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  ملخص

 2014ت المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات نااعتمدت هذه الدراسة على بيا
األراضي الفلسطينية، وقد تم  لتوضيح التباين في متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في

استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي لتحقيق هدف البحث، وتبين من الدراسة أن الفرق كان 
كما أن . واضحا بين متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة

ين مثل عمر األم الحالي، هناك متغيرات كان لها عالقة طردية مع متوسط عدد األطفال المنجب
ومدة الحياة الزواجية لألم، وعدد الزوجات في عصمة الزوج، والمدة التي كانت ترغب في 

عند الزفاف  المرأةفي حين كانت هذه العالقة عكسية مع عمر . إنتظارها إلنجاب طفل جديد
ي األول، وعمرها عند أول حمل، ومستواها التعليمي، وعدد األطفال الذين ترغب ف

  .إنجابهمإضافة إلى أطفالها المنجبين

عدد األطفال المنجبين، العمر عند الزفاف األول، مدة الحياة الزواجية،  :مفتاحيةالكلمات ال
 .مكان السكن

 
Abstract 

To explain the variation in the average of the number of children 
ever-born of women in the Palestinian territories, this study used the data 
based on the Palestinian Multiple Indicators Cluster Survey, 2014. It used 
the descriptive and analytical approaches to achieve the goals of the 
research. The study found that the difference was evident between the 
average numbers of children ever-born of women in the West Bank 
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compared to that in the Gaza Strip. There are also variables that have a 
positive relation to the average number of children ever-born like the 
current age of the mother, the duration of marital life of the mother, the 
number of wives in the wedlock of the husband, and how long the 
woman's wish awaited to have a new baby. A negative relation to the 
average number of children is found with reference to a woman's age at 
first wedding, her first pregnancy, here level of education, and the 
number of children she wished to give birth to in addition to the children 
she had. 

Keywords: Number of children ever-born, Age at first marriage, 
Duration of marriage, Place of resident. 

  
  المقدمة

رة  طح الك ى س ري عل نس البش تمرار الج ه باس ي الكفيل اب ه اثر واالنج ة التك إن عملي
دها  ا وتقالي اختالف عاداته رية ب ات البش ين المجموع اب ب دالت اإلنج ف مع ية، وتختل األرض

ا ل  .وثقافاته اب والعوام وع االنج ت موض ي تناول كانية الت ات الس ن النظري د م اول العدي د تن وق
ه، ؤثرة في ى  الم وارد، إل كان والم دد الس ين ع ا ب ة م ت العالق ي تناول التوس الت ة م ن نظري فم

ول  Leibensteinمثل نظرية النظريات الحديثة  ير التح ي تفس ب ف ة الطل الل نظري ن خ وذلك م
ار  ماه االختي ا أس تم بم رة ي دى رب األس بق ل ود مس اس وج ى أس وم عل ي تق وبة والت ي الخص ف

ا.  (Duncan, 1955)المنافع والمضار من اإلنجاب العقالني من أجل الموازنة بين  Becker أم
ل الحص ال مث اب األطف ر إنج د اعتب ى البضـفق ـائع االسـول عل ب الـ ي تتطل ت ـوقــتهالكية الت

اـهد من أجـوالج ا.)(Becker, 1966 ل الحصول عليه دفق  Caldwell أم ة ت ع نظري ذي وض ال
و االقت ين النم ة ب املين الثروة، والذي فسر العالق ن ع ة ع ا ناتج اض الخصوبة بأنه ادي وانخف ص

اض : رئيسيين هما ذلك االنخف يم، وك ي التعل سوق العمل والذي أصبح يتطلب االستثمار الطويل ف
فقد ركز على  Easterlin أما. (Caldwell, 1982)في القيمة اإلنتاجية لألطفال بالنسبة للوالدين

رةعالقة الدخل المتوقع لمن يقوم بالعناية بال راد األس ن أف ا م ت األم أو غيره د . طفل سواء كان وق
ر  اض  Easterlinفس حة األم وانخف ن ص ي تحس ة تعن ال أن التنمي ر، فق ة بالتحض ة التنمي عالق

وفيات األطفال، مما ينقل األسرة من وضع يكون فيه زيادة في الطلب على األطفال إلى زيادة في 
ر ا ه، يتغي لع اإلنتاج المحتمل، وفي الوقت نفس ن الس تهالك م ادة االس ى زي رة إل ل األس ذوق فتمي ل

ل  دد أق اب ع والخدمات ضمن ميزانية محدودة، مما يؤدي إلى وجود حافز لضبط الخصوبة وإنج
ع  ائل من وفر وس رط ت م المرغوب، بش و الحج رة ه من األطفال، ومع الوقت، سيصبح حجم األس

أثيره كما أنه تناول . الحمل، وخفض كلفتها المادية والنفسية الل ت ن خ ي الخصوبة م يم ف أثر التعل
ي ددة للخصوبة وه ثالث المح ال، : على العوامل ال ن لألطف اتج الممك ال، والن ى األطف ب عل الطل

ل  Bongaarts وعمل .(Easterlin, 1978) وتكاليف ضبط الخصوبة على تطوير نموذج لتحلي
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ة، الز: محددات الخصوبة وقد تكون هذا النموذج من أربعة عناصر هي اعة الطبيعي واج، والرض
درة . واإلجهاض، واستخدام وسائل منع الحمل م أو الق و العق ا وه وبعد ذلك أضاف عنصرا خامس

اب ى اإلنج ار . عل تويات  Bongaartsوأش د مس ي تحدي ي ف ل الرئيس ي العام يم يبق ى أن التعل إل
  . (Bongaarts, 2003) الخصوبة في الدول األقل تطورا

إلحصاء الفلسطيني معدل المواليد الخام في األراضي الفلسطينية قدر الجهاز المركزي ل
أما على مستوى المنطقة، فيالحظ أن . مولودا لكل ألف من السكان 30.9بحوالي  2016عام 

هناك تباينا في معدل المواليد الخام لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حبث قدر معدل المواليد 
مولودا لكل ألف من السكان، في حين قدر في  28.5بية بحوالي في الضفة الغر 2016الخام عام 

الجهاز المركزي لإلحصاء ( مولودا لكل ألف من السكان 35.8قطاع غزة لنفس العام بحوالي 
  . )2016الفلسطيني، 

فقد طرأ إنخفاض  2014واستنادا إلى نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 
 6.0مقابل  2013-2011 مولودا للفترة 4.1في فلسطين، حيث بلغ  يةالخصوبة الكلعلى معدل 

أما على مستوى المنطقة، فيالحظ ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في . 1997مولود في العام 
مولودا للفترة  3.7، حيث بلغ 2013-1997قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خالل الفترة 

غ ـلـأما في قطاع غزة فقد بـ. 1997مولودا في العام  5.6في الضفة الغربية مقابل  2011-2013
 1997مولودا في العام  6.9مقارنة بحوال  2013- 2011رة ـمــولودا للفت 4.5هــذا المعــدل 

  . )2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

  مشكلة الدراسة

جتمع نتيجة تتفاوت الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية لألسر في كل م
للظروف السائدة في ذلك المجتمع، وبالتالي فإن هذه الخصائص ستؤدي إلى اتأثير في كل ما 

هذه الدراسة على تحليل أثر العوامل الديموغرافية  وتأتي. يتعلق باألسرة ومنها اإلنجاب
ألرضي ابق لهن الزواج في ــاء اللواتي سـواالجتماعية المؤثرة على عدد األطفال المنجبين للنس

وستقتصر هذه الدراسة على تحليل أثر المتغيرات التي  ،)الضفة الغربية وقطاع غزة(الفلسطينية 
وذلك من خالل اإلجابة ، 2014 المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني تم إدراجها في المسح
  :على التساؤالت التالية

عند  المرأةالزواجية، عمر  عمر إالم الحالي، مدة الحياة(ماهو أثر العوامل الديموغرافية  .1
  .على عدد األطفال المنجبين للمرأة) عند أول حمل المرأةالزفاف األول، عمر 

عدد الزوجات األخريات الالئي هن في عصمة الزوج، مكان (ما هو أثر العوامالالجتماعية  .2
  .على عدد األطفال المنجبين للمرأة)، الرغبة في إنجابالسكن، المستوى التعليمي

  .أثر االسقاط واإلجهاض على عدد األطفال المنجبين للمرأة ما هو .3
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  تمصدر البيانا

والذي  ،2014 المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني المسح بيانات تعتمد هذه الدراسة على
بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم فني  ،2014عام  نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ل المسح من الحكومة الفلسطينية وكل من صندوق األمم المتحدة يونيسيف، وتم تمويالمن 
  .للطفولة وصندوق األمم المتحدة للسكان 

حيث بلغ  .2014تم جمع بيانات هذا المسح خالل الفترة في شهري آذار ونيسان للعام 
أي أن نسبة  منها، أسرة معيشية 10182أسرة معيشية تم مقابلة  10568صافي عينة المسح 

سنة والمؤهالت  49-15في حين بلغ نسبة النساء اللواتي أعمارهن %. 96.3ابة كانت االستج
، أي أن نسبة االستجابة بلغت إمرأة منهن 13367إمرأة، تم مقابلة  13964 في العينة للمقابلة
 . )2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 95.7%

  منهجية الدراسة 

 ذلك من خالل تحليل بيانات المسحفي والتحليلي، وصالومنهج الاعتمدت هذه الدراسة على 
الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء  2014العنقودي متعدد المؤشرات  الفلسطيني
حصل الباحثان على البيانات الخام الخاصة بالمسح من الجهاز المركزي  وقد. الفلسطيني

 SPSSحصائي للعلوم االجتماعية تم استخدام برنامج التحليل اإل لإلحصاء الفلسطيني، ومن ثم
ولغرض البحث فقد تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية الوصفية . في تحليل البيانات

  . والتحليلية

  فرضيات الدراسة

  :تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية

جبين بين عدد األطفال المن 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية  .1
عند الزفاف األول، عمر  المرأةعمر إالم الحالي، مدة الحياة الزواجية، عمر ( للمرأة وبين

  .)عند أول حمل المرأة

بين عدد األطفال المنجبين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية  .2
سكن، عدد الزوجات األخريات الالئي هن في عصمة الزوج، مكان ال(للمرأة وبين 

  .)المستوى التعليمي، الرغبة في إنجاب

بين عدد األطفال المنجبين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية  .3
  .المرأةللمرأة وبين عدد حاالت االسقاط واإلجهاض التي قامت بها 

  الدراسات السابقة

لفلسطينية، وكذلك في األراضي ا المرأةتناول موضوع العوامل المؤثرة على خصوبة 
  : خارجها العديد من الدراسات منها
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بحوالي  1992قدر أرجون أدلخا وكيفن كنزيال ومروان الخواجا معدل الخصوبة الكلية عام 
ل . طفال في الضفة الغربية 5.9طفال في قطاع غزة و  8.4 م العوام ى أن أه ة إل ارت الدراس وأش

طينية  ي الفلس ي األراض وبة ف ى الخص ؤثرة عل ى الم افة إل زواج األول باإلض د ال ر عن و العم ه
  .(Adlakha, et al., 1995) العوامل الثقافية والسياسية

ة،  1998وقدرت دراسة خضر عودة عام  لمستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلي
ين 7.3معدل الخصوبة الكلي بحوالي  ال المنجب دد األطف ى ع ؤثرة عل ، وبينت أن أهم العوامل الم

رأ ر للم ة، وعم اة الزواجي دة الحي ي م رأةة ه ت الم رأة والمس ي للم توى التعليم ي والمس وى التعليم
  . )1998خضر عودة، ( للزوج، وعمر الزوج

ام  الول ع دنان م ة ع ي دراس ع  2000وف ن واق ين م ة جن ي محافظ وبة ف تويات الخص لمس
والي 1997التسجيل الحيوي لعام  ة ح ال،  5.01م، أن معدل الخصوبة الكلي ل طف م العوام وأن أه

ة  ا الزواجي دة حياته زواج األول وم د ال ا عن و عمره رأة ه ين للم ال المنجب المؤثرة في عدد األطف
 . )2000عدنان مالول، ( والمستوى التعليمي لها باإلضافة إلى حالتها العملية

ؤثرة  2004أما دراسة محمد يعقوب عام  والتي بعنوان العوامل االجتماعية واالقتصادية الم
رأةفي مدينة رام هللا، فقد أوضحت أن أهم العوامل المؤثرة على خصوبة  المرأةعلى خصوبة   الم

ي،  تواها التعليم ة، ومس ا الزواجي دة حياته زواج األول، وم د ال ا عن الي، وعمره ا الح ي عمره ه
  . )2004محمد يعقوب، ( وحالتها العملية، باإلضافة إلى المهنة

ي بعنوان العوامل المؤثرة في عدد األطفال المنجبين والت 2010أما دراسة حسين أحمد 
للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في مخيمات محافظة نابلس، فقد خلصت الدراسة إلى أن عمر 
الزوجة الحالي، وعمر الزوجة عند الزواج األول، وعدد األطفال المتوفين، وعدد األطفال 

ول، كانت هي أهم العوامل المؤثرة في عدد المرغوب في إنجابهم، وعمر الزوج عند الزواج األ
 .)2010حسين أحمد، ( األطفال المنجبين للمرأة في منطقة الدراسة

والتي بعنوان مدى ممارسة النساء اللواتي سبق لهن  2016أما دراسة مها الحاج يحيى 
 نيالفلسطي الزواج في الضفة الغربية لبعض قضايا الصحة اإلنجابية من واقع بيانات المسح

فقد خلصت إلى أن هناك عالقة عكسية مابين عمر األم عند . 2014العنقودي متعدد المؤشرات 
الزواج األول، وعمر األم عند أول حمل، والمستوى التعليمي لألم، ومتوسط عدد األطفال 

في حين وجدت أن هناك عالقة طردية ما بين مدة الحياة الزواجية لألم، ومتوسط . المنجبين لها
ووجدت أن غلبية األمهات قد تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل . ألطفال المنجبين لهاعدد ا

  . )2016مها الحاج يحيى، ( وخاصة في العيادات الخاصة

وبة  ى خص ؤثرة عل ل الم ت العوام ي تناول ات الت ن الدراس رأةوم ي  الم ارج األراض خ
  :الفلسطينية

ابي  1997وفي دراسة لفوزي سهاونة وعزالدين بكر عام  لوك اإلنج ي الس اين ف بعنوان التب
ام  ح ع ات مس ق بيان ة 1990للمرأة األردنية حسب مكان النشأة األصلية وف دفت الدراس ث ه ، حي

أة  إلى تحليل تباينات وفروقات الخصوبة الفعلية والمرغوبة للزوجات األردنيات حسب مكان النِش
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رهن ن عم ى م نة األول ر س ي عش ي أالثنت ة إ. ف ت الدراس ي وخلص وي ف اين معن ود تب ى وج ل
ة  يم الزوج توى تعل ة أن مس ت الدراس ا بين رأة، كم لية للم أة األص ان النش ب مك وبة حس الخص

ائل من تخدام وس ـع الحمـواس ا الـ د لعب ـل ق ـدور األكـ ـبر واألكـ ـثر تمـ ي تفـ ـيزا ف ات ــ سير فروق
  . )1997فوزي سهاونه، وعز الدين بكر، ( اتـــلية للزوجـــوبة الفعــالخص

ى الخصوبة  2001وفي دراسة لعبد الكريم الفايز عام  اث عل ر اإلن ات عم ر تباين وان أث بعن
عند الزواج في التأثير على الخصوبة  المرأةحيث بينت الدراسة أهمية عمر . البشرية في األردن

ر  ات عم رأةوإحداث تباينات كبيرة فيها تبعا لفئ ة العالق الم حت الدراس ا أوض زواج، كم د ال ة عن
  . )2001عبدالكريم الفايز، ( العكسية بين مستوى تعليم الزوج والزوجة على الخصوبة

بعنوان العالقة بين مستويات تعليم  2001وفي دراسة لموسى اشتيوي ومنير كرادشه عام 
فقد هدفت الدراسة إلى كشف الخصائص االقتصادية . الزوجة وسلوكها اإلنجابي في األردن

لمتعلمات في األردن، وكذلك تحليل العالقة القائمة بين مستوى تعليم النساء واالجتماعية للنساء ا
المتزوجات وسلوكهن اإلنجابي، ثم كشف محددات الخصوبة الفعلية والمفضلة عند النساء 
المتعلمات في األردن، وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات مسح السكان والصحة األسرية في 

الدراسة إلى وجود عالقة عكسية قوية بين تعليم الزوجة  وخلصت. 1997األردن لعام 
وخصوبتها الفعلية، كذلك وجود عالقة عكسية بين المستوى التعليمي للزوجة وخصوبتها 
المفضلة، وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة قل تحيزها إلنجاب الذكور وارتفع عمرها 

  . )2001موسى اشتيوي، ومنير كرادشة، ( زوجينعند الزواج وانخفضت الفوارق العمرية بين ال

  ةأالمنجبين للمر األطفال تباينات في متوسط عددال

تبعا لعدة عوامل ديموغرافية، واجتماعية  للمرأة يختلف متوسط عدد األطفال المنجبين
وعاشت فيها، باألضافة إلى الظروف التي تعيشها  المرأةواقتصادية، فالخلفيات التي أتت منها 

وفي هذه الدراسة سيتم . في متوسط عدد األطفال المنجبين لها واضحأثير تالزواج يكون لها  بعد
التطرق إلى بعض هذه المتغيرات والتي أدرجت ضمن استمارة المسح الفلسطيني العنقودي 

  .2014 المؤشراتمتعدد 

  عند الزفاف األول المرأةعمر

، مقابل 2014سنة لعام  24.7سطين بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور في فل
أما في . 2000سنة عام  18.9مقابل  2014سنة لإلناث للعام  20.3وبلغ . 2000لعام  24.1

. سنة 20.4سنة ولإلناث  25.1الضفة الغربية فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور 
 20.2سنة ولإلناث  24.1غزة في قطاع في حين بلغ بلغ العمر الوسيط عند الزواج األول للذكور

  . )2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( 2014لعام وذلك لسنة 

االرتفاع في العمر عند الزواج األول عند اإلناث مقارنة باالرتفاع الذي حصل لدى ويعود 
ياة الى ارتفاع المستوى التعليمي للمراة واهتمامها بانهاء دراستها وتحقيق طموحها بالح الذكور

نفاق على نفسها وتلبية االالرجل في سوق العمل وقدرتها على  المرأةبشكل اكبر ومشاركة 



 715ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين أحمد، ومها حاج يحيى
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 هاجعل ممااحتياجاتها والتطور التكنولوجي الحاصل وخاصة على وسائل التواصل االجتماعي 
  .للحياة اووعي ااكثر ادراك

س بداية الخطبة عند زفافها األول هو عمرها عند زواجها الفعلي ولي المرأةيقصد بعمر 
واالرتباط فارتفاع العمر عند الزفاف األول يقلل متوسط عدد المواليد للمرأة وذلك الن قدرة جسم 

الحمل والوالدة تنخفض مع تقدم العمر وتصبح درجة التعرض لمضاعفات خطيرة على  المرأة
وتكون  على صحتها وصحة جنينها اكبر وأيضا يكون لديها وعي اكثر بوسائل تنظيم األسرة

  .الرغبة في اإلنجاب قليلة حتى يكون حق االهتمام باألطفال اكثر كفاءة

بين  بأن هناك عالقة عكسية 2014يتضح من بيانات المسح الفلسطيني متعدد المؤشرات 
رأة وعدد األطفال المنجبين لها، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون ـمـاف األول للـزفـند الـالعمرع

ن النساء اللواتي تزوجن أ) 1(ويظهر من الجدول  ،0.05المعنوية على مستوى )0.437- (
لنساء ل 3.88 طفل ثم انخفض هذا المتوسط إلى 7.50سنة قد انجبن  15وأعمارهن اقل من 

ولتوضيح تأثير العمر عند الزفاف االول على متوسط  .سنة فأكثر  25اللواتي تزوجن وأعمارهن
ال توجد فروق ذات داللة احصائية على : رية التاليةعدد المواليد تم اختبار الفرضية الصف

للمراة، ومن  طفال المنجبينبين العمرعند الزفاف االول ومتوسط عدد األ  0.05مستوى المعنوية
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية ) 5الجدول رقم (خالل نتائج تحليل التباين االحادي في 

بين العمر عند 0.95  لة احصائية على مستوى الثقةالبديلة، التي تقول يوجد فروق ذات دال
وذلك يعود الى ان النساء اللواتي يتزوجن في عمر  .الزفاف االول ومتوسط عدد المواليد للمراة

وعدم متأخر، كثر لديهن من النساء اللواتي يتزوجن في عمر أمنخفض تكون فرصة االنجاب 
ن الزواج ألالمتعلقة باالنجاب وتنظيم االسرة باالمور  ى هؤالء الفتياتوجود الوعي الكافي لد

التي تتاخر بزواجها يكون  المرأةما أ ،المبكر لها يحرمها من الحصول على التعليم الكافي
 كثر ويكون لها دورأالمعرفة بقضايا صحة االنجابية  التحاقها بالتعليم اكثر وبالتالي تكون لديها

  .القرارت المتعلقة االنجاب اذتخإفي المشاركة في  أكبر في األسرة وخاصه

مع نتائج مسح االسرة 2014  المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني تتفق نتائج المسح 
فقد بلغ . حيث يرتفع متوسط عدد المواليد مع انخفاض العمر عند الزفاف االول 2010الفلسطيني 

طفل ثم انخفض  6.21سنة  15متوسط عدد المواليد للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن اقل من 
الجهاز المركزي ( سنة فأكثر 25طفل للنساء اللواتي تزوجن في العمر  4.76هذا المتوسط إلى 

  . )2013 لالحصاء الفلسطيني،

عن مستويات الخصوبة في محافظة  1998وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عدنان مالول 
سة بوجود عالقة عكسية ما بين إذا بينت هذه الدرا 1997جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام 

عمر عند الزواج األول، وعدد االطفال المنجبين لها، حيث بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين 
ثم انخفض متوسط عدد األطفال  مولودا، 5.32 سنة نحو 15للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن 

عدنان مالول، ( رسنة فأكث 25طفل للنساء اللواتي تزوجن في العمر  4.02المنجبين إلى 
2000(.  
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  .حسب العمر عند الزفاف االول طفال المنجبين للمرأةمتوسط عدد األ): 1(جدول 

  العمر عند الزفاف األول  األراضي الفلسطينية الضفة الغربية  قطاع غزة
  اقل من15  7.50 6.00  8.25
6.21  6.00 6.13  19-15 
3.71  3.82 3.78  24-20 
 25 فأكثر  3.88 3.43  7.00

  2014.، المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني ، استنادا الى بيانات المسحثينمن عمل الباح: لمصدرا

تجاهات الخصوبة في عنمستويات وا 1998 وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة
االول، وعدد  زواجبين عمر عند ال بينت الدراسة بوجود عالقة عكسية ما محافظة قلقيلية، إذ

وأعمارهن أقل للنساء اللواتي تزوجن  طفال المنجبيننجبين حيث بلغ متوسط عدد األاالطفال الم
طفل للنساء  2.0ى إل طفال المنجبيننخفض متوسط عدد األإثم طفل، 9.00 نحو سنة15من 

  .)1998خضر عودة، ( سنة فأكثر 30اللواتي تزوجن في عمر 

ل االجتماعية واالقتصادية عن العوام 2004 محمد يعقوبع دراسة وتتفق هذه الدراسة م
بين  ذا بينت الدراسة بوجود عالقة عكسية ماإ ،في مدينة رام هللا المرأةالموثرة على خصوبة 

 طفال المنجبينحيث بلغ متوسط عدد األ لها، عمر عند الزواج االول وعدد االطفال المنجبين
 1.5 لىإ ا المتوسطهذثم انخفض  ،طفل 8سنة  15وأعمارهن أقل من  للنساء اللواتي تزوجن

  .)2004محمد يعقوب، ( سنة 30-34طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن من 

عن العوامل المؤثرة في عدد  2010وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة حسين أحمد 
هذه األطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في مخيمات محافظة نابلس، حيث أظهرت 

طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  4.8د األطفال المنجبين ينخفض من الدراسة أن عد
 سنة فأكثر 30طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  1.7سنة إلى  19-15ضمن الفئة العمرية 

  . )2010حسين أحمد، (

 عند أول حمل المرأةعمر 

التي تبدأ  المرأةلف عن سرتها في عمر كبير تتبع نمطا حياتيا يختأبتكوين  المرأةعندما تبدا 
كثر تعليما أ ما يكن غالباالنساء اللواتي يتزوجن في سن متأخرة ف ،سرتها في عمر صغيرأبتكوين 

 مصاب لهن ولكن من المعروف ازدياد احتماالت إنجاب طفل، ويتفهمن احتياجات أجسامهن
  .بتشوهات خلقية

ن العالقة عكسية أب 2014ت متعدد المؤشرا العنقودي يتضح من بيانات المسح الفلسطيني
طفال المنجبين للمرأة، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين العمر عند اول حمل ومتوسط عدد األ

عمارهن أالنساء اللواتي  أن) 2(، ويظهر من الجدول رقم 0.05على مستوى المعنوية  0.222-
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انخفض هذا المتوسط  طفل، ثم 6.58سنة قد انجبن بالمتوسط  10-14ما بين كان عند اول حمل 
  .سنة 44-40في الفئة العمرية عمارهن عند اول حملكانت أللنساء اللواتي  0.75الى 

  .2014للمرأة حسب العمر عند اول حمل  طفال المنجبينمتوسط عدد األ :)2(جدول 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  االراضي الفلسطينية  الفئات العمرية عند أول حمل
10-14 6.58  6.24 7.00  
15-19 4.72  4.58 4.88  
20-24 3.66  3.63 3.68  
25-29 3.12  3.06 3.21  
30-34 2.44  2.45 2.39  
35-39 1.64  1.66 1.62  
40-44 0.75  .99 0.40  

  2014.،المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني من عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح :المصدر

تم اختبار الفرضية  للمرأةول على متوسط عدد المواليد ولتوضيح تأثير العمر عند الحمل اال
بين العمر عند  0.05 ال توجد فروق ذات داللة احصائية على مستوى المعنوية: الصفرية التالية

لها، ومن خالل نتائج تحليل التباين االحادي طفال المنجبين الحمل االول وعلى متوسط عدد األ
، التي تقول يوجد فروق لصفرية ونقبل الفرضية البديلةة انرفض الفرضي) 5الجدول رقم (في 

طفال بين العمر عند الحمل االول ومتوسط عدد األ 0.95 ذات داللة احصائية على مستوى الثقة
كثر أعمر مبكر يكون عندها فرصة في التي تتزوج  المرأةان إلى وذلك يعود  .للمرأة المنجبين

يتزوجن في أعمار مبكرة يكن غير متعلمات،  لالنجاب، وخاصة أن معظم النساء اللواتي
 المرأةومن المعروف أن أفضل فترة للحمل عند . ومعرفتهن لوسائل منع الحمل تكون محدودة

سنة، حيث تكون قدرتها الجسمية أقوى على تحمل االالم الحمل  35- 20تكون في الفئة العمرية 
ات قد تحدث لها، كما أنه خالل هذه والوالدة، ولديهن القدرة على حماية نفسها من أي مضاعف

الفئة العمرية تكون احتمالية انجاب طفل صحي خالي من االعاقات بانواعها اكثر، ويكون لديها 
وتكون  ا، أو كبيراما كان عمرها صغير إذاالقدرة على تحمل ازعاج االطفال ومتطلباتهم اكثر 

  .قادرة على تربيتهم

مسح االسرة  مع نتائج 2014 المؤشراتودي متعدد العنقالفلسطيني وتتفق نتائج المسح 
، األول ع متوسط عدد المواليد مع انخفاض العمر عند الحملارتفاث ، من حي2010 الفلسطيني

سنة عند اول  10-14 عمارهن ما بينأ كانت للنساء اللواتي طفال المنجبيناذا بلغ متوسط عدد األ
طفال طفل ثم انخفض متوسط عدد األ 7.20نحو  2010 مسح االسرة الفلسطيني نتائج حمل

  عند أول حمل في الفئة العمرية اعمارهنكانت النساء اللواتي  لدى 0.94 الى المنجبين
  .)2013 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( سنة 44-40
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  عمر إالم الحالي

 المنجبين ثرة على عدد االطفالؤيعتبر متغير عمر االم الحالي من العوامل الديموغرافية الم
عالقة  بأنه يوجد 2014متعدد المؤشرات  العنقودي يتضح من بيانات المسح الفلسطيني. لها

 ارتباط بيرسون املمع بلغوالعمر الحالي لالم حيث  طفال المنجبينبين متوسط عدد األ ما طردية
متوسط عدد األطفال  نأ 3ويتبين من الجدول رقم  ،0.05على مستوى المعنوية  0.592+
 0.78 نجبنأسنة قد  19-15من  الحالية وقت إجراء المسح عمارهنألنساء اللواتي ل منجبينال

  كانت أعمارهن في الفئة العمريةطفل للنساء اللواتي  6.36، ثم ارتفع هذا المتوسط الى طفل
  .سنة 44-40

ة ولتوضيح تأثير العمر الحالي لالم على متوسط عدد المواليد للمرأة سيتم اختبار الفرضي
بين العمر  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية : الصفرية التالية

ومن خالل نتائج تحليل التباين االحادي . الحالي لالم وعلى متوسط عدد األطفال المنجبين لها
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، التي تقول يوجد فروق ذات ) 5جدول رقم (

بين العمر الحالي لالم ومتوسط عدد األطفال المنجبين  0.95إحصائية على مستوى الثقة  داللة
  .لها

  .محسب العمر الحالي لألطفال المنجبين للمرأةمتوسط عدد األ :)3(جدول 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  فئة العمر
15-19 0.78  .70 0.85 
20-24 1.64  1.56 1.74  
25-29  2.81  2.66  3.05  
30-34 4.16  3.93 4.54  
35-39 5.13  4.91 5.56  
40-44 5.94  5.64 6.53  
45-49 6.36  5.98 7.14  

  .2014،المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني من عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح :المصدر

اء صغيرات السن المتقدمة في السن يكون لديها عدد اكبر من االبناء بعكس النس المرأةف
مضت مدة طويلة في الزواج، والنساء المتقدمات في السن قد يكون مستواهن تكون قد أ النها

 ،التعليمي متدني نتيجة لتدني المستوى التعليمي في الوقت التي كانت هذه النساء في سن التعليم
الى الزواج المبكر  وكذلك العادات والتقاليد التي كانت تسيطر على سلوك وتفكير الناس باالضافة

  .نجاب المزيد من االطفالإوالرغبة في 

مع نتائج مسح االسرة  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني وتتفق نتائج المسح 
ن النساء اللواتي أ 2010نتائج مسح االسرة الفلسطيني  حيث اظهرت ،2010الفلسطيني 
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طفل، ثم ارتفع هذا   1.01متوسطلاسنة قد انجبن ب 15-19من  وقت إجراء المسح اعمارهن
الجهاز المركزي ( سنة 40-44عمارهن من كانتأ فل للنساء اللواتيط 6.84المتوسط الى 

  .)2013 الفلسطيني، لإلحصاء

عن العوامل االجتماعية واالقتصادية  2004 وتتفق هذه الدراسة مع دراسة محمد يعقوب
بين  ا بينت الدراسة بوجود عالقة طردية مااذ ،في مدينة رام هللا المرأةعلى خصوبة  المؤثرة

للنساء  حيث بلغ متوسط عدد االطفال المنجبين في لها، عمر االم الحالي، وعدد االطفال المنجبين
في  طفال للنساء اللواتي كن 6.36بينما بلغ  طفال، 1.2سنة 15-19  يةعمرالفئة اللواتي كنفي ال

  .)2004محمد يعقوب، (سنة  15-49 يةعمرالفئة ال

عن مستويات الخصوبة في محافظة جنين  مع دراسة عدنان مالول أيضا وتتفق هذه الدراسة
بين عمر  الدراسة بوجود عالقة طردية ماتلك اذا بينت  ،1997من واقع التسجيل الحيوي لعام 

للنساء اللواتي  حيث بلغ متوسط عدد االطفال المنجبين لها، االم الحالي وعدد االطفال المنجبين
فئة الفي  طفال للنساء اللواتي كن 8.52بينما بلغ  طفال، 1.18سنة  15-19 يةعمرالفئة الفي  نك
  .)2000عدنان مالول، (سنة  49-15 يةعمرال

  لألم مدة الحياة الزواجية

دون انفصال،  الحالي أو مع أزواجها السابقين مع زوجها المرأةهي المدة التي تقضيها 
 المرأةى متوسط عدد االطفال المنجبين لها، خاصة اذا كانت ثيرا علأوهي من اكثر العوامل ت

 المرأةمكان إ، فكلما طالت مدة الحياة الزواجية كان بسنة 49-15 ضمن فترة القدرة على االنجاب
  .انجاب اكبر عدد ممكن من االطفال

عالقة  هناك نبأ 2014متعدد المؤشرات  العنقودي يتضح من بيانات المسح الفلسطيني
 املحيث كان مع لها، ومدة الحياة الزواجية طفال المنجبين للمرأةبين متوسط عدد األطردية 

ن النساء أ )4الجدول رقم (ويتبين من ، 0.05على مستوى المعنوية )0.773+( ارتباط بيرسون
، ثم ارتفع هذا طفال 1.08متوسط القد انجبن ب سنوات 5أقل من مضى على زواجهن قد اللواتي 

  .سنة 39-35للنساء اللواتي مضى على زواجهن من  طفال 9.18المتوسط الى 

ولتوضيح تأثير مدة الحياة الزواجبة على متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة سيتم اختبار 
بين  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية : الفرضية الصفرية التالية

ل جدو(مدة الحياة الزواجية وعدد األطفال المنجبين لها، ومن خالل نتائج تحليل التباين االحادي 
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، التي تقول يوجد فروق ذات داللة ) 5رقم 

. ما بين مدة الحياة الزواجية وعدد األطفال المنجبين للمرأة 0.95إحصائية على مستوى الثقة 
في الحصول على اكبر عدد من االطفال خالل السنوات  وذلك يعود الى ان معظم االمهات ترغب

لى من الزواج تبعا الى ظروف االجتماعية واالقتصادية التي تعيش بها، وحتى تستطيع القيام االو
ان انجاب المزيد من  المرأةعلى تربيتهم وهي شابه وتكون لديها القدرة على ذلك، وباعتقاد 

 األطفال في بداية حياتها الزواجية يقوي من الترابط االسري ما بين الزوج والزوجة وما بين أهل



 "نجاب لدى النساء في األراضي الفلسطينيةاإلتباينات "ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 720

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

كما أنها تعتقد  بأن إنجاب المزيد من االطفال، يشكل حماية لها من تكرار . الزوج والزوجة
  . الزوج الزواج مرة أخرى

  .حسب مدة الحياة الزواجية لألم للمرأة متوسط عدد االطفال المنجبين :)(4جدول 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  مدة الحياة الزواجية
1-4 1.10  1.08 1.13  
5-9  2.61  2.53 2.72  

10-14  3.97  3.78  4.25  
15-19 4.91  4.74 5.27  
20-24 5.91  5.63 6.48  
25-29 6.59  6.34 7.07  
30-34 7.51  6.83 8.51  
35-39 8.73  9.18 7.50  

  .2014،المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني من عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح: المصدر

مع نتائج مسح االسرة  2014لعام  المؤشراتنتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد  تتفق
، بان النساء اللواتي مضى 2010حيث أظهرت نتائج مسح االسرة الفلسطيني  2010الفلسطيني 

أطفال  6.00طفال، ثم ارتفع هذا المتوسط إلى  1.58سنوات قد انجبن  5على زواجهن أقل من 
 سنة فأكثر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 50ضى على زواجهن من للنساء اللواتي م

2013 .(  

عن مستويات واتجاهات الخصوبة في  1998وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة 
 5محافظة قلقيلية حيث أظهرت تلك الدراسة بان النساء اللواتي مضى على زواجهن اقل من 

طفال للنساء اللواتي مضى على  9.4هذا المتوسط الى  طفل، ثم ارتفع 1.5سنوات قد انجبن 
  ).1998خضر عودة، (سنة  40زواجهن أكثر من 

وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة عدنان مالول عن مستويات الخصوبة في محافظة جنين 
حيث أظهرت تلك الدراسة بان النساء اللواتي مضى على  1997من واقع التسجيل الحيوي لعام 

طفال للنساء  9.8طفال، ثم ارتفع هذا المتوسط الى  1.37سنوات قد انجبن  5أقل من زواجهن 
  ).2000عدنان مالول، (سنة  25اللواتي مضى على زواجهن اكثر من 

وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة محمد يعقوب عن العوامل االجتماعية واالقتصادية 
حيث أطهرت تلك الدراسة بأن النساء  2004عام في مدينة رام هللا ل المرأةالموثرة على خصوبة 

طفال، ثم ارتفع هذا المتوسط  93.سنوات قد انجبن  5اللواتي مضى على زواجهن أقل من 
  ).2004محمد يعقوب، (سنة  30طفال للنساء اللواتي مضى على زواجهن اكثر من  7.61الى
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنجبين للمراة ومجموعة  نتائج تحليل التباين االحادي بين متوسط عدد االطفال :)5( جدول
  .2014العنقودي متعدد المؤشرات الفلسطيني الواردة في المسح  المتغيرات المستقلة

  مصدر التباين  المتغير
درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
مستوى 
 المعنوية

العمر عند الزفاف 
  األول

  *007.  4.291  35.322 3  بين المجموعات
     8.232  81  في المجموعات

    84  مجموعال
عند  المرأةالعمر 

  اول حمل
  *000. 8.216 45.521  5  بين المجموعات
     5.541 229  في المجموعات

       234  المجموع
 *000. 1125.496 3705.006 6  بين المجموعات  عمر االم الحالي

     3.292 7767  في المجموعات
        7773  المجموع

 *000. 1715.715 4071.292  7  بين المجموعات  مدة الحياة الزواجية
     2.373 7672  في المجموعات

       7679  المجموع
عدد الزوجات في 

  عصمة الزوج
  .065 2.438 17.196 3  بين المجموعات
     7.054  301  في المجموعات

       304  المجموع

  .0.05دالة على مستوى المعنوية *
  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني ح من عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المس :المصدر

 حسب نوع التجمع السكاني مكان السكن

ه وتقاليد هيقصد بمكان السكن نوع التجمع السكاني التي تعيش به االم حيث لكل تجمع عادات
الحضر يفضلون عدد قليل من االطفال حتى تكون لديهم من المعروف، بأن سكان فالخاصة به، 

ما بالنسبة لسكان الريف فيفضلون عدد اطفال اكثر أ.هم وتوفير الحياة المرفهه لهمالقدرة عل تعليم
عدد بأن  ن أيضاويعتبرو ،من الحضر النهم بحاجة الى مزيد من االيدي العاملة في الزراعة

إال أن هذه الفروقات قد أخذت تختفي من المجتمع  .عزوة وجاة لهم عبارة عن االطفال االكبر
ة النتشار التعليم في جميع المناطق الريفية، ومتابعة كثير من الفتيات الريفيات جينت الفلسطيني

سواء كان ذلك للمرأة الحضرية  في سوق العمل المرأةمشاركة ارتفاع نسبة ودراستهن الجامعية 
 أو الريفية، كما أن نسبة العاملين في الزرعة في األراضي الفلسطينية قد أخذت باالنخفاض،

وسائل التواصل االجتماعي التي عملت على زيادة الوعي والثقافة والتعليم  ى انتشارباإلضافة إل
  .بين الناس
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 في متوسط عدد االطفال المنجبين تذكر هناك فروقه ال توجد نبأ )6( رقم جدولمن الن يبتي
حيث إن االختالفات في العادات والتقاليد والنظرة تجاه اإلنجاب تكاد ال حسب التجمع،  للمرأة

ذكر بين التجمعات السكانية الفلسطينية المختلفة نتيجة لصغر هذا المجتمع وتداخل هذه ت
وذلك يعود الى الزواج المبكر  ،فكان المتوسط االعلى في المخيم. التجمعات مع بعضها البعض

والحاجة الى االطفال كمصدر حماية وقوة للعائلة، ثم في الريف وذلك يعود الى التمسك بالعادات 
  .شي فيه بمقارنة مع الريف والمخيمثم في الحضر وذلك يعود الى ارتفاع مستوى المعي ،قاليدوالت

ولتوضيح تأثير مكان السكن على متوسط عدد المواليد للمرأة تم اختبار الفرضية الصفرية 
 نوع التجمع السكانيبين  0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية: التالية

نقبل  )9(ومن خالل نتائج اختبار مربع كاي في الجدول رقم  .األطفال المنجبين للمرأةدد وع
  .الفرضية الصفرية 

  .حسب نوع التجمعطفال المنجبين للمرأةمتوسط عدد األ :)6(جدول 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  نوع التجمع
  4.25 3.98  4.09  حضر
  4.29 4.04  4.05  ريف
  4.21 4.06  4.14  مخيم

  .2014،المؤشراتمن عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد : المصدر

مع نتائج مسح االسرة  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني نتائج المسح  تختلفو
هذه ترتيب المناطق من حيث متوسط عدد األطفال المنجبين، وإن كانت  في 2010 الفلسطيني

حيث  االقل في الحضرطفال المنجبين للمرأة كان متوسط عدد اال الفروق قليله نسبيا، حيث بلغ
طفال  4.94المخيم حيث بلغ  في ثم طفال 5.04 ي الريف نحوفبلغ هذا المتوسط و طفال 4.86بلغ 

 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( 2010 وذلك حسب نتائج مسح االسرة الفلسطيني
2013( .  

  زوجات األخريات في عصمة الزوجدد الع

فكلما زاد عدد  ،وثر في متوسط عدد األطفال للمرأةمتغير عدد الزوجات من العوامل التي ت
إذا كانت جميع الزوجات قادرات على الحمل  الزوجات للزوج زاد متوسط عدد المواليد للمرأة

األكبر من األطفال وخاصة والوالدة، وذلك لوجود الغيرة بين الزوجات والحصول على العدد 
  .الذكور منهم

عالقة هناك بأن  2014متعدد المؤشرات  العنقودي تضح من بيانات المسح الفلسطينيي
، حيث بلغ معامل طفال المنجبين للمرأةطردية قوية بين عدد الزوجات للزوج ومتوسط عدد األ

وأظهرت نتائج ة واظهرت الدراس ،0.05على مستوى المعنوية  )0.274+(ارتباط بيرسون 
المتزوج  المرأةة فألزوج زاد متوسط عدد المواليد للمردى اكلما زاد عدد الزوجات لالمسح أنه 



 723ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين أحمد، ومها حاج يحيى

 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ثم انخفض عدد اطفأ 7.00لها  طفال المنجبينزوجات غيرها متوسط عدد األ3 زوجها 
  .)7جدول رقم ( ة واحدة غيرهاأة المتزوج زوجها امرأللمر طفال 4.55الى  طفال المنجبيناأل

ولتوضيح تأثير عدد الزوجات للزوج على متوسط عدد المواليد للمرأة تم اختبار الفرضية 
بين عدد  0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى المعنوية: الصفرية التالية

ومن خالل نتائج تحليل التباين االحادي في  .عدد األطفال المنجبين للمرأةالزوجات للزوج و
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، التي تقول يوجد فروق ذات ) 5(جدول رقم 

  .وعدد األطفال المنجبين للمرأة بين عدد الزوجات للزوج 0.85اللة إحصائية على مستوى الثقة د

  .حسب عدد الزوجات للزوج ألطفال المنجبين للمرأةمتوسط عدد ا :)7( جدول

  قطاع غزة  الضفة الغربية  سطينيةاألراضي الفل  عدد الزوجات األخريات
1 4.55  4.56 4.54  
2 5.37  5.35 5.38  
3 7.00  6.00 7.20  

  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني ن عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح م :المصدر

ويمكن إرجاع زياد متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة كلما زاد عدد الزوجات للزوج، 
د األطفال دى عامل اعتقاد الزوجة بأنها تملك زوجها اكثر من الزوجات االخريات كلما زاد عإل

أكثر وخاصة  وبأوالدهاالمنجبين لها، فتعتقد الزوجة أنه كلما زاد انجابها زاد ارتباط الزوج بها 
يعود إلى وايضا . اذا انجبت له الصبيان اكثر من البنات مما يزيد من حبه لها واهتمامه اكثر بها

عامل الغيرة بين الزوجات، فتنظر كل زوجة الى االخرى وتقلدها بما تعمل، حيث يشكل انجاب 
. مرة ثانية بأخرى، وقد يمنع الزوج من فكرة الزواج ن االطفال مصدر قوة وحماية المهممزيد م

الطفال وغالبا ما يكون الزوج المتزوج اكثر من واحدة تزداد لديه رغبة عن غيره في انجاب ا
  .كعزوة وجاه وحماية وقوة اجتماعية

مع نتائج مسح االسرة  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني وتتفق نتائج المسح
كلما زاد عدد الزوجات أنه 2010 ت نتائج مسح االسرة الفلسطيني حيث اظهر 2010 الفلسطيني

زوجات غيرها متوسط عدد  3المتزوج زوجها  المرأةفللزوج، زاد متوسط عدد المواليد للمراة 
ة أة المتزوج زوجها امرأطفل للمر 4.98ثم انخفض عدد المواليد الى  طفال 6.50المواليد لها 
  .)2013 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( واحدة غيرها

  المستوى التعليمي

وبصحة أبنائها،  صحتهاب المرأةاهتمام إن المستوى التعليمي لالم يلعب دور كبير في 
فكلما  .األطفال المنجبين لهايوثر على عدد  فإنه وبالتالي كذلك معرفتها لوسائل تنظيم األسرة،و

ارتفع مستواها التعليمي اصبح لديها القدرة على التفكير والمعرفة بقضايا الصحة االنجابية 
  . وكيفية ممارستها في مرحلة االنجاب
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عالقة  ه يوجدنبأ 2014لمؤشرات متعدد ا العنقودي يتضح من بيانات المسح الفلسطيني
حيث بلغ معامل ارتباط  عدد األطفال المنجبين لها،وللمرأة  عكسية بين المستوى التعليمي

 مرأةاي إن كلما ارتفع المستوى التعليمي لل ،0.05على مستوى المعنوية 0.359- بيرسون
ء اللواتي مستواهن وهذا يعطي انطباع على إن النسا .طفال المنجبين لهاانخفض متوسط عدد األ
حرصا على حياتهن  بمعرفة جيدة للثقافة اإلنجابية، وبالتالي يكن أكثرالتعليمي عالي يتمتعن 

  .)8جدول رقم ( وحياة أطفالهن

تم اختبار فسي ،للمرأة طفال المنجبينولتوضيح تأثير المستوى التعليمي على متوسط عدد األ
بين  0.05 داللة إحصائية على مستوى المعنويةال توجد فروق ذات : الفرضية الصفرية التالية

 جدول( ومن خالل نتائج اختبار مربع كاي .لها عدد األطفال المنجبينو مرأةالمستوى التعليمي لل
يوجد فروق ذات داللة بأنه التي تقول ورفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ن) 9رقم 

  .مرأة وعدد األطفال المنجبين لهاالتعليمي للبين المستوى 0.95 إحصائية على مستوى الثقة 

ك  ود ذل ى إويع أخرل زواج ل ت ن ال ة، س رأة المتعلم ى لم درة عل رة الق ل فت الي تقلي وبالت
اب  نة 49-15(االنج ون )س امعرف، وتك ر ته رة اكث يم االس ائل تنظ اه بوس ا تج ، ونظرته

ن  ة ع ين مختلف ال المنجب دد األطف اب وع رأةاإلنج ة، ف الم ر المتعلم ال غي ى األطف ر إل تنظ
ى أن ت ة، بمعن يس الكمي ة ول ة النوعي ن ناحي ى نم وم عل ال وتق ن األطف ل م دد قلي ب ع ج

ال  ن األطف ر م دد كبي ب ع ن أن تنج ل م لمية أفض ة الس ربيتهم التربي ادرة تت ر ق ون غي ك
  . على القيام بواجب تربيتهم بشكل جيد

ى أن  افة إل ةباإلض اة المتعلم ون الفت ت تك ى ال درة عل ر ق ادات أكث ض الع ن بع خلص م
اء  اخرةدون اعط اة والمف ال للمباه ن االطف د م اب المزي ى انج دعو ال ي ت ار الت واالفك

ة ام لتربي ؤالء االهتم ئتهم  ه ال وتنش ئة الاالطف حيحة والتنش ا تص الي فإنه ى بالت عي ال س
  .نشاء أسرة متواضعة في حجم أفرادهاإ

غير  المرأة مساهمة تكون أكثر من ما المتعلمة في سوق العمل عادة المرأةكما أن مساهمة 
المتعلمة، ولذلك يكون ارتباطها في العمل أكثر مما يجعلها تنظر الى حجم اسرتها نظرة مختلفة 

لذلك نجد أن كثيرا من النساء المتعلمات يلجأن  .عن االخرى وتسعى الى تقليل من حجم اسرتها
  .إلى المباعدة بين فترات الحمل

  .للمرأة حسب المستوى التعليمي لهاالمنجبين  لطفامتوسط عدد األ :)8(جدول

  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني ح، استنادا الى بيانات المسالباحثينمن عمل  :المصدر

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  المستوى التعليمي
  6.59 5.61  5.90  ابتدائي
  5.69 4.93  5.20  إعدادي
  4.11 3.94  4.01  ثانوي

  3.07 2.89  2.96  معهد أو جامعة
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 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتائج مسح األسرة مع  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني تتفق نتائج المسح
طفال ، انخفض متوسط عدد األللمرأة كلما زاد المستوى التعليمي أنهحيث من  2010الفلسطيني 

مسح األسرة الفلسطيني حسب األطفال المنجبين للمرأة  حيث بلغ متوسط عدد ،لها المنجبين
ى هذا المتوسط إلثم انخفض  ،ابتدائيمستواها التعليمي   للمرأة التيطفال 6.45نحو  2010
 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( تعليم عالي ،ة التي مستواها التعليميأللمرطفال  3.44
2013(.  

وبة في محافظة عن مستويات واتجاهات الخص وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة
للمراة التي  طفال 8.1األطفال المنجبين للمرأة نحو ، حيث بلغ متوسط عدد1998ة لعام يقلقيل

للمراة التي مستواها التعليمي  طفال  2.7إلى متوسطهذا ال، ثم انخفض اميمستواها التعليمي 
  .)1998خضر عودة، ( جامعي

خصوبة في محافظة جنين من وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عدنان مالول عن مستويات ال
طفال  4.37، حيث بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة م1997واقع التسجيل الحيوي لعام

طفال للمراة التي  2.1التي مستواها ابتدائي فما دون، ثم انخفض هذا المتوسط إلى  للمرأة
  ).2000عدنان مالول، (مستواها التعليمي دراسات عليا 

ثرة ؤة مع دراسة محمد يعقوب عن العوامل االجتماعية واالقتصادية الموتتفق هذه الدراس
، حيث بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين 2004في مدينة رام هللا لعام  المرأةعلى خصوبة 

طفال  1.91ة التي مستواها التعليمي امي، ثم انخفض هذا المتوسط إلى أطفال للمر 11.8للمرأة 
  ).2004محمد يعقوب، (يمي جامعي ة التي مستواها التعلأللمر

نتائج تحليل مربع كاي بين متوسط عدد االطفال المنجبين ومجموعة من المتغيرات  :)9( جدول
 .2014العنقودي متعدد المؤشرات الفلسطيني المستقلة الواردة في المسح 

  مستوى المعنوية  درجات الحرية  قيمة مربع كاي  المتغير
 463. 2 5.201  مكان السكن حسب التجمع

  *001. 5 35.623  المستوى التعليمي
 *0.000  26  289.256  الرغبة في االنجاب

المدة التي ترغب في انتظارها 
  إلنجاب طفل جديد

22.973 2 .000*  

  0.05دالة على مستوى المعنوية *
  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني ، استنادا الى بيانات المسح من عمل الباحثين: المصدر
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  نجاباإلالرغبة في 

لها، ورغبة االم  طفال المنجبينرغبة االم في االنجاب يلعب دور كبير في متوسط عدد األ
 وة، أوسياسيأ ة،جتماعيا وأ ة،اقتصاديمنها ديموغرافية،أو  عواملعدة ل هي نتيجة في االنجاب

  .ةصحي

طفال المنجبين األعلى متوسط عدد  المزيد من األطفال نجابإولتوضيح تأثير الرغبة في 
إحصائية على مستوى ال توجد فروق ذات داللة : سيتم اختبار الفرضية الصفرية التالية للمرأة،

األطفال المنجبين ومتوسط عدد  المزيد من األطفال نجابإفي  المرأة رغبة بين 0.05المعنوية 
ونقبل  الفرضية الصفرية نرفضفإننا ) 9جدول رقم( ومن خالل نتائج اختبار مربع كاي .لها

بين رغبة  0.95الفرضية البديلة التي تقول يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الثقة 
  .في إنجاب المزيد من األطفال ومتوسط عدد األطفال المنجبين لها المرأة

 بتهارغ تقلكلما زاد متوسط عدد االطفال المنجبين للمرأة أنه  )10الجدول رقم (يتبين من 
مع كما أنه  .من االطفال الحصول عليهحققت العدد المرغوب  غالبا ما ا تكونالنه نجابإالفي 

الرغبة تجاه تطور وسائل التواصل االجتماعي، تغيرت الكثير من العادات واالفكار لدى النساء 
طفال قليلة حتى يتم ألالرغبة في انجاب ا تنما اصبحإو ،في انجاب المزيد لالطفال للمباهاة فقط

  .تربيتهم تربية صالحةوليمهم هم وتعتتنشئ

  .م في االنجابحسب رغبة األ منجبين للمرأةمتوسط عدد ال :)10(جدول 

  قطاع غزة  الضفة الغربية  األراضي الفلسطينية  الرغبة في اإلنجاب
 3.67 3.31 3.48  فيما بعد

 6.29 5.93 6.07  لم ارغب في إنجاب المزيد

  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني نات المسح ، استنادا الى بياينمن عمل الباحث: المصدر
مع نتائج مسح االسرة  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني وتتفق نتائج المسح

التي لم ترغب في انجاب المزيد من  األطفال المنجبين للمرأةحيث بلغ متوسط  2010الفلسطيني 
 3.19 التي ترغب في االنجاب فيما بعد أةالمرلدى متوسط هذاال ثم انخفض ،طفال 6.25االطفال 

  .)2013الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،( طفال

مع دراسة خضر  2014 المؤشراتالعنقودي متعدد الفلسطيني وتتفق نتائج المسح 
في االنجاب، حيث تبين ان  تهارغب تة قلأكلما زاد عدد االطفال المنجبين للمر هنأب  1998عودة

ثم انخفض طفال  3.75 ليس لديها اطفالالتي  للمرأةالمرغوب في انجابهم متوسط عدد االطفال 
التي  للمرأةثم انخفض هذا المتوسط طفال، 1.33الى  فقط انجبت اربع ذكور للمرأةهذا المتوسط 

  .)1998خضر عودة، ( طفال 0.40ذكور واربع اناث الى  انجبت اربع اطفال
   



 727ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين أحمد، ومها حاج يحيى

 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جديدطفل  المدة التي كانت ترغب في انتظارها النجاب

هي عدد األشهر او  لإلنجاب مرة أخرى المدة التي ترغب االم في انتظارهاب يقصد هنا
وهذه المدة تختلف من إمرأة . أنجبتهبعد آخر طفل  عدم األنجاب فيها المرأةالسنوات التي ترغب 

  .وثقافية ،واقتصادية ،اجتماعيةو موغرافية،يعوامل د تبعا لعدة ألخرى

بأنه يوجد عالقة  2014متعدد المؤشرات العنقودي سطيني يتضح من بيانات المسح الفل
طفل  نتظار إلنجاباال فيهاوالمدة التي ترغب  لمرأةطردية بين متوسط عدد االطفال المنجبين ل

 حيث أنه كلما، 0.05على مستوى المعنوية  0.399+ حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون جديد،
 يدطفل جد التي ترغب االم في انتظارها النجاب المدة تزاد متوسط عدد االطفال المنجبين زاد

  .)11جدول رقم (

لإلنجاب على متوسط عدد المواليد ولتوضيح تأثير المدة التي ترغب االم في انتظارها 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى : للمرأة سيتم اختبار الفرضية الصفرية التالية

. ب االم في انتظارها لالنجاب وعدد األطفال المنجبين لهابين المدة التي ترغ 0.05المعنوية 
نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية ) 9جدول رقم (ومن خالل نتائج اختبار مربع كاي 

بين مدة التي ترغب  0.95البديلة ، التي تقول يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الثقة 
  .طفال المنجبين لهافي انتظارها لالنجاب و وعدد األ المرأة

في انتظارها  المرأةحسب المدة التي ترغب  طفال المنجبين للمرأةمتوسط عدد األ :)11(جدول 
  .إلنجاب طفل جديد

ترغب في  المرأةالمدة التي كانت 
  السنوات \انتظارها في األشهر 

  قطاع غزة  ضفة الغربيةال  األراضي الفلسطينية

 1.50 2.60 1.71  أشهر
 3.71 4.09 3.52  سنوات

 5.00 3.67 3.89  ال اعرف

  .2014 ،المؤشراتمن عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد  :المصدر

الفترات بين طفال تريد ان تباعد ألا كبير من التي لديها عدد المرأةن إلى أوهذا يعود 
 نها تكون غالبا قد حصلت على العددوأل حتى تستطيع القيام على تربيتهم والعناية بهم، الحمول

التي لم تكن قد حصلت على العدد المرغوب به  المرأةما أ. طفالمن األ الذي ترغب في إنجابه
  .هؤالء األطفال في خالل فترة قصيرةالحصول على في ترغب  غالبا ما من االطفال فهي

  للمرأةثر االجهاض واالسقاط على عدد االطفال المنجبين أ

من النساء اللواتي % 13.3 نأ 2014 المؤشراتنات المسح العنقودي متعدد توضح بيا
أفدن بأن % 6.4ومن بين هؤالء النسوة . شملهن المسح قد انتهى أحد الحمول لديهن بمولود ميت

حول  في األراضي الفلسطينية يوجد تفاوت بين النساء .حملهن قد إنتهى عن طريق اإلجهاض
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تناول بعض األدوية هي الوسيلة األكثر  ا النهاء الحمل، حيث كانباستخدامه يقمنالوسيلة التي 
استخدام وسيلة حمل وزن ثقيل  ، تلتها%33.3وذلك بنسبة  إلنهاء الحمل استخداما لدى النساء

من النساء كن يرغبن % 73.3أن أيضا وبينت نتائج المسح  %.20.0وذلك بنسبة  حمللاإلنهاء 
وكان المستشفى هو أكثر األماكن التي تم التخلص . جنينعندما تخلصن من ال في إنهاء الحمل

  %.36.7تالها المنزل بنسبة % 53.3فيها من الجنين بنسبة 

التي حدثت في اإلنجاب حسب عدد حاالت اإلجهاض  نرغبي النساء اللواتي نسبة :)12(جدول 
  .للمرأة

%  
الرغبة في 

  اإلنجاب
 قطاع غزة الضفة الغربية األراضي الفلسطينية

1 2 3 1 2 3 1  2 3 
 0.0 40.0 60.0 0.0 25.0 75.0 0.0 30.8 69.2  فيما بعد

لم ارغب في 
  إنجاب المزيد

56.2 25.0 18.8 54.5 18.2 27.3 60.0 40.0 0.0 

  .2014 ،المؤشراتالعنقودي متعدد  الفلسطيني من عمل الباحثين، استنادا الى بيانات المسح :المصدر

كل ما زادت عدد حاالت االجهاض لدى االم كلما قلت  أنه) 12الجدول رقم (يتبين من 
التي لجأت إلى اإلجهاض  المرأةالرغبة لديها في انجاب المزيد من االطفال، وذلك يعود إلى أن 

كما أن كثيرا من النساء يلجأن . جابهمنتكون قد حصلت على عدد األطفال الذين ترغب في إ
  .ها على إتمام الحملللتخلص من الجنين ألسباب صحية أو عدم قدرت

كثر من أ ثيرا سلبيا على صحتها خاصة اذا قامت باالجهاضأيترك ت المرأةن اجهاض إ
عملية دتها قامت باعلى صحتها النفسية الن بيدها وبكامل ار سلبيا تأثيراً ويترك كما مرة، 

 لي قدوبالتا قدرتها على اإلنجاب مستقبال،على  كما أنه يؤثر .الضمير بتأنيبفتحس  ،االجهاض
ون سينظرألن الناس  ،الواقع االجتماعي لهاكما يؤثر أيضا على  .تحرم نفسها من االنجاب الحقا

  .تخلي عن طفلها بكامل ارادتهاالنها قامت بألنظرة سلبية إليها 

  النتائج والتوصيات

تباين متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة في األراضي الفلسطينية نتيجة لعدة عوامل، فقد 
الضفة الغربية مقارنة بقطاع  للمرأة في الفرق واضحا بين متوسط عدد األطفال المنجبين كان
عمر كما أن هناك متغيرات كان لها عالقة طردية مع متوسط عدد األطفال المنجبين مثل . غزة

، والمدة التي كانت األم الحالي، ومدة الحياة الزواجية لألم، وعدد الزوجات في عصمة الزوج
عند  المرأةفي حين كانت هذه العالقة عكسية مع عمر . إنتظارها إلنجاب طفل جديد ترغب في

الزفاف األول، وعمرها عند أول حمل، ومستواها التعليمي، وعدد األطفال الذين ترغب في 
  .إنجابهم



 729ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حسين أحمد، ومها حاج يحيى

 2018، )4(32المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتوصي هذه الدراسة بنشر الصحة اإلنجابية بين األمهات، والعمل على زيادة الوعي 
ألمومة اآلمنة، وتقديم خدمات الرعاية لألمهات أثناء الحمل وبعد الوالدة، المجتمعي بمفهوم ا

  .والعمل على تشجيع اإلناث على التعليم وتوعية المجتمع بمخاطر الزواج المبكر
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