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مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2018 ،(4)32

تباينات اﻹنجاب لدى النساء في اﻷراضي الفلسطينية
Variations of Childbearing among Women in the Palestinian
Territories
حسين احمد* ،ومها حاج يحيى
Hussein Ahmad & Maha Haj Yahya
*قسم الجغرافيا ،كلية العلوم اﻻنسانية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين
*الباحث المراسلhussein@najah.edu :
تاريخ التسليم ) ،(2017/4/11تاريخ القبول(2017/8/24) :
ملﺨﺺ
اعتمدت هذه الدراسة على بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 2014
لتوضيح التباين في متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة في اﻷراضي الفلسطينية ،وقد تم
استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي لتحقيق هدف البحث ،وتبين من الدراسة أن الفرق كان
واضحا بين متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة .كما أن
هناك متغيرات كان لها عﻼقة طردية مع متوسط عدد اﻷطفال المنجبين مثل عمر اﻷم الحالي،
ومدة الحياة الزواجية لﻸم ،وعدد الزوجات في عصمة الزوج ،والمدة التي كانت ترغب في
إنتظارها ﻹنجاب طفل جديد .في حين كانت هذه العﻼقة عكسية مع عمر المرأة عند الزفاف
اﻷول ،وعمرها عند أول حمل ،ومستواها التعليمي ،وعدد اﻷطفال الذين ترغب في
إنجابهمإضافة إلى أطفالها المنجبين.
الكلمات المفتاحية :عدد اﻷطفال المنجبين ،العمر عند الزفاف اﻷول ،مدة الحياة الزواجية،
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
إن عملي ة التك اثر واﻻنج اب ه ي الكفيل ه باس تمرار الج نس البش ري عل ى س طح الك رة
اﻷرض ية ،وتختل ف مع دﻻت اﻹنج اب ب ين المجموع ات البش رية ب اختﻼف عاداته ا وتقالي دها
وثقافاته ا .وق د تن اول العدي د م ن النظري ات الس كانية الت ي تناول ت موض وع اﻻنج اب والعوام ل
الم ؤثرة في ه ،فم ن نظري ة م التوس الت ي تناول ت العﻼق ة م ا ب ين ع دد الس كان والم وارد ،إل ى
النظريات الحديثة مثل نظرية  Leibensteinوذلك م ن خ ﻼل نظري ة الطل ب ف ي تفس ير التح ول
ف ي الخص وبة والت ي تق وم عل ى أس اس وج ود مس بق ل دى رب اﻷس رة ي تم بم ا أس ماه اﻻختي ار
العقﻼني من أجل الموازنة بين المنافع والمضار من اﻹنجاب ) .(Duncan, 1955أم ا Becker
فق د اعتب ر إنج اب اﻷطف ال مث ل الحص ـول عل ى البض ـائع اﻻسـ ـتهﻼكية الت ي تتطل ب الــوق ـت
والجـهد من أجـل الحصول عليه ا ).(Becker, 1966أم ا  Caldwellال ذي وض ع نظري ة ت دفق
الثروة ،والذي فسر العﻼق ة ب ين النم و اﻻقتص ادي وانخف اض الخص وبة بأنه ا ناتج ة ع ن ع املين
رئيسيين هما :سوق العمل والذي أصبح يتطلب اﻻستثمار الطويل ف ي التعل يم ،وك ذلك اﻻنخف اض
في القيمة اﻹنتاجية لﻸطفال بالنسبة للوالدين). (Caldwell, 1982أما  Easterlinفقد ركز على
عﻼقة الدخل المتوقع لمن يقوم بالعناية بالطفل سواء كان ت اﻷم أو غيره ا م ن أف راد اﻷس رة .وق د
فس ر  Easterlinعﻼق ة التنمي ة بالتحض ر ،فق ال أن التنمي ة تعن ي تحس ن ص حة اﻷم وانخف اض
وفيات اﻷطفال ،مما ينقل اﻷسرة من وضع يكون فيه زيادة في الطلب على اﻷطفال إلى زيادة في
اﻹنتاج المحتمل ،وفي الوقت نفس ه ،يتغي ر ال ذوق فتمي ل اﻷس رة إل ى زي ادة اﻻس تهﻼك م ن الس لع
والخدمات ضمن ميزانية محدودة ،مما يؤدي إلى وجود حافز لضبط الخصوبة وإنج اب ع دد أق ل
من اﻷطفال ،ومع الوقت ،سيصبح حجم اﻷس رة ه و الحج م المرغ وب ،بش رط ت وفر وس ائل من ع
الحمل ،وخفض كلفتها المادية والنفسية .كما أنه تناول أثر التعل يم ف ي الخص وبة م ن خ ﻼل ت أثيره
على العوامل ال ثﻼث المح ددة للخص وبة وه ي :الطل ب عل ى اﻷطف ال ،والن اتج الممك ن لﻸطف ال،
وتكاليف ضبط الخصوبة ) .(Easterlin, 1978وعمل  Bongaartsعلى تطوير نموذج لتحلي ل
مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2018 ،(4)32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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محددات الخصوبة وقد تكون هذا النموذج من أربعة عناصر هي :الزواج ،والرض اعة الطبيعي ة،
واﻹجهاض ،واستخدام وسائل منع الحمل .وبعد ذلك أضاف عنصرا خامس ا وه و العق م أو الق درة
عل ى اﻹنج اب .وأش ار  Bongaartsإل ى أن التعل يم يبق ي العام ل الرئيس ي ف ي تحدي د مس تويات
الخصوبة في الدول اﻷقل تطورا ).(Bongaarts, 2003
قدر الجهاز المركزي لﻺحصاء الفلسطيني معدل المواليد الخام في اﻷراضي الفلسطينية
عام  2016بحوالي  30.9مولودا لكل ألف من السكان .أما على مستوى المنطقة ،فيﻼحظ أن
هناك تباينا في معدل المواليد الخام لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،حبث قدر معدل المواليد
الخام عام  2016في الضفة الغربية بحوالي  28.5مولودا لكل ألف من السكان ،في حين قدر في
قطاع غزة لنفس العام بحوالي  35.8مولودا لكل ألف من السكان )الجهاز المركزي لﻺحصاء
الفلسطيني.(2016 ،
واستنادا إلى نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014فقد طرأ إنخفاض
على معدل الخصوبة الكلية في فلسطين ،حيث بلغ  4.1مولودا للفترة  2013-2011مقابل 6.0
مولود في العام  .1997أما على مستوى المنطقة ،فيﻼحظ ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في
قطاع غزة عنه في الضفة الغربية خﻼل الفترة  ،2013-1997حيث بلغ  3.7مولودا للفترة
 2013-2011في الضفة الغربية مقابل  5.6مولودا في العام  .1997أما في قطاع غزة فقد بــلـغ
هــذا المعــدل  4.5مــولودا للفتـرة  2013-2011مقارنة بحوال  6.9مولودا في العام 1997
)الجهاز المركزي لﻺحصاء الفلسطيني.(2016 ،
مشكلة الدراسة
تتفاوت الخصائص الديموغرافية واﻻجتماعية واﻻقتصادية لﻸسر في كل مجتمع نتيجة
للظروف السائدة في ذلك المجتمع ،وبالتالي فإن هذه الخصائص ستؤدي إلى اتأثير في كل ما
يتعلق باﻷسرة ومنها اﻹنجاب .وتأتي هذه الدراسة على تحليل أثر العوامل الديموغرافية
واﻻجتماعية المؤثرة على عدد اﻷطفال المنجبين للنسـاء اللواتي ســبق لهن الزواج في اﻷرضي
الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( ،وستقتصر هذه الدراسة على تحليل أثر المتغيرات التي
تم إدراجها في المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  ،2014وذلك من خﻼل اﻹجابة
على التساؤﻻت التالية:
 .1ماهو أثر العوامل الديموغرافية )عمر إﻻم الحالي ،مدة الحياة الزواجية ،عمر المرأة عند
الزفاف اﻷول ،عمر المرأة عند أول حمل( على عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة.
 .2ما هو أثر العوامﻼﻻجتماعية )عدد الزوجات اﻷخريات الﻼئي هن في عصمة الزوج ،مكان
السكن ،المستوى التعليمي ،الرغبة في إنجاب(على عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة.
 .3ما هو أثر اﻻسقاط واﻹجهاض على عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد 2018 ،(4)32
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مصدر البيانات
تعتمد هذه الدراسة على بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  ،2014والذي
نفذه الجهاز المركزي لﻺحصاء الفلسطيني عام  ،2014بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم فني
من اليونيسيف ،وتم تمويل المسح من الحكومة الفلسطينية وكل من صندوق اﻷمم المتحدة
للطفولة وصندوق اﻷمم المتحدة للسكان .
تم جمع بيانات هذا المسح خﻼل الفترة في شهري آذار ونيسان للعام  .2014حيث بلغ
صافي عينة المسح  10568أسرة معيشية تم مقابلة  10182أسرة معيشية منها ،أي أن نسبة
اﻻستجابة كانت  .%96.3في حين بلغ نسبة النساء اللواتي أعمارهن  49-15سنة والمؤهﻼت
للمقابلة في العينة  13964إمرأة ،تم مقابلة  13367إمرأة منهن ،أي أن نسبة اﻻستجابة بلغت
) %95.7الجهاز المركزي لﻺحصاء الفلسطيني.(2015 ،
منهجية الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي ،وذلك من خﻼل تحليل بيانات المسح
الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014الصادرة عن الجهاز المركزي لﻺحصاء
الفلسطيني .وقد حصل الباحثان على البيانات الخام الخاصة بالمسح من الجهاز المركزي
لﻺحصاء الفلسطيني ،ومن ثم تم استخدام برنامج التحليل اﻹحصائي للعلوم اﻻجتماعية SPSS
في تحليل البيانات .ولغرض البحث فقد تم استخدام بعض اﻷساليب اﻹحصائية الوصفية
والتحليلية.
فرضيات الدراسة
تقوم هذه الدراسة على اختبار الفرضيات التالية:
 .1ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين عدد اﻷطفال المنجبين
للمرأة وبين )عمر إﻻم الحالي ،مدة الحياة الزواجية ،عمر المرأة عند الزفاف اﻷول ،عمر
المرأة عند أول حمل(.
 .2ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين عدد اﻷطفال المنجبين
للمرأة وبين )عدد الزوجات اﻷخريات الﻼئي هن في عصمة الزوج ،مكان السكن،
المستوى التعليمي ،الرغبة في إنجاب(.
 .3ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين عدد اﻷطفال المنجبين
للمرأة وبين عدد حاﻻت اﻻسقاط واﻹجهاض التي قامت بها المرأة.
الدراسات السابقة
تناول موضوع العوامل المؤثرة على خصوبة المرأة في اﻷراضي الفلسطينية ،وكذلك
خارجها العديد من الدراسات منها:

مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2018 ،(4)32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol32/iss4/3

Ahmad and Haj Yahya: Variations of Childbearing among Women in the Palestinian Territo

حسين أحمد ،ومها حاج يحيى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 713

قدر أرجون أدلخا وكيفن كنزيﻼ ومروان الخواجا معدل الخصوبة الكلية عام  1992بحوالي
 8.4طفﻼ في قطاع غزة و  5.9طفﻼ في الضفة الغربية .وأش ارت الدراس ة إل ى أن أه م العوام ل
الم ؤثرة عل ى الخص وبة ف ي اﻷراض ي الفلس طينية ه و العم ر عن د ال زواج اﻷول باﻹض افة إل ى
العوامل الثقافية والسياسية ).(Adlakha, et al., 1995
وقدرت دراسة خضر عودة عام  1998لمستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلي ة،
معدل الخصوبة الكلي بحوالي  ،7.3وبينت أن أهم العوامل الم ؤثرة عل ى ع دد اﻷطف ال المنجب ين
للم رأة ه ي م دة الحي اة الزواجي ة ،وعم ر الم رأة والمس توى التعليم ي للم رأة والمس توى التعليم ي
للزوج ،وعمر الزوج )خضر عودة.(1998 ،
وف ي دراس ة ع دنان م الول ع ام  2000لمس تويات الخص وبة ف ي محافظ ة جن ين م ن واق ع
التسجيل الحيوي لعام 1997م ،أن معدل الخص وبة الكلي ة ح والي  5.01طف ﻼ ،وأن أه م العوام ل
المؤثرة في عدد اﻷطف ال المنجب ين للم رأة ه و عمره ا عن د ال زواج اﻷول وم دة حياته ا الزواجي ة
والمستوى التعليمي لها باﻹضافة إلى حالتها العملية )عدنان مالول.(2000 ،
أما دراسة محمد يعقوب عام  2004والتي بعنوان العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية الم ؤثرة
على خصوبة المرأة في مدينة رام ﷲ ،فقد أوضحت أن أهم العوامل المؤثرة على خصوبة الم رأة
ه ي عمره ا الح الي ،وعمره ا عن د ال زواج اﻷول ،وم دة حياته ا الزواجي ة ،ومس تواها التعليم ي،
وحالتها العملية ،باﻹضافة إلى المهنة )محمد يعقوب.(2004 ،
أما دراسة حسين أحمد  2010والتي بعنوان العوامل المؤثرة في عدد اﻷطفال المنجبين
للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في مخيمات محافظة نابلس ،فقد خلصت الدراسة إلى أن عمر
الزوجة الحالي ،وعمر الزوجة عند الزواج اﻷول ،وعدد اﻷطفال المتوفين ،وعدد اﻷطفال
المرغوب في إنجابهم ،وعمر الزوج عند الزواج اﻷول ،كانت هي أهم العوامل المؤثرة في عدد
اﻷطفال المنجبين للمرأة في منطقة الدراسة )حسين أحمد.(2010 ،
أما دراسة مها الحاج يحيى  2016والتي بعنوان مدى ممارسة النساء اللواتي سبق لهن
الزواج في الضفة الغربية لبعض قضايا الصحة اﻹنجابية من واقع بيانات المسح الفلسطيني
العنقودي متعدد المؤشرات  .2014فقد خلصت إلى أن هناك عﻼقة عكسية مابين عمر اﻷم عند
الزواج اﻷول ،وعمر اﻷم عند أول حمل ،والمستوى التعليمي لﻸم ،ومتوسط عدد اﻷطفال
المنجبين لها .في حين وجدت أن هناك عﻼقة طردية ما بين مدة الحياة الزواجية لﻸم ،ومتوسط
عدد اﻷطفال المنجبين لها .ووجدت أن غلبية اﻷمهات قد تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل
وخاصة في العيادات الخاصة )مها الحاج يحيى.(2016 ،
وم ن الدراس ات الت ي تناول ت العوام ل الم ؤثرة عل ى خص وبة الم رأة خ ارج اﻷراض ي
الفلسطينية:
وفي دراسة لفوزي سهاونة وعزالدين بكر عام  1997بعنوان التب اين ف ي الس لوك اﻹنج ابي
للمرأة اﻷردنية حسب مكان النشأة اﻷصلية وف ق بيان ات مس ح ع ام  ،1990حي ث ه دفت الدراس ة
إلى تحليل تباينات وفروقات الخصوبة الفعلية والمرغوبة للزوجات اﻷردنيات حسب مكان النِش أة
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ف ي أﻻثنت ي عش ر س نة اﻷول ى م ن عم رهن .وخلص ت الدراس ة إل ى وج ود تب اين معن وي ف ي
الخص وبة حس ب مك ان النش أة اﻷص لية للم رأة ،كم ا بين ت الدراس ة أن مس توى تعل يم الزوج ة
واس تخدام وس ائل من ـع الحمـ ـل ق د لعب ا الـ ـدور اﻷكـ ـبر واﻷكـ ـثر تمـ ـيزا ف ي تفــ ـسير فروق ات
الخصــوبة الفعـــلية للزوجـــات )فوزي سهاونه ،وعز الدين بكر.(1997 ،
وفي دراسة لعبد الكريم الفايز عام  2001بعن وان أث ر تباين ات عم ر اﻹن اث عل ى الخص وبة
البشرية في اﻷردن .حيث بينت الدراسة أهمية عمر المرأة عند الزواج في التأثير على الخص وبة
وإحداث تباينات كبيرة فيها تبعا لفئ ات عم ر الم رأة عن د ال زواج ،كم ا أوض حت الدراس ة العﻼق ة
العكسية بين مستوى تعليم الزوج والزوجة على الخصوبة )عبدالكريم الفايز.(2001 ،
وفي دراسة لموسى اشتيوي ومنير كرادشه عام  2001بعنوان العﻼقة بين مستويات تعليم
الزوجة وسلوكها اﻹنجابي في اﻷردن .فقد هدفت الدراسة إلى كشف الخصائص اﻻقتصادية
واﻻجتماعية للنساء المتعلمات في اﻷردن ،وكذلك تحليل العﻼقة القائمة بين مستوى تعليم النساء
المتزوجات وسلوكهن اﻹنجابي ،ثم كشف محددات الخصوبة الفعلية والمفضلة عند النساء
المتعلمات في اﻷردن ،وقد اعتمدت هذه الدراسة على بيانات مسح السكان والصحة اﻷسرية في
اﻷردن لعام  .1997وخلصت الدراسة إلى وجود عﻼقة عكسية قوية بين تعليم الزوجة
وخصوبتها الفعلية ،كذلك وجود عﻼقة عكسية بين المستوى التعليمي للزوجة وخصوبتها
المفضلة ،وأنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة قل تحيزها ﻹنجاب الذكور وارتفع عمرها
عند الزواج وانخفضت الفوارق العمرية بين الزوجين )موسى اشتيوي ،ومنير كرادشة.(2001 ،
التباينات في متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة
يختلف متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة تبعا لعدة عوامل ديموغرافية ،واجتماعية
واقتصادية ،فالخلفيات التي أتت منها المرأة وعاشت فيها ،باﻷضافة إلى الظروف التي تعيشها
بعد الزواج يكون لها تأثير واضح في متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها .وفي هذه الدراسة سيتم
التطرق إلى بعض هذه المتغيرات والتي أدرجت ضمن استمارة المسح الفلسطيني العنقودي
متعدد المؤشرات .2014
عمرالمرأة عند الزفاف اﻷول
بلغ العمر الوسيط عند الزواج اﻷول للذكور في فلسطين  24.7سنة لعام  ،2014مقابل
 24.1لعام  .2000وبلغ  20.3سنة لﻺناث للعام  2014مقابل  18.9سنة عام  .2000أما في
الضفة الغربية فقد بلغ العمر الوسيط عند الزواج اﻷول للذكور  25.1سنة ولﻺناث  20.4سنة.
في حين بلغ بلغ العمر الوسيط عند الزواج اﻷول للذكور في قطاع غزة 24.1سنة ولﻺناث 20.2
سنة وذلك للعام ) 2014الجهاز المركزي لﻺحصاء الفلسطيني.(2016 ،
ويعود اﻻرتفاع في العمر عند الزواج اﻷول عند اﻹناث مقارنة باﻻرتفاع الذي حصل لدى
الذكور الى ارتفاع المستوى التعليمي للمراة واهتمامها بانهاء دراستها وتحقيق طموحها بالحياة
بشكل اكبر ومشاركة المرأة الرجل في سوق العمل وقدرتها على اﻻنفاق على نفسها وتلبية
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احتياجاتها والتطور التكنولوجي الحاصل وخاصة على وسائل التواصل اﻻجتماعي مما جعلها
اكثر ادراكا ووعيا للحياة.
يقصد بعمر المرأة عند زفافها اﻷول هو عمرها عند زواجها الفعلي وليس بداية الخطبة
واﻻرتباط فارتفاع العمر عند الزفاف اﻷول يقلل متوسط عدد المواليد للمرأة وذلك ﻻن قدرة جسم
المرأة على الحمل والوﻻدة تنخفض مع تقدم العمر وتصبح درجة التعرض لمضاعفات خطيرة
على صحتها وصحة جنينها اكبر وأيضا يكون لديها وعي اكثر بوسائل تنظيم اﻷسرة وتكون
الرغبة في اﻹنجاب قليلة حتى يكون حق اﻻهتمام باﻷطفال اكثر كفاءة.
يتضح من بيانات المسح الفلسطيني متعدد المؤشرات  2014بأن هناك عﻼقة عكسية بين
العمرعـند الـزفـاف اﻷول للـمـرأة وعدد اﻷطفال المنجبين لها ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون
)(0.437-على مستوى المعنوية  ،0.05ويظهر من الجدول ) (1أن النساء اللواتي تزوجن
وأعمارهن اقل من  15سنة قد انجبن  7.50طفل ثم انخفض هذا المتوسط إلى  3.88للنساء
اللواتي تزوجن وأعمارهن  25سنة فأكثر .ولتوضيح تأثير العمر عند الزفاف اﻻول على متوسط
عدد المواليد تم اختبار الفرضية الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية على
مستوى المعنوية  0.05بين العمرعند الزفاف اﻻول ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمراة ،ومن
خﻼل نتائج تحليل التباين اﻻحادي في )الجدول رقم  (5نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
البديلة ،التي تقول يوجد فروق ذات دﻻلة احصائية على مستوى الثقة  0.95بين العمر عند
الزفاف اﻻول ومتوسط عدد المواليد للمراة .وذلك يعود الى ان النساء اللواتي يتزوجن في عمر
منخفض تكون فرصة اﻻنجاب أكثر لديهن من النساء اللواتي يتزوجن في عمر متأخر ،وعدم
وجود الوعي الكافي لدى هؤﻻء الفتيات باﻻمور المتعلقة باﻻنجاب وتنظيم اﻻسرة ﻷن الزواج
المبكر لها يحرمها من الحصول على التعليم الكافي ،أما المرأة التي تتاخر بزواجها يكون
التحاقها بالتعليم اكثر وبالتالي تكون لديها المعرفة بقضايا صحة اﻻنجابية أكثر ويكون لها دور
أكبر في اﻷسرة وخاصه في المشاركة في إتخاذ القرارت المتعلقة اﻻنجاب.
تتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  2010حيث يرتفع متوسط عدد المواليد مع انخفاض العمر عند الزفاف اﻻول .فقد بلغ
متوسط عدد المواليد للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن اقل من  15سنة  6.21طفل ثم انخفض
هذا المتوسط إلى  4.76طفل للنساء اللواتي تزوجن في العمر  25سنة فأكثر )الجهاز المركزي
لﻼحصاء الفلسطيني.(2013 ،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عدنان مالول  1998عن مستويات الخصوبة في محافظة
جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام  1997إذا بينت هذه الدراسة بوجود عﻼقة عكسية ما بين
عمر عند الزواج اﻷول ،وعدد اﻻطفال المنجبين لها ،حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين
للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  15سنة نحو 5.32مولودا ،ثم انخفض متوسط عدد اﻷطفال
المنجبين إلى  4.02طفل للنساء اللواتي تزوجن في العمر  25سنة فأكثر )عدنان مالول،
.(2000
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جدول ) :(1متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب العمر عند الزفاف اﻻول.
العمر عند الزفاف اﻷول
15اقل من
19-15
24-20
فأكثر25

اﻷراضي الفلسطينية
7.50
6.13
3.78
3.88

الضفة الغربية
6.00
6.00
3.82
3.43

قطاع غزة
8.25
6.21
3.71
7.00

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

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة  1998عنمستويات واتجاهات الخصوبة في
محافظة قلقيلية ،إذ بينت الدراسة بوجود عﻼقة عكسية ما بين عمر عند الزواج اﻻول ،وعدد
اﻻطفال المنجبين حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن أقل
من 15سنة نحو 9.00طفل ،ثم إنخفض متوسط عدد اﻷطفال المنجبين إلى  2.0طفل للنساء
اللواتي تزوجن في عمر  30سنة فأكثر )خضر عودة.(1998 ،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة محمد يعقوب  2004عن العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية
الموثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام ﷲ ،إذا بينت الدراسة بوجود عﻼقة عكسية ما بين
عمر عند الزواج اﻻول وعدد اﻻطفال المنجبين لها ،حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين
للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن أقل من  15سنة  8طفل ،ثم انخفض هذا المتوسط إلى 1.5
طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن من  34-30سنة )محمد يعقوب.(2004 ،
وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة حسين أحمد  2010عن العوامل المؤثرة في عدد
اﻷطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في مخيمات محافظة نابلس ،حيث أظهرت هذه
الدراسة أن عدد اﻷطفال المنجبين ينخفض من  4.8طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن
ضمن الفئة العمرية  19-15سنة إلى  1.7طفل للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  30سنة فأكثر
)حسين أحمد.(2010 ،
عمر المرأة عند أول حمل
عندما تبدا المرأة بتكوين أسرتها في عمر كبير تتبع نمطا حياتيا يختلف عن المرأة التي تبدأ
بتكوين أسرتها في عمر صغير ،فالنساء اللواتي يتزوجن في سن متأخرة غالبا ما يكن أكثر تعليما
ويتفهمن احتياجات أجسامهن ،ولكن من المعروف ازدياد احتماﻻت إنجاب طفل لهن مصاب
بتشوهات خلقية.
يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأن العﻼقة عكسية
بين العمر عند اول حمل ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون
 0.222-على مستوى المعنوية  ،0.05ويظهر من الجدول رقم ) (2أن النساء اللواتي أعمارهن
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عند اول حمل كان ما بين  14-10سنة قد انجبن بالمتوسط  6.58طفل ،ثم انخفض هذا المتوسط
الى  0.75للنساء اللواتي كانت أعمارهن عند اول حمل في الفئة العمرية 40-44سنة.
جدول ) :(2متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب العمر عند اول حمل .2014
الفئات العمرية عند أول حمل
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44

اﻻراضي الفلسطينية
6.58
4.72
3.66
3.12
2.44
1.64
0.75

الضفة الغربية
6.24
4.58
3.63
3.06
2.45
1.66
.99

قطاع غزة
7.00
4.88
3.68
3.21
2.39
1.62
0.40

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

ولتوضيح تأثير العمر عند الحمل اﻻول على متوسط عدد المواليد للمرأة تم اختبار الفرضية
الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة احصائية على مستوى المعنوية  0.05بين العمر عند
الحمل اﻻول وعلى متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها ،ومن خﻼل نتائج تحليل التباين اﻻحادي
في )الجدول رقم  (5نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،التي تقول يوجد فروق
ذات دﻻلة احصائية على مستوى الثقة  0.95بين العمر عند الحمل اﻻول ومتوسط عدد اﻷطفال
المنجبين للمرأة .وذلك يعود إلى ان المرأة التي تتزوج في عمر مبكر يكون عندها فرصة أكثر
لﻼنجاب ،وخاصة أن معظم النساء اللواتي يتزوجن في أعمار مبكرة يكن غير متعلمات،
ومعرفتهن لوسائل منع الحمل تكون محدودة .ومن المعروف أن أفضل فترة للحمل عند المرأة
تكون في الفئة العمرية  35-20سنة ،حيث تكون قدرتها الجسمية أقوى على تحمل اﻻﻻم الحمل
والوﻻدة ،ولديهن القدرة على حماية نفسها من أي مضاعفات قد تحدث لها ،كما أنه خﻼل هذه
الفئة العمرية تكون احتمالية انجاب طفل صحي خالي من اﻻعاقات بانواعها اكثر ،ويكون لديها
القدرة على تحمل ازعاج اﻻطفال ومتطلباتهم اكثر إذا ما كان عمرها صغيرا ،أو كبيرا وتكون
قادرة على تربيتهم.
وتتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  ،2010من حيث ارتفاع متوسط عدد المواليد مع انخفاض العمر عند الحمل اﻷول،
اذا بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للنساء اللواتي كانت أعمارهن ما بين  14-10سنة عند اول
حمل نتائج مسح اﻻسرة الفلسطيني  2010نحو  7.20طفل ثم انخفض متوسط عدد اﻷطفال
المنجبين الى  0.94لدى النساء اللواتي كانت اعمارهن عند أول حمل في الفئة العمرية
 44-40سنة )الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني.(2013 ،
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عمر إﻻم الحالي
يعتبر متغير عمر اﻻم الحالي من العوامل الديموغرافية المؤثرة على عدد اﻻطفال المنجبين
لها .يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأنه يوجد عﻼقة
طردية ما بين متوسط عدد اﻷطفال المنجبين والعمر الحالي لﻼم حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون
 0.592+على مستوى المعنوية  ،0.05ويتبين من الجدول رقم  3أن متوسط عدد اﻷطفال
المنجبين للنساء اللواتي أعمارهن الحالية وقت إجراء المسح من  19-15سنة قد أنجبن 0.78
طفل ،ثم ارتفع هذا المتوسط الى  6.36طفل للنساء اللواتي كانت أعمارهن في الفئة العمرية
 44-40سنة.
ولتوضيح تأثير العمر الحالي لﻼم على متوسط عدد المواليد للمرأة سيتم اختبار الفرضية
الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين العمر
الحالي لﻼم وعلى متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها .ومن خﻼل نتائج تحليل التباين اﻻحادي
)جدول رقم  (5نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،التي تقول يوجد فروق ذات
دﻻلة إحصائية على مستوى الثقة  0.95بين العمر الحالي لﻼم ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين
لها.
جدول ) :(3متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأةحسب العمر الحالي لﻸم.
فئة العمر
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49

اﻷراضي الفلسطينية
0.78
1.64
2.81
4.16
5.13
5.94
6.36

الضفة الغربية
.70
1.56
2.66
3.93
4.91
5.64
5.98

قطاع غزة
0.85
1.74
3.05
4.54
5.56
6.53
7.14

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

فالمرأة المتقدمة في السن يكون لديها عدد اكبر من اﻻبناء بعكس النساء صغيرات السن
ﻻنها تكون قد أمضت مدة طويلة في الزواج ،والنساء المتقدمات في السن قد يكون مستواهن
التعليمي متدني نتيجة لتدني المستوى التعليمي في الوقت التي كانت هذه النساء في سن التعليم،
وكذلك العادات والتقاليد التي كانت تسيطر على سلوك وتفكير الناس باﻻضافة الى الزواج المبكر
والرغبة في إنجاب المزيد من اﻻطفال.
وتتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  ،2010حيث اظهرت نتائج مسح اﻻسرة الفلسطيني  2010أن النساء اللواتي
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اعمارهن وقت إجراء المسح من  19-15سنة قد انجبن بالمتوسط  1.01طفل ،ثم ارتفع هذا
المتوسط الى  6.84طفل للنساء اللواتي كانتأعمارهن من  44-40سنة )الجهاز المركزي
لﻺحصاء الفلسطيني.(2013 ،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة محمد يعقوب  2004عن العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية
المؤثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام ﷲ ،اذا بينت الدراسة بوجود عﻼقة طردية ما بين
عمر اﻻم الحالي ،وعدد اﻻطفال المنجبين لها ،حيث بلغ متوسط عدد اﻻطفال المنجبين في للنساء
اللواتي كنفي الفئة العمرية  19-15سنة  1.2طفﻼ ،بينما بلغ  6.36طفﻼ للنساء اللواتي كن في
الفئة العمرية  49-15سنة )محمد يعقوب.(2004 ،
وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة عدنان مالول عن مستويات الخصوبة في محافظة جنين
من واقع التسجيل الحيوي لعام  ،1997اذا بينت تلك الدراسة بوجود عﻼقة طردية ما بين عمر
اﻻم الحالي وعدد اﻻطفال المنجبين لها ،حيث بلغ متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للنساء اللواتي
كن في الفئة العمرية  19-15سنة  1.18طفﻼ ،بينما بلغ  8.52طفﻼ للنساء اللواتي كن في الفئة
العمرية  15-49سنة )عدنان مالول.(2000 ،
مدة الحياة الزواجية لﻸم
هي المدة التي تقضيها المرأة مع زوجها الحالي أو مع أزواجها السابقين دون انفصال،
وهي من اكثر العوامل تأثيرا على متوسط عدد اﻻطفال المنجبين لها ،خاصة اذا كانت المرأة
ضمن فترة القدرة على اﻻنجاب  49-15سنة ،فكلما طالت مدة الحياة الزواجية كان بإمكان المرأة
انجاب اكبر عدد ممكن من اﻻطفال.
يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأن هناك عﻼقة
طردية بين متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة ومدة الحياة الزواجية لها ،حيث كان معامل
ارتباط بيرسون )(0.773+على مستوى المعنوية  ،0.05ويتبين من )الجدول رقم  (4أن النساء
اللواتي قد مضى على زواجهن أقل من  5سنوات قد انجبن بالمتوسط  1.08طفﻼ ،ثم ارتفع هذا
المتوسط الى  9.18طفﻼ للنساء اللواتي مضى على زواجهن من  35-39سنة.
ولتوضيح تأثير مدة الحياة الزواجبة على متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة سيتم اختبار
الفرضية الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين
مدة الحياة الزواجية وعدد اﻷطفال المنجبين لها ،ومن خﻼل نتائج تحليل التباين اﻻحادي )جدول
رقم  (5نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،التي تقول يوجد فروق ذات دﻻلة
إحصائية على مستوى الثقة  0.95ما بين مدة الحياة الزواجية وعدد اﻷطفال المنجبين للمرأة.
وذلك يعود الى ان معظم اﻻمهات ترغب في الحصول على اكبر عدد من اﻻطفال خﻼل السنوات
اﻻولى من الزواج تبعا الى ظروف اﻻجتماعية واﻻقتصادية التي تعيش بها ،وحتى تستطيع القيام
على تربيتهم وهي شابه وتكون لديها القدرة على ذلك ،وباعتقاد المرأة ان انجاب المزيد من
اﻷطفال في بداية حياتها الزواجية يقوي من الترابط اﻻسري ما بين الزوج والزوجة وما بين أهل
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الزوج والزوجة .كما أنها تعتقد بأن إنجاب المزيد من اﻻطفال ،يشكل حماية لها من تكرار
الزوج الزواج مرة أخرى.
جدول ) :(4متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة حسب مدة الحياة الزواجية لﻸم.
مدة الحياة الزواجية
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39

اﻷراضي الفلسطينية
1.10
2.61
3.97
4.91
5.91
6.59
7.51
8.73

الضفة الغربية
1.08
2.53
3.78
4.74
5.63
6.34
6.83
9.18

قطاع غزة
1.13
2.72
4.25
5.27
6.48
7.07
8.51
7.50

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

تتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات لعام  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  2010حيث أظهرت نتائج مسح اﻻسرة الفلسطيني  ،2010بان النساء اللواتي مضى
على زواجهن أقل من  5سنوات قد انجبن  1.58طفﻼ ،ثم ارتفع هذا المتوسط إلى  6.00أطفال
للنساء اللواتي مضى على زواجهن من  50سنة فأكثر الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني،
.(2013
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة  1998عن مستويات واتجاهات الخصوبة في
محافظة قلقيلية حيث أظهرت تلك الدراسة بان النساء اللواتي مضى على زواجهن اقل من 5
سنوات قد انجبن  1.5طفل ،ثم ارتفع هذا المتوسط الى  9.4طفﻼ للنساء اللواتي مضى على
زواجهن أكثر من  40سنة )خضر عودة.(1998 ،
وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة عدنان مالول عن مستويات الخصوبة في محافظة جنين
من واقع التسجيل الحيوي لعام  1997حيث أظهرت تلك الدراسة بان النساء اللواتي مضى على
زواجهن أقل من  5سنوات قد انجبن  1.37طفﻼ ،ثم ارتفع هذا المتوسط الى  9.8طفﻼ للنساء
اللواتي مضى على زواجهن اكثر من  25سنة )عدنان مالول.(2000 ،
وتتفق هذه الدراسة أيضا مع دراسة محمد يعقوب عن العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية
الموثرة على خصوبة المرأة في مدينة رام ﷲ لعام  2004حيث أطهرت تلك الدراسة بأن النساء
اللواتي مضى على زواجهن أقل من  5سنوات قد انجبن  .93طفﻼ ،ثم ارتفع هذا المتوسط
الى 7.61طفﻼ للنساء اللواتي مضى على زواجهن اكثر من  30سنة )محمد يعقوب.(2004 ،
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جدول ) :(5نتائج تحليل التباين اﻻحادي بين متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للمراة ومجموعة
المتغيرات المستقلة الواردة في المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات .2014
المتغير
العمر عند الزفاف
اﻷول
العمر المرأة عند
اول حمل
عمر اﻻم الحالي

مدة الحياة الزواجية

عدد الزوجات في
عصمة الزوج

مصدر التباين
بين المجموعات
في المجموعات
المجموع
بين المجموعات
في المجموعات
المجموع
بين المجموعات
في المجموعات
المجموع
بين المجموعات
في المجموعات
المجموع
بين المجموعات
في المجموعات
المجموع

درجات
الحرية
3
81
84
5
229
234
6
7767
7773
7
7672
7679
3
301
304

متوسط
المربعات
35.322
8.232
45.521
5.541

4.291

مستوى
المعنوية
*.007

8.216

*.000

F

*.000 1125.496 3705.006
3.292
*.000 1715.715 4071.292
2.373
17.196
7.054

2.438

.065

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

مكان السكن حسب نوع التجمع السكاني
يقصد بمكان السكن نوع التجمع السكاني التي تعيش به اﻻم حيث لكل تجمع عاداته وتقاليده
الخاصة به ،فمن المعروف ،بأن سكان الحضر يفضلون عدد قليل من اﻻطفال حتى تكون لديهم
القدرة عل تعليمهم وتوفير الحياة المرفهه لهم.أما بالنسبة لسكان الريف فيفضلون عدد اطفال اكثر
من الحضر ﻻنهم بحاجة الى مزيد من اﻻيدي العاملة في الزراعة ،ويعتبرون أيضا بأن عدد
اﻻطفال اﻻكبر عبارة عن عزوة وجاة لهم .إﻻ أن هذه الفروقات قد أخذت تختفي من المجتمع
الفلسطيني نتيجة ﻻنتشار التعليم في جميع المناطق الريفية ،ومتابعة كثير من الفتيات الريفيات
دراستهن الجامعية وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سواء كان ذلك للمرأة الحضرية
أو الريفية ،كما أن نسبة العاملين في الزرعة في اﻷراضي الفلسطينية قد أخذت باﻻنخفاض،
باﻹضافة إلى انتشار وسائل التواصل اﻻجتماعي التي عملت على زيادة الوعي والثقافة والتعليم
بين الناس.
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يتبين من الجدول رقم ) (6بأنه ﻻ توجد هناك فروق تذكر في متوسط عدد اﻻطفال المنجبين
للمرأة حسب التجمع ،حيث إن اﻻختﻼفات في العادات والتقاليد والنظرة تجاه اﻹنجاب تكاد ﻻ
تذكر بين التجمعات السكانية الفلسطينية المختلفة نتيجة لصغر هذا المجتمع وتداخل هذه
التجمعات مع بعضها البعض .فكان المتوسط اﻻعلى في المخيم ،وذلك يعود الى الزواج المبكر
والحاجة الى اﻻطفال كمصدر حماية وقوة للعائلة ،ثم في الريف وذلك يعود الى التمسك بالعادات
والتقاليد ،ثم في الحضر وذلك يعود الى ارتفاع مستوى المعيشي فيه بمقارنة مع الريف والمخيم.
ولتوضيح تأثير مكان السكن على متوسط عدد المواليد للمرأة تم اختبار الفرضية الصفرية
التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين نوع التجمع السكاني
وعدد اﻷطفال المنجبين للمرأة .ومن خﻼل نتائج اختبار مربع كاي في الجدول رقم ) (9نقبل
الفرضية الصفرية .
جدول ) :(6متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأةحسب نوع التجمع.
نوع التجمع
حضر
ريف
مخيم

اﻷراضي الفلسطينية
4.09
4.05
4.14

الضفة الغربية
3.98
4.04
4.06

قطاع غزة
4.25
4.29
4.21

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

وتختلف نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  2010في ترتيب المناطق من حيث متوسط عدد اﻷطفال المنجبين ،وإن كانت هذه
الفروق قليله نسبيا ،حيث بلغ متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة كان اﻻقل في الحضر حيث
بلغ  4.86طفﻼ وبلغ هذا المتوسط في الريف نحو  5.04طفﻼ ثم في المخيم حيث بلغ  4.94طفﻼ
وذلك حسب نتائج مسح اﻻسرة الفلسطيني ) 2010الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني،
.(2013
عدد الزوجات اﻷخريات في عصمة الزوج
متغير عدد الزوجات من العوامل التي توثر في متوسط عدد اﻷطفال للمرأة ،فكلما زاد عدد
الزوجات للزوج زاد متوسط عدد المواليد للمرأة إذا كانت جميع الزوجات قادرات على الحمل
والوﻻدة ،وذلك لوجود الغيرة بين الزوجات والحصول على العدد اﻷكبر من اﻷطفال وخاصة
الذكور منهم.
يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأن هناك عﻼقة
طردية قوية بين عدد الزوجات للزوج ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة ،حيث بلغ معامل
ارتباط بيرسون ) (0.274+على مستوى المعنوية  ،0.05واظهرت الدراسة وأظهرت نتائج
المسح أنه كلما زاد عدد الزوجات لدى الزوج زاد متوسط عدد المواليد للمرأة فالمرأة المتزوج
مجلة جامعة النجاح لﻸبحاث )العلوم اﻹنسانية( المجلد  2018 ،(4)32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زوجها  3زوجات غيرها متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها  7.00أطفال ثم انخفض عدد
اﻷطفال المنجبين الى  4.55طفﻼ للمرأة المتزوج زوجها امرأة واحدة غيرها )جدول رقم .(7
ولتوضيح تأثير عدد الزوجات للزوج على متوسط عدد المواليد للمرأة تم اختبار الفرضية
الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين عدد
الزوجات للزوج وعدد اﻷطفال المنجبين للمرأة .ومن خﻼل نتائج تحليل التباين اﻻحادي في
جدول رقم ) (5نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،التي تقول يوجد فروق ذات
دﻻلة إحصائية على مستوى الثقة  0.85بين عدد الزوجات للزوج وعدد اﻷطفال المنجبين للمرأة.
جدول ) :(7متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب عدد الزوجات للزوج.
عدد الزوجات اﻷخريات
1
2
3

اﻷراضي الفلسطينية
4.55
5.37
7.00

الضفة الغربية
4.56
5.35
6.00

قطاع غزة
4.54
5.38
7.20

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

ويمكن إرجاع زياد متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة كلما زاد عدد الزوجات للزوج،
إلى عامل اعتقاد الزوجة بأنها تملك زوجها اكثر من الزوجات اﻻخريات كلما زاد عدد اﻷطفال
المنجبين لها ،فتعتقد الزوجة أنه كلما زاد انجابها زاد ارتباط الزوج بها وبأوﻻدها أكثر وخاصة
اذا انجبت له الصبيان اكثر من البنات مما يزيد من حبه لها واهتمامه اكثر بها .وايضا يعود إلى
عامل الغيرة بين الزوجات ،فتنظر كل زوجة الى اﻻخرى وتقلدها بما تعمل ،حيث يشكل انجاب
مزيد من اﻻطفال مصدر قوة وحماية ﻻمهم ،وقد يمنع الزوج من فكرة الزواج بأخرى مرة ثانية.
وغالبا ما يكون الزوج المتزوج اكثر من واحدة تزداد لديه رغبة عن غيره في انجاب اﻻطفال
كعزوة وجاه وحماية وقوة اجتماعية.
وتتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  2010حيث اظهرت نتائج مسح اﻻسرة الفلسطيني  2010أنه كلما زاد عدد الزوجات
للزوج ،زاد متوسط عدد المواليد للمراة فالمرأة المتزوج زوجها  3زوجات غيرها متوسط عدد
المواليد لها  6.50طفﻼ ثم انخفض عدد المواليد الى  4.98طفل للمرأة المتزوج زوجها امرأة
واحدة غيرها )الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني.(2013 ،
المستوى التعليمي
إن المستوى التعليمي لﻼم يلعب دور كبير في اهتمام المرأة بصحتها وبصحة أبنائها،
وكذلك معرفتها لوسائل تنظيم اﻷسرة ،وبالتالي فإنه يوثر على عدد اﻷطفال المنجبين لها .فكلما
ارتفع مستواها التعليمي اصبح لديها القدرة على التفكير والمعرفة بقضايا الصحة اﻻنجابية
وكيفية ممارستها في مرحلة اﻻنجاب.
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يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأنه يوجد عﻼقة
عكسية بين المستوى التعليمي للمرأة وعدد اﻷطفال المنجبين لها ،حيث بلغ معامل ارتباط
بيرسون 0.359-على مستوى المعنوية  ،0.05اي إن كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة
انخفض متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها .وهذا يعطي انطباع على إن النساء اللواتي مستواهن
التعليمي عالي يتمتعن بمعرفة جيدة للثقافة اﻹنجابية ،وبالتالي يكن أكثر حرصا على حياتهن
وحياة أطفالهن )جدول رقم .(8
ولتوضيح تأثير المستوى التعليمي على متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة ،فسيتم اختبار
الفرضية الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى المعنوية  0.05بين
المستوى التعليمي للمرأة وعدد اﻷطفال المنجبين لها .ومن خﻼل نتائج اختبار مربع كاي )جدول
رقم  (9نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة والتي تقول بأنه يوجد فروق ذات دﻻلة
إحصائية على مستوى الثقة  0.95بين المستوى التعليمي للمرأة وعدد اﻷطفال المنجبين لها.
ويع ود ذل ك إل ى ت أخر س ن ال زواج للم رأة المتعلم ة ،وبالت الي تقلي ل فت رة الق درة عل ى
اﻻنج اب ) 15-49س نة( ،وتك ون معرفته ا بوس ائل تنظ يم اﻻس رة اكث ر ،ونظرته ا تج اه
اﻹنج اب وع دد اﻷطف ال المنجب ين مختلف ة ع ن الم رأة غي ر المتعلم ة ،فتنظ ر إل ى اﻷطف ال
م ن ناحي ة النوعي ة ول يس الكمي ة ،بمعن ى أن تنج ب ع دد قلي ل م ن اﻷطف ال وتق وم عل ى
ت ربيتهم التربي ة الس لمية أفض ل م ن أن تنج ب ع دد كبي ر م ن اﻷطف ال تك ون غي ر ق ادرة
على القيام بواجب تربيتهم بشكل جيد.
باﻹض افة إل ى أن الفت اة المتعلم ة تك ون أكث ر ق درة عل ى ال تخلص م ن بع ض الع ادات
واﻻفك ار الت ي ت دعو ال ى انج اب المزي د م ن اﻻطف ال للمباه اة والمف اخرةدون اعط اء
اﻻهتم ام لتربي ة ه ؤﻻء اﻻطف ال وتنش ئتهم التنش ئة الص حيحة وبالت الي فإنه ا تس عي ال ى
إنشاء أسرة متواضعة في حجم أفرادها.
كما أن مساهمة المرأة المتعلمة في سوق العمل عادة ما تكون أكثر من مساهمة المرأة غير
المتعلمة ،ولذلك يكون ارتباطها في العمل أكثر مما يجعلها تنظر الى حجم اسرتها نظرة مختلفة
عن اﻻخرى وتسعى الى تقليل من حجم اسرتها .لذلك نجد أن كثيرا من النساء المتعلمات يلجأن
إلى المباعدة بين فترات الحمل.
جدول) :(8متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب المستوى التعليمي لها.
المستوى التعليمي
ابتدائي
إعدادي
ثانوي
معهد أو جامعة

اﻷراضي الفلسطينية
5.90
5.20
4.01
2.96

الضفة الغربية
5.61
4.93
3.94
2.89

قطاع غزة
6.59
5.69
4.11
3.07

المصدر :من عمل الباحثين ،استنادا الى بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات.2014 ،
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تتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻷسرة
الفلسطيني  2010من حيث أنه كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة ،انخفض متوسط عدد اﻷطفال
المنجبين لها ،حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب مسح اﻷسرة الفلسطيني
 2010نحو  6.45طفﻼ للمرأة التي مستواها التعليمي ابتدائي ،ثم انخفض هذا المتوسط إلى
 3.44طفﻼ للمرأة التي مستواها التعليمي ،تعليم عالي )الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني،
.(2013
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة خضر عودة عن مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة
قلقيلية لعام  ،1998حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة نحو 8.1طفﻼ للمراة التي
مستواها التعليمي امي ،ثم انخفض هذا المتوسط إلى  2.7طفﻼ للمراة التي مستواها التعليمي
جامعي )خضر عودة.(1998 ،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة عدنان مالول عن مستويات الخصوبة في محافظة جنين من
واقع التسجيل الحيوي لعام1997م ،حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة  4.37طفﻼ
للمرأة التي مستواها ابتدائي فما دون ،ثم انخفض هذا المتوسط إلى  2.1طفﻼ للمراة التي
مستواها التعليمي دراسات عليا )عدنان مالول.(2000 ،
وتتفق هذه الدراسة مع دراسة محمد يعقوب عن العوامل اﻻجتماعية واﻻقتصادية المؤثرة
على خصوبة المرأة في مدينة رام ﷲ لعام  ،2004حيث بلغ متوسط عدد اﻷطفال المنجبين
للمرأة  11.8طفﻼ للمرأة التي مستواها التعليمي امي ،ثم انخفض هذا المتوسط إلى  1.91طفﻼ
للمرأة التي مستواها التعليمي جامعي )محمد يعقوب.(2004 ،
جدول ) :(9نتائج تحليل مربع كاي بين متوسط عدد اﻻطفال المنجبين ومجموعة من المتغيرات
المستقلة الواردة في المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات .2014
المتغير
مكان السكن حسب التجمع
المستوى التعليمي
الرغبة في اﻻنجاب
المدة التي ترغب في انتظارها
ﻹنجاب طفل جديد

قيمة مربع كاي
5.201
35.623
289.256
22.973

درجات الحرية
2
5
26
2

مستوى المعنوية
.463
*.001
*0.000
*.000

*دالة على مستوى المعنوية 0.05
المصدر :من عمل الباحثين ،استنادا الى بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات.2014 ،
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الرغبة في اﻹنجاب
رغبة اﻻم في اﻻنجاب يلعب دور كبير في متوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها ،ورغبة اﻻم
في اﻻنجاب هي نتيجة لعدة عوامل منها ديموغرافية،أو اقتصادية ،أو اجتماعية ،أوسياسية ،أو
صحية.
ولتوضيح تأثير الرغبة في إنجاب المزيد من اﻷطفال على متوسط عدد اﻷطفال المنجبين
للمرأة ،سيتم اختبار الفرضية الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى
المعنوية  0.05بين رغبة المرأة في إنجاب المزيد من اﻷطفال ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين
لها .ومن خﻼل نتائج اختبار مربع كاي )جدول رقم (9فإننا نرفض الفرضية الصفرية ونقبل
الفرضية البديلة التي تقول يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى الثقة  0.95بين رغبة
المرأة في إنجاب المزيد من اﻷطفال ومتوسط عدد اﻷطفال المنجبين لها.
يتبين من )الجدول رقم  (10أنه كلما زاد متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة قلت رغبتها
في إﻻنجاب ﻻنها تكون غالبا ما حققت العدد المرغوب الحصول عليه من اﻻطفال .كما أنه مع
تطور وسائل التواصل اﻻجتماعي ،تغيرت الكثير من العادات واﻻفكار لدى النساء تجاه الرغبة
في انجاب المزيد لﻼطفال للمباهاة فقط ،وإنما اصبحت الرغبة في انجاب اﻷطفال قليلة حتى يتم
تنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم تربية صالحة.
جدول ) :(10متوسط عدد المنجبين للمرأة حسب رغبة اﻷم في اﻻنجاب.
الرغبة في اﻹنجاب
فيما بعد
لم ارغب في إنجاب المزيد

اﻷراضي الفلسطينية
3.48
6.07

الضفة الغربية
3.31
5.93

قطاع غزة
3.67
6.29

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

وتتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع نتائج مسح اﻻسرة
الفلسطيني  2010حيث بلغ متوسط اﻷطفال المنجبين للمرأة التي لم ترغب في انجاب المزيد من
اﻻطفال  6.25طفﻼ ،ثم انخفض هذاالمتوسط لدى المرأة التي ترغب في اﻻنجاب فيما بعد 3.19
طفﻼ )الجهاز المركزي لﻼحصاء الفلسطيني.(2013،
وتتفق نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014مع دراسة خضر
عودة  1998بأنه كلما زاد عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة قلت رغبتها في اﻻنجاب ،حيث تبين ان
متوسط عدد اﻻطفال المرغوب في انجابهم للمرأة التي ليس لديها اطفال  3.75طفﻼ ثم انخفض
هذا المتوسط للمرأة انجبت اربع ذكور فقط الى 1.33طفﻼ ،ثم انخفض هذا المتوسط للمرأة التي
انجبت اربع اطفال ذكور واربع اناث الى  0.40طفﻼ )خضر عودة.(1998 ،
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المدة التي كانت ترغب في انتظارها ﻻنجاب طفل جديد
يقصد هنا بالمدة التي ترغب اﻻم في انتظارها لﻺنجاب مرة أخرى هي عدد اﻷشهر او
السنوات التي ترغب المرأة عدم اﻷنجاب فيها بعد آخر طفل أنجبته .وهذه المدة تختلف من إمرأة
ﻷخرى تبعا لعدة عوامل ديموغرافية ،واجتماعية ،واقتصادية ،وثقافية.
يتضح من بيانات المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات  2014بأنه يوجد عﻼقة
طردية بين متوسط عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة والمدة التي ترغب فيها اﻻنتظار ﻹنجاب طفل
جديد ،حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون  0.399+على مستوى المعنوية  ،0.05حيث أنه كلما
زاد متوسط عدد اﻻطفال المنجبين زادت المدة التي ترغب اﻻم في انتظارها ﻻنجاب طفل جديد
)جدول رقم .(11
ولتوضيح تأثير المدة التي ترغب اﻻم في انتظارها لﻺنجاب على متوسط عدد المواليد
للمرأة سيتم اختبار الفرضية الصفرية التالية :ﻻ توجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى
المعنوية  0.05بين المدة التي ترغب اﻻم في انتظارها لﻼنجاب وعدد اﻷطفال المنجبين لها.
ومن خﻼل نتائج اختبار مربع كاي )جدول رقم  (9نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية
البديلة  ،التي تقول يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية على مستوى الثقة  0.95بين مدة التي ترغب
المرأة في انتظارها لﻼنجاب و وعدد اﻷطفال المنجبين لها.
جدول ) :(11متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة حسب المدة التي ترغب المرأة في انتظارها
ﻹنجاب طفل جديد.
المدة التي كانت المرأة ترغب في
انتظارها في اﻷشهر \ السنوات
أشهر
سنوات
ﻻ اعرف

اﻷراضي الفلسطينية

الضفة الغربية

قطاع غزة

1.71
3.52
3.89

2.60
4.09
3.67

1.50
3.71
5.00

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

وهذا يعود إلى أن المرأة التي لديها عدد كبير من اﻷطفال تريد ان تباعد الفترات بين
الحمول حتى تستطيع القيام على تربيتهم والعناية بهم ،وﻷنها تكون غالبا قد حصلت على العدد
الذي ترغب في إنجابه من اﻷطفال .أما المرأة التي لم تكن قد حصلت على العدد المرغوب به
من اﻻطفال فهي غالبا ما ترغب في الحصول على هؤﻻء اﻷطفال في خﻼل فترة قصيرة.
أثر اﻻجهاض واﻻسقاط على عدد اﻻطفال المنجبين للمرأة
توضح بيانات المسح العنقودي متعدد المؤشرات  2014أن  %13.3من النساء اللواتي
شملهن المسح قد انتهى أحد الحمول لديهن بمولود ميت .ومن بين هؤﻻء النسوة  %6.4أفدن بأن
حملهن قد إنتهى عن طريق اﻹجهاض .يوجد تفاوت بين النساء في اﻷراضي الفلسطينية حول
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الوسيلة التي يقمن باستخدامها ﻻنهاء الحمل ،حيث كان تناول بعض اﻷدوية هي الوسيلة اﻷكثر
استخداما لدى النساء ﻹنهاء الحمل وذلك بنسبة  ،%33.3تلتها استخدام وسيلة حمل وزن ثقيل
ﻹنهاء الحمل وذلك بنسبة  .%20.0وبينت نتائج المسح أيضا أن  %73.3من النساء كن يرغبن
في إنهاء الحمل عندما تخلصن من الجنين .وكان المستشفى هو أكثر اﻷماكن التي تم التخلص
فيها من الجنين بنسبة  %53.3تﻼها المنزل بنسبة .%36.7
جدول ) :(12نسبة النساء اللواتي يرغبن في اﻹنجاب حسب عدد حاﻻت اﻹجهاض التي حدثت
للمرأة.
الرغبة في
اﻹنجاب
فيما بعد
لم ارغب في
إنجاب المزيد

اﻷراضي الفلسطينية
3
2
1
0.0 30.8 69.2
18.8 25.0 56.2

%
الضفة الغربية
3
2
1
0.0 25.0 75.0
27.3 18.2 54.5

قطاع غزة
3
2
1
0.0 40.0 60.0
0.0 40.0 60.0

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

يتبين من )الجدول رقم  (12أنه كل ما زادت عدد حاﻻت اﻻجهاض لدى اﻻم كلما قلت
الرغبة لديها في انجاب المزيد من اﻻطفال ،وذلك يعود إلى أن المرأة التي لجأت إلى اﻹجهاض
تكون قد حصلت على عدد اﻷطفال الذين ترغب في إنجابهم .كما أن كثيرا من النساء يلجأن
للتخلص من الجنين ﻷسباب صحية أو عدم قدرتها على إتمام الحمل.
إن اجهاض المرأة يترك تأثيرا سلبيا على صحتها خاصة اذا قامت باﻻجهاض أكثر من
مرة ،كما ويترك تأثيراً سلبيا على صحتها النفسية ﻻن بيدها وبكامل ارادتها قامت بعملية
اﻻجهاض ،فتحس بتأنيب الضمير .كما أنه يؤثر على قدرتها على اﻹنجاب مستقبﻼ ،وبالتالي قد
تحرم نفسها من اﻻنجاب ﻻحقا .كما يؤثر أيضا على الواقع اﻻجتماعي لها ،ﻷن الناس سينظرون
إليها نظرة سلبية ﻷنها قامت بالتخلي عن طفلها بكامل ارادتها.
النتائج والتوصيات
تباين متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة في اﻷراضي الفلسطينية نتيجة لعدة عوامل ،فقد
كان الفرق واضحا بين متوسط عدد اﻷطفال المنجبين للمرأة في الضفة الغربية مقارنة بقطاع
غزة .كما أن هناك متغيرات كان لها عﻼقة طردية مع متوسط عدد اﻷطفال المنجبين مثل عمر
اﻷم الحالي ،ومدة الحياة الزواجية لﻸم ،وعدد الزوجات في عصمة الزوج ،والمدة التي كانت
ترغب في إنتظارها ﻹنجاب طفل جديد .في حين كانت هذه العﻼقة عكسية مع عمر المرأة عند
الزفاف اﻷول ،وعمرها عند أول حمل ،ومستواها التعليمي ،وعدد اﻷطفال الذين ترغب في
إنجابهم.
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729  ومها حاج يحيى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،حسين أحمد

 والعمل على زيادة الوعي،وتوصي هذه الدراسة بنشر الصحة اﻹنجابية بين اﻷمهات
، وتقديم خدمات الرعاية لﻸمهات أثناء الحمل وبعد الوﻻدة،المجتمعي بمفهوم اﻷمومة اﻵمنة
.والعمل على تشجيع اﻹناث على التعليم وتوعية المجتمع بمخاطر الزواج المبكر
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