجعلهن 
اإىل حمدودية  التعليمي يوؤدي  االأ�رشة- 2008( ، يف حني تدين امل�ستوى  ل�سوؤون  ال�سورية 
 « االإجنابية وهو ما يرفع من وترية اخل�سوبة لديها  ال�سحة  وعي املراأة مببادئ وحقوق 
ويعر�سها ملواجهة حاالت احلمل غري املرغوب، وي�سعف ا�ستخدامها لو�سائل تنظيم االأ�رشة« 
)الهيئة ال�سورية ل�سوؤون االأ�رشة- 2008( .حيث بينت درا�ستنا امليدانية اأن ن�سبة ا�ستخدام 
اجلامعيات لتنظيم االأ�رشة بلغت )65.7%( مقابل )24.6%( حلملة االبتدائية.كما اأن »دخول 
املراأة يف مرحلة التعليم االإعدادي من دون اأن تتزوج يعني فقدان ثالث �سنوات من وترية 
املدى الزمني خل�سوبتها، كما يعني التحاقها بالتعليم الثانوي فقدان ثالث �سنوات اأخرى 

وهكذا بالن�سبة اإىل التعليم اجلامعي » )الهيئة ال�سورية ل�سوؤون االأ�رشة- 2008( .
اأننا  اأن )sig=.000<0,05( اأي  والختبار �سحة الفر�سية االأوىل جند من اجلدول )2( 
نرف�ص فر�سية العدم ونقبل الفر�سية البديلة اأي اأن هناك فروقًا جوهرية بني متو�سط عدد 

االأوالد ح�سب امل�ستوى التعليمي لالأمهات.
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االرتباط  معامل  بلغ  املتغريين  بني  االإح�سائية  العالقة  طبيعة  فح�ص  خالل  ومن 
امل�ستوى  بني  العك�سية  العالقة  يوؤكد  وهذا   ،)2( اجلدول  يبينه  كما   )0.343  -( بينهما 
ال�سابقة  الدرا�سات  العديد من  النتيجة مع  للمراأة، وتتفق هذه  االأبناء  التعليمي، وبني عدد 

منها على �سبيل املثال )ر�سود، 2001 –عيد، 2010( .
الجدول )2( 

F يظهر معامل االرتباط لمتغيرات الدراسة الميدانية وقيمة

.Sigقيمة Fمعامل االرتباطاملتغري امل�ستقل

92.3990.000-0.486العمر عند الزواج االأول
6.4190.000-0.347تعليم املراأة 

8.6740.01-0.188عمل املراأة
0.02026.0880.983تنظيم االأ�رشة

0.2553.0800.000�سلة القربى
0.2998.5940.000احلجم املرغوب فيه

ال�سن عند الزواج االأول لعينة الدرا�سة واأثره على عدد االأبناء املنجبني: . 3
العينة تتميز بالزواج يف �سن مبكر ن�سبيًا، فقد بلغ  اأن ن�ساء  الدرا�سة امليدانية  بينت 
متو�سط العمر عند الزواج االأول للعينة )20.64( �سنة، وُيعدُّ اأعلى من مثيله يف حمافظة دير 
الزور والبالغ )19.75( �سنة وفق تعداد عام 2004 حيث وجدنا اأن ن�سبة الن�ساء املتزوجات 
يف عمر دون 15 �سنة و�سلت اإىل )8.3%( وترتفع هذه الن�سبة كثرياً لت�سل اإىل )40.3%( يف 
اأن هناك )80.3%( منهن تزوجن يف عمر 24 �سنة فما  فئة العمر 15- 19 �سنة.ونالحظ 
دون.يف حني جند اأن هذه الن�سبة تنخف�ص كثرياً لدى الفئات العمرية الكبرية ن�سبيًا اإذ جند 
اأن ن�سبة املتزوجات يف عمر30 �سنة فاأكرث بلغت )6.6%( وبالتايل جند اأن )48.6%( من 
الن�ساء كن قد تزوجن يف عمر 19 �سنة فما دون، وبالتايل لديهن فرتة اإجناب اأكرب يف حال 

عدم وجود موانع اإجبارية كاملر�ص اأو اختيارية كا�ستخدام و�سائل تنظيم االأ�رشة.
وقد بلغ متو�سط عدد االأبناء للمتزوجات يف العمر دون 15 �سنة )8.8( اأطفال وانخف�ص 
اإىل )6.6( اأطفال للمتزوجات عند العمر 15- 19 �سنة، وي�ستمر هذا املتو�سط باالنخفا�ص 
كلما ارتفع ال�سن عند الزواج االأول لي�سل اإىل )2.7( اأطفال للمتزوجات يف العمر 35- 39 
�سنة.وذلك ب�سبب تقل�ص ال�سنوات اخل�سبة يف حياة املراأة.هذا »ويرتافق الزواج املبكر مع 
والتقاليد  والعادات  الزواج  بفعل  العمل  من  واالن�سحاب  للمراأة  التعليمي  امل�ستوى  تدين 
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العوامل االجتماعية واالقتصادية املؤثرة على عدد األطفال املنجبني للمرأة 

االجتماعية والثقافية التي تنمط عمل املراأة يف املنزل« )التقرير الوطني االأول- 2008( .
فقد بينت درا�ستنا امليدانية اأن ن�سبة اجلامعيات املتزوجات يف عمر )19( �سنة فما 
دون بلغت )5.2%( مقابل )12.2%( حلملة املعهد و )29.7%( حلملة الثانوية، ويظهر اأثر 

ال�سن عند الزواج االأول على اخل�سوبة من خالل اجلدول )2( 
حيث يالحظ اأن قيمة )sig=.000<0,05( ؛ اأي اأننا نرف�ص فر�سية العدم، ونقبل الفر�سية 
اأبنائها.هذا  الزواج االأول للمراأة وعدد  ال�سن عند  اأن هناك فروقًا جوهرية بني  اأي  البديلة؛ 
وت�سري نتيجة االرتباط يف اجلدول )2( اإىل وجود عالقة عك�سية بني العمر عند الزواج االأول، 
ومتو�سط عدد االأطفال للمراأة حيث بلغ معامل االرتباط )- 0.480( .وهذه النتيجة تتفق مع 

معظم الدرا�سات املذكورة مثل: )عيد 2010، ر�سود 2001، يعقوب 2004( .
اخل�سائ�س االقت�سادية لعينة الدرا�سة واأثرها على عدد االأبناء املنجبني: . 4

بينت نتائج الدرا�سة امليدانية اأن )26.33%( من الن�ساء هن عامالت، )73.7%( هن 
عاطالت عن العمل.اأما بالن�سبة للعامالت فنجد اأن الن�سبة الكربى )92.9 %( يعملن خارج 
املنزل.وتتفاوت وظيفة ن�ساء العينة، فنجد اأن )45.7%( هن معلمات و )17.3%( مدر�سات 
و )3.9%( مهند�سات و )3.9%( طبيبات و )1.6%( حماميات و )3.9%( م�ساعدات باملنزل 
و )23.6%( يف اأعمال اأخرى غري املذكورة )موظفة – ممر�سة..( .ونالحظ هنا اأن م�ساهمة 
القطر،  كٍل من  م�ستوى  اأعلى من مثيالتها على  بلغت  املدرو�سة  العينة  بالعمل يف  الن�ساء 
والبالغة )15.1%( وحمافظة دير الزور، والبالغة )15.7%( ، وذلك يف عام 2009، )املكتب 

املركزي لالإح�ساء، م�سح �سحة االأ�رشة لعام 2009، دم�سق( .
اإىل  و�سل  العاملة  غري  للمراأة  االأطفال  عدد  متو�سط  اأن  امليدانية  درا�ستنا  بينت  كما 
فهو  ذلك  طفل.ومع   )1.17( بفارق  العاملة  للمراأة  اأطفال   )4.62( مقابل  اأطفال،   )5.79(
مرتفع اإذ اإن معظم العامالت هن من املعلمات حيث اإن وجود دور احل�سانة بقرب املدر�سة، 
وهذا قد ال ي�سكل عائقًا كبرياً اأمام كرثة عدد االأطفال.كما اأن )82.6%( من العامالت يف�سلن 

)4- 6( اأطفال يف االأ�رشة ح�سب ما بينته درا�ستنا امليدانية.
وت�سري الدرا�سات يف املك�سيك على �سبيل املثال: »اإىل اأن الن�ساء الريفيات الفقريات ذات 
الثقافة والتعليم  اإىل تفاوت  التفاوت يرجع  اأعلى مبرتني من ن�ساء احل�رش، وهذا  خ�سوبة 

 )Feldman, B,.2009p51( »والت�سغيل واحلالة االجتماعية للن�ساء
االأبناء للعامالت مقارنة مع غري  انخفا�ص متو�سط عدد  الدرا�سة  ونالحظ من خالل 
اأن  كما  وداخله،  املنزل  خارج  كبرية  م�سوؤوليات  يحملها  املراأة  عمل  اأن  وذلك  العامالت، 



87

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون - ج )1( - حزيران 

الفلنديات  الن�ساء  اأن  اإىل  الغربية  الدرا�سات  ورعاية.فت�سري  وقت  اإىل  حتتاج  الطفل  تربية 
الالتي لديهن طفل مل يكمل عامه االأول ينفقن )25%( من وقتهن لرعايته.

 )OECD family database 2010-(

من جهة اأخرى، فاإن العمل خارج املنزل يوؤدي اإىل تو�سيع مدارك الن�ساء واطالعهن 
حجم  من  للحد  وامل�سوؤولية  الرغبة  تزيد  حياتهن.وكذلك  �سلوك  اأ�سلوب  حول  بينهن  فيما 

 )banerjee b- 2004( االأ�رشة
قيمة  اأن  يالحظ  حيث   )2( اجلدول  خالل  من  اخل�سوبة  على  العمل  اأثر  ويظهر 
اأن هناك  اأي  البديلة؛  الفر�سية  العدم، ونقبل  اأننا نرف�ص فر�سية  اأي  ؛   )sig=.001<0,05(
االأبناء  عدد  ومتو�سط  يعملن  اللواتي  لالأمهات  االأبناء  عدد  متو�سط  بني  جوهرية  فروقًا 
ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ص  اإليه  تو�سلت  ما  النتيجة عك�ص  يعملن.وهذه  اللواتي ال  لالأمهات 
مثل: درا�سة )ر�سود- 2001( .يف حني تتفق مع درا�سات اأخرى مثل: )يعقوب، 2004- عيد، 
2010( ، وقد بلغت قيمة معامل االرتباط بينهما )- 0.188( كما يبينها اجلدول )2( وهي 

عالقة عك�سية، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة )يعقوب، 20040 –عيد، 2010( .
العادات والتقاليد ال�سائدة يف عينة الدرا�سة واأثرها على عدد االأبناء املنجبني: . 5
العمومة . 1 اأبناء  من  املتزوجات  ن�سبة  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت  االأقارب:  زواج 

بلغت )23.7%( يف حني بلغت ن�سبة املتزوجات من اأبناء اخلالة والعمة )15.7%( ون�سبة 
املتزوجات من اأزواج تربطهم �سلة قرابة بعيدة )23.7%( .وبالتايل بلغت ن�سبة الزواج من 
مرتفعة  العينة  االأقارب يف  الزواج من  ن�سبة  للغرباء.وُتعدُّ   )%37( مقابل   )%63( االأقرباء 
جداً، اإذا ما قارناها مع ما هي عليه على م�ستوى القطر والبالغة )38.9 %( عام 2009 يف 
حني هي اأقل مما هي عليه يف حمافظة دير الزور والبالغة و )66.8%( وارتفاع هذه الن�سبة 
يرجع اإىل قوة العالقات االأ�رشية يف هذه املدينة التي تت�سم بالطابع الريفي )م�سح �سحة 

االأ�رشة ال�سوري 2009، دم�سق( .
الذين ال تربطهم �سلة  اأن متو�سط عدد االأطفال لالأزواج  الدرا�سة امليدانية  كما بينت 
قربى قد بلغ )4.27( اأطفال يف حني يرتفع هذا املتو�سط لدى االأزواج االأقارب لي�سل اإىل 
)5.90( اأطفال.وهذا يرجع بحكم تغلب ثقافة اجلماعة على ثقافة الفرد وتغلب قوة الروابط 
بل  فقط،  وحدها  بها  يتعلق  ال  االإجنابي  ل�سلوكها  املراأة  »فتنظيم  التقليدية  االجتماعية 
يخ�سع اإىل تاأثريات اجتماعية وثقافية معقدة ميثل فيها تدخل االأهل واالأمهات الكبريات 
اللواتي ينتمني اإىل ثقافة خ�سوبة مرتفعة يف االأ�سا�ص عامال اأ�سا�سيًا يف التاأثري يف ال�سلوك 
االإناث«  االأوائل من  اإذا كان املواليد  االأ�رشة عمومًا، وال �سيما  االإجنابي للمراأة ويف حجم 

)الهيئة ال�سورية ل�سوؤون االأ�رشة، 2008، دم�سق( .
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والختبار �سحة الفر�سية الرابعة جند من اجلدول )2( اأن )sig=.000<0,05( اأي اأننا 
اأن هناك فروقًا جوهرية بني متو�سط  اأي  البديلة؛  نرف�ص فر�سية العدم، ونقبل الفر�سية 
االأبناء  عدد  ومتو�سط  باأزواجهن  قرابة  �سلة  لهن  توجد  ال  اللواتي  لالأمهات  االأبناء  عدد 
لالأمهات اللواتي توجد لهن �سلة قرابة باأزواجهن.وهذه النتيجة تخالف ما تو�سلت اإليه 
درا�سة )الكراد�سة، 2005( يف حني تتفق مع نتيجة )عيد، 2010( .ونالحظ من اجلدول 
الزوجني حيث  القرابة بني  االأطفال و�سلة  اأن هناك عالقة طردية بني متو�سط عدد   )2(

بلغ معامل االرتباط )0.255( .
تف�سيل االأ�رضة الكبرية احلجم: ويظهر ذلك من خالل عدد االأطفال املرغوب فيه.. 2

فقط،  اأبناء  �ستة  لديها  يكون  باأن  ترغب   )%44( الزوجات  من  الكربى  الن�سبة  اأن  فنالحظ 
اأبناء و )15%( يرغنب باأربعة  اأن )10.7%( يرغنب باأن يكون لديهن خم�سة  يف حني جند 
اأبناء يف حني ُتعدُّ ن�سبة الن�ساء الالتي يرغنب بثالثة اأبناء �سغرية جداً حيث بلغت )%1.7( 
 )%72.6( بلغت  فاأكرث  اأبناء  ب�ستة  يرغنب  الالتي  الن�ساء  ن�سبة  اإن  القول:  ميكن  وبالتايل 
وهي ن�سبة مرتفعة جداً.هذا وقد بلغ متو�سط عدد االأبناء املرغوب فيه يف العينة املدرو�سة 
هنا  ونالحظ  اأطفال   )5.30( والبالغ  الفعلي  العدد  متو�سط  من  اأقل  وهو  اأطفال،   )5.11(
ارتفاع متو�سط عدد االأطفال املرغوب فيه يف العينة مقارنة مبا هو عليه على م�ستوى القطر 
والبالغ )4.2( اأطفال يف عام ، 2009يف حني ُيعدُّ اأقل مما هو عليه على م�ستوى حمافظة 

دير الزور، والبالغ )6.2( اأطفال )نتائج م�سح �سحة االأ�رشة ال�سوري عام2009، دم�سق( 
والختبار �سحة الفر�سية الرابعة جند من اجلدول )2( اأن )sig=.000<0,05( ؛ اأي اأننا 
نرف�ص فر�سية العدم، ونقبل الفر�سية البديلة، اأي اأن هناك فروقًا جوهرية بني متو�سط عدد 
االأبناء املرغوب فيه وعدد االأبناء الفعلي.ونالحظ اأن هناك عالقة طردية بني متو�سط عدد 
االأطفال ومتو�سط عدد االأطفال املرغوب يف اإجنابهم، حيث بلغ معامل االرتباط )0.299( 

.اأي اأن املراأة تنجب حتى يتحقق العدد املرغوب فيه من االأبناء.
كما تتجلى الثقافة االإجنابية ال�سائدة لدى ن�ساء هذه املدينة بتاأييدهن للحمل املبكر، 
يزيد  ما  اأن  )�سليمان- 2010(  درا�سة  بينت  املتقاربة.اإذ  احلمول  وكذلك  املتاأخر  واحلمل 
على ربع الن�ساء )27%( يف �سن االإجناب يف مدينة امليادين يوؤيدن احلمل واالإجناب حتى 
�سن متاأخر )اأربعني �سنة فـ اأكرث( .واأن )59%( من الن�ساء يوؤيدن االإجناب املبكر )17- 19( 
�سنة وما يزيد على ثالث اأرباع الن�ساء يف �سن االإجناب )77%( يف�سلن االإجناب على فرتات 
واإن  االإجنابي،  الواقع  على  ال�سائدة  الثقافة  هذه  .وتوؤثر  ون�سف(  �سنة  اأو  )�سنة  متقاربة 
اأر�ص الواقع يتاأثر بالواقع االقت�سادي واالجتماعي وال�سحي للمراأة ب�سكل  حتقيقها على 

خا�ص ولالأ�رشة ب�سكل عام.
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تنظيم االأ�رضة يف عينة الدرا�سة واأثره على عدد االأبناء املنجبني: . 6
ت�سري نتائج درا�ستنا امليدانية اإىل اأن ن�سبة ن�ساء املدينة امل�ستخدمات لو�سائل تنظيم 
االأ�رشة قد بلغت )24.5%( .ونالحظ انخفا�ص هذه الن�سبة مقارنة مبا هي عليه على م�ستوى 
حمافظة دير الزور والبالغة )26.3%( .يف حني تنخف�ص ب�سكل كبري جداً مقارنة مع م�ستوى 
املحافظات  اأقل  الزور  دير  حمافظة  ُتعدُّ  حيث   2009 عام  يف   )%60.6( والبالغة  القطر 
ال�سوري عام  االأ�رشة  االإطالق.)م�سح �سحة  االأ�رشة على  لو�سائل تنظيم  ا�ستخدامًا  ال�سورية 
2009، جدول 8.1، دم�سق( وبينت الدرا�سة امليدانية اأن متو�سط عدد االأطفال للمراأة التي 
ت�ستخدم و�سائل التنظيم بلغ )5.50( اأطفال يف حني بلغ للن�ساء اللواتي ال ي�ستخدمن هذه 

الو�سائل )5.51( اأطفال.
 Sig.=0.980 اأن   )2( اجلدول  من  جند  اخلام�سة  الفر�سية  �سحة  والختبار 
للن�ساء  االأبناء  عدد  متو�سط  بني  جوهرية  فروق  توجد  ال  وبالتايل  وهي.005>0،980 
)اأي  للتنظيم؛  امل�ستخدمات  للن�ساء غري  االأبناء  االأ�رشة، ومتو�سط عدد  تنظيم  امل�ستخدمات 
تنظيم االأ�رشة ال يوؤثر على متو�سط عدد االأبناء يف العينة املدرو�سة( ، وتتفق هذه النتيجة 
مع ما تو�سلت اإليه بع�ص الدرا�سات ال�سابقة مثل: درا�سة )ر�سود، 2001( .اإال اأنها تخالف ما 
اها من املتغريات  تو�سلت اإليه درا�سة )�ساك�سينا وجودي 2001 وطه، 2004( ، والتي ُيعدُّ

الرئي�سية املوؤثرة على اخل�سوبة يف االإمارات ويف اليمن.
طردية،  عالقة  وهي   )0.020( املتغريين  بني  االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  وقد  هذا 
كما هو وا�سح يف اجلدول )2( ، وهذا يعني اأن الن�ساء ال ي�ستخدمن و�سائل منع احلمل اإال 
االأ�رشة  تنظيم  برامج  فاعلية  عدم  يعني  وهذا  االأبناء،  من  فيه  املرغوب  العدد  اإجناب  بعد 
يف املدينة املدرو�سة، حيث وجدنا من درا�ستنا اأن )34.3%( من اجلامعيات ال ي�ستخدمن 
و�سائل تنظيم االأ�رشة مقابل )68.1%( من حملة املعهد و )66.7%( من حملة الثانوية.هذا 
وتوؤكد نتائج امل�سح االأ�رشي يف �سورية لعام 2009 اأن متو�سط عدد االأطفال للمراأة عند اأول 
ا�ستخدام لو�سائل منع احلمل يف حمافظة دير الزور بلغ )4.3( اأطفال، وُيعدُّ مرتفعًا مقارنة 
بـ )2.5( اأطفال على م�ستوى القطر: )م�سح �سحة االأ�رشة ال�سوري 2009، دم�سق( .ونالحظ 
اأن العالقة الطردية بني تنظيم االأ�رشة وعدد االأبناء عك�ص ما هو متوقع نظريًا، وهذه النتيجة 

توؤيدها بع�ص الدرا�سات ال�سابقة مثل: درا�سة )اخلريف، 2001 –عيد، 2010( .
ولبيان اأي العوامل اأكرث تاأثرياً على عدد اأبناء املراأة للعينة املدرو�سة، اأدخلت جميع 
املوؤثرة  العوامل  اأهم  معرفة  اأجل  من  املتعدد  االنحدار  منوذج  وفق  ال�سابقة  املتغريات 
نتائج  اإىل  النظر  خالل  وتف�سريها.ومن  وحتديدها  امليادين  مدينة  يف  املراأة  خ�سوبة  يف 
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عدد  على  معنوي  تاأثري  لها  كان  الدرا�سة  يف  الداخلة  املتغريات  معظم  اأن  جند  النموذج، 
االأبناء املنجبني للمراأة، ومن جهة اأخرى، ظهرت بع�ص املتغريات التي ال يوجد لها داللة 
القربى.كما  االأ�رشة و�سلة  ا�ستخدام تنظيم  االأبناء، وهي  اإح�سائية يف تاأثريها على عدد 
يف  احلا�سل  التباين  من   )%33.4( جمتمعة  النموذج  يف  الداخلة  املتغريات  تلك  ف�رشت 
الدرا�سة.كما  داخلة يف  اأخرى غري  تغريات  اإىل  التباين  من   )%66.6( ويعود  االأبناء  عدد 

يو�سحه اجلدول )3( .
واأظهرت نتائج النموذج اأهمية متغري العمر عند الزواج االأول للمراأة يف تاأثريه على 
عدد االأبناء فبلغت قيمة )بيتا( )- 0.405( ، وهذا يعني اأن ارتفاع عمر املراأة عند الزواج 
االأول مبقدار )2.5( �سنة يوؤدي اإىل خف�ص االإجناب لديها مبعدل مولود واحد وذلك مع حتييد 
اأثر املتغريات االأخرى.ونالحظ اأن قيمة معامل االنحدار بيتا �سالبة، وهذا دليل على وجود 

العالقة العك�سية بني املتغريين.وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدرا�سات ال�سابقة.

الجدول )3( 
معامات االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة الميدانية 

Model R R Square Adjusted R Square

4 0.578d 0.334 0.32

Coefficientsa

Model
 Unstandardized

Coefficients
 Standardized
Coefficients t Sig.

B Std.Error Beta

4

 (Constant) 13.488 1.410 9.565 .000

ال�سن عند الزواج االأول للمراأة  - .231 .037  - .405  - 6.305 .000

احلجم املرغوب فيه من االأطفال .274 .105 .140 2.609 .010

امل�ستوى التعليمي للمراأة  - .568 .133  - .347  - 4.269 .000

هل تعملني باأجر  - 1.739 .449  - .286  - 3.874 .000

اأبنائها  وعدد  املراأة  تعليم  م�ستوى  بني  العك�سي  االرتباط  النتائج  اأظهرت  كما 
بينت  تنجبه.كما  الذي  االأبناء  عدد  انخفا�ص  نالحظ  املراأة  تعليم  ارتفع  فكلما  املنجبني، 
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نتائج االنحدار املتعدد اأهمية تعليم املراأة يف تاأثريه على االإجناب، حيث بلغت قيمة معامل 
االنحدار )0.347-( وهذا يعني اأنه اإذا ارتفع عدد �سنوات تعليم املراأة مبقدار )3( �سنوات 
وتو�سح  االأخرى.هذا  املتغريات  اأثر  حتييد  مع  وذلك  واحد،  طفل  مبقدار  اإجنابها  انخف�ص 
نتائج االنحدار املتعدد وجود عالقة طردية بني عدد االأبناء املرغوب يف اإجنابهم والعدد 

الفعلي من االأبناء، حيث بلغت قيمة معامل االنحدار )0.140( .
كما اأظهرت النتائج اأن عمل املراأة يوؤثر ب�سكل وا�سح على اإجنابها، فقد بلغت قيمة 
معامل االنحدار )بيتا( )0.286-( ؛ اأي اأنه كلما زادت �سنوات عمل املراأة مبقدار )3.5( 
اأثر املتغريات االأخرى.ونالحظ  �سنة انخف�ص اإجنابها مبقدار طفل واحد، وذلك مع حتييد 
واإجنابها. املراأة  عمل  بني  العك�سية  العالقة  دليل  وهذا  �سالبة،  االنحدار  معامل  قيمة  اأن 
بني  من  القربى  و�سلة  االأ�رشة  تنظيم  متغريي  من  كل  ا�ستبعد  النموذج  اأن  جند  حني  يف 
الناجت يف طريقة  املعامالت  ذلك من خالل جدول  من  التاأكد  املذكورة، وميكن  العوامل 
با�ستخدام  اآليًا  وا�ستبعدت  معنوية،  االنحدار غري  اأن معامالت  تبني  التام حيث  االنحدار 
هذه الطريقة، حيث بلغت قيمة االختبار ل�سلة القربى )0.734( ، وهو اأ�سغر من م�ستوى 
بلغت  .كما   )2005 )الكراد�سة-  درا�سة  تتفق مع  النتيجة  ، وهذه   )0.05( املقرتح  الثقة 
الثقة املقرتح  اأ�سغر من م�ستوى  قيمة االختبار ال�ستخدام تنظيم االأ�رشة )0.132( وهي 
)0.05( .وتاأتي هذه النتيجة على عك�ص ما هو متوقع نظريًا، وتوؤيد هذه النتيجة الفر�سية 

الثانية، وتتفق مع درا�سة )ر�سود- 2001( .
واأظهرت نتائج النموذج اأن من اأهم العوامل املوؤثرة يف عدد االأبناء للمراأة يف مدينة 
امليادين- كما تو�سحها قيمة معامالت االنحدار اخلطي املتعدد بيتا- هو العمر عند الزواج 
االأول حيث اأتى باملرتبة االأوىل يف تاأثريه على عدد االأبناء، تاله احلجم املرغوب فيه، ثم 

تعليم املراأة واأخرياً عمل املراأة.

النتائج: 
من خالل درا�ستنا وحتليلنا للبيانات تو�سلنا اإىل ما ياأتي: 

تدين امل�ستوى التعليمي لن�ساء العينة املدرو�سة، اإذ بلغت ن�سبة حملة االبتدائية فما . 1
دون )44.7%( .وما زالت ظاهرتا الزواج املبكر وزواج االأقارب منت�رشتني يف املدينة، اإذ 
بلغت ن�سبة الن�ساء اللواتي تزوجن يف عمر 19 �سنة فما دون )48.6%( يف حني بلغت ن�سبة 
املتزوجات من قريب )63%( ، كما وجدنا تف�سيل االأ�رشة كبرية احلجم؛ اإذ بلغ متو�سط عدد 
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االأبناء املرغوب يف اإجنابهم يف العينة )5.11( اأطفال، بينما بلغ متو�سط عدد االأبناء الفعلي 
تنظيم  لو�سائل  امل�ستخدمات  الن�ساء  ن�سبة  اأطفال.هذا وتنخف�ص  العينة )5.30(  للمراأة يف 

االأ�رشة يف املدينة لت�سل اإىل )24.5%( .وكذلك ن�سبة العامالت لت�سل اإىل )%26.33( .
هناك عالقة عك�سية بني العمر عند الزواج االأول للمراأة وعدد اأبنائها، ويبني معامل . 2

االنحدار اخلطي املتعدد اأن زيادة عمر املراأة عند الزواج االأول بـ )2.5( �سنوات توؤدي اإىل 
خف�ص االإجناب مبعدل مولود واحد، وذلك مع حتييد املتغريات االأخرى.

وجود عالقة عك�سية بني م�ستوى تعليم املراأة وعدد اأبنائها، ويبني معامل االنحدار . 3
املتعدد اأن زيادة تعليم املراأة )3( �سنوات توؤدي اإىل خف�ص اإجنابها مبعدل مولود واحد مع 

حتييد املتغريات امل�ستقلة االأخرى.
هناك عالقة عك�سية بني عمل املراأة وعدد اأبنائها، ويبني معامل االنحدار اخلطي . 4

املتعدد اأن زيادة عمل املراأة بـ )3.5( �سنوات توؤدي اإىل خف�ص اإجنابها بـمعدل مولود واحد.
كما وجدت عالقة طردية بني احلجم املرغوب فيه وعدد االأبناء الفعلي للمراأة . 5
ي�سري معامل االنحدار اخلطي املتعدد اإىل عدم وجود داللة اإح�سائية ملتغريي �سلة . 6

الرغم من ذلك جند من خالل  للمراأة، وعلى  االأبناء املنجبني  االأ�رشة وعدد  القرابة، تنظيم 
التحليل الو�سفي اأن ن�سبة املتزوجات من اأقارب قد بلغت )63%( ، واإن متو�سط عدد االأبناء 

للن�ساء املتزوجات باأقارب بلغت )5.90( مقابل )4.27( للمتزوجات من اأغراب.
االأبناء . 7 عدد  يف  املوؤثرة  العوامل  اأكرث  من  للمراأة  االأول  الزواج  عند  العمر  ُيعدُّ 

املنَجبني للمراأة يف العينة املدرو�سة، يليه العدد املرغوب فيه من االأبناء يف املرتبة الثانية، 
فامل�ستوى التعليمي للمراأة يف املرتبة الثالثة وعمل املراأة يف املرتبة الرابعة 

التوصيات: 
من خالل النتائج ال�سابقة ميكن اأن نتو�سل اإىل جمموعة من التو�سيات: 

العمل على زيادة االهتمام مبحو اأمية الكبار والرتكيز على براجمها ومدى �سمولها . 1
وتطبيقها، وخا�سة بريف املحافظة.

تقدمي برامج توعوية وتثقيفية ودعمها بدرجة كبرية لبيان خماطر الزواج املبكر . 2
من  ي�سببه  اأن  ميكن  وما  االأقارب،  زواج  اأثر  املولود.وبيان  وكذلك  االأم  حياة  على  واأثره 

اأمرا�ص.
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يتقبل . 3 حتى  املدينة  يف  اأكرب  بدرجة  وتفعيلها  االأ�رشة  تنظيم  لربامج  اأكرب  دعم 
االأهايل فكرة التنظيم وفوائدها ال�سحية واالقت�سادية واالجتماعية.وذلك من خالل املنابر 

الدينية واجلمعيات االأهلية واملنظمات املحلية.
اإن الق�سم االأكرب من الن�ساء يف �سن االإجناب يف املدينة ال يعمل، لذا ال بد من العمل . 4

تنموية  م�رشوعات  وخلق  اال�ستثمارات  حجم  زيادة  خالل  من  الريفية  املراأة  تنمية  على 
منا�سبة، تعمل على توظيف الطاقة املهدورة لرفع واقعها االقت�سادي وبالتايل االجتماعي.

وخا�سة . 5 ال�رشقية،  املحافظة  بواقع  للنهو�ص  ومكثف  اأكرب  ب�سكل  الدولة  اهتمام 
بواقع املراأة من خالل تركيز اجلهود التنموية وزيادتها يف هذه املحافظة. 
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