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 الشكر والتقدير

العملالمتواضععميوخالقيالذيمنّموالياهللأشكر ىذا الكريمبإتمام لوجيو أنمتضرعا
.فيميزانحسناتييتقبمومنيويجعمو
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 :فإنيأتقدمبالشكرالجزيلوالثناءالعظيملكلمنساعدفيإنجـاحىـذهالرسالةوأخصبالذكر
الستاذياأل فاضمَن الرسالة:ين عمى الدكتورةالدكتور عمر عايد المشرَفين ،و جوليا دروبر
وعمىما،لخطواتاألولىمنذاشرافعمـىىذاالبحثومتابعتواإلاعمىقبوليم(اهللاحفظيم،)

رشادساعد العملبيذهالصورة.عمىإمنحانيمنصدرواسعونصحوا  أناهللأسألخراجىذا
 .نيخيرالجزاءماعيجزيي

اهللحفظيمافاخر الخميميد.و  أحمد فتيحةد. : الفاضمينكماوأتقدمبالشكرالجزيلألستاذيّ
ثرائوبالنصائحوالتوجييـاتالتـي، البحثوا  بقبولمناقشةىذا فـيإخراجوساعدتعمىتفضميما

 فـيميـزانحسناتيماأنيجزلليماهللأسأل،بأفضلصورة ىـذا كما . الثوابويجعلعمميـم
التيشقتطريقاصعباحتىوصمتإلىجامعة النجاح الوطنيةوأتقدمبالعرفانوالتقديرلجامعتنا

 بين العالية المكانة داريينصروحىذه وا  وأساتذة وعمادة رئاسة العالمية وشكريموصول .العمم
دراستيفيبرنامجبعمميموخبرتيمطيمةفترةعميّامعمماتوالمعممينالذينمابخمولجميعال

الذيساعدنيودعمنيالدكتور شاكر خميلوقدوتيأخيوسنديكماوأشكر .دراساتالمرأة
تيجميعاعمىتشجيعيموأتقدمبالشكرالجزيلألفرادأسر.وإعطانيالكثيرمنوقتووجيده

 .ومساعدتيمليحتـىأتممتبحثيىذا
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 درجة المشاركة عمىلدي الزوجين  معميالت مستوى تأثير
 خاذ القرارات األسرية في محافظة طولكرمفي ات  

 إعداد
 شاكر خميل إبراىيمحسين 

 إشراف
 د. عمر عايد

 . جوليا دروبرد
 الممخص

درجةالمشاركةعمىلدىالزوجينالتعميممستوىتأثيرفحصمدىإلىىذهالدراسةسعت
القرارات اتخاذ طولكرماألسريةفي محافظة ،في تأثيرمدىالكشفعنإلىأيضاسعتوقد
 مستوى،األسرةإقامةمكان،عمرالزواجلدىالزوجين،)سنالزوجيناألخرىمتغيراتالدراسة

لمزوجين الشيري الدخل لمزوجين( العممية الحالة ، الزوعمى بين المشاركة اتخاذدرجة في جين
تمسحبالتيتعيشفيمحافظةطولكرم.واألسرنمجتمعالدراسةمنوتكوّ.األسريةالقرارات

استخدمتالدراسة(أسرة،و262تمكالعينة)أفرادبمغوالمتيسرةطريقةالعينةالدراسةمنيابأفراد
.لجمعالبياناتالستبانةاأداةاعتمدتالدراسةو.المنيجالوصفيالتحميمي

الزوجينتعميممتغيرمستوىأنمجموعةمنالنتائجكانأبرزىا:إلىتوصمتالدراسةوقد
االقتصاديةوالقرارات،تنظيمالنسلواإلنجابيتناسبطرديامعالمشاركةبينالزوجينفيقرارات

عاملالعمرأنإلىكماخمصت،القراراتاالجتماعيةبعضو،بعضالقراراتالمصيريةو،لألسرة
الزوج فيالقراراتعمىيؤثرعند ياالجتماعوالمصيريةالمشاركة عاملتأثيرمنأكثرلألسرةة

المجال فيىذا الزوجة و.العمرعند األزواجالذينتزوجأنإلىتوصمتالدراسة ضمنالفئةوا
ضمنواأمامنتزوج،تنظيمالنسلومشاركةفيقراراتاإلنجابأكثر(سنوىم40-31العمرية)

( العمريتين  30-21الفئتين 40-31)و( ىم أكثر( االقتصادية القرارات في القراراتومشاركة
مشاركةفيالقراراتأكثر(سنوىم50-41),والذينتزوجواضمنالفئةالعمريةالمصيريةلألسرة

توصمت.االجتماعية (مخيم،قرية،متغيرمكانالسكن)مدينوأنإلىأيضاكما تأثيرليسلو



 ن

ىناكعالقةبينأنإلىتوصمتالدراسةو.المشاركةبينالزوجينفيالقراراتاألسريةعمىيذكر
تنظيمالنسلبحيثتقلّواإلنجابالمشاركةبينالزوجينفيقراراتودخلالزوجةالشيريمستوى

زاددخلالزوجةالشي فيمثلىذاتمكالمشاركةكمما تفردىا منالقراراتالنوعريلصالحزيادة
كما،مستوىدخلالزوجفيىذهالقراراتتأثيرمنأعمىتأثيرمستوىدخلالزوجةلوتأثيرنأو

لمزوجةأنإلىتوصمتالدراسة العممية تأثيرلمتغيرالحالة العمميةلمزوجكبرمأا نتأثيرالحالة
فيقراراتاإلنجابوتنظيمالنسل.المشاركةبينالزوجينعمى

عمىجودةصناعالقراربالتركيزوزيادةاالىتماممنالجياتالرسميةبوقدأوصتالدراسة
مرفيمحافظةطولكوفيالمجتمعالفمسطينيبشكلعامالمتعممينأكثرمناالىتمامبأعدادالتعميم

حديثيالزواجفيبرامجوفئةاألزواجالشابةعمىالتركيزعمىالعمل,كماأوصتببشكلخاص
المشاركةبينالزوجين التوعيةبضرورة القراراتاألسريةلياآلو فياتخاذ باإلضافة،اتالسميمة

بينالجنسينمنخاللتقميصالفجوةالتعميمالتوزيعالعادللمخصصاتعمىضرورةالعملإلى
زيادةعمىالعملوالتعميم.ذلكلرفعالعائداالجتماعيمنواإلناثومنالذكورالمتعممينفينسب

فيالمشاركةبينتأثيرالمخيماتحتىتصبحأكثروفيالمناطقالريفيةالتعميماالىتمامبنوعية ا
.األسريةالزوجينفيالقرارات

:المفتاحيوالكممات

العائداالجتماعيلمتعميم(،القراراتمشاركة،األسريةالقرارات،)مستوىالتعميم
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 األولالفصل 
 أىميتياو مقدمة الدراسة 

 مقدمة الدراسة

في،المجتمعاتالبشريةبشكلمباشرفيأسرعالوسائلالتيتؤثروحدأىمّأالتعميميعتبر
نوأعمىإليوالحكوماتفيجميعدولالعالمالتيبدأتتنظرأدركتياالتيو،الحياةمجاالتشتى
مةعاالمخرجاتالفأىمحدأ،وتحسينالنوعالبشريو،االستثمارفيالجانبالبشريأنواعأىممن

،مامنالجوانبغيرىوالسياسيولمجانباالقتصاديإضافة،التغيراالجتماعيولمعممى أنكما
والتعميم المجتمعونوعيتو شرائح بين توزيعو في أيعدّ،العدالة المعتمَأىمحد لدىالمؤشرات دة

التيتستخدمياتمكو،تقاريرالتنميةالبشريةو،البنكالدوليو،المتحدةاألمممثل،المنظماتالدولية
 لمحكم الشعوبعمىالييئات تقدم في ، العالم ودول المجتمعات تمك التقدمسمّعمىتصنيف م

النظماألبويةالتيو،تخطيالقيودالتقميديةعمىبالغوفيقدرةالمجتمعأىميةلمالذلكمن،البشري
قد المجتمعات تمك القرونكانت عبر لنفسيا المؤشراتأو،بنتيا ىذه توزيعدالعىم في الة

المرأةتعميممنىنابدأتفيالسنواتالقميمةالماضيةقضاياو،بينالجنسينالتعميممخصصات
تحتلّ العربي المجتمع أولويات في متقدما أكثرفيموقعا ومن  المعاصرة، التاريخية المرحمة

الثقافية التيارات بين جدال الواحد.الموضوعات المجتمع داخل تزايدالمتباينة إلى ذلك ويرجع
يشيدىاالعالمبأسرهالتياإلنسانيوتحررالفكريوموجاتال،حقوقاإلنسانواالىتمامبالديمقراطية

االقتصاديةفيوالسياساتاالجتماعيةفيومايرتبطبيامنتحوالتىيكمية،العولمةتأثيرتحت
.دولالعالمالمختمفة

البشرية التنمية تقرير أجراىا توصمتالبحوثالتي ىنا بياناتالدخل.،ومن باستعمال
البشرية. والتنمية المساواة عدم بين عكسية عالقة وجود تكشفعن نتائج إلى البشرية لمتنمية

و الصحة في الفوارق ظل في العالقة ىذه فيالتعميموتظير الفوارق ظل في منيا أكثر
(.2013،)تقريرالتنميةالبشرية.الدخل
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يشكلأكثرمظاىراإلجحافتفشًياالتعميمانعدامالمساواةبينالجنسينفيمجالأنكما
رغمالتحسنالكميفيونصفعددالسكان.وألنياتؤثرعممياعمىنحفيالمجتمعاتالعربية،

اإلناثبالمدارساالبتدائية،المرأةتعميممستويات معدالتالتحاق ىذه،والثانويةوازدياد أن إال
التي،اإلنجازاتلمتنجحبالقدرالكافيفيتعديلالمواقفوالمعاييراالجتماعيةالمتحيزةضدالمرأة

عمىنح تشدد اإلو وتعززحصريعمىالدور نجابيلممرأة فيمساوالعدم والمرأة الرجل بين اة
من الحياةمختمف كان.احي الكبير التحدي تىذا أخرى تداعيات المرأةفلو أمام تحديات خمق

.(2005،العربية)تقريرالتنميةاإلنسانيةالعربية

 تقاأشارتكما البشرية ريرالتنمية إلىأنعددالتعميموالتقريرالعالميلرصد لمجميع،
مامونبالقراءةوالكتابةممّمميونم256.946ُمميوننسمة،منيم353.8سكانالدولالعربيةبمغ

وأشارتإلىأنخالصة.مميونأمي96.836ّلعربيةيصلإلىيعنيأنعدداألميينفيالدولا
فيالوطنالعربيتصلإلى األمية التقاريرتوضحأننسبة مجموعإجمالي%من19.73ىذه

 إلى اإلناث لدى األمية نسبة حيثتصل لدى60.60السكان، األمية نسبة وصمت بينما ،%
 (.2013،البشرية)تقريرالتنمية..%39.42الذكورإلى

المجو عن الحديث الفمسعند أشارتتمع خاصفقد بشكل طيني اإلحصائياتواألرقام
%لمذكور،50.8%مقابل49.2تنسبةاإلناثبمغأن2011عاملجيازاإلحصاءالفمسطيني

نسبةالزيادةفيمعدالتمعرفةالقراءةوالكتابةأنمالفتياتعميواقعتعننفسالدراسةتكشفكما
بينوسنة15بينالنساء بالنساءأكثرتفوقنظيرتيا إالّ،الرجالمقارنة تصلبعد لم إلىأنيا

 نسبة في الرجالالمتعممينمستوىالذكور المرحمةو.من التحاقاإلناثفي نسبة تتحدثأن
تتساوىتقريباىذهالنسبةو،%46حوالي%مقابل54حواليالثانويةأعمىمنيامقارنوبالذكور؛

،اإلناثلصالحالعاليالتعميمفقدأظيرتفجوةفيالعاليمعميبالنسبةلمتأمافيالمرحمةاألساسية
 بمغ %1.4حيث األكاديمي العام كانت2011-2010في األكاديمي%0.9بينما العام في

أشارت.1995-1994 الفترةكما حجمعمىرتبشكلكبيرىذهالنسبأثّأناألرقامفيىذه
انخفاضعمىالمرأةفيالمجتمعيؤثربشكلواضحتعميمزيادةنسبةأنفيومماالشكو,األسرة
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مقارنةب2011فردعام5.8إلىاألسرةحيثتتحدثالدراساتعنانخفاضحجماألسرحجم
6.4 منجانبعمىالذييدلاألمر1997عام لىوانخفاضالخصوبة األسرةونحالتوجوا 

األسرحسابعمىأفضلتتكونفيياراراالمشاركةفياتخاذالقأنالتيمنالمعروفوالنووية،
النوويةاألسرفياتخاذالقرارلتصبحنسبةاألبويالنظامباعتّاتقيدافيأكثرالتيتكونوالممتدة
,وأضافتالدراسةأنالتوجونحو1997%فيالعام73.3مقارنةب2010%فيعام85.9

رالوظيفيلألسرةمخرجاتانتشارالتعميمبيناألسروالناتجعنالتغيّالنمطالنوويلألسرةكأحد
عمالالزراعيةوالتجاريةاألجلالحمايةوالمساعدةفيمنأالذيكانىدفوالتجمعفيأسركبيرة،و

وأصبح المشتركة الوظيفةاآلتوالصناعية تعد فمم إليو الحاجة النتفاء الحجم صغيرة األسرة ن
الحمايةبسببوجوالرئيسيةلألس مؤسساتأخرىرة توفرذلكوأصبحد لدىغيراألسرة التوّجو

أوالشخص القراراتاألسريةدوناالعتمادفيذلكعمىالجد األزواجالشابةلالنفرادفياتخاذ
التحولفيشكلاألسرةالمسيطرفياألسرةالممتدة، إلتباعبرزتالحاجةلتمكاألسرومنىذا

التخاذالقراراتوالتيينبغيأنتكونبالمشاركةبينالزوجينإالأناألسرالعربيةأنماطجديدة
الرجلنّأرغمانتقالياإلىىذاالنمطمناألسرةمازالتتتبعالنمطاألبويفياتخاذالقراراتوىو

(.2011)الجيازالمركزيلإلحصاءالفمسطيني،ىوصاحبالحقفياتخاذتمكالقرارات.

اإلحصاءمنجيازالواردةاإلحصائياتأشارتموضعالدراسةفقد،ظةطولكرمففيمحاأما
تاإلناثحيثبمغوعندالذكورالتعميممنالمحافظاتالتيترتفعفييانسبأنياإلىالفمسطيني

وكانتنسبةاإلناث%.10.2(سولورياالجامعي)بكتعميميمانيواوسنة15منأعمىاألفرادنسبة
سنوبالمقارنةمع15%منمجملعدداإلناثفوقسن9نيينتعميمينالجامعيىياتيأالمو

سنةوتعتبرىذهالنسبةمنالنسبالممتازةفي15منمجملعددالذكورفوق%لمذكور11.4
حصاءاإلالفرقبينالذكورواإلناثفيالتعميمعمىمستويالوطنككل)الجيازالمركزينقص

(.2011الفمسطيني
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 مشكمة الدراسة

أنّ إال الحديث، فيالعصر  الفمسطينية التغيراتالتيطرأتعمىأوضاعاألسرة رغم
التّ العالقات تحكميا زالت ما األسري النظام داخل والمرأة الرجل بين العالقة طبيعة نّوأبعية،

 لفرضالخضوعالذكوريةالسيادة المطمقة السمطة أعطتلمرجل ، الفمسطينية بعضاألسر في
بأناألسرةفيالمجتمعالفمسطينيتشكّ التنظيماالجتماعيومركزًابالقوةعمىالمرأة،عممًا لنواة

انتماءاتيم األفراد يتوارثفيو والمجتمع، الوسيطبينالفرد وتعد ، وبالتاليالمختمفةلنشاطاتيا ،
االجتماعية.لاألسرةالفمسطينيةأىميةكبيرةفيصقلىويةاألفرادمنخاللعمميةالتنشئةتشك

والتي االجتماعية، التنشئة لعممية األساسية المبادئ شّكمت الفمسطينية األسرة خصائص إن
استمرارية وعّززت سموكياتالفرد، لممجتمعفيضبطوتوجيو أصبحتضمناآللياتالداخمية

النوويةحيثأليارغمتحوّمعالتقميدي،فييأسرةممتدة،المجت اليقتصرنوالشكمينحواألسرة
أجيال إقامة عمى العالقاتقرابيةامتدادىا منحيثشبكة أيضًا ولكن نفسو، المسكن في معًا

ىفيشتوالتفاعالتوااللتزامات،فيصبحانتماءالفرداألولواألخيرلألسرة،وتصبحىيمرجعيتو
أنياأسرةأبويةىرميةليسفقطمنحيثالنسبأوالخطأيضاخصائصيامنأنكما.المجاالت

القرابي،بلمنحيثالسمطة،وتقسيمالعملواألدوار،فتبدأالسمطةوالمكانةوالنفوذبأكبرالذكور
عمى والمكانة العمل تقسيم ويكون األبأعمىاليرم، فيمثل اإلناثسّنًا، تندرجإلىأصغر سّنًا

(2011.)حوراني,لالمرأةفيبعضاألسرموقعًادونيًافيبنيةالعائمةأساسالجنسوالسن،وتمث

الزوجينلدىالتعميممستوىتأثيرمامدىالسؤال:عناإلجابة:فيوتتمحور مشكمة ىذه الدراسة
اإلجابةمحاولةإلىإضافة؟فيمحافظةطولكرماألسريةدرجةالمشاركةفياتخاذالقراراتعمى

ما المتغيراتمدىعن الزوجين)تأثير ومستوىتعميم الزوجين، سن الزواج،، عند الزوجين سن
األسرة لمزوجين(،مستوىالدخلالشيريلمزوجين،مكانإقامة العممية فيالتخفيفمنالحالة

تأثير وخاصةاألبويالنظام القراراتآليةفي الزوجينواتخاذ بين فيو محافظةالمشاركة في
 طولكرم؟

  



5 

 الدراسة أسئمة

:يلاعنالسؤالالرئيسالتاإلجابةقدتحددتمشكمةالدراسةالراىنةبمحاولةبشكلأكثروضوحا

  لدىمستوىتأثيرما التعميم عمىالزوجين في المشاركة درجة فياألسريةاتقرارالاتخاذ
 محافظةطولكرم؟

اآلتية:األسئمةويتفرععنىذاالسؤال

 الداللةمستوىجدفروقذاتداللةإحصائيةعندىلتو(0.05=α)فيةمشاركالعمىدرجة
 الزوجين؟تعميملمتغيرمستوىعزىتطولكرمفيمحافظةاألسريةقراراتال

 الداللةمستوىوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندىلت(0.05=α)عمىدرجةالمشاركةفي
القر طولكرم محافظة في األسرية الزوجينلمتغيرعزىتارات عند الزواجالعمروالعمر عند

 ؟لمزوجين

 الداللةمستوىجدفروقذاتداللةإحصائيةعندىلتو(0.05=α)عمىدرجةالمشاركةفي
 لمتغيرمكانالسكن؟عزىتالقراراتاألسريةفيمحافظةطولكرم

 الداللةىلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى(0.05=α)عمىدرجةالمشاركةفي
؟الدخلالشيريلمزوجينلمتغيرعزىتالقراراتاألسريةفيمحافظةطولكرم

 الداللةىلتوجدفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوى(0.05=α)فيعمىدرجةالمشاركة
 لمتغيرالحالةالعمميةعندالزوجين؟عزىتكرماألسريةفيمحافظةطولالقرارات

 أىداف الدراسة 

تيدف لىإالدراسة مستوى بين العالقة فيتعميمدراسة  والمشاركة الزوجين من كل
لىأيمدىيمكنأنيؤثرمستويو،األسريةفيمحافظةطولكرماتالقرار عندالزوجينالتعميما 

ذلكعمىوفيمحافظةطولكرمالقراراتاألسريةاتخاذينيمافيأنماطالمشاركةبوعمىمستويات
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بشكلأكثروضوحافقدتحددت،وضوءماأوضحتوالدراساتاألخرىمنوجودمثلىذهالعالقة
نىما:فالدراسةالراىنةفيىدفينرئيَسيأىدا

الزوجةومشاركةالزوجوالتعميممعنويةالعالقةالتيتربطبينمستوياتومحاولةتحديداتجاه -1
.طولكرمفيالقراراتاألسريةفيمحافظة

الد -2 إستحاول التعرف )راسة المتغيرات دور الزواج،العمرلى عند الزوجين مكان،عمر
لمزوجين،السكن الشيري لمزوجين،الدخل العممية فيالحالة المشاركة مستوى أثر في باختالفيا )

.اتخاذالقاراتاألسريةبينالزوجينفيمحافظةطولكرم

 الدراسة أىمية

1.  الضوء الفعمىتسميط عميالمشاركة بين والزوجة القراراتداخلالزوجة اتخاذ في الفمسطينية
ىذهتقوىومتيالمشاركةفيالقراراتتمكعمىفيفمسطينلمزوجينالتعميممستوىتأثيرواألسرة
 فيضوءدراسةالعواملاألخرى.؟تضعفومتى؟العالقة

دوتحميلةمحاول .2 تأثيرمديوداخلالمجتمعالذكوريالموجودورالنمطاألبويمناقشة عمىه
 فمسطين في الزوجين بين القراراتاألسرية في المشاركة ونمط التعميمدور من الحد تأثيرفي

 .لذكوريالسائدالمجتمعاألبويا

صياغةالسياساتالسكانيةومحاولةاإلجابةعمىسؤالواالستفادةمننتائجالدراسةفيبمورة .3
هفيمجالتمكينالمرأةتأثيروفيالمجتمعالفمسطينيالتعميمىبمدىأىميةزيادةمستوىاميتعمق

 .داخلأسرتياوخاصةمشاركتيافياتخاذالقراراتاألسرية

النيائيمناالستثمارفيقطاع .4 وضعنتائجالدراسةبينيديصانعيالقرارلتوضيحالعائد
التعميمالحاصمةفيةليوّالجنسينلجسرابينالتعميمأىميةالعدالةفيتوزيعمخصصاتوالتعميم

 .المرأةوبينالرجل
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 منيجية الدراسة

اا وذستخدم التحميمي الوصفي المنيج لمالءلباحث نظرا ألغراضلك المنيج ىذا مة
،الدراسة المنيج ىذا كماعمىحيثيقوم وىيوصفالظاىرة العالقاتالمؤثرة عميياتوضيح

تمكالعالقاتو وحجم وماىيتيا الباحثفيدراستواسولجمعالبيانات،اتجاىيا بحثأداةتخدم
فيلدىالمفحوصينخاصةأريحيةومنمصداقيةاألداةىذهبولماتتمتعىياالستبانةرئيسة

عينةالدراسةالتيتمسحبيامنمجتمعالدراسةبالطريقةعمىتمتوزيعياو،الدراساتاالجتماعية
 اإلحصائيةحسبالمعادلة(a=0.05)الداللةعندمستوىالمتيسرة

x = Z(c/100)2r(100-r) 

n = N x/((N-1)E
2
 + x) 

E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)] 

http://www.raosoft.com/samplesize.html 

.أسرة262ولتيبموجبياكانحجمالعينةىاو

 حدود الدراسة
الحدودالبشريةلمدراسة:تتكونمنجميعاألسرفيمحافظةطولكرموالتييبمغعددىا

يمعظميامناألسرالنوويةحيثتبمغنسبةاألسرالتيفأسرة(و07514حسبآخرإحصائية)
أفرادتمكبمغمتوسطعددفيالمحافظةكمامنمجملاألسر%60النوويةفيمحافظةطولكرم

.(0111الفمسطينياإلحصاء)الجيازالمركزي.فردا5.3األسرفيالمحافظة
المكانية الحدود تتوزع طولكرم محافظة فيي سكانيا35عمى: ،تجمعا من مناطق9مكونو

 .(2011،)الجيازالمركزيلإلحصاءالفمسطيني.مخيم2و،تجمعاريفيا24و،ريةحض

.2015/2016الزمنيةالفترةخاللالدراسةليذهالميدانيالجانبتطبيقتم:الزمنيةالحدود
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 مصطمحات الدراسة

 الدراسة منعمىتعتمد توضيحيا الباحثضرورة المصطمحاتالتيرأى من مجموعة
.إجرائيالتوضيحماعنىالباحثبيافيىذاالبحثخاللتعريفيا

 شيادةتقرعمىمياالشخصوحصلأتتعميميةخرمرحمةآو:ىإجرائيا تعميمتعريف مستوي ال
(.العاليالتعميم،الجامعية،الثانوية،اإلعدادية،االبتدائية،األميةستمستويات)إلىقسمتولكبذ

منشيادةأيعمىيحصلولمكانتلغةبأيمًعاوالكتابةالقراءةيستطيعالالفردكانإذا :أمي
 .النظاميالتعميم

،ومنأوجماعةالسمطةىيالقدرةعمىممارسةالنفوذعمىفرد:إجرائياالسمطة  أوتعريف النفوذ 
ثابتيم .أوعقابيموسائمياإصداراألوامروالنواىيممنيممكيالمخاضعينليا،ومراجعةأعماليموا 

  المشاركةفيياوالزوجينفيالقراراتاألسريةتأثيراحد:وىيمستوي إجرائيادرجة المشاركة
 .بينالزوجين

 أوالتييتخذىاالشخصو:ىيالمرحمةاألخيرةمنمراحلصنعالقراراتخاذ القرارات إجرائيا
.منوجيةنظرهوأصوبياأسمميااختياروبعددراسةالبدائلالمتاحةاألشخاصمجموعةمن

 :التيتعتقدأنياأفضلتمكالبدائلومنبينالبدائلالمتاحةاالختيارالقراراتاألسريةإجرائيا
يةالتعميمواالجتماعيةوالمجاالتاالقتصاديةفيكلمايخصإفراداألسرةفيشتىيكونذلكو
 .غيرىاو
 واإلنجابقرارات النسل إجرائياتنظيم وىي إحدى: داخل اتخاذىا يتم األسرةالقراراتالتي
سيمةوتباعأوااإلنجابالتوقفعنأومولودجديدإنجابمن،اإلنجابتتعمقبكلمايخصو

 .عناستعمالياأوالتوقفمنوسائلتنظيمالنسل
  وىيالقراراتإجرائياالقراراتاالقتصادية التياألسرية: المإدارةتأثيرعمىليا ةيلاالموارد

 .األسرةداخل
  إجرائيالألسرةالقراراتالمصيرية كل: ىو داخلو يتخذ واألسرةقرار المدىلو آثارطويمة
 بشكلمصيرياألسرةداخلأوأكثرشخصعمىيؤثرو
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  االجتماعية إجرائياالقرارات و: ليا التي القرارات تأثيرىي االجتماعيةعمىمباشر المكانة
.أفرادىاأيمنأولألسرة

 :لمسمطةإدارتياتتبعووىيمحافظةفمسطينيةتقعفيشمالالضفةالغربيةمحافظةطولكرم
)الجيازالمركزيلإلحصاء.مخيماتوقرىوادن(تجمعسكانيوتضمم35ُتكونمن)والفمسطينية
 (2011،الفمسطيني

 فييايتوفرأنشريطة،أكثروأنسمة 10.000سكانوعدديبمغتجمعكلوى)مدينة( الحضر
بريدومكتبعامةمياهوشبكةعامةكيرباءشبكة (األقلعمىالتاليةالعناصرمنعناصرأربعة
(.العامةالثانويةشيادةتمنحثانويةومدرسةاألسبوعأيامطيمةلطبيبكاملبدوامصحيومركز

 (2013،)الجيازالمركزيلإلحصاءالفمسطيني
 4.000  عنسكانوعدديقلتجمعكلووى()القرية:الريف . المركزينسمة )الجياز

 (2013لإلحصاءالفمسطيني،
 الدوليةالغوثوكالةقبلمن،ويدارمخيماسمعميياطمقيالتيالتجمعاتكافةوىو: المخيم

 .(2013)الجيازالمركزيلإلحصاءالفمسطيني،
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 الفصل الثانً

 الدراسات السابقةوالنظري  اإلطار

ماجاءفيوةالمرتبطةبالدراسةالمفاىيمالرئيسأىمبعرضيقومالباحثفيىذاالفصل
أىم الدراسة مشكمة تفسيروالنظرياتالتيتحدثتعن ثَو،لياحاولتتقديم الباحثمّمن يقوم

.منوقريباوأماجاءمندراساتعمميةسابقةبحثتفينفسالموضوعأىمبعرض

 ة المرتبطة بالدراسة المفاىيم الرئيس

 التعميم مستويات  -

اليونسكوتعرّ مستوياتمفيومفمنظمة "التعميمعموما فاءاتالتعّممكتدرجخبراتوانو
تسابماكينفيوإذاأريدمنحيمفرصةمعقولةالكالتييقتضييابرنامجتعميميمعينمنالمشتر

وقدرات معارفوميارات من توفيره أجل من البرنامج المستوى"ُصمم يرتبط الواسع وبالمعنى .
أنىذااليعنيأنمستوياتالتعميمتشكلسممايتوقففيو.غيرالبرنامجبدرجةتعقيدمضمون

ماكينالمحتممينبكلمستوى،عمىنجاحيمفيإتمامالمستوىالسابق.كبالضرورةالتحاقالمشتر
ينفيبرنامجتعميميذيمستوىمعينقدأتموابنجاحمنقبلكأنواليمنعأنيكونبعضالمشتر

إلىّمفإنمفيوم"مستويات"التعميمإنماىومبدأمنطقييستندومنث,برامجذاتمستوىأعمى
عام بوجو المناظرة الفئات من مرتبة مجموعات في التعميمية البرامج تصنيف افتراضإمكانية

ينإذاأريدمنحيمفرصةمعقولةلمنجاحكلمجملالمعارفوالمياراتوالقدراتالمطموبةمنالمشتر
المندرجةفيىذهالفئات.وتمثلىذهالفئاتدرجاتواسعةلمتقدمالتعميميانطالقافيإتمامالبرامج

مماازدادتدرجةتعقيدكثرىاتعقيدا،معارتفاعمستوىالتعميمكمنالخبراتاألوليةلمغايةحتىأ
(15,ص2006يونسكو).البرنامج
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  ةاألسر  -

نمنرجلوامرأة)يقومتكوّتنظاميةأنياجماعةاجتماعيةبيولوجية:يمكنتعريفاألسرةاإلنسانية
 رابطة وأبنائيمازواجيوبينيما ) مقررة الوظائف، أىم إشباعالتيومن الجماعة، ىذه بيا تقوم

المناخ وتييئة العالقاتالجنسية، لرعايةالثقافياالجتماعيالحاجاتالعاطفية،وممارسة المالئم
وتوجي األبناءوتنشئة، .و الجماعة أن ىذهالتييالحظ وتمارس السابق األساس عمى تتكون

و.الوظائف فيتختمف بنائيا عناختالفا يتعين ثم ومن يتضمنواضحا، أن األسرة تعريف د
الجماعةالتعريف إلىالنماذجالمحتممةليذه العامة, اإلشارة البيولوجية اإلنسانية وتتألفاألسرة

 أبناء البسيطة األسرة تشتمل وقد وأبنائيم، اآلباء الشكلالرسميبالتبنيمن ىذا عمى ويطمق
ويتفق،أواألسرةالمباشرةأوالبيولوجيةأواألسرةاألوليةأواألسرةالمحدودةمصطمحاألسرةالنواة

الشكل العمماءعمىأنىذا منتشرمعظم المجتمعاتفيالبسيطلألسرة ويقومعمىىذا. كافة
تتكونالتيالزوجيةواألسرةالممتدة النموذجمننماذجاألسرةنماذجأخرىمتعددةكاألسرةالممتدة

أزواج البوليجامىآخرينعنطريقإضافة واحدة امرأة من زواجاألخوة واجيتعمماءو) ) قد
ر,يةعامةلدىالبشمعالجةاألسرةنظراألنياتخمطبينسماتبيولوجفياالجتماعصعوبةبالغة

ناألسرةجماعةتعرفعمىإاكيفريكتبعناألسرةقائال:"فنجدمثالم .أخرىعديدةوسمات
ىذه أن غير " ورعايتيم األطفال بإنجاب يسمح نحو عمى المستمرة الجنسية العالقات أساس

لمتو عاماصلإلىتعريالمحاولة عمىاألىميةفينطبقانطباقا أساسا إلحدىةاالجتماعيتعتمد
فيتتجاىلطائفةكبيرةمنالجوانبالثقافيةالكامنةفييالوظائفالبيولوجيةاألساسية،ومنثم

في،إالأنويؤكدمدخالتاريخياىاماالبيولوجينكانقداىتمبالعاملا األسرة.عمىأنماكيفرو
تتخذهاألسرةلماتؤديومنوظائفمجتمعيةىامة.ومعالذييمينظتعمماالجتماعوىوالطابعال

المدخليعدضروريالدراسةاألسرة،إالأنويتعذراستخداموكأساسوحيدلتعريفيا،ألنو أنىذا
 االجتماع يتحدثعمماء ذلك، ونتيجة لألسرة الوظائفالشخصية من العديد لوقتافييتجاىل

طراعمىنظاماألسرة،حينتتجوإلىأنتصبحنوعامنالرابطةأوالذيالحاضرعنالتحول
لكنىذهالنظرةأيضاتغفلأىمة" التفاعلالمستمربينبعضاألشخاصأومايسمى"بالمرافقة

لوحدةاىييكتبعناألسرةقائال:"أناألسرة األسرةكجماعةإنسانيةعامة.ونجدروبرتلوى
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أنويجعلمناألسرةظاىرةثقافيةخالصة،عمىحينانوأيالزواج"،"االجتماعيةالقائمةعمى
روابط تربطبينأعضائيا اجتماعية جماعة "  القرابة"يالحظأنبيمزوىيوجريصفاناألسرة

إدخال " يمكن حتى ، القرابة روابط أو القرابة معنى تحديد إلى بالطبع التعريف ىذا ويحتاج
االعتبارفيتعريفمقبوللألسرةيجبأنيأخذأيالزوجينضمناألسرة.وىكذا،نالحظأن

 ،ويحسبحسابالمخصائصالنظاميةوالشخصيةعمىالسواءالبيولوجيوالثقافيكالمنالجانب
ويحا منخاللوضعيا خصائصاألسرة أىم يحدد أن جيمين فيول الثقافيالبيولوجياإلطار

بينعضوينعمىاألقلمنجنسينمختمفين،زواجيو:أوال:تتميزبوجودرابطةفييالمالئم،
عمييامصطمحاتالقرابةوالتزاماتيا،وثالثا:تشيرتنبنيالتيثانيا:تعترفببعضصالتالدم

ورابعا:تقومعمىمجموعةوظائفشخصيةومجتمعيةتمارسيا،لمعينمنأشكالاإلقامةإلىشك
.(2008)القصاص. األسرة

الجيازالمركزيأما - الفمسطينيفيو)األسرةلإلحصاءالتعريفالذييعتمده مجموعةأوفرد(
فيأوالمأكلفييشتركونوواحد،مسكنفيويقيمونقرابة،صمةتربطيمالأوىمتربطأفراد

.(2013.)الجيازالمركزيلإلحصاءالفمسطيني،شةالمعيبترتيباتمتعمقأيوجو
قدرةاحدالفاعمينفيعالقةاجتماعيةأنوعميويعرفماكسفبرالنفوذ:السمطة  النفوذ أو -

.(2008معينةعمىفرضإرادتوحتىلوكانذالكرغمإرادةاآلخرين)حوراني,

 عممية اتخاذ القرارات  -

والتيقديترتبعمييانتائجقدالقراراتمنالعممياتاليامةفيحياةكلفرداتخاذتعتبرعممية
أوتخذالفردقراراتومواقفعديدةسواءفيالمنزلعمىحاضرومستقبلىذاالفرد.ويتؤثر

ويرىالفينتوفمر.باآلخرينخاصةبعالقاتوأوفيالعمل.قراراتخاصةبمستقبموومشكالتو
:القرارالمنيجي:وىوالقرارالروتينيأوال،لقراراتالتييتخذىاالفردوىيىناكنوعينمناأن

المعايرالتيأنالمتكرروالسيلاالتخاذواليكمفىذاالنوعمنالقراراتالعقلمجيوداكبيراحيث
منيجي:الاّلالقرارثانيا:.مألوفةضحةوالظروفالمحيطىبوظروفسيبنيعميياىذاالقراروا

 لممرة وثمةعواملكثيرةاألولىذالكالنوعمنالقراراتالتيتتخذ والتيتنشئعاداتجديدة
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المعموماتيجبأنيجب من القراراتالتيأنتدرسوتوزنوكمية ذالكالنوعمن تعالجوىو
فردىيمزيجمنىذينالنوعينمنأنالحياةلكل.ويرىتوفمركبرتقضيمنالفردمجيوداا

(1971القرارات.)توفمر

 (ROLE PLAYING THERY) األدوار لعب نظرية

 العشرين القرن فيمطمـع النظريـة فــيعممإذظيــرتىـذه النظــرياتالحديثــة من تعــد
.االجتماع الفرد سمــوك بأن ووتعتقــد الدور عمى تعتمد إنما االجتماعيـة دواراألوأعالقاتو

المجتمــع فــي التـييشغميــا االجتم.االجتماعيـة الـفــرد منــزلـة أن عــن تعتمدفضــاًل ومكانتو اعية
 اجتماعيــة.الجتماعيــةاأدوارىاعمى وحقوق واجبــات عمى ينطوي االجتماعي الدور أن .ذلك

فيالميــامالتيينجـزىاوحقوقــوفتحــددىاالواجبــاتأما،يحــددىاالــدورالــذييشغمــوفواجبـاتالفــرد
ادوارتقــعفيمؤسســات,المجتمع بليشغلعدة واحدًا اجتماعيًا اليشغلدورًا بأنالفرد عممًا
دوارقياديةأنمتساويةبلتكونمختمفةفيناكفيالمؤسســةالواحــدةالتكواألدواروأن،مختمفـة

المؤسسةىيالوحدةالبنائيةووالـدوريعــدالوحــدةالبنائيـةلممؤسسة.ادوارقاعديــةودواروسطيوأو
عمماءاالجتمـاعو،المجتمعوحمقةالوصلبينالفردوالدورىــأنفضاًلعن.لمتــركيــباالجتماعي
نظريـةلدراســةوالتحميـلفيكتابــو"ماكـسفيبــرالــذيتناوليــابا:ظـريـةالـدورىـمالذيــنيعتقـدونبن

 االجتماعي ثوسي.التنظيم كير وىانز والبناءآىروواالقتصادي"، "الطباع كتابيما في تممز
فياالجتماعي"،وتالكوت المراكز.بارسونز وأخيــرًا االجتماعــي"، "النسق كتابووكتابـو في مكايفر

مترابطةالمجتمععبارةعنمجموعةمراكزاجتماعيةأنتنطمقفكرةنظريةالدورمنو,"المجتمع"
المراكز الذينيشغمونىذه األفراد يمارسيا اجتماعية أدوارًا كذلكعمىمفيوم،ومتضمنة وتستند

التوقعاتالمتصمةبيذهالمراكزاالجتماعيةأنواعًامختمفةمنالتوقعاتالتيتحددتصرفاتاألفراد
 (2004،تتصمببعضولتكونشبكةمنالعالقاتاالجتماعيةداخلالمجتمع.)رشوانو

منظور حدد وقد الفكرة –ىذه الدور التوقعات–نظرية من تصنيفات وىثالث :أوالي
السمفية) القبمية(التوقعات  قواعد اجتماعيةتحددسموكالفرد:وىيتمكالتيتنطويعمىعدة
 وتوضح حسبيا التصرف وكيفية ليا تخضع التي الفرد.والظروف وجود قبل موجودة ىي
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لمجتمعفيصورالمعاييرالثقافيةالموروثةلدىأبناءاوالنظمويالحظىذافيمجموعةالقواعدو
 الحياة من ذلكمتعددة وغير الشائع السموكي والنمط والتشبيو كالمثل توقعات ثانيا:،االجتماعية

يشتركالفردفيعمماآلخرين معوضعيةةالتفاعلاالجتماعيمعأفرادآخرينأوي:وذلكعندما
اجتماعيةمعينة،يأخذالفردبنظراالعتبارتقييموأحكاماآلخرينالذينيتفاعلمعيم.وذلكألن

منخاللمجموعةالنظموالقواعداالجتماعيةالمنظمةلحركةالفردينطمقفيتفاعمومعاألخر
نتظراألخرمنالفردآلخرىينفسياالتييمناوتفاعلاألفراد.وألنالتوقعاتالتيينتظرالفرد

يعدواحدًالكلمنيمافينفسالمجتمع.وذلكمعاالختالفاتاالجتماعيألنالمنطمقاألخالقيو
 الفروقفي تكونو:توقعات المجتمع العامثالثا:.ألفرادلواالنفعاليةالفردية أن يمكن التي ىي

 تكونأوحقيقية الفرد. يتصورىا وسائطالضبطاالجتماعيفيضبطووىمية أحد تعملبمثابة
الفرد.و سموك مراقبة يشعر الفرد الن أنذلك أيالمجتمع السموكيات من مجموعة منو وتوقع

التراثواألفعالفيمواقفمختمفةالتصرفاتأو العرفاالجتماعي.وىيوأوقاتمختمفةحددىا
منافيبعضاألحيانتكونىذهالتوقعاتنوعتىأنوامبياحبذلكيمتزمبياوقديزيدفيياااللتز

وىذا.جدااعالييكونالتزامالفردبنظمالمجتمعذلكحينماواألوصافالتيتدورفيمخيمةالفرد
ويالحظفياألرياف فيالتجمعاتالمغمقة. المجتمع يقرر ما يقدم الفرد ينصاعلماوحيثأن

(2012،حامد).حريتووأمنبحثوعنمصمحتوالشخصيةيمكنأنيكوننوعًامناألمرأكثر

فيتفردشخصمعينواألسريةالمشاركةفياتخاذالقراراتتنظرىذهالنظريةلمشكمةالبحث)و
متعمدورهكشخصموبيندورينلمشخصذاتووىتناقضأنياعمى(األبويالقراراتطبقالمنظام

يجبيتوقعوالمجتمعلمشخصبشكلمسبقكونورجالخرماالدوراآلواألسرةديمقراطيداخلو
ويعد.التحاولالمشاركةبياوالقراراتليذهتذعنأنكونياامرأةيجبواألسرةيتفردفيقراراتأن

النظريات النوعمن الباحث-األنسبىذا االجتماعية–حسباعتقاد الظواىر معظم لتفسير
نجدأناالجتماعيةداخلالمجتمعذاتوولمشخصذاتوحيثوخاصةتمكالمتعمقةباختالفاألدوار

مواقف يتخذون طبقااألشخاصقد أو مختمفة فيمواقفاجتماعية ولكن ذاتيا لمقضية مختمفة
لموقعيممنذلكالموقف،مثلأنيتقبلالشخصالحديثذاتوبأسموبمعينمنأبيو)كونوىنا

ه)وىوىنايمعبدوراألخ(منشخصآخرقديكونأخاساألسموبيمعبدوراالبن(واليتقبلنف
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المجتمعبشكلمسبقعندوركلمناألبواألخفياألسرة ويكونذلكباألدوارالتييحددىا
)الباحث(ومايكونضمنتوقعاتذلكالمجتمعلكالمندورىما.

 الدراسات السابقة

:الدراسات العربية أول

)تىدف - محمد األسرةلربةالمجتمعيةوالسياسيةالمشاركةالعالقةدراسة(2013دراسة
منأسرةربة(٤١٤)قوامياعينةعميالدراسةىذهأجريتاألسرية،لمقراراتباتخاذىاوعالقتيا

منأسرلرباتمقننةعشوائيةبطريقةاالختياروتم،فيمصرالشيخكفرمحافظةوحضرريف
منزلوفىأسرىنسـقفيوأطفالينأزواجينمعويعشنمختمفةواقتصاديةاجتماعيةمستويات

واحد التحميمي،الوصفيالمنيجالدراسةىذهواتبعت. االاعتمدتو  أداة لدراسةستبيانعمي
القراراتاتخاذلمراحلاألسرةربةبتطبيقوعالقتيااألسرةلربةوالمجتمعيةالسياسيةالمشاركة
األسـرية محاورىي:تعتمداو. عميعدة محورو،األسرةلربةالعامةالبياناتمحورالدراسة
.األسريةالقراراتاتخاذمحورو،األسرةلربةوالمجتمعيةالسياسيةالمشاركة
مستوىبينموجبةارتباطيوعالقة:وجودأىميامجموعةمنالنتائجكانمنإلىتالدراسةوخمص

,القـراراتالتخاذالعمميةلممراحلاألسررباتإتباعوبينككلوالسياسيةالمجتمعيةالمشاركة
الريفمنكلفيالدراسةعينةاألسررباتدرجاتمتوسطبينإحصائيةداللةذاتفروقوجود

فروقوجود،الحضرعينةلصالحاألسرةلربةوالمجتمعيةالسياسيةالمشـاركةىمسـتوفـيوالحضر
فيوالحضرالريفمنكلفيالدراسةعينةاألسررباتدرجاتمتوسطبينإحصائيةداللةذات

.الحضرياتلصالحاألسريةلمقراراتاألسرةربةاتخاذطريقة
- ( ريحان 2009ىدفتدراسة المرإلى( خروج بين العالقة طبيعة منأةدراسة وكل لمعمل

ىيواألخرىتغيراتمبالاألخذمعفيمصرةياألسروالعالقاتاألسريةاتخاذالقراراتأسموب
الشيريالدخلىمستوو،األسرةوحجممالمرأة،يعمتىعمرالمرأة،مستووالحالةالعمميةلممرأة،)

،(لألسرة التحميميمستألسموباعمىواعتمدتالدراسة االخدمةالوصفي وأداة ستبانة شممتقد
العاممةأن:أىمياالعديدمنالنتائجوالتيكانإلىلموصولةسرأةبر270عمىةالعين المرأة
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السببفيأرجعتوالمشاركةفييامنالمرأةغيرالعاممةواألسريةاتخاذالقراراتعمىرةقدأكثر
إلىذلك كما منخاللعمميا، تمكالميارة أناكتسابيا منقدرتيا يزيد عمرالمرأة عمىزيادة

فياتخاذىاالخبرةيكونالسببفياكتسابياأنوالمشاركةفيياورجحتاألسريةاتخاذالقرارات
يؤثرالمرأةالمعميتمستويأنإلىالدراسةخمصتأن.كماوميةاليالحياةالقراراتمعالعمرفي

.اتخاذالقراراتوالمشاركةفيياعمىقدرتياعمى
لتعرفإلىاثرمتغيرالحالةاالجتماعيةومستويالتعميموالعمرا(2004ىدفتدراسةشريم) -

 التكيفاالجتماعيلدىالمرأة األردنيةفي وقد عمىأجريت، عماناإلناثالدراسة مدينة في
وبمغت الوصفيالتحميمي324)العينةوضواحييا المنيج واستخدمتالباحثة فردا ىذهإلجراء(

النساءالحاصالتعمىالدبمومأن:أبرزىاجموعةمنالنتائجكانمنالدراسةبمتخرجالدراسةو
 والدكتوراتيلمواواوسوالبكالوريالمتوسط الماجستير درجة غيرأكثرهيحممن النساء من تكيفا

أنإلىأيضاوتوصمتمين،يحاصالتعمىالتعميمالجامعيويزدادذلككمماازدادمستويتعمال
فيالعاملةخاصوتزوجاتتكيفامعالواقعاالجتماعيمنالنساءالمأكثرالنساءغيرالمتزوجات

النساءالعامالتأكثرتكيفامعالواقعأنكمااآلخرين,المتعمقبمواقفالتفاعلاالجتماعيمع
بمكانتيا المرأة بإحساس المتعمق العامل عند وخاصة العامالت غير النساء من االجتماعي

والعام االجتماعية.االجتماعية المواقف في بالمبادرة المتعمق العمريةل الفئة من النساء وان
(أكثرإحساسابالمكانةاالجتماعية،وعزتالدراسةذلكإلىأنالفردقديصل39-30الوسطى)

فييا النشاطاتاالجتماعية وتزايد فييا واالستقرار بو الالئقة الوظيفية إلىالمكانة الفترة فيىذه
 دائرةالصداقةوتزدادالخبرةمعيا.واتساع

األسرةداخلاإلناثولىوضعكلمنالذكورإ(إلىالتعرف2003ةعارض)ىدفتدراس -
األبناءمنكالتعميمإلىواألمياتباءوتطمعاتاآلاألسرةداخلاألدواروتأثيرالتعميمعمىتوزيع

أجريتوقد.األسرةومكانةالمرأةداخللمتعميموجودالحواربينالزوجينبالنسبةىالجنسينومد
:ارتفاعنسبةأبرزىاوتوصمتالدراسةإلىمجموعةمنالنتائجكانمنالدراسةفيمصر،ىذه

أدنىوتنخفضىذهالنسبةإلىماتتعمالميرينضرورةخروجالمرأةلمعملبينالنساءالالتيالنساء
 النساء األمياتمستوىبين . انو تأثيريوجدالكما لمتعميمواضح المرأةالرأيعمى بان القائل
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أنكماتوصمتإلى،تفيباحتياجاتكلمنالعملوالمنزلبدرجةكافيةأنالعاممةالتستطيع
المستو التعميميىارتفاع داخل الزوجين بين الحوار فرصة من يزيد لممرأة مستوياألسرة, وان

التعميملمزوجةمقارنةبالزوجوكذلكفيىفيحالةارتفاعمستواًكونمرتفعيالحواربينالزوجين
وجودعالقةايجابيةبينإلىالدراسةتوصمتكماالزوج.تعميمحالحصولياعمىنفسمستوى

مالزوجةعمىيتعمتأثيرالتعميملكلمنالزوجوالزوجة،ولكنىومستواألسرةمكانةالمرأةداخل
 اكبرمقارنة تعميمبمكانتيا المستوي,الزوج تأثيروالزوجةلكلمنالزوجالتعميميوكانلزيادة

وان،األسرةتنجبيمالذينلألطفالاألمثلايجابيعمىرأيكلمنالزوجوالزوجةبالنسبةلمعدد
الباقينعمىقيدالحياة.األطفالايجابيعمىعددتأثيركلمنالزوجينلوتعميم

التعرف1991سياونو)دراسةىدفت - ) فيإلى خصوبتيا عمى االجتماعية المرأة مكانة اثر
متغيراتوىي)الفرقبينأعمارالزوجين،عمراألردن الموضوعفيعدة الدراسة وتناولتىذه

عمر اإلقامة، مكان األطفال، عدد تحديد في الزوجين بين النقاش سبق الزواج، عند الزوجة
المرأة عمل بياناتالزوجة،حالة عمىتحميل التحميميمعتمدا الوصفي الباحثالمنيج واستخدم )

مسحاتجاىاتاألزواجالذيأعدتودائرةاإلحصاءاتالعامةوتوصمتالدراسةإلىعددمنالنتائج
 لمستوأبرزىاكان تعميمى: أالزوجة عإحصائيثر السالبوتعزواضح باالتجاه ومىخصوبتيا

التيتكونقادرةعمىالفترةالمرأةيرفعمنسنالزواجلدييافيقملمنيمتعمأنإلىالدراسةذلك
االقتصادية،الحياةيمنحيافرصةفيالمشاركةفيتعميمياأنإلىذلكفييا،كمايعزىاإلنجاب

وظير،اإلنجابالمتعمقةبقرارةخاصويعملالتعميمعمىالحدمنالقيودالمفروضةعمىالمرأةو
تأثيرلكنبدرجةاقلمنسمبياعمىخصوبةالمرأةوتأثيراالزوجينأعمارلعاملالفرقبينأن

 الفرقبين ارتفع )كمما السالبعمىالخصوبة المرأة(أعمارالتعميم الخصوبة قمة الزوجينكمما
صغرىناكارتباطاقويابينأنكماظيرمنخاللالدراسة،كانالفرقلصالحالزوجإذاوخاصة
فيسوقاإلناثأعمار المرأة وانخفاضمشاركة بانخفاضمستوىالتعميم الزواج والذكورعند

اإلقامةالعمل،وكذلكانخفاضدرجةمكان لمصالحيما اقلدرايةوتممسا يجعميما ،الخاصة،مما
.اإلنجابوبذلكيقملمنلجوئيماإلىتنظيموتخطيط
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 األجنبيةثانيا :الدراسات 

عندالزواجدراسةالعالقةبينمتوسطالعمرةمحاولKamla (2013) - Rajاستيدفتدراسة -
و،التبتإقميمبراديشفيواليةلوديانافيأوتارالخصوبةبيناسرالمياجرينفيواليةوالتعميمو

أجريت الدراسة عمىىذه من الفئات1000عينة بين المنطقة تمك في المياجرين من عائمة
أن،أىميامجموعةمنالنتائجكانمنإلىسنةحيثتوصمتىذهالدراسة50-15العمريةمن

التيكانسناألسرمنأعمىفيسنمبكرةكانتعندىاالخصوبةاألطفالأنجبتالتياألسر
،متأخراالزواجعندىم كانتالخصوبةأعمىالمرأةعندىممعميتىالتيكانمستواألسرأنكما

الخصوبةعمىالمرأةمعميتتأثيرانو،لديالمرأةفيياالتعميماقلمنتمكالتيتدنيفييامستوى
 أعمىكان من معميتبكثير يعمىالرجال مما ؤالخصوبة واضح بشكل المرأةتأثيرىعمشر
 .المنخفضالتعميممنالمرأةذاتأكثراإلنجابخاصةقراروفيالقراراتاألسريةةالمتعمم

جفيصنعالقرارلممرأةالعربيةوالحرمانالمزدأسبابدراسةإليFoqahaa (2011) ىدف -
الدراسةعميتحميلمجموعةمنالمقابالتمعالنساءفياعتمدتو،األبويةتحتنظامالسمطة
منالمشاركةالكاممةالعربيةقالمرأةلتىذهالدراسةالتحدياتالتيتعيوتناو،مختمفالدولالعربية

والتعرفعمىالحرمانالمزدوجالقائمعمىالنوعاالجتماعيوتحميميا،فيعممياتصنعالقرار
ةالطبقات.وقدرةالمرأةعمياتخاذالقراراتالتيتتعمقبحياتياالخاصةمنكدوائرمفرغةومتعدد

فيالوصولةجي إليوتقيدحريتيا وكيفيتم،أخرىصنعالقرارفيالمؤسساتمنناحية
فيالقراراتيدمشاركةالمرأةفيتمكيوراءتقاألسبابحرمانالمرأةمنذالك.وحصرتالدراسة

الخصوبة معدل ارتفاع : يمي بما العربية ،الختان،البمدان غير،األسريالعنف القوانين و
:وجودتقدمفيالدولالعربيةأبرزىامجموعةمنالنتائجكانإلىوتوصمتالدراسة.المنصفة

توصمت،غيركاف فيزيادةمشاركةالمرأةفيصنعالقراروالمشاركةفيوولكنو أنىإلكما
 .فيالبمدانالعربيةعندالرجالوالنساءنحوالمشاركةوالديمقراطيةفيصنعالقراراىناكاتجاى

-  إلى (smits,2007)ىدف خدراسة العائمة المشاركةالعمميةأومفية عمى السياق وآثار
عربية دول خمس في )المغربالتعميمية اعتمدتسوريا(،مصر،تونس،الجزائر،ىي حيث

منمنظمة والجياتالرسميةفيتمك(PAPFAMالدراسةعميتحميلآخرالبياناتالواردة )
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عمىالمشاركةالتأثيروالحيواألسرةوالعواملوالنسبعمىمستوىاآلثارالدوللمتعرفعمى
وتوصمت،(عامافيالدولالعربيةالخمس15-8بين)أعمارىمالذينتتراوحاألطفالفيتعميم
 منالنتائجكانمنىإلالدراسة ىناكتحسنواضحفيالتحاقأبرزىامجموعة فياألطفال:

األطفالتزدادمشكمةتسرب،ىمفييابعدسنالحاديةعشرةىوبقاؤاألكبرالمدارسولكنالتحدي
,كماعندالذكورىيمماأكثراإلناثكماتزدادعندعنيافيالمدن,األريافمنالمدارسفي

فيالمدارساألطفالعمىبقاءاألثرلواكبرالعمميةوخمفيتيمباءاآلواألمياتمستوىتعميمأن
واألبناءمثلعدداألسرةغرافيةداخلولمعواملالديمأنإليوتوصمت،بعدسنالحاديةعشرة

افيتمكالدولكماوجدتالدراسةاختالف،ترتيبيمفييايمعبدوراكبيرافيبقائيمفيالمدارس
 فيالمدارس.األطفالالحيوبينالدولالعربيةالخمسعميبقاءعميمستوى

دراسة - اKlein(،1999.ىدفت التعرف إلى مع( األكاديمي التعميم مستوى بين العالقة لى
وقدأجريتالقرار،تقمباتصنع شخصموزعينعمىمستويات940الدراسةعمىعينةقواميا

عميا، دراسات وطالب متخرجين غير طالب من مختمفة، فيتعميمية المتخصصين والخرجين
الدراسةبقياسالقدرةالبيولوجيا،والتيقامتووالعموماإلنسانية،وعمومالفيزياء،العموماالجتماعية،

واستخدمتىذهالدراسةأداةبحثاالستبانة،ولقدتوصمتالدراسةصنعالقرارلدييم،المعرفيةفي
إلىعدةنتائجكانمنأىمياأنالدراساتاألكاديميةكانتتؤدينتائجأفضلفيكلمرحمةمن

فإنياالتؤديبصانعالقرارإلىبالتعاملمعالمراحلالمختمفةبشكلومعذلكمراحلصنعالقرار،
ىرميمرتب،كماتوصمتالدراسةإلىأنعدمالترتيبفيالتعاملمعمراحلصنعالقراريؤدي
يؤديإلىضعفالقدرةعمىتنفيذكلمرحمةمن المراحلمما بينىذه إلىطمسالحدودفيما

 مراحلصنعالقرار.

-  Anisa M. Zvonkovic(1996ىدفتدراسة اتخاذإلى( بكيفية المتعمقة العوامل دراسة
المتزوجين،وقراراتالعملو عند األسرة من)عمىأجريتالدراسة مناألزواجفي(61عينة

أنقراراتالعملإلىوتوصمتالدراسةاتخاذقراراتالعملواألسرةفيالوالياتالمتحدةاألمريكية،
النظ خالل من صياغتيا يعاد األسرية خاللوالقرارات من  وذلك والزواج االجتماعي لمنوع رة
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المتعمقةفيالقراراتمنيحددأنفيالنسوّيةوجيةالنظرتأييدإلىكماتوصمتالدراسةاألزواج.
 .األزواجطبيعةالعالقةبينوالعملىواألسرة

 على الدراسات السابقة قعلٌالت

عنتحيثتحدثالعموميةمنبشيء(موضوعتمكينالمرأة2004تناولتدراسةشريم)
موضوعتكيفالمرأةاالجتماعيفيالمجتمعالذيتعيشفيوبشكلعامولمتتحدثعنتمكينيا

تتحدثبالتفصيلعنواألسرةداخل تأثيرلم فيعمىتمكالمتغيراتموضعدراستيا مشاركتيا
القرار تناول.األسريةاتاتخاذ تكما )دراسة المؤثرة1991سياونة العوامل الموضوعمنخالل )

 واألسرةبتنظيم الموضوع تتناول إفرازاتكأحدلم وتيميشالمرأة في حقيا من التعميمحرمانيا
المرأةتعميمتأثيرموضوعالبحثفيعينوفقدتحدثعن(فقدمّس2003عارض)أماالتمكينو

عمى داخل القوتأثيراألسرةمكانتيا في ىا ورارات قرار  Raj- Kamlaوركز.اإلنجابمنيا
منأكثرالبنجابإقميممشاركةالمرأةفيعمىهتأثيروعاملعمرالمرأةعندالزواجعمى(2013)
.لممرأةىناكميعميالتىعاملالمستوعمىتركيزه

التيتركزمباشرة-حسبعممالباحث-الدراساتةالرغممنقمعمىىذهالدراسةتأتيو
 .فيمحافظةطولكرماألسريةاتالمرأةفيمشاركتيالمقرارمعميتىمستوتأثيرعل
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 الفصل الثالث
 إجراءات الدراسة

الفصلىذافي توضيحخاللمنوذلك،لمدراسةالعمميالجزءإجراءاتعرضسيتم
األداةصدق،األداةوصف)منالمستخدمةواألداة،اختيارىاوكيفيةالعينةو،المستخدمالمنيج
اإلحصائيةبالياألستحديدراًوأخيالدراسة،خطواتوكذلك،(تصححيياوطريقة،اوثباتي

.البياناتلتحميلالمستخدمة

 منيج الدراسة

 الدراسةالباحثباستخدامقام يعتبرالبحثالوصفيو،المنيجالوصفيالتحميميفيىذه
ومنثميعمل،لظاىرةمعينةاليالحيسعىإلىتحديدالوضعالذيو،أحدأشكالالبحوثالشائعة

توجدفيالواقعوييتمبوصفيا.ويمكنالظاىرةكماويعتمدعمىدراسةالواقعأوفي،عمىوصفيا
:أحدأشكالالتحميلوالتفسيرالعمميالمنظملوصفاألسموبالوصفيفيالبحثعمىأنوتعريف
ومحددةوتصويرىاكمياعنطريقجمعبياناتومعموماتمقننةعنالظاىرةأمشكمةوأظاىرة

خضاعيالمدراسةالدقيقة .المشكمةوتصنيفياوتحميمياوا 

مجتمع الدراسة

إحصائيةآخرعددىاحسبالتييبمغومنجميعاألسرفيمحافظةطولكرممجتمعالدراسةتكوني
فيمحافظةالنوويةاألسرالنوويةحيثتبمغنسبةاألسرالتيىيمعظميامنو(سرةأ29706)

 82طولكرم مجمل األسر%من عدد متوسط بمغ انو كما المحافظة أفرادفي فياألسرتمك
تتوزعو.فردا5.3المحافظة سكاني35عمىاألسرىذه ،ريةمناطقحض9مكونومن،اتجمعا

.(2011الفمسطينياإلحصاء.)الجيازالمركزيمخيم2و،تجمعاريفيا24و
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 عينة الدراسة 

عائمةوىيعينة262منمجتمعالدراسةبالطريقةالمتيسرةوبمغحجمتمكالعينةتمسحبالعينة
 ممثمةإحصائيالمجتمعالدراسةويمكنتعميمنتائجياعميجميعأفرادمجتمعالدراسة.

 مصادر جمع المعمومات

نلممعمومات:يأساسيالباحثمصدريناستخدم

لىلمتعمقةبموضوعالدراسةوالتعرفإبمراجعةالكتبوالدورياتوالمنشوراتواالمصادرالثانوية:
كتاألسس في السميمة العممية أوالطرق وكذلك الدراسات ابة عن العامة التصورات آخرخذ

.الدراسةموضوعإلىالمستجداتالتيحدثتوتحدثفيمجالالدراسةوالتيتتطرق

باناتعمىبعضمفرداتالبحثوحصرتسبتوزيعاالقامالباحثبالبحثالميدانيالمصادراألولية:
(SPSSومنثمتفريغياوتحميمياباستخدامبرنامج)،وتجميعالمعموماتالالزمةفيموضوعالبحث

دالالتقيمةومؤشراتإلىالمناسبةلموصولاإلحصائيةراتامنخاللاستخداماالختباإلحصائي
تدعمموضوعالدراسة.

 أداة الدراسة

الدراسة،عينةصيغةمحددةمنالفقراتواألسئمةتيدفإلىجمعالبياناتمنأنياةاناالستبتعرف
.حيثيطمبمنيماإلجابةعنيابكلحرية

يصفذاتووأناإلنسانأفضلمنيالحظأوواالفتراضاألساسيالذييكمنوراءىذهاألداةى
.بياننتائجالتطبيقالعمميإلطارفكرينظريويحددسموكوالخاص،فاالستبيانىوأ

األخذوعنطريقتطويرىذهاألداةمنقبلالباحثوعرضياعميالمحكمينستبانةال بناء تم  
وقدتكونتمنقسمين:ياتيميبمالحظاتيموتوج
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لعينةالدراسةيوضحاسمالجامعةوعنوانالدراسةوالغايةويحتويعمىخطابموجو:األولالقسم 
.المعموماتستستخدملغاياتالبحثالعمميفقطأنويطمئنعينةالدراســة،منجمـعالمعمومات

(فقرة.57يثتكونتاالستبانةمن)ويتناولمجاالتالدراسةوفقراتياح:القسم الثاني

 داةاألصدق 

 صدق المحكمين: أول 

سبعةمنعمىمجموعةمنالمحكمينتألفتمنبعدتطويرىاانةاالستبعرضالباحثبقام
 في التدريسية الييئة في والعاممين الوطنيةاألكاديميين النجاح فيالجامعة البحثمتخصصين

آراءالمحكمينوقامبإجراءمايمزممنلمعظمالباحثوقداستجابالعمميوفيموضوعالدراسة
حذف ضافة النيائيةوا  فيصورتو وبذلكخرجاالستبيان المقترحاتالمقدمة، فيضوء وتعديل

ومنثمتطبيقياعمىعينةالدراسة.االستبانةبإجراءاتالصدقوالثباتالقياموبعدىا

 ةداثبات األثانيا : 

وذلككمايمي:ألفاستبانةالدراسةمنخاللطريقةمعاملكرونباخاوقدتحققالباحثمنثبات

استخدمالباحثطريقةكرونباخحيثCronbach's Alpha Coefficient 8كرونباخألفامعامل
:اليالتمبينفيالجدولوىوكانتالنتائجكما(الداخمياالتساق)،االستبانةلقياسثباتألفا

 Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ

 الثباتمعامل  الفقرات المجالت
 0.718 49.50 اإلنجابقرارات 

 0.60 40،41،42،43،48 القرارات االقتصادٌة

 ،39،45،55 المصٌرٌةالقرارات 
46،47،51،52،53،54،56،57،44 0.605 

 0.499 .39.44.45،46،47،56،57 القرارات االجتماعٌة 
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أياالستبيانأسئمةصدقوثباتدرجةيقيسواحدومقياسرقمىوكرونباخألفامعامل
تطبيقإعادةتمتولوأنأي،قياسومنالمقصودقياسعمىالبحثفيالمستخدمةاألداةقدرة

.االستنتاجاتأوالنتائجنفسعمىسنحصلفإننامماثمةظروففي(االستبانة)األداة

 اإلحصائية المستخدمة في البحث بالياألس

معالجتياوالبياناتلتفريغ(SPSS)االجتماعيةلمعموماإلحصائيةالرزمبرنامجاستخدام
مااستخد،ثماالستطالعيةالعينةىعماةاألدتطبيقتمالدراسةأدواتثباتوصدقحساببيدف
:ةاليالتاإلحصائيةبالياألس

والنسبوالتكرارات - الحسابيالمئوية الشخصيةالخصائصعمىلمتعرفالمتوسط
 .والوظيفية

 .ANOVA( way analysis of variance-one)األحاديتحميلالتباين -

.(cross tabulation)اإلحصائيةتحميلتقاطعالجداول -

و إجراءبعد اإلحصائيالتحميل العوامل من عامل بالقراراتاألسئمةعمىلكل المتعمقة
قاماألسريةكلمنالقراراتويةالعالقةالتيتربطبينالعواملالمستقمةالكشفعنماىواألسرية

 بالقراراتاألسئمةالبحثتقسيم أربعإلىاألسريةالمتعمقة النيائيةإلىمجاالتلموصول النتائج
:كانتالمجاالتولمدراسة

.تنظيمالنسلواإلنجابقرارات .1

.لألسرةالقراراتاالقتصادية .2

.لألسرةالمصيريةالقرارات .3

 .لألسرةالقراراتاالجتماعية .4
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 غيرات الدراسة تم

 :وىيالمتغيراتالمستقمة:أوال

جامعي،ثانوي،إعدادي،ابتدائي،ستةمستوياتىي)أميإلىوقسم:مستوىتعميمالزوجين .1
 دراساتعميا(.

 فئاتعمريةوىي:ستإلىالعمرلمزوجينوالعمرعندالزواج:وقسم .2
60-51من،عاما50-41من،عاما40-31من،عاما30–21من،عاما20أقلمن(

.(عاما60أكثرمن،عاما
 مكانإقامةاألسرة: .3
 مخيم(،قرية،)مدينة
 خمسفئاتوىي:إلىلالشيريلمزوجينبالشيكل:وقسموالدخ .4
( من ،شيكل2000أقل ،شيكل4000-2001من شيكل6000-4001من من،

(.شيكل8000منأكثر ،شيكل6001-8000

 ثالثحاالتوىيإلىلمزوجين:وقسموالحالةالعممية .5
.(يعملبدونأجر,اليعمل,يعملباجر)

:ثانيا:المتغيراتالتابعة

ىي:أنواعةأربعإلي,وقدتمتقسميااألسرةالقراراتداخلوىي

وتنظيمالنسل.اإلنجابقرارات .1
لألسرة.القراراتاالقتصادية .2
لألسرة.المصيريةالقرارات .3
 لألسرة.القراراتاالجتماعية .4
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 الباحث  الصعوبات التي واجيت

عميياكغيرهمنالبحوثاالجتماعيةواجوالباحثالعديدمنالصعوباتالتيحاولالتغمب
موضوعي بشكل لمنتائج بعضوعمميولموصول شعور الصعوباتمشكمة ىذه ابرز أفرادكان

تموخاصةأسريوأسرارىيواليمكنالبوحبياخاصةىذهالمعموماتىيمعموماتأنالعينة
التحملوالمفحوصينبانىذهالمعموماتلغرضالبحثالعمميبإقناعالمشكمةىذهعمىالتغمب

األخرالبعضوغمبيميقتنعفكانأ.عمييااليكتباالسموتميزهعنغيرهأنأيمعموماتيمكن
يعودعنقرارهاألخرالرفضوكانالبعضعمىيصرّ اأشخاصىناكأنيرىأنبالرفضبعد
.االستبانةلتعبئةوااستجابآخرين

الصعوباتو الباحثالتيواجيتاألخرىمن يجبأنحيث، الدراسة تقيسجميعأنىذه
 التعميميةالمستويات كىناأنحيث مستوى من األميالتعميمشريحة تستطيع ال قراءةالتي

تغمّاالستبانة فقد الباحث عمىب ىبأالمشكمةىذه يقوم منالفقربقراءةون النوع ليذا ات
.أكثرجيداوخذوقتاالمفحوصينمماأ
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الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة

النتائجالوصفيةكماظيرتمنخاللالتحميلويةنتائجالدراسةالكمّالفصلىذايعرض
 .الدراسةأداةمنخاللياعمبجالتيقامالباحثولمبياناتاإلحصائي

 النتائج الكمية لعينة الدراسة

 الدراسةةلعينكميةوصفالخصائصالالقسمىذايتضمن

 .الجنس توزيع العينة حسب :(1جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
%13250.4)زوج(ذكرالجنس

%13049.6)زوجة(أنثى
%262100المجموع

األزواجعمىكانتموزعةوعائمة262تكونتمنالعينةأن(1يتضحمنالجدولرقم)
أي130اإلناثبمغعددالزوجاتو%50.4أي132الذكوراألزواجالزوجاتحيثكانعددو

مقصودا(الزوجات)اإلناثو(األزواجهالنسبةالمتقاربةبينالذكور)كانتوزيعىذو%49.6بنسبة
نتائجعمىتأثيرلكياليكونلوو،غيرالمرغوبليذاالعاملتأثيراللتحيدذلكوثمنقبلالباح

.سميمةتكوننتائجالدراسةدهحتىيالبدمنتحيدخيالالىنايعدعاموىوالدراسة
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 .الزوجةو متغير العمر لمزوج  توزيع العينة حسب :(2جدول رقم )

 المئويةالنسبة  التكرارات اإلجابات السؤال
%20124.6منأقلسنالزوج

21-3011845.2%
31-407127.2%
41-503212.3%
51-60218%
%6072.7منأكثر

%100المجموع
%204316.5أقلمنسنالزوجة

21-3012648.3%
31-405320.3%
41-50218%
51-60166.1%
%6030.8منأكثر

%100المجموع

)و رقم الجدول من 2يتضح نسبة األزواج( تقل التي أعمارىمالذكور سنو20عن
و،%4.6كانت تتراوح أعمارىممن 30-21بين أما،%45.2سنو تتراوح بينأعمارىممن
منأما%12.3كانت50-41بينأعمارىم%بينماكانتمنتتراوح27.2سنوكانت31-40

أعمارىمتراوحت 60-51بين زادتأما،%8كانتبنسبة أعمارىممن فكانت61عن سنو
.%2.7نسبتيم

منو،%16.4سنوىي20نسبةالزوجاتالتيتقلعنأنفيالجدوليبدوجمياكما
منتراوحتو%48.3كانت30-21بينأعمارىنتراوحت سنو40-31بينأعمارىننسبة
50عنأعمارىنمنزادت.و%8سنوكانت50-41بينأعمارىنمنتراوحتو%20.3كانت

.%6.1سنةكانتنسبتين
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 .السن عند الزواج توزيع العينة حسب :(3جدول رقم )

النسبةالمئويةالتكراراتاإلجاباتالسؤال
%20124.6أقلمنسنالزوجعندالزواج

21-3019674.8%
31-404517.2%
41-5041.5%
51-6020.8%
%6020.8نأكثرم

%100المجموع
سنالزوجةعند

الزواج
%207829.9منأقل

21-3015960.9%
31-40197.3%
41-5020.8%
51-6020.8%

%100المجموع

الجد )ويتضحمن 3ولرقم أنو ) الزواجعند لسن مناألزواجبالنسبة فكانتنسبة الذكور
سنوكانتنسبتيم30-21بينسنامنتزوجوأما%4.6سنوكانت20فيسناقلمناوتزوج
تزوجوابينمنو%17.2سنوكانتنسبتيم40-31السنبينتزوجوافينسبةمنو،74.8%
%0.8فكانتنسبتيم60-51فيسنمنامنتزوجوأما%1.5سنوكانتنسبتيم41-50
األزواجمنالعينةأفرادغالبيةأن%.أي0.8%فكانتنسبتيم61منأكثرفيسناتزوجومنو

بالنسبةلسنالزواجعندالزوجاتكانتذلككو.سنة30-21فيالفئةالعمرةبيناوالذكورتزوج
30-21منتزوجنفيسنيتراوحبينو%29.9سنوىي20نسبةمنتزوجنفيسناقلمن

بينالنسبأعمىوىي60.9كانتنسبتين التيتزوجونسبة الذكور العمريةعند اونفسالفئة
منتزوجنفيسنمنو%7.3فكانتنسبتين40-31منتزوجنفيسنيتراوحبينأما،فييا
%.0.8سنوكانتنسبتين60-51منتزوجنفيسنمنو%0.8فكانتنسبتين41-50
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 اإلقامةمتغير مكان  توزيع العينة حسب :(4جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
اإلقامةمكان

لألسرةاليالح
%5320.4مدينة
%15860.8قرية
%4818.5مخيم

%100المجموع
الزوجإقامةمكان

قبلالزواج
%5621.5مدينة
%15157.9قرية
%5320.3مخيم

%100مجموع
الزوجةإقامةمكان

قبلالزواج
%7528.7مدينة
%13652.1قرية
%4918.8مخيم

%100المجموع

العينةكانتخصائصو حيثمكان الحالياإلقامةمن األسرلتمك ةبنسعمىموزعة
20.4 في يسكنون يسكنو60.8ونسبةالمدينة% قريةن% و،في فينيسكنو18.5نسبة
%21.5يسكنونفيالمدينةاالزوجقبلالزواجفكاننسبةمنكانوإقامةبالنسبةلمكان،ومخيم

الزوجاتأما،%20.3منكانيسكنفيمخيمو،%57.9ونسبةمنكانيسكنفيقريةمنيم
ف في تسكن كانت من نسبة كانت الزواج قبل 28.7المدينة قريةو%، في تسكن كانت من

.%18.8منكانتتسكنفيمخيمو%،52.1
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 .الزوجين تعميممستوى  توزيع العينة حسب :(5جدول رقم )

النسبةالمئويةالتكراراتاإلجاباتالسؤال
ميعميالمستوىالت
لمزوج

%62.3أمي
%114.2 ابتدائي
%3413 إعدادي
%6223.8 ثانوي
%13049.8 جامعي

%176.5 اعمي دراسات
%100 المجموع

ميعميالمستوىالت
لمزوجة

%62.3 أمي
%83.1 ابتدائي
%3111.9 إعدادي
%6625.4 ثانوي
%14656.2 جامعي

%20.8 اعمي دراسات
%100المجموع

الذكورالذينلماألزواجفقدكانتنسبةاألسرفيتمكلألزواجالتعميميةبالنسبةلمخصائصو
كانتنسبةمنو%،4.2نيواالمرحمةاالبتدائيةنأنسبةمو،%2.3(أمي)تعميميةأيمرحمةاويني
انيوامنو%،23.8الثانويةكانتنسبتيمنيواالمرحمةأمنو%،13ىياإلعداديةالمرحمةاانيو

تالزوجاأما،%6.5كانتنسبتيمالعمياانيوادراساتمنأما،%49.8الجامعيةبنسبةالمرحمة
تعميميننسبةمنانيينو،%3.1االبتدائيىيالتعميمنسبةو%،2.3األميةفكانتنسبةاإلناث

تعميمينمنانيينو،%25.4الثانويفكانتنسبتينتعميمينمنانيينأما،%11.9اإلعدادي
%.0.8كانتنسبتينالعميامرحمةالدراساتأتممنمنو،%56.2الجامعي
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 .الحالة العممية لمزوجين توزيع العينة حسب :(6جدول رقم)

النسبةالمئويةالتكراراتاإلجاباتالسؤال
الحالةالعممية

لمزوج
%23891.2 بأجر يعمل

%103.8 يعمل ل
%10.4 أجر بدون يعمل
%114.2 جزئي بدوام يعمل

%10.4 ذلك غير
%100المجموع

الحالةالعممية
لمزوجة

%9837.5 بأجر يعمل
%14856.7 يعمل ل
%103.8 أجر بدون يعمل
%41.5 جزئي بدوام يعمل

%10.4 ذلك غير
%100المجموع

كانتو%،91.2جرالذكورالذينيعممونبأاألزواجبالنسبةلمحالةالعمميةفقدكانتنسبةو
 األزواجنسبة يعممون ال األزواج،%3.8الذين أو دون يعممون الذين نسبتيم ،%0.4جر

.%4.8الذينيعممونبدوامجزئيكانتنسبتيمواألزواج

لمزوجأما العممية الزوجاتالالاإلناثاتالحالة ،%37.5جرتييعممنبأفكانتنسبة
او بمغت نسبتين يعممن ال 56.7لالتي الو%، أالالزوجات بدون يعممن نسبتينتي بمغت جر

%.1.9التييعممنبدوامجزئيفبمغتنسبتينلاأما،3.8%

  



33 

 .بالشيكل الزوجةو خل الزوج د توزيع العينة حسب :(7جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
دخلالزوجالشيري

بالشيكل
%20004718.7أقلمن
2001-400015059.5%
4001-60004317.1%
6001-800083.2%
%800041.6نأكثرم

%100المجموع

الشيريدخلالزوجة
بالشيكل

%20004234.4أقلمن
2001-40006654.1%
4001-600075.7%
6001-800054.1%
%800021.6نأكثرم

%100المجموع

و كانت األزواجأجورقد يعممون الذين والذكور أجرايتقاضون عن الشيرية دخوليم تقل
،شيكل2000 نسبتيم بمغت بينو،%18.7فقد الشيرية دخوليم تتراوح الذين نسبة
2001-4000 نسبتيم بمغت فقد بينواألزواج،%59.5شيكل دخوليم تتراوح الذين
دخوليمالذينتتراوحاألزواجابمغتنسبةفيم،%17.1شيكلفقدبمغتنسبتيم4001-6000
األزواج%3.2شيكلكانت8000-6001بين دخولو تزيد عنيالذين شيكلبمغت8000م

.%1.6نسبتيم
فقدبمغتأجراينويتقاضالتييعممنلبالنسبةلدخولالزوجاتاالعينةعنتوزيعأما

تيموا%فيماكانتنسبةالزوجاتال34.4شيكل2000عنالأجورىنتيتقلموانسبةالزوجاتال
 بين دخولين 4000-2001تتراوح ىي تيوالال%45.1شيكل بين 6000-4001يتقاضين
8000-6001بينالمأجورمنالعملأجورىنالمواتيتتراوحأما%5.7شيكلكانتنسبتين

 نسبتين بمغت فقد 4.1شيكل لاو% عن دخمين يزيد نسبتين8000التي كانت شيكل
%منين.1.6



34 

 .بناءاألوجود  توزيع العينة حسب :(8جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
منأبناءىليوجد

اليالزواجالح
%23388.9 نعم
%2710.3 ل

%20.8 ينتظر مولود
%100المجموع

%أمااألسرالتيليسلياأبناءبمغتنسبتيا88.9أبناءالتيلدييااألسرنسبةبمغتو
.%0.8%بينمابمغتاألسرالتيتنتظرمولودىااألول10.3

 .اإلناث والذكور  األبناءعدد  توزيع العينة حسب :(9جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال

%2610.9 ذكور أبناء ل يوجد عدد األبناء الذكور
1 5924.8%
2 7230.3%
3 5422.7%
4 166.7%
5 83.4%
7 31.3%

%100المجموع
%3816 إناثل يوجد بنات  اإلناثعدد البنات 

1 6226.1%
2 6828.6%
3 3715.5%
4 114.6%
5 156.3%
6 31.3%
7 20.8%
8 10.4%
9 10.4%

%100المجموع
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( لألبناء(9يتضحمنجدولرقم اكبرعدد بمغ واإلناثفقد الذكور األبناء حولعدد
(2أبناءذكوروكاناكبرنسبةمنتمكاألسرلدييامنالذكورىو)ةالذكورفيالعينةىوسبع

%منالعائالتفيالعينة،أماالبناتاإلناثفيتمكالعائالت27أبناءذكوربنسبةوصمتإلى
(2(بناتإناث،وكاناكبرنسبةلعددالبناتاإلناثىو)9فقدبمغتأعمىعددلإلناثفيياىو)

%.26مناإلناثبنسبة
 .اإلنجابسبب عدم  توزيع العينة حسب :(10جدول رقم )

النسبةالمئويةالتكراراتاإلجاباتالسؤال
سببعدم
اإلنجاب

%723.3 الزوج من صحي مانع
%826.7 الزوجة من صحي مانع
%826.7 الزوج من الرغبة عدم
%516.7 الزوجة من الرغبة عدم

%13.3 الزوجين من المشتركة الرغبة عدم
%100المجموع

بينمانعصحيمنالزوجةمتساو اإلنجابسببعدمأن(10يتضحمنالجدولرقم)
النسبةالمتساويةو ميياوتاألخرىبينالخياراتاألعمىىي%26.7عدمالرغبةمنالزوجوىذه

اقمياعدمالرغبةو%16.7تميياعدمرغبةالزوجةبنسبةو%23.3المانعالصحيمنالزوجبنسبة
%.3.3المشتركةبينالزوجينبنسبة

 نوع السكن توزيع العينة حسب :(11جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال

%14656.2 مستقل منزلنوعالسكن
%2911.2 الزوج عائمة مع
%51.9 الزوجة عائمة مع

%7127.3 الزوج عائمة من بيقر  لكنو مستقل
%83.1 الزوجة عائمة من قريب لكنو مستقل

%100المجموع
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المشمولةبالعينةتسكنفيمنزلمستقلاألسرغالبيةأن(11)يتضحمنالجدولرقمو
و الزوج عائمة عن وبعيد بنسبة الزوجة عائمة و%56.2عن منزلاألسرتمييا في تسكن التي

تميياالعائالتالتيتسكنمععائمةالزوجو،%27.3مستقلولكنوقريبمنعائمةالزوجبنسبة
كنوقريبمنعائمةالزوجةائالتالتيتسكنفيمنزلمستقللالعمن%11.2بنفسالبيتبنسبة

األسرمنبينتمكمنيسكنونفينفسالمنزلمععائمةالزوجةكانتاقلنسبةو%3.1بنسبة
.%1.9قدبمغتو

 .ممكية السكن توزيع العينة حسب :(12جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
ممكيةالسكن


%16563 لمزوج ممك
%62.3 لمزوجة ممك

%4416.8 الزوج لعائمة ممك
%62.3 الزوجة لعائمة ممك

%259.5 إيجار
%135 الزوجين بين مشترك ممك

%20.8 ذلك غير

%100المجموع

نسبةمنممكيةالسكنتعودلمزوجبنسبةأعمىأن(12منخاللالجدولرقم)كمايتضح
62 الزوجبنسبة عائمة ممكية السكن،%16.7%وتمييا المستأجرويمييا منثمّو%9.5بنسبة

ممكيةعائمةالزوجةبنفسوويميياممكيةالزوجة،%5الزوجةبنسبةوالممكيةالمشتركةبينالزوج
%.2.3النسبةوىي
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  .معارضة قرار الزواج توزيع العينة حسب :(13جدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلجابات السؤال
:ىلكانىناكمعارضة29

العائمةأفرادمنقبلاحد
لمزواج

أحد يعارض لن  21381.6
الزوج وأب  72.7

الزوج أم  114.2
الزوجة وأب  41.5

الزوجة أم  72.7
ألخوة أحدا  93.4

ذلك غير  93.4
%100المجموع

:ىلعارضاحدالزوجين30
الزواج؟

51.9 الزوج
72.7 الزوجة

الزوجين هن أي ض يعار لن  24594.2
10.4 كالهوا

%100المجموع

( 13ويتضحمنالجدولرقم الزواجفيأ( قرار يخصمعارضة الزوجينقبلفيما سر
تميياو%81العائمةبنسبةأفرادحدمنكانتانولميعترضأاإلجاباتنسبةمنأعمىأنّالزواج
الزوجةبنسبةوأمالزوجوأبيميياواإلخوةحد%أل3.4تميياو%4.2الزوجبنسبةأممعارضة

%.1.5الزوجةيأبضةواقمياكانتمعار،منيمالكل2.7%

األزواجغالبيةإجاباتحدالزوجينفقدكانتمنقبلأةمعارضىناكتكانإذاامّعأما
معارضةالزوجو%2.7تمييامعارضةالزوجةبنسبةو%94.2حدوكانتبنسبةانولميعترضأ

.واحدةإجابةوىي0.4كالالزوجينكانمعترضابنسبةأناقمياكانتو%1.9بنسبة

 

 

 



38 

 النتائج الوصفية

 الدراسةأسئمةعناإلجابة: 

الداللةمستوىجدفروقذاتداللةإحصائيةعندو)ىلتونصّواألولالسؤالبالنتائجالمتعمقة .1
(0.05=α)لمتغيرمستوىىزعتفيمحافظةطولكرماألسريةقراراتالفيةمشاركالعمىدرجة

الزوجين؟تعميم

ن:اويتفرعمنىذاالسؤالفرعالسؤالعنىذالإلجابةو

تأثير 1.1 القراراتمعميتمستوى في المشاركة درجة عمى طولكرماألسريةالزوج محافظة .في
.وكانتالنتيجةكمايمي

 ةاليالتالقراراتو الزوج تعميممستوي يبنإحصائياىناكفروقدالة:

 .قرارتحديدمكانالسكن-أ

  .الزوج * قرار مكان السكن معميتمستوى :(14)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 قرار مكان السكن 
Total عائمة الزوجة عائمة الزوج الزوجة الزوج مشترك بين الزوجين 

وى 
ست

م
ميم

تع
 

زوج  
 ال

 %100.0 %0. %9.1 %0. %63.6 %27.3 أمي

 %100.0 %5.9 %11.8 %5.9 %47.1 %29.4 إعدادي
 %100.0 %3.2 %11.3 %6.5 %41.9 %37.1 ثانوي
 %100.0 %0. %7.7 %8. %58.5 %33.1 جامعي
عميادراسات   64.7% 29.4% .0% 5.9% .0% 100.0% 

الجدولويتضحمن 14)رقم بينمستوىأن( واضحة الزوجتعميمىناكعالقةطردية
و مكانالسكن.بينالزوجينالمشاركة فيفيقرارتحديد عندأدناىاحيثتكونتمكالمشاركة

واألميعميميالتالمستوى مستوىتبدأاالبتدائي زاد كمما حتىمعميتباالرتفاع الزوج إلىتصل
دالزوجفيقرارتحديدتفرّأنأيضاكمايتضح،لمزوجاعميالالدراساتتعميمعندمستوىأقصاىا
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ينخفضىذاالتفردفيىذاولمزوجاألميالتعميممستوىعندمستوىأعمىمكانالسكنيكونفي
.العمياالدراساتتعميمالقرارعندمستوى

 .قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ب

   .الزوج * قرار تحدٌد المبلغ الكافً لمصروف البٌت الشهري تعلٌممستوى  :(15)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 

 قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري
Total غير ذلك عائمة الزوج الزوجة الزوج مشترك بين الزوجين 

وى 
ست

م
ميم

تع
 

زوج
ال

 %100.0 %0. %16.7 %33.3 %33.3 %16.7 أمي 
 %100.0 %0. %18.2 %0. %27.3 %54.5 ابتدائي
 %100.0 %0. %5.9 %17.6 %14.7 %61.8 إعدادي
 %100.0 %0. %3.3 %21.3 %19.7 %55.7 ثانوي
 %100.0 %8. %8. %9.3 %19.4 %69.8 جامعي
عميادراسات   82.4% 11.8% 5.9% .0% .0% 100.0% 

 من يتضح )الجدولكما مسأن(15رقم بين طردية العالقة الزوجتعميمتوىاتجاه
الكافيلمصروفبينالزوجينالمشاركةو المبمغ زادفيقرارتحديد كمما البيتالشيريأيأنو

لقرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالمشاركةبينالزوجينالزوجكممازادتتعميممستوى
الزوجتكونتعميممستوىوالعالقةبينتفردالزوجفياتخاذىذاالنوعمنالقراراتأنكما،الشيري

.الزوجتعميمتقلكممازادمستوىأنياعكسيةأي

 القرارفيحالوجودمبمغلمعائمةيراداستثماره-ت

   .الزوج * القرار فً حال وجود مبلغ ٌراد استثماره تعلٌممستوى : (16)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره

Total 
مشترك بين 

 الزوجة الزوج الزوجين
احد 
 األبناء

عائمة 
 الزوج

عائمة 
 الزوجة

صاحب 
 المبمغ

غير 
 ذلك

وى 
ست

م
ميم

تع
 

زوج
ال

 %100.0 %0. %16.7 %0. %16.7 %0. %0. %66.7 %0. أمي 
 %100.0 %0. %0. %10.0 %10.0 %0. %0. %40.0 %40.0 ابتدائي
 %100.0 %0. %14.7 %0. %2.9 %5.9 %8.8 %32.4 %35.3 إعدادي
 %100.0 %1.7 %6.7 %0. %1.7 %0. %10.0 %20.0 %60.0 ثانوي
 %100.0 %1.5 %3.8 %0. %8. %0. %2.3 %20.8 %70.8 جامعي
عميادراسات   70.6% 23.5% .0% .0% .0% .0% 5.9% .0% 100.0% 



41 

المشاركةوالزوجتعميمىناكعالقةطرديةبينمستوىأن(16رقم)الجدولويتضحمن
تعميمعندمستوىمستوىىإلىأعمبحيثتصلتثمارمبمغمنالمالفيحالوجودهفيقراراس

.العمياالدراساتوالزوجالجامعي

 .مولودجديدإنجابقرارالرغبةفي-ث

 .مولود جدٌد بإنجابالزوج * القرار فً حال الرغبة  تعلٌممستوى :(17)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  

عائمة
 الزوج

عائمة
 الزوجة

وى
مست

عميم
ت


زوج

ال
 %100.0 %0. %0. %0. %16.7 %66.7 %16.7 أمي 

 %100.0 %9.1 %9.1 %0. %9.1 %27.3 %45.5 ابتدائي
 %100.0 %0. %0. %0. %17.6 %20.6 %61.8 إعدادي
 %100.0 %0. %1.7 %0. %13.3 %10.0 %75.0 ثانوي
 %100.0 %8. %0. %8. %5.4 %9.3 %83.7 جامعي
عميادراسات  82.4% .0% 17.6% .0% .0% .0% 100.0% 

 .األسرةتنظيمالنسلفيواإلنجابلقراربالتوقفعنا-ج

 .وتنظٌم النسل اإلنجابالزوج * القرار بالتوقف عن  تعلٌممستوى :(18)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
تنظيم النسلو  اإلنجابالقرار بالتوقف عن   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  

عائمة
 الزوج

عائمة
 غيرذلك الزوجة

وى
مست

عميم
ت


زوج

ال
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %16.7 %66.7 %16.7 أمي 

 %100.0 %0. %10.0 %10.0 %0. %0. %30.0 %50.0 ابتدائي
 %100.0 %0. %0. %2.9 %0. %17.6 %11.8 %67.6 إعدادي
 %100.0 %0. %0. %1.7 %3.3 %13.3 %10.0 %71.7 ثانوي
 %100.0 %8. %8. %0. %0. %7.0 %7.8 %83.6 جامعي
عميادراسات  76.5% 11.8% 11.8% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

تعميمالزوجومشاركتو(وجودعالقةطرديةبينمستوى18و)(17ويتضحمنالجدولين)
كانت زادمستوىتعميمالزوجكمما لمقراراتالمتعمقةباإلنجابوقرارتنظيمالنسل،أيانوكمما
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أنتفرّ النوعمنالقراراتاكبر،ويتضحأيضا بينالزوجينفيىذا الزوجفيقراراتالمشاركة د
الجامعيوالدراساتالعميا.مالتعميعندمستوىوتنظيمالنسلتكونفيأدنىمستوىاإلنجاب

 .األسرة/البناتفيألبناءاقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ح

   ./ البناتاألبناءالزوج * قرار تحدٌد السن المناسب لزواج  تعلٌممستوى : (19)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 غيرذلك الزوج

وى
مست

عميم
ت


زوج

ال
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %83.3 %16.7 أمي 

 %100.0 %0. %40.0 %0. %10.0 %0. %10.0 %40.0 ابتدائي
 %100.0 %0. %0. %15.2 %18.2 %0. %9.1 %57.6 إعدادي
 %100.0 %0. %3.3 %5.0 %23.3 %6.7 %10.0 %51.7 ثانوي
 %100.0 %1.6 %0. %7.0 %10.1 %1.6 %10.9 %69.0 جامعي
عميادراسات  88.2% .0% .0% 5.9% 5.9% .0% .0% 100.0% 

ى )الجدولواضحمنوكما فإ19رقم ون( بينمستوىتوجد الزوجتعميمعالقةطردية
تزدادىذهو/البناتمعزوجاتيماألبناءمشاركتوفيالقراراتالمتعمقةبتحديدالسنالمناسبلزواجو

ويقلتفردالزوجفياتخاذمثلىذاالنوعمنالقراراتكممازاد،التعميمياركةكممازادمستواىمالمش
الزوج.إليويصلتعميميمستوىأعمىالزوجبحيثينعدمىذاالتفردعندتعميممستوى

 .لتعميميمااحدالزوجينإكمالرارق-خ

   .حد الزوجٌنأل التعلٌم مواصلةالزوج * قرار  تعلٌممستوى :(20)جدول رقم 

noraassbatssorC 

احد الزوجين مواصمة التعميمقرار    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

وى
مست

عميم
ت


زوج

ال
 %100.0 %0. %0. %16.7 %0. %83.3 %0. أمي 

 %100.0 %0. %11.1 %0. %0. %55.6 %33.3 ابتدائي
 %100.0 %6.9 %0. %0. %10.3 %31.0 %51.7 إعدادي
 %100.0 %0. %1.7 %0. %15.3 %20.3 %62.7 ثانوي
 %100.0 %8. %0. %2.4 %4.8 %24.8 %67.2 جامعي
عميادراسات  76.5% 17.6% 5.9% .0% .0% .0% 100.0% 
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الزوجينإكمالقرارأما موعميلتاحد تعميملمستوىفانالجدولمنواضحوىفانوكما
طرديوىاالتجاهفيالعالقةىناولمثلىذهالقراراتبينالزوجينعمىالمشاركةثركبيرالزوجأ

.ميعميالتيزدادبازديادمستواه

 .الذكوراألبناءقرارتسمية-د

 .الذكور األبناءالزوج * قرار تسمٌة  تعلٌممستوى :(21)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور األبناءقرار تسمية   

Total 
مشتركبين
 عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

عائمة
 غيرذلك الزوجة

وى
مست

عميم
ت


زوج

ال
 %100.0 %0. %0. %16.7 %0. %50.0 %33.3 أمي 

 %100.0 %0. %11.1 %11.1 %0. %44.4 %33.3 ابتدائي
 %100.0 %9.7 %0. %3.2 %0. %16.1 %71.0 إعدادي
 %100.0 %0. %0. %1.8 %8.8 %15.8 %73.7 ثانوي
 %100.0 %8. %0. %2.4 %4.0 %14.3 %78.6 جامعي
عميادراسات  70.6% 29.4% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

أكثرالذكوريكونمشتركااألبناءقرارتسميةأن(21رقم)الجدولىنامنواضحىوكما
أنىناتفومنالاّل.العالقةىناتكونطرديةأنالزوجأيتعميمبينالزوجينكممازادمستوى

.مرتفعاالعمياالزوجفيالدراساتتعميملزوجفيمثلىذاالقرارعندمستوىتفردا

 ةاليالتالقراراتوالزوجتعميمىبينمستوإحصائيااليوجدفروقدالة. 

 .قرارشراءسيارةجديدة-أ

 .شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ب

 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ت

 .الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأمكانلباسالزوجمناسباإذاقرارما-ث

 .الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ج
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 .قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ح

 .الذكوراألبناءشكلقصةشعرعمىاالعتراض-خ

 .الذكورلألبناءقراراختيارالزوجةالمناسبة-د

 .اإلناثالعريسالمناسبلمبناترفضأوقرارقبول-ذ

 ./البناتلألبناءعدمووأالجامعيمواصمةالتعميمقرار-ر

 .اإلناثقرارتسميةالبنات-ز

.فيمحافظةطولكرماألسريةالزوجةعمىدرجةالمشاركةفيالقراراتتعميممستوىتأثير2.1
وكانتالنتيجةكمايمي:

 ةاليالتالقراراتوالزوجةتعميمىيبنمستوإحصائياىناكفروقدالة: 

 .البيتالشيريقرارتحديدالمبمغالكافيلمصروف-أ

   .الزوجة * قرار تحدٌد المبلغ الكافً لمصروف البٌت الشهري تعلٌم ىمستو:(22)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري 
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

وى
مست

عميم
ت


وجة

الز
 %100.0 %0. %16.7 %0. %33.3 %50.0 أمي 

 %100.0 %0. %25.0 %25.0 %25.0 %25.0 ابتدائي
 %100.0 %0. %6.7 %0. %26.7 %66.7 إعدادي
 %100.0 %0. %4.5 %13.6 %27.3 %54.5 ثانوي
 %100.0 %7. %0. %15.9 %12.4 %71.0 جامعي
عميادراسات  50.0% .0% 50.0% .0% .0% 100.0% 

الزوجةالجامعيتكونعندهالمشاركةبينتعميممستوىأن(22رقم)الجدولويتضحمن
 في الشيري البيت لمصروف الكافي المبمغ تحديد قرار في يالحظأعمىالزوجين كما مستوى

 مستوى عند القرار ىذا في الزوجين بين المشاركة نسبة واألميالتعميمتساوي العمياالدراسات
يكونلصالحتفردالزوجاألميقمةالمشاركةبينالزوجينفيالمستوىأنالفرقبينيماولمزوجة
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عندمستوىعائمتو بينما الدراساتتعميمو ىذهيكونلصالحتفرّالعمياالزوجة الزوجةفياتخاذ د
.القرارات

 .مولودجديدإنجابقرارالرغبةفي-أ

   .مولود جدٌد بإنجابالزوجة * القرار فً حال الرغبة  تعلٌم ىمستو: (23)جدول رقم 

noraassbatssorC 

مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة    
Total األبناءاحد الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين  عائمةالزوجة عائمةالزوج 

وى
مست

عميم
ت


وجة

الز
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %83.3 %16.7 أمي 

 %100.0 %12.5 %12.5 %0. %25.0 %25.0 %25.0 ابتدائي
 %100.0 %3.3 %0. %0. %13.3 %16.7 %66.7 إعدادي
 %100.0 %0. %1.5 %1.5 %9.1 %12.1 %75.8 ثانوي
 %100.0 %0. %0. %0. %9.7 %8.3 %81.9 جامعي
عميادراسات  100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

 .األسرةتنظيمالنسلفيواإلنجابالقراربالتوقفعن-ب

 .وتنظٌم النسل اإلنجابالزوجة * القرار بالتوقف عن  تعلٌم ىمستو: (24)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
تنظيم النسلو  اإلنجابالقرار بالتوقف عن   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  عائمةالزوج 

عائمة
 الزوجة

غير
 ذلك

وى
مست

عميم
ت


وجة

الز


 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %66.7 %33.3 أمي
 %100.0 %0. %12.5 %12.5 %12.5 %12.5 %25.0 %25.0 ابتدائي
 %100.0 %0. %3.3 %0. %0. %10.0 %13.3 %73.3 إعدادي
 %100.0 %0. %0. %1.5 %1.5 %7.6 %12.1 %77.3 ثانوي
 %100.0 %7. %0. %7. %0. %12.0 %7.7 %78.9 جامعي
عميادراسات  100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

عالقةطرديةقويةتربط(انوىناك24شكلرقم)و(23ينشكلرقم)الجدوليالحظمن
نإآخرتنظيمالنسلبمعنىواإلنجابالمشاركةبينالزوجينفيقراراتوالزوجةتعميمبينمستوى

.أكثرةتعمممكمماكانتالزوجةاألسرةالمشاركةفيتمكالقراراتتزدادفي
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 .األسرة/البناتفيلألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ت

   ./ البناتاألبناءالزوجة * قرار تحدٌد السن المناسب لزواج  تعلٌم ىستوم: (25)جدول رقم 

nnoraassbatssor 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

كمشتر
بيناألسرة
 أفراد

االبن/البنت
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 الزوج

غير
 ذلك

وى
مست

عميم
ت


وجة

الز
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %50.0 %50.0 أمي 

 %100.0 %0. %50.0 %0. %12.5 %0. %37.5 %0. ابتدائي
 %100.0 %0. %3.3 %6.7 %23.3 %3.3 %10.0 %53.3 إعدادي
 %100.0 %0. %1.5 %10.6 %12.1 %4.5 %16.7 %54.5 ثانوي
 %100.0 %1.4 %0. %7.0 %12.7 %1.4 %6.3 %71.1 جامعي
عميادراسات  50.0% .0% .0% 50.0% .0% .0% .0% 100.0% 

مشاركتياوالزوجةتعميمىناكعالقةطرديةبينمستوىأن(25رقم)الجدوليتضحمنو
كتيامعزوجياربحيثتزدادمشااألسرة/البناتفيلألبناءتحديدالسنالمناسبلزواجقرارفي

.ميعميالتفيىذاالقراركممازادمستواىا

 .احدالزوجينالتعميممواصمة-ث

 .حد الزوجٌنأ التعلٌم مواصلةالزوجة * قرار  تعلٌم ىمستو: (26)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 احد الزوجين التعميممواصمة قرار  
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

وى
مست

عميم
ت


وجة

الز
 %100.0 %0. %0. %20.0 %0. %40.0 %40.0 أمي 

 %100.0 %0. %14.3 %0. %14.3 %71.4 %0. ابتدائي
 %100.0 %3.6 %0. %0. %3.6 %42.9 %50.0 إعدادي
 %100.0 %1.6 %1.6 %0. %7.9 %36.5 %52.4 ثانوي
 %100.0 %7. %0. %2.2 %8.6 %15.8 %72.7 جامعي
عميادراسات  50.0% 50.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

والمشاركةبينالزوجةتعميمالعالقةبينمستوىنأ(26رقم)الجدولمنأيضايتضحو
الزوجةتعميمانوكممازادمستوىعالقةطرديةأيموعميتحدالزوجينأإكمالقرارفيالزوجين
.مشاركتيامعزوجيافيىذاالقرارتكممازاد
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 ةاليالتالقراراتوالزوجةتعميمىبينمستوإحصائيالةالاليوجدفروقد.

 قرارتحديدمكانالسكن-أ

.قرارشراءسيارةجديدة-ب

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ت

.مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ث

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأمكانلباسالزوجمناسباإذاقرارما-ج

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ح

.قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-خ

.الذكوراألبناءشكلقصةشعرعمىاالعتراض-د

.الذكورلألبناءقراراختيارالزوجةالمناسبة-ذ

.اإلناثالعريسالمناسبلمبناترفضأوقرارقبول-ر

/البناتلألبناءعدمووأالجامعيالتعميممواصمةقرار-ز

 .اإلناثقرارتسميةالبنات-س

 .الذكوراألبناءقرارتسمية-ش

 .القرارفيحالوجودمبمغلمعائمةيراداستثماره-ص
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توونصّ:السؤال الثانيالنتائج المتعمقة ب .2 )ىل و عند إحصائية ذاتداللة فروق مستوىجد
لمتغيرعزىتعمىدرجةالمشاركةفيالقراراتاألسريةفيمحافظةطولكرم(α=0.05)الداللة

الزوجين والعمرعند الزواجعمرالزوجينعند السؤاليتفرعلإلجابةو؟( األقسامإلىعنىذا
:ةاليالت

.فيمحافظةطولكرماألسريةدرجةمشاركتوفياتخاذالقراراتعمىاثر العمر عند الزوج  1.2

 مشاركتوفيالقراراتوتربطبينعمرالزوجإحصائيةىناكعالقةذاتداللةأنحيثوجد
 :ةاليالتاألسرية

 .قرارمكانالسكن-أ

 .سن الزوج * قرار مكان السكن: (27)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 قرار مكان السكن 
Total عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 




ج
لزو

نا
 س

20منأقل  8.3% 41.7% .0% 33.3% 16.7% 100.0% 
21-30 36.4% 50.8% 3.4% 7.6% 1.7% 100.0% 
31-40 29.6% 53.5% 4.2% 12.7% .0% 100.0% 
41-50 31.3% 59.4% 3.1% 6.3% .0% 100.0% 
51-60 52.4% 33.3% .0% 14.3% .0% 100.0% 
60أكثرمن  57.1% 28.6% .0% 14.3% .0% 100.0% 

مشاركةوالعالقةتكادتكونطرديةبينمتغيرعمرالزوجأن(27رقم)الجدوليتضحمن
 تحديد زادقرار كمما الزوج عمر زاد كمما بحيث السكن معتمكان القرار ىذا مشاركة درجة

.الزوجة
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 ./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ب

 ./ البناتاألبناءسن الزوج * قرار تحدٌد السن المناسب لزواج :(28)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
 غيرذلك عائمةالزوج صاحب/ةالعالقة





زوج

نال
 س

20منأقل  33.3% 16.7% .0% 33.3% 8.3% 8.3% .0% 100.0% 
21-30 65.5% 8.6% 1.7% 14.7% 8.6% .9% .0% 100.0% 
31-40 61.4% 15.7% 5.7% 10.0% 2.9% 4.3% .0% 100.0% 
41-50 73.3% 13.3% .0% 10.0% .0% 3.3% .0% 100.0% 
51-60 50.0% .0% .0% 15.0% 25.0% .0% 10.0% 100.0% 

60أكثرمن  57.1% 28.6% .0% 14.3% .0% .0% .0% 100.0% 

 من ىنا )الجدولويتضح 28رقم أن( الزوج عمر بين طردية الزوجوالعالقة مشاركة
الزوجكمماتقدمبالعمركمماأن/البناتأياألبناءلزوجتوفيقرارتحديدالسنالمناسبلزواج

كمماقلتفردهفيتمكالقرارات.وزادةمشاركتوفيىذاالقرارمعزوجتو

.الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ت

 .رالذكو لألوالدسن الزوج * قرار اختٌار الزوجة المناسبة :(29)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور لألولدقرار اختيار الزوجة المناسبة   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

االبنصاحب
 عائمةالزوج العالقة

عائمة
 الزوجة




ج
لزو

نا
 س

20أقلمن  8.3% 8.3% 8.3% 50.0% 16.7% 8.3% .0% 100.0% 
21-30 32.2% 9.6% 8.7% 23.5% 20.9% 3.5% 1.7% 100.0% 
31-40 55.4% 10.8% 3.1% 13.8% 16.9% .0% .0% 100.0% 
41-50 39.3% 7.1% 3.6% 25.0% 21.4% 3.6% .0% 100.0% 
51-60 5.0% .0% .0% 25.0% 60.0% .0% 10.0% 100.0% 

60منأكثر  16.7% 50.0% .0% 16.7% 16.7% .0% .0% 100.0% 

و من )الجدوليتبين 29رقم أن( الزوج عمر بين والعالقة لقرار الزوجةمشاركتو اختيار
المشاركةبينالزوجينتبدأمنثمو40–21تزدادفيعمرالزوجمنالذكورلألوالدالمناسبة

الزوجبالعمر تقدم االبنصاحبالعالقةحريةفياختيارزوجتوإعطاءحسابلبالنقصانكمما
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زادالعمرعندالزوجأنأي،األسرةأفرادزديادالمشاركةبينجميعاو المشاركةتكوناكبركمما
.منمشاركةالزوجينوحدىماأوسعلكنىذهالمشاركةتكونو

 ./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ث

    ./ البنات لألبناءالجامعً من عدمه  التعلٌمسن الزوج * قرار مواصلة : (30)جدول رقم 

Cnoraassbatssor  

 
/ البنات لألبناءالجامعي من عدمو  التعميمقرار مواصمة   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

االبنصاحب
 غيرذلك عائمةالزوجة العالقة

زوج
نال

 س

20منأقل  25.0% 16.7% .0% 41.7% 8.3% 8.3% 100.0% 
21-30 56.6% 11.5% 5.3% 24.8% .9% .9% 100.0% 
31-40 42.0% 13.0% 13.0% 30.4% .0% 1.4% 100.0% 
41-50 76.7% 16.7% 3.3% 3.3% .0% .0% 100.0% 
51-60 55.0% 15.0% 10.0% 20.0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  42.9% 28.6% .0% 28.6% .0% .0% 100.0% 

 .احدالزوجينالتعميممواصمةقرار-ج

   .احد الزوجٌن تعلٌم مواصلةسن الزوج * قرار :(31)جدول رقم 

noraassbatssorC 

احد الزوجين مواصمة تعميمقرار    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

زوج
نال

 س

20منأقل  50.0% 12.5% .0% 12.5% 12.5% 12.5% 100.0% 
21-30 68.8% 20.5% 8.0% .9% .9% .9% 100.0% 
31-40 57.1% 30.0% 11.4% .0% .0% 1.4% 100.0% 
41-50 51.7% 48.3% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 60.0% 25.0% 5.0% 10.0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  66.7% 16.7% 16.7% .0% .0% .0% 100.0% 

العالقةبٌنالمشاركةبٌنالزوجٌنفًقراراتأن(31)و(31ٌن)الجدولٌتضحمنو

تتزداداالمشاركةفًهذهالقرارأنأيعمرالزوجهًعالقةطردٌةوالزوجٌنواألبناءتعلٌم

.دالزوجفًاتخاذالقراراتٌقلتفر وكلمازادعمرالزوج
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 .الذكوراألبناءقرارتسمية-ح

  .الذكور  األبناءسن الزوج * قرار تسمٌة :(32)جدول رقم 

noraassbatssorC 

الذكور األبناءقرار تسمية    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

زوج
نال

 س

20منأقل  54.5% 9.1% .0% 18.2% .0% 18.2% 100.0% 
21-30 81.4% 8.8% 5.3% 2.7% .9% .9% 100.0% 
31-40 60.9% 31.9% 4.3% 2.9% .0% .0% 100.0% 
41-50 67.9% 28.6% 3.6% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 94.4% .0% .0% .0% .0% 5.6% 100.0% 
60أكثرمن  57.1% 42.9% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

 .اإلناثقرارتسميةالبنات-خ

   .اإلناثسن الزوج * قرار تسمٌة البنات :(33)جدول رقم 

noraassbatssorC 

اإلناثقرار تسمية البنات    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

زوج
نال

 س

20منأقل  58.3% .0% 8.3% 16.7% .0% 16.7% 100.0% 
21-30 79.8% 6.1% 12.3% .9% .9% .0% 100.0% 
31-40 64.7% 13.2% 22.1% .0% .0% .0% 100.0% 
41-50 71.4% 10.7% 17.9% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 94.1% .0% 5.9% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  57.1% 14.3% 28.6% .0% .0% .0% 100.0% 

(32ينرقم)الجدولفيتضحمنواإلناثالذكوراألبناءالحالبالنسبةلقراراتتسميةذلكوك
الذكوراألبناءالمشاركةبينالزوجينلقرارتسميةوالعالقةطرديةبينعمرالزوجأن(33رقم)و

واإلناث الزوج العمرعند زاد القراراتكمما بينالزوجينليذه المشاركة قلتفرديوبحيثتزداد
.الزوجفياتخاذىذاالنوعمنالقرارات
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 درجةمشاركتووتربطبينالعمرعندالزوجإحصائيةوجدعالقةذاتداللةتنوالأكماتبين
 :ةاليالتفيالقرارات

 .اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-أ

.القرارفيحالشراءسيارة-ب

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ت

.قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ث

.مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ج

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ح

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-خ

.قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-د

.الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ذ

.القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ر

.مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ز

 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-س

.فيمحافظةطولكرماألسريةقراراتفياتخاذالادرجةمشاركتيعمى ةاثر العمر عند الزوج2.2
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 بينالقراراتوبينالعمرعندالزوجةةإحصائيىناكعالقةذاتداللةأنبينمنالتحميلوت
 :ةاليالت

 .قرارمكانالسكن-أ

 .سن الزوجة * قرار مكان السكن:(34)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 قرار مكان السكن 
Total عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

وجة
الز
ن
 س

20منأقل  20.9% 62.8% 2.3% 9.3% 4.7% 100.0% 
21-30 28.6% 52.4% 4.0% 13.5% 1.6% 100.0% 
31-40 52.8% 45.3% .0% 1.9% .0% 100.0% 
41-50 42.9% 42.9% 4.8% 9.5% .0% 100.0% 
50أكثرمن  43.8% 37.5% .0% 18.8% .0% 100.0% 

فيالمشاركةالزوجةعالقةتزدادكممازادالعمرعندالأن(34)رقمالجدوليتبينلنامنو
قرارانالعالقةعكسيةبينتفردالزوجفيوالعالقةىناطرديةأنقرارتحديدمكانالسكنأيفي
.سنالزوجةوالسكنمكان

 .الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ب

 .الذكور لألوالدسن الزوجة * قرار اختٌار الزوجة المناسبة : (35)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور لألولدقرار اختيار الزوجة المناسبة   

Total 

مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

االبنصاحب
 العالقة

عائمة
 الزوج

عائمة
 الزوجة




وجة
الز
ن
20منأقل س  26.2% 16.7% 4.8% 19.0% 23.8% 9.5% .0% 100.0% 

21-30 40.0% 5.8% 8.3% 25.8% 18.3% .8% .8% 100.0% 
31-40 44.0% 8.0% 4.0% 22.0% 18.0% 2.0% 2.0% 100.0% 
41-50 15.8% 15.8% .0% 5.3% 63.2% .0% .0% 100.0% 

50أكثرمن  7.1% 21.4% .0% 28.6% 28.6% .0% 14.3% 100.0% 

35رقم)الجدول بٌنعمرالزوجة ٌوضحالعالقة فًقراراختٌارالزوجةو( المشاركة

.كلمازادالعمرعندالزوجةلزوجٌنالذكورحٌثتزٌدالمشاركةبٌنالألوالدالمناسبة
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 ت ال انه التحلٌل من تبٌن كما الزوجة عند العمر بٌن إحصائٌة ذاتداللة عالقة بٌنووجد

 :التالٌةالقرارات

.اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-أ

./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ب

.حدالزوجينألمواصمةالتعميمقرار-ت

.الذكوراألبناءقرارتسمية-ث

.اإلناثقرارتسميةالبنات-ج

.القرارفيحالشراءسيارة-ح

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-خ

.تحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيريقرار-د

.مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ذ

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ر

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ز

.قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-س

.الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ش

.القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ص

.مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ض
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.تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ط

 ./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ظ

3.2.1  الزواج عند الزوج عمر علىاثر القرارات فً فًاألسرٌةالمشاركة الزوجٌن بٌن

.محافظةطولكرم

 و فروقأنتبٌن اهناك إحصائٌةذاتداللة الزوج زواج سن القراراتمشاركتهوبٌن فً

 :التالٌةاألسرٌة

 .قرارمكانالسكن-أ

 .سن الزوج عند الزواج * قرار مكان السكن:(36)جدول رقم 

noraassbatssorC 

السكنقرار مكان    
Total عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

واج
الز
ند

ع
زوج

نال
 %100.0 %16.7 %33.3 %0. %41.7 %8.3 20اقلمن س

21-30 35.2% 54.1% 2.0% 7.7% 1.0% 100.0% 
31-40 40.0% 37.8% 6.7% 15.6% .0% 100.0% 
41-50 .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 


نسبةمشاركةبينالزوجينفيقرارتحديدمكانأعمىأن(36يتضحمنالجدولرقم)

.(سنو60-51)السكنعندفئةسنزواجالزوجالتيتنحصربين
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 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ب

 .سن الزوج عند الزواج * قرار شراء المالبس ومناسبة ثمنها:(37)جدول رقم 

noraassbatssorC 

امناسبة ثمنوو قرار شراء المالبس    
Total عائمةالزوج االبنصاحبالعالقة الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

وج 
الز

ن 
س

واج
الز

ند 
 ع

20منأقل  33.3% 33.3% 8.3% 16.7% 8.3% 100.0% 
21-30 46.9% 12.2% 36.2% 4.1% .5% 100.0% 
31-40 37.8% 11.1% 48.9% 2.2% .0% 100.0% 
41-50 25.0% 25.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
51-60 50.0% .0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

مناسبةوالمشاركةبينالزوجينفيقرارشراءالمالبسأن(37)يتضحمنالجدولرقم
أعمىفئةزواجلمزوجأنكما.(سنو60-51مستوىعندفئةزواجالزوجمن)أعمىثمنيايكونب

فئةزواجلمزوجيكونتفردالزوجةأعمىو(سنة50-41)ويكونفيياتفردالزوجفيىذاالقرارى
(.60-51)منو(50-41)الفئتانمستواهعندأعمىفيىذاالقرارفي

 .الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ت

 .الذكور األبناءقصة شعر  علىسن الزوج عند الزواج * االعتراض :(38)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور األبناءقصة شعر  عمىالعتراض   

Total األم األب 
اإلخوةاحد

 الذكور
األخواتاحد

األبعائمة اإلناث األمعائمة   
اليعترض

 غيرذلك احد
 

واج
الز
ند

ع
زوج

نال
 س

منأقل
20 

40.0% 20.0
% 

30.0% .0% 10.0% .0% .0% .0% 100.0% 

21-30 61.0% 18.2
% 

1.1% .5% 2.7% .5% 15.5% .5% 100.0% 

31-40 50.0% 21.4
% 

4.8% 4.8% .0% .0% 19.0% .0% 100.0% 

41-50 75.0% .0% .0% .0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
أكثرمن

60 
.0% .0% .0% .0% .0% 100.0

% 
.0% .0% 100.0% 
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عمىمشاركةبينالزوجينفيقراراالعتراضأعمىأن(38يتضحمنالجدولرقم)و
.(50-41الزوجىي)يكونعندفئةزواجالذكوراألبناءقصةشعر

 .مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ث

   .مولود جدٌد بإنجابسن الزوج عند الزواج * القرار فً حال الرغبة :(39)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة   

Total 

مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  عائمةالزوجة عائمةالزوج 

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20منأقل  33.3% 41.7% 16.7% .0% 8.3% .0% 100.0% 
21-30 77.8% 12.9% 7.7% .5% .0% 1.0% 100.0% 
31-40 81.8% 4.5% 13.6% .0% .0% .0% 100.0% 
41-50 50.0% .0% 25.0% .0% 25.0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 

 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ج

   .وتنظٌم النسل اإلنجابسن الزوج عند الزواج * القرار بالتوقف عن :(40)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
تنظيم النسلو  اإلنجابلقرار بالتوقف عن ا  

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج 

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20منأقل  33.3% 41.7% 16.7% .0% 8.3% .0% .0% 100.0% 
21-30 77.7% 11.4% 7.8% 1.0% .5% 1.0% .5% 100.0% 
31-40 79.5% 4.5% 15.9% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
41-50 66.7% .0% .0% .0% 33.3% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيأن(40جدولرقم)و(39جدولرقم):يتضحمنالجدولينو
بينتنحصرتيلافئةسنزواجالزوجمستوىعندأعمىتحديدالنسلتكونبواإلنجابتاقرار
.(سنة51-60)
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 ./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ح

   ./ البناتاألبناءسن الزوج عند الزواج * قرار تحدٌد السن المناسب لزواج :(41)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 

مشتركبين
 الزوجة الزوجة الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 غيرذلك الزوج

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20منأقل  33.3% 33.3% .0% 25.0% .0% 8.3% .0% 100.0% 
21-30 64.4% 10.3% 1.5% 14.9% 7.2% 1.5% .0% 100.0% 
31-40 62.8% 9.3% 7.0% 7.0% 11.6% 2.3% .0% 100.0% 
41-50 33.3% 33.3% .0% .0% .0% 33.3% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

)و رقم جدول من لزواجأن(41يتضح المناسب السن تحديد قرار في الزوجين بين المشاركة
.(سنة60-51)بينتنحصرإلىمستوىعندفئةسنزواجالزوجأعمىتكونب./البناتاألبناء

 .الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-خ

   .الذكور لألوالدسن الزوج عند الزواج * قرار اختٌار الزوجة المناسبة :(42)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور لألولدقرار اختيار الزوجة المناسبة   

Total 

مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

االبنصاحب
 العالقة

عائمة
 عائمةالزوجة الزوج

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20منأقل  8.3% 33.3% .0% 33.3% 16.7% 8.3% .0% 100.0% 
21-30 36.3% 9.5% 6.3% 22.1% 23.2% 2.1% .5% 100.0% 
31-40 37.5% 5.0% 2.5% 22.5% 27.5% 2.5% 2.5% 100.0% 
41-50 50.0% .0% 50.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيقراراختيارالزوجةالمناسبةأن(42يتضحمنجدولرقم)و
.(سنة60-51)بينتنحصرالتيمستوىعندفئةسنزواجالزوجأعمىالذكورتكونبلألوالد
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 .حدالزوجينألمواصمةالتعميمقرار-د

   .احد الزوجٌن ممواصلة تعلٌسن الزوج عند الزواج * قرار : (43)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
احد الزوجين مواصمة التعميمقرار   

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20منأقل  50.0% 30.0% .0% 10.0% 10.0% .0% 100.0% 
21-30 67.0% 22.9% 8.0% .5% .5% 1.1% 100.0% 
31-40 47.6% 40.5% 9.5% .0% .0% 2.4% 100.0% 
41-50 .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

الزوجينألحدممواصمةالتعميالمشاركةبينالزوجينفيأن(43يتضحمنجدولرقم)و
.(سنة60-51)بينتنحصرالتيمستوىعندفئةسنزواجالزوجأعمىتكونب

 .الذكوراألبناءقرارتسمية-ذ

   .الذكور األبناءسن الزوج عند الزواج * قرار تسمٌة : (44)جدول رقم 

noraassbatssorC 

الذكور األبناءقرار تسمية    
Total الزوجةعائمة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين  غيرذلك 

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20أقلمن  33.3% 33.3% .0% 16.7% .0% 16.7% 100.0% 
21-30 75.5% 18.1% 4.3% 1.1% .5% .5% 100.0% 
31-40 72.1% 14.0% 4.7% 7.0% .0% 2.3% 100.0% 
41-50 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
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 .اإلناثقرارتسميةالبنات-ر

   .اإلناثسن الزوج عند الزواج * قرار تسمٌة البنات :(45)جدول رقم 

noraassbatssorC 

اإلناثقرار تسمية البنات    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ند 
 ع

زوج
ن ال

س
واج

الز
 

20أقلمن  41.7% 25.0% .0% 16.7% .0% 16.7% 100.0% 
21-30 76.3% 7.4% 15.3% .5% .5% .0% 100.0% 
31-40 73.2% 7.3% 19.5% .0% .0% .0% 100.0% 
41-50 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيأن(45جدولرقم)و(44يتضحمنالجدولينجدولرقم)و
األبناءةتسميتاقرار واإلناثالذكور ب فئأعمىتكون  تيمستوىعند  الزوج زواج التيسن

(سنة.60-51)و(50-41)بينتنحصر

 .القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ز

   .سن الزوج عند الزواج * القرار فً حال وجود مبلغ ٌراد استثماره:(46)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

احد
 األبناء

عائمة
 عائمةالزوجة الزوج

صاحب
 غيرذلك المبمغ

واج
الز

ند 
 ع

زوج
ن ال

20أقلمن س  16.7% 50.0% .0% 16.7% 16.7% .0% .0% .0% 100.0% 
21-30 64.2% 23.8% 4.7% .0% 1.0% .5% 5.7% .0% 100.0% 
31-40 62.2% 17.8% 6.7% .0% .0% .0% 11.1% 2.2% 100.0% 
41-50 25.0% 50.0% .0% .0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
60أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

قرارفيحالوجودمبمغيرادالالمشاركةبينالزوجينفيأن(46جدولرقم)يتضحمنو
.(سنة60-51)بينتنحصرالتيمستوىعندفئةسنزواجالزوجأعمىاستثمارهتكونب
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 وجدهالتانتبٌنكما فًمشاركتهوبٌنسنزواجالزوجإحصائٌةفروقذاتداللة

:التالٌةاألسرٌةالقرارات

/البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-أ
شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ب
قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ت
الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ث
الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ج
قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ح
اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-خ
 القرارفيحالشراءسيارة-د

فًمحافظةطولكرم:األسرٌةدرجةالمشاركةفًالقراراتعلىاثرسنالزواجللزوجة 3.2.1

 بٌنسنالزوجةعندالزواجوالمشاركةبٌنالزوجٌنإحصائٌةهناكعالقةذاتداللةأنتبٌن

 :التالٌةاألسرٌةفًالقرارات

 .قرارمكانالسكن-أ

 .سن الزوجة عند الزواج * قرار مكان السكن:(47)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 قرار مكان السكن

Total 

مشتركبين
الزوجعائمة الزوجة الزوج الزوجين  عائمةالزوجة 

ند
ع
وجة

الز
ن
س

واج
الز

 

20أقلمن  23.1% 57.7% 1.3% 15.4% 2.6% 100.0% 
21-30 39.0% 48.4% 3.1% 8.2% 1.3% 100.0% 
31-40 47.4% 47.4% .0% 5.3% .0% 100.0% 
41-50 .0% 50.0% 50.0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 34.1% 50.6% 3.1% 10.7% 1.5% 100.0% 

أعمىقرارمكانالسكنيكونفيالمشاركةبينالزوجينأن(47يتضحمنالجدولرقم)
 .(سنة40-31)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيمن
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 .قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ب

المبلغ الكافً لمصروف البٌت سن الزوجة عند الزواج * قرار تحدٌد : (48)جدول رقم 

   .الشهري
noraassbatssorC 

 قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري 
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

جة
لزو

نا
س

واج
الز

ند
 ع

20أقلمن  66.2% 19.5% 10.4% 3.9% .0% 100.0% 
21-30 65.2% 20.3% 11.4% 2.5% .6% 100.0% 
31-40 57.9% 10.5% 26.3% 5.3% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 63.7% 18.9% 13.9% 3.1% .4% 100.0% 

( رقم الجدول من 48يتضح الزوجين بين المشاركة الكافيفي( المبمغ تحديد قرار
.سنة20عندفئةسنالزواجعندالزوجةىياقلمنأعمىلمصروفالبيتالشيرييكون

 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ت

   .سن الزوجة عند الزواج * قرار شراء المالبس ومناسبة ثمنها: (49)جدول رقم 

noraassbatssorC 

ثمنيامناسبة و قرار شراء المالبس    
Total عائمةالزوج االبنصاحبالعالقة الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ند
ع
وجة

الز
ن
س

واج
الز

 

20أقلمن  44.9% 21.8% 28.2% 3.8% 1.3% 100.0% 
21-30 44.0% 9.4% 41.5% 4.4% .6% 100.0% 
31-40 47.4% 10.5% 36.8% 5.3% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 43.7% 13.0% 37.5% 4.2% 1.5% 100.0% 

مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبسفي(المشاركةبينالزوجين49يتضحمنالجدولرقم)
.(سنة40-31)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيمنأعمىيكون
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 .قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ث

قبل الخروج  اإلناثلباس البنات  علىسن الزوجة عند الزواج * االعتراض : (50)جدول رقم 

  .من المنزل 
noraassbatssorC 

 
 قبل الخروج من المنزل اإلناثلباس البنات  عمىالعتراض 

Total األم األب 
اإلخوةاحد

 الذكور
األخواتاحد

 اإلناث
عائمة
األمعائمة األب  

اليعترض
 احد

غير
 ذلك

واج
الز
ند

ع
وجة

الز
ن
من س أقل

20 
56.2% 20.5% 9.6% 1.4% 2.7% .0% 9.6% .0% 100.0% 

21-30 38.4% 20.5% 20.5% .0% 2.1% .0% 17.8% .7% 100.0% 
31-40 40.0% 26.7% 13.3% .0% 6.7% .0% 13.3% .0% 100.0% 
41-50 50.0% .0% .0% .0% .0% .0% 50.0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 43.7% 20.6% 16.4% .4% 2.5% .8% 15.1% .4% 100.0% 

لباسالبناتعمىقراراالعتراضفي(المشاركةبينالزوجين50يتضحمنالجدولرقم)
.سنة20عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيقلمنأعمىقبلالخروجمنالمنزليكوناإلناث

 .الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ج

  .الذكور  األبناءقصة شعر  علىسن الزوجة عند الزواج * االعتراض : (51)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور األبناءقصة شعر  عمىالعتراض   

Total األم األب 
اإلخوةاحد

 الذكور
األخواتاحد

 اإلناث
عائمة
األمعائمة األب  

اليعترض
 احد

غير
 ذلك

ند
ع
وجة

الز
ن
س

واج
الز

 

20أقلمن  53.3% 29.3% 5.3% 1.3% 4.0% .0% 6.7% .0% 100.0% 
21-30 61.8% 13.2% 2.0% 1.3% 2.0% .7% 18.4% .7% 100.0% 
31-40 50.0% 12.5% .0% .0% 6.3% .0% 31.3% .0% 100.0% 
41-50 .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 57.7% 18.3% 2.8% 1.2% 2.8% 1.2% 15.4% .4% 100.0% 

عمىقصةشعرقراراالعتراض(المشاركةبينالزوجينفي51يتضحمنالجدولرقم)
(سنة.30-21من)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيأعمىيكوناألبناءالذكور
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 .القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ح

  .سن الزوجة عند الزواج * القرار فً حال وجود مبلغ ٌراد استثماره : (52)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره 

Total 

مشترك
بين
 الزوجة الزوج الزوجين

احد
 األبناء

عائمة
 الزوج

عائمة
 الزوجة

صاحب
 غيرذلك المبمغ

ند
ع
وجة

الز
ن
س

واج
الز

 

20أقلمن  55.1% 32.1% 1.3% 2.6% 3.8% .0% 3.8% 1.3% 100.0% 
21-30 66.7% 19.9% 5.1% .0% .6% .6% 7.1% .0% 100.0% 
31-40 47.4% 31.6% 5.3% .0% 5.3% .0% 10.5% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51*60 .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 60.9% 24.0% 4.7% .8% 1.9% .4% 6.2% 1.2% 100.0% 

( بينالزوجين52يتضحمنالجدولرقم المشاركة يرادقرارفي( مبمغ فيحالوجود
(سنة30-21)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيأعمىيكوناستثماره

 .مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-خ

   .مولود جدٌد بإنجابسن الزوجة عند الزواج * القرار فً حال الرغبة : (53)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  عائمةالزوجة عائمةالزوج 

ند
ع
وجة

الز
ن
س

واج
الز

 

20أقلمن  70.1% 22.1% 6.5% .0% 1.3% .0% 100.0% 
21-30 80.4% 8.2% 10.1% .0% .0% 1.3% 100.0% 
31-40 72.2% 11.1% 5.6% 5.6% 5.6% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 75.5% 12.5% 10.1% .4% .8% .8% 100.0% 
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 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-د

  .وتنظٌم النسل  اإلنجابسن الزوجة عند الزواج * القرار بالتوقف عن :(54)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
النسلتنظيم و  اإلنجابالقرار بالتوقف عن   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

احد
 األبناء

عائمة
 الزوج

عائمة
 غيرذلك الزوجة

واج
الز
ند

ع
وجة

الز
ن
من س أقل

20 
71.8% 20.5% 6.4% .0% 1.3% .0% .0% 100.0% 

21-30 78.7% 7.1% 10.3% 1.3% .6% 1.3% .6% 100.0% 
31-40 77.8% 11.1% 5.6% .0% 5.6% .0% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 75.3% 11.4% 10.2% .8% 1.2% .8% .4% 100.0% 

اإلنجابتاقرارفيالمشاركةبينالزوجينأن(54رقم)و(53رقم)ينيتضحمنالجدول
 (سنة30-21من)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيأعمىيكونتنظيمالنسلو

 .حدالزوجينألالتعميممواصمةقرار-ذ

   .احد الزوجٌن ممواصلة تعلٌسن الزوجة عند الزواج * قرار :(55)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 احد الزوجين تعميم مواصمةقرار 

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ند 
 ع

جة
زو

 ال
سن

ج 
زوا

 ال

20أقلمن  59.5% 32.4% 1.4% 2.7% 1.4% 2.7% 100.0% 
21-30 64.5% 23.7% 10.5% .0% .7% .7% 100.0% 
31-40 62.5% 31.3% 6.3% .0% .0% .0% 100.0% 
41-50 .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 
 .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 62.0% 26.5% 7.8% 1.6% .8% 1.2% 100.0% 

( رقم الجدول من قي55يتضح الزوجين بين المشاركة ) ألحدقرار التعميم مواصمة
.(سنو30-21)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيأعمىمنالمنزليكونالزوجين





65 

 ./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ر

   ./ البناتاألبناءسن الزوجة عند الزواج * قرار تحدٌد السن المناسب لزواج :(56)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 

مشترك
بين
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
صاحب/ة
ذلكغير عائمةالزوج العالقة  

واج
الز
ند

ع
وجة

الز
ن
منأقل س

20 
57.7% 17.9% 1.3% 14.1% 6.4% 2.6% .0% 100.0% 

21-30 66.0% 7.7% 3.2% 14.7% 6.4% 1.9% .0% 100.0% 
31-40 55.6% 11.1% .0% 5.6% 22.2% 5.6% .0% 100.0% 
41-50 .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 62.0% 11.4% 2.4% 13.7% 7.5% 2.4% .8% 100.0% 

تحديدالسنالمناسبلزواجقراراركةبينالزوجينفي(المش56لرقم)يتضحمنالجدو
 .(سنة30-21)عندفئةسنالزواجعندالزوجةىيأعمىيكون/البناتاألبناء

 الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ز

   .الذكور لألوالدسن الزوجة عند الزواج * قرار اختٌار الزوجة المناسبة :(57)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور لألولدقرار اختيار الزوجة المناسبة   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

االبنصاحب
 عائمةالزوج العالقة

عائمة
 الزوجة

ج 
زوا

د ال
 عن

جة
زو

ن ال
 س

منأقل
20 

35.1% 15.6% 5.2% 19.5% 23.4% 1.3% .0% 100.0% 

21-30 36.4% 6.6% 6.0% 23.2% 23.8% 3.3% .7% 100.0% 
31-40 25.0% 12.5% 6.3% 31.3% 18.8% .0% 6.3% 100.0% 
51-60 .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 35.0% 9.8% 5.7% 22.4% 23.2% 2.4% 1.6% 100.0% 

الجدو من )يتضح رقم قي57ل الزوجين بين المشاركة ) المناسبةقرار الزوجة اختيار
.(سنة30-21)عندفئةسنالزواجعندالزوجةأعمىيكونالذكورلألوالد
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 األسرٌةالقراراتوبٌنسنالزواجللزوجةإحصائٌةعالقةذاتداللةوجدالتكماتبٌنانه

 :التالٌة

.القرارفيحالشراءسيارة-أ

.اإلناثقرارتسميةالبنات-ب

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ت

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ث

.اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-ج

./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ح

.الذكوراألبناءقرارتسمية-خ

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-د

الداللةمستوىعندإحصائٌةهلتوجدفروقذاتداللةه)نص والسؤالالثالثبالنتائجالمتعلقة.1
(0.5=α)لمتغٌرمكانعزىتفًمحافظةطولكرماألسرٌةتاعلىدرجةالمشاركةفًالقرار

.(السكن؟

  إحصائٌةهناكفروقذاتداللة العائلة مكانسكن القراراتوالًالحبٌن فً المشاركة

 /البنات.األبناءقرارتحدٌدالسنالمناسبلزواجفًمحافظةطولكرمفًاألسرٌة
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   ./ البناتاألبناء* قرار تحدٌد السن المناسب لزواج   األسرة إقامة مكان: (58)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 الزوج

غير
 ذلك

ن
مكا

امة
إق


زوج

 ال

 %100.0 %0. %0. %7.7 %9.6 %1.9 %11.5 %69.2 مدينة
 %100.0 %1.3 %1.9 %7.1 %10.3 %2.6 %10.3 %66.7 قرية
 %100.0 %0. %6.5 %8.7 %28.3 %2.2 %15.2 %39.1 مخيم
Total 62.2% 11.4% 2.4% 13.4% 7.5% 2.4% .8% 100.0% 

)الجدولٌوضحو السنالمناسبلزواجأن(85رقم فًقرارتحدٌد /األبناءالمشاركة

.الترتٌبعلىثمالمخٌمالمدٌنةثمتلٌهاأعلىالقرٌةالبناتتكونفً

 بٌنباقًالقراراتوهً:وللعائلةالحالًبٌنمكانالسكنإحصائٌةفروقذاتداللةالٌوجد 

.الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-أ

.اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-ب

./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ت

.حدالزوجينألالتعميممواصمةقرار-ث

.الذكوراألبناءقرارتسمية-ج

.اإلناثقرارتسميةالبنات-ح

.قرارمكانالسكن-خ

.القرارفيحالشراءسيارة-د

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ذ

.قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ر
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.مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ز

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-س

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ش

.قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ص

.الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ض

.القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ط

.مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ظ

 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ع

الداللةمستوىعندإحصائٌةهلتوجدفروقذاتداللةه)نص والسؤالالرابعالنتائجالمتعلقةب.1

(0.05=α)دخللمتغٌرعزىتفًمحافظةطولكرماألسرٌةتاعلىدرجةالمشاركةفًالقرار

.(؟الزوجةوكلمنالزوج

عنهذاالسؤالهناكقسمان:إلجابةول

 .فًمحافظةطولكرماألسرٌةالمشاركةفًالقراراتعلىاثردخلالزوجالشهري.3.1

  ذاتداللة الشهريإحصائٌةهناكعالقة الزوج دخل القراراتوبٌن فً المشاركة درجة

 :التالٌةفًالقراراتاألسرٌة
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 .قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-أ

* قرار تحدٌد المبلغ الكافً لمصروف البٌت  بالشٌكل دخل الزوج الشهري: (59)جدول رقم 

   .الشهري
noraassbatssorC 

 
 قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ري
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

 
يكل

لش
 با

2000أقلمن  53.2% 19.1% 17.0% 10.6% .0% 100.0% 
2001-4000 67.8% 18.8% 11.4% 1.3% .7% 100.0% 
4001-6000 64.3% 21.4% 14.3% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  75.0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 65.6% 18.8% 12.4% 2.8% .4% 100.0% 

نلقرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتمشاركةالزوجيأن(59)الجدوليتضحمن
كونبينماي(شيكل8000-6001)عندفئةدخلالزوجالمرتفعةوىيمنأعمىالشيرييكون

.دخلالزوجالمتوسطمستوىعندفئتيأعمىدالزوجفيىذاالقرارعندتفرّ

 .القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ب

   .* القرار فً حال وجود مبلغ ٌراد استثماره بالشٌكل الشهريدخل الزوج : (60)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

احد
 األبناء

عائمة
 الزوج

عائمة
 الزوجة

صاحب
 المبمغ

غير
 ذلك

ري 
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

يكل
لش

 با

2000أقلمن  40.4% 29.8% 6.4% .0% 4.3% 2.1% 14.9% 2.1% 100.0% 
2001-4000 65.5% 25.7% 2.7% .0% 1.4% .0% 4.7% .0% 100.0% 
4001-6000 67.4% 20.9% 2.3% .0% .0% .0% 4.7% 4.7% 100.0% 
6001-8000 75.0% .0% .0% 25.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  75.0% 25.0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 61.6% 24.8% 3.2% .8% 1.6% .4% 6.4% 1.2% 100.0% 

المشاركةفيقراراستثمارمبمغمنالماليراداستثمارهأن(60رقم)الجدوليتضحمنو
أعمىدالزوجفيىذاالقراريكونتفرّأنالمرتفعجداكماودخلالزوجالمرتفعفئةعندأعمىيكون

.دخلالزوجماقلكمّ
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 .اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-ت
 .اإلناثرفض العرٌس للبنات  أو* قرار قبول  بالشٌكل دخل الزوج الشهري: (61)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
اإلناثالعريس لمبنات  رفض أوقرار قبول   

Total 

مشترك
بين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

صاحبةالبنت
 عائمةالزوج العالقة

عائمة
 الزوجة

ري 
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

يكل
لش

 با

2000أقلمن  14.6% 24.4% 7.3% 24.4% 22.0% .0% 7.3% 100.0% 
2001-4000 41.4% 11.0% 6.2% 26.9% 13.8% .7% .0% 100.0% 
4001-6000 50.0% 22.5% 2.5% 12.5% 12.5% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 25.0% .0% .0% 62.5% 12.5% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  25.0% .0% .0% 50.0% 25.0% .0% .0% 100.0% 
Total 37.4% 14.7% 5.5% 25.6% 15.1% .4% 1.3% 100.0% 

اإلناثالعريسلمبناترفضأوقبولمشاركةالزوجينلقرارأن(يوضح61رقم)الجدولو
الزوجفيىذاعندمستوىأعمىيكون تفرد زاد المشاركةكمما تقلىذه دخلالزوجالمتوسطثم
فئاتالدخلالمتدنيةحيثيقالقرا الّرعند ىذا الزوجفياتخاذ دخلالزوجتفرد زاد لقراركمما

الشيري.
 .حدالزوجينألالتعميممواصمةقرار-ث

   .احد الزوجٌن التعلٌم مواصلة* قرار بالشٌكلدخل الزوج الشهري : (62)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
احد الزوجين مواصمة التعميمقرار   

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ري 
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

يكل
لش

 با

2000أقلمن  50.0% 27.5% 12.5% 2.5% 2.5% 5.0% 100.0% 
2001-4000 65.3% 26.5% 6.8% .7% .0% .7% 100.0% 
4001-6000 63.4% 29.3% 2.4% 4.9% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 66.7% 33.3% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  75.0% 25.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 62.6% 27.3% 6.7% 1.7% .4% 1.3% 100.0% 

الزوجينترتفعألحدالتعميمالمشاركةبينالزوجينفيقرارمواصمةأن(62)الجدولو
.يتعميممستوىأعمىمستوىعندأعمىكممازاددخلالزوجالشيريبحيثتكونفي
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 .الذكوراألبناءقرارتسمية-ج

   .الذكور األبناء* قرار تسمٌة  بالشٌكل دخل الزوج الشهري:(63)جدول رقم 

noraassbatssorC 

الذكور األبناءقرار تسمية    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

يكل
لش

 با

2000أقلمن  67.5% 15.0% 7.5% 5.0% 2.5% 2.5% 100.0% 
2001-4000 78.6% 17.2% 2.8% 1.4% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 67.5% 22.5% 5.0% 2.5% .0% 2.5% 100.0% 
6001-8000 75.0% .0% .0% .0% .0% 25.0% 100.0% 

8000أكثرمن  25.0% 50.0% .0% 25.0% .0% .0% 100.0% 
Total 73.8% 17.7% 3.8% 2.5% .4% 1.7% 100.0% 

 .اإلناثقرارتسميةالبنات-ح

   .اإلناثدخل الزوج الشهري * قرار تسمٌة البنات : (64)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
اإلناثقرار تسمية البنات   

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ري 
شي

ج ال
زو

ل ال
دخ

يكل
لش

 با

2000أقلمن  64.3% 4.8% 26.2% 2.4% 2.4% .0% 100.0% 
2001-4000 81.5% 6.2% 11.6% .7% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 65.8% 15.8% 18.4% .0% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 75.0% .0% .0% .0% .0% 25.0% 100.0% 

8000أكثرمن  25.0% 50.0% 25.0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 74.8% 8.0% 15.1% .8% .4% .8% 100.0% 

المشاركةبٌنالزوجٌنفًأن(فٌوضحان31رقم)جدولو(31رقم)جدول:نالجدوالأما

المرتفعوعنددخلالزوجالمتوسطمستوىأعلىٌكونعندواإلناثالذكوراألبناءقرارتسمٌة

.كلماقلالدخلعندالزوجاألبناءٌزدادتفردالزوجةفًقرارتسمٌةو
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 درجةالمشاركةفًالقراراتوبٌندخلالزوجةالشهريإحصائٌةعالقةذاتداللةالٌوجد

 :التالٌةفًالقراراتاألسرٌة

.قرارمكانالسكن-أ

.القرارفيحالشراءسيارة-ب

.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ت

.مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ث

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ج

.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ح

.قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-خ

.الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-د

 ./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ذ

.مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ر

.تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ز

./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-س

 .الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ش

.فًمحافظةطولكرماألسرٌةالمشاركةفًالقراراتعلىالشهريةاثردخلالزوج.2.4
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 األسرٌةالمشاركةفًالقراراتوبٌندخلالزوجةإحصائٌةذاتداللةفروقاهناكأنتبٌن

 :التالٌةفًالقرارات

قرارمكانالسكن-أ

 * قرار مكان السكنشٌكل بال دخل الزوجة الشهري:(65)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 قرار مكان السكن

Total 
مشتركبين
 عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

جة 
زو

ل ال
دخ

ري
شي

ال
 

يكل
لش

 با

2000أقلمن  26.2% 45.2% 11.9% 14.3% 2.4% 100.0% 
2001-4000 43.9% 50.0% 1.5% 4.5% .0% 100.0% 
4001-6000 71.4% .0% 14.3% 14.3% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% .0% .0% 40.0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 39.3% 42.6% 5.7% 9.8% 2.5% 100.0% 

مشاركةالزوجينفيقرارمكانالسكنيكوناقلعندماأن(65)رقمالجدوليتضحمنو
تفردأنأيضايالحظ،والشيريالزوجةيزدادكممازاددخلومتوسطاومنخفضاالزوجةيكوندخل

المنخفض الزوجة فيفئتيدخل السكنيكونمرتفعا مكان يقلىذاوالمتوسطوالزوجفيقرار
 .التفردمنقبلالزوجكممازادالدخلعندالزوجة

 .قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ب

* قرار تحدٌد المبلغ الكافً لمصروف البٌت  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري:(66)جدول رقم 

   .الشهري
noraassbatssorC 

 قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري 
Total عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  57.1% 14.3% 26.2% 2.4% 100.0% 
2001-4000 64.6% 16.9% 18.5% .0% 100.0% 
4001-6000 42.9% .0% 57.1% .0% 100.0% 
6001-8000 80.0% 20.0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 60.3% 14.9% 24.0% .8% 100.0% 
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كمماقلالشيرييدالزوجفيقرارتحديدمصروفالبيتتفرّأن(يوضح66رقم)الجدول
يزدادتفردالزوجةفيىذاالقراركممازاددخلتمكالزوجةالشيري..،وزاددخلالزوجةالشيري

 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ت

 * قرار شراء المالبس ومناسبة ثمنها   بالشٌكل دخل الزوجة الشهري:(67)جدول رقم 

noraassbatssorC 

مناسبة ثمنياو قرار شراء المالبس    
Total عائمةالزوج االبنصاحبالعالقة الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  26.2% 19.0% 52.4% 2.4% .0% 100.0% 
2001-4000 43.9% 3.0% 50.0% 3.0% .0% 100.0% 
4001-6000 14.3% .0% 71.4% 14.3% .0% 100.0% 
6001-8000 20.0% .0% 40.0% 40.0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 34.4% 8.2% 50.8% 4.9% 1.6% 100.0% 

مناسبةثمنيايتناسبوتفردالزوجةفيقرارشراءالمالبسأن(67)رقمالجدوليوضحو
فيىذاالقرارفانالمشاركةبينالزوجيناليتالبو،الشيريالزوجةبشكلطرديمعمستوىدخل

.ريلمزوجةيالدخلالشتقلكممازاد

قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ث

قبل  اإلناثلباس البنات  على* االعتراض  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري:(68)جدول رقم 

  .المنزل الخروج من
noraassbatssorC 

 
قبل الخروج من المنزل اإلناثلباس البنات  عمىالعتراض   

Total األم األب 
اإلخوةاحد

 الذكور
األخواتاحد

 اإلناث
عائمة
األمعائمة األب  اليعترضاحد 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  47.2% 19.4% 25.0% .0% .0% .0% 8.3% 100.0% 
2001-4000 32.1% 23.2% 14.3% .0% 3.6% .0% 26.8% 100.0% 
4001-6000 14.3% 57.1% 28.6% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 .0% .0% 60.0% 20.0% .0% .0% 20.0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 34.0% 22.6% 20.8% .9% 1.9% 1.9% 17.9% 100.0% 
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 .47الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ج

 الذكور   األبناءقصة شعر  على* االعتراض  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري: (69)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور األبناءقصة شعر  عمىالعتراض   

Total األم األب 
اإلخوةاحد

 الذكور
األخواتاحد

 اإلناث
عائمة
األمعائمة األب  

اليعترض
 احد

غير
 ذلك

خل 
د

ري 
شي

ة ال
وج

الز
يكل

لش
 با

2000أقلمن  51.4% 29.7% 5.4% 2.7% 2.7% .0% 5.4% 2.7% 100.0% 
2001-4000 54.1% 19.7% .0% .0% .0% .0% 26.2% .0% 100.0% 
4001-6000 42.9% 42.9% .0% .0% .0% .0% 14.3% .0% 100.0% 
6001-8000 .0% .0% 60.0% .0% .0% .0% 40.0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 49.1% 23.2% 4.5% .9% .9% 1.8% 18.8% .9% 100.0% 

عمىعتراضفيقراراالاألب(تفرد69رقم)الجدولو(68رقم)الجدوليتضحمنو
 البنات واإلناثلباس شعر األوالدقصة الذكور عند الزوجةمستوىأعمىيكون دخل عند

زادوفيىذهالقراراتاألبزاددخلالزوجةالشيريكمماقلتفردنوكمما،فإالمتوسطوالمنخفض
.فيىذهالقراراتاألمتفرد

 .القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ح

   .* القرار فً حال وجود مبلغ ٌراد استثماره بالشٌكل دخل الزوجة الشهري: (70)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  عائمةالزوج 

صاحب
 غيرذلك المبمغ

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  50.0% 26.2% 9.5% .0% 2.4% 9.5% 2.4% 100.0% 
2001-4000 72.7% 16.7% 4.5% .0% .0% 6.1% .0% 100.0% 
4001-6000 57.1% .0% 28.6% .0% .0% 14.3% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% .0% 40.0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 62.3% 18.0% 7.4% 1.6% .8% 7.4% 2.5% 100.0% 
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كةبينالزوجينفيقراراستثمارمبمغمنرالعالقةبينالمشاأن(70)الجدوليتضحمنو
كممازاددخلالزوجةالشيرييكونطردياحيثتزدادىذهالمشاركةمستوىوالمالفيحالوجودة
 .دخلالزوجةالشيري

 .مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-خ

   .مولود جدٌد بإنجاب* القرار فً حال الرغبة بالشٌكلدخل الزوجة الشهري : (71)جدول رقم 

noraassbatssorC 

مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة    
Total األبناءاحد الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين  

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  58.5% 14.6% 24.4% 2.4% 100.0% 
2001-4000 85.7% 7.9% 6.3% .0% 100.0% 
4001-6000 57.1% 14.3% 28.6% .0% 100.0% 
6001-8000 40.0% 20.0% 40.0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 71.2% 11.0% 16.9% .8% 100.0% 

 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-د

   .وتنظٌم النسل اإلنجاب* القرار بالتوقف عن  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري:(72)جدول رقم 

noraassbatssorC 

تنظيم النسلو  اإلنجابالقرار بالتوقف عن    
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  52.5% 20.0% 22.5% 2.5% 2.5% 100.0% 
2001-4000 81.0% 7.9% 11.1% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 57.1% .0% 42.9% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% 40.0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 
Total 67.5% 11.1% 19.7% .9% .9% 100.0% 

اإلنجابالمشاركةبينالزوجينفيقرارأن(يوضحان72رقم)و(71رقم)نالجدوالو
ردالزوجفيىذهالقراراتتفأنكما،تنظيمالنسليتناسبطرديامعمستوىدخلالزوجةالشيريو
الزوجةي الدخلعند زاد الزوجةفياأيضايزدادوقلكمما تفرد زادحجم القراراتكمما ىذه تخاذ

.دخميامستوى
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 ./البناتاألبناءاجقرارتحديدالسنالمناسبلزو-ذ

        * قرار تحدٌد السن المناسب لزواجبالشٌكل  دخل الزوجة الشهري:(73)جدول رقم 

   ./ البناتاألبناء
noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين

/البنتاالبن
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 غيرذلك الزوج

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  41.0% 25.6% 7.7% 17.9% 5.1% 2.6% .0% 100.0% 
2001-4000 65.6% 4.7% 1.6% 9.4% 15.6% 3.1% .0% 100.0% 
4001-6000 57.1% .0% 14.3% 14.3% 14.3% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% .0% 40.0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 55.6% 11.1% 4.3% 13.7% 11.1% 2.6% 1.7% 100.0% 

 .الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ر

   .الذكور لألوالد* قرار اختٌار الزوجة المناسبة بالشٌكلدخل الزوجة الشهري : (74)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور لألولدقرار اختيار الزوجة المناسبة   

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

مشتركبين
األسرةأفراد  

االبنصاحب
 العالقة

عائمة
 عائمةالزوجة الزوج

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  30.6% 22.2% 11.1% 13.9% 16.7% 2.8% 2.8% 100.0% 
2001-4000 39.7% 4.8% 3.2% 20.6% 31.7% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 33.3% .0% 16.7% 50.0% .0% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 40.0% .0% .0% .0% 60.0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 
Total 35.7% 9.8% 6.3% 18.8% 25.9% .9% 2.7% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيقراراتتحديدأن(74و)(73ينالسابقين)الجدوليتضحمنو
الذكوريتناسببشكللألبناءقراراختيارالزوجةالمناسبةو/البناتاألبناءالسنالمناسبلتزويج

 القراراتكممايوطرديمعدخلالزوجة الزوجفيىذه الشيريقلانفراد دخميا منناحيةو،زاد
.خميادتزيدالزوجةمنتفردىافيىذاالقراركممازادأخرى
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 .حدالزوجينألالتعميممواصمةقرار-ز

   .حد الزوجٌن تعلٌم مواصلة* قرار  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري: (75)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 احد الزوجين مواصمة تعميمقرار  
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  47.2% 30.6% 16.7% 2.8% 2.8% 100.0% 
2001-4000 68.3% 17.5% 14.3% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 71.4% 14.3% 14.3% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

8000أكثرمن  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 
Total 61.3% 20.7% 14.4% 2.7% .9% 100.0% 

حدالزوجينأممواصمةتعميينالزوجينفيقراربالمشاركةأن(75)الجدوليتبينمنو
شيكل8000-6001الذييتراوحبينالمرتفع،لزوجةمستوىعندمستوىدخلاأعمىتكونفي

.الذكوراألبناءقرارتسمية-ح

   .الذكور األبناء* قرار تسمٌة  بالشٌكل دخل الزوجة الشهري:(76)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
الذكور األبناءقرار تسمية   

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  64.9% 21.6% 8.1% 2.7% 2.7% 100.0% 
2001-4000 71.9% 20.3% 4.7% 1.6% 1.6% 100.0% 
4001-6000 71.4% .0% 28.6% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% .0% .0% 40.0% 100.0% 

Total 69.0% 18.6% 7.1% 1.8% 3.5% 100.0% 
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.اإلناثقرارتسميةالبنات-س

   .اإلناث* قرار تسمٌة البنات  بالشٌكل الشهريدخل الزوجة : (77)جدول رقم 

noraassbatssorC 

اإلناثقرار تسمية البنات    
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

ري 
شي

ة ال
وج

الز
خل 

د
يكل

لش
 با

2000أقلمن  62.5% 7.5% 27.5% 2.5% .0% 100.0% 
2001-4000 73.3% 10.0% 16.7% .0% .0% 100.0% 
4001-6000 57.1% .0% 42.9% .0% .0% 100.0% 
6001-8000 60.0% .0% .0% .0% 40.0% 100.0% 

Total 67.9% 8.0% 21.4% .9% 1.8% 100.0% 

واإلناثالذكوراألبناءالمشاركةفيقراراتتسميةأن(77)و(76ين)الجدوليتضحمنو
الشيري معدخلالزوجة القراراتعنتفردوتتناسبطرديا فيىذه الزوجة تفرد الزوجفييزيد

.جميعفئاتدخلالزوجة

 ت ال انه اتضح كما داللة ذات فروق إحصائٌةوجد الشهري الزوجة دخل القراراتوبٌن

 :التالٌةفًالقراراتاألسرٌة

.القرارفيحالشراءسيارة-أ
.شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ب
.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ت
.الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ث
.اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-ج
 ./البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ح
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5 المتعمقة. الخامسبالنتائج )نصّوالسؤال و ذاتداللة فروق توجد إحصائيةىل مستوىعند
لمتغيرعزىتفيمحافظةطولكرماألسريةتافيالقرارركةعمىدرجةالمشا(α=0.05)الداللة

قسمين:إلىعنىذاالسؤالمقسومةواإلجابة.(عندالزوجينالحالةالعممية

.فيمحافظةطولكرماألسريةالمشاركةفيالقراراتعمىاثرالحالةالعمميةعندالزوج1.5

 العمميةعندالزوجفيالقراراتتعزىلمتغيرالحالةإحصائيةداللةذاتاىناكفروقأنتبين
:التالية

 .القرارفيحالشراءسيارة-أ

   .الحالة العملٌة للزوج * القرار فً حال شراء سٌارة: (78)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 القرار في حال شراء سيارة

Total 
مشتركبين
 9999 عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

زوج
ةلم

ممي
الع

حالة
 %100.0 %0. %4. %3.5 %5.3 %31.4 %59.3 يعملبأجر ال

 %100.0 %10.0 %0. %10.0 %10.0 %10.0 %60.0 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %100.0 %0. يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %55.6 %44.4 يعملبدوامجزئي

 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 غيرذلك
Total 58.7% 31.6% 5.3% 3.6% .4% .4% 100.0% 

أعمىالمشاركةبينالزوجينفيقرارشراءسيارةيكونفيأن(يتضح78رقم)الجدولو
.يكونالزوجاليعملعندماىمستو
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 .شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ب

   .شقة جدٌدة للسكن استئجار وأالحالة العملٌة للزوج * قرار شراء : (79)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
شقة جديدة لمسكن أو استئجارقرار شراء   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين الزوجعائمة   

غير
 9999 ذلك

زوج
ةلم

ممي
الع

حالة
 %100.0 %0. %5. %2.3 %1.8 %6.4 %23.7 %65.3 يعملبأجر ال

 %100.0 %10.0 %0. %10.0 %0. %10.0 %10.0 %60.0 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 %0. يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %22.2 %33.3 %44.4 يعملبدوامجزئي

 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 غيرذلك
Total 64.2% 23.8% 7.1% 1.7% 2.5% .4% .4% 100.0% 

يتضحمن )الجدولكما رأواستئجاالمشاركةبينالزوجينفيقرارشراءأن(79رقم
.كمماكانالزوجاليعملأعمىشقةجديدةلمسكنتكون

 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ت

   .الحالة العملٌة للزوج * قرار شراء المالبس ومناسبة ثمنها:(80)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
مناسبة ثمنياو قرار شراء المالبس   

Total 
مشتركبين
 عائمةالزوج االبنصاحبالعالقة الزوجة الزوج الزوجين

زوج
ةلم

ممي
الع

حالة
 %100.0 %1.3 %2.5 %36.1 %13.0 %47.1 يعملبأجر ال

 %100.0 %10.0 %30.0 %60.0 %0. %0. اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %18.2 %45.5 %18.2 %18.2 يعملبدوامجزئي

 %100.0 %0. %0. %0. %0. %100.0 غيرذلك
Total 44.1% 13.0% 37.2% 4.2% 1.5% 100.0% 
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 .الذكوراألبناءقرارتسمية-ث

   .الذكور األبناءالحالة العملٌة للزوج * قرار تسمٌة : (81)جدول رقم 

noraassbatssorC

الذكوراألبناءقرارتسمية   
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

زوج
ةلم

ممي
الع

حالة
 %100.0 %4. %4. %2.7 %4.0 %17.9 %74.6 يعملبأجر ال

 %100.0 %0. %0. %10.0 %10.0 %20.0 %60.0 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %30.0 %0. %0. %0. %20.0 %50.0 يعملبدوامجزئي

 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 غيرذلك
Total 73.2% 17.9% 4.1% 2.8% .4% 1.6% 100.0% 

 .اإلناثقرارتسميةالبنات-ج

   .اإلناثالحالة العملٌة للزوج * قرار تسمٌة البنات : (82)جدول رقم 

noraassbatssorC 

اإلناثقرار تسمية البنات    
Total غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

زوج
ةلم

ممي
الع

حالة
 %100.0 %0. %4. %9. %15.0 %7.5 %76.1 يعملبأجر ال

 %100.0 %0. %0. %11.1 %22.2 %11.1 %55.6 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %22.2 %0. %0. %22.2 %22.2 %33.3 يعملبدوامجزئي

 %100.0 %0. %0. %0. %0. %0. %100.0 غيرذلك
Total 74.0% 8.1% 15.4% 1.2% .4% .8% 100.0% 

تكوناألسرةالمشاركةبينالزوجينفيأنيظير(82و) (81ينالسابقين)الجدولمنو
.جربأفيياالزوجيعملالتياألسرفي أعمى

 التاليةالقراراتوبينالحالةالعمميةلمزوجإحصائيةوجدعالقةذاتداللةانوالتو:

قرارمكانالسكن-أ

قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ب

الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ت
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الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ث

قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ج

الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ح

القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-خ

مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-د

تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ذ

/البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-ر

الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-ز

اإلناثلعريسلمبناتارفضأوقرارقبول-س

/البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ش

حدالزوجينأتعميممواصمةقرار-ص

:األسريةالمشاركةفيالقراراتعمىرالحالةالعمميةلمزوجةأث2.5

 فياألسريةفيالقراراتلمزوجةوالمشاركةبينالحالةالعمميةإحصائيةتوجدفروقذاتداللة
 :التاليةالقرارات
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 .قرارمكانالسكن-أ

 .الحالة العممية لمزوجة * قرار مكان السكن :(83)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 قرار مكان السكن 
Total عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %3.1 %7.1 %6.1 %44.9 %38.8 يعملبأجر 

 %100.0 %7. %12.2 %7. %54.1 %32.4 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %70.0 %30.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %50.0 %25.0 %25.0 %0. يعملبدوامجزئي

Total 34.1% 50.6% 3.1% 10.7% 1.5% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيقرارتحديدمكانالسكنتكونأن(83يتضحمنشكلرقم)و
.فيياتعملباجرالزوجةالتيتكوناألسرفيأعمى

 .قرارتحديدالمبمغالكافيلمصروفالبيتالشيري-ب

   .الحالة العممية لمزوجة * قرار تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري: (84)جدول رقم 

noraassbatssorC 

تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيريقرار    
Total غيرذلك عائمةالزوج الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %0. %1.0 %21.6 %17.5 %59.8 يعملبأجر 

 %100.0 %7. %4.8 %5.4 %19.7 %69.4 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %30.0 %20.0 %50.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %100.0 %0. %0. يعملبدوامجزئي

Total 63.7% 18.9% 13.9% 3.1% .4% 100.0% 

)الجدول ي84رقم و( الكافيأنضح المبمغ تحديد قرار في الزوجين بين المشاركة
.عندماتكونالزوجةالتعملأعمىلمصروفالبيتالشيريتكون
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 .مناسبةثمنياوقرارشراءالمالبس-ت

   .الحالة العممية لمزوجة * قرار شراء المالبس ومناسبة ثمنيا:(85)جدول رقم 

noraassbatssorC 

مناسبة ثمنياو قرار شراء المالبس    
Total عائمةالزوج االبنصاحبالعالقة الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين 

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %0. %4.1 %51.0 %7.1 %37.8 يعملبأجر 

 %100.0 %1.4 %4.1 %26.4 %17.6 %50.7 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %60.0 %10.0 %30.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %50.0 %0. %50.0 %0. %0. يعملبدوامجزئي

Total 44.1% 13.0% 37.5% 3.8% 1.5% 100.0% 

مناسبةثمنياوالمشاركةبينالزوجينفيقرارشراءالمالبسأن(85)الجدوليوضحو
.عندماتكونالزوجةالتعملأعمىتكون

.القرارفيحالوجودمبمغيراداستثماره-ث

  .الحالة العممية لمزوجة * القرار في حال وجود مبمغ يراد استثماره :(86)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
يراد استثماره القرار في حال وجود مبمغ  

Total 

مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  

عائمة
 الزوج

عائمة
 الزوجة

صاحب
 المبمغ

غير
 ذلك

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %0. %7.1 %0. %1.0 %2.0 %7.1 %17.3 %65.3 يعملبأجر 

 %100.0 %7. %6.2 %7. %2.7 %0. %2.1 %28.8 %58.9 اليعمل
بدونأجريعمل  55.6% 22.2% 22.2% .0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

50.0 %0. %0. %0. %0. %0. %0. %50.0 يعملبدوامجزئي
% 

100.0% 

Total 60.9% 24.0% 4.7% .8% 1.9% .4% 6.2% 1.2% 100.0% 

المشاركةبينالزوجينفيقراراستثمارمبمغفيحالوجودهيكونأن(يبين86)الجدول
.كمماكانتالزوجةتعملبدوامجزئيأعمى
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.مولودجديدبإنجابالقرارفيحالالرغبة-ج

   .مولود جديد بإنجابالحالة العممية لمزوجة * القرار في حال الرغبة :(87)جدول رقم 

noraassbatssorC 

مولود جديد بإنجابالقرار في حال الرغبة    
Total األبناءاحد الزوجة الزوج مشتركبينالزوجين  عائمةالزوجة عائمةالزوج 

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %0. %0. %1.1 %13.7 %13.7 %71.6 يعملبأجر 

 %100.0 %1.4 %1.4 %0. %6.1 %10.8 %80.4 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %10.0 %20.0 %70.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %0. يعملبدوامجزئي

Total 75.5% 12.5% 10.1% .4% .8% .8% 100.0% 

 .تنظيمالنسلواإلنجابالقراربالتوقفعن-ح

   .وتنظيم النسل اإلنجابالحالة العممية لمزوجة * القرار بالتوقف عن :(88)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
تنظيم النسلو  اإلنجابالقرار بالتوقف عن   

Total 
مشتركبين
األبناءاحد الزوجة الزوج الزوجين  غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج 

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %1.1 %0. %0. %0. %18.1 %12.8 %68.1 يعملبأجر 

 %100.0 %0. %1.4 %2.0 %1.4 %3.4 %11.6 %80.3 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %0. %10.0 %0. %90.0 يعملبدونأجر

جزئييعملبدوام  .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 
Total 75.3% 11.4% 10.2% .8% 1.2% .8% .4% 100.0% 

تكوناإلنجابالمشاركةبينالزوجينفيقراراتأن(يوضحان88(و)87م)رقالجدولو
أعمىتنظيمالنسلتكونواإلنجابيكونقرارالتوقفعنعندماتكونالزوجةالتعملبينماأعمى

باجر.بدونعندماتكونالزوجةتعمل
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 ./البناتاألبناءقرارتحديدالسنالمناسبلزواج-خ

   ./ البناتاألبناءالحالة العممية لمزوجة * قرار تحديد السن المناسب لزواج :(89)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
/ البناتاألبناءقرار تحديد السن المناسب لزواج   

Total 

بينمشترك
 الزوجة الزوج الزوجين

األسرةكمشتر
أفرادبين  

االبن/البنت
 صاحب/ةالعالقة

عائمة
 الزوج

غير
 ذلك

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 

 %100.0 %0. %2.1 %11.7 %12.8 %4.3 %11.7 %57.4 يعملبأجر
 %100.0 %0. %2.7 %4.8 %12.2 %7. %11.6 %68.0 اليعمل

يعملبدون
 أجر

40.0% 10.0% 10.0% 40.0% .0% .0% .0% 100.0% 

يعملبدوام
 جزئي

.0% .0% .0% 33.3% .0% .0% 66.7
% 

100.0% 

Total 62.4% 11.4% 2.4% 13.7% 7.1% 2.4% .8% 100.0% 

89)الجدول يوضح أن( في الزوجين بين لزواجالمشاركة المناسب السن تحديد قرار
تعمل.الالتيتكونالزوجةاألسرفيأعمىتكون/البناتاألبناء

 .احدالزوجينتعميممواصمةقرار-د

   .حد الزوجينأ تعميم مواصمةالحالة العممية لمزوجة * قرار :(90)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
 احد الزوجين مواصمة تعميمقرار 

Total 
مشتركبين
 الزوجة الزوج الزوجين

عائمة
 الزوج

عائمة
 غيرذلك الزوجة

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %0. %0. %1.1 %14.6 %20.2 %64.0 يعملبأجر 

 %100.0 %2.1 %1.4 %7. %2.1 %30.8 %62.9 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %22.2 %22.2 %55.6 يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %66.7 %33.3 %0. %0. يعملبدوامجزئي

Total 62.0% 26.5% 7.8% 1.6% .8% 1.2% 100.0% 

احدالزوجينممواصمةتعميقرارالمشاركةبينالزوجينفيأن(90يوضحالشكلرقم)
.جرالتيتكونالزوجةتعملبأاألسرفيأعمىتكون
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 اإلناثقرارتسميةالبنات-ذ
   اإلناثالحالة العممية لمزوجة * قرار تسمية البنات  :(91)جدول رقم 

noraassbatssorC 

 
اإلناثقرار تسمية البنات   

Total 
مشتركبين
 غيرذلك عائمةالزوجة عائمةالزوج الزوجة الزوج الزوجين

جة
زو

ة لم
ممي

 الع
الة

الح
 %100.0 %2.2 %0. %1.1 %21.1 %11.1 %64.4 يعملبأجر 

 %100.0 %0. %7. %1.4 %11.2 %5.6 %81.1 اليعمل
 %100.0 %0. %0. %0. %10.0 %10.0 %80.0 يعملبدونأجر
 %100.0 %0. %0. %0. %100.0 %0. %0. يعملبدوامجزئي

Total 74.0% 8.1% 15.4% 1.2% .4% .8% 100.0% 

تكوناإلناثقرارتسميةالبناتالمشاركةبينالزوجينفيأن(91يوضحالشكلرقم)
 .التعملفيياالتيتكونالزوجةاألسرفيأعمى
 التاليةاألسريةالقراراتوبينالحالةالعمميةلمزوجةإحصائيةكماانوالتوجدفروقذاتداللة: 
القرارفيحالشراءسيارة-أ
شقةجديدةلمسكناستئجاروأقرارشراء-ب
الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجمناسبإذاقرارما-ت
الفيالمواقفاالجتماعيةالمختمفةأماكانلباسالزوجةمناسبإذاقرارما-ث
قبلالخروجمنالمنزلاإلناثلباسالبناتعمىاالعتراض-ج
الذكوراألبناءقصةشعرعمىاالعتراض-ح
الذكوراألبناءقرارتسمية-خ
الذكورلألوالدقراراختيارالزوجةالمناسبة-د
اإلناثالعريسلمبناترفضأوقرارقبول-ذ
/البناتلألبناءالجامعيمنعدموالتعميمقرارمواصمة-ر
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 .ممخص التقاطع بين متغيرات الدراسة :( 92جدول رقم ) 
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 نتائج الدراسة حسب نوع القرار

 تنظيم النسلو  اإلنجابفيما يتعمق بقرارات  :أول

سباتنظيمالنسلتتنوتوصمتالدراسةإلىأنالمشاركةبينالزوجينفيقراراتاإلنجاب
الزوجةتعميمكبرعندمستوىأاألثرذلكيكونومتغير مستوى تعميم كل من الزوجينطرديامع

المتوسطالزوجتعميميكونتفردالزوجفيىذهالقراراتعندمستوى،والزوجتعميمعنوعندمستوى
.مياالمرتفععميتنظيمالنسلعندمستوىتومنتفردهفيقراراتاإلنجابأعمى

أيتنظيمالنسل،وقراراتاإلنجابعمىفاليؤثرلمتغير العمر عند الزوجينأمابالنسبة
أما،تنظيمالنسلوالقراراتالخاصةباإلنجابوةإحصائيابينىذاالمتغيروجدعالقةدالّتانوال

المشاركةبينالزوجينفيعمىليذاالعاملاثرىناكأفقدوجدأنّمتغير عمر الزواج لمزوجين
الزوجينفيىذهالقراراتعندفئةاألزواجمشاركةبينأعمىتتنظيمالنسلوكانوقراراتاإلنجاب

فيىذهالفئةواأناألزواجالذينتزوجإلىباإلضافة،سنو40-31فيالعمرمنواوجزالذينت
الفئاتالعمريةأونالعمريةيكون القراراتمنبقية ىذه باتخاذ  إقامةمتغير مكان وعن.قلتفردا

(مخيم،قرية،مدينة)األسرة يظير أنفمم يؤثر المتغير عمىىذا قرارات في اإلنجابالمشاركة
.تنظيمالنسلو

مستوىالدخللتأثيرنواليوجد:فوجدأمتغير مستوي الدخل الشيري لمزوجينأماعن
لدخلالزوجةتأثيربينماوجد.تنظيمالنسلوالمشاركةفيقراراتاإلنجابعمىالشيريلمزوج

 باإلنجابعمىالشيري القراراتالمتعمقة في المشاركة و النسل بوتنظيم األثر ىذا أعمىيكون
 المتوسط الدخل ذوات الزوجات عند لصالحومستوى الزوجة دخل زاد كمما المشاركة ىذه تقل

فيقراراتاإلنجاب النسلوتفردىا تنظيم تفرّو، دخليقل زاد كمما القراراتأيضا الزوجبيذه د
ثرليسىناكأنوأإلىالنسبةلمحالةالعمميةلمزوجينفقدتوصمتالدراسةبو.الزوجةالشيري

 لمزوج العممية بيعمىلمحالة باإلنجابالمشاركة المتعمقة القرارات اتخاذ في الزوجين تنظيمون
المشاركةفيقراراتوبينالحالةالعمميةلمزوجةتأثيرأنىناكإلىبينماتوصمتالدراسة،النسل
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مستوىعندماتكونالزوجةالتعملأعمىتنظيمالنسلبحيثتكونىذهالمشاركةفيواإلنجاب
القراراتدالزكونتفرّبنفسالوقتيو تكونتعملبأأعمىوجةفيمثلىذه ديزيدتفرّوجرعندما

عندماتكونالمرأةالتعمل.الزوجفيىذهالقرارات

 لألسرةفيما يتعمق بالقرارات القتصادية و : ثانيا

المشاركةبينعمىيؤثربشكلطرديالزوجين تعميممستوى أنإلىتوصمتالدراسةفقد
ويؤثرمستوى،حديدمصروفالبيتالشيريتالزوجينفيالقراراتاالقتصاديةفقطفيمايتعمقب

أما،المشاركةبينالزوجينفيقراراستثمارمبمغفيالعائمةحالوجودهعمىالزوجوحدهتعميم
.عمييا–الزوجينتعميممستوى–ليذاالعاملتأثيرفاليوجداألسرةداخلاألخرىديةاالقراراتاالقتص

نواليوجدأيتأثيرعمىالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتكماتوصمتالدراسةإلىأ
بينماتأثرتالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتعامل العمر عند الزوجينمنقبلةاالقتصادي
المشاركةبينالزوجينفيوكانتأعمىنسبةمنبعامل سن الزواج عند الزوجين االقتصادية

تزوّ الذين األزواج عند القراراتاالقتصادية معظم من العمرية الفئة في كما30-21جوا سنو،
اراتاالقتصادية،وكشفتالدراسةعمىأيمنالقرمكان سكن األسرةثرلعاملنواليوجدأاتضحأ

شيريوالمشاركةبينالزوجينمنالزوجينالدخلكل ىناكعالقةطرديةواضحةبينمستوىأن
االقتصاد القرارات تأثيرفي الزوجة دخل لمستوى وكان ية، العمىاكبر في قراراتالمشاركة

 الزوج. مستوىدخل  منعامل تأثيراالقتصادية ىناك إلىأن أيضا لعاملاوتوصمتالدراسة
تكونالمشاركةفيالقراراتالحالةالعمميةلمزوجينعمىالمشاركةفيالقراراتاالقتصاديةبحيث

كونتفردالزوجبيذهالقراراتعالياندمايكونالزوجيعملباجرولكنيبأعمىمستوىعةاالقتصادي
العممية،أماالحالةالعمميةلمزوجةفإنياتؤثرعمىعدداكبرمنالقراراتاالقتصاديةالفئةعندىذه

وتكونالمشاركةبينالزوجينأعمىعندماتكونالزوجةالتعمل.
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 لألسرةالقرارات المصيرية  فيما يتعمق ب: ثالثا

 إتوصمتالدراسة لى فيمستوي تعميم الزوجينأن الزوجين بين المشاركة عمى يؤثر
دونغيرى داخلاألسرة منالقراراتالمصيريةوىما:اثنينمنالقراراتالمصيرية قرارتحديدما

مستوىناء/البنات،وقرارمواصمةتعميمأحدالزوجين،وتتجوالعالقةبينالسنالمناسبلزواجاألب
ىلالتعميم في الزوجين بين والمشاركة  مزوجين الطردية العالقة إلى القرارات ويالحَذه أن. ظ

تعميميلمزوجالذيتكونفيوالمشاركةبينالزوجينفيىذهالقراراتأعمىمايكونىوالالمستوى
العميا بين،الدراسات المشاركة فيو تصل الذي الزوجة تعميم مستوى عند األمر يختمف بينما

القرارات كماتوصمتالدراسةالجامعي.ىوتكونعندالمستوىعندأعمىمستوالزوجينفيىذه
يالحظىناو،المشاركةفيالقراراتالمصيريةألفراداألسرةعمىيؤثرعمر الزوجينعامل أنإلى
المشاركةفيالقراراتعمىمنعاملالعمرعندالزوجةأكثرالزوجعمىعاملالعمريؤثرأن

مشاركةبينالزوجينفيقراراتتحديدالسنالمناسبمستوىأعمىفبالنسبةلمزوجكان،المصيرية
-41عندسن).البناتأولألبناءموالجامعيمنعدالتعميممواصمةرارق،و/البناتاألبناءلزواج

أعمىالذكورلألبناءاختيارالزوجةالمناسبةالمشاركةبينالزوجينفيقرارتبينماكان،(سنة50
عمرالزوجمن) سنو40-31عند فيأتعميممواصمةعنقرار.و( الزوجينكانتالمشاركة حد

المشاركةعمىعاملالعمرعندالزوجةتأثيرأما،(سنو30-21عندعمرالزوج)مستوىأعمى
قرارمصيريواحدعمىمقتصراتأثيرفكانالاألسرةألفرادالقراراتالمصيريةعمىبينالزوجين

مشاركةبينالزوجينفيىذاالمجالأعمىكان،والذكورلألبناءقراراختيارالزوجةالمناسبةوى
فقدتوصمتالدراسةنعامل السن عند زواج الزوجيلبالنسبةو.(سنو40-31عندعمرالزوجة)

كانتواألسرةألفرادصريةمالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتالوبينىذاالعاملاتأثيرىناكأن
(سنوفيمعظم30-21منالزوجينىيالزواجبين)سنلمزواجعندكلأفضلأنالنتيجة

.إحصائياالقراراتالمصيريةالدالة

القراراتالمصيريةعمىثيرأعاملمكانالسكنلميكنلوتأنإلىكماتوصمتالدراسة
القراراتوىإالاألسرةألفراد ىذه من واحد قرار وفي المناسبلزواج السن تحديد األبناءقرار
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،البنات عند القرارات ىذه في المشاركة األسروكانت في تسكن ثمالمدينةالتي القرية ثم
وفيمايتعمقبمستوىالدخلالشيريلمزوجينفقدتوصمتالدراسةإلىأنىذاالعامليؤثر.المخيم

المصيريةألفراداألسرةأيأندخلالزوجةعمىالزوجةأكثرممايؤثرعمىالزوجفيالقرارات
ي ثردخلالزوجفيؤالشيرييوثرعمىالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتالمصيريةأكثرمما

 العالقةطرديو بينالزوجينفيالقراراتالمصيريةفالقراراتاألسريةوكانتىذه المشاركة تزداد
كممازادالدخلعندالزوجين.

يتعمقو فيما الدراسة توصمت فقد لمزوجين العممية العمميةأنإلىبالحالة الحالة عامل
ثربينماىناكأ،األسرةألفرادالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتالمصيريةعمىلمزوجاليؤثر

.القراراتالمصيريةبعضالمشاركةبينالزوجينفيعمىلمحالةالعمميةلمزوجة

 القرارات الجتماعيةب فيما يتعمق رابعا:

تعميمالزوجلوفقدتوصمتالدراسةأنمستوىبعامل مستوى تعميم الزوجينيتعمقفيما
تأثيرطرديعمىالمشاركةبينالزوجينفيبعضالقراراتاالجتماعيةلألسرةأالوىيقرارتحديد

السكن، الذكور،باإلضافمكان األبناء تسمية قرار إلى تأثية أي يتضح عندولم العامل ليذا ر
مستوىتعميمالزوجعمىالمشاركةباقيالقراراتاالجتماعيةاألخرى،كماتوصمتالدراسةإلىأن
القرارات من  أي في الزوجين بين المشاركة عمى تأثير لو ليس الزوجة تعميم مستوى عامل

االجتماعية.

عاملالسنأنفقدتبينمنخاللنتائجالدراسةبعامل السن عند الزوجينفيمايتعمقو
المشاركةبينالزوجينفيالقراراتعمىعاملالسنعندالزوجةتأثيراكبرمنتأثيرعندالزوجلو
المشاركةبينالزوجينتزيدكمماتقدمالعمرأنىذهالعالقةطرديةبمعظمياأيتكانواالجتماعية
.عندالزوجين

د الزواجعامل السن عنأما توصمتالدراسة لأكثرأنإلىفقد زواجالزوجفئةعمرية
تقلالمشاركةبينالزوجينو(سنو50-41كانتفيمعظمالقراراتاالجتماعيةىيالفئةالعمرية)
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مختمفتأثيركمماكانسنزواجالزوجأبكربينماكانلعاملالعمرعندالزواجبالنسبةلمزوجة
أبكرتزوجنبسنيالالتممشاركةبينالزوجينفيالقراراتاالجتماعيةفقدكانتالزوجاتلبالنسبة

.األسرةمياللممشاركةفيالقراراتاالجتماعيةداخلأكثر

المشاركةبينعمىلألسرةلعامل مكان السكن تأثيرنواليوجدأيأإلىصمتالدراسةووت
.االجتماعيةتالزوجينفيالقرارا

عاملأنإلىعندالزوجينفقدتوصمتالدراسةلعامل مستوى الدخل الشيريبالنسبةو
مستوى لو عمىتأثيرالدخلالشيريلمزوجة فيالقراراتاالجتماعية منأكثرلألسرةالمشاركة
االجتماعيةفيالقراراتبينالزوجينكانتالمشاركة.وتمكالقراراتعمىدخلالزوجالشيريتأثير
الزوجفيالقراراتاالجتماعيةكانتفرّووالمتوسطةلصالحفئاتدخلالزوجالمنخفضةلألسرة د

مستوىالدخلالشيريلمزوجةفقدكانتالمشاركةبينالزوجينفيأما،زدادكممازادالدخللديوي
.مكالقراراتالقراراتاالجتماعيةتقلكممازاددخلالزوجةالشيريولكنلصالحتفردالزوجةفيت

ليذاالعاملتأثيرالأنإلىبعامل الحالة العممية لمزوجينكماتوصمتالدراسةفيمايتعمق
بحعمى محدودا كان االجتماعية يالقرارات انحصر قرارينفيث الزوج من لكل الزوجةوفقط

فيو القراراتاالجتماعية فيتمك يكونالزوجيعملمستوىأعمىكانتالمشاركة بدونعندما
.بالنسبةلمحالةالعمميةلمزوجةالتيالتعملمستوىأعمىجركمايكونبأ
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج

الدراساتالسابقةجميعياباستثناءدراسةوإليمعماتوصمتةاليالحاتفقتنتائجالدراسة
فوتكيّاألسريةالمشاركةبينالزوجينفيالقراراتعمىايجابيإاثرأمعميلمتأنّ(في2009ريحان)

بينمستوىإحصائيا(وجودعالقةدالو2009فيحيننفتدراسةريحان)أسرتياالمرأةداخل
التناسبالطرديبينورتفسرنظريةالدّو.األسريةاتخاذالقراراتةآليوالمرأةمعميت مستوىىذا

عةيالشخصوطبأسموبباناألسريةالزوجينمعالمشاركةبينالزوجينفيمعظمالقراراتتعميم
فالمجتمع،التييشغمياوطبقالمايحددهالمجتمعبشكلمسبقلواألدوارفباختالعالقاتوتختمف

تختمف/زوجةمتعممأودورالشخصكزوجأنيتوقعبشكلمسبق وفيأتعممنكونوغيرمعة
منالزوجاألسرةداخلامختمفاالمجتمعيتوقعبشكلمسبقدورأنكما،منخفضميعميتىمستو
عمىسرتياوىذاينعكسبشكلكبيرأةتجاهزوجياوتعممتجاهزوجتوودورامنالزوجةالمتعممالم

ياإليالنتيجةالتيتوصمتأنويرىالباحث.األسرفيتمكاألسريةاتخاذالقراراتةليآوطبيعة
بشكلطردياألسريةالمشاركةفيالقراراتعمىالزوجينتعميممستوىتأثيرالدراسةفيمايتعمقب

النمطيةبالصورةتأثراقلّأيكونغالبامتعمالشخصالمأنىينتيجةمنطقية،ويمكنتفسيرىافي
 وعاداتو القراراتهداليوتقلممجتمع اتخاذ حق وحده لمرجل تعطي األسريةوالتي كما الفردأن،

والتيتعطيوالحقاإلنسانيةوعيابحقوقووواجباتوالزوجيةوأكثرزوجةأواكانزوجأتعممسواءالم
القراراتالتيتخصو.مختمففيالمشاركةفي

 الدراسة اتفقت ةاليالحكما توصمت ما )وإليمع شريم دراسة من ودراسة2004كل )
( )1991سياونو ريحان ودراسة في2009( أن( السن ألعامل القراراتعمىثر في المشاركة

(سنو39-30النساءمنالفئةالعمرية)أنإلى(2004،حيثتوصمتدراسةشريم)األسرةداخل
أنإلى(1991،بينماتوصمتدراسةسياونة)سرةاألخلااالجتماعيةليادبالمكانةإحساساأكثر

بينالزوجين،األسريةالقراراتفيالمشاركةعمىثرسمبيأالسنبينالزوجينلوفيعاملالفرق
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عمرالمرأةأنفيةاليالحنتائجالدراسةحدىإمع(فقدتطابقتنتيجتيا2009دراسةريحان)أما
 قدرتيا من عمىيزيد القرارات الزوجينوتفسّ.األسريةاتخاذ عمر بين العالقة الدور نظرية ر

الزوجينفيالقراراتوالمشاركة بين منأنعمىاألسرية يتوقع حلافيمراصاألشخالمجتمع
 المختمفة .مختمفةادوارأعمرىم التييمرونبيافباختالاألدواروتختمفىذه .المراحلالعمرية

معينةبشكلمنفردبينماالأسريةتتخذقراراتأنفالمجتمعيتوقعمثالمنالزوجةفيعمرمتقدم
افيماأمّاتخاذىذهالقراراتفيذلكالسن.عمىمقدِتأن،منذلكقلّأوقعمنالزوجةفيسنيت

بينالزوجينوالتياتضحاألسريةمشاركةلمقراراتاألكثرسنالزواجيتعمقبالنتيجةالمتعمقةبفئة
إلىيعودلكالسببفيذأنفيعتقدالباحثاألسرية(سنوفيمعظمالقرارات30-21من)أنيا
أن سنالزواجىذه فيالقراراتاألنسبىيفئة بينالزوجين يتعمقبالمشاركة فيما لمزواج)

ا(ويكونالزوجاألسرية تحتأانسجاماوأكثرنفييا منأنيموداليوالتقالعاداتتأثيرقلوقوعا
.مراحلتعميميةمتقدمةاقدانيوايكونوأنالمحتمل

 ناحية أخرىومن الدراسة نتائج أيضاالحاليةاتفقت توصمت ما شريمإليومع من كل دراسة
والمشاركةاألسريةاتخاذالقراراتعمىةقدرأكثرالعاممةالمرأةأن(في2009(وريحان)2004)

ا.فيي توصمتالدراسة أنأيضاالحاليةكما الزوجة عند العممية الحالة أتأثيرلعامل عمىكبر
 القرارات في األسريةالمشاركة من الزوجين تأثيربين الحالة التعميميةعامل تمكعمىلمزوج

دالزوجةفيالعديدمنىناكعالقةبينزيادةتفرّأنإليكماتوصمتالدراسةالحاليةالقرارات.
تفردالزوجةيزدادبزيادةدخمياالشيري.أنالقراراتوزيادةدخمياالشيريأي

معقمةمشاركتيامعزوجيافيالقراراتتناسبزيادةدخلالزوجةالشيريوتفسرنظريةالدور
تفرّاألسرية بعضلصالح في دىا قرارات وخاصة والقراراتاإلنجابالقرارات النسل وتنظيم

األسريةدخلالشيريلمزوجيزيدمنالمشاركةفياتخاذالقراراتالزيادةأناالقتصاديةفيحين
من-فينظريةالدورةالرئيسالمفاىيمإحدىوالتيىي–ناكتوقعاتسمفيةبينالزوجينبانى

بانالزوجىو  دخلأنويجباألسرةمنينفقعمىالمجتمع فتكونزيادة أعمى يكوندخمو
 الشيري امخالفاأمرالزوجة ىذه يجعل مما المجتمعية التوقعات عمىأاألسرلتمك اعتمادا قل
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،وماينطبقعمىىذاالتفسيراألسراتخاذالقراراتداخلتمكآليةفيالسمفيةتوقعاتالمجتمع
انالزوجةكممازادالسببفيذلكأنالباحثيرىوالعمميةلمزوجين.الحالةلمنتيجةينطبقعمى

الشيري فإنيادخميا وىيتصبحأتصبح عمىدخلزوجيا اعتمادا داخلاألسرةأكثرقل تأثيرا
كةمعزوجيافياتخاذبعضالقراراتالتيتخصياوتخّصرالمشاإلىمضطرةغيرأنياوتعتقد
.أسرتيا

مكانالسكن)مدينة،قرية،مخيم(والمشاركةعدموجودعالقةتأثيربينمتغيرعنأما
القرار في الزوجين ابين والتواصلاألسريةت االتصال وسائل لزيادة يكون قد انو الباحث فيرى

 الفوارقاالجتماعيةوزيادةاالختالطبينتمكالفئات.أذابتالمواصالتالتيوسيولةالتكنولوجي

عواملتأثيرقامتبدراسةأنياعنالدراساتالسابقةجميعيافيالحاليةوتختمفالدراسة
كلعاملتأثيروذلكلمعرفةدرجةخراآلطرفدونعمىالزوجوالزوجةولمتركزعمىالدراسة

 العوامل تمك عمىمن وتقارن والزوجة تأثيرالزوج العوامل اكتفتكلعمىتمك بينما الطرفين
وكانتفيمعظميااألسرةطرفواحدفيعمىتمكالعواملتأثيردراسةعمىالدراساتالسابقة

وتنظيماإلنجاب)األسريةمختمفةمنالقراراتأنواعبدراسةالحاليةكماقامتالدراسةالزوجة.عمى
 االقتصادية، االجتماعالمصيريةالنسل، السابقة، الدراسات قامت بينما عية( تمكبالحديث ن

بالتركيزعمىنوعواحدأوالحاليةكماقامتبوالدراسة،أنواعياضفيتخالقراراتبشكلعامولم
.اإلنجابمنتمكالقراراتمثلقرار
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 التوصيات

مناالىتمامأكثرالتعميمنوعيةعمىزيادةاالىتماممنالجياتالرسميةوصناعالقراربالتركيز .1
ينفيالمجتمعالفمسطينيبشكلعاموفيمحافظةطولكرمبشكلخاصوذلكمنمتعمالمبأعداد
وضرورةاألسريةةاتخاذالقراراتيلآالمختمفةتعنيبميةعميالتفيالمراحلميةعميتموادإدخالخالل

 .األسرةفياألخرمشاركةىذهالقراراتمعالطرف

2.  بينعمىالتركيز المشاركة بضرورة التوعية برامج في الزواج وحديثي الشابة األزواج فئة
 القراراتاتليواآلالزوجين اتخاذ في األسريةالسميمة تثقيفية ودورات برامج وتنظيم لألشخاص،
وزوجاتيموضرورةمشاركتيمليمفيالقراراتأزواجيمالزواجفيكيفيةالتعاملمععمىالمقبمين
 .موضوعياكلالزوجيةبشكلعقالنيوحلالمش

اتأثيرأكثرتصبححنيفيالمناطقالريفيةوالمخيماتالتعميمزيادةاالىتمامبنوعيةعمىالعمل .3
 .األسريةفيالمشاركةبينالزوجينفيالقرارات

بينالجنسينمنخاللتقميصالفجوةالتعميمالتوزيعالعادللمخصصاتعمىضرورةالعمل .4
.التعميموذلكلرفعالعائداالجتماعيمنواإلناثينمنالذكورمتعمالمأعدادفي

العامالت .5 الزوجات فئة عمى المرتفعالتركيز الدخل االجتماعيةوذوات التوعية برامج في
 زيادةالمشاركةبينالزوجينإلىواالقتصاديةوالتيتيدف
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 المصادر والمراجعقائمة 

:المراجع العربية أول

.القاىرة:دارنيضة( صدمة المستقبل ) المتغيرات في عالم الغد(:1971الفن)،توفمر -
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 جاهعة النجاح الوطنية 

   العلياكلية الدراسات 

 الورأةبرناهج دراسات 



،السادةاألفاضل

،،بركاتووورحمةاهللعميكمالسالم

يقومالباحثبدراسةبعنوان

لدى الزوجين عمى درجة المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية في محافظة  التعميممستوى  تأثير"
 طولكرم "

 لمتطمباتالحصول النجاحعمىوذلكاستكماال جامعة من فيدراساتالمرأة الماجستير درجة
يرجىاإلجابةعنفقرات،الوطنية (فيالمكانبوضعإشارة)،دقةوبموضوعيةاالستبانةلذا

ستخدمألغراضسي،وعاملبسريةتامةسياالستبانةعمماأنكلمايردفيىذه،المخصصلذلك
.البحثالعمميفقط

،،شاكرينلكمحسنتعاونكم

الباحث

حسينخميل

0599273212
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Q1  الجنس: 
(1     2ذكر)أنثى

Q2  اليالحالحالة الجتماعية لمزوج قبل الزواج   : 
1)2أعزب)3أرمل)مطمق

Q3  اليالحالحالة الجتماعية لمزوجة قبل الزواج : 
1(2متزوج)3أعزب)4أرمل)مطمق

Q4  سن الزوج 
1)2اعام20منأقل)3عاما30–21من)4عاما40-31من)من

عاما60أكثرمن(6عاما60-51من(5عاما41-50
Q5  سن الزوجة 

1)2عاما20منأقل)3عاما30–21من)4عاما40-31من)من
عاما50أكثرمن(5عاما41-50

Q6   وقت الزفاف  -سن الزوج عند الزواج- 
1)2عاما20منأقل)3عاما30–21من)4عاما40-31من)من

عاما60أكثرمن(6عاما60-51من(5عاما41-50
Q7  وقت الزفاف–سن الزوجة عند الزواج- 

1)2عاما20أقلمن)3عاما30–21من)4عاما40-31من)من
عاما60أكثرمن(6عاما60-51من(5عاما41-50

Q8 (تسكن األسرة اآلن ؟ أين): اليالحمة  امكان اإلق 
1)2مدينة)3قرية)مخيم

Q9 الزواجلزوج قبل مة اامكان إق:
1)2مدينة)3قرية)مخيم

Q10 إق الزواجمامكان قبل الزوجة :ة
1)2مدينة)3قرية)مخيم

Q11  لمزوج الحالي التعميمي ىالمستو:
1)2يأم)3ابتدائي)إعدادي
4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات

Q12  لمزوجة اليالح ميعميالتالمستوي 
1)2يأم)3ابتدائي)إعدادي
4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات

 ألىل الزوج  ميةعميالتالحالة 
Q13 1:باأل)2يأم)3ابتدائي)إعدادي

4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات




114 

Q14 1:ماأل)2يأم)3ابتدائي)إعدادي
4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات


 ألىل الزوجة ميةعميالتة لالحا

Q15 1:باأل)2يأم)3ابتدائي)إعدادي
4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات

إعدادي(3ابتدائي(2يأم(1:ماأل
4)5ثانوي)6جامعي)عميادراسات

Q16 1:الحالة العممية  لمزوج)2يعملباجر)3اليعمل)يعملبدونأجر
 (غيرذلكحدد.......4

Q17 : 1الحالة العممية لمزوجة)2يعمل)3اليعمل)يعملبدونأجر
 (غيرذلكحدد.......4

Q18  بالشيكل(: )دخل الزوج الشيري 
1)2شيكل2000أقلمن)3شيكل4000-2001من)شيكل6000-4001من
4)5شيكل8000-6001من)شيكل8000منأكثر

Q19  بالشيكل(: )دخل الزوجة الشيري 
1)2شيكل2000أقلمن)3شيكل4000-2001من)شيكل6000-4001من
4)5شيكل8000-6001من)شيكل8000منأكثر

Q20  ؟اليالحىل يوجد أبناء من الزواج 
1)2نعم)ال

Q21 ناث ؟اإل و عدد الذكور  وفما ى(نعم)وى بقانعم في السؤال الس اإلجابةكانت  إذ 
........ناثاإل(2......(الذكور1

Q22 ناث ؟اإل و الذكور  األبناءترتيب  ونعم فما ى وى بقاب في السؤال الساكان الجو  إذا 
 أنثى(2ذكر(1الثانياالبنأنثى(2ذكر(1لواألاالبن
أنثى(2ذكر(1ع:باالراالبنأنثى(2ذكر(1الثالثاالبن
أنثى(2ذكر(1سادساالبنأنثى(2ذكر(1سماالخاالبن
أنثى(2ذكر(1نماالثاالبنأنثى(2ذكر(1عباالساالبن
أنثى(2ذكر(1العاشراالبنأنثى(2ذكر(1التاسعاالبن

Q23  ب انجالذي يقرر مواصمة اإل  الشخص وىفي حال كانت معظم الولدات من نفس الجنس  من
 الجنس المرغوب   إنجابيتم  حتى
1) 2الزوج)3الزوجة)4مشتركبينالزوجين)5األبناء)عائمةالزوج

67(عائمةالزوجة)..........غيرذلكحدد 
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Q24 ب في السؤال اكان الجو  إذاQ21 ب؟انجسبب عدم اإل  وفما ى ()لوى
1)2مانعصحيمنالزوج)2مانعصحيمنالزوجة)منالزوجالرغبةعدم
4)5منالزوجةالرغبةعدم)6عدمالرغبةالمشتركةبينالزوجين)غيرذلك

حدد..........
Q25 : نوع السكن 

1) مستقل (2منزل الزوج عائمة الزوجة(3مع عائمة مع
4 ) القرية نفس الزوج)في عائمة من قريب لكنو مستقل (مخيمأومدينةأو
5) قريب لكنو عمىمستقل نفسالقرية )في الزوجة (مخيمأومدينةأوعائمة     6)ذلك غير

..........حدد
Q26   : (؟ فيوالمالك لمسكن الذي تعيشون  ومن ى)ممكية السكن 

1)2ممكلمزوج)3ةممكلمزوج)4ممكلعائمةالزوج)ممك
غيرذلك(7ممكمشتركبينالزوجين(6إيجار(5لعائمةالزوجة
وضح............

Q27 أي  عمىيوافق  أنقبل الزواج ؟ )الشخص الذي يجب  تكسر أصاحب القرار النافذ في  ومن ى
 (قرار حتى يطبق

1)2باأل)3ماأل)4الجد)5الجدة)6خوةاألاحد)الشخص
غيرذلكاذكر.......(8مشترك(7المعنيبالقرار

Q28  الزواج ؟ العائمة أفرادىل كان ىناك معارضة من قبل احد 
1)2لميعارضاحد)3الزوجأب)4الزوجأم)5الزوجةأب)أم

........غيرذلكحدد(7اإلخوةاحد(6الزوجة
Q29 ىل عارض احد الزوجين الزواج ؟ 

1)2الزوج)3الزوجة)4منالزوجينأيضرلميعا)كالىما
Q30 (الزواج فاليتكالزواج ؟ )الشخص الذي دفع  فاليتكالشخص الذي مول  ومن ى 

1)   2الزوج )    أب(3الزوجة        4الزوج )أم       5الزوج  )الزوجةأب
6)7الزوجةأم)8مشتركبينالزوجين)غيرذلكحدد........

Q31 دراستك الجامعية قبل الزواج ؟ فاليتكالشخص الذي مول  ومن ى 
1)2باأل)3ماأل)4اإلخوةاحد)5تمويلذاتي)تعميميلمأكمل
6).........غيرذلكحدد


Q32 الزواج مده تزيد عن سنو ؟ أثناءب احد الزوجين عن األسرة  اىل غ 
1)2الزوج)3الزوجة)باحدلميغ
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Q33 إذا لم يغيب أحدا من الزوجين  )؟ السبب وىفما  األسرةب ألحد الزوجين عن اإذا كان ىناك غي
 ل تجب عن ىذا السؤال(

1)2ةلمدراس)3االعتقال)4لمعمل)غيرذلكحدد.....
Q34 إذا لم يغيب أحدا من الزوجين  ل تجب )؟بو االزوجين حدد مدة غي ألحدب اكانت ىناك غي إذا

 عن ىذا السؤال(
1)2سنوات5-منسنو)3سنوات10-6من)4سنو15-11من)سنو16أكثرمن

Q35 ىلأكملاحدالزوجينالدراسةبعدالزواج؟
1)2الزوج)3الزوجة)4كالىما)الاحد

Q36  الدراسة بعد الزواج ؟ فاليتكمن مول 
1)2الزوج)3الزوجة)4مشتركبينالزوجين)5الزوجأىل)الزوجةأىل
6)7بعدالزواجميعميتأكمللم)......غيرذلكحدد..

Q37  بعد الزواج ؟ مكعميتىل عارض احد قرار إكمال 
1)2الزوج)3الزوجة)4أىلالزوج)5أىلالزوجة)لميعارضاحد
6)7بعدالزواجميعميتلمأكمل)........غيرذلكحدد

Q38 الشخص الذي قرر مكان السكن؟  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5عائمةالزوج)عائمةالزوجة
6)غيرذلكحدد.........

Q39 ؟لألسرةصاحب القرار في حال شراء سيارة  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5األبناءاحد)عائمة

غيرذلكحدد........(6عائمةالزوجة(5الزوج
Q40 األسرة ؟ استئجار شقو حديده لسكن  والقرار في حال شراء  أصاحب  ومن ى

1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5األبناءاحد)6عائمةالزوج)
7عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q41 لمعائمة؟صاحب القرار في تحديد المبمغ الكافي لمصروف البيت الشيري  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5عائمةالزوج)عائمةالزوجة
6)........غيرذلكحدد

Q42 ؟أم ل  اكان ثمنيا مناسب إذاما و  المالبسالشخص المسئول عن قرار شراء  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5صاحبالعالقةاالبن)
6عائمةالزوج)7عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q43 أم ل في المواقف الجتماعية  امناسب الزوجالشخص الذي يقرر ما ذا كان لباس  ومن ى
 المختمفة؟

1)2الزوج)3الزوجة)4الذكوراألبناءاحد)ناثاتاإلناحدالب 
5)6عائمةالزوج)7عائمةالزوجة)8الاحد)مشترك
9).......غيرذلكحدد
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Q44 أم ل في المواقف الجتماعية  امناسب ةالزوجالشخص الذي يقرر ما ذا كان لباس  ومن ى
 المختمفة؟

1)2الزوج)3الزوجة)4الذكوراألبناءاحد)ناثاإلاتناحدالب
5)6عائمةالزوج)7عائمةالزوجة)8الاحد)مشترك
9).......غيرذلكحدد

Q45 لباس البنات اإلناث قبل الخروج من المنزل ؟ عمىما يعترض  ةالشخص الذي عاد ومن ى 
1) 2باأل)3ماأل)4أحداألخوةالذكور)احداألخواتاإلناث

5 )األ بعائمة    6 )األ معائمة   7 ) يعترضاحد 8ال )ذلك غير
حدد.......

Q46 الذكور ؟ األبناءشكل قصة شعر  عمىالشخص الذي عادة ما يعترض  ومن ى 
2) 2باأل)3ماأل)4احداألخوةالذكور)احداألخواتاإلناث 
5)6بعائمةاأل)7معائمةاأل)8اليعترضاحد).......غيرذلكحدد

Q47 ؟يراد استثماره  لمعائمة  صاحب القرار في حال وجود مبمغ ومن ى 
1)  الزوجين بين  (2مشترك   3الزوج )    4الزوجة ) 5األبناءاحد )الزوج عائمة
6)7عائمةالزوجة)8صاحبالمبمغ)........غيرذلكحدد

Q48 ؟مولود جديد  بإنجابفي حال الرغبة صاحب القرار  ومن ى 
1) الزوجين بين  2مشترك )     (3الزوج    4الزوجة ) األبناءاحد 5)الزوج عائمة
6)7عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q49 في األسرة؟النسل  تنظيم وأب اصاحب القرار بالتوقف عن اإلنج ومن ى 
1) الزوجين بين  2مشترك )    3الزوج )    4الزوجة ) 5األبناءاحد )الزوج عائمة
6)7عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q50 (/ البناتاألبناءتحديد السن المناسب لزواج )؟  /البناتاألبناءصاحب قرار  تزويج  احد  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5األسرةمشتركبينأفراد)االبن/

غيرذلكحدد........(8عائمةالزوجة(7عائمةالزوج(6ةالعالق/ةصاحبالبنت
Q51 الذكور ؟ لألولدصاحب القرار في اختيار الزوجة المناسبة  ومن ى 

1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5األسرةمشتركبينأفراد)االبن
غيرذلكحدد........(8عائمةالزوجة(7عائمةالزوج(6صاحبالعالقة

Q52 ناث  ؟العريس  المناسب لمبنات اإل  رفض أوصاحب القرار في قبول  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5األسرةأفرادمشتركبين)البنت

غيرذلكحدد........(8عائمةالزوجة(7عائمةالزوج(6العالقةصاحبة
Q53 البنات ؟األبناءحد الجامعي من عدمو أل معميالتصاحب قرار مواصمة  ومن ى / 

1)2مشترك)3الزوج)4الزوجة)5ةصاحبالعالق/البنتاالبن)عائمةالزوج
6)7عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد
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Q54  ؟بذلك صاحب القرار الشخص وىمن ()بعد الزواج /يمكعميتفي حال أردت إكمال 
عائمةالزوج(4الزوجة(3الزوج(2مشتركبينالزوجين(1
5)6عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q55 ؟الذكور األبناءصاحب القرار لتسمية  ومن ى 
1)2مشتركبينالزوجين)3الزوج)4الزوجة)5عائمةالزوج)
6عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد

Q56 ؟ ناثاإل  األبناءصاحب القرار لتسمية  ومن ى 
1) الزوجين بين  2مشترك )    3الزوج )        4الزوجة   )الزوج عائمة
5)6عائمةالزوجة)........غيرذلكحدد
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The impact of the level of education of both spouses on the degree of 

participation in family decision making in Tulkarem Governorate 

By 
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Dr. Omar Ayed 

Abstract 

This study discussed the effect of the level of education for both 

spouses on the degree of participation in family decision making in 

Tulkarem Governorate. The study also aimed to investigate the relation 

between, on the one hand, other study variables (spouses' age, spouses' age 

at marriage, family's place of residence, monthly income of both spouses, 

employment status of both spouses) and, on the other hand, the degree of 

participation in the decision making among the spouses, and when this 

participation is weakened and when it is strengthened depending on these 

variables. 

 The study population is made up of the families that live in Tulkarem 

Governorate. From this, the study sample was chosen randomly, resulting 

in a sample of 262 families. The study used the method of analytical 

description for its suitability for such kinds of research. In order to collect 

data, to come to results, and to be able to generalize from the results on all 
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individuals of the research population, the study employed the tool of 

questionnaire for data collection. 

The study found that there was a positive relationship between the 

variable of the level of education for both spouses and the participation in 

decision making on procreation, family planning, economic decisions 

concerning the family, some other crucial decisions, and some other social 

decisions. Moreover, the study found that the variable of spouses' age does 

not affect the spouses' participation in decisions of procreation, family 

planning, and economic decisions concerning the family. Furthermore, the 

study found that the variable of the husband's age has a greater impact on 

participation in making crucial and social decisions than the wife's age in 

these areas. 

The study found that among the spouses that married between the 

ages of 31-40 years there was more participation in decisions of procreation 

and family planning. Among those who married between the ages of 21-30 

and 31-40 years participation in economic decisions and crucial decisions 

was greater than among others. Participation in social decision making was 

greatest among those who had married between the ages of 41-50 year. 

Furthermore, the study found that the variable of place of residence 

(city, village, refugee camp) does not have a noteworthy impact on spouses' 

family decision making. 
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The study found that there is a relationship between the wife's level 

of monthly income and the spouses' participation in decisions concerning 

procreation and family planning. This gap in participation decreases when 

the wife's monthly income increases in favour of an increase of her 

participation in such decisions. There is no significant effect of the 

husband's monthly income on these decisions. Moreover, the study found 

that a positive relationship between spouses' level of income and their 

participation in economic, crucial, and social decisions, and that the effect 

of the wife's income was greater than the effect of the husband's income in 

these decisions. 

The study also found that the variable of the wife's work status has 

an obvious effect on the spouses' participation in decisions of procreation, 

of family planning, in economic and crucial decisions. The wife's 

participation in decision making in these areas increases when she is in 

paid employment. The variable of the husband's employment status is weak 

in these areas. The study recommended to :  Increase the interest from 

official sides and decision makers to focus on the quality of education 

rather than the numbers of the educated people in the Palestinian society in 

general and in Tulkarem governorate in particular, Work and focus on 

newly married couples in awareness programs  to raise awareness about the 

importance of both spouses' participation in decision making and about 

sound strategies to take family decisions, Importance of fair distribution of 

educational dividends for both sexes, by decreasing the gap in the 

education ratio of both males and females, to increase the social return 
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from education, Work on the increase of attention in the quality of 

education in rural areas and the refugee camps to increase the participation 

among the spouses in family decision making.  
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