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  الشكر والتقدير
دكتور هيت هذه الرسالة بعون اهللا تعالي، إال أن أتقدم بالشكر واالمتنان الى الأنال يسعني بعد أن 

وائل عناب المشرف على هذه الرسالة لما قدمه لي من مساعدات قيمة النجاز هذا البحث، 

باإلضافة لمتابعاته وتوجيهاته السديدة وتصويباته القيمة والمميزة، التي بفضلها خرجت الرسالة 

  .  له منى كل االحترام والتقديرفبصورتها الحالية، 

  

لما قدمه لي من مساعدة وتوجيه خالل فترة  حسين أحمدور وأتقدم بالشكر والتقدير إلى الدكت

لتوجيهاته السديدة، ، كما أتقدم بالشكر  رئيس قسم الجغرافيا دراستي، والى الدكتور احمد رأفت

، كما واشكر إياد األخرس واحمد الصفدي وإرشاداتهاألستاذ عدنان مالول لمتابعته  إلىالجزيل 

بأعمال الطباعة والتنسيق للرسالة، كما واشكر األخ عبداهللا  واألخ نايف الشخشير الذين قاموا

 .   نصر لجهوده في تقديم العون لي في األعمال المكتبية
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  إقـرار

  

  : أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان

  الخصوبة في محافظة طولكرم

  )يةمستوياتها واتجاهاتها في ظل السلطة الوطنية الفلسطين(
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء مـا تمـت   

اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة 

  .علمية أو بحث علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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س 

  الخصوبة في محافظة طولكرم

  ) اتها واتجاهاتها في ظل السلطة الوطنية الفلسطينيةمستوي( 

  الطالبة اعداد

  ميساء دياب فارس نصر

  إشراف

  وائـل عنـاب. د

  

  الملخص

لى التعرف على مستويات الخصوبة واتجاهاتها، ودراسة العوامل تهدف هذه الدراسة إ

  .في محافظة طولكرم  والديموغرافية المؤثرة فيها ،ةقتصادي، االاالجتماعية

في  توقد اعتمدت هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية، وزعت على النساء المتزوجا

مدينة، ( :  قسامإلى أربعة أ ةامرأة، وقد تم تقسيم المحافظ 529وكان حجم العينة  المحافظة،

حصاء االستبيانات على بيانات دائرة اإللى ، واعتمدت الدراسة إضافة إ)قرى، مخيمات بلديات، 

 ،سرية، ومسوح الصحة األوالمستمدة من التعداد العام والمسوح الديموغرافية ،يةالمركز

الدراسة تم استخدام التحليل اإلحصائي من أجل الوصول هداف ، ولتحقيق أرات السكانيةوالنش

  . لى قياس كمي للمتغيراتإ

ظة غرافية عن محافول المقدمة ولمحة جتضمن الفصل األ :قسمت الدراسة إلى خمسة فصول

ما أ.  وأهدافها، وكما تضمنت الدراسات السابقة عن الموضوعهمية الدراسة طولكرم، وكذلك أ

 ذة للسكان في محافظة طولكرم، إالفصل التاني، فقد تمت فيه دراسة الخصائص الديموغرافي

من % 42.5فتي، إذ أن  ن المجتمع في المحافظة مجتمعتبين من التركيب العمري للسكان أ

ذكراً مقابل  103) الجنس نسبة ( وكان التركيب النوعي للسكان .  سنة 15قل من أالسكان هم 

        تزوجين هم من الذكور من الم% 45.1ن ى، وعند دراسة الحالة الزوجية تبين أنثأ 100

، %5.6رامل فبلغت ، أما نسبة النساء األ%5.8من اإلناث، ونسبة الذكور األرامل % 49و 

  .سنة لإلناث 20سنة و  25.8ول للذكور ن الزواج األوكان متوسط العمر ع



ع  

ذ بلغ معدل بة، والعوامل المؤثرة فيها، إوفي الفصل الثالث تمت دراسة مستويات الخصو

 باأللف، ومعدل الخصوبة الكلية 151.2باأللف، ومعدل الخصوبة العام  31.3الخام  المواليد

  . ىأنث 2.62ومعدل الخصوبة اإلجمالية .  مولوداً 5.7

وى جية، والمستوتبين أن لكل من العمر عند الزواج األول وعمر األم الحالي، ومدة الحياة الزو

  .ثر كبير على خصوبة المرأةالتعليمي أ

لخصوبة، والعوامل المؤثرة فيها، إذ تبين أن لكل اتجاهات ا فيه دراسة قد تمت أما الفصل الرابع

، والمستوى التعليمي أثر كبير على عدد األطفال اة الزواجيةم الحالي، ومدة الحيمن عمر األ

ن النتائج ما في الفصل الخامس فقد تم عرض مجموعة مأ. المرغوب في إنجابهم لدى المرأة

 .الدراسة والتوصيات التي توصلت إليها 
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  :المقدمة

ن، ذلك تعتبر الخصوبة من العناصر الرئيسة للنمو السكاني وتؤثر في التركيب العمري للسكا

الي تإلى زيادة التراكم العددي في قاعدة الهرم السكاني وبال يالن ارتفاع مستوى الخصوبة يؤد

وهناك العديد من العوامل االقتصادية واالجتماعية  نسبة كبار السن إلى مجموع السكان،تنخفض 

لمباشرة ومن العوامل ا. ، بطرق مباشرة وغير مباشرة ةوالديموغرافية التي تؤثر على الخصوب

التي تؤثر على الخصوبة، العمر عند الزواج، وسن البلوغ والرضاعة، وعدد األطفال األحياء 

العوامل غير المباشرة فهي العوامل االجتماعية واالقتصادية  أما. وموانع الحمل وغيرها

لنسل، كالتعليم، والدخل، ومكان اإلقامة، والدين، والرغبة في اإلنجاب، والمعرفة بوسائل تنظيم ا

  .  والمواقف واالتجاهات نحو هذا التنظيم، وعمل المرأة

ذلك نتيجة الختالف العوامل االجتماعية ووتختلف معدالت الخصوبة من مجتمع آلخر، 

بالرغم من وجود فوارق في المستوى الحضاري، فقد أبرزت الكثير من و. واالقتصادية والبيئة

المنخفضة  ةختلف في الدولة المتقدمة ذات الخصوبالدراسات أن العوامل المؤثرة في الخصوبة ت

الدول النامية ذات الخصوبة المرتفعة، فمن العوامل التي أدت إلى انخفاض مستويات  نع

المتعددة والتصنيع والتحضر  هالخصوبة في الدول المتقدمة الميراث الحضاري، ومظاهر

كاليف تربية األطفال، كما أن تأخير وارتفاع نسبة المتعلمين، وكذلك ارتفاع مستويات المعيشة وت

سن الزواج بل وعدم الزواج اطالقاَ، واستخدام وسائل منع الحمل  تعد من العوامل األساسية 

التي أدت إلى انخفاض معدل المواليد، إال أن هذه العوامل ليست سائدة بنفس الدرجة في الدول 

، كما أن التقاليد Natural Fertilityة الخصوبة الطبيعية لفي مرح شالنامية مما يجعلها تعي

والنظرة إلى الكثرة العددية يؤديان إلى ارتفاع  ،السائدة في الدول النامية والترابط األسري 

وقد عملت هذه الدول على تخفيض مستوى الخصوبة، حيث اتخذت منحى . مستوى الخصوبة

التنمية االقتصادية  وقد كانت هذه السياسة نابعة من خطط، آخر وهو سياسة تنظيم النسل 

واالجتماعية التي اتبعتها الدول النامية لتخفيض معدل النمو السكاني من اجل إعداد جيل جديد 

  اكثر من الكميتوفر فيه مواصفات تتعلق بالنوع 
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  الفصل األول

  :وأهميتهامشكلة الدراسة 1:1

، تحديد معدالت النمو تعد الخصوبة من أهم المتغيرات الديموغرافية التي تؤثر تأثيرا قويا في

السكاني  عيالتوزوالنوعي إلى جانب صورة  ،مثل التركيب العمري ،ةوالتراكيب السكانية المختلف

اعية، تنمية االجتمال حداث إلى ضرورة إفي حالة زيادة معدالتها وهي تدفع  . مجتمعالفي 

تبذل  في النمو السكاني إرتفاعتعاني من  التي  نجد أن معظم الدول النامية الهذ واالقتصادية؛

من اجل الحد من المشكالت المتوقع ان  مواجهة تلك الزيادة السكانيةالمجهودات في  نالكثير م

تنجم عنها ذلك الن التخطيط على مستوى الوطن يعتمد بالدرجة االولى على الخصائص 

لبطالة السكانية من اجل تحسين مستوى المعيشة عن طريق زيادة فرص العمل والقضاء على ا

لذلك بدأت السلطات بوضع برامج تنموية من اجل مسايرة هذه الزياده . ورفع مستوى التعليم 

وبما ان الخصوبة نتاج التركيب السكاني في المجتمع وتؤثر في نفس . والحد من آثارها السيئة 

اسة بد من القيام بدر لذلك فال.  التي تعد الخصوبة من أهم عناصرها الوقت في هذا التركيب

، بيانات؛ من أجل إضافة ولكرمط محافظة فيها في المؤثرةلتحديد المستويات والعوامل 

والتي يمكن وموازية للدراسات السابقة عن المدن الفلسطينية،  ،ومعلومات جديدة مكملة

  .في مجال التخطيط التنموياالسترشاد بها 

  :ليةفي النقاط التا تتمثل الدراسةهذه أهمية  فإن وبناء على ذلك

لخصوبة على ا المؤثرة واالجتماعية ،واالقتصادية، التعرف على أهم العوامل الديموغرافية  - أ

ذا  كأحد عناصر التغير السكاني يعد في الخصوبة قياس العوامل المؤثرةن حيث إفي طولكرم، 

    .سات السكانية في المجتمعات كافةفي وضع السيا همية قصوىأ

ولكرم مع توضيح طومستوياتها في  ،تعلق بالخصوبةإضافة بيانات ومعلومات جديدة ت  - ب

 . الضفة الغربيةاالختالفات بينها وبين باقي مدن 
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المدينة ، البلدات ، القرى ( شف عن السلوك اإلنجابي للنساء في مختلف مناطق الدراسة الك - ج

 ) .، المخيمات 

  :أهداف الدراسة  1: 2

  :يليا تهدف الدراسة إلى م -

واالقتصادية المؤثرة في السلوك اإلنجابي  ،واالجتماعية ،وامل الديموغرافيةالتعرف على الع - أ

   .للمرأة المتعلق بخصوبتها الفعلية

واالقتصادية في  محافظة   ،واالجتماعية ،تفسير العالقة بين الخصوبة والعوامل الديموغرافية .ب

  .طولكرم 

السلوك  –صادية المؤثرة في الخصوبة واالقت ،واالجتماعية ،ثر العوامل الديموغرافيةقياس أ - ج

  .مع إبراز أهمية كل متغير من المتغيرات  –اإلنجابي 

، قريةبلدة ،  مدينة ،(مقارنة مستويات الخصوبة السكانية بين مناطق محافظة طولكرم من  -د

  .واالقتصادية  ،حسب متغيراتها االجتماعية) مخيمات 

  :الدراسة  حدود 1:3

والمخيمات التابعة لمحافظة طولكرم لعام  ،والقرى ،والبلدات ،ى المدنتشتمل هذه الدراسة عل

  ) .مخيم,قرية,بلدة,مدينة( اسكاني اجمعت) 35(والبالغ عددها ,  2007

وتصنيفها في المحافظة حسب التصنيف المستخدم في وزارة , وقد تم تقسيم التجمعات السكنية

  :  يعلى النحو التال، وهو 2007محلي في محافظة طولكرم لعام الحكم ال

  .طولكرم فقطمدينة وتشمل  :المدن -1 

, عالر, قفين, زيتا, عتيل, دير الغصون , بلعا, كفر اللبد, بيت ليد,وتشمل عنبتا : اتالبلد -2

  .باقه الشرقيةو
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الجاروشية ، المسقوفة ،  - :وهي  وتشمل بقية التجمعات السكانية من قرى وخرب: قرىال -3

رقية ، النزلة الغربية ، نزلة عيسى ، عكابه ، سفارين ، رامين ، كفر جمال ، صيدا ، النزلة الش

كفر رمان ، كفر زيباد ، كفر صور ، كفر عبوش ، كور ، الراس ، فرعون ، كفا ، شوفه ، 

   .خربة جبارة ، خربة الطياح ، عزبة شوفة اكتابا ، الحفاصي ، 

  .س مخيم نور شمو, وتشمل مخيم طولكرم : المخيمات  -4

المسح الميداني لمحافظة طولكرم خالل الفترة الزمنية  استغرقفقد  أما بالنسبة للحدود الزمانية 

ستمر العمل في تفريغ البيانات حتى تاريخ او,م 30/11/2008إلى  م1/8/2008من 

  . م20/3/2009

  :ومنهجيتهاالدراسة خطة  1:4

  :تقوم هذه الدراسة على أربعة محاور وهي 

، افية لمنطقة الدراسةويتناول لمحة تاريخية وجغر ،اإلطار العام والنظري - :المحور األول  - أ

والمنهج  ،وسيتم استخدام المنهج التاريخي ،إلى المفاهيم والنظريات المتعلقة بالخصوبة ضافةًإ

  .الوصفي في هذا المحور 

  : ألمعلوماتياإلطار   - :المحور الثاني  -ب 

وذلك باستخدام  ،وبيانات ،الدراسة من إحصائياتويشمل المعلومات المتعلقة بموضوع 

وقد استخدمت  ،)المقابالت الشخصية، المالحظة الشخصية االستبيان،(أدوات البحث العلمي  

  :ة الباحث

األسئلة التي ترتبط بالسكان من من خالل ، نةتشملهم العيِّاستبيان خاص بالنساء اللواتي س -

لمعرفة مرحلة النمو السكاني في ) النوعي ، العمري( جل دراسة التركيب السكاني أ

 .محافظة طولكرم 
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 .استبيان لخصائص أفراد األسرة  -

وحسب بيانات الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد سكان محافظة طولكرم لعام 

وبناء على  1.شخص  5.3وقد بلغ متوسط حجم االسرة لنفس العام ) نسمة  156792(م 2007

  ) House hold( اسرة  29583ط عدد االسر في المحافظة ذلك فإن متوس

يتناول تحليل البيانات التي جمعت بواسطة االستبيانات و: اإلطار التحليلي: المحور الثالث  - ج

  ) .spss(عن طريق برنامج  

ووضع المقترحات  ،سيتم تقييم النتائج: التخطيط والتقييم واالستنتاج :المحور الرابع  -د

ووضع  ،الخصوبة عند النساء إرتفاعللتغلب على المشاكل التي تسبب في  ،جياتواالستراتي

مع وضع  ،والوعي في السلوك اإلنجابي لديهاالحلول المناسبة التي تتماشى مع زيادة التثقيف 

  .ثم الخروج بالنتائج والتوصيات ، التصورات المستقبلية لرفع مستوى النساء في هذا المجال

  -:ة فرضيات الدراس 1:5

بين عدد   0.05فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الثقة  دأنه ال توجتفترض الدراسة  -

، المستوى التعليمي، مدة الحياة الزوجية، العمر الحالي فعال من ناحية، و األطفال المنجبين

ول، من العمر عند الزواج األ، الزوجةمكان اإلقامة السابق لكل من الزوج و، المهنة 

  .  رى خناحية أ

بين عدد األطفال المرغوب   0.05فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة دال توج -

المستوى التعليمي، العمر عند ، حياة الزوجيةمدة ال، العمر الحاليمن ناحية، و في إنجابهم

  .  خرى من ناحية أ ،، عدد األطفال المنجبينالزواج األول

 

                                                 
 –رام هللا  48-45ص  2ملخص رقم  –م ، محافظة طولكرم ، النتائج النھائية للتعداد 2008الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، .  1

 .فلسطين 
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 -: منهج البحث 1:6

  :مستويين من التحليل  على ةالدراس تعتمدا

  .أو الكلية اإلجمالية ،سواء العامة ،ويقصد به استخراج معدالت الخصوبة:  المستوى الكلي  -  أ

والتحليلي  ،تم استخدام األسلوب اإلحصائي الوصفيث حي: التحليل على المستوى الجزئي  -  ب

رغوب في إنجابهم أو عدد األطفال الم ،ةأفي دراسة العالقة بين عدد األطفال المنجبين للمر

 ،االقتصادية واالجتماعيةو ،الديموغرافيةفي محافظة طولكرم مع مجموعة من المتغيرات 

ومربع  ،ومعامل االنحدار ،تباطومعامل االر ،باستخدام مقاييس النزعة المركزية ،وغيرها

 .تخدام أساليب التحليل الديمغرافي، إضافة إلى اس)ياك(

  -:الخلفية النظرية  1:7

من قبـل كثيـر مـن البـاحثين فـي مجـال الدراسـات         اكبير انالت الخصوبة اهتمام         

 ألنهـا ذلـك  ، )الوفيـات والهجـرة   (  ،األخـرى من عناصـر النمـو السـكاني     أكثرالسكانية 

عائقـا للعمليـة التنمويـة    وألن النمـو السـكاني يعـد    . على النمو السكاني تأثيرا األكثرالعنصر 

بسبب الزيادة السـكانية المرتفعـة وعلـى العكـس مـن ذلـك فـإن         يةوبخاصة في الدول النام

المتقدمة مثل المانيا وفرنسـا واليابـان وذلـك بسـبب انخفـاض        هناك مشكلة في بعض الدول 

حـول  المهمـة   النظريـات لذلك سوف يتم استعراض عدد مـن المسـاهمات و  في النمو السكاني 

 ،)Easterlin 1969 , Becker 1973(  مــن لالخصــوبة ومــن أبرزهــا مســاهمات كــ

كمـا  . و لالقتصـاد المنزلـي  ين المعروفين تحت اسم مدرسـة شـيكاغ  لك مساهمات الباحثوكذ

 ،بـرز المجـاالت السـكانية تعرضـا للدراسـة     سة موضوع الخصوبة الذي يعتبر من أن دراأ

  :وذلك ضمن ما يلي ،طرة أخالل ثالث يشار إليه من ، والتحري، يمكن أنوالتقصي

الديموغرافي ، واالنتقال في نظرية التحولالمتمثلة و (: ميةرسة التندم - أ

Frank.Notestein1945 (. نظريا لدراسة كل من المتغيرات االجتماعية افقد وضع إطار،  
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ن وقد افترضت هذه النظرية أ. غرافي حيث يظهر االنتقال الديمو، واالقتصادية لدى السكان

ماعية داخل مجتمع سكاني معين سوف يعمل على واالجت ،معدالت التنمية االقتصادية إرتفاع

 .وبالتالي العمل على إيجاد توازن بين السكان والموارد  ،انخفاض معدل النمو السكاني

فقد انخفضت  متغير يؤثر في الخصوبة والوفيات،وقد ركزت هذه النظرية على أكثر من 

  .جابة لعمليات التطور والتحديث الوفيات في دول أوروبا كاست

وذلك من خالل استعمال وسائل منع  ،ما بالنسبة للخصوبة فقد انخفضت في نهاية األمرأ 

دور وذلك استجابة لتأثير عدد من العوامل مثل إثبات الذات وظهور  ،وانتشارها الواسع ،الحمل

رة وظهور األسرة النووية الصغيرة، ، واختفاء حجم األسرة الكبيالمرأة االجتماعي واالقتصادي

المناطق الحضرية في بداية  وقد ظهرت هذه التغيرات بوضوح في مستويات المعيشة، إرتفاعو

ة ومستقره، وتكون قريبة أو ، وذلك من مراحل مرتفعه ومستقره إلى مراحل منخفضاألمر

 ،وبعد ذلك انتشرت هذه الظاهرة لتشمل المناطق الريفية في تلك البلدانمساوية لمرحلة اإلحالل، 

  1.ى المستوى الدوليومن ثم انتشرت عل

يعتبر كل من  ) Davis & Black1956( نموذج المتغيرات الوسيطة للخصوبة لكل من  - ب

)Davis & Black( وأول من  ،أول من أشارا إلى القدرة البيولوجية على اإلنجاب لدى المرأة

الوسيطة  نموذج المتغيرات"والعوامل المؤثرة فيها من خالل ما أسمياه  ،حاوال كشف المتغيرات

، ن هذه المتغيرات تتوسط بين الخصوبةحيث أوضحا أ)  1956( وذلك عام " للخصوبة

وقد قسمت هذه المتغيرات  ،وما يسمى بمستوى الخصوبة ،المتغيرات االجتماعية واالقتصاديةو

  - :الوسيطة إلى إحدى عشر متغيرا هي 

  - :مثل  : عوامل االتصال الجنسي: اوال 

  .الجنسية  حياةالالعمر عند دخول  -1

                                                 
1 Al-faves, abod Al-kareem, Determinants and differentials of fertility In Jordan, University of 

Mississippi state, 1986 I.D.A.A.H.S.S.  Ann Arbor, Michigan, vo1,47. No. 8,1987 . 
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  .العزوبية بين النساء  -2

، االنفصال الترمل أو ،بسبب الطالق الضائعةو األزواجمدة الفترة االخصابية المنقضية بين  -3

  .الخ . ..

  :مثل ) ضمن نطاق الزواج ( تصال الجنسي لإلالعوامل المؤثرة في التعرض  - ب

  .عن ممارسة الجنس  اإلرادياالمتناع  -1

  ) .مرضها ، مرضه، او الزوجة سفر الزوج( عن ممارسة الجنس  اإلراديغير  االمتناع -2

  ) .باستثناء فترات االمتناع (تكرار الجماع  -3

  .غيره  أوووجود العقم  ،واستخدام وسائل منع الحمل ،المتغيرات المؤثرة على الحمل - :ثانياً 

غير  أو إرادية ألسباب األجنةيات مثل وف واإلخصاب ،المتغيرات المؤثرة على الوالدة - :ثالثاً 

  . إرادية

ثر مجموعة من يعني دراسة أ) Davis & Black(ومفهوم نموذج المتغيرات الوسيطة عند 

على  وأثرها ،لدى المرأة واإلنجاب ،المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الخصوبة

وبخاصة المواليد  (  ألسرةالدى  األطفالمفهوم العرض من  وإظهارمعدالت النمو السكاني، 

القتها مع وبيان ع ،مفهوم الخصوبة الطبيعية في المجتمع وإظهار ،)الباقين على قيد الحياة

  .1 األخرىالمتغيرات 

من خالل  ، وتفسيرها،اختالفات الخصوبةبيولوجية التي حاولت دراسة النظريات ال -)ج

ومدى انتشار موانع  ،نمط الزواج من كال نأ ىإل "Bongaarts"وقد توصل  ،العوامل البيولوجية

 في المتغيرات المهمة التي تلعب دوراً مميزاًمن هي  ،والرضاعة الطبيعية ،واإلجهاض ،الحمل

                                                 
1 Becker, G. Gary, S, A Theory  of marriage, Part 3, In Economies of family, Marriage, 
Children and Human Capital, Theodore Schultz (ed) 2nd edition, The University of Chicago 
press, Chicago 1974 . 
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نسبة من دخلن  إلىنمط الزواج يشير  إنحيث  األطفالوالطلب على  ،العرض بينإحداث ثغرة 

ضوابط في  إلىتشير موانع الحمل  االجنسية، بينم ومن ثم الدخول في العالقة ،اجاتحاد الزوفي 

ولو بشكل مؤقت  ،كمانع للحمل عند الزوجة ،الطبيعية الرضاعةمسار الخصوبة الطبيعية مثل 

  .1األطفالالعرض من  يتأثروبهذا  ،اإلجهاضكذلك 

   كل من إليها أشارالتي الخصوبة الطبيعية  إرتفاع نأ إلى"  Aby-Lyghod"  أشارتوقد 

 )Black & Bongaarts  (عوامل فسيولوجية األطفالوفي مفهوم العرض من  ،يؤثر فيها ، 

على حمل الجنين دون  المرأةوقدرة  ،تكرار الجماع :مثل اإلنجابيةوبيولوجية تؤثر على القدرة 

 المرأةوسوء التغذية على قدرة  ،المزمنة مراضاألثر أ إلى ضافةإ، العرضي لإلسقاطالتعرض 

خاصة  األطفالعلى العرض من  اثرأ النتشار العوامل الصحية نأكما  ،اإلنجابيةوخصوبتها 

  .2الرضع األطفالانخفاض معدالت وفيات  أو ،إرتفاععند 

مستويات  إرتفاعحول المحافظة على ) تدفقات الثروة()  Caldwel.1978( نظرية  وتأتي - 

والتحليل  ،، كونها قابلة لالستمرار في البحثبعد نظرية االنتقال الديموغرافي الخصوبة

الممتدة تبرز فيها  األسرالمجتمعات التي تسودها  إنوخصوصا في الدول النامية، التي تقول 

 األسروالعكس بالنسبة للمجتمعات التي تسودها  ،اآلباء إلى األبناءظاهرة تدفق الثروة من 

 إرتفاع واقتصادية على تفضيل ،من ناحية اجتماعية لألسرةكانت نظرته في تحليله  إذ، النووية

فهم مصدر للثروة نتيجة لعملهم في ؛ لما لهم من مردود اقتصادي، ذكور، وخاصة للالخصوبة

 إلى األبناءالتي يكون لها مردود اقتصادي يتحول من  اإلعمالغيرها من  أو ،الزراعية عمالاأل

  .االجتماعي للكبار  األمان، مما يوفر اآلباء

                                                 
1 Schultz Theodore, W, Fertility and economics values, part 1, In research of new approach, In : 
Economics of family, Marriage, Children and human capital, Theodore Schultz (ed) 2nd  edition, 
The university of Chicago press, Chicago 1974 
2 U.N., The determinants and consequences of population trends, New findings on interaction of 
Demographer, Economic and social factors, Department of economic and social affairs, 
Population studies vol.1.No.5.N.y.1973. 
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مجتمع ال تكون فيه القرارات  بأنهالعائالت الممتدة  وهو بذلك يصف المجتمع الذي يتميز بنظام

مستقلين في عملية تحديد فالزوجين غير  ؛اإلنجابوخاصة قرارات سلوك  ،مستقلة المتخذة

 ألسبابوخاصة الذكور  ،األطفالعدد من  إلنجاب، فهنالك ضغوط عائلية ، أوتنظيمهاإلنجاب

وخدمتهم،هذا بالنسبة  والزوج طفالاألدور ثانوي يتمثل في رعاية  ولإلناث ،اقتصادية

في المجتمعات  المنزلية، وبذلك تبقى الخصوبة مرتفعة عمالباألفيقمن  اتالعازب ماأ، للمتزوجات

، حيث يحدث التغير من خالل انفصال الزوجين عن العائلة الكبيرة ،الممتدة األسرذات نظام 

التغير في  إحداثدية االجتماعية في االقتصاالتنمية  تأثير يأتي، ومن ثم وتراجع سلطة الكبار

والتقدم  ،المرأةمكانة  إرتفاعوالتعليم و ،من خالل التحضر اإلنجابوسلوك  ،نظام العائلة

 إلىاالجتماعية في مستواها  –التنمية االقتصادية وصول فبعد . الدخل الفردي إرتفاعو ،الصحي

  . 1)صوبة خفض الخ(  اإلنجابعملية التغيير في سلوك  أتبد ،حد معين

خالل وجهة قدم مساهمته من  )Richard Easterlin . 1969( مساهمة ريشارد ايسترلن  - 

اتخاذ قرار  أساسوقد كانت مبنية على  ،اإلنجابي، لتفسير السلوك نظر اقتصادية اجتماعية

سلوك العقالني االقتصادي من خالل ال ع مقارنته بالحصول على سلعة بديلةطفل م إنجاب

من خالل  منفعة أعلىوالممكن لتحقيق  ،الفعلي األسرةبعين االعتبار دخل  األخذمع ، للزوجين

ولم تكن  ،والحصول على سلعة استهالكية معمرة للزوجين ،اإلنجابالمفاضلة ما بين الرغبة في 

وآخرون  )ايسترلن(وقد اعتمد  المجال،في هذا  )بكر(مختلفة عن وجهة نظر  )ايسترلن(فكرة 

   ، وهذه العناصر ور المستمر للمساهمات االقتصاديةدة للخصوبة بعد التطعلى عناصر محد

  -:هي 

  : األطفالالطلب على  -1

فيما لو كان ضبط  بإنجابهمالذي يرغب الوالدين  الحياة،الباقين على قيد  األطفالوهو عدد 

  .كلفةالخصوبة دون 

                                                 
1 Nation unies, 1978, ceuses et consequences del evolution domographique  etudes 
demographqus, New York, No50. p98 . 
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  : األطفالعرض  -2

فيما لو لم يحدا من  أنجباهمالذي يكون الوالدان قد  ،الباقين على قيد الحياة األطفالوهو عدد 

  .خصوبتهم بشكل متعمد 

  :كلفة ضبط الخصوبة  -3

من المتغيرات المؤثرة في  مجموعة إلى )ايسترلن(، وقد تطرق كلفة ذاتية وكلفة موضوعية

، وهذه في سلوك الخصوبة كبير بتحولهمت أسالتي  الخصوبة من خالل عملية التحديث 

  : المتغيرات

  .التقدم واالبتكار في ميادين الصحة العامة والعناية الطبية  - أ

  .ووسائل االتصال الجماهيري  ،التقدم واالبتكار في التعليم المدرسي - ب

  .التحضر  - ج

  .السلع الجديدة  -د

  .نمو الدخل الفردي  - ه

  :الدراسات السابقة 1:8

  :السكانية ،من أمثلتها هناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الخصوبة 

د على اعتم" واتجاهاته لدى الفلسطينيينمستويات الخصوبة " بعنوان )الن هيل(دراسة  -

معدل الخصوبة الكلية للنساء في الضفة  أن م حيث وجدت هذه الدراسة1961تعداد 

تؤثر بشكل مباشر في  الزوجيةمدة الحياة  نأ أيضا، ووجدت هذه الدراسة 7.47الغربية 
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سنة  30عن  الزوجيةالنساء اللواتي تزيد مدة حياتهن  إنلخصوبة التراكمية، حيث معدل ا

    .1لفباأل 51معدل المواليد الخام يساوي  نأ وأظهرتطفل،  9.45 إنجابهنقد بلغ متوسط 

ة الفلسطينية بين الرؤيا خصوبة المرأ"م بعنوان 1990ماري وآن سكون عام تدراسة سليم  - 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى معالجة المشكلة الديمغرافية، وتحديداَ  "تماعيوالواقع االج القديمة

في  اهناك انخفاض نأوقد بينت الدراسة .  الفلسطينية في مضمونها االجتماعية أخصوبة المر

، وقد امرأةوالدات لكل  7إلى  8م من 1984 و 1975معدل الخصوبة االجتماعية بين عامي 

قد  سنوات دراسية 10من  ألكثرللنساء المتعلمات  اإلجماليصوبة معدل الخ نأالدراسة  أظهرت

طفل عند النساء غير المتعلمات، وقد  7.01مقابل  6.2المعدل العام، أي ط دون د فقحطفل وا قل

 ،إلى المجموعات المهنية العليا أربابها ينتميالتي  لألسرت الدراسة انخفاض معدل الخصوبة بين

و  ىوالدات للمجموعات المهنية الوسط 5.6و  امرأةوالدات لكل  4ا دني مستوي لهوالتي بلغ أ

  .2للمجموعات المهنية الدنيا 6.8

تحليل تباين الخصوبة البشرية في "بعنوان  1992دراسة حيدر حسين فوزي رشيد عام    - 

فقد أظهرت الدراسة أن أهم المتغيرات في تفسير الخصوبة هي المتغيرات االجتماعية " األردن

ووجد أن النساء في األردن يتزوجن في   ،، وبخاصة تعليم الزوجةصة مستوى تعليم الزوجينخا

كما وجد أيضا أن مدة الحياة الزوجية تتأثر  ،، وهذا يرتبط بمدة حياتها الزوجيةوقت مبكر

وبالتالي على  ،ا يؤثر على عدد مرات الحمل عكسيابمستوى التعليم بدرجة متوسطة عكسية مم

  .3 فعليةالخصوبة ال

                                                 
، اللجنة االقتصادية لغرب أسيا، العدد  انيةالنشرة السك، "مستويات واتجاهات الخصوبة السكانية " ،) م1982(هيل، الن  1

 . 71إلى  33تشرين األول، ص  22/23
، "خصوبة المرأة الفلسطينية بين الرؤيا القومية والواقع االجتماعي"م، 1990تماري سليم ، سكوت آن،  2

 . 35إلى  5 ص، كانون األول من 37، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا، العدد النشرة السكانية

،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية " تحليل تباين الخصوبة البشرية في األردن"،1992رشيد، حيدر حسين فوزي ، 3

  .106،ص
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ثر تباينات عمر اإلناث عند الزواج أ"بعنوان  1993حسين عمر لطفي الخزاعي عامدراسة  -

ركز التحليل على  د، وقفي األردن) غرافية،واقتصادية وديمو اجتماعية،( حسب متغيرات 

ة عند الزواج األول على الخصوبة قبل وبعد ضبط آثار أثر تباينات عمر المرتحديد أ

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك ، والحضارية، واالقتصادية ،تماعيةالمتغيرات االج

وأحداث  ،ة عند الزواج األول في التأثير على الخصوبةأأهمية كبيرة لمتغير عمر المر

ثر المتغيرات قبل ضبط أ ة عند الزواج األولأتباينات كبيرة فيها تبعا لفئات عمر المر

بعد ونه وقد لوحظ أ. المستخدمة في التحليل )ية، حضارةاجتماعية، اقتصادي(المستقلة 

فقد انخفضت التباينات في الخصوبة بالعالقة مع عمر  ،ضبط آثار هذه المتغيرات المستقلة

ة عند الزواج األول بالرغم من أن العالقة بينه وبين الخصوبة بقيت قوية وذات أالمر

ا على الخصوبة ممه ااألول اثرعند الزواج  أةوقد دل ذلك أن لعمر المر، معنوية إحصائية

 .1ثر المتغيرات المستقلة األخرىأ نه عامل مستقل عنالبشرية وأ

واتجاهات الخصوبة في  ،مستويات"بعنوان  1998دراسة خضر محمد خضر عوده عام -

ومعدل الخصوبة العام  ،بااللف 40.5لخاممعدل المواليد ابينت الدراسة أن "محافظة قلقيلية 

كما ، 2.527ومعدل الخصوبة اإلجمالية ،7.27دل الخصوبة الكلية ومع بااللف،177.6

وكان  ،ي الخصوبة هو مدة الحياة الزوجيةأظهرت الدراسة أن أهم المتغيرات المؤثرة ف

عمر األم المتغير الثاني المؤثر في الخصوبة وجاء في المرتبة الثالثة متغير المستوى 

  .2 التعليمي

مستويات الخصوبة في محافظة "بعنوان  2000عام  دراسة عدنان أحمد محمود مالول -

بينت نتائج الدراسة أن معدل المواليد الخام " م1997جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام 

 ومعدل الخصوبة الكلية بااللف، 156.9الخصوبة العام  ومعدل، فباالل 32.8قد بلغ 

                                                 
اثر تباينات عمر اإلناث عند الزواج األول على الخصوبة في األردن من واقع "،1993الخزاعي، حسين عمر لطفي ، 1

 .85اجستير ،الجامعة األردنية،ص،رسالة م"1990المسح السكاني والصحي
،رسالة ماجستير،جامعة النجاح "مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة قلقيلية"،1998عوده، خضر محمد خضر ، 2

 149ص-145الوطنية،نابلس،ص
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ى أهم المتغيرات المؤثرة وقد أشارت الدراسة إل، 2.45ومعدل الخصوبة اإلجمالية  5.01

في الخصوبة عمر األم الحالي ،والعمر عند الزواج األول المتغير الثاني المؤثر في 

  . 1ة الحياة الزوجية المتغير الثالثفي حين كانت مد ،الخصوبة

دراسة في  -محافظة طولكرم"بعنوان  2003دراسة ماهر فؤاد مطيع أبو صالح عام  -

الدراسة موضوع جغرافية السكان في محافظة طولكرم وقد  تناولت هذه" جغرافية السكان

أشارت نتائج دراسته إلى أن معدالت النمو السكاني في محافظة طولكرم قد تأثرت 

ومن  ،منذ نهاية الحرب العالمية األولىبالتطورات السياسية التي تعاقبت على فلسطين 

والتي بلغت  ،1967لحرب أبرزها ما حل بالمحافظة من نقص في النمو السكاني نتيجة 

وقد أظهرت نتائج دراسته أن معدل المواليد الخام بلغ في المحافظة %.3.1نسبته 

، 6.52ومعدل الخصوبة الكلي  ،باأللف145.3ومعدل الخصوبة العام  بااللف،33.9

وعند مقارنته لهذه النتائج مع الضفة وجد أن معدالت  ،3.24ومعدل الخصوبة االجمالي

ولذلك فقد توقع  ،محافظة قد بلغت معدالت أقل من مستوياتها في الضفةوبة في الالخص

قل من ظة في السنوات القادمة سوف يكون أالنمو السكاني في المحاف لالباحث أن معد

  .2 المعدل في الضفة مع افتراض ثبات العوامل المؤثرة على الخصوبة

غرافي وسح الصحي الديمقامت بدراسة عن الم: الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني_ 

بين  اكبير اهناك فرق نأالدارسة  أظهرتوقطاع غزة، وقد  ،م للضفة الغربية 2004

 5.8 ، 4.1معدالت الخصوبة الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد بلغت على التوالي 

في االنخفاض في الضفة الغربية، ويرتبط ذلك بالتعليم  بدأتالخصوبة  نأويتضح  مولود،

معدل الخصوبة بلغ  إذمتعلمات، الغير واليد بين النساء المتعلمات عن يث يختلف عدد المح

                                                 
مستويات الخصوبة في محافظة جنين من واقع التسجيل الحيوي لعام "،2000مالول، عدنان احمد محمود ، 1

 .110ماجستير،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،ص ،رسالة"1997

كتوراه ،جامعة د،رسالة "دراسة في جغرافية السكان -محافظة طولكرم"،2003أبو صالح، ماھر فؤاد مطيع ، 2

 82- 73عين شمس،القاھرة،ص
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نهين أ اللواتي لئكوبين أو، مولود 4.8ثانوي قل من تعليمهن أوصل  اللواتيالكلية للنساء 

  .1مولود  4.6من ثانوي فقد بلغ عدد المواليد  أكثراللواتي  ماأ، مولود 4.5المرحلة الثانوية

  :تويات الدراسة مح1:9

  .فصول خمسة تم تقسيم الدراسة إلى 

  -:اإلطار العام للدراسة ويضم   : الفصل األول

  .مقدمة  -

 .مشكلة الدراسة وأهميتها  -

 . أهداف الدراسة -

 . الدراسة  حدود -

 .منهجية الدراسة  -

 . فرضيات الدراسة -

 . منهج البحث -

 .الخلفية النظرية  -

 . الدراسات السابقة -

 .ة محتويات الدراس -

                                                 

 –رام اهللا .  التقرير النهائي ،م 2004 -غرافيوالمسح الصحي الديم.  م 2006الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1

  .    72- 70فلسطين، ص 
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 .مصادر الدراسة  -

 المراجع  -

 . منطقة الدراسةعن  عامةلمحة  -

  : الفصل الثاني

، التركيب ولاجية، العمر عند الزواج األالحالة الزو ،لتركيب النوعيا ،التركيب السكاني

  .   التركيب االقتصادي، التركيب المهني  ،ميتعليالمستوى ال ،الديني

  : الفصل الثالث

معدل  ،م حيث يضم معدل المواليد الخامفي محافظة طولكر ومعدالتها ،يشمل مستويات الخصوبة

ضافة إلى  العوامل ، إ، معدل الخصوبة اإلجماليالخصوبة العام، معدل الخصوبة الكلي

  .والديموغرافية المؤثرة على الخصوبة في محافظة طولكرم  ،واالقتصادية ،االجتماعية

  :الفصل الرابع 

والعوامل ، ةأبة من حيث عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للمريشمل دراسة اتجاهات الخصو

  .المؤثرة عليها  

  : الفصل الخامس 

  .يشمل النتائج والتوصيات 

  :مصادر المعلومات  -7

  :المصادر المكتبية  - 

  .والدوريات المتعلقة بالخصوبة  والدكتوراهتشمل الكتب ورسائل الماجستير 

  :المصادر الرسمية   - 
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ووزارة الحكم جهات الحكومية مثل بلدية طولكرم، تقارير واإلحصائيات الصادرة عن الوتشمل ال

  .لإلحصاء الفلسطيني يوالجهاز المركز ،ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، المحلي

  :المصادر شبه الرسمية  - 

  .واألبحاث الصادرة عن  النقابات والجامعات  ،والنشرات ،وتشمل التقارير

  :راسة الميدانية  الد - 

 ،والمقابالت الشخصية إضافة إلى المالحظات الشخصية ،تعتمد بالدرجة األولى على االستبيان

  .ةوخبرة الباحث

  :عن منطقة الدراسة  عامةمحة ل

)   Birat Soreqa( منها بيرات سوريقا ، هناك العديد من التفسيرات ألصل تسمية طولكرم

ي الطقوس وف. 1هذا االسم في عهد الرومان من القرن الثالث ، وقد أطلق وتعني بئر كرم مختار

ن في أما في عهد الكنعانيي ،2باعتبارها مدينة قديمة )سانثو كارمثا(سم السامرية ذكرت طولكرم با

وفي العصر . 3كرم وتعني تل العنب - والمتوسط فقد كانت تسمى تل ،العصر البرونزي المتقدم

  .وتعني جبل العنب وثم حرفت أخيرا إلى طولكرم  األموي أطلق عليها اسم طور كرم

كرم زمن االنتداب لمدينة طول ، وكان20/9/1918وقد خضعت المدينة لالنتداب البريطاني في 

خذ منها بموجب معاهدة رودس وقد أ، نماَود 35275زراعية مساحتها  البريطاني أراض

  .4نماَود 2442وبقي حوالي ، ونماَد 32833

استولى اليهود على معظم األراضي السهلية الواقعة للغرب من المدينة فقد ، 1948ما في عام أ

           وفقدت طولكرم مساحات كبيرة من أراضيها وأراضي القرى التابعة لها قدرت بنحو 

                                                 
 .   247م،  ص 1988، دار الطليعة، بيروت، )بالدنا فلسطين(الدباغ، مراد مصطفى ،  1
 186م، ص 1876مجلة كورترلي،  2
 .   247الدباغ، مراد مصطفى ، مرجع سابق،  3
، 1964- م1963قسم الجغرافيا، - ، جامعة دمشق كلية االداب) مدينة طولكرم، دراسة اقليمية(بدير، احمد محمد   4

 .   21ص
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وقد عاشت المدينة بعد هذا ، 1من مجموع اراضيها% 60,1، أي حوالي )  2كم 502,361( 

الهاشمية حتى عام  األردنية، وتبعت المناطق للمملكة األردنيةعربية التاريخ فترة من الوصاية ال

  .م 1967

، اإلسرائيليوخضعت المدينة لالحتالل  ،حرب السادس من حزيران عتم، وق1967وفي عام 

 أسلوبالذي عانت منه مدينة طولكرم مثل باقي مناطق الضفة الغربية، وقد مارس االحتالل 

وشق الطرق والشوارع االلتفافية على حساب  ،صبات اليهوديةالتخطيط العسكري بزرع المغت

  ، وفي المقابل لم تسمح بالتوسع الطبيعي للمدن والقرى وقطاع غزة ،الضفة الغربيةمصادرة 

عمرانية خارج المناطق التي حددتها سياسة  إنشاءاتالفلسطينية وعملت على هدم وحرق أي 

  .    2حكومة االحتالل 

تحت ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبعت البلديات إلى وزارة الحكم  دخلت 1995وفي عام 

  .وبرامج تطوير المدن والقرى  أسسالمحلي التي وضعت 

  )1:1خارطة (والموضع  الموقع

طولكرم في الوسط الغربي من فلسطين الطبيعية وفي شمال الضفة الغربية  محافظةتقع : لموقع ا

وتنحصر بين  عن شاطئ البحر المتوسط، 2كم 17د مسافة المتوسط وتبع األبيضشرق البحر 

1 شماالَ، وبين خطي طول 32ºَ 26و 32º 14َ عرَض  دائرتي َ 35º  َ35 12وº شرقاَ، وتعد 

19عرض  دائرةمدينة طولكرم مركز المحافظة، وهي تقع على  َ 32º شماالَ، وخط طول     

10َ 35º َمن مساحة الضفة % 4.3أي ما يساوي ( 4 2كم 239.9وتبلغ مساحة المحافظة  3شرقا

  . 5 2كم 5570الغربية والبالغة 

                                                 
 247الدباغ، مراد مصطفى ، مرجع سابق، ص   1
، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ص توزيع وتخطيط الخدمات التجارية في مدينة طولكرمم، 2003عوض، محمد ناجى،  2

30( 
3 p101 . university atlas, George and Son limited 
، مسح )2(، نشرة رقم دائرة االستشعار عن بعد مشروع قاعدة المعلومات الجغرافيةطيني، المركز الجغرافي الفلس 4

  ) 8التجمعات السكانية العربي في فلسطين، القدس، فلسطين، ص 
ول، الجزء الثاني، الطبعة الموسوعة الفلسطينية، المجلد األ.  الموضع والموقعم، فلسطين،1990عبد القادر عابد،  5

   5)  10ت، ص ، بيرواألولى
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  2008التجمعات السكانية في محافظة طولكرم : )1-1خارطة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، رام اهللا فلسطين2007النتائج النهائية للتعداد ، محافظة طولكرم 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني : المصدر 

 150000: 1:مقياس رسم 
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ودية  صدعية قادمة من م طولكرم على هضبة صغيرة محاطة بأتقو: وضعاما بالنسبة للم

 ،شماال ومروادي الز :ودية هيجاه السهل الساحلي غربا، وهذه األالمرتفعات شرقا تنحدر بات

ل وتمث، صالحة للزراعة ، وتحيط بها أراضوالمدينة تشرف على سهل ،ووادي التين جنوبا

لما  ؛والذي يعرف بمثلث الرعب ،جنينو ،إلى نابلسإضافة طولكرم واحدة من مدن المثلث 

وهي بذلك تتميز بموقعها على الحد الفاصل بين   .1هله من شجاعة ضد المستعمرينيقدمه أ

  . راضي الجبلية التي تمتد إلى الشرق من المدينة، واألالطبيعة السهلية الساحلية الخصبة

راضيها المسلوبة، ر األبيض المتوسط من أغرب المدينة وصوال إلى البح راضي الواقعةوتعد األ

اتفاقية حسب  واسرائيل دنرصل بين األم التي كانت تف1967حيث شكل موقع المدينة حدود 

  .م 1949بريل من عام الموقعة في إ اإلسرائيلية -ردنية الهدنة األ

،  بين أراضي السلطة الوطنية الفلسطينيةراضي مدينة طولكرم حداَ فاصالوحاليا تشكل أ

وتقع قرى الصعبيات إلى الجنوب من طولكرم، ومن .  اسرائيلواألراضي المغتصبة من قبل 

ومدينة الطيبة، ومن الشمال قرى الشعراوية، وتقع م 1949خط الهدنة لعام الجنوب الغربي 

  . كم  27من طولكرم على بعد  الشرقمدينة نابلس إلى 

 ،أو الجوفية ،المياه سواء المطريةوخصوبة التربة، ووفرة  ،ولقد ساعدت ظروف الموضع

الل فترة قصيرة من القرن وتطورها خ ،بظروف متميزة، ساعد ذلك على نمو المدينة وإحاطتها

الماطر الدافئ والحار الجاف ويسود في طولكرم المناخ المتوسطي الذي يمتاز بالشتاء  الحالي،

وعدم وجود حواجز  ،ية الغربيةوانفتاحها على البحر من الناح ،ونتيجة لموقع طولكرم. صيفا

، في درجات الحرارة جبلية فقد ساهم ذلك في وصول المؤثرات البحرية التي تحد من الفرق

المعدل السنوي ويبلغ ( ملم 406.9وكذلك زيادة كميات األمطار السنوية التي تبلغ حوالي  

                                                 
م، 1985، الدائرة الثقافية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلسلة المدن الفلسطينية، ) طولكرم –قصة مدينة (علي، حسن ،  1

 .) 37ص 
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كانون الثاني، شهر شهر برودة هو ويعتبر أكثر األ 1م 2008لعام % 57للرطوبة النسبية فيها 

  .شتاَء  14ºصيفا،  27ºالحرارة  كثرها حرارة شهر آب، ومعدل درحاتوأ

وبالنسبة للرياح السائدة في طولكرم .  24.5º فيبلغ ما بالنسبة لمعدل درجات الحرارة السنويةأ

 ،مطار، وهي رياح آتية من الضغط العالي للبلقان، واألفاغلب الرياح غربية تجلب الرطوبة

ورياح جنوبية شرقية قادمة من الضغط العالي ي هذه الرياح الشمالية التي تعد باردة جافة، وتسم

ما في فصل الصيف فتهب على أ.  ، وتكون باردة جافة المتمركز في قلب الجزيرة العربية

   .2المدينة رياح غربية تحمل اسم نسيم البحر

م على 1997رة اإلحصاء المركزية مدينة طولكرم حسب دائ فيتوزع سكان سكانما بالنسبة للأ

  :النحو الوارد بالجدول 

  .م1997للعام  توزيع السكان في مدينة طولكرم )1:1(جدول رقم

  )نسمة( عدد السكان  المنطقة
  نسبة السكان

)%(  

، شويكة، طولكرم

  ارتاح
33949  60.1  

  11.1  6297  ذنابة

  0.5  260  عزبة الطياح

  17.9  10080  مخيم طولكرم

  10.4  5891  شمسمخيم نور 

  100  56477  المجموع
    :المصدر 

  .   70ـ 54ص   مصدر سابق،  م، 2000الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي 

                                                 
. 2008التقرير السنوي : االحوال المناخية في االراضي الفلسطينية . م 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1

 45 - 44ص .  6و  4جدول رقم 
 33عوض، محمد ناجي، مرجع سابق، ص  2
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لمدينة طولكرم ،حيث يندرج تحت مفهوم  المدينة  اإلداريةالتقسيمات  السابق نالحظ من الجدول

كما تضم المدينة . ة الطياحباإلضافة إلى طولكرم، شويكة، ارتاح، ذنابة ،باإلضافة إلى عزب

  .ونور شمس ، طولكرم: هما مخيمين 

تتركز في مدينة طولكرم وشويكة وارتاح   األكبرإن النسبة ) 1:1(ونالحظ من الجدول رقم 

 ،من السكان% 17.9من السكان يليها مخيم طولكرم ويشغل حوالي % 60.1حيث تشغل حوالي 

من % 10.4، ويشغل حوالي ا مخيم نور شمسمن السكان يليه% 11.1ومن ثم ذنابه حوالي 

من السكان، ويتأثر توزع السكان % 0.5ناها نسبة عزبة الطياح التي تشغل حوالي السكان أما أد

بالنسبة للمناطق  األكبرفي منطقة معينة في مساحتها فمساحة طولكرم وشويكة وارتاح تعتبر 

، كبر من عزبة الطياحتجمع ذنابه أر مساحة من نور شمس وكب، ومخيم طولكرم يعتبر أخرىاأل

كبر تتمتع بالتوسع العمراني أكثر من غيرها من المناطق، ويدعمها  فالمناطق ذات المساحة األ

وعدم  ،وغيرها من العوامل الجاذبة للسكان ،واألسواق ،ومراكز الرعاية الصحية ،توفر الخدمات

  . لهم توفرها يعتبر من العوامل الطاردة 

السكان في محافظة طولكرم في المدينة والبلدات والقرى المحافظة، فيتوزع  على مستوى ماأ

  :والمخيمات كما يلي 

  .  م  2007لعام  توزيع السكان في محافظة طولكرم حسب مكان اإلقامة )1:2(جدول رقم 

  (%)نسبة السكان  )نسمه(عدد السكان   التجمع السكاني

  32.5  50912  المدينة

  39.2  61342  البلدات

  17.5  27548  القرى

  10.8  16990  لمخيماتا

  100  156792  المجموع

ملخص –م 2007النتائج النهائية للتعداد محافظة طولكرم،  ،2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني :المصدر

  فلسطين  -، رام اهللا 48 – 45ص  2السكان،المباني،المساكن،المنشآت جدول رقم 
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في يقيمون بصورة رئيسية طولكرم  إن السكان في محافظة) 2:1(من الجدول رقم  يتضح

في  الريفيةنسبة القاطنين في المناطق حيث تصل والبلدات،  القرىأي في  الريفيةالمناطق 

نسبة السكان بينما تصل السكان في المحافظة،  مجموع عددمن %  56.7محافظة طولكرم 

سكان المخيمات فقد  أماالسكان،  جموعممن % 32.5حوالي  إلى الحضريةالمقيمين في المناطق 

نسبة  إرتفاعوالسبب في .  السكان في المحافظة  من مجموع% 10.8نسبتهم حوالي  بلغت

 22قرى المحافظة والتي تشكل  ضافة إلىإبلدات  9هو وجود  الريفيةالقاطنين في المناطق 

   .تجمعا سكانيا
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  الفصل الثاني

  فظة طولكرمالتركيب السكاني في محا

لتعرف عليها من بيانات التعداد الخصائص الكمية للسكان التي يمكن ا يعني التركيب السكاني

   .1والثقافي ،والديني ،واللغوي ،واالقتصادي ،والنوعي ،هم هذه الخصائص التركيب العمريوأ

رفة نسبة حيث يتم من خالله مع غرافية ألي مجتمع،موويمثل التركيب السكاني أهم المظاهر الدي

  .ونسبة الجنس ألي مجتمع، ومعدل اإلعالة ،وكبار السن ،صغار السن

  التركيب العمري  2:1

وبشكل عام . األعمار المختلفة فئات فييعتمد اعتبار السكان صغارا أو كبارا على نسبة السكان 

 هذان فإ%35سنة أكثر من  15أعمارهم عن  ذين تقليمكن القول إنه إذا كانت نسبة السكان ال

   65وإذا كانت نسبة كبار السن أي   ،نه مجتمع شابالمجتمع السكاني يتصف على أساس أ

ما إذا ،أ"شيخوخة"مجتمع يتصف بأنه مجتمع ن هذا المن هذا المجتمع فإ% 10لى أكثر من فأع

 نقول إن المجتمع يسير في النمو إلى مجتمع شاب،فازدادت نسبة صغار السن في المجتمع 

سنة  65جتمع آخذ باالتجاه نحو الشيخوخة إذا أخذت نسبة السكان فوق العمر ن المونقول إ

  .  2رتفاعباإل

عدم التجاوب  :وهناك صعوبات عديدة تواجه عملية جمع البيانات المتعلقة بأعمار السكان مثل

ن الكثير من تماد البعض على تقدير العمر، إضافة إلى أمع المشتغلين في جمع البيانات، واع

  . 3مارهمث الشابات يملن إلى تقليل أعمارهن، بينما يميل كبار السن إلى المبالغة في أعاإلنا

                                                 
 397م ، ص 1980، دار النهضة العربية، بيروت جغرافية السكانابو عيانة ، فتحي محمد ،  1
م، ص 1999، ترجمة فوزي سهاونه، قسم الدراسات العليا، الجامعة االردنية، مقدمة في علم السكان، . ويكس، جون ر 2

206 
 .128، ص مرجع سابقم،  2003ابو صالح، ماهر،  3
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، وقدرتهم اإلنتاجية والزيادة ،ومن خالل فئة األعمار يمكن التعرف على قابلية السكان للنمو

  .ل وفقا للخدمات الضرورية والعامةحاجتهم للعم ومدى

عدد األطفال في سن التعليم اإللزامي وهي ن التركيب العمري يكشف عن أضف إلى ذلك فإ

  .  الفئات المعالة وكذلك حجم القوة البشرية 

كرم إلى ثالث فئات عمرية نه يمكن تقسيم السكان في محافظة طولوكما في أي مجتمع، فإ

  :على النحو اآلتي  هيعريضة 

  ).14- 0(فئة صغار السن  -1

 ).64-15(فئة متوسطي السن  -2

  ).فاكثر65( فئة كبار السن -3

  

  ):14-0(فئة صغار السن : -1

، وغير منتجة في أغلب وتتصف بأنها فئة غير متكاثرة وهي تمثل قاعدة الهرم السكاني،

وهذه الفئة ال تسهم في  ،الضمان الوحيد لمستقبل السكان في أي مجتمع األحيان، كما أنها تعد

  .تتأثر بعاملي المواليد والوفيات كما حركة الهجرة،

م إن نسبة صغار السن في محافظة 2007اإلحصاء المركزية ةالنتائج النهائية لدائر تشير

بينما بلغت نسبة صغار السن في محافظة  ،السكان مجموع من% 39.4طولكرم قد بلغت 

من مجموع % 40.0ظة نابلس من مجموع السكان، وكذلك األمر في محاف%40.0جنين 

في حين انخفضت في  ،من مجموع السكان% 42 ما في محافظة قلقيلية فقد بلغتالسكان أ

أما في الضفة الغربية .  فة مقارنة بباقي محافظات الض% 38.0والبيرة إلى أدناها  ،رام اهللا

بلغت ) 14- 0(ت النتائج النهائية لدائرة اإلحصاء المركزية إن نسبة صغار السن فقد أشار

  . 1السكان مجموعمن %  40.4

                                                 
 .   62، ص )2(جدول رقم .  م،  مصدر سابق 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1
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 ن نسبة صغار السن في محافظةأ إلىتشير  2008لميداني عام مسح افي حين إن  نتائج ال

ويعود هذا التباين بين صغار السن إلى .  السكان مجموع من%42.5طولكرم بلغت نحو 

وجود اختالفات في مستويات معيشة سكانها ترجع بالدرجة األولى إلى التفاوت في مستويات 

في المستوى  ان هناك اختالفكما أ.  فظة ، واالجتماعي لكل محاوالثقافي ،التطور االقتصادي

  .  والعمر عند الزواج األول  ،التعليمي

، م2007في نسبة صغار السن بين نتائج دائرة اإلحصاء المركزية عام  اكما إن هناك تفاوت

معدالت الخصوبة العمرية في  إرتفاعم، وهذا يعود إلى 2008ونتائج المسح الميداني 

  .نسبة صغار السن في المجتمع  إرتفاع، مما يؤدي إلى )لثالث انظر الفصل ا( المحافظة 

- 0(م فقد بلغت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم من    1997وبالمقارنة مع تعداد عام 

والجدول رقم .  من مجموع سكان المحافظة %  42.9سنة في محافظة طولكرم بلغت ) 14

حسب فئات العمر ونمط السكن لسنة يبين توزيع السكان في محافظة طولكرم )   2:1(

  م  2007-م 1997

توزيع السكان في محافظة طولكرم حسب فئات العمر ونمط السكن  )2:1(جدول رقم  

  م2007 – 1997لعامي 

الفئة 

العمرية 

  بالسنة

)2(م 2007محافظة طولكرم   )1(م 1997محافظة طولكرم   

  %مجموع  مخيمات  قرى  مدن  %مجموع  مخيمات  قرى  مدن

0-14  42.4  43.2  43.4  42.9  38.2  39.1  40.8  39.4  

15 -64  53.2  52.1  52.5  52.6  58  56.5  55.4  56.6  

65+  4.4  4.7  4.1  4.5  3.8  4.4  3.8  4  

  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع
  58- 53، ص6محافظة طولكرم، الجزء األول، جدول رقم ) 1999(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )1:(المصدر

  . 62ص ) 2(جدول رقم ، مصدر سابق ،م2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) 2: (المصدر رقم
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قاربة في جميع مناطق م مت2007إن نسبة صغار السن في عام ) 2:1(يتبين من الجدول رقم 

في معدالت  إرتفاعدل على على من بقية المناطق، مما يالمحافظة، وإن كانت في المخيمات أ

، وانخفاض نسبي في معدالت الوفيات في هذه المنطقة نتيجة للتحسن الذي تشهده الخصوبة

في نسبة  ان هناك انخفاض، وتطورها من سنة إلى  أخرى، ونالحظ كذلك أاألوضاع الصحية

م، فقد انخفضت نسبة صغار السن 1997م عنه في عام 2007صغار السن في تعداد عام 

مستوى  إرتفاعم وهذا يعود إلى  2007في عام  39.4م إلى 1997في عام  42.9من 

  .  الوعي في تنظيم النسل لدى المرأة بشكل خاص 

ة في التعدادين ن نسبة صغار السن متفاوت، أن نالحظ أ)2:1(نا من بيانات الجدول رقم ويمكن

 إرتفاعن كانت في المخيمات أعلى من بقية المناطق، مما يعبر عن حسب نمط السكن، وإ

 ،قل من القرىالمدينة فنجد إن نسبة صغار السن أأما في .  في معدالت الخصوبة نسبي 

سرة، كما إن ى الوعي الصحي المتعلق بتنظيم األمستو إرتفاعويعود ذلك إلى  ؛والمخيمات

 ،والتعليمية بين المدينة والقرى ،والثقافية ،في المستويات االقتصادية اهناك اختالف

  .وتات في نسبة صغار السن بين هذه المناطق مما يخلق تفا ،والمخيمات

سن في المدينة سوف يقلل من نسبة إعالتهم، وهذا أمر وال شك إن انخفاض نسبة صغار ال 

خذ بعين سرة، ولكن يجب األجابي باعتباره سيخفف العبء الملقى على عاتق رب األيإ

يقلل من حجم الفئة نه سوف سلبي في المستقبل، أل تأثيراض له االعتبار إن هذا االنخف

  .  المنتجة عندما يصبح هؤالء الصغار منتجين 

كما إن هناك اختالف في نسبة صغار السن بين السكان العرب واليهود كما هو مبين في 

بينما ارتفعت هذه النسبة % 29حيث بلغت نسبة صغار السن عند اليهود ) 2:2(الجدول رقم 

بينما وصلت في % 45لضفة الغربية ما نسبته وسجلت ا% 43.3في القدس إلى  الفلسطينيون

  .من مجموع السكان% 50طاع غزة إلى ق
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اليهود  اض معدالت الخصوبة لدىولعل هذا التفاوت في نسبة صغار السن يعود إلى انخف 

والسبب في ذلك إن اليهود يعتمدون الفلسطينيون القاطنين في القدس؛  ها عند السكانإرتفاعو

اتهم، والخدمة في الجيش معتمدين في مستعمر من الخارج لملءى استقطاب مهاجرين عل

ضافة قوة وحماية لدولتهم كما يدعون ذلك من أجل إ)  64- 15( الفئة الوسطى  ذلك على

  .ك يقل اهتمامهم بفئة صغار السن ألنها غير منتجةلذل

بعد الديني لتأثير ال، وذلك ما السكان الفلسطينيين بالقدس فترتفع لديهم نسبة صغار السنأ 

ن كثرة اإلنجاب سوف تعالج عتقادهم أوالعادات واختالف المستوى التعليمي باالضافة الى ا

القاطنين في القدس من أجل تهويد  نالخلل الديموغرافي التي تتبعه اليهود ضد الفلسطينيي

  .المدينة 

وخاصة في وقطاع غزة فنجد نسبة صغار السن عندهم مرتفعة  ،ما بالنسبة للضفة الغربيةأ 

معدالت الخصوبة خاصة إن قطاع غزة يتكون معظمه من  إرتفاعويعود ذلك إلى  ؛غزة

معنى ذلك انخفاض في مستويات التعليم والثقافة وقلة الوعي الصحي الناتج عن  ،المخيمات

مما أدى بدوره إلى  ،وانتشار ظاهرة الزواج المبكر بين اإلناث فيها ،تأخر الخدمات الطبية

  .  دالت الخصوبة مع إرتفاع

هذه الفئة  سنة) 14- 0(ن معظم سكان مجتمع الدراسة هم من فئة صغار السن يتبين مما سبق أ 

أي ال يساهمون في  ،على مقاعد الدراسةبأنها غير منتجة، وما زال معظمهم  ذكرناكما سبق و

ت الخصوبة معدال إرتفاعوهذا يعود إلى  ،معدالت اإلعالة إرتفاعوهذا مؤشر على  ،سوق العمل

  .  كما سيتضح الحقاَ 

  ):64- 15(من السن يمتوسط -2

تعد هذه الفئة المحور األساسي لنمو السكان حيث يبدأ سن الزواج بالنسبة للذكور واإلناث 

وبالتالي تسهم في زيادة إنجاب األطفال مما يؤدي إلى زيادة عدد السكان، كما أنها الفئة 

والمنتجون والرواد والجنود، ويعتمد النشاط االقتصادي المنتجة في المجتمع، فمنها العاملون 



 29

ألي دولة على هذه الفئة، كما يعتمد عليها في حماية الدولة من اإلخطار الخارجية، وتعتبر 

هذه الفئة المعيلة للفئتين االخرتين صغار وكبار السن، ويعتمد عليها المجتمع كذلك في البناء 

 بير حيث إن معظم المهاجرين يكونونالهجرة بشكل كوتسهم هذه الفئة في حركة  ،والتطور

  .ينلفئتين األخريكبر من اوحجم هذه الفئة أ، من هذه الفئة

حسب نتائج اإلحصاء المركزي الفلسطيني لعام ) 64- 15(يشكل السكان في فئة العمر 

من مجموع السكان في الضفة الغربية في حين بلغت نسبة السكان في  1% 54,0م  2007

من مجموع % 56.6م حوالي 2007في محافظة طولكرم لعام )64- 15(العمرية الفئة 

من مجموع %55.0في حين بلغت في محافظة جنين حوالي ) 2:1الجدول رقم (السكان

من مجموع السكان %54.4السكان في المحافظة، وكانت نفس النسبة في محافظة قلقيلية 

  . مقارنة بباقي المحافظات% 55.5بينما في محافظة رام اهللا والبيرة فقد بلغت 

السن نجدها في رام اهللا والبيرة ويعود ذلك إلى الوضع  على نسبة لمتوسطينالحظ  إن أ

وكذلك وجود الصروح العلمية كجامعة  ،السياسي واالقتصادي التي تشهده مدينة رام اهللا

 ةضفة الغربينحاء الاهد التي يقصدها الطالب من جميع أوغيرها من المع ،بيرزيت

والخارج، كذلك تتوفر في مدينة رام اهللا الكثير من فرص العمل نظرا لمركزيتها بالنسبة 

لباقي المحافظات، ناهيك عن الوضع السياسي الذي أدى إلى تمركز عدد كبير من الموظفين 

  .   ةقوات األمن الفلسطيني، ونتيجة لوجود جميع الوزارات

م فقد بلغت نسبة السكان في الفئة العمرية وحسب نتائج المسح الميداني لمحافظة طولكر

نسبة متوسطي السن في محافظة  إرتفاعمن مجموع السكان، ويرجع 55.1%) 15-65(

الطالب من محافظات مختلفة، وقد أسهم  لى وجود جامعة خضوري التي يقصدهاطولكرم إ

ليوم في ا ي يقصدها طالب محافظة طولكرم للدراسة والعودة في نفسقرب مدينة نابلس الت

    .نسبة هذه الفئة إرتفاع

                                                 
 .  61، ص )1(م،  مصدر سابق، جدول رقم 2008 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، 1
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عن التركيب العمري لليهود في  1999سنه   world population sheetوقد ورد في 

بينما بلغت نفس النسبة لهذه الفئة حسب % 61بلغت 64- 15السن من  إن فئة متوسطي .إسرائيل

سنه  في مدينه القدس للسكان الفلسطينيون  Maya chohen and naama shaherدراسة 

يبين الفرق في النسبة للسكان في إسرائيل والسكان غير ) 2:2(، والجدول رقم 52.6بلغت 1996

  . اليهود في القدس حسب فئات العمر المختلفة 

في القدس والضفة الفلسطينييون فئات العمر الرئيسية للسكان اليهود و ):2:2(جدول رقم  

 1996/1999الغربية وقطاع غزة خالل الفترة ما بين عامي 

  % قطاع غزه  %الضفة الغربية  %)القدس(الفلسطينيون  %)القدس( اليهود  فئات العمر

0-14  29  43.3  45  50  

15 -64  61  52.6  51  47  

65+  10  4.1  4  3  

  100  100  100  100  المجموع

  : المصدر

1999world population sheet    -1  

2- Maya choshn and Naama Shahar, 1996, statistical year book .  1 of Jerusalem, The 
Jerusalem institute for Israel, Jerusalem, 1997 .      

  

ففي إسرائيل ترتفع نسبه كبار السن وتنخفض نسبه صغار السن وهذا دليل واضح على انخفاض 

نسبه صغار  إرتفاعفي القدس فنالحظ  الفلسطينيونمعدالت الخصوبة بينما نجد العكس للسكان 

في السن ويعود ذلك إلى األسباب السياسية التي تتعرض لها  رن مع انخفاض في نسبتها للكباالس

سباب على زيادة عدد السكان اليهود أل لإسرائيمدينه القدس من قبل اليهود حيث تعمل 

ائيل نتيجة لتشجيعها على سرة متوسطي السن في إوكذلك ترتفع نسب ،وسياسية ،ديموغرافية
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ا الدائم على استقطاب ولحرصه ،مستعمراتها أجل زيادة أعداد السكان لملء الهجرة إليها من

، كما ان تأثير متوسط العمر لدى االشخاص له تأثير على الجيش الشباب من أجل الخدمة في 

سنة بالنسبة  67سنة مقابل  78فئة كبار السن ذلك ان التوقعات العمرية بالنسبة لليهود قد بلغت 

 هي وسيلتهمن زيادة اإلنجاب المقابل يعد الفلسطينيون القاطنون في القدس أ وفي. للفلسطينيون 

  .من قبل اليهود فيها والمتبعةغرافي والخلل الديم حداثإ التغلب على سياسةجل من أ

) 64- 15(السن  نسبة متوسطي إرتفاع) 2:2(الجدول  أما في الضفة الغربية فنالحظ من  

فقد ارتفعت فيها نسبة صغار السن إلى كبار % 47ت نسبتها بالمقارنة مع قطاع غزة التي بلغ

معدالت الخصوبة بشكل كبير، كما إن انخفاض المستوي المعيشي  إرتفاعويعود ذلك إلى  ،السن

و التعليمي، واالكتظاظ السكاني، واألوضاع السياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في قطاع 

  .  نسبة صغار السن  رتفاعإغزة يؤديان إلى خفض نسبة الشباب و

  +) 65(كبار السن   _3

ن م أ2007كن في الضفة الغربية عام والمسا ،أظهرت النتائج النهائية للتعداد العام للسكان

وفي  ،1من مجموع السكان في الضفة الغريبة % 3.3فأكثر كانت  65نسبة كبار السن 

في .   2سكان في المحافظة من مجموع ال% 3.9محافظة رام اهللا كانت نسبة كبار السن 

من % 3.2حين بلغت نسبة كبار السن في محافظة طولكرم حسب نتائج المسح الميداني 

م 1997ة لعام والمساكن في الضفة الغربي ،مجموع السكان بالمقارنة مع التعداد العام للسكان

ي من مجموع السكان ف% 3.9فأكثر كانت  65ن نسبة كبار السن وقد أظهرت النتائج أ

  .  3الضفة الغربية

وقد مثال التركيب العمري في محافظة طولكرم  يالسكان الهرم) 2:1(يضم الشكل رقم 

على  م2007 ية لتعداد السكان والمساكن للعاموالنوعي للسكان والمستمدة من النتائج النهائ

                                                 
   . 61، ص )1(م،  مصدر سابق، جدول رقم 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1
 .   61، ص ) 1(م، جدول رقم 2008نفس المصدر،  2
 62، ص ) 2(م، جدول رقم 2008نفس المصدر،  3
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من كبيرة  ن المجتمع فيه نسبةعلى أ عريضة وهذا يدل الهرمن قاعدة ويالحظ  أ ،التوالي

صغار السن، كما نالحظ أن نسبة الذكور أكبر من نسبة اإلناث في القاعدة وهذا أمر طبيعي 

كبر من لكن توقعات الحياة لإلناث تكون أ كبر من اإلناثوواضح ألن الذكور يولدون بنسب أ

باإلضافة عن الذكور، +) 65(نسبة اإلناث في الفئات العمرية  إرتفاعوهذا ما يفسر  ،الذكور

  . ن الذكور في الفئات الوسطى يهاجرون للخارج إما للعمل أو الدراسة ذلك فإإلى  

هناك تشابها كبيرا في التركيب النوعي للسكان في محافظة طولكرم في  ايضا ان تضحوي

م فيما عدا بعض االختالفات التي تظهر في بعض الفئات ، فنسبة 2007م و 1997العامين 

م ولعل السبب في ذلك 2007من تلك النسبة في تعداد م اكبر 1997صغار السن في تعداد 

م حيث بلغ معدل 1997هو ارتفاع معدل الخصوبة العام ومعدل المواليد الخام في تعداد 

لف بينما بلغ معدل المواليد باأل 147.7م 1997الخصوبة العام في محافظة طولكرم للعام 

تعليم وبخاصة االناث ساهم في كما ان االهتمام بال. 1بااللف  32.8الخام لنفس العام 

عنها  2007حيث انخفضت هذه النسبة في العام  4-0انخفاض نسبة صغار السن في الفئة 

م وذلك الرتفاع المستوى التعليمي بين االناث مما اسهم في تقليل الفترة التي 1997في عام 

هذه الفئة  تكون فيها قادرة على االنجاب وهذا اثر بشكل واضح على نسبة صغار السن في

  . م 2007على مستوى المحافظة في العام 

وفي الفئات االخرى نجد نسبة الذكور واالناث ترتفع تارة وتنخفض تارة اخرى ، وفي الفئة 

م ويعود ذلك بالدرجة 1997م عنه في العام 2007نالحظ انخفاض كبير في العام  24- 20

وعند الفئة . ج البنات خارج المحافظة االولى الى ارتفاع نسبة التعليم ، و ارتفاع نسبة زوا

في  107م الى 1997في العام  99نسبة النوع انخفاضا مفاجئا من  رتفعحيث ت 44- 40

م او 1997وربما يعود ذلك الى ارتفاع حجم الهجرة لدى الذكور في العام  م2007العام 

قة في العام وتستمر هذه النسب باالنخفاض في الفئات الالح.ارتفاع معدل الوفاة بينهم 

  .م 2007م عنه في 1997

  

                                                 
،  45ص  1جدول رقم ,  99ص  14جدول رقم ) الجزء االول(محافظة طولكرم ) . 1999(الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني .  1

 . 169ص  28وجدول 
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  في محافظة طولكرم يم السكانالهر )2:1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دائرة االحصاء ، 2007اعداد الباحثة باالعتماد على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن  :المصدر 

  .2008، محافظة طولكرم، المركزية

المجتمع في المحافظة يقع في مرحلة الشباب ضمن ن أ) 2:1(وكذلك نالحظ من الشكل رقم 

إذ بلغ العمر الوسيط حسب نتائج التعداد العام لسكان ، مراحل االنتقال الديموغرافي

في حين بلغت نسبة كبار السن إلى صغار السن في .   1سنة  19م نحو 2007والمساكن 

التركيب العمري يودي وهذا النوع من ، %7.5محافظة طولكرم حسب نتائج المسح الميداني 

معدالت اإلعالة داخل المجتمع، فقد بلغت نسبة اإلعالة الخام في محافظة طولكرم  إرتفاعإلى 

، في حين بلغت نسبة إعالة صغار السن في محافظة % 75.6م نحو 2007حسب تعداد 

68.5طولكرم   إرتفاع، وهذا دليل على 2%   7.1، أما نسبة إعالة كبار السن فقد بلغت %ِ

  .  معدالت الخصوبة  رتفاعنسبة صغار السن نتيجة إل

                                                 
النتائج :  م1997 - التعداد العام للسكان والمساكن والمنشاتم ، 1999الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  1

 .  58 – 53، ص 6جدول رقم .  فلسطين -رام هللا ) .  الجزء األول ( ،محافظة طولكرم –تقرير السكان .  النھائية 
 .   38م،  مصدر سابق، ص 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  2

 

 لعام )1(

 م2007
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      نسبة صغار السن      إرتفاعكثر إلى فأ+) 65(ب انخفاض نسبة كبار السن ويعود سب

ن نسبتها ت الخصوبة والوفيات في المجتمع ألحيث تعد هذه الفئة انعكاسا لمعدال) 14- 0( 

الهجرة التي تؤثر في عدد الذكور وهو  ،خردياد نسبة صغار السن، وهناك سبب آتقل باز

نسبة الذكور من  إرتفاعحيث يكون المعظم من الذكور، وكذلك ) 64- 15( في الفئة العمرية

، مما يؤدي إلى رفع ناث في نفس الفئة العمريةمقارنة مع نسبة اإل) 14- 0(ر السن صغا

  .ذه الفئة العمرية عن نسبة الذكورناث كبيرات السن في هنسبة اإل

بينما % 10نالحظ أن نسبة كبار السن في إسرئيل ترتفع إلى ) 2:2(ظر إلى الجدول وبالن 

ويعود ذلك إلى انخفاض مستوى الخصوبة في إسرائيل % 3دناها في قطاع غزة نجد أ

نسبة كبار السن في إسرائيل  إرتفاعه في قطاع غزة، ومن األسباب التي تكمن وراء إرتفاعو

ية والعناية بكبار السن حيث توفر لهم الدولة مخصصات مستوى الرعاية الصح إرتفاعهو 

  . مالية ورعاية صحية 

 4.1في القدس وفي الضفة الغربية فقد بلغت حوالي  الفلسطينيونما فئة كبار السن للسكان أ

على التوالي وهناك تقارب كبير في نسبة كبار السن في تلك المنطقتين، ويرجع ذلك  4و 

 .  لمعيشي حيث االضطهاد والكبت العائد إلى سياسة االحتالإلى التشابه في الوضع ال

  التركيب النوعي 2:2 

تنبؤ كبر في الد الذكور مقابل عدد االناث، حيث إن للخصوبة األثر األعد: يقصد بنسبة النوع

اليد نساني يولد عدد من الموبنسب الذكور إلى اإلناث، ومن المعروف أنه في كل مجمتع إ

خصوبة و الوفاة، وال ،ثر التركيب النوعي بالهجرةيولد من اإلناث، ويتأالذكور أكثر مما 

وتؤثر نسبة النوع في .  ناث حداث تفاوت بين نسبة الذكور واإلبشكل متباين مما يؤدي إلى إ

ناث اللواتي في سن ، حيث تؤثر هذه النسبة في حجم اإلمعدالت الخصوبة الحالية والمستقبلية

  .  الحمل 
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لعام  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيضفة الغربية حسب بيانات نوع في البلغت نسبة ال

طولكرم لدى وعن نسبة النوع في محافظة 1انثى  100ذكر مقابل كل  103.1م نحو 2007

، 2في الضفة  104.1على من نسبتهم في الضفة حيث بلغت سنوات أ 5األطفال أقل من 

 إرتفاعافظة طولكرم عند اجراء التعداد، أو حمعدل الذكور في م إرتفاعويعود ذلك إلى 

ن نسبة أ)  2:3(، ويظهر الجدول رقم و للسببين معاالوفيات بين األطفال الذكور في الضفة أ

ما في عام بفارق قليل عن الضفة أ 102.1بلغت م 2007النوع في محافظة طولكرم في عام 

ويعود ذلك 3 102.2لمركزية  حصاء انسبة النوع حسب بيانات دائرة اإل م فقد بلغت1997

خالل انتفاضة األقصى مما  الضفة الغربية وقطاع غزةوضاع السياسية التي شهدتها إلى األ

  .  إلى فقدان عدد كبير من الذكور  أدى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .   64- 61، ص  2و1م،  مصدر سابق ، جدول 2008لفلسطيني، الجهاز المركزي لالحصاء ا 1
 64-61، ص )2(م، جدول رقم 2008نفس المصدر،  2
 80 - 79، ص )10(م، جدول رقم 2008نفس المصدر، 3
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توزيع السكان حسب نسبة الجنس في محافظة طولكرم وحسب فئات  ) 2:3(جدول رقم 

  .م 2007، م1997 للعامينالعمر 

  العمرفئة 
نسبة الجنس في محافظة طولكرم 

  )1(م 1997للعام 

 افظة طولكرمفي مح نسبة الجنس

  )2( م2007للعام

  105.9  107.2  5أقل من 

9 -5  103.1  105.5  

14-10  106.3  106.2  

19-15  105.8  102.9  

24-20  112.2  107.3  

29-25  108.4  105.5  

34-30  108.4  103.5  

39-35  108.0  102.4  

44-40  99.0  107.0  

49-45  103.4  105.4  

54-50  76.9  95.0  

59-55  67.9  100.2  

64-60  75.7  74.0  

65+  72.5  63.4  

  102.1  102.2  المجموع
  )1: (المصدر

  64- 61ص ) 1(جدول .  مصدر سابق م، 2008 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،

النتائج : 1997 –عام للسكان والمساكن والمنشآت التعداد ال.  1999الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، ): 2(

    91، ص  12فلسطين ، جدول رقم  –رام اهللا ) . الجزء االول(محافظة طولكرم ،  –النهائية ، تقرير السكان 

  

قل من لفئات األعمار أ محافظة طولكرمنسبة النوع في ن أ) 2:3(من الجدول رقم  يتضح

ويعود ذلك الى  2007في عام  105.9الى  1997في العام  107.2انخفضت من سنة  15

ارتفاع مستوى الوعي المتعلق في تنظيم االسرة الناتج بالدرجة االولى عن ارتفاع المستوى 

وع لدى صغار السن ويعود ذلك إلى أن عدد الذكور نسبة الن إرتفاعنالحظ  كما،التعليمي 
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ع عند األطفال أقل من نسبة النو إرتفاعناث، وهذا يعني عند الوالدة يكون أكبر من عدد اإل

لى تعرض الذكور صغار ويعود ذلك إ ،نسبة النوع باالنخفاض التدريجي سنوات، وتبدأ 5

معدل الوفاة بينهم، وهذا يدفع بالمحصلة إلى انخفاض  إرتفاعمراض، وبالتالي السن إلى األ

              د الفئة العمريةعن رتفاعخد نسبة النوع باإلوع عند تلك الفئات العمرية، ثم تأنسبة الن

، ويدل هذا م على التوالي 2007م و 1997في  106.2و  106.3، لترتفع إلى )14- 10( 

المفاجئ لكال الجهتين يدل على إن هناك تشابه في نسبة االهتمام لصغار السن في  رتفاعاإل

  .  المحافظة 

سنة ) 64-15(ما بين  وتاخذ نسبة النوع في المحافظة عند الفئات العمرية المحصورة

ثرة بعاملي الهجرة والوفاة، ونالحظ ذلك جلياَ عند ، وتارة تنخفض متأبالتذبذب، فتارة ترتفع

في  112.2سنة حيث ارتفعت نسبة النوع عند هذه الفئة إلى ) 24- 20(الفئة العمرية 

خضوري إلى وجود جامعة  رتفاعم، ويعود ذلك اإل2007في  107.3م و 1997المحافظة 

ملين في جهاز الشرطة، ضافة إلى قدوم عدد كبير من الذكور العزاب العاالمحافظة إ في

  .  ناث المتزوجات خارج المحافظة نسبة اإل إرتفاعوهناك سبب آخر وهو 

 105.8سنة تتعرض هذه النسبة إلى التناقص  المفاجئ وهي ) 19- 15(ما الفئة العمرية أ

ذلك إلى أن الذكور يصبحون في سن العمل م، ويرجع 2007عام ل 102.9و  م1997لعام 

  .  لى استقطاب معظم الشباب للعمل فيها إ 1948وأدى قرب المدينة من أراضي 

م و 1997لعام  76.9تنخفض نسبة النوع انخفاضا مفاجئا لتصل إلى )  54-50( وعند الفئة

لعمل أو في هذا السن إما لحجم الهجرة  إرتفاعم، ربما يعود ذلك إلى 2007لعام  95.0

و عامل الوفاة الناتج عن الحوادث أو األمراض أ و ربما يكون السببالتمام الدراسة أ

ناث نتيجة لطبيعة عملهم الشاقة لتي يتعرض لها الذكور أكثر من اإلإصابات العمل المختلفة ا

وضاع االقتصادية هم للضغوط النفسية الناتجة عن األفي كثير من األحيان، كذلك تعرض

  .  ةوالسياسي
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وبمقارنة هذه النسبة مع نسبة النوع  103.1وكما ورد سابقا فقد بلغت نسبة النوع في الضفة 

يشير إلى م وهذا  1997للعام  102.2و 102.1والتي بلغت م 2007لمحافظة طولكرم لعام 

  .  و الدراسة محافظة بهجرة الشباب سواء للعمل أثر العدم تأ

صالح الذكور، وهذا مؤشر قوي ن نسبة النوع لد أسنة نج 49ضا انه حتى العمر أي يتضح

ن نسبة النوع في محافظة طولكرم تدور حول المستوى الطبيعي، ولم يحدث انخفاض على أ

سنة، وهي التي كانت معرضة في السابق إلى  29-25في نسبة النوع في الفئة العمرية 

جراءات في الخليج وبسبب االو الدراسة، للعمل أاالنخفاض بسبب هجرة الشباب الذكور 

في بقائها مرتفعة في محافظة  العربي واالردن والتي حدت من الهجره اليها مما اسهم

وجود كلية خضوري وجامعة القدس المفتوحة وقرب مدينة نابلس منها حيث  كما أنطولكرم 

تتوفر جامعة النجاح الوطنية وكلية الروضة وكلية حجاوي، مما يمكنهم من البقاء داخل 

لى الخروج إلى مناطق ومحافظات أخرى بعيدة مما يوفر ، وعدم حاجتهم إالمحافظة حدود

  .  عليهم الجهد والمال 

بلغت نسبة النوع في محافظة  للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيوحسب النتائج النهائية 

 102.1بينما بلغت  103.2جنين لتصل إلى محافظة ت قليال في بينما انخفض 105.2قلقيلية 

ويعود التفاوت في نسبة 1 101.4رام اهللا فقد بلغت محافظة ما في أ في محافظة طولكرم

وجنين يرتبط الذكور في المجتمع إما  ففي قلقيلية ؛النوع في المدن الفلسطينية إلى عدة أسباب

م لقربها من هذه المحافظات، وكذلك 1948راضي للعمل أو الدراسة وبخاصة العمل في أ

 وطولكرم قلقيلية وجنين سلوب تفكير سكان محافظاتليد التي تسيطر على أعادات والتقاال

 ااقتصادي انه سيحمل اسم العائلة وسيشكل لها عائدالتي تفضل المولود الذكر على األنثى أل

ي واالجتماعي للعائلة، وتنخفض ف ،نه سوف يشكل الضمان االقتصاديا، باإلضافة إلى أجديد

هالي رام اهللا يختلف بسبب نس ألن أسلوب التفكير بشكل عام لدى أرام اهللا والبيرة نسبة الج

اتصالهم بالعالم الخارجي، ويعود ذلك إلى الوضع االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي 

                                                 
 61، ص )1(م، مصدر سابق، جدول رقم 2008، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1
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للعمل  وأوروبا، مريكاة الهجرة في مدينة رام اهللا إلى أنسب إرتفاعكذلك  ،تحتله مدينة رام اهللا

يحملن الجنسية  عربيات ، أو القدس بفتياتإسرائيلن و الدراسة، وزواج الشباب مأ

  . و القدس  اإلسرائلية أو هوية القدس والعيش معهن داخل إسرائيل أ

  الحالة الزواجية 2:3

، وإلى المطلقين، )عزاب(متزوجين، وغير متزوجين يعني بالحالة الزواجية تقسيم السكان إلى 

همية كبيرة في الدراسات دراسة الحالة الزواجية أمجتمع، ولرامل، من كال الجنسين داخل الواأل

الزواج و  السكانية، وكذلك التحليل الديموغرافي للسكان، كذلك هناك ارتباط كبير بين حاالت

ضافة االت جديدة من المواليد سنويا، وإضافة حإ: ويترتب على ذلك نتائج عديدة منهاعمار األ

  .ر في النمو السكاني حاالت زواج جديدة وكل ذلك يساهم بشكل مباش

  )2:4(ويالحظ من الجدول رقم  

عنه في المخيمات والقرى والتي  %50.4نسبة العزاب الذكور في المدينة والتي بلغت  إرتفاع 

مرار التعليم لدى سباب منها استعلى الترتيب ويرجع ذلك إلى عدة أ %41.8و %  50بلغت 

في نشاطات اجتماعية وثقافية ورياضية  نشغالهماتمام المرحلة الجامعية، كذلك شباب المدينة وإ

غالء السكن في المدينة و أجور إرتفاعوغيرها من النشاطات التي تشغلهم عن الزواج، وبخاصة 

ن قلة الروابط االجتماعية في المدينة تدفع الناس إلى االستئجار في شقق سكنية المعيشة حيث إ

 .القرى والمخيمات بينما ذلك ال يتماشي مع الوضع االجتماعي في 
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توزيع السكان في محافظة طولكرم حسب الحالة الزواجية وحسب مكان  )2:4(جدول رقم 

  م2007اإلقامة لعام 

محافظة طولكرم،  –تقرير السكان –م، النتائج النهائية للتعداد 2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  :المصدر  

  .84- 81، ص)11(جدول رقم 

العازبات في المخيمات والمدينة أكثر  اإلناثنسبة  إرتفاعكذلك ) 2:4(ونالحظ من الجدول رقم 

ناث العامالت في نسبة اإل إرتفاعلسبب في ذلك إلى اخرى ويرجع منها في أنماط السكن األ

وقد شكلت نسبة  الزراعي في المناطق المجاورة في إسرائيل،وبخاصة في العمل  ،المخيمات

من % 11.1من مجموع العاملين ، في حين شكلت % 26.5االناث العامالت في المخيمات 

ن كذلك فإ 1دينة طولكرممن مجموع العاملين في م% 24.6مجموع العاملين في القرى و 

البائسة في االقتصادية العزاب الذكور يدفعهم حب االستقالل في المعيشة نتيجة لألوضاع 

ناث ك بالزواج من خارج مخيماتهم ومن إالمخيمات إلى البحث عن فرص أفضل للزواج وذل

زات م بهدف الحصول على الهوية اإلسرائيلية لما لها من امتيا1948فلسطين المحتلة عام 

  .  ات في المخيمات نسبة اإلناث العازب إرتفاعأسباب  اجتماعية وصحية ومالية، وهذا سبب من

                                                 
 . 331، ص  49، جدول رقم ) الجزء االول( مرجع سابق ، محافظة طولكرم ، ) . 1999(الجھاز المركزي لالحصاء الفلسطيني .  1

  المجموع  نسبة األرامل  نسبة المطلقين  نسبة المتزوجين  بأعز  التجمع

  إناث  ذكور   إناث  ذكور   إناث  ذكور   إناث  ذكور  إناث  ذكور

  100  100  6.7  0.54  1.4  0.38  42.2  48.4  42.2  50.3  المدينة

  100  100  7.4  0.8  0.77  0.26  48.9  52.5  42.1  56.1  البلدات

  100  100  6.8  0.36  1.5  0.2  59.6  40.0  41.1  41.8  القرى

  100  100  7.3  0.9  1.8  0.57  47.1  48.0  43.0  50.0  المخيمات

محافظة 

طولكرم 

  المجموع

50.5  42.0  48  49.4  0.32  1.2  0.65  7.1  100  100  
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ناث في التعليم في ناث العازيات يرجع إلى التحاق اإلنسبة اإل إرتفاعن أما في المدينة فإ

 حاق المرأة في سوق العملو خارجها، كذلك التا داخل مدينة طولكرم أم، والمعاهد إالجامعات

  .  خر سن الزواج يدفع اإلناث في المدينة إلى تأ

وبخاصة ) 2:4(أما في القرى فقد سجلت أقل نسبة للعزاب سواء للذكور أو اإلناث انظر الجدول 

الروابط  ناث في القرى يتزوجن في وقت مبكر، وتدفع قوة، ويعود ذلك إلى أن اإلناثاإل

وكذلك العادات والتقاليد في القرى وهي االبن زواج للعيش عند ذويهم، االجتماعية في القرى األ

جور في القرى مقارنة مع العائلة مقابل زواجه وسكنه، أيضا انخفاض نسبة األ الذكر يعمل

  .  بالمدينة 

سنة في محافظة  15من الذكور فوق  53.9م ان 2008وقد تبين من نتائج المسح الميداني لعام 

نسبة صغار السن إلى  إرتفاعم الزواج وهذا يعود إلى طولكرم هم من العزاب الذين لم يسبق له

في النسبة بين ويعود االختالف % 44ناث العازيات بينما تشكل نسبة اإل.  وع السكان مجم

 100ذكر مقابل كل  103ناث إلى نسبة الجنس والبالغة في محافظة طولكرم العزاب الذكور واإل

ولية جمع ن الذكور يقع على عاتقهم مسؤيانة حيث إوالدانثى وتتأثر هذه النسبة بالعادات والتقاليد 

تكاليف الزواج وبناء األسرة، كما أن نسبة كبيرة من الذكور تهتم بإكمال تعليمها إليجاد مصدر 

يبين توزيع السكان في ) 2:5(و وظيفة مناسبة ذات مظهر اجتماعي جيد، والجدول رقم رزق أ

  م2008م محافظة طولكرم حسب الحالة الزواجية لعا
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  م2008توزيع السكان في محافظة طولكرم حسب الحالة الزواجية لعام  )2:5(جدول رقم 

  المجموع  نسبة األرامل  نسبة المطلقين  نسبة المتزوجين  أعزب  الحالة الزواجية

  %100  %0.8  %0.2  %45.1  %53.9  ذكور

  %100  %5.6  %1.4  %49  %44  أناث

  .  م 2008المسح الميداني،  :المصدر

نسبة  أنم في الضفة الغربية  2007ظهرت النتائج النهائية للسكان والمساكن عام أ

وبلغت نسبة المطلقين في  اإلناثمن % 50.7وحوالي % 50.3المتزوجين من الذكور بلغت 

نسبة  أنوقد تبين من نتائج المسح الميداني  1من مجمل السكان % 0.6الضفة الغربية 

، بينما شكلت فأكثر 15 أعمارهممن مجموع الذكور الذين % 45.1المتزوجين في المحافظة 

نسبة المتزوجات من  أن، ومن المالحظ اإلناثمن مجموع % 49المتزوجات  اإلناثنسبة 

إلى  األولىمن نسبة المتزوجين من الذكور ويعود السبب في ذلك بالدرجة  أعلى اإلناث

وقتاَ في جمع نفقات الزواج  يستغرقون مقارنة مع الذكور، الن الذكور لإلناثالزواج المبكر 

الدين  أن، كما أسرتهعلى  اإلنفاقوترتيب الوضع االقتصادي المناسب الذي يمكنه من 

المتزوجات، وكذلك  اإلناثوهذا سبب يؤدي إلى رفع نسبة تعدد الزوجات يحلل  اإلسالمي

الخارج مثل هناك الكثير من الشباب المتزوجين يتركون زوجاتهم ويهاجرون للعمل في 

  .  ودول الخليج  أمريكا

 

 

                                                 
 64، ص )2(م، مصدر سلبق، جدول رقم 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1
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والذكور المطلقين سجلت في المخيمات  لإلناثنسبة  أعلى أن) 2:4(ويبين الجدول رقم 

إلى وضع المخيم، لى للذكور وهذا يرجع بالدرجة األو% 0.57و  لإلناث% 1.8والتي بلغت 

ل سلبي على حيث ضيق المساكن وتالصقها وفقدان االستقاللية في المعيشة ينعكس بشك

نسبة المطلقات من اإلناث عن  إرتفاعسبب  ما، أالحياة الزوجية مما يزيد من حاالت الطالق

من اجل تربية  اخرىالمطلقات ال يتزوجن مرة  اإلناثمن  ان كثيرالذكور ترجع إلى أ

ونالحظ من .  مطلقات  إناثكثير من الذكور ال يرغبون بالزواج من  أنإلى  إضافة، األبناء

 أنكذلك انخفاض نسبة المطلقات في المدينة مقارنة مع المخيم وذلك ) 2:4(دول رقمالج

بالعمل  المرأةكذلك مشاركة  أخرىوعي وجرأة على الزواج مرة  أكثرالنساء في المدينة 

مما تمتلكها من مؤهالت  أخرىوالنشاط االقتصادي في المدينة يشجعها على الزواج مرة 

  .   أخرىالزواج منها مرة  مادية واجتماعية تشجع على

المطلقين في محافظة طولكرم لعام  واإلناثنسبة الذكور  أننجد ) 2:5(ومن الجدول رقم 

نسبة الطالق  أن إلىهنا  اإلشارةعلى التوالي، وتجدر % 1.4و % 0.2م قد بلغت 2008

عديد ال أن إلىلدى الذكور، ويرجع ذلك  أضعافهاحوالي سبعة  إلىقد ارتفعت  اإلناثلدى 

، خوفا من االنتقادات االجتماعية، أخرىالمطلقات يتحرجن من الزواج مرة  اإلناثمن 

 أن إلى إضافة األسرةبناء، وحفاظا على تماسك ال يتزوجن من اجل تربية األ األخروالبعض 

  .  مطلقات كما ذكرنا سابقاَ  إناثالعديد  من الذكور ال يرغبون بالزواج من 

معدل الطالق في  أنفنجد ) من السكان 1000لكل ( طالق الخام لمعدل ال بالنسبة ماأ

فلسطين لم يزد عن معدل الطالق في العديد من الدول العربية، بل نقص عن بعض الدول، 

في مصر، في  1.74 إلىم، بينما ارتفع 1997في فلسطين عام  1.42وقد بلغ هذا المعدل 

  .  1األردنفي  2.51حين بلغ 

                                                 
م، نشرة االحصاءات الحيوية في منطقة اللجنة 1999) االسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  1

  )81واالجتماعية لغربي آسيا، العدد الثاني، االمم المتحدة، نيويورك، ص  االقتصادية
 



 44

سجلت في البلدات يليه  األراملنسبة للنساء  أعلى أننالحظ ) 2:4(رقم  وبالنظر إلى الجدول

تفضل البقاء مع  األراملالنساء  أنوالسبب في ذلك %  7.3و%  7.4المخيمات وهي 

من اجل تربيتهم كما ذكرنا سابقا كما تؤدي قوة الروابط االجتماعية بين معظم  أوالدها

تكافل االجتماعي أدى إلى استغناء المرأة عن العوز نوع من ال إيجادالعائالت في القرى إلى 

  .   أخرىوالحاجة االقتصادية مما مكنها من االستغناء عن الزواج مرة 

الصحية المتدهورة، وكذلك  لألوضاعنتيجة  األراملوبالنسبة للمخيمات فترتفع فيها نسبة 

للعيان نتيجة لقرب  وواضح ارتفاع نسبة التلوث البيئي بشكل كبيرتدني الرعاية الصحية، 

وحرق النفايات كل ذلك يؤثر سلبياَ  األزقةالمنازل وضيقها نجد جريان لمياه المنازل في 

يرتبط  آخروهناك سبب .  ويؤدي إلى زيادة معدالت الوفاة والترمل  اإلنسانعلى صحة 

عليا من الذكور خاصة في الفئات العمرية ال أطوليعمرن فترة  اإلناث أنوهو  اإلناثبجميع 

  . من الذكور  أكثر اإلناثعند  األراملنسبة  إرتفاعلذلك نجد بالمحصلة 

% 0.8م في محافظة طولكرم 2008بحسب نتائج المسح الميداني لعام  األراملوتشكل نسبة  

اكبر منها عند الذكور  اإلناثمن  األراملنسبة  أنومن المالحظ  لإلناث% 5.6للذكور و 

التي تفضل  اإلناثعلى العكس من  أخرىطيعون الزواج مرة الن األرامل من الذكور يست

دون زواج من اجل تربيتهم ووفاَء للزوج، وكذلك ضعف الرغبة لدى  أبنائهاالبقاء مع 

  .  وبخاصة العزاب  أراملالرجال من الزواج من نساء 

  العمر عند الزواج األول 2:4

السكانية، الن معرفة هذا العمر يمكننا  تعتبر دراسة العمر عند الزواج األول مهمة في الدراسات

من التعرف على الحالة االجتماعية للسكان، وبالتالي تأثيره على الخصوبة للسكان، فمعرفة 

العمر عند الزواج األول للذكور يمكننا من التعرف على الخصائص االقتصادية، االجتماعية 

لإلناث مهمة جدا ألننا نتعرف على  والدينية للمجتمع، وتعتبر معرفة العمر عند الزواج األول

عدد السنوات التي يمكن لإلناث إن تكون قادرة فيها على الحمل، وبالتالي يمكننا من توقع 

  .  معدالت الخصوبة والنمو السكاني في المجتمع 
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 األولم بلغ متوسط العمر عند الزواج 2007الفلسطيني عام  لإلحصاءفحسب الجهاز المركزي 

 األولوفي الخليل بلغ متوسط العمر عند الزواج  لإلناث، 19للذكور و  سنة 25في جنين 

  1سنة  18سنة ولإلناث  23للذكور 

، والضفة الضفة الغربية وقطاع غزةفي  األولمتوسط العمر عند الزواج  )2:6(جدول رقم 

  م2005عام  إلىم 1997الغربية وقطاع غزة من عام 

الضفة الغربية وقطاع   السنة

  غزة

  قطاع غزة  الغربيةالضفة 

  اناث   ذكور  اناث   ذكور  إناث   ذكور

1997  23.0  18.0  23.0  18.0  23.0  18.0  

2001  24.2  19.0  24.6  19.1  23.6  18.8  

2005  24.7  19.4  25.2  19.8  24.1  19.1  

- 1996( الضفة الغربية وقطاع غزةمن الزواج والطالق في 2003الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  ) 1( :المصدر

  رام اهللا، فلسطين. دراسة مقارنة) 2001

 ،61، ص )3:3(جدول  ،2006 المسح الفلسطيني لصحة األسرة،م، 2007لمركزي لالحصاء الفلسطيني، الجهاز ا)2( 

  .  فلسطين –رام اهللا 

الذكور يرتفع من  أو لإلناثسواء  األولالعمر عند الزواج  أننالحظ ) 2:6(ومن الجدول رقم 

 24.2 إلىم، بينما ارتفع 1997عام  لإلناثسنة  18سنة للذكور و  23، فقد بلغ خرىأ إلىسنة 

للعام  لإلناث 19.4للذكور و  24.7 إلى، في حين نجده يرتفع لإلناثسنة  19سنة للذكور و 

مما  اآلخرعام تلو  آثارهفي المستويات التعليمية الذي تظهر  رتفاعاإل إلىم، ويعود ذلك 2005

وهذا يؤثر بدوره على المجتمع بشكل  واإلناثدة في نسبة الوعي بالنسبة للذكور زيا إلىيؤدي 

في الضفة الغربية يرتفع عن  األولالعمر عند الزواج  أن) 2:6(عام، كما نالحظ من الجدول 

اختالف الظروف االجتماعية  إلىفي قطاع غزة ويعود ذلك  األولالعمر عند الزواج 

                                                 
 .   مصدر سابقم، 2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  1
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خفض في  أورفع  إلىبالعادات والتقاليد مما يؤدي بدوره  تأثرها واالقتصادية والسياسية ومدى

  .   األولالعمر عند الزواج 

سنة  25.8نتائج المسح الميداني أن متوسط العمر عند الزواج األول للذكور بلغ  أظهرت

العمر عند الزواج األول للذكور مقابل اإلناث فيعود إلى  إرتفاعوالسبب في . سنة 20ولإلناث 

ال الذكور في التعليم في محافظة طولكرم، وذلك لتوفر مراكز للتعليم العالي منها كلية انشغ

خضوري،وفرع لجامعة القدس المفتوحة، وكذلك قرب مدينة نابلس منها حيث جامعة النجاح 

تعتبر مسؤولية جمع تكاليف الزواج  ىومن جهة أخر ، الوطنية، وكلية المجتمع وكلية الروضة

.  اتق الذكور من األسباب المهمة التي ترفع من عمر الذكور عند الزواج  التي تقع على ع

متوسط العمر عند الزواج لدى اإلناث ويعود ذلك  إرتفاع) 2:7(وكذلك نالحظ من الجدول رقم 

إلى التطور العلمي من سنة ألخرى مما يزيد من نسبة اإلناث الملتحقات بالتعليم في المعاهد 

متوسط  إرتفاعكما إن التحاق اإلناث في سوق العمل سبب من أسباب والجامعات المختلفة، 

ووقوعها على طرق  بقربها العمر عند الزواج األول لدى اإلناث فمنطقة طولكرم تتميز

توجد على القرب منها مناطق سهلية حيث م، 1948المواصالت بين الضفة الغربية وفلسطين 

ح للعدد كبير من الذكور واإلناث للعمل فيها، وهذا مما يتي، تزرع باألشجار المثمرة والخضروات

   .  يؤخر من سن الزواج لدى الجنسين 
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  متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث حسب العمر )2:7(جدول رقم  

  النسب المئوية  عدد الحاالت  متوسط العمر عند الزواج األول  الفئات

15-19  16.6  96  18.1  

20-24  19.0  105  19.8  

25-29  20.4  132  25  

30-34  19.8  68  12.9  

35-39  20.2  81  15.3  

  8.9  47  21.1  فأكثر 40

  100  529  20.1  المتوسط العام

  .    2008المسح الميداني ، :المصدر

) 19- 15(إن متوسط العمر عند الزواج األول في الفئة العمرية ) 2:7(ويوضح الجدول رقم 

بعض األهالي في تزويج بناتهم في سن مبكرة، كما يكشف  ، وهذا دليل على رغبة16.6سنة بلغ 

عن رغبة الشباب في الزواج من إناث صغيرات في السن العتبارات معينة ويأخذ متوسط العمر 

وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين العمر عند الزواج   .للزوجةبالتزايد مع زيادة العمر الحالي 

عند اختبار الفرضية الصفرية التي تقول ال توجد فروق ، و)0.855(+م الحالي األاألول وعمر 

والعمر الحالي للمرأة  ،بين العمر عند الزواج األول 0.05ذات داللة أخصائية على مستوى الثقة 

كبر من قيمة مربع كاي المجدولة والبالغة وهي أ 172.539قيمة كاي المحسوبة  فقد كانت

 ،ونقبل بالفرضية البديلة ،الفرضية الصفرية وعليه سنرفض 90على درجات الحرية  113.145

بين العمر عند الزواج  0.05والتي تقول بأنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الثقة 

ناث المتزوجات في األعمار األولى في ن اإل، وذلك يعود إلى أاألول والعمر الحالي للمرأة

ا ومستوياتهن في نفس الفئة التي يوجدن به والثانية تزوجن في أعمار صغيرة الفئتين األولى،

 إرتفاعويعود سبب  سنة؛ 22امعية أصال تنتهي بعد عمر ن المرحلة الجالتعليمة منخفضة، أل

متوسط العمر عند الزواج األول مع بقية الفئات العمرية، فيعود إلي زيادة نسبة النساء المتعلمات 

المتوسط بشكل عام، وهناك لتالي زيادة هذا ضمن هذه الفئات مما أدى إلى تأخر زواجهن، وبا
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متوسط العمر عند  إرتفاعخر وهو وجود فتيات قد تأخرن في زواجهن مما أدى أيضا إلى سبب آ

  )2:8(الزواج األول مع زيادة العمر الحالي للزوجة ويوضح الجدول رقم 

  التعليمالزواج األول لإلناث حسب  عندمتوسط العمر  )2:8(جدول رقم               

  المستوي التعليمي
متوسط العمر عند 

  الزواج األول
  النسب المئوية  عدد الحاالت

  9.3  37  20.0  ابتدائي

  14  56  19.4  أعدادي

  28.7  115  18.6  ثانوي

  30  120  19.7  دبلوم متوسط

  18  72  22.6  جامعي

  100  400  22.5  المجموع

  . 2008المسح الميداني، :المصدر

سب المستوى التعليمي حيث نجد إن متوسط العمر عند الزواج األول ح في اإن هناك اختالف 

التعليمي جامعي فأكثر، فيما نجد على متوسط لدى اإلناث موجودة عند اإلناث اللواتي مستواهن أ

ونجدها يرتفع  18.6ن متوسط العمر عند الزواج األول لإلناث التي مستواهن التعليمي ثانوي أ

  .  وى التعليمي جامعي فأكثر سنة عند المست 22.5إلى 

والمستوي التعليمي للمرأة نحو    ،وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين العمر عند الزواج األول

ثر في أمتغير متوسط العمر عند الزواج األول أي إن ل 0.05على مستوى الداللة ) 0.484(

  .  ضهما ن عن بعيرين غير مستقلين المتغمتغير المستوي التعليمي للزوجة وأ

 28.9سنة وللذكور  25.6م لإلناث 1999وفي األردن بلغ متوسط العمر عند الزواج األول لعام 

 29سنة لإلناث و  26.7م بلغ 1998سنة وفي مصر بلغ متوسط العمر عند الزواج األول لعام 

لوجي متوسط العمر عند الزواج األول إلى التقدم العملي والتكنو إرتفاعويعود .  1سنة للذكور 

                                                 
 125- 123نشرة اإلحصاءات الحيوية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، العدد الرابع، ص  1
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والذي يدفع بالكثير من الذكور واإلناث إلى إتمام تعليمهم،  ،الذي يزداد تطوراَ من سنة إلى أخر

متوسط  إرتفاعوكذلك مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل فعال بعد إتمام تعليمها أدى إلى 

 :مصر مثلوالتقاليد التي يتبعونها األهالي وخاصة في  ،العمر عند الزواج األول، كذلك العادات

وكذلك انخفاض المستوى  ،وأزمة السكن التي يعانوَن منها ،تجهيز العروس قبل الزواج

  .وانخفاض مستوى األجور ،المعيشي

  .متوسط العمر عند الزواج األول للذكور واإلناث في كلتا الدولتين  إرتفاعكل ذلك أدى إلى  

  التركيب الديني للسكان 2:5   

على فلسطين أثناء االنتداب البريطاني، واإلحصاءات التي  يتأجرالتي  إلحصاءاتا أظهرت

ن غالبية سكان أ) 2:9(ي والمبينة في الجدول رقم حصاء الفلسطينأجراها الجهاز المركزي لإل

  . محافظة طولكرم هم من المسلمين 

  توزيع السكان في محافظة طولكرم حسب الديانة )2:9(الجدول رقم 

  المجموع   %رىأخ  %حيونيمس  %مسلمون  السنة

  %100  1.0  6.20  92.80  )1(م1922

  %100  -   0.80  99.20  م1961

  %100  -   0.02  99.98  )2(م1997

  %100  0.88  0.02  99.1  )3(م2007
  :المصادر

، موسوعة المدن الفلسطينية، الطبعة االولي، االهالي )1990( –منظمة التحرير الفلسطينية  –دائرة الثقافة  - 1

  .   466دمشق، سوريا، ص  –يع للطباعة والنشر والتوز

سابق، جدول رقم  صدرمحافظة طولكرم، الجزء االول، م) . 1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  - 2

 .  117، ص 17

 .  93ص  ،13جدول رقم  م،2009نفس المصدر،  -3

من مجموع % 92.8م، بلغت 1992سلمين في عام من نسبة النالحظ من الجدول السابق أ

م، 1997في عام % 99.98م، في حين بلغت 1961في عام % 99.2ارتفعت الى السكان، ثم 

 ،نلى تناقص نسبة المسيحييلمسلمين في السنوات سابقة الذكر إفي نسبة ا رتفاعويرجع هذا اإل
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م على التوالي، ونالحظ 1961م و 1922للعامين % 0.8 إلى% 6.2وبشكل ملفت للنظر من 

م انخفضت وبشكل كبير عن السابق الى 2007م و 1997ين ن نسبة المسيحيين في العامإكذلك 

ولكرم لى مغادرتهم لمدينة طالسبب في تناقص نسبة المسيحيين إلى هذا الحد إ ، ويعود0.02%

قل منها بين التي كانوا يتركزون فيها، إضافة الى أن معدالت الخصوبة بين المسيحيين أ

 9م اكثر من 1997سيحيون حسب تعداد عام وفي محافظو طولكرم ال يتجاوز عدد المالمسلمين،

المسلمات في الضفة  م بلغ متوسط عدد االطفال المنجبين للنساء1973ففي عام  انثى، 18ذكور و

، وقد 1طفال لكل امرأة مسيحية لنفس الفترة أ 1.8أطفال لكل امرأة مسلمة مقابل  4.9الغربية 

ويتركزون في مدن رام ، 2وع السكانمن مجم% 2.4بلغت نسبة المسيحيين في الضفة الغربية 

، اما بالنسبة لمحافظة طولكرم وحسب وقرى اخرى اهللا وبيت لحم وبيت جاال وبيت ساحور

م قد اقتصرت الدراسة على المسلمين ولم تصادف أي حالة من 2008نتائج المسح الميداني لعام 

  المستوى التعليمي 2:6.  المسيحيين 

معرفة مدى وعي المجتمع بالنسبة لإلنجاب وتنظيم النسل،ويؤثر تفيد دراسة المستوى التعليمي 

ذلك في المحصلة على الخصوبة السكانية لدى المجتمع، ويعتبر التعليم الثروة األساسية في 

الدول النامية ومنها فلسطين حيث إن الغالبية العظمى من السكان تهتم بتعليم أوالدهم كضمان 

  .لمستقبلهم 

  

  

  

الوضع التعليمي في محافظة طولكرم حسب التجمع السكني والمرحلة  ) 2:10(جدول رقم 

   م2007التعليمية، 

                                                 
 )13، كانون االول، ص 37، العدد مرجع سابقم، 1990تماري سليم، سكوت آن،  1
، ص 15الضفة الغربية، الجزء االول، مصدر سابق، جدول رقم ) . م1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  2

113 
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  . 56 - 53، ص ) 5(م ، مصدر سابق ، جدول رقم 2008الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ، : المصدر

.  نسبة األمية بين اإلناث مقارنة بالذكور  إرتفاع عالهأ) 2:10(رقم  حيث يالحظ من الجدول

بين اإلناث  خاصةعام وترتفع نسبة األمية وبعود ذلك إلى قلة اهتمام األهالي بتعليم اإلناث بشكل 

  .  كبيرات السن

ويعود ذلك إلى % 6.3وبالمقابل تنخفض نسبة األمية بين اإلناث في مدينة طولكرم لتصل إلى 

ات، مما ساعد على والمخيم ىوانتشار المدارس فيها قبل القر ،مستوي الوعي الثقافي إرتفاع

أما بالنسبة للمرحلتين االبتدائية . وخاصة اإلناثبين سكان المدينة انخفاض نسبة األمية 

  .في جميع التجمعات السكنية  واإلناثعدادية فتكاد تكون متقاربة للذكور واإل

لبلدات والقرى وبخاصة في ا ،ناث للمرحلة الثانويةالحظ وجود اختالف بين الذكور واإلون  

عدم السماح من قبل  :اعية منهاسباب اجتمويدل ذلك على عدم إتمام اإلناث تعلمهن، وذلك أل

المرحلة الثانوية باعتبارها مرحلة رئيسية من مراحل  إتمام وأخواتهملبناتهم  األمور أولياء

ن السكن مما يدفع أولياء األمور إلخراج بناتهم حيان عن مكاالتعليم، وبعد المدارس في بعض األ

أسباب اختالف نسبة  ى سبب منخواتهم، وكذلك انتشار الزواج المبكر في البلدات والقروأ

ة نالحظ زيادة نسبة وبالنظر إلى المراحل التعليمية المتقدم. الذكور عن اإلناث في هذه المرحلة

  .  ناث الذكور عن اإلتعليم 

  

  

  التجمع

  آمي

ذ           

  أ

  ملم

ذ          

  أ

  ابتدائي

ذ           

  أ

  إعدادي

ذ           

  أ

  ثانوي

ذ           

  أ

دبلوم 

  متوسط

ذ          

  أ

  سبكالوريو

ذ            

  أ

  دبلوم عالي

ذ            

  أ

  ماجستير

ذ           

  أ

  دكتوراه

ذ          

  أ

  غير مبين

ذ            

  أ

  المدينة
1.6     %

6.3%  

10.8    %

10.0%  

23.6    %

20.7%  

28.1    %

29.4%  

18.2    %

19.3%  

%    5.8ذ

6.5%  

10.1     %

9.3%  

0.13     %

0.12%  

1.2      %

0.37%  

0.4    %

0.03%  

04    %   

0.07%  

  البلدة
2.2     %

8.0%  

12.9    %

8.7%  

25.9    %

16.5%  

28.7    %

19.4%  

18.4    %

12.8%  

5.6     %

3.1%  

9.3       %

5.2%  

0.17    %

0.036%  

0.92    %

0.12%  

0.18    %

0.01%  

0.014   %

0.06%  

  القرية
2.08    %

12.1%  

11.6    %

11.2%  

23.6    %

22.6%  

27.8    %

26.4%  

19.3    %

17.7%  

5.6     %

4.1%  

8.2      %

5.5%  

0.01     %

0.08%  

0.8      %

0.08%  

0.18    %

0.01%  

0.02    %

0.015%  

  المخيم
3.4     %

10.2%  

14.3    %

14.2%  

27.4    %

25.2%  

36      %

31.2%  

11.5    %

11.3%  

4.5     %

4.8%  

2.5     %

2.9%  

0.03     %

0.06%  

0.28    %

0.08%  

0.016    %

0.00%  

0.12    %

0.16 %  
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  .في محافظة طولكرم  م2008ة لعام حسب العمر والحالة التعليمي% السكان الذكور  )2:11(جدول رقم 

  .م 2008، المسح الميداني:المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العدد  جامعة  دبلوم  ثانوي  اعدادي  يابتدائ  امي  دون  الفئات

0-4  100  -  -  -  -  -  -  220  

5-9  41.6  -  58.4  -  -  -  -  209  

10 -14  -  -  57.5  42.5  -  -  -  233  

15 -19  -  -  4.7  26.6  53.9  14.8  -  169  

20 -24  -  -  -  14.5  51.7  15.9  17.9  145  

25 -29  -  -  8.3  21.8  30.8  16.5  22.6  133  

30 -34  -  -  6.3  23.6  36.4  7.3  26.4  110  

35 -39  -  -  3.8  24.8  32.4  7.6  31.4  105  

40 -44  -  -  3.0  28.0  33.0  14.0  22.0  100  

45 -49  -  5.3  12.6  37.9  24.2  10.5  9.5  95  

50 -54  -  10.0  30.0  20.0  20.0  10.0  10.0  10  

55 -59  -  18.2  36.3  18.2  18.2  9.1  -  11  

60 -64  -  12.5  50.0  25.0  12.5  -  -  8  

65+  -  31.2  26.2  18.0  14.8  8.2  1.8  57  

  1605  9.4  7.2  21.9  20.4  20.3  1.7  19.1  المجموع
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م في محافظة 2008لعام  حسب العمر والحالة التعليمية% السكان اإلناث  )2:12(جدول رقم 

  .طولكرم

  

  م 2008المسح الميداني، : المصدر

مية تتزايد مع زيادة العمر وهذا عائد إلى عدم وجود نالحظ من الجداول أعاله أن نسبة األ

  .  المدارس في السابق وقلة االهتمام بالتعليم 

لك ويعود ذ ،عدادي والثانويوى اإلن هناك اختالف بين الحاصلين على المستوتوضح الجداول أ

، أو عدم اقتناعهم أو ظروف اجتماعية ،سباب اقتصاديةإلى التسرب من المدارس للعمل إما أل

  .  كمال الدراسة بإ

ونسبة % 12.8إن نسبة الحاصالت على المستوى الثانوي ) 2:12(ونجد من الجدول رقم 

ال  –حيان في معظم األ - اإلناث   نأ ويعود ذلك إلى% 6.6توى الجامعي الحاصالت على المس

  .سباب كثيرة اقتصادية واجتماعية يكملن تعليمهن الجامعي أل

الفئة العمرية  إرتفاعناث الحاصالت على تعليم جامعي تنخفض مع ونالحظ أيضاَ أن نسبة اإل 

ائهم بنأويعود ذلك إلى قلة اهتمام األهالي بتعليم . ة سن) 59- 55(حتى تنعدم في الفئة العمرية 

  .  ناث في السابق وخاصة اإل

  العدد  جامعي  دبلوم  ثانوي  أعدادي  ابتدائي  أمي  دون  الفئات
0-4  100  -  -  -  -  -  -  208  
5-9  39.2  -  60.8  -  -  -  -  199  

10-14  -  -  53.3  46.6  -  -  -  223  
15-19  -  -  4.9  38.2  33.9  23.0  -  165  
20-24  -  -  2.9  27.9  30.2  16.9  22.1  136  
25-29  -  -  2.4  24.4  29.1  13.4  30.7  127  
30-34  -  1.9  6.5  22.4  24.3  19.6  25.2  107  
35-39  -  2.9  7.7  26.2  24.3  18.5  20.4  103  
40-44  -  6.4  18.1  34.0  21.3  10.6  9.6  94  
45-49  -  5.4  36.6  27.9  17.2  7.5  5.4  93  
50-54  -  15.4  38.5  23.0  15.4  7.7  -  13  
55-59  -  25  33.3  25  16.7  -  -  12  
60-64  -  45.5  36.3  9.1  9.15  -  -  11  
65+  -  47.8  31.3  19.4  1.5  -  -  67  

  1558  7.7  8.7  14.6  23.4  22.8  3.7  18.4  المجموع
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الدين يؤدي إلى انخفاض في حجم حد الوم بينت أن تعليم أ1977ي دراسة لعفاف قنديس وف

فتعليم 1ب األسرة، وأن تعليم األم يلعب الدور األكبر في انخفاض حجم األسرة أكثر من تعليم األ

 األطفالفعها إلى تقليل عدد مجال االنخراط في سوق العمل، وهذا يد أمامهاالمرأة يفتح 

وهذا يتطلب التفرغ من العمل  ،والحنان ،م الرعايةيحتاجون من األ فاألطفالالمنجبين، 

  .  سرة ، مما يدفع األم في النهاية إلى تقليص حجم األوالدراسة

.  ين، والرجل، قل عدد األطفال المنجبنه كلما زاد تعليم المرأةونجد في جميع أنحاء العالم تقريبا أ

نساء اللواتي ن الم أ1987هرت نتائج مسح الخصوبة والصحة األسرية في المكسيك عام ظد أفق

أطفال، في حين النساء  3، يؤجلن الزواج وسينجبن أقل من علىعندهن تحصيل ثانوي أو أ

ما في الواليات أ. أطفال  7، وينجبن في المعدل أكثر من ات يتزوجن في سن مبكرةيَّمِّاأل

يم يلعب دورا في ن التعلمقارنة بالنساء المكسكسيات، نجد أ ثر تعليماكحيث النساء أ ،المتحدة

) 34- 30(ن عمارهم كانت النساء األمريكيات اللواتي أ1990، ففي عام ثير على الخصوبةالتأ

طفل في المتوسط للنساء  2.5طفل لكل واحدة مقارنة مع  1.3نجبن وتخرجن من الجامعة قد أ

  .  2رجن من الثانويةاللواتي لم يتخ

  التركيب االقتصادي 2:7

, غرافية  في تلك المنطقة والخصائص الديم اسة التركيب االقتصادي لمنطقة مايعكس در

حيث يكشف التركيب , ، والنوعي للسكانوالتركيب العمري ،وبخاصة معدالت الخصوبة

وحجم القوى  ،ديوبالتالي مدى النشاط االقتصا, االقتصادي عن حجم من هم في سن العمل

  .العاملة ونسبة مشاركة كل من الذكور واإلناث في كل فئة عمرية 

  :الحالة العملية 1.7.2

سنوات فأكثر في  10وهم السكان الذين أعمارهم , القوة البشرية  إجماليبلغ  -1

  . 3من مجموع سكان المحافظة% 60محافظة طولكرم 

                                                 
، النشرة السكانيِة، اللجنة االقتصادية تعليم االناث وانخفاض الخصوبة في البلدان النامية، ) م1977(قنديس، عفاف  1

 .   18، ص 13لغربي اسيا، العدد 
 .   206، مرجع سابق، ص . وكس، جون ر 2
 .   175- 165، ص 35جدول رقم ، م، مصدر سابق2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  3
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  .م 2007للعامالحالة العملية للسكان في محافظة طولكرم :)2:13(جدول رقم

  .  175-165، ص )35(، جدول رقم مصدر سابقم، 2009الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، : المصدر

بشكل كبير  بين الذكور عملية ن هناك تفاوت كبير في الحالة الأ) 2:13(ويتضح من الجدول رقم 

في محافظة طولكرم حسب % 84.4بلغت نسبة مساهمة الذكور في سوق العمل  وقد .ناث واإل

 عننسبة مساهمة اإلناث في سوق العمل  م بينما انخفضت2008نتائج المسح الميداني للعام 

ا التفاوت وهذ, من جملة السكان الذين يعملون% 15.6حيث بلغت نسبة مساهمة اإلناث , الذكور 

والعادات , األطفالالمرأة في البيت لتربية  كتفضيل وجود ؛جتماعية مختلفةت اعتبارايعود إلى ا

، وهذا يدعمه الدين و الخروج خارج المنزل بمفردهاالتي ال تسمح للمرأة باالختالط أ والتقاليد

دخول النساء إلى  نخفاض المستوى التعليمي لدى اإلناث مما يعيق منهذا إضافة إلى ا ,اإلسالمي

  .وكذلك قلة الشواغر الوظيفية التي تتيح لإلناث بااللتحاق بسوق العمل, بشكل أوسعسوق العمل 

في نسبة القوة البشرية إلى  اكبير اختالفكذلك أن هناك ا)   2:13( ح من الجدول رقم ويتض

 58.1و %  59.3مقابل , في المدينة إلى إجمالى السكان % 64.6فقد بلغت , إجمالى السكان 

ختالف في نسبة القوة البشرية في ويعود السبب في اال,على التوالي  في القرى والبلدات% 

سنة  15نسبة صغار السن الذين تقل أعمارهم عن  إرتفاعى و البلدات منها في المدينة هو القر

  مخيمات  قرى  بلدات  مدينة  الحالة العمالية

سنوات  فأكرمن  10ي القوة البشرية إجمال

  مجموع السكان

64.6  58.1  59.3  57.8  

المشتغلون (السكان النشيطون اقتصاديا 

إلى إجمالي القوة ) والعاطلون عن العمل

  البشرية

69.3  63.6  63.9  64.9  

نسبة النساء المشتغالت إلى إجمالي 

  المشتغلين

18.7  14.8  13.0  16.0  

لى اجمالى نسبة الذكور المشتغلين إ

  المشتغلين

81.3  85.2  87  84  
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في كل وهذا دليل واضح على وجود خصوبة سكانية عالية  ,في القرى والبلدات عنها في المدن

  .والمخيمات عنها في المدينة  ،والبلدات ،من القرى

الت في المدينة ا في نسبة اإلناث العامإرتفاعن هناك كذلك أ)2:13(ويوضح الجدول رقم 

النساء العامالت في المدينة إلى  إرتفاعود السبب في ويع, ، مقارنة بالقرى والبلداتوالمخيمات

الفرصة لالشتغال في مختلف  مما يتيح لهن ،لمدينةي لإلناث في االمستوى التعليم إرتفاع

وكذلك توفر العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية في المدينة , الوظائف الكتابية والتعليمية 

  .سهل بكثير يجعل دخول المرأة إلى سوق العمل أ

ناث لإل العامالت في المخيمات فيعود إلى انخفاض المستوى التعليمينسبة  إرتفاعأما عن سبب 

 ,، والصحية للسكان داخل المخيمجتماعيةالظروف االقتصادية، واالفي المخيمات الناتج عن 

م من محافظة طولكرم المزروعة باألشجار 1948 أراضيداخل كذلك قرب األراضي الزراعية 

 الذهاب، ويمكهن من  ،ل األمر سهال على نساء المخيماتيجع مما والخضراوات ،المثمرة

% 14.8أما في البلدات والقرى فتنخفض نسبة اإلناث المشتغالت إلى , نفس اليوم العودة فيو

ويعود ذلك باإلضافة إلى األسباب سابقة الذكر إلى إنخفاض فرص عمل , على التوالي% 13و

، باالضافة الى ان االناث في القرى والبلدات يقمن والقرى مقارنة بالمدينة  ،النساء في البلدات

االعمال الزراعية والصناعية الخاصة والتي ال يذكرونها للعاملين في الجهاز في الكثير من 

المركزي لالحصاء الفلسطيني حين تعبئة استبانة تعداد السكان ، مما يتسبب في خفض نسبة 

  .االناث العامالت 

  :التركيب المهني للسكان  2.7.2

  . توزيع العاملين حسب طبيعة المهنة التي يزاولونها :يقصد بهو
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توزع العاملين من محافظة  )2:15(و )  2:14(  رقم    وتمثل البيانات الواردة في جدولي 

م، 2007م والتعداد العام لـ 2008طولكرم على المهن المختلفة بحسب نتائج المسح بالعينة للعام 

  .  على التوالي 

  .م2008عام لل في محافظة طولكرم توزيع السكان حسب الجنس والمهنة ) 2:14( جدول رقم 

  %المجموع   %اناث   %ذكور   المهنة

  29.5  ----   34.8  إنشاءات

  14  13  14.2  تجارة

  9.5  9.1  9.5  صناعة

  25.2  23.4  24.4  خدمات

  19.7  33.8  17.2  زراعة

  .م2008,المسح الميداني :المصدر
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هي المهنة الرئيسة في  مهنة اإلنشاءات ، فإن2:14في الجدول رقم وكما تشير البيانات الواردة 

ظة ويعود ذلك إلى موقع محاف, من مجموع الذكور العاملين% 29.5 حيث تشكل ,المحافظة

من  اكبير ان تستوعب عددوكذلك فإن هذه المهنة يمكنها أ, م1948طولكرم القريب من فلسطين

وتنعدم مشاركة , وال تحتاج إلى تعليم  ،أجورها إرتفاع، إضافة إلى وغير المهرة ،العمال المهرة

وحسب , تاج إلى جهد عضلين هذا النشاط يح، ويعود ذلك إلى أالنساء في العمل في هذا المجال

والتشييد  ،بلغت نسبة العاملين في قطاع البناء 2001لعام  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

  .1%43.9والخدمات في الضفة الغربية 

ها السكان هي أن المهنة الثانية التي يمارس) 2:15(ورقم ) 2:14(الجدول رقم  ونالحظ من

ويعود السبب في ذلك إلى توظيف  أعداد كبيرة من الشباب في األجهزة األمنية بعد  ,اتالخدم

  .قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية 

ن العمل في هذا ، ويعود السبب في ذلك إلى أن مهنة الخدمات ترتفع نسبتها عند اإلناثكما نجد أ

, لى ساعات عمل محدودةهذا باإلضافة إ ،وإجازات أمومة، يكفل لهن إجازات سنويةالمجال 

, ي أو أي أخطار يعرض األنثى إلى مجهود عضلي أو جسد كذلك فإن العمل في هذا المجال ال

  .ختالطا بالذكور من أي مهن أخرى إضافة إلى أنه أقل  احتكاكا وا

وتعتبر مهنة ) 2:15(ورقم ) 2:14( دول رقم الج ،مهنة الزراعةويأتي في الدرجة الثالثة 

ا من المساعدة في وفي الغالب تكون نوع ،ناثاط اإلقتصادي الرئيسي بالنسبة لإلالزراعة النش

ما في المدينة أ, خاصة في القرى والبلداتوب ،وغير مدفوعة األجر ،طار العمل األسريإ

م   1948ب قرب أراضي العام امالت في الزراعة بسبترتفع نسبة النساء العف والمخيمات

مزارع فالكثير من ال, ، التي تتيح فرص عمل كثيرةواألشجار المثمرة ،المزروعة بالخضروات,

أو اإلناث  ،نظرا  لرخص أجورهم سواء من الذكور, اإلسرائيلية بحاجة إلى أيٍد عاملة من الضفة

إطار العمل الزراعي ل تحت ما بالنسبة للذكور فيدخأ, ترتفع نسبة العامالت في الزراعة لهذا

                                                 
 .   272م، الضفة الغربية، ص 2002 في نهاية عام نالفلسطينيي :الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1
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ويتوفر فيها , ن هناك مناطق زراعية تتميز بالخصوبة فة إلى أباإلضا,) دائرة الزراعة موظفو(

  .أبار للري كمنطقة الشعراوية  

ن التجارة تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة أ) 2:15(ورقم )  2:14( من الجدول ويتضح 

 نسبة العاملين من الذكور على اإلناث إرتفاعلإلناث، وسبب  المرتبة الثالثة بالنسبةوفي  ،للذكور

 ،ختالط واسع مع مختلف شرائح المجتمعفي هذه المهنة يعود إلى أن مهنة التجارة تحتاج إلى ا

 ،وكذلك طبيعة العادات, ث مسؤوليتها تجاه بيتها وأوالدهاحي ؛وهذا ال يالئم طبيعة حياة المرأة

في الكثير  ضفة الغربيةلى خارج ال، وإتنقل بين المحافظاتمن التجارة مهنة  هوالتقاليد لما تتطلب

  .من األحيان 

أنها متقاربة بين ) 2:15(ورقم )  2:14( أما بالنسبة لمهنة الصناعة فقد لوحظ من الجدول 

ناعات التحويلية كأنشطة سكانها بالصويرجع ذلك إلى أن مدينة طولكرم يعمل  ,الذكور واإلناث

وفي المحاجر مثل تشكيل حجارة البناء ،لمنيوم الحدادة، صناعة األ ،ديلة مثل التعدينقتصادية با

  .، وكذلك صناعة الكرتونصناعة الطوب

كالعمل في , ناعات الخفيفة التي تناسب اإلناثوبالنسبة لإلناث فهناك نسبة كبيرة تعمل بالص

  .مشاغل الخياطة 

في الضفة الغربية حسب  ،والصناعة التحويلية ،روالمحاج ،وقد بلغت نسبة العاملين في التعدين

  1% 15.5م 2001بيانات دائرة اإلحصاء المركزية 

  

  

  

                                                 
 .   672، ص مصدر سابقم، 2002: كزي لالحصاء الفلسطينيالجهاز المر 1
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  الفصل  الثالث

  في محافظة طولكرم مستويات الخصوبة  

               خالل حياتها االنجابية من  عدد األطفال الذين تنجبهم امرأة إلىترمز الخصوبة 

ويعني  ؛اجتماعي :بيولوجي واألخر : أولهما جزأين وبة منوتتألف الخص ،)سنة  15-49( 

. يكفي وحده  ولكنه ال ،مومةلألضروري  أمروهذا  ،القدرة علي اإلنجاب :الجزء البيولوجي

والشخص القادر على اإلنجاب هو الذي  Fecundity""على اإلنجاب  البيولوجية القدرةوتسمى 

أو  ،أما الجزء الثاني. يستطيع اإلنجاب  ال) لعقيما(، والشخص غير القادرأطفال نجابإيستطيع 

 ,أحياء أطفالوالدة  أياإلنجاب الفعلي،  ةأو عملي ،اإلنجابي األداء فيعني" Fertility" الخصوبة

المختبر لتقرير مستوى  نه ال يتم اختيار الناس فيأوبما . مجرد القدرة على اإلنجاب وليس

الذين  فاألزواج، الخصوبةرات تعتمد على مستويات ن معظم التقديإاإلنجاب، ف ىقدرتهم عل

  . 1"غير خصبين " األطباءشهرا يسمون عند  12ال تقل عن  لفترةحاولوا اإلنجاب ولم ينجحوا 

ارها المحور الرئيسي لنمو ، باعتبالسكان دراسةفي  الرئيسيةالمصادر  أهممن  الخصوبةوتعبير 

من مجتمع  الخصوبةتتفاوت مستويات و . لحياةوما يترتب عليه في مختلف مجاالت ا، السكان

في  السائدة والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،ةبالعديد من العوامل الديموغرافي لتأثرها خرآل

   .  كل منها 

 Crude Birth Rate2  :الخامالمواليد  معدل 3:1:1

شيوعا  وأكثرها ،خصوبةاللقياس معدل  المستخدمةبسط المقاييس أ يعتبر معدل المواليد الخام

بين عدد المواليد  القائمة النسبةيعبر عن  هنحيث إ ،يعتبر مضلال وخاماهو واستخداما؛  وأوسعها

                                                 

  ) 88(، مرجع سابق ، ص  1999،  مقدمه في علم  السكانويكس ، . ويكس 1

   1000 ∗  عدد الوالدات الحية التي حدثت خالل سنة معينة= معدل المواليد الخام  2

 تقدير عدد السكان في منتصف تلك السنة                       
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دون األخذ بعين  السنةعدد السكان في منتصف تلك  جماليإالمسجلين في سنه ما وبين  حياءاأل

  .  1االعتبار التركيب العمري والنوعي للسكان

 51 بحوالي م1961تعداد عام  يد الخام في الضفة الغربية حسب بياناتقدر معدل الموالوقد 

قدر معدل المواليد الخام في الضفة  فقد وبعد االحتالل اإلسرائيلي، م1968في عام ا، أم2بااللف 

  . 3لف في قطاع غزةباأل 49.8بااللف و 43.9ربية بحوالي الغ

مع المعدالت في بعض الدول  قطاع غزةالضفة الغربية ووبمقارنه معدالت المواليد الخام في 

  .) 3:1(العربية و األجنبية  كما في الجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ،  مدخل إلى علم الجغرافيا البشرية، )1996(برهم ، نسيم وآخرون  1

 ) 56(ص 
2 hill,a., 1982, levels and trends in fertility and mortality of Palestinian in the Middle East, 

population bulletin of escwa. No.22/23, pp31-70. 
3 )Israeli central bureau of statistics,1969,statistical .abstract of Israel. No.20, Jerusalem.) 
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مقارنة مع المعدل في  الضفة الغربية وقطاع غزةمعدل المواليد الخام في  )3:1(الجدول رقم 

    .واألجنبيةبعض الدول العربية 
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :المصدر

للتعداد العام للسكان  النهائيةعلى النتائج  مبنيةتقديرات .  2009، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي  )1

  .2007 والمنشاتوالمساكن 

  .2006 الفلسطينية صحة األسرةالتقرير النهائي لمسح  ،2009 نفسه،المصدر  )2

 .2007لمنشات، قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن وا.  2009، المصدر نفسه )3
4( Population bureau, (1996, world population data sheet 1996, Washington. 
5( Population references bureau, 1995, world population data sheet Washington, d.c. 
 

 بالنسبةذات معدالت مرتفعه  وقطاع غزة ،الضفة الغربيةن أ)  3:1(نالحظ من الجدول 

ن الدول التي يرتفع فيها معدل المواليد أنها في ذلك شأش واألجنبية ،العربيةلدول للعديد من ا

في الجدول تشير  الواردةن البيانات أومن الواضح ، كالعراق وسوريا لفباأل 40الخام عن 

والسبب في هذا ، واألجنبية العربيةفي معدل المواليد الخام بين الدول  ان هناك تفاوتأإلى 

في  ان هناك تفاوتأكيب السكاني في هذه الدول، كما إلى اختالف في التر التفاوت  يعود

في معدالت  اختالف، مما يؤدي إلى والثقافية ،واالقتصادية ،االجتماعيةالمستويات 

  .الخصوبة

، والسبب المتقدمةالدول  وبخاصةفينخفض فيها معدل المواليد الخام  األجنبيةفي الدول  أما

تغير و، سن الزواج إرتفاعو ،اإلجهاضو، حملدام وسائل منع الفي ذلك يعود إلى استخ

  الدولة  أو المنطقة
معدل المواليد الخام 

  باإللف

  

  لدولها
  عدل المواليد الخامم

  32.0  األردن  30.2  )1(الضفة الغربية 

  26.0  الكويت  36.6  )2(قطاع غزه

الضفة الغربية 

  )3(وقطاع غزة 
  18.0  قطر  32.6

  10.0  )5(اليابان    36.0  )4( السعودية

  كندا  30.0  مصر
14.0  
  

  30.0  فيتنام  44.0  سوريا

  -   -   44.0  العراق
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إلى  األزواج، فيتطلع رالتفكي طبيعةتختلف  المتقدمةوكذلك في الدول  ،1 المرأةمكانة ودور 

وفي  ،األبناء ةلتفادي مشاكل تربي الحياةجل االستمتاع بمباهج أمن  أفضلمستوى معيشي 

 ،2ألبنائهملكبار السن تجعلهم غير محتاجين  الدولة تؤمنهان المخصصات التي إنفس الوقت ف

وغياب هذه  ،المتقدمةتعمل على خفض معدل المواليد الخام في الدول  ةمجتمع األسبابوهذه 

  .  الناميةفي الدول  هارتفاع إلي يؤديالعوامل 

ام حسب نتائج تعداد الع لفباأل 32.8بلغ معدل المواليد الخام  فقد ،في محافظه طولكرمأما 

  .م 2008لعام  لفباأل 31.3 بالعينةبلغ حسب نتائج المسح  بينما ،3م 1997

حد ما مع معدل المواليد  إلىقريب  المركزية اإلحصاء دائرةومعدل المواليد الخام حسب    

إلى ويرجع هذا التقارب ما بين المصدرين في معدل المواليد الخام ، بالعينةحسب نتائج المسح 

كما إن  محافظه طولكرم يوجد فيها ، في معدل مواليد الخام هي نفسها ثرةالمؤإن  العوامل 

يغلب عليها الطابع  المحافظةكما إن ،  الخصوبةمخيمين لالجئين  حيث ترتفع فيها معدالت 

   إنجابهموالزوجات إلى عدد األطفال المرغوب في  األزواجالريفي لذلك تتشابه فيها نظرة اغلب 

ات السكانية داخل محافظة طولكرم والتي شملها المسح بالعينة لعام أما على مستوى التجمع

  المدينة في معدل المواليد الخام نفإ) 3- 1(والشكل  )3:2(يالحظ من الجدول رقم م، فكما 2008

، ثم القرى في الثانية المرتبةتأتي البلدات في ل، المحافظةالمناطق في  ةبقي في ينخفض عن مثيله

  .   معدل للمواليد الخام في المخيمات أعلىبينما نجد ، الثالثة المرتبة

  

  

                                                 
، جامعه االسكندريه ، كليه اآلداب ، دار المعرفة الجامعية ،  ، علم اجتماع السكان1999السيد ، عبد العاطي  السيد ،1

 ) . 230(ص 
، جامعه طنطا ، الطبعة األولى،  م السكان األسس النظرية واإلبعاد االجتماعيةعل،  1985عبد الحي ، عبد المنعم ،  2

 )112(المكتب الجامعي الحديث ، ص 
، ) 33(، جدول  رقم )  46(، ص ) 1(، جدول رقم  مصدر سابق، ) 1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  3

  ) .198(ص 
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حسب التجمعات  2008في محافظه طولكرم لعام  لفباألمعدل المواليد الخام  )3:2(جدول رقم 

  . السكانية

  

  

  

  

  

  .2008 الميداني،المسح  :المصدر                      

  

معدل المواليد الخام

28

29

30

31

32

33

34

35

36

المخيماتالقرىالبلداتالمدينة

معدل المواليد الخام   

  
 .2008 الميداني،المسح  :المصدر                      

حسب التجمعات  2008في محافظه طولكرم لعام  لفباألمعدل المواليد الخام  )3-1(شكل رقم 

 . السكانية

، والذين يترتب عليهم عدم األزواجعديد من والثقافي بين ال ،وهذا عائد إلى قلة الوعي الصحي

زواج انعدام للخصوصية والتواصل بين األفنجد في المخيمات ، أو تحديد النسلاالهتمام بتنظيم 

شون في كنفه والناتج عن تالصق المنازل أو انتشار ينتيجة للوضع المعيشي السيئ التي يع

  معدل المواليد الخام   التجمع السكاني 

  باأللف 

  30.4  المدينة

  31.0  البلدات

  31.3  القرى

  35.2  المخيمات

  31.3  المتوسط
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 ،في المستويات التعليمية واالجتماعية اهناك تفاوتالعائالت الممتدة في نفس المنزل، كما أن 

تتجه نحو التقليل من عدد  المدينة، بينما نجد المرأة  في السكانيةواالقتصادية بين هذه التجمعات 

 والقرى حيث في المخيمات العكس عند النساء ونجد. األطفال المنجبين لها كلما تقدم بها العمر

 ،قل معدل للمواليد الخامأ المدينة تشهدو .قبلمن  عأسرفي عمليه اإلنجاب وبشكل  النساء تستمر

مما  فيها المعيشةمستوى  إرتفاعوكذلك  األزواجالمستوى التعليمي لدى  إرتفاعويعود ذلك إلى 

  . عدد قليل من األطفال نجابإإلى  األزواجيدفع 

 أما ،1 لفباأل 33.9محافظة طولكرم  م فقد بلغ معدل المواليد الخام في2003أما في عام 

على مستوى  لفباأل 32.8م قد بلغ 1997بالنسبة لمعدل المواليد الخام في محافظة جنين لعام 

 40.5 إلىم في محافظة قلقيلية 1998في حين ارتفع معدل المواليد الخام لعام ، 2.المحافظة 

ق معدل المواليد الخام لدى سكان المناط إرتفاعم إلى 1987لعام  دراسة أشارتوقد  .3 لفباأل

رجعت وأ الغربية الضفةعن بقيه المناطق في  لفباأل 44.7والبالغ  الغربية الضفةفي  الريفية

ويعود هذا االختالف في معدل المواليد  4 ةوثقافي ة،واجتماعي ةالدراسة ذلك ألسباب اقتصادي

هناك  أنالخام بين المحافظات إلى االختالف في الظروف المسيطرة على تلك المناطق، فنالحظ 

واألعمال التي  ،التي تحكمها طبيعة األنشطة ،واالجتماعية ،في المستويات االقتصادية ااختالف

الذي يشجع على زيادة معدالت  ،يمارسها سكان تلك المناطق كانتشار العمل الزراعي مثالً

اإلنجاب لدى النساء كمحافظة قلقيلية مثالً، كما أن هناك عوامل اجتماعية تؤثر على معدل 

ودرجة االهتمام بالتعليم في مختلف المناطق،  ،ليد الخام كانتشار ظاهرة الزواج المبكرالموا

و  ،م لمحافظة طولكرم عن محافظة جنين2008معدل المواليد الخام ينخفض في عام  أنونالحظ 

زيادة المستوى التعليمي الذي يؤثر على هذه  إلىويرجع ذلك  ،م2003محافظة طولكرم لعام 

                                                 
 .75ة، صمرجع سابق م2003صالح، ماهر،  أبو 1
 .51ص مرجع سابق،  م،2000مالول، عدنان،  2
  .مرجع سابق م،1998عوده، خضر،  3

4 Yousef ,H.A..,1989.The demography of the Arab villages of the west bank 
ph.d.thesis,durham university ,durham, England 
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واستخدام  األسرةزيادة وعي وثقافة المرأة بالنسبة لتنظيم  إلىمن غيرها مما يؤدي  أكثرالمناطق 

  .  وسائلها 

 General Fertility Rate :1معدل الخصوبة العام  3:1:2

مقسوما على عدد النساء في سن الحمل،  ةالمواليد األحياء في سنه معين عدد :بهيقصد و    

حيث يمكن الحصول على هذا المعدل بحساب  الخام،لمواليد وهو أكثر دقه من معدل ا واإلنجاب،

   .المختلفة األعمارمعدل الخصوبة العام على أساس فئات 

 الضفةالعام في  الخصوبةإن معدل ،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيوقد أظهرت بيانات 

المعدل فيها  طولكرم فقد انخفض ةفي محافظ أما، لفباأل 158.9  1997بلغ في عام  الغربية

 138.9قل معدل في مدينه طولكرم فبلغ أوكان ، لفباأل 147.8عن المعدل في الضفة ،فبلغ 

ويعود  هذا االختالف في ، 2 باإللف 155.2فالمخيمات ، بااللف155يليها القرى  بمعدل ، لفألبا

دن و ذلك الم أهلالقرى والمخيمات أكثر من  أهللدى  اإلنجابإلى تفضيل العام  الخصوبةمعدل 

كونهم يشكلون حماية لالم وللممتلكات كما  األبناءالعتبارات اقتصادية واجتماعية، كتفضيل 

العمر عند الزواج وهذا يؤدي إلى  إرتفاعينتشر فيها عامل الزواج المبكر، أما في المدينة فتشهد 

  .  واإلنجابدخولهن ضمن فئات الحمل  تأخر

العام في محافظه طولكرم  الخصوبةفقد بلغ معدل ، م2008عام  بالعينةوحسب نتائج المسح     

يليها البلدات بمعدل ، باأللف 163.6حيث بلغ ، معدل في المخيمات أعلىوكان ، باإللف 151.2

بينما بلغ في ، باإللف 148.9بمعدل  في القرى، في حين بلغ معدل المواليد الخام باإللف 157.9

  .يبينان ذلك) 3:2(والشكل رقم ) 3:3(ول رقم وجد باإللف 140.4مدينه طولكرم حوالي 

   

                                                 
  1000 ∗  عدد المواليد االحياء في السنة= معدل الخصوبة العام  1

  )في منتصف تلك السنة) سنة 49- 15( عدد االناث                         
 
، )23(، جدول رقم )97(، ص)13(صدر سابق، جدول رقم م) . 1999(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  2

 ). 147(ص
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  حسب التجمعات السكانية 2008العام في محافظه طولكرم  الخصوبةمعدل : )3:3(جدول رقم 

  التجمع السكاني
العام  الخصوبةمعدل 

  باأللف

  140.4  مدينه

  157.9  بلدات

  148.9  قرى

  163.6  مخيمات

  151.2  المتوسط
  .2008 الميداني،المسح : لمصدرا                        

  

معدل الخصوبة العام باأللف
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مخيماتقرىبلداتمدينه

معدل الخصوبة العام باأللف

      

  .2008 الميداني،المسح  :المصدر  

  .حسب التجمعات السكانية 2008العام في محافظه طولكرم  الخصوبةمعدل  3-2شكل رقم 

معدل الخصوبة العام إلى االختالف في عدد النساء في سن اإلنجاب  االختالفات فيوتعود هذه 

إلى ذلك  إضافة المحافظةاالختالف في عدد المواليد في مناطق أضافه إلى  وأخرى،بين منطقه 

، وانتشار اإلناثتتأثر القرى والمخيمات بمفاهيم اجتماعية واقتصادية كتفضيل الذكور على 

الزواج المبكر الذي يتبعه انخفاض في المستوى التعليمي مما يجعلهم يتمسكون وبشكل اكبر 

بعكس المدينة التي يرتفع فيها  اإلنجابإلى زيادة معدالت بالعادات والتقاليد مما يؤدي بدوره 
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المستوى التعليمي ودخول سوق العمل مما يؤدي إلى انخفاض  إرتفاعالعمر عند الزواج مقترن ب

  .في معدل الخصوبة العام 

العام في محافظه  ن معدل الخصوبةأ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أظهرتوقد      

العام  الخصوبةفقد بلغ معدل  قلقيليةفي محافظه  أما 1 باإللف 157.5بلغ  1997جنين لعام 

  . 2م 1998باأللف لعام  177.6

العام في  الخصوبةن معدل أ، 1995في عام  الغربية الضفةعن  ةسابق أظهرت دراسةوقد      

  214.1ومخيماتها    الضفة في قرىيقل عن المعدل  لف،باأل 163.4والبالغ  الضفةمدن 

  . 3في المخيمات   لفباأل 198.7في القرى  و  لفباأل

 المدينةوانخفاضه في ، العام في القرى والمخيمات الخصوبةمعدل  إرتفاعويعود السبب في     

سوف يشكلون مصدر دخل في  واالبنةن االبن أحيث يعتقدون  ة،منها اقتصادي مختلفة أسباب إلى

 حمايةد الكثير من النساء إن كثرة اإلنجاب تشكل لها حيث تعتق ةاجتماعي ألسبابالمستقبل ،أو 

الكثير من األطفال  إنجابعلى   اإلسالمدينيه حيث يشجع   وألسبابالزوج ، وبخاصة سرهألل

تتعلق بجهل  أسبابوهناك ، 4" وإياكمنحن نرزقهم  إمالقخشية   أوالدكموال تقتلوا :"لقوله تعالى 

إلى  انخفاض  األولى الدرجةمنع الحمل وهذا مرده في والزوجات في استعمال وسائل  األزواج

  .المستوى التعليمي 

  

                                                 
النتائج النهائية ، تقرير ،  1997،   التعداد العام للسكان و المساكن  والمنشاتالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،  1

 .1999، أيار ،) 5(سلسلة التقارير االحصائية رقم ) الجزء األول (السكان  ، محافظه جنين ، 
 ).77(ص  مرجع سابق،،1998عوده ، خضر محمد ، 2
ربي ، ، الملتقى  الفكري الع مسح األوضاع الديموغرافيه وتقدير القوى العاملة، 1995احمد،الشامي ، حسين ومفيد ،  3

 ) .67(القدس ، ص 

 31(سورة اإلسراء، إيه  4
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  Age Specific - Fertility Rate1)  1( العمريمعدل الخصوبة   3:1:3

وهذا المعدل يتطلب . دقه  الخصوبةمن أكثر مقاييس  الخاص بالعمر الخصوبةمعدل  يعتبر    

لمجموع السكان حسب والتوزيع ، ماألسب عمر ح، من البيانات مثل المواليد  كاملةمجموعه 

أو  ،امرأه في عمر معين 1000هو عدد المواليد لكل  :العمري الخصوبةومعدل  ،العمر والنوع

من  المعدالت   العمرية الخصوبةوتعتبر معدالت ، سنوات- 5عادة ما يعطى بفئات عمريه 

يبين لنا التغيرات التي تحدث ، )3:4(والجدول رقم ، الكلية الخصوبةمعدالت  دراسةفي  ةالمهم

عند كل فئه  المحافظةنثوي في األ العمري الخصوبةومعدل  العمرية الخصوبةعلى معدل 

  . ةعمري

  

  

  

  

                                                 
  1000 ∗  عدد المواليد للنساء المتزوجات في فئة عمرية معينة= معدل الخصوبة العمري  1

  عدد النساء المتزوجات في نفس الفئة العمرية                            
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جمالي في محافظة طولكرم حسب التجمعات اإلالخصوبة الكلي ومعدل الخصوبة  دلنثوي ومعمعدل الخصوبة العمري األ :)3:4(الجدول رقم 

  م2008،السكانية
فئة   

  العمر

  مخيم  قريه  بلدات  مدينه  محافظه طولكرم

  م خ ع أ   م خ ع  م خ ع أ  م خ ع  م خ ع أ  م خ ع  م خ ع أ  م خ ع  م خ ع أ  م  خ ع  

15-19  0.1316 0.0526  0.07143  0.000  0.1667  0.0833  0.1429  0.000  0.2000  0.000  

20-24  0.1587  0.0635  0.09524  0.04762  0.19231  0.07692  0.1111  0.1111  0.000  0.000  

25-29  0.2125  0.1000  0.1035  0.06897  0.1875  0.1250  0.1667  0.0833  0.1429  0.1429  

30-34  0.2222  0.1111  0.2222  0.1111  0.2188  0.0938  0.2143  0.1429  0.2500  0.1250  

35-39  0.3288  0.1507  0.3182  0.1364  0.3200  0.1600  0.3125  0.1875  0.3000  0.2000  

40-44  0.0597  0.0299  0.1500  0.0500  0.1539  0.0385  0.0667  0.0667  0.1667  0.1667  

45-49  0.0357  0.0167  0.0476  0.000  0.0400  0.0400  0.1000  0.000  0.2500  0.000  

  معدل 

   الخصوبة

  الكلى

5.746    5.04    6039    5.571    6.548    

  معدل 

  الخصوبة

  االجمالي 

  2.62    2.07    3.09    2.957    3.173  

  .2008المسح الميداني، :المصدر

  معدل الخصوبة العمري : م خ ع

  معدل الخصوبة العمري االنثوي: م خ ع أ
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  2008المسح الميداني، :المصدر

صوبة الكلي ومعدل الخصوبة الخ ومعدل األنثويلخصوبة العمري معدل ا 3-3شكل رقم 

  جمالي في محافظة طولكرم حسب التجمعات السكانيةاإل

 الفئة منللنساء المتزوجات  العمريةن معدل الخصوبة أيبين  3-3الشكل   ) 3:4(فالجدول رقم 

 24- 20لفئة العمرية في ا بينما بلغ لدى النساء مولودا  0.1316سنه بلغ نحو   19- 15 العمرية

 إلىويعود انخفاض معدل الخصوبة العمري في هاتين الفئتين  .  مولوداً 0.1587 حواليسنة 

تتعلق بتكوين  أخرى أسبابوهناك ، أمضتهاقصر مدة الحياة الزواجية التي تكون المرأة قد 

هذه الفترات  واستعدادها النفسي حيث تكون النساء خالل ،الجسديةالفسيولوجي كبنيتها  المرأة

  .   واإلنجابعلى الحمل  ةصوره وقدر أحسنولى من الزواج على أي السنوات األ،

 0.2222 إلىومولوداَ،  0.2125 إلىيرتفع فسنة  29-25معدل الخصوبة العمرية في الفئة  أما

وذلك ، ةسن 39- 35 العمرية الفئةبلغ ذروته عند ويسنة،  34- 30مولودا في الفئة العمرية 

  . مولودا 0.3288بمعدل 

ويعود  ، المحافظةالسكن في  أنماطفي جميع  العمرية الفئةعند هذه  رتفاعوقد  حدث هذا اإل

 إنجابفي  األزواجوهي رغبة  ة،اجتماعي أسبابإلى  األعمارخالل هذه  رتفاعالسبب في هذا اإل

تعتقد الكثير من  وكذلك، ومن ثم التفرغ إلى تربيتهم جيةالزومزيد من األطفال في بداية حياتهم 
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الذكور  األبناءإن   وبخاصةتزيد من ارتباط الزوج بزوجته وبيته   األبناءالنساء إن كثره 

 األبناءكما إن كثرة ، اإلناثمثل  األسرة إطاربمفهومهم   يعمرون بالبيت وال يخرجون عن 

د ذكر مولو إنجاب تأخركما إن  ،ألسرةل وحماية ،الذكور تشكل عزوة ومصدر قوة وبخاصة

له  أخ إنجابوبعد ذلك  ا،إلى تشجيع المرأة على اإلنجاب حتى تنجب مولودا ذكر باألهالييدفع 

 ؛وهم من صغار السن يكون قليال األسرة أفرادن عدد أوهي  ةاقتصادي أسبابوهناك  ،وهكذا....

عيشه ت ، ناهيك عن الوضع السياسي الذيمثل الكبار اإلنفاقلذلك ال يحتاجون إلى الكثير من 

 ةباعتبارهم مصدر قوه لمواج، طفالاأل إنجابيشجع على  م، حيث1967المناطق المحتلة عام 

حصدت الكثير من  التي األقصى ةبعد انتفاض وبخاصةفي المستقبل  اإلسرائيلياالحتالل 

  . على تعويض ما فقد منهم  اقوي احافز األزواج أعطىمما  األرواح

سنة فقد بلغ معدل الخصوبة العمرية حوالي  49- 45و سنة  44- 40في الفئة العمرية  أما

 إلىويعود هذا االنخفاض في معدل الخصوبة العمرية  .  على التوالي 0.0357و  0.0597

وبشكل عكسي المنجبين  األطفالعلى عدد  طرديمدة الحياة الزواجية التي تؤثر بشكل  تأثير

زاد عدد األطفال ، مدة الحياة الزواجيةلما زادت ك أي ،إنجابهمالمرغوب في  األطفالعدد  على

  .وقل عدد األطفال المرغوب في إنجابهم  ،المنجبين

بين التجمعات  في معدالت الخصوبة العمرية اًاختالفأن هناك ) 3:4(كما يظهر الجدول رقم 

 في المدينة  سنة بلغ معدل الخصوبة العمرية 19- 15 ةففي الفئة العمري. السكانية المختلفة

 0.1667 إلىومولوداَ في القرى،  0.1429 إلىمولوداَ، بينما ارتفع هذا المعدل ليصل  0.0714

 .  مولوداَ 0.2000 إلىمعدل في المخيمات حيث وصل  أعلىبلغ في البلدات، بينما  مولودا

 إلى عند النساء في المخيمات لدى هذه الفئة العمرية اإلنجابمعدل  في رتفاعويعود هذا اإل

حرمان هذه النساء من فرصتهن  إلىيؤدي بدوره  لذياوالزواج المبكر عند النساء عامل  إرتفاع

فاض هذا المعدل بينما يرجع انخواستخدام وسائله  ،األسرةوالتثقيف في مجال تنظيم  ،في التعليم

 ،المستوى التعليمي لدى النساء في المدينة إرتفاعخر سن الزواج األول مع في المدينة إلى تأ

حتى بلوغ  رتفاع، وتستمر هذه المعدالت في اإلاألسرةيد من ثقافتها في مجال تنظيم ا يزوهو م
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في معدل  اإرتفاعهناك  أن، وبالنسبة للبلدات فنالحظ سنة في مختلف التجمعات 39- 35العمرية 

للنساء في فئات العمر المختلفة كما  اإلنجاب معدل إرتفاعذلك بسبب و ،الخصوبة العمرية لديها

 األطفالثر بدوره على زيادة عدد أالزواج المبكر والذي  عدد حاالت في اإرتفاع هناك أن

  .  المنجبين مع غياب التحصيل العلمي كما ذكرنا سابقاَ 

أن معدل الخصوبة العمرية يرتفع بالتدريج بالنسبة للفئات العمرية ) 3:4(كما يظهر الجدول رقم 

خرى حتى يصل ي التجمعات السكانية األباق ه في المدينة عنإرتفاعالمختلفة، لكن ينخفض 

مولودا  0.3200مولودا في المدينة و  0.3182حيث بلغ سنة،  39-35ذروته عند الفئة العمرية 

مولودا في المخيمات  0.3000إلى  مولودا في القرى وانخفض 0.3125بينما بلغ  ،في البلدات

ن باقي التجمعات السكانية األخرى والسبب في انخفاض معدل الخصوبة العمرية في المخيمات ع

معدل الخصوبة العمرية في الفئة  إرتفاعوالذي يدل عليه  ،يعود إلى تأثير عامل الزواج المبكر

) 3:4(الجدول رقم  لمستوى التعليمي للنساء ومن خاللانخفاض اسنة ويرافقه  19- 15العمرية 

مقابل فإن بلوغ قمة في المولودا و 0.2000 ذلك فقد بلغ معدل الخصوبة العمريةنالحظ 

يعكس األسباب  سنة 39- 35عند الفئة العمرية اإلخصاب في باقي التجمعات السكانية 

وهي رغبتهم في إنجاب مزيد من األطفال في بداية حياتهم  ،االجتماعية الكامنة وراء ذلك

الزواج  ي عاملكما أن معدل الخصوبة العمرية يتأثر كذلك ف ،اإلنجابية ثم التفرغ لتربيتهم

والمخيمات وباقي التجمعات  ،ل الخصوبة العمرية في المدينةالفرق بين معدالمبكر حيث الحظنا 

انخفض معدل الخصوبة  الذي يرافقه انخفاض في المستوى التعليمي حيث األخرى السكانية

سنة بينما نجد النساء في  49-45سنة و الفئة  45-40المدينة في الفئة العمرية  العمرية في

وذلك بسبب  الفئات العمرية نفسها في المخيمات تستمر في اإلنجاب وبوتيرة  أسرع من قبل

يؤثر ضيق العيش في المخيم إلى  زواج لزوجاتهم طلباً للرزق والعمل، كماهجرة العديد من األ

تأخير اإلنجاب لحين تحسن األوضاع المادية من أجل العالج إذا لزم األمر كما أدى اعتقال 

زوجاتهم وهذا الذي يدفعهن إلى  نجاب لدىاب من قبل قوات االحتالل إلى تأخر اإلالشب زواجاأل

  .   خرة في الفئات العمرية العلياتأخير اإلنجاب إلى فترات متأ
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 العمرية الخصوبةن معدالت أ 1997حصاء الفلسطيني وأظهرت بيانات الجهاز المركزي لإل

، وذلك بمعدل ةسن 24- 20 العمرية الفئةخالل  بيةالغرتصل إلى ذروتها عند النساء في الضفة 

عامل  تأثيرإلى  أضافه،  األبناءمزيد من  إنجابنحو  يويشير ذلك إلى السع .1مولودا  0.288

 العمريةوهذا بدوره يرفع من عدد األطفال المنجبين عند الفئات  ،اإلناثالزواج المبكر لدى 

لفئة العمرية  يشير إلى اإلقبال على إنجاب مزيد كما أن بلوغ قمة اإلخصاب عند هذه ا، األولى

من األطفال عند الفئات العمرية األولي من الزواج، باإلضافة إلى عامل الزواج المبكر لدى 

سنة في الضفة الغربية  19.4إلى .  2سنة في محافظة طولكرم  19.9اإلناث والذي ينخفض من 
وكذلك يمكن  4العمر المبكرة لإلخصاب  وهذا يرفع من عدد األطفال المنجبين عند فئات 3

إرجاع تكرار عملية اإلنجاب لدى النساء خالل فترة زواجها األولي إلى قلة خبرتها ومعرفتها في 

   .مجال الحمل واإلنجاب

في محافظه طولكرم مع نتائج  العمرية الخصوبةم  لمعدالت 2008المسح الميداني   وعند مقارنه

فقد تبين  ، يتبين مدى توافقه مع نتائج هذه الدراسات ، الغربية لضفةافي  السابقةبعض الدراسات 

 39- 35 العمرية الفئةم عند 2003معدل للخصوبة في محافظة طولكرم كان في عام  أعلىإن 

حيث بلغ معدل  1998وكذلك في محافظه قلقيلية لعام.  .5مولودا  0.3274سنه ،وذلك بمعدل 

  .   6مولودا   0.3043العمري  الخصوبة

م تبين أنها تتوافق مع 2008وعند مقارنة نتائج معدالت الخصوبة العمرية لمحافظة طولكرم لعام 

م قد 2008نتائج بعض الدراسات، فقد تبين أن معدل الخصوبة العمرية في محافظة طولكرم عام 

 0.3043م، بينما بلغ 2003مولوداً في نفس المحافظة للعام  0.3274مولوداً، و  0.3288بلغ 

أن النتائج المتمخضة عن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني لعام  إالم، 1989مولوداً لعام 

 24- 20أن قمة الخصوبة عند النساء في الضفة كانت عند الفئة العمرية  أظهرتم قد 1997
                                                 

–رام اهللا . 2025- 1997، الغربية وقطاع غزةالضفة السكان في ،1999الفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  1

 ).35(فلسطين ،ص
 109، ص 16، جدول رقم ، مصدر سابقم1999الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  2
 109، ص 16، جدول رقم )الجزء األول ( المصدر نفسه، محافظة طولكرم،  3
سلسلة   .أطفال فلسطين قضايا وإحصاءات . 199 –م، التقرير السنوي 1999دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية،  4

 23فلسطين، ص  –، رام اهللا 2إحصاءات الطفل رقم 
 .81، صرجع سابقم2003صالح، ماهر،  أبو 5
 
 ).84(سابق، ص، مرجع 1998محمد،  ر، خضعوده 6
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سنة في  19.4ويعود ذلك إلى عامل الزواج المبكر حيث بلغ 1مولوداً 0.288سنة، وذلك بمعدل 

حسب نتائج المسح الميداني للعام  لإلناثلغربية، بينما بلغ متوسط العمر عند الزواج الضفة ا

سنة في محافظة  39- 35عند الفئة العمرية  اإلخصابسنة وهذا ما يفسر بلوغ قمة  20م 2008

إلى نفس النتيجة في محافظة قلقيلية،  باإلضافةم، 2008م والمسح الميداني 2003طولكرم لعامي 

عامل  إرتفاعم فيعود إلى 1997الفلسطيني للعام  لإلحصاءها عن الجهاز المركزي أما اختالف

                .  من الزواج  األوليفي السنوات  واإلنجابإلى تكرار الحمل  إضافةالزواج المبكر، 

 Total Fertility Rate (TFR)2 الكلى الخصوبةمعدل    3:1:4

) مجموعه نساء( امرأةلكل  اإلحياءوسط  عدد المواليد الكلي  تقديرا لمت الخصوبةيعتبر معدل 

 العمرية الخصوبةاستمرت محافظه على معدل  إذا) 49- 15( البيولوجيةخالل فترة قدرتها 

   .3 الحالي النوعية

مولوداَ، أما في العام  7.47م بحوالي 1961قدر معدل الخصوبة الكلية في الضفة الغربية لعام 

يبين معدالت ) 3:5(مولوداَ والجدول رقم  7.64سرائيلي قدر بحوالي م وبعد االحتالل اإل1968

  .  الخصوبة الكلية لألراضي الفلسطينية، والضفة الغربية، وقطاع غزة

  

  

  

  

  

                                                 
 55م، مصدر سابق، ص 1999، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني   1
االنجابية ) حياتهن(خالل فترة حياتها ) مجموعة نساء(عدد المواليد االحياء لكل امرأة  متوسط= معدل الخصوبة الكلي  2

  .) سنوات  5الن طول الفئة (  5حسب معدالت الخصوبة العمرية لسنة ما مضروبا في 

  ).232(، مرجع سابق ، ص1999السيد،عبد العاطي السيد،  3
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معدالت الخصوبة الكلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الضفة الغربية  )3:5(جدول رقم 

  .وقطاع غزة

الضفة الغربية وقطاع   السنة 

  غزة

  قطاع غزة  لضفة الغربية ا

1961)1(  -  7.47  -  

1968)2(  -  7.64  -  

1996)3(  -  5.61  6.91  

1997  6.04  5.6  6.9  
1999)4(  5.9  5.5  6.8  

2003)5(  4.6  4.1  4.8  

2004)6(  4.6  4.1  5.8  

  : المصدر
)1( Hill, A., 1982, opct.   
)2( Israeli Central Bureau of Statistics, 1969, opct.  
م، المسح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة، النتائج 1996حصاء المركزية الفلسطينية، دائرة اإل )3(

 .   132فلسطين، ص  –األساسية، رام اهللا 

 . مصدر سابقم، 2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )4(

رير م، التق2004م، المسح الصحي الديموغرافي 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط  )5(

 .  فلسطين  –النهائي، رام اهللا 

م، النتائج األساسية، 2004، المسح الصحي الديموغرافي، 2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  )6(

   .74فلسطين، ص   –رام اهللا 

  

الغربية في العام  الضفةالكلى في  الخصوبةمعدل  وكما يتضح من الجدول أعاله، فقد بلغ

وتختلف هذه المعدالت  مولودا، 6.91في حين بلغ في القطاع غزه  امولود 5.61 م حوالي1996

 يمولودا، وف 6.39وفي القرى  مولودا، 5.81فقد بلغ المعدل في المدن  السكن،باختالف نمط 

السكن  أنماطبين  الكلية الخصوبةويعود السبب في اختالف معدالت ، 1مولودا 6.85المخيمات 

  .   تلك المناطق ما بين واالقتصادية التعليميةويات االختالف في المست إلي المختلفة

 6.04 الضفة الغربية وقطاع غزةم فقد بلغ معدل الخصوبة الكلية في 1997أما في العام 

في قطاع غزة بينما انخفض في العام  6.9 و مولودامولودا في الضفة الغربية  5.6مولودا، منها 

مولودا في الضفة الغربية و  5.5حيث  طاع غزةالضفة الغربية وقمولودا في  5.9م إلى 1999

                                                 
فلسطين  –، النتائج االساسية ، رام هللا  السمح الديموغرافي للضفة الغربية وقطاع غزة، 1996دائرة االحصاء المركزية الفلسطينية ، .  1

 . 132، ص 
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م إلى 2003مولودا في قطاع غزة، واستمر معدل الخصوبة الكلية في االنخفاض حتى العام  6.8

مولودا في الضفة الغربية  4.1، حيث بلغ الضفة الغربية وقطاع غزةفي  4.6إن وصل إلى 

، أما بالنسبة لمعدل الخصوبة )3:5انظر الجدول رقم ( مولودا في قطاع غزة  4.8وارتفع إلى 

وسبب هذا ، 1الضفة الغربية وقطاع غزةمولودا في  4.1م فقد قدر بحوالي 2007الكلية في عام 

التفاوت في معدالت الخصوبة الكلية يرجع إلى االختالف في المستويات التعليمة، واالقتصادية، 

  .  واالجتماعية، والعادات والتقاليد وغيرها

لمعدالت الخصوبة الكلية بالنسبة للمحافظات فقد قدرت حسب التعداد العام للسكان  أما بالنسبة

مولوداً  3.7مولوداَ لمحافظة طولكرم، في حين قدرت بحوالي  3.6م بحوالي 2007والمساكن 

لكل من محافظة نابلس وجنين ورام اهللا، بينما قدر معدل الخصوبة الكلية في محافظة الخليل 

داَ، ويعكس هذا التفاوت في معدالت الخصوبة الكلية االختالف في المستويات مولو 4.9بحوالي 

لعامل  تأثيروالتعليمية واالجتماعية واالقتصادية لتلك المناطق كما ذكرنا سابقا، كما إن هناك 

 أعلىالزواج المبكر والعادات والتقاليد حيث يظهر ذلك جليا في محافظة الخليل والتي تشهد 

ذلك بسبب العادات والتقاليد المرتبطة بتلك المنطقة من حيث الزواج الكلية معدل للخصوبة 

عزوة وحماية السم العائلة وممتلكاتها، وغيرها  اإلنجابالمبكر، وتعدد الزوجات، واعتبار زيادة 

تخف حدة في المحافظات  األسبابهذه  ، لكناإلنجابالتي تشجع على زيادة  األسبابمن 

  .  ى معدل الخصوبة الكلية وهذا ينعكس عل األخرى

 5.7الكلي للنساء في محافظه طولكرم  الخصوبةفقد بلغ معدل ، بالعينةوحسب نتائج المسح 

    .مولوداَ

  

  

  

  

                                                 
م، تقديرات مبنية على النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن 2009الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  1

 )فلسطين –م، رام اهللا 2007والمنشآت، 
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لعام  التجمعات السكانيةالكلي في محافظه طولكرم حسب  الخصوبةمعدل  )3:6(جدول رقم 

  .م 2008

  الكلي الخصوبةمعدل   نمط السكن 

  5.04  مدينه طولكرم

  6.39  بلديات 

  5.57  قرى   

  6.54  مخيمات 

  5.7  محافظه ال

   .2008الميداني، لمسح   :المصدر                                

  

  

معدل الخصوبة الكلي

0

1
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بلدياتمدينه طولكرم
المحافظة

قرى  
المحافظة

مخيمات
المحافظة

محافظه
طولكرم

معدل الخصوبة الكلي

  
  2008الميداني، المسح : المصدر

  .م 2008لعام  التجمعات السكانيةالكلي في محافظه طولكرم حسب  الخصوبةمعدل  3-4شكل 
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 الكلية الخصوبةإن هناك تفاوت في معدالت  3- 4والشكل رقم ) 3:6( يالحظ من الجدول رقم

 5.04إلى  المدينةانخفض هذا المعدل في  إذ، السكانيةفي محافظه طولكرم حسب التجمعات 

 6.39ثم ارتفع في البلديات ليصل إلى  مولودا، 5.57وارتفع بالتدريج في القرى إلى  مولوداً،

، مولودا 6.54إلى  ليصل المخيماتبة الكلية ذروته في مولودا في حين  وصل معدل الخصو

والمخيمات إلى  والريفية الحضريةفي المناطق  الكلية الخصوبةويعود التفاوت  في معدل 

كالمستوى التعليمي للسكان و ، فيها السائدة واالقتصادية واالجتماعية التعليميةاختالف المستويات 

أكثر من نساء  المدينةفانتشار التعليم بين نساء ، ر ذلكوغي والمهنة األولالعمر عند الزواج 

أكثر خبره في استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم  المدينةالقرى والمخيمات  يجعل النساء في 

ارتباط النساء  زيادةأدى ذلك إلى  المدينةمرتفعه في  التعليميةن المستويات أوبما ، األسرة

مرتفع  المدينةفي  المعيشةكما إن مستوى ، األطفال إنجاببوظائفهن مما ساعد على التقليل من 

تبحث  المدينةفي  األسرلذلك نجد كثير من ، مثل السكناإلقامة وتكاليف  الحياةوكذلك نمط 

والمشرب على عكس القرى والمخيمات التي  والمأكلعن مستوى معيشي مميز كالتعليم  ألبنائها

  .فيها اقل تعقيدا  الحياةتعتبر 

األطفال ال يشكل  فإنجابكالقرى  والبلديات   الريفيةللوضع االقتصادي في المناطق  لنسبةبا أما

متقدمه  أعمارالنساء في القرى في  أنجبنحتى ولو ، المدينةكما في  باءاألعبئ اقتصادي على 

األطفال حيث ينظرون في القرى إلى  إنجابإلى  األهالي ة، وكذلك نظراإلنجابيةمن حياتهن 

 نيلجأو حيث، اإلسرائيليمن االحتالل  أراضيهم حمايةتساعد على  ةقو أنهماألطفال على  إنجاب

و كسب العيش من ورائها من  ،ناحيةجل حمايتها من أمن  بناءبمساعدة األ األراضيإلى زراعة 

   .أخرى ناحية

 العربيةمع الدول  وقطاع غزة ،الضفة الغربيةللسكان في  الكلية الخصوبةمستويات  ةوعند مقارن

أن الضفة الغربية وقطاع غزة تندرج ضمن مجموعة الدول  )3:7( نالحظ من الجدول رقم

في  بينما تنخفض ،والعراق ،اليمن مثل الكلية الخصوبةمعدالت  العربية التي ترتفع فيها
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، للمهاجرين الجاذبةن البحرين تعتبر من المناطق أويعود ذلك إلى  ،ردن، واألومصر ،البحرين

 تعليمية، وذوي مستويات عظمهم من الشباب المتزوجين حديثاالمهاجرين يكون م وهؤالء

التي تدعو  الحكومة سياسةفيعود إلى  3.5في مصر  الكلية الخصوبةسبب انخفاض  أما. مرتفعه

 ،في اليمن رتفاعسبب اإل أما.السكاني هناك  تزايدال ةجل تحجيم مشكلأإلى تحديد النسل من 

، وكذلك انخفاض المستويات السائدةالعادات والتقاليد  طبيعةفيعزى إلى  ،والعراق ،وفلسطين

، كما تعاني هذه البالد من في تنظيم النسل واضحةسياسات  إتباعوعدم  ،والمعيشية االقتصادية،

 ،جل تعويض ما فقدأمن  إنجابهاإلى زيادة  األسرلذلك تسعى كثير من  سياسةاضطرابات  

  .قبل كما يعتقدون للمست وحماية ،وتشكيل قوة

وبعض الدول  الضفة الغربية وقطاع غزةفي  الكلية الخصوبةمستويات : )3:7(الجدول رقم 

  العربية

  الكلية الخصوبةمعدل   الدولة

 الضفة الغربية وقطاع غزة

)1(  

6.1  

  5.61  الغربية الضفة

  6.91  قطاع غزه

  2.8  )2(البحرين

  3.5  مصر

  4.3  األردن

  5.4  العراق

  6.9  اليمن

  :المصدر

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشات ، )2000(يناير/الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،كانون الثاني )1

  ).23(ص، رام اهللا ،فلسطين، كتيب الجيب، 1997

) 25( دالعدمرجع سابق،آسيا، لغربي  االقتصادية واالجتماعية اللجنةفي منطقه  الحيوية اإلحصاءاتنشرة  )2

 ).4( ص ،2005
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  Gross Fertility Rate"1: "اإلجمالي الخصوبةمعدل   3:1:5

ن هذا المعدل يقدر عدد ، ألالسكانية الخصوبةمقاييس  أدقجمالي من اإل الخصوبةيعد معدل 

في فترة  أنثيالتي يمكن إن تنجبهم كل  اإلناثالمواليد  ةفي المستقبل عن طريق معرف األمهات

 فقد بلغ، 1997الفلسطيني لسنه  لإلحصاءتائج الجهاز المركزي وحسب ن .اإلنجاب القدرة على

حيث ، طولكرم ةوكذلك الحال في محافظ، أنثى 2.5 الغربية الضفةفي  اإلجمالي الخصوبةمعدل 

 ةبلغ في مدينفي حين  .3 1997جنين عام  ةفي محافظ أنثى 2.45بينما بلغ  .2أنثى  2.5بلغ 

عام  أنثى 1.35رام اهللا فقد انخفض المعدل إلى  ةمدين في أما .4 1998عام   3.27  قلقيلية

20035.  

والشكل رقم ، )3:8(في الجدول  والمبينة ،طولكرم ةفي محافظ بالعينةنتائج المسح  أظهرتوقد 

  .  أنثي 2.6طولكرم بلغ  ةجمالي في محافظاإل الخصوبةإن معدل  5-3

  . التجمعات السكانيةكرم حسب في محافظه طول اإلجمالي الخصوبةمعدل : )3:8(جدول رقم 

 الخصوبة معدل  نمط السكن 

  اإلجمالي

  2.07  مدينه طولكرم

  3.09  بلديات 

  2.95  قرى  

  3.17  مخيمات 

  2.62  محافظه ال

  م2008المسح الميداني  :المصدر                        

  

                                                 
  طول الفئة* مجموع معدالت الخصوبة العمرية االنثوية = مالي معدل الخصوبة االج . 1
 ).141(،ص) 23(جدول رقم مصدر سابق،  ، 1999الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  2
 ).58(،صمرجع سابقم ،2000: مالول،عدنان احمد 3
 ).84(سابق، ص، مرجع 1998محمد،  ر، خضعوده 4
، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا، نابلس على الخصوبة لمدينة رام اهللا المؤثرة م العوامل 2003محمد،  يعقوب  5

   .2008الميداني، المسح  )87(ص
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معدل الخصوبة الكلي
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مخيمات المحافظةقرى   المحافظةبلديات المحافظةمدينه طولكرم

معدل الخصوبة الكلي

  

   .2008الميداني، المسح   :المصدر

  التجمعات السكانيةفي محافظه طولكرم حسب  االجمالي الخصوبةمعدل  3-5شكل 

المناطق  ، وكذلك االختالف ما بينخرإلى آجمالي من مجتمع اإل الخصوبةويعود اختالف معدل 

وهو ما  المنطقةفي المجتمع أو  السائدةالخصائص الديموغرافيه  طبيعةإلى ، داخل المحافظة

  . في كل منها لعمري للسكانوا ،التركيب النوعي وخاصة، يؤثر في التراكيب السكانية

كما هو مبين في الجدول رقم  ،العربيةجمالي في بعض الدول اإل الخصوبةلمعدل  دراسةوفي   

 نهاوأ، من  بعضها البعض  متقاربةفي هذه الدول  ةجمالياإل الخصوبةن معدالت أ ، يتبين)3:9(

 الضفةجمالي في اإل بةالخصوفقد وصل معدل ، وقطاع غزة، الضفة الغربيةقل من المعدل في أ

وهذا التفاوت يعود إلى   1.69جمالي اإل الخصوبةوفي مصر بلغ معدل  ،أنثى 2.5إلى  الغربية

مع مصر حيث بلغ معدل  ةمقارن وقطاع غزة ،الضفة الغربيةمعدل المواليد الخام في  إرتفاع

 30ي مصر بلغ وف 1لفباأل 36.3م   1997عام  الضفة الغربية وقطاع غزةالمواليد الخام في 

في مصر تضغط وبشكل كبير على مصادر الغذاء  السكانية الزيادةن إف .2 1995لعام  باإللف

باستمرار إلى التقليل من عدد األطفال  الحكومةوبالتالي تدعو  اإلنجابية الثقافةمما يؤثر على 

                                                 
، وجدول  46ص  1، جدول  الضفة الغربية وقطاع غزة، الجزء االول، 1999الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1

 198ص  46
2 POPULATION BUREAU , 1996 WORD POPULATION DAT SHEET 1996 WASHTON  
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إلى التقليل سوف يؤدي  بالمحصلة،  وهذا وسائل تحديد وتنظيم النسل إتباعالمنجبين عن طريق 

 الدولةن تنخفض معدالت النمو السكاني في هذه أجمالي، وعليه يتوقع اإل الخصوبةمن معدل 

  . في المستقبل اللواتي سيشاركن في عمليات اإلنجاب اإلناث عدادأالنخفاض  نتيجة

مع المعدل  ةمقارن الضفة الغربية وقطاع غزةجمالي في اإل الخصوبةمعدل : )3:9(جدول رقم 

  العربيةض الدول في بع

  )أنثى( اإلجمالي الخصوبةمعدل   الدولة

 الضفة الغربية وقطاع غزةالمعدل العام في 

)1(  

2.5  

  2.5  )2( الغربية الضفة

  2.6  )3(قطاع غزه 

  1.99  )4( ماراتاإل

  1.98  قطر

  1.71  الكويت

  1.56  البحرين

  1.69  مصر

  : المصدر 

  ).170(ص  ،)28( لسابق، جدو مصدر) . 1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  )1

 )122(ص ، )18(جدول رقم ، سابق مصدر، )1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  )2

 ) .129(ص ، )20(جدول رقم ، ) األولالجزء (، ،قطاع غزه) 1999(الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني  )3

ص  سابق، صدرم ،)1999( آسياغربي  جتماعيةواال أالقتصاديه اللجنةفي منطقه  الحيوية اإلحصاءاتنشره  )4

)11.(  

 األسروكذلك تفضيل  ،اإلناثتفضيل الذكور على  :مثل  الموروثة االجتماعيةالقيم  تأثيرن أكما 

 ومدى مشاركتها في سوق العمل ،المرأةودور  ةمكان فيختالف واال، الصغيرةعلى  الكبيرة

جمالي بين هذه اإل الخصوبةعلى اختالف معدل كل هذه  العوامل تؤثر  ،داخل هذه المجتمعات

نه يرتفع وبشكل إف الضفة الغربية وقطاع غزةجمالي في اإل الخصوبةوكما نرى معدل  . الدول

 ةسالحا ديموغرافيا هاما في مقاوم وذلك العتبار اإلنجاب ،العربيةواضح عن باقي الدول 

  .  اإلسرائيلياالحتالل 
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، جمالي فيهااإل الخصوبةفنالحظ انخفاض معدل  ) 3:9(ل رقم لدول الخليج  جدو بالنسبة أما

فتسعى ) نفطيةدول ( للسكان  ةوجاذب غنيةباعتبارها دول  لإلنجاب خاصةفلهذه الدول مفاهيم 

إلى تخفيض   الدعوةهذه الدول باستمرار إلى الحفاظ على مستوى معيشي مرتفع وتعتبر 

  .لى هذا المستوى للحفاظ ع األمثلمعدالت اإلنجاب هو السبيل 

  :  العوامل المؤثرة في الخصوبة السكانية في محافظة طولكرم  3:2

  : عمر األم الحالي   3:2:1

ذ بينت بة السكانية، إهم العوامل المؤثرة في مستويات الخصويعتبر عمر األم الحالي من أ

حيث بلغ معامل م الحالي وعدد األطفال المنجبين هناك عالقة وثيقة بين عمر األ الدراسة أن

لعالقة طردية ما بين عمر أي إن ا 0.05قل من عند مستوي الثقة أ) 0.652( +رسون ارتباط بي

ويمكن مالحظة  ،مداد عدد األطفال كلما زاد عمر األذ يز، وعدد األطفال المنجبين إم الحالياأل

  )  3:10(ذلك من الجدول رقم 
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للنساء المتزوجات في محافظة طولكرم حسب عمر  عدد األطفال المنجبين:)3:10(جدول رقم 

  .م 2008األم الحالي ونمط السكن،
  

عمر 

األم 

  الحالي

  المخيمات  القرى  البلدات  مدنية طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

د عد

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

15 -19  1.15789  38  1.0714  14  1.1667  12  1.1429  7  1.4001  5  

20 -24  2.4921  63  2.6191  21  2.4231  26  2.446  9  2.5714  7  

25 -29  3.1375  80  2.8621  29  3.2214  32  3.251  12  3.7143  7  

30 -34  4.2469  81  4.1852  27  4.2813  32  4.2143  14  4.375  8  

35 -39  6.0137  73  5.7727  22  6.04  25  6.0625  16  6.4  10  

40 -44  6.2687  67  5.900  20  6.34615  26  6.4667  15  6.6667  6  

45 -49  6.6167  60  6.3809  21  6.56  25  6.800  10  7.75  4  

  م2008المسح الميداني، : المصدر 
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  اء المتزوجات في محافظة طولكرم حسب عمر عدد األطفال المنجبين للنس 3-6شكل 

  .م 2008لعام  األم الحالي ونمط السكن حسب المسح بالعينة

  

 2008المسح الميداني : المصدر
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م الحالي في وسط عدد األطفال مع زيادة عمر األزيادة مت)  3:10(يالحظ من الجدول رقم  

طفال ألا في زيادة متوسط عدد اإرتفاعجميع التجمعات السكانية المختلفة، ويالحظ أن أكثرها 

ونالحظ  .  ا المدينة م الحالي في المخيمات، القرى، ثم البلدات وأخيرالمنجبين مع زيادة عمر األ

على متوسط لعدد األطفال المنجبين للنساء المتزوجات في محافظة طولكرم، للنساء في الفئة أن أ

 على متوسط لهؤالء النسوة في مخيمات، وكان أأطفال 6.61حيث بلغ  49- 45العمرية 

ن النساء طفل، ويرجع هذا إلى أ 7.52توسط عدد األطفال المنجبين المحافظة حيث بلغ م

في اإلنجاب حتى نهاية حياتهن اإلنجابية، كما إن  وخاصة في المخيمات تسعى إلى التواصل

 ،ي كان سائدا قديما في المجتمع الفلسطيني وما زال في بعض المناطقالزواج المبكر الذ

والمناطق الريفية له دور كبير في زيادة عدد األطفال المنجبين عند هؤالء وبخاصة المخيمات 

ن متوسط عدد األطفال المنجبين في الفئة العمرية نالحظ أ) 3:10(ن الجدول رقم  وم.  النساء 

ذلك إن النساء في هذه الفئة العمرية في بداية  طفال 1.15على مستوى المحافظة بلغ  19- 15

الحالي زاد ذلك  األممما يعني انه كلما زاد عمر ) نساء صغيرات في السن  ( اإلنجابيةحياتهن 

المرأة، فالمرأة المتقدمة في السن يكون لها عدد اكبر من  أنجبتهممن عدد األطفال الذين قد 

  .   مدة طويلة في الزواج  أمضت ألنهابعكس النساء الصغيرات في السن،  األبناء

كبيرات في السن يكون مستواهن التعليمي متدني نتيجة لتدني إلى ذلك فان النساء ال إضافة

المستوى التعليمي في الوقت التي كانت فيه هذه النساء في سن التعلم، كذلك العادات والتقاليد 

  .  التي كانت تسيطر على تفكير وسلوك الناس باإلضافة إلى انتشار ظاهرة الزواج المبكر 

          قد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للفئة العمرية ف) 3:10(وبالنظر إلى الجدول رقم 

 6.56ونالحظ إن المتوسط لهذه الفئة العمرية مرتفع وبلغ  أطفال 6.8في القرى )  45-49( 

 األسرأطفال، ويعود ذلك إلى إن  6.38أطفال في البلدات أما في المدينة فينخفض المتوسط إلى 

  .البنتبمفهوم ضرورة ستر  األسرللفتيات، بسبب قناعة هذه  الريفية تشدد على الزواج المبكر

 األنثىوعدم االهتمام بتعليم   .األنثىبالنظرة التقليدية حول تفضيل االبن الذكر على  يتأثرونكما 

 وأهميةإلى الحد الذي يوفر لها الوعي الكافي في ما يتعلق بتنظيم النسل واستعمال وسائله 
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الريفية ال تحبذ مشاركة  اتل، كما إن العادات والتقاليد في المجتمعالمباعدة بين فترات الحم

متوسط عدد  إرتفاعتؤثر على  األموروكل هذه   .الرجالالمرأة في سوق العمل واالختالط مع 

 بدأتإلى إن هذه العادات والتقاليد  اإلشارةاألطفال المنجبين عند المرأة في القرى أو البلدات مع 

على العكس من ذلك فان المرأة في .  للتطور االقتصادي واالجتماعي  تخف تدريجياَ نظر

 تأخرالمدينة يرتفع لديها سن الزواج، ذلك إن المرأة في المدينة تهتم بالتعليم مما يسهم في 

زواجها وبالتالي زيادة وعيها وثقافتها باإلضافة إلى مشاركتها في سوق العمل مما يؤثر على 

  .  عدد األطفال المنجبين 

م مع نتائج بعض الدراسات السابقة تبين مدى 2008وعند مقارنة نتائج المسح الميداني لعام 

المنجبين حيث بلغ  األطفالالحالي وعدد  األمتوافقها مع نتائج هذه الدراسات وذلك بالنسبة لعمر 

 سنة 19- 15م في الفئة العمرية 1997المنجبين في محافظة جنين لعام  األطفالمتوسط عدد 

في مدينة رام اهللا عام  وكذلك 1سنة   49- 45في فئة العمر  أطفال 8.52بينما بلغ  أطفال 1.18

في  مولود 1.40سنة حوالي  19- 15المنجبين في فئة العمر  األطفالبلغ متوسط عدد  م2004

  .2سنة فأكثر 50ة العمر .فأكثر مولودا 6.36حين بلغ 

 19-15المنجبين في فئة العمر  األطفالدد بلغ متوسط ع م2003محافظة طولكرم عام وفي  

وفي  3 سنة فأكثر 50مولوداً في فئة العمر  7.23مولوداً في حين بلغ  1.263سنة حوالي 

أطفال  1.8سنة   24- 20م بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين في فئة العمر 1983عام  األردن

  . 4 49- 45مولودا في فئة العمر  9.7 غبينما بل

متزوجات المنجبين للنساء ال األطفالتؤثر على متوسط عدد  أسبابهناك عدة  أن نجد مما سبق

وراء انخفاض متوسط  أسباب، حيث يوجد األخيرةوالفئات العمرية  في الفئات العمرية األولى

أي بعد  األخيرةها في الفئات العمرية إرتفاعمن الزواج و األوليالمنجبين في الفترة  األطفالعدد 

                                                 
 59، ص مرجع سابقم، 2000مالول، عدنان احمد محمود،  1
 .   96، ص مرجع سابقم ، 2004يعقوب، محمد،  2
 .  87مرجع سابق، ص  ماھر، أبو صالح، 3
م، رسالة 1981م مستويات واتجاهات الخصوبة والوفيات لسكان مخيم البقعة لعام 1983 ،أبو زهرة، راتب موسى 4

 47جستير، الجامعة األردنية، ص ما
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في المجتمع الفلسطيني  ن الزواج المبكر للنساء كان سائداًأ :األسبابثر، ومن هذه سنة فأك 25

نجاب ال يقتصر على محافظة وما زال تأثيره في بعض أنماط السكن المختلفة، كما أن تكرار اإل

 ،نحاء الضفة الغربية وذلك لتشابه المفاهيمنطبق ذلك على جميع أنما ي، إطولكرم وحدها

  . ماعية وتشابه مستويات المعيشة والعادات االجت

  : العمر عند الزواج األول

 ،هناك عالقة عكسية بين متوسط العمر عند الزواج األول أن) 3:11(يوضح الجدول رقم 

 انجبت عددوجت األنثى في عمر أبكر، أومتوسط عدد األطفال المنجبين عند المرأة، فكلما تز

ذا بلغ هذه العالقة بقيمة معامل بيرسون إكدت وقد تأ أكثر من المواليد خالل حياتها اإلنجابية،

حيث أظهرت الدراسة أن النساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  0.05على مستوى الثقة ) - 0.170(

أطفال للنساء اللواتي  3.08لمتوسط إلى طفال، ثم انخفض هذا اأ 5.6سنة قد أنجبن بمتوسط  15

سط عدد األطفال المنجبين مع زيادة العمر كثر، وسبب انخفاض متوفأ 25تزوجن وأعمارهن 

، بسبب عند الزواج األول هو التقليل من الفترة التي تكون فيها المرأة قادرة على الحمل والوالدة

ا خر في الزواج يعود إلى التحاق المرِأة في التعليم مما يكسبها وعيتأخر زواجها، وسبب التأ

سرة، وكذلك تصبح المرأة قادرة على المشاركة األ وخبرة في األمور المتعلقة باإلنجاب وتنظيم

  . سرة األالتي تخص قرارات الفي اتخاذ 
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حسب  المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج  متوسط عدد األطفال )3:11(الجدول رقم 

  .م 2008في محافظة طولكرم عام  اإلقامةالعمر عند الزواج األول وحسب مكان 
  

العمر 

عند 

لزواج ا

  األول

  المخيمات  القرى  البلدات  المدينة  المحافظة

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

عدد 

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

عدد 

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

عدد 

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

عدد 

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

عدد 

  الحاالت

15  5.6875  64  5.6  15  5.36  25  5.6  15  5.67  9  
16  4.9444  54  4.85  13  4.89  19  5.0  12  5.1  10  
17  4.5147  68  4.5  21  4.52  27  4.4  13  4.57  7  
18  4.1746  63  4.14  22  4.17  24  4.2  11  4.33  6  
19  4.0508  59  4.04  23  4.04  25  4.0  8  4.3  3  
20  3.6538  52  3.63  19  3.7  20  3.56  9  3.75  4  
21  3.2195  41  3.19  16  3.24  17  3.17  6  3.5  2  
22  3.1538  39  3.1  12  3.19  16  3.14  7  3.25  4  
23  2.8929  28  2.67  9  2.85  13  3.00  3  3.3  3  
24  2.9677  30  2.91  10  2.91  11  3.00  4  3.2  5  
25 
  2  3.00  6  3.00  12  2.92  11  2.90  31  2.9000  فاكثر

  55  4.36  94  4.159  209  4.02  171  3.936  529  4.0548  المجموع

  . م 2008المسح الميداني، : المصدر

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

سط
تو
م

عددعدد
ت
اال
لح
ا

سط
تو
م

عددعدد
ت
اال
لح
ا

سط
تو
م

عددعدد
ت
اال
لح
ا

سط
تو
م

عددعدد
ت
اال
لح
ا

سط
تو
م

عددعدد
ت
اال
لح
ا

العمر
عند
الزواج
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متسلسلة7
متسلسلة8
متسلسلة9
متسلسلة10

  
  . م 2008المسح الميداني، : المصدر

متوسط عدد األطفال الذين سبق إنجابهم لكل امرأة سبق لها اإلنجاب حسب  :3-7شكل رقم 

  م2008لعمر عند الزواج األول وحسب مكان اإلقامة في محافظة طولكرم عام ا
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بعكس اللواتي يتزوجن في سن مبكر مما يزيد من طول فترة اإلنجاب وبالتالي زيادة عدد 

اَ بعدم حصول المرأة على قسط وغالباَ ما يكون الزواج المبكر مقترن.  األطفال المنجبين لديها 

اض مشاركتها في النشاط االقتصادي أي عدم ارتباطها بعمل أو وظيفة  من التعليم وانخف كاف

المنجبين متوسط عدد األطفال  إرتفاع)   3:11(و )   3:10( وكما تبين من الجدول رقم .

 إرتفاععائد إلى وهن اآلن كبيرات في السن، وذلك  ،عمارهن صغيرةللنساء اللواتي تزوجن وأ

  .مدة الحياة الزوجية لهن

، عمارهن اآلن كبيرةند النساء اللواتي تزوجن وهن في أعمار كبيرة، وأين نجد العكس عفي ح  

قل عدد من األطفال ، واللواتي يملن إلى الحصول على أن غالبية هؤالء من المتعلماتوذلك أل

  .خر زواجهنة اإلنجابية بسبب تأباإلضافة إلى قصر الفتر

، المنجبين حسب العمر عند الزواج األولن هناك اختالف في متوسط عدد األطفال ونجد أ

في متوسط عدد األطفال  ان هناك انخفاضأ) 3:11(مة فنالحظ من الجدول رقم قاومكان اإل

ع في القرى والمخيمات فقد وجدنا أن النساء المنجبين في المدينة يليها البلدات، ونجده يرتف

، ثم انخفض طفال في المدينةأ 5.6سنة قد أنجبن في المتوسط  15اللواتي تزوجن وأعمارهن 

في هذا  اكثر في حين نجد تقاربسنة فأ 25أطفال للنساء اللواتي تزوجن وأعمارهن  2.90إلى 

أطفال للنساء اللواتي  2.92أطفال وانخفض إلى  5.64ي البلدات حيث بلغ المتوسط المتوسط ف

األطفال سط عدد أما في القرى والمخيمات فقد بلغ متو ،سنة فأكثر 25عمارهن تزوجن وأ

المنجبين للنساء طفال على التوالي في حين بلغ متوسط عدد األطفال أ 5.67و  5.6المنجبين 

  .  طفال في القرى والمخيمات أ 3.00سنة فأكثر  25اللواتي تزوجن وأعمارهن 

جمعت معظم الدراسات السكانية على وجود عالقة عكسية ما بين العمر عند الزواج وقد أ 

فقد تبين من دراسة مستويات واتجاهات الخصوبة في األطفال المنجبين،  توسط عددوم ،األول

أطفال للنساء اللواتي  9 قد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبينأن  م1998محافظة قلقيلية عام 
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ثم انخفض هذا المتوسط إلى طفلين للنساء اللواتي تزوجن  سنة 15قل من تزوجن وأعمارهن أ

    1.كثر أسنة ف 30وأعمارهن 

متوسط  أنم 1997ظهرت دراسة مستويات واتجاهات الخصوبة في محافظة جنين عام كما أ

، سنة15طفل للنساء اللواتي كان عمرهن عند الزواج األول  5.32قد بلغ عدد األطفال المنجبين 

 25طفال للنساء اللواتي كان عمرهن عند الزواج األول أ 3كن انخفض هذا المعدل ليصل إلى ل

     2. فأكثرة سن

ن العمر عند الزواج األول يتأثر بكثير من العوامل م، وجد فيها أ1998وفي دراسة أخرى عام 

ألول كبر على العمر عند الزواج اية في المجتمع حيث إن للتعليم األثر األوالديمغراف ،االقتصادية

  .  3 اإلناثسواء عند الذكور أو 

األول على ناث عند الزواج عمر اإل ثيراسة تأدر والتي تناولتم، 1997أما دراسة عام 

األول في التأثير على  همية عمر المرأة عند الزواجأ كدتفقد أردن الخصوبة البشرية في األ

ن هناك لعمر المرأة عند الزواج األول، وقد وجد أ حداث تباينات كبيرة فيها تبعاَالخصوبة وإ

م على الخصوبة ة عند الزواج األول أثر مهالمرأن عمر القة عكسية بينهما، مما يدل على أع

  .   4البشرية 

ناث يزيد من عدد السنوات التي تعيشها الزوجة في سن نجد مما سبق إن الزواج المبكر لإل

قافتها اإلنجاب، وعند زواج المرأة في سن مبكر يحرمها من فرصتها في التعليم، مما يؤثر على ث

وبما  ،وبخاصة في القرى والمخيمات ،ام وسائل منع الحملسرة واستخدووعيها بالنسبة لتنظيم األ

ذلك يشجع على الزواج المبكر من  ننا نجدم فإ1948إن محافظة طولكرم قريبة من أراضي عام 

                                                 
 .    92، ص ، مرجع سابقم1998: عوده، خضر 1
 62م، مرجع سابق، ص 2000: مالول، عدنان احمد 2
، ص 2000،14، مجلة النجاح لألبحاث، مج التركيب األسري في الضفة الغربية وقطاع غزة م،1998: احمد، حسين 3

108 
   ،عمر اإلناث عند الزواج األول على الخصوبة البشرية في االردن ، اثر تبايناتم1997: فايز، عبد الكريم 4

 196م، ص 2001، )1(ع  28مجلة الجامعة األردنية لألبحاث، مج 
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في متوسط عدد  اطفال، وفي المقابل نجد انخفاض، والمشاركة في العمل للنساء واألجل اإلنجابأ

 ،نتشار التعليم بين نساء المدينة أكثر من نساء القرىن األطفال المنجبين في المدينة ذلك أا

، وتنظيم النسل، وهذا يجعل نساء المدينة أكثر خبرة في استعمال وسائل منع الحمل ،والمخيمات

من فرصة اإلنجاب لدى المرأة  ن مشاركة المرأة في سوق العمل في المدينة يقللإضافة إلى أ

ا إرتفاع فيها أكثرنمط الحياة في المدينة وتكاليف اإلقامة  نمن أجل إثبات كفاءتها المهنية، كما أ

  .  قامة في القرى والمخيمات من تكلفة اإل

م للنساء اللواتي تزوجن 2003وقد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين في محافظة طولكرم 

للنساء  أطفال 4.33ثم انخفض هذا المتوسط إلى   أطفال، 6.5 أنجبنسنة قد  15 وأعمارهن

   1.فأكثرسنة  30 وأعمارهناللواتي تزوجن 

الدراسة إن متوسط عدد األطفال المنجبين قد بلغ  أظهرتم فقد 2004أما في مدينة رام اهللا عام 

لكن انخفض هذا المتوسط   .سنة 15للنساء اللواتي كان عمرهن عند الزواج األول  أطفال 8

  .2سنة )  34- 30( بين  للنساء اللواتي تزوجن وعمرهن ما أطفال 1.5ليصل إلى 

 إرتفاعإن عدد األطفال المنجبين ينخفض ب أظهرت نتائجها م في األردن1993وفي دراسة لعام 

  .  3 .األولعمر اإلناث عند الزواج 

نالحظ مما سبق إن هناك تأكيد للعالقة العكسية ما بين العمر عند الزواج األول ومتوسط عدد 

م هي نتائج 2008نتائج المسح الميداني لمحافظة طولكرم األطفال المنجبين لكن أقربها إلى 

م ويعود ذلك إلى إن هناك تشابه في الظروف التي تؤثر في 1997الدراسة لمحافظة جنين عام 

متوسط عدد األطفال المنجبين كالعوامل االقتصادية واالجتماعية والعادات والتقاليد المرتبطة 

  .   حافظتينفي هاتين الم بالعمر عند الزواج األول

                                                 
 . 92ص  مرجع سابق، 2003أبو صالح، ماهر ،  1
 99،مرجع سابق،صم2003يعقوب، محمد،  2
 
 .   ، مرجع سابقم1993: الخزاعي، حسين عمر 3
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  مدة الحياة الزوجية  3:3

تعبر مدة الحياة الزوجية عن الفترة التي تقضيها المرأة مع زوجها دون انفصال، وتؤثر هذه 

كانت المرأة ضمن فترة القدرة على  إذاالمدة بشكل كبير على عدد األطفال المنجبين لها، خاصة 

تأثير مدة الحياة  أهميةسكان على وقد أكد الكثير من خبراء ال.  سنة ) 49- 15(اإلنجاب 

حيث إن مدة الحياة الزوجية أكثر دقة في معرفة ) م1975(الزوجية في الخصوبة السكانية عام

فالعالقة بين مدة الحياة الزوجية وبين متوسط عدد  1اء الخصوبة من التبليغ عن العمر للنس

المرأة  بإمكانياة الزوجية كان األطفال المنجبين عالقة طردية، بمعنى انه كلما طالت مدة الح

اكبر عدد ممكن من األطفال، وقد عبرت عن هذه العالقة قيمة معامل بيرسون للعالقة  إنجاب

+) 677(بين متغير مدة الحياة الزوجية ومتغير عدد األطفال المنجبين، حيث بلغت هذه القيمة 

لالم اثر ايجابي على  لزوجيةاوهذا يعني إن متغير مدة الحياة  0.05على مستوى الثقة اقل من 

، م2008في محافظة طولكرم حسب المسح الميداني للعام  متغير متوسط عدد األطفال المنجبين

  )3:8(والشكل ) 3:12(ومن النظر إلى الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

، بعض التقديرات غير المباشرة للخصوبة من بيانات تعداد السكان لسنة )1985(العميم مساعد و ،كريشان كوهلي 1

 . 76-49، ص )6(م في الكويت، النشرة السكانية، اللجنة االقتصادية لغربي آسيا، العدد 1980
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متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجة في محافظة طولكرم حسب مدة  )3:12(جدول رقم 

  م2008وحسب مكان اإلقامة،  الزوجيةالحياة 

  .  م 2008المسح الميداني، عام  :المصدر
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المخيماتالقرىالبلداتمدنية طولكرم

اقلم من 5 سنوات
سبتمبر-05
اكتوبر-14
15-19
20-24
فأكثر 25

  
    

متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجة في محافظة طولكرم حسب مدة الحياة  3-8شكل رقم 

  الزواجية وحسب مكان اإلقامة

  

مدة الحياة 

 الزوجية

 المخيمات القرى البلدات مدنية طولكرم محافظة طولكرم

متوسط 

عدد 

األطفال 

 المنجبين

متوسط  الحاالت

عدد 

األطفال 

 المنجبين

متوسط  الحاالت

عدد 

األطفال 

 المنجبين

متوسط  الحاالت

عدد 

األطفال 

 المنجبين

متوسط  الحاالت

عدد 

األطفال 

 منجبينال

 الحاالت

 5من  اقل

 سنوات

1.4276 152 1.3725 51 1.4407 59 1.4634 28 1.5 14 

5-9 3.1845 103 3.0667 30 3.1364 44 3.2778 18 3.5455 11 

10 -14 4.3814 97 4.25 32 4.3611 36 4.5263 19 4.655 10 

15 -19 6.1154 78 5.88 25 6.1250 32 6.2857 14 6.5714 7 

20 -24 6.7719 57 6.5714 21 6.7826 23 7.000 9 7.25 4 

  9 8.000 6 7.500 15 7.2667 12 7.1667 42 7.4286  فأكثر 25

 2008المسح الميداني : المصدر

 سنوات  5 اقل من
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في سن  وهي التي تقضيها المرأة لطول فترة الحياة الزوجية اكبير اثرحظة أن هنالك أيمكن مال

ة الزواجية، فالنساء إن متوسط عدد األطفال المنجبين يزداد بازدياد مدة الحياحيث . اإلنجاب

د األطفال المنجبين لهن سنوات كان متوسط عد 5قل من اللواتي بلغن مدة الحياة الزوجية لهن أ

طفال للنساء أ 7.4منجبين تدريجيا حتي وصل إلى ، وقد ارتفع متوسط عدد األطفال الفلط 1.42

ويكاد يكون ، سنة فأكثر على مستوى محافظة طولكرم 25اللواتي بلغت مدة الحياة الزوجية لهن 

متوسط عدد األطفال المنجبين خالل مدة الحياة الزواجية متقارب إلى حد كبير ما بين مختلف 

إن متوسط عدد األطفال  حيث يالحظ، السكانية داخل المحافظة باستثناء المخيماتالتجمعات 

سط عدد األطفال فقد بلغ متو، المنجبين للنساء يرتفع في المخيمات عن باقي التجمعات السكانية

 أطفال 8وارتفع تدريجيا ليصل إلى  ،طفل 1.5ولى من الزواج المنجبين خالل األربع سنوات األ

ولى إلى انخفاض وهذا يعود بالدرجة األ.  كثرسنة فأ 25اتي مضى على زواجهن اللوللنساء 

  .في المخيمات األسرةالمستوى التعليمي والوعي الصحي والثقافة في مجال تنظيم 

فال المنجبين للنساء اللواتي بلغن مدة حياتهن أما في القرى فقد وصل متوسط عدد األط  

طفال أ 7.5متوسط عدد األطفال المنجبين طفال بينما بلغ أ 1.46سنوات  5من  قلالزواجية أ

اب كثيرة منها  حرمان سبسنة فأكثر،  وهذا يعود إلى أ 25اللواتي مضى على زواجهن للنساء 

ن النشاط االقتصادي، إضافة إلى أ أو مشاركتها في ،خذ فرصتها الكاملة في التعليماألنثى من أ

ن األسري وضمان ارتباط الزوج باألسرة هو قدرتها على تقدن أن استقرارهمن النساء يع اكثير

نجاب من األطفال خالل فترة قدرتها اإلنجابية، وبما إن مسؤولية إ كبر قدر من ممكنإنجاب أ

واج يدفعهم إلى كثرة زا كثيرة لدى األسبابال تقع على عاتق المرأة وحدها، فإن هنالك أاألطف

، وقوة بائهم، آلاء سوف يشكلون قوة اجتماعية واقتصاديةناعتقاد أن األبزواج لهم اإلنجاب فاأل

  . هل في المستقبل حماية األ
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والد كمصدر حماية في عدة دراسات عن قيمة األ م1978عام ) كاين(تفق مع ما وضحه وهذا ي

حماية  سرة، كما يشكلوناية لممتلكات األفاألوالد يعتبرون بمثابة حم .1لألهل في البلدان النامية 

  )  .تعدد الزوجات( ة من تكرار الزوج الزواج مرة أخرى للزوج

انخفاض متوسط عدد األطفال ) 3:12(الحظ من الجدول رقم ، فيوالبلدات ،أما في المدينة

حيث بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء في  ؛المنجبين مقارنة مع القرى والمخيمات

 على التوالي، طفالأ 1.44و  1.37من الزواج وات األولى ربع سن، وبالبلدات خالل األالمدينة

سنة فأكثر  25طفال للنساء التي مضى على زواجهن أ 7.26و  7.16هذا المتوسط إلى  بلغبينما 

فكار على التوالي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب حيث تختلف المعتقدات واأل في المدينة والبلدات

وبالتالي ترتفع  ،نة والبلدات ترتفع نسبة التعليمفي المدينة عنها في القرى والمخيمات، ففي المدي

ن عن كفاءتها الوظيفية في العمل فإ ن المرأة تبحثأمشاركة المرأة في النشاط االقتصادي، وبما 

 ،دهم، كما إن تكاليف المعيشةاعدأمن  لذلك ينعكس على متوسط عدد األطفال المنجبين مما يقل

كما تكلفة السكن،  إرتفاعسعار، و، فيشهد غالء لألونمط العيش يختلف في المدينة والبلدات

لى ، وذلك إثناء عملها، والحضانات أضافية للروضاتاألم العاملة إلى دفع تكاليف إ رتضط

     . جانب ضعف الروابط االجتماعية في المدينة مقارنة بالقرى وغيرها من التجمعات

رغبة في اإلنجاب عن الخصوبة والفي دراسة  أظهر الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيوقد 

طفال للنساء اللواتي أ 4.97توسط عدد األطفال المنجبين ن مفة الغربية أم في الض1998عام 

ساء اللواتي بلغت مدة للن أطفال 7.29، بينما بلغ سنة فما دون 15 الزوجيةبلغت مدة حياتهن 

 30 الزوجيةي بلغت حياتهن للنساء اللوات أطفال 8.49 غ، وبلسنة 30- 15من  الزوجيةحياتهن 

  .2سنة فما فوق 

ن هناك تقارب في متوسط عدد األطفال المنجبين بين أنجد ) 3:12(وبالنظر إلى الجدول رقم 

المركزية للنساء اللواتي بلغت مدة حياتهن  اإلحصاءالمسح بالعينة لمحافظة طولكرم وبين دائرة 

                                                 
  95، مرجع سابق ص 1998خضر عودة  1
للضفة الديموغرافي  ،المسحة، نتائج تفصيليرغبة في اإلنجابالخصوبة وال م،1998دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية، 2

 .  رام اهللا ) 4رقم (الغربية وقطاع غزة، سلسلة تقارير المواضيع 
 



 97

 4.38  14- 10فال المنجبين في الفئة بلغ متوسط عدد األط حيث .سنة فما دون 15 الزوجية

  . على مستوى المحافظة  أطفال

م مع نتائج بعض الدراسات السابقة في الضفة 2008وعند مقارنة نتائج المسح الميداني لعام 

المنجبين في  األطفالالغربية، تبين مدى توافقها مع نتائج هذه الدراسات فقد بلغ متوسط عدد 

 إلىمن الزواج وارتفع  األولىطفالً في السنوات الخمسة  1.51 م1998محافظة قلقيلية لعام 

  .  1عام فما فوق 40 الزوجيةمدة حياتهن طفالً للنساء اللواتي  9.45

عن مستويات الخصوبة واتجاهاتها لدى دراسة  أظهرتم حيث 1982وكذلك في عام 

لخصوبة التراكمية، حيث تؤثر بشكل مباشر في معدل ا جيةوالز، تبين إن مدة الحياة نالفلسطينيي

  . 2 9.45بلغ متوسط إنجابهن  سنة 30لهن عن  الزوجيةبين إن النساء اللواتي تزيد مدة حياتهن 

غرافية في الضفة الغربية إن النساء وم عن مسح األوضاع الديم1995دراسة لعام  وقد أظهرت

طفال المنجبين لهن سنة فأكثر بلغ متوسط عدد األ 40لهن  الزوجيةاللواتي بلغت مدة الحياة 

   .3أطفال 8.4حسب مناطق الضفة الغربية 

، طفالَ 1.37م خالل األربع سنوات األولي من الزواج 1997في محافظة جنين عام  بينما بلغ

  . 4سنة  25 الزوجيةأطفال للنساء اللواتي بلغت مدة حياتهن  9.8 بلغ وقد ارتفع تدريجياَ حتى 

إن معدل متوسط عدد األطفال  أظهرت نتائج الدراسةم حيث 2004مدينة رام اهللا عام وأخير في 

 األربعفقد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين خالل  الزوجيةالمنجبين يزداد مع زيادة مدة الحياة 

                                                 
 67-33تشرين األول، ص ) 22/3(، العدد مرجع سابق، )1982(ل يالن ه 1
املة، الملتقي الفكري العربي للقدس، ، مسح األوضاع الديمغرافية وتقديرات القوى الع)1995(حسين احمد ومفيد الشامي  2

 .   53ص 
 . 96، مرجع سابق ، ص )1998(خضر عوده  3
 .   65، مرجع سابق، ص 2000مالول، عدنان احمد،  4
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طفالَ للنساء اللواتي مضى  7.61طفالَ، لكنه ارتفع تدريجيا إلى  0.93من الزواج  األولىسنوات 

  .  1سنة فأكثر 30على زواجهن 

ازدياد إن عدد األطفال المنجبين يزداد مع  م2003لمحافظة طولكرم عام  دراسة وقد تبين من

قد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي بلغت مدة حياتهن ، والزوجيةمدة الحياة 

نة س 40للنساء اللواتي بلغت مدة حياتهن الزوجية  7.6طفالَ، و 1.41سنوات  5الزوجية اقل من 

   .2فأكثر

ألخرى،  طقةلكن من خالل مقارنة متوسط عدد األطفال المنجبين نجد هنالك اختالف من من

من الزواج   ويعود  فنجده يرتفع في قلقيلية وينخفض في رام اهللا بالنسبة للسنوات األربع األولى

م اهللا عنها في الختالف إلى تباين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية في مدينة راذلك ا

معتبرين رام اهللا من المدن التي تشهد ازدهار من الناحية االقتصادية وكذلك وضعها   .قلقيلية 

مركز فلسطين الثقافي لمعظم  فإنهاالسياسي يجعلها تحتل مركزية سياسية، عدا عن ذلك 

قتين الذين كان الفعاليات السياسية العلمية واالقتصادية، كل ذلك يجعل سكانها من الموظفين المؤ

ن ذلك يشكل إلى التقليل من اإلنجاب أل باألزواجسكنهم فيها من اجل العمل وهذا بالمحصلة دفع 

ى تقليل عدد األطفال مام عملهم كما إن تكلفة تربية األطفال مرتفعة لذلك فهم حريصون علا أعائق

ة العادات والتقاليد، تأثر الطابع الريفي حيث سيطر عليهاأما في مدينة قلقيلية فيغلب المنجبين، 

حيث يعتقدون إن اإلنجاب للزوجة يضمن لها عدم زواج زوجها  فيهاالتي يعيش بالبيئة  اإلنسان

وقوانينها لذلك يدفع  األسرة، كما إن الولد وبخاصة الذكر يعمر ويحمي ممتلكات أخرىمرة 

كذلك هناك تشابه في  الزوجيةبأكبر عدد من األطفال منذ بداية حياتهم  لإلنجاب باألزواج

ة من حيث يجمنجبين بالنسبة لمدة الحياة الزوالظروف المؤثرة على متوسط عدد األطفال ال

وطولكرم  ،جنينوينطبق هذا الوضع كذلك على  ،يةوالثقاف ،واالقتصادية ،االجتماعية األوضاع

لمنجبين في متوسط عدد األطفال ا بلغ حيثحيث هناك تقارب في متوسط عدد األطفال المنجبين 

                                                 
 96، مرجع سابق ص 2003ماهر : ابو صالح 1
 .  96، مرجع سابق، ص 2003يعقوب، محمد،  2
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في طفالً، بينما بلغ  1.42م حوالي 2008محافظة طولكرم وحسب نتائج المسح الميداني للعام 

طفالَ و، وكل هذا ينطبق  1.37 فقد بلغ جنين محافظة فيطفالَ، أما  1.41م 2003للعام  طولكرم

فيقل في المناطق التي يصف أنها حضر ا أم ،على المناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي

   .متوسط عدد األطفال المنجبين مثل رام اهللا كما ذكرنا سابقاَ

المنجبين يدل على تشابه في الظروف االجتماعية  األطفالوهذا التقارب في متوسط عدد 

المنجبين بالنسبة  األطفالواالقتصادية والثقافية لهذه المناطق بينما نجد انخفاض في متوسط عدد 

ارتباط معظم العائالت في مدينة رام اهللا  إلىطفالً، ويعود ذلك  0.93لمدينة رام اهللا حيث بلغ 

    . المنجبين األطفالمختلفة مما يؤثر بشكل ملحوظ على متوسط عدد  بأعمال

،  فقد زواجال على سنة فأكثر 25بعد مرور المنجبين  األطفالوفي المقابل فان متوسط عدد 

هناك تشابه في النتائج لمتوسط عدد  أنت السابقة من خالل النتائج المتمخضة عن الدراسا حظلو

و  7.6 حيث بلغ م ومدينة رام اهللا في نفس العام2003المنجبين لمحافظة طولكرم عام  األطفال

طفال حسب نتائج المسح  7.42 إلىطفالً على التوالي، في حين انخفض هذا المتوسط  7.61

االقتصادية واالجتماعية  األوضاع فيم، وبغض النظر عن االختالف 2008الميداني لعام 

وذلك  في استخدام وسائل تنظيم األسرة اَأكثر وعي صبحنإال أن النساء أوالثقافية لكال المدينتين 

جانب االنتشار الواسع  إلى األخيرةفي العقود  لإلناثالمستوى التعليمي  رتفاعكنتيجة مباشرة إل

لتحصليهن العلمي قد مكنهن من  اإلناثمتابعة  أنكما . لوسائل األعالم وحمالت التثقيف الصحي

  .  المنجبين األطفالفي التقليل من عدد  أثرهاالنخراط في سوق العمل وهو ما ترك 

    :التعليميالمستوي  3:4 

مة المؤثرة على البناء االقتصادي واالجتماعي في أي مهيعتبر التعليم من العوامل الرئيسة ال

ت الخصوبة في المجتمع، فكلما زاد المستوى التعليمي عند فهو يؤثر في مستويا  .مجتمع 

وبالتالي زيادة وعي األزواج من اجل تكوين أّسر . زاد استعمالهم للتكنولوجيا الحديثة  األزواج

مثالية، سواء باألمور المتعلقة بتعليم األطفال أو التغذية السليمة، هذه األمور تعتبر مكلفة 
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محدودا فإن ذلك يدفعهم إلى تحديد حجم األسرة من  لمثل هذه األسراقتصادياَ، فإذا كان الدخل 

    .جل تربيتهم بالطريقة الصحيحة والسليمة أ

يعمل على تقليل فترة الخصوبة  اإلناثكذلك بالنسبة للزوجة المتعلمة، فان متابعة التعليم لدى 

بالمقارنة مع غير  أسرتهالديهن، وهذا بالمحصلة سوف يغير نظرة المرأة المتعلمة إلى حجم 

  . المتعلمة، وهذا يؤدي إلى انخفاض عدد األطفال المنجبين للمرأة المتعلمة

للتعليم في بيئة المجتمع  اواضح ان هناك تأثيراحية أما عن المستوى االجتماعي فإهذا من ن

تبر وكثيراَ ما يع  .تحل بدورها محل الثقافات القديمةوثقافية جديدة  ،وخلق متغيرات اجتماعية

   1.هم العوامل التي يمكن بواسطتها ترشيد السلوك الفردي المتعلق بالخصوبةالتعليم أحد أ

إن هناك عالقة عكسية بين المستوى التعليمي للزوجة ) 3:13(وكما نالحظ من الجدول رقم 

 توجد فروق ه الوعند اختبار الفرضية التي تقول إنوبين متوسط عدد األطفال المنجبين لها، 

بين المستوى التعليمي للزوجة ومتوسط عدد  005اللة إحصائية على مستوى الداللة ذات د

مربع كاي إن قيمة مربع كاي المحسوبة والبالغة  إجراءاألطفال المنجبين لها، تبين عند 

المجدولة مما يعني رفض فرضية العدم وقبول  )كاي(هي اكبر من قيمة مربع  155.317

غير المستوى التعليمي للزوجة اثر في متغير متوسط عدد األطفال الفرضية البديلة، أي إن لمت

  .  غير مستقلين عن بعضهما بعضاَ  المتغيرينالمنجبين وان 

 
  

  

  

  

  

  

                                                 
رسالة ماجستير غير (، جتماعية في الخصوبة السكانية في سورية، اثر العوامل االقتصادية واال1995:اسماعيل، فؤاد 1

 15منشورة،جامعة حلب، ص 
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عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم  )3:13(جدول رقم 

  إلقامةم حسب المستوي التعليمي للزوجة وحسب مكان ا2008لعام 
  

المستوى 

  التعليمي

  المخيمات  القرى  البلدات  مدنية طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

متوسط   الحاالت

عدد 

األطفال 

  المنجبين

متوسط   الحاالت

عدد 

األطفال 

  المنجبين

متوسط   الحاالت

عدد 

األطفال 

  المنجبين

متوسط   الحاالت

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

دائي ابت

  فما دون

5.0549  164  4.8864  44  5.0536  56  5.1136  44  5.3  20  

  11  4.5455  10  4.5  18  4.3889  17  4.2941  56  4.4107  عداديإ

  13  4.1539  19  4.0526  44  4.0227  39  3.9487  115  4.0174  ثانوي 

دبلوم 

  متوسط

3.2250  120  3.1087  46  3.2679  56  3.3333  12  3.5  6  

  5  3.2  9  3.1  34  3.0294  24  2.8  72  2.9861  جامعة 

دراسات 

  عليا

2.500  2  2  1  3  1  -  -  -  -  

  .م 2008المسح الميداني، : المصدر
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إن هناك انخفاض في متوسط عدد ، ف)3:9(والشكل ) 3:13(كما يتضح من الجدول رقم  

متوسط  حيث بلغاألطفال المنجبين مع زيادة عدد السنوات الدراسية للنساء في محافظة طولكرم، 

 98. أطفال 5.05عدد األطفال المنجبين عند النساء ذوات المستوى التعليمي االبتدائي فما دون 

ك إلى إن هؤالء النساء قد تزوجن في سن مبكر مما أدى إلى تركهن المدرسة بسبب طفال

الزواج، لذلك فان تلك النساء ذوات مستوى تعليمي منخفض مما يعكس على انخفاض معرفتهن  

متوسط عدد األطفال المنجبين  إرتفاعمما يؤدي بالمحصلة إلى  األسرةفي استخدام وسائل تنظيم 

طفال عند النساء الحاصالت على   2.98انخفض متوسط عدد األطفال المنجبين إلى  لديهن، بينما

وسبب هذا االنخفاض هو مواصلة التعليم، وبالتالي تأخر سن .  المستوى التعليمي الجامعي 

الزواج مما يقلل من فترة الخصوبة لديهن، ويعود كذلك إلى قدرة هؤالء النساء على استخدام 

، وتخلصهن من بعض العادات والتقاليد الداعية لزيادة اإلنجاب، سواء كان ةاألسروسائل تنظيم 

.  تربيتهم وتنشئتهم من اجل تكوين مجتمع سليم وحرصهن على ذلك للمباهاة أو المفاخرة بهم، 

وكذلك تغير المفاهيم االجتماعية التي تتوقع فيها الكثير من النساء إن كثرة عدد األطفال المنجبين 

كما إن هناك نظرة مثالية لدى اإلناث المتعلمات .  األسرية للزوجة ويزيد ارتباطها يشكل حماي

الخصائص االقتصادية واالجتماعية لشريك حياتها مما يؤدى بدوره إلى  إرتفاعوهي تفكيرها في 

  .  سنة  49- 15تأخر سن الزواج مما يقل من فترة الخصوبة لديهن 

إن هناك اختالف في متوسط ) 3- 9(والشكل رقم ) 3:13(من خالل الجدول رقم كما يالحظ 

 اإلنسانحيث تؤثر البيئة التي يعيش فيها  .للنساء اإلقامةعدد األطفال المنجبين بالنسبة لمكان 

على تفكيره ومعتقداته، فعلى سبيل المثال يختلف وضع سكان المدينة عن القرى والمخيمات مثالَ 

اكبر متوسط فقد سجلت مخيمات المحافظة  .منجبينوبالتالي يؤثر ذلك على عدد األطفال ال

 فقد سجلتوبالمقابل ، للنساء ذات المستوى التعليمي ابتدائي فما دون أطفال 5.37 بواقع لألطفال

وهذا ينطبق على البلدات  .أطفال 4.88مدينة طولكرم ادني متوسط لعدد األطفال المنجبين 

وبهذا يرتفع  لنفس النساء، على التوالي أطفال 5.11و  5.05المتوسط  هاوالقرى والتي بلغ في

ويعود ذلك إلى اختالف طبيعة الحياة في  .متوسط عدد األطفال المنجبين عن المدينةأيضا فيها 

المدينة عن القرى والمخيمات ففي المدينة ترتفع تكاليف المعيشة مثل السكن، والمواد الغذائية، 
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قبل اإلنجاب بتكاليف الحضانات والروضات  يفكر األزواجو ،الروابط االجتماعية وضعف

، بعكس القرى والمخيمات التي تشهد روابط اجتماعية قوية وسيطرة العادات لألطفالوالمدارس 

مما يعفيه من دفع تكاليف  األهلبالسكن عند  ، خاصة الولد البكر،األبناءوالتقاليد التي تحتم على 

 اءأثنواالهتمام بهم  األبناءون مسؤولية تربية سكن أو حضانات الن األهل في نفس البيت يتول

األزواج في القرى  وهو ما يشجعأو الزوجة أو احدهما يعملون  كان الزوج إذا واألب األمعمل 

  . والمخيمات إلى زيادة إنجابهم 

هذه  أكدتوقد   .على متغير عدد األطفال المنجبين اأثرم نستنتج مما سبق أن لمتغير التعليم لأل

بلغ متوسط عدد حيث م 1997ة دراسات متعددة، منها دراسة عن محافظة جنين لعام العالق

 2.5عند النساء ذوات المستوى التعليمي االبتدائي فما دون، و  أطفال 4.37األطفال المنجبين 

  .  1.عند النساء الحاصالت على المستوى التعليمي الجامعي  أطفال

إن متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة  2003م دراسة عن مدينة رام اهللا عا أظهرتكذلك 

للمرأة  1.91في حيث انخفض هذا المتوسط إلى  أطفال 11.28في مدينة رام اهللا نجد األمية

  2.الحاصلة على تعليم جامعي 

فقد  .والذكور اإلناثكما يؤثر المستوى التعليمي على متوسط العمر عند الزواج األول بين 

 اإلناثالعمر عند الزواج األول بين  إرتفاعالفلسطيني  لإلحصاءلمركزي بيانات الجهاز ا أشارت

كلما ارتفع المستوى التعليمي لهن، كما هو الحال عند الذكور، فقد بلغ متوسط العمر عند الزواج 

الحاصالت على مؤهل  اإلناثبين  الضفة الغربية وقطاع غزةم في 2001األول في العام 

للحاصالت  23.9سنة للحاصالت على مؤهل ثانوي، و  19.8، و سنة 16.9ابتدائي فما دون 

  3.  فأعلىعلى مؤهل بكالوريس 

                                                 
 68م، مرجع سابق، ص 2000مالول ، عدنان،  1
 109م، مرجع سابق، ص 2003يعقوب، محمد،  2
) 2001- 1996( الزواج والطالق في الضفة الغربية وقطاع غزةم، 2003الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، (  3

 فلسطين /رام اهللا.  دراسة مقارنة 
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م فقد تطرقت إلى هذا الموضوع بشكل 1999للجهاز المركزي لالحصاء الفلسطينيوبالنسبة 

- من وجهة نظر المرأة في الضفة الغربية األمثل، فذكرت إن متوسط عدد األطفال إجمالي

، وانخفض هذا المستوى عند النساء اللواتي أطفال 4.69اها التعليمي بلغ وبغض النظر عن مستو

  . 1 أطفال 4.36، فبلغ فأكثرسنة دراسية  13انهين 

متوسط عدد (  حد األبوين يؤدي إلى انخفاض حجم العائلةم إن تعليم أ1977بين دراسة لعام  وقد

ولعل السبب  2.ارنة مع تعليم األب والى انخفاض اكبر في حجم العائلة بالمق )األطفال المنجبين 

هي التي تنجب وهي أكثر قدرة على التحكم بعملية الحمل، وعند تعليمها يتغير  األنثىفي ذلك إن 

من خالل  إالالتي ال تتم  األسريمثل زيادة االستقرار  باإلنجابلديها الكثير من المفاهيم المتعلقة 

  .   رأة غير المتعلمةللم الذكور وإنجابالعديد من األطفال  إنجاب

مقارنة مع تعليم الزوجة ذلك فإن ، وذلك الخصوبة قليل ىلتعليم الزوج وحده تأثير عل أنأي 

المستوى التعليمي للزوجة يرفع من ثقافتها ويتغير لديها الكثير من المفاهيم المرتبطة  إرتفاع

   .بالعادات والتقاليد وثقافة المجتمع المحيط بها

ومنع الحمل، مثل مباعدة فترات  األسرةيد من معرفتها حول مسائل تنظيم فتعليم المرأة يز

الرضاعة الطبيعية لالم والطفل، باإلضافة إلى إن فترة الخصوبة عند المرأة  وأهميةالحمل، 

سنة على عكس الرجل فمواصلة التعليم للمرأة يكون على حساب  49-15محدودة تتراوح 

    .خصوبتها

إن المستوى التعليمي للزوج يؤثر في متوسط عدد األطفال ) 3:14(ويوضح الجدول رقم 

حيث بلغ متوسط . المنجبين فكلما ارتفع المستوى التعليمي لألب، كلما قل عدد األطفال المنجبين 

باء طفل لآل 2.2وانخفض تدريجياَ ليصل إلى  طفال، 4.86عدد األطفال المنجبين لألب األمي 

  . الحاصلين على دراسات عليا 
                                                 

سلسلة التقارير  – المسح الديموغرافي في الضفة الغربية وقطاع غزة – 1999الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1

 24مايو،رام اللة،فلسطين،ص/ايار- نتائج تفصيلية- ، الخصوبة والرغبة في االنجاب4والمواضيع رقم 
 .   18، ص ، مرجع سابق1977عفاف قنديس،  2
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عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم : )3:14(جدول رقم 

  م حسب المستوي التعليمي للزوج وحسب مكان اإلقامة2008لعام 
  

المستوى 

  التعليمي

  المخيمات  القرى  البلدات  مدنية طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

ابتدائي 

  فما دون
4.8675  83  4.75  20  4.9032  31  4.8824  17  4.9333  15  

  13  4.1539  14  3.9286  42  3.6667  24  3.5417  93  3.7419  أعدادي
  12  3.4167  26  3.1923  43  2.9535  42  2.9048  123  3.0325  نويثا

دبلوم 

  متوسط
2.6804  97  2.5429  35  2.6341  41  2.9333  15  3.1667  6  

  5  3.000  16  2.625  38  2.4211  29  2.3448  88  2.4659  جامعة
دراسات 

  عليا
2.2  5  2.5  2  2.5  2  3  1  -  -  

 .  م 2008المسح الميداني، : المصدر
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م حسب 2008عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم لعام  3-10شكل 

 المستوي التعليمي للزوج وحسب مكان اإلقامة
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حصائية على مستوى الثقة وعند اختبار الفرضية التي تقول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إ

) كاي(ن قيمة مربع وتبين أ وعدد األطفال المنجبين له، ،للزوجتعليمي مستوى الالبين   0.05

وعليه نرفض الفرضية الصفرية  ،المجدولة )كاي(كبر من قيمة مربع وهي أ 90.376المحسوبة 

بين  0.05حصائية على مستوى الثقة جد فروق ذات داللة إ، والتي تقول يوونقبل الفرضية البديلة

زواج المتعلمين، خاصة وعدد األطفال المنجين له، وذلك ألن األالمستوى التعليمي للزوج 

تعلمات، مما يؤثر في كثر، يفضلون الزواج من فتيات مالحاصلين على الشهادة الجامعية فأ

بتعاد عن الزواج عداد األطفال المنجين عن طريق تقليل فترة الخصوبة بسبب االالتقليل من أ

في استخدام وسائل  اَأكثر وعي َ،كما ذكر سابقا ،المتعلمة ن هذا يجعل المرأةالمبكر، وكذلك فإ

نهم يبحثون عن نوعية لسعي من خالل الزوجين إلى تكوين أسرة صغيرة ألوا ،سرةتنظيم األ

  .وليس عددهم  ،بناءالحياة لأل

إنجابهم بناء المرغوب في يمية للزوج تجعله يقلل من عدد األن زيادة عدد السنوات التعلكذلك فإ 

، ونوعية التعليم الذي وتربية األطفال ،سرةا من الوعي فيما يتعلق بحجم األذلك اكسبه كثير نأل

يتمكن من السيطرة على نفقات  سرة حتىلذلك يرغب الزوج في تقليل حجم األن يتلقوه، يجب أ

 ،والسكن، كما إن تعليم الزوج يجعله يتحرر من سيطرة العادات ،واللباس ،والغذاء ،التعليم

حيث نجد  ،والتفاخر بكثرة اإلنجاب، وهذا ما يظهر في المدينة ،قاليد على تفكيره مثل التباهيوالت

سلفنا لمخيمات والقرى حيث المدينة كما أانخفاض متوسط عدد األطفال المنجبين للزوج بعكس ا

ن وغيره بعكس القرى تكاليف السك إرتفاعوالتقاليد كذلك  ،العاداتب تضعف ارتباطها

  .والمخيمات

فرص ن تعليم النساء يعزز إلى أ 1. م1979جريت عام الدراسات التي أ إحدىوقد أشارت 

تهم، وبذلك ترتفع تكلفة الفرص لألطفال، كما فال وتربياالستخدام فتكون متنافسة مع إنجاب أط

لة طفالهما، وبهذه الوسيى رفع نوعية التعليم الذي يتوقع أن يزود به أبوين يميل إلإن تعليم كال األ

                                                 
1 Ridker G.r, 1979, perspectires population policy and research.ln population and 

development by the johns Hopkins university press, Baltimore and London .  p1-3   
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 ونستنتج من ذلك أن ترتفع تكلفة تربية الطفل، وهذا يؤثر بدوره على حجم العائلة المرغوب فيها

 ،ذا كان الزوجدد األطفال المنجبين ويؤثر بشكل أكبر إأو الرجل يؤثران في ع ،تعليم المرأة

س ومنظمة مما يعك ،ن ذلك يجعلهم يفكرون بطريقة موحدةمرتفع فإ يوالزوجة ذات مستوى تعلم

  .  بالتأكيد أسرة مثالية وناجحة تسهم في بناء مجتمع صالح 

أشارت بيانات الجهاز المركزي  والتعليم أيضا له تأثر على العمر عند الزواج األول فقد

حصاء الفلسطيني، انه كلما ارتفع مستوى تعليم الزوج ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول لإل

 الضفة الغربية وقطاع غزةم في 2001زواج األول في العام له، فقد بلغ متوسط العمر عند ال

سنة للحاصلين  24.0سنة و  22.2بين الذكور الحاصلين على مؤهل علمي ابتدائي فما دون 

  .1سنة للحاصلين على مؤهل بكالوريوس فأعلى 26.9على مؤهل ثانوي و 

  : لعوامل االقتصادية المؤثرة على الخصوبةا 3:5

ديموغرافيون فيما بينهم بشأن أهمية الدور الذي يمكن إن تلعبه العوامل اختلف الباحثون ال

 شاءإنت البلدان المتقدمة إلى ضرورة في عقد الستينيات دعفاالقتصادية في معدل الخصوبة، 

ركز مؤتمر السكان  بينما لم النامي من اجل تخفيض الخصوبة،برامج تنظيم األسرة في العا

م على أهمية التنمية االقتصادية واالجتماعية في 1974ست عام في بوخار عقدالعالمي الذي 

  .   التأثير على مستويات الخصوبة 

م فقد شكل نقطة تحول واضحة 1984أما المؤتمر الدولي للسكان الذي انعقد في مكسيكو عام 

دة حيث تحولت الواليات المتح.  بالنسبة لسياسة مواجهة الخصوبة المرتفعة في البلدان النامية 

من دعمها لبرامج تنظيم األسرة إلى دعم فكرة تسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل 

موعة البلدان شددت مج افيم  لى القطاع الخاص بالدرجة األولى،تطبيق نمط خط إنتاجي يعتمد ع

وربط الخصوبة  إرتفاع الكفيلة بالمحافظة على التوازن والتنوع في معالجة النامية على الطرق

                                                 
 م، مصدر سابق2003الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،   1
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إلى إن إحدى الحواجز التي   Eva Muellerفي هذا المجال تشير و 1.بعملية التنمية  تلك الطرق

. تقف في وجه تحديد حجم األسرة في المجتمعات الزراعية هي قيمة األطفال االقتصادية 

والمقصود في ذلك إن تربية األطفال في هذه العائلة لها ربح صافي للوالدين، وذلك عن طريق 

   . 2اهمتهم في اإلنتاج في إثناء تربيتهم كما أنهم مصدر دعم في المستقبلمس

فالمجتمعات التقليدية في الدول النامية ال تزال تعتمد وبشكل أساسي على الزراعة، حيث تتطلب 

اإلعمال الزراعية العديد من األطفال والنساء من اجل المشاركة في العمليات الزراعية وخدمة 

   .منتجاتهاية وتصنيع بعض الثروة الحيوان

، في هذه الدول دخول اآللة لم يلعب دوراَ رئيسا في عملية اإلنتاج الزراعيفإن إضافة إلى ذلك 

مما يزيد في الرغبة لديهم في إنجاب عدد اكبر من األبناء، خاصة إن األطفال في هذه 

ويكون عملهم  ،لنساءاجر مثلهم كمثل ا دونالمجتمعات يدخلون إلى سوق العمل في سن مبكرة وب

  . في سبيل التعاون األسري 

وتعكس مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي تغيرات كبيرة في الظروف االقتصادية 

الحد من اإلنجاب في انخفاض معدالت الخصوبة و ايظهر أثرهكما واالجتماعية في أي مجتمع، 

يختلف بين المجتمعات لخصوبة هذا االنخفاض في معدالت ا أنمع المالحظة  للمرأة العاملة،

  .المتقدمة والنامية وبين المناطق الحضرية والمناطق الريفية

أن االتجاه العام للعالقة بين الخصوبة وعمل المرأة يميل إلى فكرة إن عمل المرأة يكون دافعا 

مهني أفضل  لالحصول على مستقب وأجل المحافظة وذلك من أ ،إلى أنجاب عدد اقل من األطفال

  .3لتحقيق التوافق المهني لوظائفهن الراهنة  أو

  
                                                 

 . 75- 63، ص 31حول تطور الخصوبة، النشرة السكانية، العدد  م، نظرة1987: زريق، هدى 1
2 Eva Mueller, 1976, The economic value of children in Peasan agriculture in population and 

development, the search for selective interventions publisher the future, By the Johns.Hopkins 
university perss, Baltimoreanel London, p. 98-125 

 .   253، ص مرجع سابق، 1999: عبد العاطي، السيدالسيد  3
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متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء المتزوجات في محافظة طولكرم عام )3:15(الجدول رقم 

  م حسب الحالة العملية ومكان اإلقامة2008
  

الحالة 

  العملية

  المحافظة  المخيمات   القرى  البلدات  المدينة
متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  تالحاال

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

ربه 

  بيت

4.12  146  4.18  182  4.19  82  4.20  41  4.17  451  

  78  3.35  14  3.5  12  3.4  27  3.37  25  3.2  تعمل

 :المصدر 

  .  م 2008لميداني، المسح ا 

  

يوت ن متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي هن ربات بأ) 3:15(ويالحظ من الجدول 

 3.35ي يعملن خارج المنزل متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللوات بلغ طفل، بينما 4.17

أم  ،م البلداتنة أيوكذلك الحال في جميع التجمعات السكانية المختلفة، سواء كانت المد . طفل

، ومن هنا نالحظ إن متوسط عدد األطفال المنجبين للمرأة العاملة اقل منه تأم المخيما ،القرى

، وهذا دليل واضح على تأثير الحالة العملية في خصوبة المرأة، )ربة البيت(للمرأة غير العاملة 

حتى يتمكن من القيام بواجبهن  ، وذلكالن النساء العامالت ال يملن إلى إنجاب الكثير من األطفال

     .الوظيفي على الوجه األكمل 

أمرأة، وهي 451عدد النساء غير العامالت إلى  إرتفاع) 3:15(كما يالحظ من الجدول رقم 

امرأة تعمل خارج المنزل وهي ما  78مقابل ، من مجموع النساء في العينة% 85.3تعادل نسبة 

  % .  14.7تقابل 

إن متوسط عدد األطفال المنجبين ) 3:15(لبيانات الواردة في الجدول رقم ومما سبق يالحظ من ا

أطفال، في حين ارتفع لدى الزوجة غير العاملة ليبلغ  3.2للزوجة العاملة في مدينة طولكرم بلغ 

أطفال للمرأة العاملة  3.37أطفال، وفي بلدات المحافظة بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين  4.1
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أطفال، إما في قرى المحافظة ارتفع متوسط عدد األطفال المنجبين  4.18العاملة  إما المرأة غير

أطفال، وهذا يعني إن  4.19أطفال وللمرأة غير العاملة بلغ  3.4للمرأة العاملة حيث بلغ 

انخفاض متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجة العاملة لم يقتصر على المرأة العاملة في المدينة 

المرأة العاملة في البلدات والقرى لكن بمتوسط اقل من المخيمات، حيث وصل فقط، بل شمل 

 4.2أطفال، وللزوجة غير العاملة بلغ  3.5متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجة العاملة إلى 

أطفال، وربما يرجع السبب في ذلك إلى نظرة األهالي في المخيمات إلى األطفال أنهم أبناء 

كما إن طبيعة العمل لدى األهالي لها .  همون في دخل األسرة بالمستقبل عاملون ومنتجون ومسا

اثر كبير في زيادة إنجاب األطفال ففي المخيمات والقرى يكثر فيها العمل الزراعي كما ذكرنا 

سابقا ولما تتطلبه اإلعمال الزراعية من مساعدة فأن ذلك يحفز األهالي على إنجاب عدد اكبر 

انتشار ظاهرة عمل النساء واألطفال في مخيمات طولكرم في أراضي عام  عدا عن، من األطفال

  .   م للعمل في مزارع الحمضيات والخضروات المجاورة 1948

 5.85وفي محافظة قلقيلية كان متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي هن ربات بيوت هو 

   1.زلالمنأطفال لنساء اللواتي يعملن خارج  5.32أطفال مقابل 

في محافظة جنين ) ربات البيوت(كما كان متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء غير العامالت 

 2.39أطفال بينما النساء اللواتي يعملن فقد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين لهن نحو  3.2نحو 

واتي هن ربات في مدينة رام اهللا فقد كان متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء الل إما) 5(طفالَ 

أطفال في حين كان متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي يعملن خارج المنزل  4.8بيوت 

    .طفالَ 2.3

م فقد تبين من نتائج بعض 2008وعند مقارنة نتائج المسح الميداني لمحافظة طولكرم عام 

للنساء العامالت وغير المنجبين بالنسبة  األطفالهناك اختالفات في متوسط عدد  أنالدراسات 

المنجبين بين النساء العامالت وغير العامالت  األطفالالعامالت وقد بلغ الفرق في متوسط عدد 

طفل في  0.53طفل في محافظتي طولكرم وجنين على التوالي، بينما بلغ  0.81طفل و  0.82

 الفوارقم، وتدل هذه 2003طفل لعام  2.5محافظة قلقيلية أما في مدينة رام اهللا فقد بلغ الفارق 
                                                 

 105م، مرجع سابق، ص 1998عوده، خضر،  1
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المنجبين للنساء العامالت وغير العامالت على مدى ارتباط المرأة  األطفالفي متوسط عدد 

الخاصة  أوبسوق العمل ويظهر ذلك جلياً في مدينة رام اهللا حيث تتركز فيها الوظائف الحكومية 

  . التي ال تسمح باصطحاب األطفال وإعطاء أجازات أمومة وغير ذلك

  :  مهنةال 3:6 

فقد ، إن مهنة إالم تؤثر في متوسط عدد األطفال المنجبين لها) 3:16(يالحظ  من الجدول رقم 

أطفال للنساء العامالت في المهن الزراعية والتجارية والخدمات  3.39و  3.45و  3.55بلغ 

ت في نساء العامالمن متوسط عدد األطفال المنجبين لل أعلىعلى التوالي، إذ يعد هذا المتوسط 

كما يوضح الجدول رقم   .)أطفال 3.1(رية اوالمهن الفنية واإلد )أطفال 3.2( المهن التعليمة

إذا ) ربة بيت ( إن متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي يعملن داخل البيت ) 3:16(

    .أطفال 4.17اعتبرنا إن العمل داخل المنزل مهنة، حيث بلغ 

د األطفال المنجبين للنساء المتزوجات في محافظة طولكرم عام متوسط عد )3:16(جدول رقم 

  .م حسب مهنة األم ومكان اإلقامة 2008

مهنة  

  األم

  المحافظة  المخيمات  القرى  البلدات  المدينة
متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

 متوسط

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

متوسط 

عدد 

األطفال 

  المنجبين

  الحاالت

  451  4.17  41  4.2  82  4.19  182  4.18  146  4.12  ربة بيت

مهن 

فنية 

  وإدارية

3.25  4  3.0  3  -  -  -  -  3.1  7  

مهن 

  تعليمية
3.1  9  3.2  10  3.3  3  3.5  2  3.2  24  

  18  3.39  3  3.66  1  3  6  3.5  8  3.25  خدمات

  11  3.45  1  4  1  4  5  3.4  4  3.25  تجاره

  18  3.55  8  3.6  7  3.57  1  3.3  -  -  زراعة

  529  4.055  55  4.05  94  4.09  209  4.08  171  4.00  المجموع
  .  م 2008المسح الميداني،:  المصدر
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بعضها  المتوسطات مع، إن هناك تقارب بين )3:16(كذلك من المالحظات الهامة للجدول رقم 

أطفال للعامالت  3.55، وما بين يةاردواإلأطفال للمهن الفنية  3.1بين  حيث تراوحتالبعض، 

في المهن الزراعية، ولعل السبب في ذلك هو وجود االحتالل اإلسرائيلي التي يهدد باستمرار 

جميع فئات المجتمع مما أدى إلى زيادة الرغبة بالتكاثر كوسيلة للمقاومة ومن اجل تعويض 

  .   سلطات االحتاللالخسائر البشرية جراء ممارسات 

إما بالنسبة للتفاوت في متوسط عدد األطفال المنجبين بالنسبة للتجمعات السكنية فنجد إن اقل 

متوسط عدد األطفال  انخفاض) 3:16(ونالحظ من الجدول رقم .  متوسط تشهده المدينة

العامالت في فقد بلغت نسبة النساء  نسبة النساء العامالت رتفاعالمنجبين في المدينة وذلك إل

ومن الطبيعي إن تفكر  في القرى% 12.8في البلدات في حين بلغت % 12.9و % 14.6المدينة 

المرأة العاملة بتحديد حجم أسرتها لتثبت كفاءتها المهنية، كذلك فان العناية لألطفال إثناء تواجد 

ط قوي في المرأة في عملها تحتاج إلى حضانات ومدارس أطفال بعكس القرى التي تشهد تراب

  .  العالقات األسرية حيث يتم وضع األبناء عند األهل لالعتناء بهم 

مما سبق نستنتج إن هناك انخفاضاَ في متوسط عدد األطفال المنجبين مع تطور مستوى المهنة، 

الن ذلك يتطلب مستوى تعليمي عالي، وبالتالي تأخر العمر عند الزواج وكذلك زيادة تقيد المرأة 

طور المهنة، كالمهن الفنية أو التعليمية، مما يعني تخصيص جزء كبير من وقتها إلى بعملها مع ت

للعمل حتى تتمكن من القيام بواجبها الوظيفي، على عكس المهن المتواضعة التي ال تتطلب 

مؤهل علمي، لذلك نجد معظم العامالت في تلك المهن يكن من غير مؤهالت علمية، وبالتالي 

نه ال يوجد حقوق ، باإلضافة إلى إن ارتباطهن بعملهن يكون ضعيف أليتزوجن في سن مبكر

   . وظيفية معينة 

إن متوسط عدد األطفال المنجبين لهم حسب ) 3:17(إما بالنسبة لألزواج فيوضح الجدول رقم 

أطفال عند األزواج العاملين في الزراعة والبناء على التوالي،  3.58و  3.87 بلغالمهنة قد 

مما يعني عدم وجود خطط  المشتغلين في هذه المهنإلى تدني المستوي التعليمي لدى  ذلكويعود 

كذلك فان طبيعة المهنة، خاصة المهن الزراعية وما  . آنية ومستقبلية بشأن األطفال المنجبين

 ،وفي المقابل .تحتاجه من أيدي عاملة كثيرة تدفعهم إلى زيادة اإلنجاب من اجل المساعدة فيها
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حظ إن هنالك انخفاض في متوسط عدد األطفال المنجبين لدى األزواج العاملين في بقية فإننا نال

المستوى التعليمي لدى  إرتفاعالمهن، خاصة المهن الفنية والتعليمة والخدمات، ويعود ذلك إلى 

  . الزواج عندهم إلتمام الدراسة  األزواج وكذلك تأخر سن

  

لمنجبين للنساء المتزوجات في محافظة طولكرم عام متوسط عدد األطفال ا :)3:17(جدول رقم 

  األبم حسب مهنة 2008
  عدد الحاالت  متوسط عدد األطفال المنجبين  مهنة األب

  69  2.88  وظائف فنية أدارية كتابية تعليمية

  61  3.08  تجارة

  36  2.9  خدمات

  150  3.58  بناء

  74  3.87  زراعة

  41  2.78  صناعة

  58  3.258  بال عمل
  .  م 2008المسح الميداني، عام : المصدر

  

ن هناك تفاوت في متوسط عدد األطفال المنجبين حسب د أظهرت دراسة لمحافظة قلقيلية، أوق

مهنة الزوج، إذ تبين إن النساء اللواتي يعمل أزواجهن في مهن مكتبية أو إعمال حرة هن اقل 

بلغ متوسط عدد األطفال  خصوبة من النساء اللواتي يعمل أزواجهن في مهن كالزراعة، حيث

أطفال وينخفض هذا المعدل تدريجيا  7.24المنجبين للنساء اللواتي يعمل أزواجهن في الزارعة 

  1.أطفال  5.1حيث بلغ المعدل في الوظائف الحكومية 

وفي دراسة أخرى عن محافظة طولكرم فقد وجد الباحث إن هناك اثر كبير لمهنة الزوج في 

أطفال للعاملين في المهن الفنية العلمية والمشتغلين  6.1نجبين، فقد بلغ متوسط عدد األطفال الم

  . 2أطفال للمشتغلين بالزراعة والصيد وقطع األخشاب 7.0بإعمال البيع، و 

أما بالنسبة لمحافظة جنين فقد أظهرت الدراسة إن مهنة األب تؤثر في متوسط عدد األطفال 

أطفال عند األزواج  3.478و  3.563توسط إلى المنجبين لدى زوجته، فقد ارتفع هذا الم

                                                 
 107مرجع سابق  ص 1998عودة، خضر  1
 106مرجع سابق ص  2003ماهر ابو صالح  2
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العاملين في مهن النقل والمواصالت والزراعة على التوالي، أما أصحاب المهن الفنية واإلدارية 

  . 1أطفال 2.818والكتابية والتعليمية فقد انخفض المتوسط إلى 

كل اكبر من ففي محافظة قلقيلية وطولكرم والذي يغلب عليهم الطابع الريفي والزراعي بش

حتى لو أن الموظف الحكومي يملك أرٍضا، أو يعمل بالزراعة، إضافة إلى عمله . محافظة جنين

كموظف لذلك تبقي الحاجة لديه قائمة في اإلنجاب من أجل المساعدة، ولذلك تبقي هذه 

المحافظات أكثر تمسكاً بالعادات والتقاليد، كما يؤثر موقع محافظتي طولكرم، وقلقيلية من 

م يجعل العمل في المزارع القريبة مّيسرا، أما في محافظة جنين فيقل فيها 1948راضي عام أ

   .العمل بالزراعة النخفاض حجم العمل الزراعي

المنجبين حسب مهنة الزوج فهناك  األطفالهناك اختالف في متوسط عدد  أننجد مما سبق 

لمهن الفنية العلمية على اختالف مسمياتها ا أووالتعليمية  اإلدارية أوفوراق بين المهن الحكومية، 

المهن التعليمة تتطلب التزام كبير في العمل  أنوبين مهن الزراعة والسبب في ذلك  اوتقسيماته

  . الزراعية األعمالمساعدة  بخالف  أليةوال مجال فيها 

  : مكان اإلقامة السابق 3:7

رها باألفكار والمعتقدات والعادات والتقاليد تأثمن خالل وذلك ، تتأثر المرأة بمكان إقامتها السابق

زوجها  إقامةمكان  إلىفيها فترة من الوقت قبل انتقالها  أقامتأو  للبيئة التي ولدت ونشأت فيها

  .   المنجبين لها األطفالحالياً، وهو ما يؤثر في عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 76، مرجع سابق ص2000مالول ، عدنان، 1
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م، 2008ولكرم لعام متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجة في محافظة ط:)3:18(جدول رقم 

  .السابق  إقامتهاحسب مكان 

  عدد الحاالت  متوسط عدد األطفال المنجبين  مكان اإلقامة السابق للزوجة

  153  4.1176  نفس منطقة والدتها

  102  3.4117  مدينة

  105  4.18095  بلدة

  71  4.295  قرية

  42  5.0476  مخيم

  23  4.1304  م 48داخل ارض 

  28  3.6428  دولة عربية

  5  2.8  ولة أجنبيةد
  . م 2008المسح الميداني،  :المصدر

إن متوسط عدد األطفال المنجبين عند النساء اللواتي مكان إقامتهن ) 3:18(ويوضح الجدول رقم 

أطفال، وهو معدل منخفض مقارنة مع معدل النساء اللواتي مكان  3.4117السابق المدينة 

ويعود ذلك إلى  .أطفال 5.0476مخيمات فقد بلغ و الأ 4.295إقامتهن السابق القرى والبالغ 

المستوى التعليمي في المناطق الحضرية  إرتفاعمستوى الوعي الصحي والثقافي وكذلك  إرتفاع

كما إن طبيعة العادات والتقاليد وسيطرتها على أبناء المناطق  ،وانخفاضها في المناطق الريفية

 التي يعشن فيها ةالبيئ على واضحبشكل  نعكسوهو ما ي ،الريفية تسهم في تأثر الزوجات بها

  .    الذي يسودها على متوسط عدد األطفال المنجبين ويؤثر

وقد برهنت الكثير من الدراسات على هذا األمر، فقد بينت دراسة عن محافظة جنين عام 

 2.665م إن متوسط عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي مكان إقامتهن السابق المدينة 2000

 وإلى أطفال 3.172 إلىالنساء اللواتي مكان إقامتهن السابق القرى  ، بينما يرتفع لدىأطفال

  .  1)أطفال 3.650( سابقاً في بلدات، وفي المخيمات أقمنلدى من  طفل 3.191
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 إقامتهنأما في مدينة رام اهللا فقد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للزوجات اللواتي كان مكان 

للزوجات  أطفال 3.12، فيما كان متوسط عدد األطفال المنجبين أطفال 4.52ج القرية قبل الزوا

  .1اللواتي هن في االصل من سكان المدينة 

في خصوبة النساء اللواتي مكان إقامتهن  إرتفاعإذا هناك ) 3:18(ويالحظ أيضا من الجدول رقم 

ب مختلفة منها تأثر المرأة أطفال، ويعود ذلك إلى أسبا 4.1304م وهو 1948السابق أراضي 

بالعادات والتقاليد السائدة في مكان إقامتها السابق، كما إن هناك أسباب اقتصادية وتتعلق 

بالجنسية اإلسرائيلية والتي يضاف إليها زيادة مالية لكل مولود جديد، وكذلك أسباب اجتماعية 

ون زواجها فقط مصلحة وتنتهي تتعلق بالزوجة نفسها وهي تثبت نفسها بكثرة اإلنجاب لكي ال يك

بحصول الزوج على الجنسية لذلك تسعي الزوجة جاهدة من اجل إنجاب عدد اكبر من األطفال، 

انخفاض في خصوبة النساء اللواتي مكان إقامتهن ) 3:18(وبالمقابل نالحظ من الجدول رقم 

بية باألفكار أطفال ويعود ذلك إلى تأثر الزوجة األجن 2.8السابق دول أجنبية حيث بلغ 

. والمعتقدات في مكان إقامتها السابق وعدم تأثرها بالعادات والتقاليد السائدة في مجتمعا 

فاألزواج في الدول األجنبية ال يفكرون باإلنجاب بشكل كبير بل يفكرون دائما باالستمتاع بمباهج 

ن لهم حياة الحياة بعيد عن صرف كل ما يملكون على تربية األطفال وخاصة إن الدول تؤم

  .  كريمة عندما يصبحون كبار في السن 

التي تقول بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  ةوعند اختبار الفرضي

ما بين مكان اإلقامة السابق للزوجة ومتوسط عدد األطفال المنجبين تبين عند إجراء  0.05

المجدولة  )كاي(هي اكبر من  100.6869غة اختبار مربع كأي إن قيمة كأي المحسوبة والبال

ر المكان اإلقامة السابق ن لمتغي، وقبول الفرضية البديلة أي أمما يعني رفض فرضية العدم

غيرين غير مستقلين عن بعضهما ن المتير متوسط عدد األطفال المنجبين وأفي متغ اثرللزوجة أ

في مستوى ثقافتها وتعلميها ودرجة  ن مكان اإلقامة السابق للزوجة يؤثروهذا يعني أ، البعض

    .ونشأت فيها  ،التي ولدت ةلبيئلتأثر الزوجة بالعادات والتقاليد الوعي لديها، كما ت
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ها في إرتفاعم إن سبب انخفاض الخصوبة في المناطق الحضرية و1980وقد بينت دراسة عام 

الريف وحاجتهم في الريف إلى األسعار في المدن بالمقارنة مع  إرتفاعالمناطق الريفية يعود إلى 

  .   1األطفال للعمل بعكس المدن

م بنت الدراسة إن سبب انخفاض الخصوبة يعود إلى كثرة 1992وفي دراسة أخرى مشابهة عام 

  . 2استخدام موانع الحمل وتحديد النسل

ة قبل الزواج يؤثر في متوسط عدد األطفال المنجبين للزوج اإلقامةونستنتج مما سبق إن مكان 

القيم االجتماعية في سلوكها  تأثيربالبيئة التي نشأت وتربت فيها، بسبب  تتأثرالن المرأة 

 األبناءوتربية  األسرةوحجم  باإلنجاببالقيم االجتماعية المتعلقة  تأثرهاإلى  إضافة اإلنجابي

  .  ودور ومكانة المرأة في المجتمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، حزيران 18، الخصوبة والتنمية، النشرة السكانية ، اللجنة االقتصادية، لغربي اسيا العدد 1980اسيرلن، . رتشارد، أ 1

 15، ص1980
االقتصادية لغربي ، مؤشرات ضبط الخصوبة في العالم العربي ، النشرة السكانية ، اللجنة  1992أميليا ديل هورن،  2

 52ص  1992/ 40اسيا، العدد 
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  الفصل الرابع

  طولكرم اتجاهات الخصوبة في محافظة

وما زلن في سن الحمل من  المتزوجات حالياتقتصر دراسة اتجاهات الخصوبة على النساء 

 .المنجبينحيث عدد وجنس األطفال الذين ترغب المرأة في إنجابهم باإلضافة إلى أطفالها 

نجاب دافعا لإل تشكل لهن ، فقدبمواقف النساء من المسألة اإلنجابيةوترتبط اتجاهات الخصوبة 

   .الكتفاء بعدد محدود من األطفال ل ندفعهأو قد ت، ل أكبربشك

كما إن ، 1وهناك عناصر هامة تلعب دورا في بناء االتجاهات من أهمها عامالَ الوراثة والبيئة 

هناك عوامل تسبب في تغيير االتجاهات وذلك عن طريق تثقيف المرأة عن طريق وسائل 

تساهم في تعديل  حيث مهنة التي تنتمي إليها المرأةالعملها وطبيعة كذلك ، والتعليم، اإلعالم

كما إن تغيير األوضاع االجتماعية واالقتصادية تعتبر عامال هاما في تغيير ، االتجاهات لديها

مجتمع   - وبما إن المجتمع الفلسطيني جزء من المجتمع العربي الذي يعتبر . االتجاهات 

ويسود ، وذلك ألسباب اقتصادية واجتماعية حيث يفضلون االبن الذكر على األنثى - ذكوري 

كما انه الضمان االقتصادي لألهل عند ، االبن الذكر سوف يحمل اسم العائلة لديهم االعتقاد بان

إذا كان المولود أنثى طمعا  ،إلى تكرار اإلنجاب تندفع العائالت نجد أن كثيراَ من لذلك  .كبرهم 

  .خرى لتحقيق هذا الغرضفي إنجاب مولود ذكر أو حتى الزواج مرة أ

  

  

  

  

  

                                                 
م، اثر العوامل االجتماعية واالقتصادية على اتجاهات األسر نحو الخصوبة في 1995بني عطا، محمد عقلة الحسن،  1

 ) 7-5محافظة عجلون، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، ص 
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  الرغبة في اإلنجاب   4:  1

، من حيث مشاركتها في القرارات اإلنجابية األمتعتبر الرغبة في االنجاب متغير مهم في صحة 

والطفولة وبكفاءة  باألمومةتوفير الخدمات الصحية المتعلقة  إلى باإلضافةالمتعلقة في االنجاب 

  .   1عالية
المزيد من األطفال مع  إنجابفي سن الحمل ويرغبن في  اللواتي مازلّن تتقارب نسبة النساء

حيث يبين ، النساء اللواتي في سن الحمل وال يرغبن في مزيد من األطفال في محافظة طولكرم 

في محافظة  امرأة 234إن عدد النساء اللواتي في سن الحمل في العينة بلغت ) 4: 1(الجدول 

امرأة أي ما نسبته  228ن بينما وجدت أ ترغب في اإلنجاب، %50.6طولكرم أي ما نسبته 

  . ال يرغبن في اإلنجاب ويكتفين بالعدد الموجود لديهن% 49.4
  

نسبة النساء اللواتي في سن الحمل ويرغبن في إنجاب المزيد من األطفال  )4:1(جدول رقم 

  ط السكنم، حسب نم2008إضافة إلى األطفال المنجبين في محافظة طولكرم، لعام 

  ال يرغبن في اإلنجاب  يرغبن في اإلنجاب  نمط السكن

  %  العدد  %  العدد

  53.8  83  46.2  71  مدينة

  52.2  93  47.8  85  بلدات

  43.4  36  56.6  47  قرى

  34.0  16  66  31  مخيمات 

  49.4  228  50.6  234  المجموع

  .   م2008المسح الميداني،  :المصدر

  
اللواتي في سن الحمل ويرغبن في  في نسبة النساء اناك تفاوتن همن الجدول السابق أ يتضحكما 

 بينما بلغت، في البلدات% 47.8في مدينة طولكرم و % 46.2نجاب المزيد من األطفال ما بين إ

  .في المخيمات % 66، وارتفعت إلى في القرى% 56.6نسبة ال نفس

  

                                                 
محتواها وآثرها، دراسات العلوم : برامج اإلذاعة األردنية الصحة اإلنجابية لألمهات فيسهاونة فوزي، الجريبع محمد،  1

  )610م ص 2004، شباط 1، العدد 31اإلنسانية واالجتماعية، مجلد 
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ثقافية الناجمة عن وال ،القتصاديةوا ،ويعود هذا التفاوت إلى االختالف في المستويات االجتماعية

، سرةوعي الكافي فيما يتعلق بتنظيم األ، ففي المدينة يتوفر لدى النساء الاختالف نمط اإلقامة

، واستعمال وسائله، ومعرفتها بأهمية مباعدة فترات الحمل وأثرها على صحة األم وصحة وليدها

 اأي إن لها دور ،نتاجمشاركة في  اإلال من حيث فعاال ان المرأة في المدينة تعتبر عضوكما أ

االجتماعية ثير البيئة ،  وذلك لتأما في البلدات فترتفع النسبة قليالأ،  في المجال االقتصاديفعاال

حيث إن كثرة اإلنجاب تعتبر ، نجابهمج إلى متوسط األطفال المرغوب في إزواعلى نظرة األ

النساء فيها ثر أوذلك لت ،ة كذلك في القرى، وترتفع النسبالعزوةللمباهاة والمفاخرة و امصدر

وعدم االهتمام بتعليم ، ألنثىلذكر على اابالنظرة االجتماعية التقليدية من خالل تفضيلها االبن 

واستعمال  ،فيما يتعلق بتنظيم األسرة من المعرفة نثى إلى الحد الذي يوفر لها القدر الكافياأل

  . وسائله 

للنساء اللواتي  نجابهمى نسبة لعدد األطفال المرغوب في إعلأ يها، حيث توجد فما في المخيماتأ

، كسوء الوضع ضاع السيئة التي تشهدها المخيماتوذلك بسبب األو نجاب،يرغبن باإل

ن تنظيم جاب طوال مدة حياتها اإلنجابية ألاالقتصادي الذي يدفع بالزوجة إلى االستمرار في اإلن

 ،، والوعي الصحي لدى النساءخفاض المستوى التعليميانوكذلك ، اج إلى المالاألسرة يحت

ظاهرة  رشاوانت، نسبة الوفيات في المخيمات نتيجة لتدني الخدمات الطبية إرتفاعلى باإلضافة إ

ك للذ، مخيمات محافظة طولكرم فيطفال للنساء واأل م1948عام  راضيالعمل في الزراعة في أ

  .   همة في الدخلجل العمل والمسااإلنجاب من أتفضل النساء 

طفال م عن مخيم النصيرات في قطاع غزة أن متوسط عدد األ2000ظهرت دراسة لعام وقد أ

ب حيث نجامواليد للواتي ال يرغبن باإل 6بل مولوداَ مقا 4.05للنساء اللواتي يرغبن في االنجاب 

من الذكور قد  لمزيدنجاب ان فأقل ولديهن الرغبة في إنجبن مولوديبلغت نسبة النساء اللواتي أ

مواليد  فأكثر  6مواليد و  5-3نجبن للنساء اللواتي أ% 31.3و % 32.0ل ، مقاب%36.3 بلغت

مواليد  6نالحظ مما سبق أن الرغبة في إنجاب الذكور للنساء اللواتي أنجبن  . 1على التوالي

لمخيم، وخاصة قاليد السائدة في الى العادات والتإكثر ما زالت مرتفعة، ويعود السبب في ذلك فأ

قدر دائما لصالح الذكور على حساب اإلناث، ألنه يشكل عزوة لألسرة وأ ولويةأنها تعطي األ
                                                 

دراسة حالة، رسالة ماجستير، : محددات الخصوبة في مخيم النصيرات في قطاع غزةم، 2000عيد حسام سليمان،  1

 66الجامعة األردنية، ص 
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وما له  ،والسياسي ،والمحافظة عليه، ناهيك عن الجانب االقتصادي ،منها على حمل اسم العائلة

 أساسيا اومعين ا،اجتماعي امن دور في ترسيخ هذا المفهوم، حيث يشكل المولود الذكر ضمان

لى سن كبيرة ال تسمح له بالعمل في ظل عدم وجود لألسرة في حال مرض األب، أو وصوله إ

  .  ضمان اجتماعي خاصة لسكان المخيمات 

النساء اللواتي في سن الحمل والراغبات في اإلنجاب في  أن نسبة  1995وقد بينت دراسة لعام 

كما إن ، قامةاالختالف في نمط اإليعود ذلك إلى و، 1% 53والقدس % 71.2محافظة نابلس 

غرافي التي تشهده وهناك اختالف في الوضع السياسي بين نابلس والقدس من حيث الخلل الديم

ما محافظة نابلس فيؤثر على يين القاطنين فيها من قبل اليهود، أمدينة القدس بالنسبة الفلسطين

ومخيمات اإلنجاب وجود القرى  والراغبات في ،النسبة للنساء اللواتي في سن الحمل إرتفاع

م 1997راسة لمحافظة قلقيلية عام ظهرت دوقد أ. رتفع فيها معدالت الخصوبة تالالجئين والتي 

في مدينة % 47طفال بلغت ي سن الحمل ويرغبن في مزيد من األن نسبة النساء اللواتي فأ

   2. والخربفي القرى الصغيرة % 64.9في القرى الكبيرة بينما بلغت % 48قلقيلية و

  :للمرأة  إنجابهمالعوامل المؤثرة في عدد األطفال المرغوب في 

واالقتصادية والثقافية  ،يؤثر عدد األطفال المنجبين فعالَ للمرأة إلى جانب العوامل االجتماعية

طفالها إلى أضافة دد األطفال التي ترغب المرأة في إنجابهم فعال، إبشكل كبير في تحديد ع

  .  االمنجبين حالي

  عدد األطفال المنجبين   4:1:1

وبين عدد األطفال المرغوب في  وإناثا ،هناك ارتباط كبير بين األطفال المنجبين للمرأة ذكوراَ

، وقد بلغ باإلنجابفكلما زاد عدد األطفال المنجبين للمرأة كلما انخفضت الرغبة لديها   .إنجابهم

ن فعالَ للمرأة وبين عدد األطفال المرغوب في معامل ارتباط بيرسون بين عدد األطفال المنجبي

  .  0.05على مستوى الثقة اقل من ) 0.703- (إنجابهم نحو 

                                                 
 .   58، ص مصدر سابقم، 1995مفيد، احمد حسين، الشامي  1
 . 120، مرجع سابق، ص م1998عوده خضر،  2
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إن متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للمرأة ذكوراَ وإناثا ) 4:2(وبين الجدول رقم 

ذكوراَ للنساء اللواتي مازلن في سن الحمل في محافظة طولكرم وليس لديها أطفال سواء كانوا 

طفالَ للمرأة التي عدد أطفالها أربعة وليس لديها  1.43طفالَ، وانخفض إلى  3.62أو إناثا هو 

ن النساء اللواتي أنجبن أربعة أطفال من الذكور وأربعة أطفال من اإلناث في حين نجد أ.  إناث 

ء اللواتي بينما نجد إن النسا.  طفالَ  0.916.دد األطفال المرغوب في إنجابهمبلغ متوسط ع

أطفال من اإلناث فان متوسط عدد األطفال  5أطفال من الذكور وأكثر من  5أنجبن أكثر من 

المرغوب في إنجابهم بلغ صفر من األطفال وهذا يؤكد العالقة العكسية بين عدد األبناء والرغبة 

  . في اإلنجاب لدى المرأة 
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كور واإلناث المرغوب في إنجابهم إضافة إلى عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي في سن الحمل حسب عدد متوسط عدد األطفال الذ: )4:2(جدول رقم 

  .م 2008األطفال الباقين على قيد الحياة في محافظة طولكرم لعام 

    

  عدد األطفال الباقيين على قيد الحياة إناثا 

اة 
حي
 ال
قيد

ى 
عل

ن 
اقي
الب

ل 
طفا

األ
د 
عد

  +5  4  3  2  1  صفر  

متوسط 

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

  الحاالت

  8  0.6250  7  3.4286  13  4.1539  17  1.4706  21  3.4286  27  3.6296  صفر

1  3.2400  25  2.2609  23  1.3478  20  2.0714  14  0.08000  5  1.2  15  
2  2.1818  11  1.8462  13  1.5714  14  0.8235  17  0.7500  12  0.6000  15  
3  2.2667  15  2.3846  13  0.9286  14  0.9230  13  1.0909  11  0.7500  16  
4  1.4375  16  1.8333  6  1.2667  15  1.1250  8  0.9167  12  0.5455  11  
  3  صفر  5  صفر  5  0.8000  12  1.2500  7  1.2857  3  صفر  +5

  .   م2008المسح الميداني، : المصدر
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ذكور كانت  أطفال 5التي كان لديها  األسرم إن جميع 2003وقد بينت دراسة لمدينة رام اهللا عام 

من األسر التي لديها مولود % 83في حين كانت نسبة   .األطفالالمزيد من  إنجابترغب في ال 

  .  1طفل ذكر إنجاباجل اناث كان لها الرغبة في اإلنجاب من  5ذكر ولديها أكثر من 

   

 إنجابهمم إن متوسط عدد األطفال المرغوب في 1997دراسة لمدينة قلقيلية عام  أظهرتكما 

للمرأة ذكوراَ أو إناثا للنساء اللواتي مازلن في سن الحمل في محافظة قلقيلية وليس لديها أطفال 

للمرأة التي عدد أطفالها أربعة  طفالَ، وانخفض هذا المتوسط 3.75ذكوَر أو إناثا بلغ  اسواء كانو

أطفال  4طفالَ، في حين نجد إن النساء اللواتي أنجبن 1.33ليصل إلى  أطفال وليس لديها إناث

ما النساء .طفالَ 5.4فال المرغوب في إنجابهم هو  أطفال إناث فان متوسط عدد األط 4ذكور و 

ناث فان متوسط إنجابهن ينخفض اطفال من اإل5أطفال من الذكور و  5اللواتي أنجبن أكثر من 

  .  2طفالَ  0.20إلى 

م مع الدراسات السابقة عن مدينة رام اهللا و محافظة قلقيلية نجد 2008وبمقارنة المسح الميداني  

إن هنالك تقارب في متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم بين محافظة طولكرم ومحافظة 

فظتين، وما يتبعه من تشابه في الظروف االقتصادية قلقيلية و ذلك للقرب المكاني بين المحا

وهذا ما كان .  العادات والتقاليد، ونظرتهم للمولود الذكر وتفضيلية على األنثىوواالجتماعية 

يدفع األزواج إلى تكرار اإلنجاب إذا كان المولود أنثى طمعا في إنجاب مولود ذكر، حتى إن 

جاب مولود ذكر إلى الزواج مرة ثانية معتقدين إن العديد من األزواج يدفعهم رغبتهم في إن

في معدالت الخصوبة في محافظة  إرتفاع، وهو ما اثر في المرأة هي التي تتحكم بجنس المولود

فالمرأة في مجتمعنا لدى الكثير من العائالت ال تتوقف عن اإلنجاب إال إذا استطاعت  .طولكرم

تفكير  يبدأ) اذكور(ذا لم تنجب ا له وإخ ليكون سندإنجاب مولود ذكر فإذا أنجبته فيجب إنجاب أ

وبذلك فإن تفضيل الذكور يسهم بشكل هام في الرغبة بإنجاب المزيد من  زوجة الثانية،الزوج بال

، وال يقتصر ذلك على المجتمع الفلسطيني فان الرغبة في إنجاب المزيد من األطفال 3األطفال

خاصة إذا  اإلنجابوالرغبة في  اإلنجابرتباط بين ترتبط بتفضل جنس المولود وذلك لشدة اال

ويعود ذلك إلى أن معظم المجتمعات النامية تعاني من وضع  4كانت الدراسة تخص دولة نامية

اقتصادي متدني لذلك فهي تفضل إنجاب الذكور ألنهم يشكلون لهم مصدر دخل لما يمتع به 

                                                 
 123م، مرجع سابق، ص 2003يعقوب، محمد،  1
 121م، مرجع سابق، ص 1998خضر، عوده،  2
3 Rizk, H." fertility Trends and differentials in Jordan", women's status and fertility in Muslim 

world, Amman, pagers publishers, united state of America (U.S.A) 1978, p 116   
 49، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، صتباين مستويات الخصوبة في األردن، 1983المعاني، محمد خالد،  4
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لعمل، كما أن العادات والتقاليد التي تحكم الذكور من قوة جسدية تفوق اإلناث والتي تمكنهم من ا

   .المجتمع العربي واإلسالمي والتي ال تحبذ لإلناث باالختالط أثناء العمل

 األميعتبر من المتغيرات الهامة التي تؤثر في صحة  األمالمنجبين من  األطفالعدد  أنمع العلم 

لح الذكور قبل الوالدة وبعدها يزيد حيث إن تفضيل الذكور على اإلناث  والتمييز لصا .1اإلنجابية

من رغبة األسرة في إعطاء الذكر اسمه لألب واألم على السواء، ويتعلم منذ صغره أنه أهم من 

اإلناث، وينعكس ذلك على المرأة بشكل خاص حيث تعتبر حياتها نوعاَ من الفشل لعدم مقدرتها 

ية مختلفة كطالقها أو الزواج مرة على إنجاب مولوداَ ذكرا مما يؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماع

أخرى، كما أن التمييز بين الذكور واإلناث، وان إنجاب الذكور هو سبب رئيس في اتجاهات 

النساء نحو وقف االنجاب أو االستمرار به وبين انعكاس ذلك على وضع المرأة ودورها في 

  .2المجتمع

اض المستوى التعليمي، والثقافي عند وهناك عدة أسباب تدفع للتفكير بهذا االتجاه أقواها انخف

األزواج والبيئة المحيطة وتأثير العادات والتقاليد، وحسب نتائج المسح الصحي الديموغرافي 

الباقين على قيد الحياة قل عدد كل  واإلناثم فقد لوحظ  انه كلما زاد عدد كل من الذكور 2004

الذكور حاالت يكون عدد األطفال ين المرغوبين، وفي معظم الياإلضاف واإلناثمن الذكور 

   3 اإلناثأكثر من  إنجابهمالمرغوب في 

  

م للعوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية 2007وقد أظهرت دراسة لعام 

متوسط عدد األطفال الذكور  أنوعدد األطفال المرغوب في إنجابهم  ،في العمر المثالي للزواج

    4اإلناثمن  أطفال 1.9مقابل  ذكور أطفال  2.4نحو قد بلغ إنجابه  الذي ترغب الطالبة في

م في محافظة طولكرم إن نسبة تفضيل الذكور 2008بيانات المسح الميداني لعام  أظهرتوقد 

عند المرأة، كما يبين  األحياء اإلناثترتفع بين النساء المتزوجات مع ازدياد عدد  اإلناثعلى 

  ) . 4:3(الجدول رقم 

                                                 
 619سهاونة، جربيع، مرجع سابق، ص  1
، النشرة السكانية، يل األطفال في األردن والسودانجاهات وقف اإلنجاب وتفضات، 1982جالل الدين، محمد العوض،  2

 92و73، حزيران وتشرين األول، ص 23و22قتصادية لغربي آسيا، العددان اللجنة اال
رام .  م، التقرير النهائي 2006 المسح الفلسطيني لصحة األسرم، 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط  3

 .65ص.فلسطين –اهللا 
العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنية في العمر المثالي للزواج وعدد م، 2007ين، احمد، حس 4

 20، صاألطفال المرغوب في إنجابهم
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المرغوب في إنجابهم إضافة إلى عدد األطفال المنجبين للنساء اللواتي في سن الحمل حسب عدد األطفال متوسط عدد األطفال الذكور :  )4:3(ول رقم جد

  .م 2008الباقين على قيد الحياة في محافظة طولكرم لعام 

  

  عدد األطفال الباقيين على قيد الحياة إناثا 

ى ق
عل

ن 
اقي
الب

ل 
طفا

األ
د 
عد

اة 
حي
 ال
يد

  +5  4  3  2  1  صفر  

متوسط 

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

متوسط   الحاالت

  المرغوب

  الحاالت

  8  0.5000  7  2.8571  13  3.2308  17  1.4706  21  2.7143  27  3.0370  صفر

1  2.8400  25  1.9130  23  1.2500  20  1.7143  14  0.6000  5  0.9333  15  

2  1.7273  11  1.1539  13  1.2857  14  0.7059  17  0.5833  12  0.5333  15  
3  1.1333  15  1.6154  13  0.6429  14  0.6923  13  0.7273  11  0.625  16  
4  0.4375  16  1.0000  6  0.86667  15  0.7500  8  0.5833  12  0.3636  11  
  3  صفر  5  صفر  5  0.4000  12  0.7500  7  0.4286  3  صفر  +5

  

  .   م2008المسح الميداني، : المصدر
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وال توجد لها   ذكور 5يزيد عدد الذكور الباقين على قيد الحياة لديها عن حيث أن النساء الذي  

عندها من الذكور صفر،  إنجابهمعلى قيد الحياة نجد إن متوسط عدد األطفال المرغوب في  أنثى

على قيد الحياة وليس لديهن أي طفل ذكر على  إناث أطفال 3تي لديهن في حين إن النساء اللوا

حيث إن المرأة ال تتوقف عن اإلنجاب إال  .ذكراَطفالَ  3.23 إنجابقيد الحياة فأنهن يرغبن في 

هل في ، واجتماعي لألوذلك كضمان اقتصادي ،إذا استطاعت إنجاب مولود ذكر على األقل

    .السائدة في المجتمع الفلسطينيلتقاليد وا ،المستقبل وانعكاس للعادات

م نتائج مشابهة لنتائج المسح الميداني 1997محافظة قلقيلية عام  عندراسة نتائج  أظهرتوقد 

يزيد عدد الذكور الباقين على قيد الحياة  المرأة التيم، حيث إن 2008لمحافظة طولكرم عام 

عدد األطفال المرغوب في إنجابهم صفر، وال توجد لديها اناث بلغ متوسط  أطفال 5لديها عن 

بينما وجد إن المرأة التي لديها ثالثة أطفال إناث على قيد الحياة وليس لديها أي طفل ذكر على 

   .ذكراَطفالَ  2.50ترغب في إنجاب  فإنهاقيد الحياة 

  

ن الزوجات يتعمدن عدم تقييد سلوكهن اإلنجابي وذلك كضما أنم 1992دراسة لعام  أظهرتكما 

واستمراره بحد ذاته يفسر كرد  فاإلنجابالعائلي، وربط الزوج على حد التعبير،  الستقرارهن

 أولحريتهم في الطالق  األزواجفعل يخفف من حدة قلق هؤالء الزوجات من سوء استغالل 

مجتمعها  أمامشعور تلك الزوجات بتحقيق الذات والمكانة  إلى إضافة، أخرىالزواج مرة 

االتجاهات المؤثرة  أهممن  األخيرذكور، ويعد العامل  أطفال إنجابهاعند وزوجها خصوصا 

العدد الكافي  إنجابطفل ذكر وتحقيق رغبة النساء في  إنجابعلى الخصوبة كون الرغبة في 

لديهن،  اإلنجابفي تعزيز سلوك  األسرالذكور يعد عامالَ حاسماَ لدى كثير من  األطفالمن 

اهتمام باستخدام  أبدينحتى لو  اإلنجابيجدي في تعديل سلوكهن وعدم االهتمام الواضح وال

  . 1استخدمنها فعالَ أوموانع الحمل 

  العمر   4:1:2

عمر األم، حيث  إرتفاعهناك تفاوت في عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى النساء مع 

مر األم، حيث ع إرتفاعتتناسب رغبة النساء في إنجاب مزيد من األطفال تناسباَ عكسياَ مع 

تفضل إنجاب مزيد من األطفال خالل حياتها األولى من الزواج ألنها تكون بكامل صحتها 

  . ونشاطها وحيويتها ورغبها إلنجاب األطفال تكون كبيرة 

                                                 
خصائص مستخدمي موانع الحمل وأثرها على سهاونة فوزي، كرادشة منير، دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  1

 261-260م، ص 1992، العدد الثاني، )أ( 19، المجلد األردنيةالجامعة -الخصوبة في األردن
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كلما  ألنهالمؤثرة على الخصوبة  العوامل الديموغرافية أهمالعمر عند الزواج يعتبر من  أنكما 

  1أكثرالمنجبين  األطفالمبكرا كان عدد  ولاألكان العمر عند الزواج 

وهناك أسباب متعددة تكمن وراء االختالف في عدد األطفال المنجبين واألطفال المرغوب في 

في  األزواجإنجابهم، كما إن هناك تصور للحجم المثالي بالنسبة لألسرة يحكمه مدى االتفاق بين 

ب اختالف في األوضاع االجتماعية ، ومن هذه األسبااألطفالاتخاذ قرارات بشأن عدد 

م ارتفع عدد األطفال األنه كلما زاد عمر ومن المعروف أ. تقاليدوالديموغرافية العادات وال

ارتفع متوسط عدد فقد م 2004وحسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي في عام  .المنجبين لها

طفالَ للنساء  0.08لغربية من األطفال المنجبين للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة ا

سنة، ثم ارتفع  24- 20طفالَ للنساء اللواتي أعمارهن  1.8سنة إلى  19-15اللواتي أعمارهن 

   2سنة  54- 50طفال للنساء اللواتي أعمارهن  7.1
 

 وهناك عالقة عكسية بين رغبة النساء في إنجاب المزيد من األطفال وعمر األم الحالي

مستوى  عند )0.130-(ورغبتها في اإلنجاب نحو  ماألبيرسون بين عمر وقد بلغ معامل ارتباط 

  .  أي إن العالقة عكسية بينهما  0.05الثقة اقل من 

في محافظة طولكرم  إنجابهمإن متوسط عدد األطفال المرغوب في ) 4:4(ويوضح الجدول رقم 

ثم ينخفض هذا  أطفال 3.31) 19- 15(للنساء اللواتي مازلن في سن الحمل للفئة العمرية 

   .أطفال 0.21حوالي ) 49-45(حتى يصل للفئة العمرية  األمالمتوسط تدريجياَ كلما ارتفع عمر 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 619نة  فوزي ، جريبع محمد ، مرجع سابق ص سهاو  1
  73ص مصدر سابق، ، 2004 –م، المسح الصحي الديموغرافي 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط  2
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  )4:4(جدول رقم 

  .  م 2008متوسط عدد األطفال الذكور المرغوب في إنجابهم حسب عمر األم للنساء اللواتي في سن الحمل في محافظة طولكرم، وحسب نمط السكن لعام 

    

  العمر

  المخيمات  القرى  البلدات  مدينة طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

15 -19  3.3158  38  2.5714  14  3.4167  12  3.8571  7  4.4000  5  

20 -24  2.5238  63  2.1904  21  2.4231  26  2.8889  9  3.429  7  

25 -29  2.1750  80  2.0345  29  2.1250  32  2.4167  12  2.5714  7  

30 -34  1.5432  81  1.4815  27  1.4688  32  1.6429  14  1.8750  8  

35 -39  0.9041  73  0.8636  22  0.9200  25  0.9375  16  0.900  10  

40 -44  0.4776  67  0.4500  20  0.4615  26  0.5333  15  0.6667  6  

45 -49  0.2167  60  0.1429  21  0.1600  25  0.4000  10  0.5000  4  
  .  م 2008المسح الميداني، : المصدر
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 إنجابهمإن هناك اختالف في متوسط عدد األطفال المرغوب في ف) 4:4(من الجدول  يتضح

ن النساء اللواتي يسكن في أوحسب نمط السكن في محافظة طولكرم، حيث نجد  األمحسب عمر 

 أطفال 3.41ت بينما في البلدا أطفال 2.57 إنجابسنة يرغبن في ) 19-15(ن المدينة وأعماره

في المخيمات  أما، أطفال 3.85 إنجابفي القرى يرغبن في  إن النساء اللواتي تسكَن في حين

مع تقدم  لإلنجابتنخفض رغبتهن  واإلنجاب، كما إن النساء في سن الحمل أطفال 4.40

 إنجابهمنجد إن متوسط عدد األطفال المرغوب في ) 49-45(ية ، فمثال في الفئة العمرأعمارهن

بينما وصل في القرى إلى  أطفال 0.1600وفي البلدات  أطفال 0.1429للنساء في المدينة 

نهاية سن الحمل كما يالحظ انه مع  .في المخيمات أطفال 0.5000وارتفع إلى  أطفال 0.4000

المزيد من األطفال، وقد  إنجابت عن المدينة في عند النساء تتضاعف رغبة النساء في المخيما

يكون سبب التفاوت في رغبة النساء في اإلنجاب حسب نمط السكن إلى انعكاس للظروف 

 ةإلى اختالف المستويات التعليمي كما قد يرجع االجتماعية واالقتصادية والثقافية المتباينة بينهم

المرأة بشكل واضح، فالمرأة المتعلمة يختلف يعكس آثاره على  مما وتبيانها بين أنماط السكن

حجم األسرة المثالي لديها عن المرأة غير المتعلمة، فعلى سبيل المثال فقد أشارت بيانات المسح 

، إنجابهمم إن العدد المثالي لألطفال التي ترغب المرأة في 2004الصحي الديموغرافي عام 

للنساء اللواتي تحصلهن  أطفال 3.93دائي، و للنساء اللواتي تحصليهن العلمي ابت أطفال 4.53

   . 1 فأعلىالعملي بكالوريوس 

، فإن )4:5(الجدول رقم    ، فكما تشير بياناتما بالنسبة للحجم المثالي لعدد األطفال في األسرةأ

% 8.0ن الحجم المثالي لألسرة يقل عن طفلين، بينما من النساء يعتقدن أ%1.8 هناك حوالي

ن حجم األسرة من النساء أ% 4.8األسرة المثالي هو طفالن، فيما أشارت  ن حجمأشرن إلى أ

أطفال، بينما  4المثالي هو  ن حجم األسرةمنهن أشرن أ% 38.7المثالي هو ثالثة أطفال، 

ف ويعود ذلك إلى اختال. أطفالهو خمسة  لألسرةمن النساء إن الحجم المثالي % 30.8 أشارت

يث إن النساء ذوات المستوى التعليمي االبتدائي فأقل يتزوجن في حويات التعليمية للنساء تسالم

سن مبكر مما يزيد من فرصتهن لإلنجاب لذلك فهن يمتلكن عدد كاِف من األبناء الباقين على قيد 
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وهذا مختلف عن النساء ذوات المستوى التعليمي المرتفع والتي تقل  ،الحياة وفي سن مبكر

نتيجة لمواصلة التعليم وما يتبع ذلك  من االلتحاق بسوق  لديهن بشكل كبير اإلنجابفرصة 

الن تربية و )النظرة المثالية لشريك حياتها  إرتفاع( العمل ومن ثم اختيار شركاء حياتهن  

ونمط  األطفال يتبعها كثير من التكاليف وهذا يحكمه الوضع االقتصادي التي تعيشه األسرة،

المخيمات فمن المعروف أن تربية األطفال ترتفع في  األسرة سواء في المدينة أو القرى أو

وتأثر المرأة  االجتماعية كما إن لتأثير البيئة المدينة عن غيرها من األنماط السكنية األخرى،

مما يجعل اآلراء تختلف في حجم األسرة  اإلنجابالتي تشجع على كثرة  بالعادات والتقاليد

   .المثالي 

2004الي لعدد األطفال في األسرة لعام الحجم المث: )4:5(جدول رقم   
 

%النسبة   عدد األطفال في األسرة 

2اقل من  1.8  
8.0 2 
4.8 3

38.7 4 
30.8 5 
5اكثر من  15.9  

 المجموع 100

 
م، مصدر سابق2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط : المصدر  

 
وحسب ، سرةفال المنجبين لألوعدد األط ،تتعلق باتخاذ قرارات اإلنجاب اسبابكما أن هناك أ

ن القرار ظهرت إن الزوج والزوجة يتخذام، التي أ2004الصحي الديموغرافي  نتائج المسح

% 5.8، بينما تقرر الزوجة وحدها بشأن ذلك في %78.6سرة بنسبة بشأن عدد األطفال في األ

% 3.4النسبة المتبقية وهي  مامن الحاالت، أ% 12.2وج بمفرده في من الحاالت، بينما يقرر الز

% 67.4ت الدراسة إن م فقد أفاد2007ما في دراسة لعام أ، .1 آخرينقبل  منفيتخذ القرار فيها 

، وعدد األطفال ن من حق الزوجين وبالتساوي اتخاذ قرارات اإلنجابمن الطالبات أجبن بأ
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نه منهن أفدن أ% 10.7جة فقط، و منهن إن هذا من حق الزو% 22سرة، بينما رأت المنجبين لأل

 . 1من حق الزوج فقط 

وهناك أسباب أخرى اقتصادية تتعلق باإلمكانيات االقتصادية لألسرة التي تكفل لألزواج تربية 

وكذلك الحالة العملية للوالدين التي تقلل مع ضمان التعليم، والعيش الكريم، أطفالهم بالشكل السليم 

ا لو كانوا عاملين، وهناك كذلك مستويات الثقافة التي من عدد األطفال المرغوب في إنجابهم فيم

  . تؤثر في سلوك النساء اإلنجابي، ومدى تأثرهن بالعادات والتقاليد 

في عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى  اإرتفاعن هناك م أ2007وقد كشفت دراسة لعام 

في إنجابهم للطالبات طفال المرغوب م، حيث بلغ متوسط عدد األاألالطالبات مع تقدم عمر 

أطفال للطالبات اللواتي أعمار  4.7وطفال، أ 4.1سنة نحو  50اللواتي أعمار أمهاتهن أقل من 

، أي أن 2كثرسنة فأ 60أطفال للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن  4.8وإلى ، سنة 59-50أمهاتهن 

غوب المر األطفالعدد  مهات تجاهة األم فنظرعدد األطفال المرغوب في إنجابهم يتأثر بعمر األ

م سنة عن نظرة األ 50لتي عمرها تحت م افي إنجابهم تختلف حسب عمر األم فتختلف نظرة األ

بها منذ طفولتها،  أحاطتسنة وذلك لتأثرها بالعادات والتقاليد التي  60التي عمرها ما فوق 

             أخرىرات اكبر فانه يعكس لنا حسب متغي األمفنشأت وتربت عليها، حيث كلما كان عمر 

مدى تأثر المرأة بالبيئة وتفضليها لعملية اإلنجاب خاصة ) كمكان اإلقامة، والمستوى التعليمي( 

المستويات التعليمية بالنسبة لإلناث كانت متدنية وبشكل خاص في المناطق الريفية وفي  أن

  . المخيمات 

وسط عدد األطفال المرغوب في م فقد بينت إن مت1997لمحافظة قلقيلية عام .دراسة وفي 

نحو ) 19- 15(في محافظة قلقيلية للنساء اللواتي مازلن في سن الحمل للفئة العمرية  إنجابهم
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كما ينخفض هذا المتوسط كلما ارتفعت الفئة العمرية حتى يصل في الفئة العمرية  أطفال 3.24

  . 1طفالَ 0.29نحو ) 49_45(

ة واجتماعية وثقافية تؤثر في عدد األطفال المرغوب في إن هناك عوامل اقتصاديتبين مما سبق 

الن ذلك  األسرة، لكن هناك أمور يجب مراعاتها وهي تثقيف النساء في مجال تنظيم إنجابهم

بعد  باإلنجابال ينصحون النساء  األطباءينعكس على صحتها وصحة وليدها، كما إن كثير من 

يؤدي إلى زيادة نسبة  الهرمونإلى خلل في الن المرأة تتعرض في هذا السن  األربعينسن 

   .  بعين االعتبار للنساء الكبيرات في السن  أخذهاإلعاقة والتشوهات عند األجنة وهذا يجب 

   الزوجيةمدة الحياة   4:1:3

 الزوجيةيتناسب متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى النساء عكسيا مع مدة حياتها 

وجن في سن مبكر ومضى على زواجهن فترة طويلة لديهن عدد كبير من الن النساء اللواتي تز

وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين مدة الحياة ، األطفال مما يقلل من رغبتها في اإلنجاب

  .   0.05على مستوى الثقة اقل من ) - 0.679(ورغبة األم باإلنجاب الزوجية

قص في متوسط عدد األطفال المرغوب في نالحظ إن هناك تنا) 4:6(وبالنظر إلى الجدول رقم 

في محافظة طولكرم، فالنساء اللواتي تزوجن لمدة خمس  الزوجيةإنجابهم مع زيادة مدة الحياة 

إن هذا المتوسط يأخذ بالتناقص  إالاطفال  3.37سنوات فان متوسط رغبتها في اإلنجاب حوالي 

للنساء التي تزوجن لمدة  أطفال 0.35حتى يصل إلى  الزوجيةالتدريجي كلما زادت مدة الحياة 

  . فأكثرسنة  25
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للنساء اللواتي في سن الحمل في محافظة طولكرم، وحسب  الزوجيةمتوسط عدد األطفال الذكور المرغوب في إنجابهم حسب مدة الحياة : )64:(جدول رقم 

  .م 2008نمط السكن لعام 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .  م 2008ميداني، المسح ال: المصدر  

  

  

مدة 

الحياة 

  الزوجية

  المخيمات  القرى  لداتالب  مدينة طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

اقل من 
5 

  سنوات
3.3750  152  3.1961  51  3.3051  59  3.4643  28  4.1429  14  

5-9  1.7669  103  1.5667  30  1.6591  44  1.7778  18  2.7273  11  

10 -14  1.5277  97  1.4375  32  1.5556  36  1.5789  19  1.6000  10  

15 -19  0.7692  78  0.6400  25  0.7500  32  0.7857  14  1.2857  7  

20 -24  0.5789  57  0.4762  21  0.5217  23  0.6667  9  1.2500  4  
25 
  9  0.8889  6  0.3333  15  0.2667  12  0.0833  42  0.3571  فأكثر
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إن هناك اختالف في متوسط عدد األطفال المرغوب في ف إلى ،)4:6(الجدول رقم وتشير بيانات 

في مدينة طولكرم  إنجابهمحسب نمط السكن فقد بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في  إنجابهم

أطفال  0.08سنوات بينما انخفض إلى  5للنساء اللواتي تزوجن لفترة تقل عن  أطفال 3.19

فان متوسط عدد األطفال المرغوب  في البلدات أما، فأكثرسنة  25للنساء اللواتي تزوجن لمدة 

 0.26 إلىسنوات،  5للنساء اللواتي تزوجن لفترة تقل عن  أطفال 3.30في إنجابهم انخفض من 

لقرى من في حين انخفض هذا المتوسط في ا.   فأكثرسنة  25اطفال للنساء اللواتي تزوجن لمدة 

اطفال للنساء اللواتي  0.33سنوات إلى  5اطفال للنساء اللواتي تزوجن لفترة تقل عن  3.46

مزيد  إنجاب، بينما ارتفعت رغبة النساء في المخيمات في فأكثرسنة  25تزوجن لمدة تقل عن 

ء من األطفال عن باقي األنماط السكنية األخرى فقد بلغ متوسط عدد األطفال المنجبين للنسا

أطفال وقد ارتفع هذا المتوسط لجميع الفئات  4.14اللواتي تزوجن لمدة تقل عن خمس سنوات 

اطفال للنساء اللواتي تزوجن لمدة أكثر  0.88عن باقي األنماط السكانية األخرى حتى وصل إلى 

سنة، ويعود ذلك إلى إن رغبة النساء بقيت في المخيمات مرتفعة كما نالحظ من الجدول  25من 

ويرجع ذلك إلى انخفاض مستوى الوعي الثقافي بالنسبة لتنظيم األسرة واستخدام ) 4:6(م رق

  . وهذا نتيجة النخفاض المستوى التعليمي لهؤالء النساء .  وسائل منع الحمل 

م إن هناك عالقة بين متوسط عدد األطفال 1997وقد أظهرت دراسة لمحافظة قلقيلية لعام  

 إنجابهمفقد بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في  الزوجيةالحياة المرغوب في إنجابهم ومدة 

، كما فأكثرسنة  30اطفال للنساء اللواتي تزوجن لمدة  0.21اطفال وانخفضت إلى  3.47نحو 

حسب نمط السكن  إنجابهمتوصلت الدراسة إلى إن هناك تفاوت في عدد األطفال المرغوب في 

اطفال للنساء اللواتي  3.34في مدينة قلقيلية  إنجابهمفي فقد بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب 

اطفال للنساء اللواتي  0.08تزوجن لمدة تقل عن خمس سنوات وانخفض  هذا المتوسط إلى 

انخفض من  إنجابهم، في حين إن متوسط عدد األطفال المرغوب في فأكثرسنة  30تزوجن لمدة 

اطفال للنساء اللواتي  1.0سنوات إلى  5ن اطفال للنساء اللواتي تزوجن لفترة تقل ع 3.36

   .1 فأكثرسنة  30تزوجن لمدة 
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لمحافظتي قلقيلية وطولكرم ذلك لتشابه الظروف  النتائجهناك تقارب في  مما سبق أن تبين

كما إن هناك تشابه في الظروف  إنجابهمالمؤدية إلى رفع أو خفض عدد األطفال المرغوب في 

المرغوب في إنجابهم في القرى والمخيمات والظروف التي تؤثر في التي تؤثر في عدد األطفال 

  .  القرى الصغيرة والخرب في محافظة قلقيلية 

  المستوى التعليمي   4:1:4

يتناسب المستوى التعليمي تناسبا عكسيا مع متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم إضافة 

 لدى ليل من عدد األطفال المرغوب في إنجابهملتقلإلى األطفال المنجبين حاليا، فهناك اتجاهاَ 

ويعتبر المستوى التعليمي لالم من أكثر  اد كلما ارتفع مستواها التعليمي،المرأة المتعلمة ويزد

المتغيرات االجتماعية واالقتصادية تأثيرا على األم بشكل عام وعلى وضعها الصحي بشكل 

ويظهر ذلك من خالل تأثيره على المتغيرات خاص، ويرتبط التعليم بعالقة عكسية مع الخصوبة، 

، 1الديموغرافية األخرى كتأخر سن الزواج وزيادة استعمال موانع الحمل وعدد األطفال المنجبين

المستوى التعليمي لألم يجعلها أكثر تعرضاَ لوسائل االتصال المختلفة وأكثر  إرتفاعإضافة إلى 

فقد بلغ متوسط عدد ، 2هماَ لظروف الحياة وتعقيدهاقتناعاَ لتقدم الحياة االجتماعية، وأكثر تف

حسب بيانات الجهاز  الضفة الغربية وقطاع غزةاألطفال الذين سبق إنجابهم لكل امرأة في 

، وقد تفاوتت 2004- 2000أطفال خالل الفترة  4.5المركزي لإلحصاء الفلسطيني حوالي 

ى التعليمي للمرأة حيث بلغت حسب المستو الضفة الغربية وقطاع غزةمستويات الخصوبة في 

معدالت الخصوبة الكلية بين النساء اللواتي مؤهلهن اقل من الثانوي حسب بيانات المسح الصحي 

أطفال بين النساء اللواتي  4.6أطفال، في حين بلغ نحو  4.8م حوالي 2004الديموغرافي 

   .3من التعليم الثانوي  أعلىمؤهلهن 
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 المنجبينم إن عدد األطفال 2004ي الديموغرافي في عام وكذلك أشارت بيانات المسح الصح

اطفال للنساء  4.98أشخاص للنساء األميات إلى  5.92حسب المؤهل العلمي قد انخفض من 

اطفال للنساء اللواتي حصلن على  2.38إلى  أيضااللواتي تحصليهن العلمي ابتدائي، ثم انخفض 

وسط عدد األطفال المنجبين والعدد المثالي يوضح مت) 4:7(فاعلي، والجدول رقم  سبكالوريو

لألطفال للنساء اللواتي سبق لهن الزواج حسب المستوى التعليمي، حسب بيانات المسح الصحي 

  . م 2004الديموغرافي عام 

متوسط عدد األطفال المنجبين والعدد المثالي لألطفال للنساء اللواتي سبق لهن  )4:7(جدول رقم 

 .م 2004لتعليمي، حسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي عام الزواج حسب المستوى ا

  المؤهل العلمي  متوسط عدد األطفال المنجبين  العدد المثالي لألطفال

 أمي 5.92 4.53

  ابتدائي 4.98 4.43

  بكالوريوس 2.38 3.93

م، التقرير 2004م، المسح الصحي الديموغرافي، 2006الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط : المصدر

  .   فلسطين . رام اهللا . النهائي 

إن المؤهل العلمي كذلك يؤثر في العدد المثالي لألطفال ) 4:7(ونالحظ أيضا من الجدول رقم 

أطفال  4.43أطفال للنساء األميات إلى  4.53التي ترغب المرأة في إنجابهم، فقد انخفض من 

اطفال للنساء اللواتي  3.93خفض أيضا ليصل إلى لهن العلمي ابتدائي ثم انيللنساء اللواتي تحص

  .  بكالوريوس فاعلي  العلمين هليحصت

م فقد بلغ متوسط عدد األطفال 2008وحسب نتائج المسح الميداني لمحافظة طولكرم عام 

اطفال للنساء اللواتي  2.83إلى األطفال المنجبين حالياَ، حوالي  إضافة إنجابهمالمرغوب في 

و  1.48إلى  إنجابهمفما دون، في حين انخفض عدد األطفال المرغوب في  تحصلهن ابتدائي
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ثم نجده ينخفض مرة .  وثانوي على التوالي  إعداديلهن ياطفال للنساء اللواتي تحص 1.42

للنساء اللواتي حصلن على دبلوم متوسط ثم يرتفع إلى  1.04ليصل إلى  أخرى

الوريوس، في حين نجد إن عدد األطفال لهن العلمي بكيللنساء اللواتي تحص.أطفال2.14

ويعود   .أطفال 1.0المرغوب في إنجابهم للنساء اللواتي حصلن على  دراسات عليا  حوالي 

ذلك إلى إن النساء اللواتي مستوياتهن التعليمية متدنية يتزوجن في سن مبكر وبالتالي ينجبن عدد 

عروف انه كلما زاد عدد األطفال المنجبين اكبر من األطفال في بداية حياتهن اإلنجابية، ومن الم

كلما قلت الرغبة في اإلنجاب، ونالحظ كذلك إن هناك تقارب بين متوسط عدد األطفال المرغوب 

لهن ابتدائي فما دون وعدد األطفال المرغوب في إنجابهم للنساء يفي إنجابهم للنساء اللواتي تحص

لنساء ذوات المستوى التعليمي االبتدائي قد اللواتي تحصلهن بكالوريوس، ويعود ذلك إلى إن ا

 العدد الكافي من األبناء الباقين على قيد الحياة، لكن بحكم مستواهن نولديه تزوجن في سن مبكر

المتدني تستمر باإلنجاب حتى نهاية فترة اإلنجاب لديهن نتيجة لقلة ثقافتهن بوسائل  التعليمي

ن العلمي بكالوريوس فان ذلك يرفع من سن الزواج لهيتنظيم األسرة، إما النساء اللواتي تحص

لديهن، وفي المقابل ال يوجد لديهن أطفال منجبين بعد الن سن الزواج لهذه الفئة يتراوح ما بين 

سنة، فهن يطمحن بإنجاب العدد المثالي لألطفال في فترة إنجابهن مع اتباع وسائل ) 24-29(

مها مع العلم إن متوسط عدد األطفال اة على استخدتنظيم االسرة ألنهن يمتلكن القدرة الكافي

أطفال حسب بيانات المسح الصحي  3.93المثالي للنساء الحاصالت على بكالوريوس فاعلي هو 

ن هناك عالقة عكسية ما نجد أ فإنناومن ذلك ) . 4:7(م، انظر الجدول 2004الديموغرافي لسنة 

إضافة إلى األطفال المنجبين حاليا،  ،ي إنجابهموعدد األطفال المرغوب ف ،بين المستوى التعليمي

وبين عدد األطفال الذين ترغب  ،فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين المستوى التعليمي للزوجة

وعند ، 0.05على مستوى الثقة )   0.745ـ(  لى أطفالها المنجبين حالياَ في إنجابهم إضافة إ

بين  0.05حصائية على مستوى الثقة ت داللة إال توجد فروق ذا: اختبار الفرضية التي تقول

جراء ، تبين لدى إإنجابهمفي  األمومتوسط عدد األطفال التي ترغب  ،المستوى التعليمي للزوجة

كبر من قيمة وهي أ) 265.650(المحسوبة تساوي  )كاي(أن قيمة مربع ) كاي(اختبار مربع 

مما يعني رفض فرضية  0.05الثقة وذلك على مستوى )    43.773(المجدولة البالغة  )كاي(
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على متغير متوسط عدد  ارأي إن لمتغير المستوى التعليمي أث ؛العدم والقبول بالفرضية البديلة

  .ن هذين المتغريين غير مستقلين عن بعضهم البعض وأ إنجابهماألطفال المرغوب في 

ضافة إلى إ جابهمإنكذلك إن متوسط عدد األطفال المرغوب في ) 4:8(ويبين الجدول رقم   

وحسب الفئة العمرية للنساء، فالنساء  ،األطفال المنجبين حالياَ يختلف حسب المستوى التعليمي

ن متوسط عدد سنة فإ) 19-15(رهن تتراوح ما بين عما، وأاللواتي مازلن في سن الحمل

مر يتناسب بشكل عكسي مع الع ضافة إلى األطفال المنجبينإ إنجابهماألطفال المرغوب في 

زاد متوسط  ،وانخفض مستواها التعليمي ،نه كلما صغر عمر المرأة؛ أي أوالمستوى التعليمي

تعليمي االبتدائي فما النساء ذوات المستوى ال ، حيث نجد أنإنجابهمالمرغوب في  األطفالعدد 

عدادي، فقد قدر متوسط عدد أطفال، أما النساء ذوات التحصيل اإل 7دون ترغب بإنجاب 

ما النساء ذوات التحصيل العلمي الثانوي فقد قدر ، أأطفال 3.4 إنجابهمالمرغوب في األطفال 

ما النساء اللواتي يحملن تحصيل ، أأطفال 1.84 إنجابهممتوسط عدد األطفال المرغوب في 

  .طفل  2علمي بمستوى معهد قدر بنحو 
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اء اللواتي في سن الحمل حسب العمر الحالي والمستوى التعليمي في محافظة متوسط عدد األطفال الذكور المرغوب في إنجابهم للنس: )4:8(جدول رقم 

  م2008طولكرم لعام 

  

  العمر  

  دراسات عليا  جامعة  دبلوم متوسط  ثانوي  إعدادي  ابتدائي فما دون

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

15 -19  7.000  18  3.4000  5  1.8462  13  2.000  42   -   -   -   -  

20 -24  5.1765  17  2.500  4  1.9130  23  2.3636  11  4.3333  9   -   -  

25 -29  4.1818  11  1.7143  7  2.4000  15  1.9333  15  2.6129  31  2.000  1  

30 -34  2.500  16  1.4615  13  1.2174  23  1.6818  22  2.1429  7   -   -  

35 -39  2.0909  22  0.8889  89  0.8333  18  0.7500  20  0.5000  4   -   -  

  1  صفر   8  -   21  صفر  7  0.4286  6  0.5000  23  1.1739  44- 40

  -   -   5  صفر  15  صفر  8  0.2500  3  0.3333  29  0.4138  49- 45

  2  1.000  64  2.1406  106  1.0472  107  1.4206  47  1.4894  136  2.8309  المجموع

 .  م 2008ح الميداني، المس :المصدر
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ومن ذلك نجد إن رغبة معظم النساء ذوات التحصيل االبتدائي واإلعدادي والثانوي متواصلة في 

سنة، لذلك ) 49- 45(اإلنجاب طول مدة فترة اإلنجاب حتى نهاية فترة اإلنجاب في الفئة العمرية 

- 45( العمريةفي هذه الفئة  للنساء اللواتي إنجابهمنجد إن متوسط عدد األطفال المرغوب في 

صيل االبتدائي فما اطفال للنساء ذوات التح 0.41سنة حسب التحصيل العلمي يتفاوت من ) 49

اطفال للنساء ذات  0.25ثم انخفض إلى  اإلعداديطفال للنساء ذوات التحصيل أ 0.33دون إلى 

معة ودراسات عليا فان لهن العلمي معهد وجايالتحصيل الثانوي، في حين إن النساء اللواتي تحص

سنة، ويعود ذلك إلى إن النساء ) 44- 40(المرغوب في إنجابهم قد توقف عند الفئة  األطفالعدد 

والطفل  األماللواتي تحصيلهن العلمي مرتفع ذات وعي وثقافة كبيرة بالمخاطر التي تتعرض لها 

وسائل منع الحمل وتنظيم  ن المرأة المتعلمة تحبذ استخدامة، كذلك فإمتأخرعند اإلنجاب في سن 

 واألمورتتعلق بطريقة التربية،  إلبعادتفضل االسرة الصغيرة على الكبيرة ذلك  ألنهااالسرة 

الذي يتوقعه لهم  لألبناءالمستوى التعليمي والمهني واالقتصادي  إرتفاعالمتعلقة بمستقبلهم ك

  .اآلباء

 فأكثرالتعليمي جامعة  مستواهني إن النساء اللوات) 4:8(كما نالحظ كذلك من الجدول رقم 

متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم عن المستويات التعليمية األخرى، ذلك إن  ينخفض

دراستها، والن نظرة النساء للزوج تختلف من حيث  إنهاءزواجها لحين  يتأخرالمرأة المتعلمة 

وبالتالي يقلل من عدد  زواجها تأخرالمستوى االجتماعي واالقتصادي مما يؤثر في  إرتفاع

  .   إنجابهماألطفال المنجبين والمرغوب في 

م توصلت الدراسة إلى إن النساء اللواتي مازلن في سن الحمل 1997وفي محافظة قلقيلية عام 

سنة فان متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم إضافة ) 19-15(وأعمارهن تتراوح ما بين 

ختلف حسب المستوى التعليمي للزوجة، حيث وجد إن المرأة األمية إلى األطفال المنجبين حاليا ي

النساء  أمااطفال،  3.9أطفال، والنساء اللواتي مستواهن  التعليمي ابتدائي  8ترغب بإنجاب 

أطفال  1.6العلمي الثانوي فقد قدر متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم  اللواتي تحصيلهنا

كما وجدت الدراسة إن معظم النساء .  اطفال  1.5العلمي معهد  لهناللواتي تحصيبينما النساء 
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والثانوي في محافظة قلقيلية قد استمرت إلى نهاية  واإلعداديوذوات التحصل االبتدائي  األميات

للنساء في الفئة العمرية  إنجابهمفترة اإلنجاب فقد وجد إن متوسط عدد األطفال المرغوب في 

لذوات التحصيل االبتدائي و  أطفال 0.14، في حين األمياتنساء طفل لل 0.5سنة ) 45-49(

بينما بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في  اإلعداديللنساء ذوات التحصيل  أطفال 0.36

النساء في  تأثر إلى، ويعود ذلك 1أطفال 0.31للنساء ذوات التحصيل الثانوي فما فوق  إنجابهم

النساء في الفئة  أنالمستوى التعليمي المنخفض، كما  البيئة المحيطة وبخاصة النساء ذوات

غير قادرات  أصبحن أنهنسنة يقل استخدمهن لوسائل منع الحمل العتقادهن  49- 45العمرية 

فترة الطمث لديهن في هذا السن، لذلك فإن  خالل تتعرض له التيلخل اعلى الحمل نتيجة 

اء ذوات التحصيل العلمي ثانوي فما فوق بما في ذلك النس إراديمعظمهن يتعرضن للحمل الغير 

 إرتفاعفأن النساء تبقي محتفظة بحملها وهذا سبب  اإلجهاضلعملية  اإلسالموبسبب تحريم 

  . عند النساء في هذه الفئة العمرية اإلنجاب

ن عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات في م بينت أ2007لعام  وفي دراسة أخرى

وطنية يتأثر بالمستوى التعليمي لألب واألم، حيث بلغ عدد األطفال المرغوب في جامعة النجاح ال

طفال للطالبات اللواتي أ 4.1، وانخفض إلى أطفال 4.4إنجابهم للطالبات اللواتي إبائهن أميين 

في عدد األطفال المرغوب في  ان هناك تفاوتا، كما بينت الدراسة أجامعي مؤهال آباؤهنيحمل 

لطالبات للواتي أمهاتهن طفال لأ 4.4سبة للمستوى التعليمي لألم فقد انخفض من بالن إنجابهم

   .2اجامعي مهاتهن يحملن مؤهالأطفال للطالبات اللواتي أ 4.2إلى قل إعدادي فأ

عمرها عند الزواج مما  تأخيرويعتبر تعليم الزوجة من العوامل المؤثرة بصورة مباشرة على 

، وتعزيز دافعيتها واإلنجابيها الزوجة وهي قادرة على الحمل يقلل من طول الفترة التي تقض

الستخدام موانع الحمل وبفاعلية خالفاَ عن الزوجات األميات اللواتي يقترن استخدمهن لموانع 

مرونة ونضجاَ  أكثرالحمل بالجهل وعدم الحيطة والحذر، كذلك فان تعليم الزوجة يجعلها 

لفة ويمنحها فرصاَ متزايدة في دخول سوق العمل والمشاركة بالتعامل مع متغيرات التنمية المخت

                                                 
 131-130م، مرجع سابق، ص 1998عوده، خضر،  1
 17م، مرجع سابق، ص 2007احمد، حسين،  2
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وفي  أسرتهاجديدة في  أدوراتلعب  أنفي الحياة االقتصادية مما يترتب عليه وبصورة تلقائية 

  . 1المجتمع تتناقض مع كثرة االنجاب

على متوسط عدد األطفال المرغوب في  اكبير انالحظ مما سبق إن للمستوى التعليمي تأثير

ابهم، فالتعليم يؤثر بشكل واضح على األبناء وخاصة طريقة تربيتهم، ويكون له تأثير في إنج

وكلما زادت السنوات   .اختيار مستقبلهم واألمور المتعلقة بالمهنة والزواج واإلنجاب وغيرها 

 زواجها وبالتالي يؤخر عملية تأخرالدراسية بالنسبة للنساء أي زاد المستوى التعليمي لها كلما 

- 35(و ) 24-20(اإلنجاب لديهن، ويودى انحصار اإلنجاب للمرأة المتعلمة بالفئات العمرية 

سنة نتيجة ألسباب اجتماعية وثقافية وصحية، في حين إن النساء ذوات التحصيل العلمي ) 39

مار الكبيرة، ويكن قد حصلن على العدد الكافي من األعفي  نالمنخفض ابتدائي فما دون يتمركز

ل، ألنهن قد تزوجن في سن مبكر مع االستمرار في اإلنجاب للفئات العمرية األخيرة لقلة األطفا

  .  الوعي والثقافة 

  الحالة العملية للمرأة 4:1:5

إلى  إضافة إنجابهمتختلف نظرة المرأة العاملة بالنسبة لمتوسط عدد األطفال المرغوب في 

عاملة وغير العاملة بالنسبة لمتوسط عدد المنجبين، فهناك فرق واضح بين المرأة ال أطفالها

، فالمرأة غير العاملة لديها الوقت الكافي لالعتناء إنجابهماألطفال المنجبين والمرغوب في 

فتميل دائما إلى تقليل من  بأطفالهاالمرأة العاملة فال تملك الوقت الكافي للعناية  أما، بأطفالها

واثبات كفاءتها في المهنة بغض النظر عن نوع  اإلنجاب لما يتطلبه عملها من وقت وتركيز،

فبعض المهن ال تسمح للمرأة بإجازات أمومة، كما إن المرأة بدافع الفطرة، ال تحبذ .  المهنة 

  .ترك وليدها صغيراً فتختصر على نفسها المعاناة بتقليل عدد األطفال المرغوب في إنجابهم 

هامة التي تؤثر في صحة األم اإلنجابية، الن األم وتعتبر الحالة العملية لالم من المتغيرات ال

العاملة وبكل تأكيد سوف تنجب عدد اقل من األطفال وذلك لتتمكن من التوفيق بين مسؤوليتها 

                                                 
 .260م، ص 1992، العدد الثاني، مرجع سابقسهاونة فوزي، كرادشة منير،  1
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كما أن تعليم الزوجة مثالَ يجعلها أكثر وعياَ وتلمساَ ، 1داخل األسرة ومسؤوليتها في عملها

لتعامل مع متغيرات التنمية، كما أن تعليم الزوجة يزيد للمشاكل التي تواجهها، وأكثر شفافية في ا

من فرصتها في دخول سوق العمل والمشاركة في الحياة االقتصادية، كذلك يلعب عمل الزوجة 

مما دوراَ مهماَ في تدعيم وتعديل سلوك اإلنجاب واستخدام موانع الحمل في المجتمع بشكل عام، 

  .  2طفال يقلل من رغبتها في إنجاب الكثير من األ

 1.17إن متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للمرأة العاملة  تبين) 4:9(ومن الجدول رقم 

أطفال، بينما يصل متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للمرأة التي ال تعمل أو ربه بيت 

  . أطفال  1.28

                                                 
 619سهاونة، جريبع، مرجع سابق، ص  1
 244سهاونة، كرادشة، مرجع سابق، ص  2
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م للنساء اللواتي في سن الحمل من حيث الحالة العملية للمرأة في محافظة طولكرم متوسط عدد األطفال الذكور المرغوب في إنجابه: )4:9(جدول رقم  

  السكن مكان وحسب

  م2008لعام 

الحالة 

  العملية

  المخيمات  القرى  البلدات  مدينة طولكرم  محافظة طولكرم

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

متوسط 

  المرغوب
  الحاالت

  34  1.5294  74  1.3784  167  1.2515  131  1.2061  406  1.2833  ربة بيت

  10  1.5000  9  1.2222  19  1.1053  18  1.0556  56  1.1786  تعمل

  
 .  م 2008المسح الميداني، : المصدر
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واتي ن متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للنساء الل، أ)4:9(ونالحظ من الجدول رقم 

ن النساء في القرى والمخيمات يرتفع لحمل يتفاوت حسب نمط السكن فنجد أمازلن في سن ا

، سر كبيرةدافع تكوين أوذلك ب ،لداتلديها متوسط األطفال المرغوب في إنجابهم عن المدينة والب

ن كما فال المنجبياعتبارات اجتماعية واقتصادية، كالمباهاة والمفاخرة بزيادة عدد األطومرتبطة ب

عزوة وحماية ن كثرة األبناء تشكل تؤثر على مسألة اإلنجاب باعتبار أن العادات والتقاليد أ

ن لى اسم العائلة من الضياع، وبما أن كثرة األبناء الذكور سوف تحافظ علألهل والممتلكات، وأ

جل من أ ثرة اإلنجابمهنة الزراعة هي المهنة السائدة في القرى والمخيمات فيدفعهم ذلك إلى ك

عاملة للمساعدة والتصنيع، وهذا كله  لزراعي ألنه يحتاج إلى  كثرة أيدمساعدتهم في العمل ا

سر صغيرة لمتدني بعكس النساء في المدينة فإنهن يرغبن في تكوين أيعكس المستوى التعليمي ا

في المدينة فالنساء ) المهنة (        كذلك طبيعة العمل ،ذلك بسبب وعي المرأة وثقافتها ،الحجم

الخ، وكلها تحتاج إلى مستوى تعليمي مرتفع بعكس . . . والكتابية  ،تعمل في المهن التعليمية

مظهر االجتماعي ن المرأة تبحث في عملها عن الزراعية في القرى والمخيمات، كما أالمهن ال

  .  جل تحقيق وضع اجتماعي مرموق في سبيله عن أسرة كبيرة من أ الالئق التي تتخلى

م بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للمرأة العاملة 1997وفي محافظة قلقيلية عام 

جابهم للمرأة التي ال تعمل أو ربة أطفال، بينما وصل متوسط عدد األطفال المرغوب في إن 1.21

  . 1أطفال 4ما المرأة التي ما زالت تدرس فإنها ترغب في إنجاب أطفال، أ 1.52بيت 

ن الحالة العملية تؤثر على متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم في سبق أنجد مما  

مختلف أنماط السكن، لكن هناك ما يجعل المرأة تزيد من عدد األطفال المنجبين بالرغم من أنها 

عاملة، فعلى سبيل المثال تشهد القرى قوة في الروابط االجتماعية تجعل األهل يعتنون باألطفال 

ن هناك بعض األطفال في الحضانات مثال، كما أ م في عملها فتوفر تكاليف وضعاأل ثناء وجودأ

منحها وزارة المهن مثل مهنة التدريس تشجع األمهات على اإلنجاب بسبب إجازة األمومة التي ت

                                                 
 133م، مرجع سابق، ص 1998عوده، خضر، 1
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ن بعض المهن خاصة بالراحة واألمان، وفي المقابل فإ والتي تجعلها تشعر ،مالتربية والتعليم لأل

  .  م مما يقلل من رغبتها في اإلنجاب اع الخاص ال يعطى إجازات طويلة لألمهن القط

  الرضاعة الطبيعية  4:2    

مة المستخدمة لتأخير الحمل لدى النساء، حيث مهتعتبر وسيلة اإلرضاع من الثدي من الوسائل ال

إلى  ساء تلجأكانت خبرة النساء في الماضي قليلة في مجال تنظيم النسل، لذلك كانت الن

  .  جل المباعدة بين األحمال عة الطبيعية واالستمرار فيها من أالرضا

 ،عيولى من حياة الرضافياَ طيلة األشهر الخمسة األكو ،م نموذجاَ غذائياَ مذهالَيعد حليب األو

ضافة الى دوره ، ومرحلة الفطام إشكل حلقة وصل فيزويولوجية بين التغذية داخل الرحميو

قي ، ومع ذلك تب....وغيرها ،والتحسسية ،خمجيةمراض المن العديد من األ حمايةالكبير في ال

والتي  unicefدنى من طموحات الـ نسبة الرضاعة الطبيعية متفاوتة في معظم دول العالم وأ

   1%.75لى نسبة رضاعة طبيعية تقدر بـ تطمح للوصول إ

ة المؤثرة على عوامل اإلراديحد الم أن الرضاعة الطبيعية تعتبر أ1993وقد بينت دراسة لعام 

حيث تؤثر ممارسة وطول فترة الرضاعة الطبيعية  2على حجم األسرة المثالي مباعدة الوالدات و

بشكل أساسي على خصوبة األم، وغالبا ما ترتبط فترات الرضاعة الطبيعية الطويلة بازدياد 

فترة المباعدة ما بين لى طول لتي تلي الوالدة، وبالتالي تؤدي إطول فترة انقطاع الطمث ا

مواليد وخفض مستوى الخصوبة، وقد أثبت ذلك الدراسة التي أجريت في األردن في العام ال

خير الحمل لدى بيعية تعتبر عامالَ رئيسياَ في تأن الرضاعة الطم، والتي أظهرت نتائجها أ1988

خير حدوث تأوالتي تعتبر عامالَ من عوامل  اإلخصابفترة عدم  تأثيرالنساء وذلك بسبب 

م 1983- 1976على الرضاعة الطبيعية بين عامي  اإلقبالالحمل، والتي كان ضعيفاَ بسبب عدم 

                                                 
 –فى األسد الجامعي امرأة في مش 257شرتيح، احمد، مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية، خيار الرضاعة الوالدية لـ  1

 61، ص 2006الالذقية، المجلد الثاني والعشرون، العدد الثاني، 
 307 – 302نيسان، ص  8 – 4م ، وقائع المؤتمر العربي للسكان، عمان 1993اللجنة االقتصادية لغربي آسيا،  2
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 نكما أ . 1شكال منع الحمل في البلدان المختلفة عند للنساء اللواتي لم يمارسن أي شكل من أ

ادت مدة حد المحددات الرئيسية لمستويات الخصوبة، فكلما زطول فترة الرضاعة الطبيعية تعد أ

قلت فرصة المرأة على  ،ونسبة النساء المرضعات من النساء المتزوجات ،الرضاعة الطبيعية

م على مصلحة ابنها كما أن خوف األ.  2الحمل، وينعكس ذلك على انخفاض مستوى الخصوبة 

ضافة الى بالتمسك بخيار الرضاعة الطبيعية إكثر تحديد خصوبتها في المستقبل يدفع أوشعورها ب

  . د التشجيع والدعم العائلي الكبيرووج

وتؤثر الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة على أنماط الرضاعة والفطام حيث تختلف 

من مجموع النساء اللواتي أنجبن % 79.5إن حوالي ) 4:10(باختالفها، ويوضح الجدول رقم 

النسوة نادرا ما  من هؤالء% 9.6رضعن أطفالهن، في حين قد أ طولكرم أطفاال في محافظة

  .مطلقا من مجموع النساء لم يرضعن أطفالهن% 10.9ما النسبة المتبقية وهي ترضع أبناءها، أ

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الة ماجستير، الجامعة االردنية، م، اثر برامج تنظيم االسرةعلى الخصوبة في االردن، رس1988ابو العطا، عبد القادر،  1

 98ص 
 70م، مرجع سابق، ص 2000عيد، حسام سليمان،  2
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توزيع النساء اللواتي أنجبن أطفاال في محافظة طولكرم، حسب إرضاعهن : )4:10(جدول رقم 

  .م 2008ألبنائهن وحسب نمط السكن لعام 

  نمط السكن
  ال ترضع أبناءها  ا ترضع أبناءهانادر م  ترضع أبناءها

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  12.2  21  9.4  16  78.4  134  مدينة

  13.4  28  8.6  18  78.0  163  بلدات

  10.6  10  9.6  9  79.8  75  قرى

  7.3  4  10.9  6  81.8  45  مخيمات

  10.9  63  9.6  49  79.5  417  المجموع
 

  م2008المسح الميداني، : المصدر

 في المخيمات يوجدن االعتماد على الرضاعة الطبيعية أيضا أ) 4:10( رقم ويبين الجدول

وأرضعهن  فقد بلغت نسبة النساء اللواتي أنجبن  أطفاال.  والقرى أكثر من المناطق الحضرية

% 78.4على التوالي فيما انخفضت النسبة إلى % 79.8و %  81.8في مخيمات وقرى طولكرم 

ويعود هذا التفاوت في النسب إلى االختالف في  ،لتواليللمدينة والبلدات على ا%  78.0و 

فالمستوى االقتصادي لألسرة له تأثير كبير سيما   ؛لألسرة ،واالجتماعية ،الظروف االقتصادية

م إلى األ مح لألسرة بشراء طعام للطفل فتلجأن ذلك ال يسا، فإإذا كان مستواها المعيشي منخفض

كما إن عمل المرأة يحتم عليها في كثير  لمتوسطة والفقيرة،ومعظمهم من الفئات ا ،طفلها إرضاع

ن عملها ال ناعية ألطصاالواللجوء إلى الرضاعة  ،من األحيان إلى ترك الرضاعة الطبيعية

وهذا ينطبق على  ،إلى الرضاعة االصطناعية صطحاب طفلها إلى مكان عملها فتلجأيسمح با

والتي تلجأ للرضاعة  ،صحاب الطبقة المثقفة، وأالنساء ذوات المستوى االجتماعي المرتفع

ا واضح ان هناك دوركما أ ،لسهولة توافر البدائل وألسباب تجميلية ولنمط الحياة ؛االصطناعية

ن مجال العمل ما في المخيمات والقرى فإأ م أو من األوساط الطبيةمن قبل المحيط بالنسبة لأل

اب طفلها لمكان وهذا ال يمنعها من اصطح ،لدى النساء مفتوح بسبب عمل النساء في الزراعة

ن الرضاعة الطبيعية ذات فائدة كبيرة وتعتبر الوسيلة األنظف واألوفر من العمل، مع العلم أ

  .  الرضاعة الصناعية 



 150

برزها لظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة على أنماط الرضاعة والفطام ومن أوتؤثر ا

، فقد م2008ظهر نتائجها المسح الميداني للعام والتي أ ،والمستوى التعليمي ،الدخل الشهري

التعليمي وبين الرضاعة الطبيعية ، والمستوى ن هناك عالقة بين الدخل الشهريوجدت الدراسة أ

  يبين ذلك) 4:11(والجدول رقم 

في محافظة طولكرم،  أطفاال أنجبنالرضاعة الطبيعية لدى النساء اللواتي  :)4:11(الجدول رقم 

  م2008لمستوى التعليمي والدخل الشهري للعام حسب ا

  الدخل الشهري
الرضاعة الطبيعية 

%  
  المستوى التعليمي

الرضاعة الطبيعية 

%  

  30.5  ابتدائي فما دون  27.8  دينار 200اقل من 

  33.8  ثانوي فما دون  38.4  200-400

  35.7  فأكثر ثانوي  18.9  500-700

  -  -  14.9  فأكثر700

  %100  -  %100  المجموع

  .  م 2008المسح الميداني، : المصدر     

نه كلما زاد الدخل الشهري كلما قلت الرضاعة ، نالحظ أ)4:11(يانات الجدول رقم فكما تشير ب

لى نسبة عدينار أ 400- 200المتوسط في الفئة الطبيعية، وقد حققت النساء ذوات الدخل 

الدخل ما النساء ذوات دينار، أ 200للرضاعة الطبيعية يليها أصحاب الدخل المنخفض أقل من 

ن نسبة الرضاعة الطبيعية لديهن تنخفض كلما ارتفع الدخل دينار فنجد أ 500أكثر من الشهري 

ن النساء اللواتي ينخفض الدخل الشهري لديهن يتمسكن بخيار ، ويعود ذلك إلى أالشهري

ف العائلة االقتصادية نها الوسيلة التي توفر المال وتتماشي مع ظرو؛ ألالرضاعة الطبيعية

طبيعية لدى النساء ذوات الدخل األكثر من ما عن انخفاض نسبة الرضاعة البالدرجة األولى، أ
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هؤالء  أنلى مقدرة هؤالء على دفع تكاليف الرضاعة االصطناعية، كما دينار يعود ذلك إ 500

مح لها خاصة حيث ال يس أوالنساء يكون معظمهن من فئة العامالت في وظيفة حكومية 

ن اهتماما تكون هذه النساء من اللواتي يظهر أنمكان العمل، كما يمكن  إلى األطفالباصطحاب 

  .  بالوضع  الجمالي لديهن

نسبة للنساء اللواتي يستخدمن الرضاعة الطبيعية  أعلى أنبالنسبة للمستوى التعليمي فنجد  أما

الجدول رقم  35.7الطبيعية لديهن من ثانوي فقد بلغت نسبة الرضاعة  أكثرهي فئة  ألطفالهن

العالقة  أن، أي انه كلما زاد المستوى التعليمي كلما ارتفع مستوى الرضاعة الطبيعية أي )4:11(

مستوى الوعي لدى  إرتفاعطردية ما بين المستوى التعليمي والرضاعة الطبيعية، وذلك بسبب 

  .  لالم والطفل معاَ طبيعية بالنسبةوفائدة الرضاعة ال بأهميةالمرأة المتعلمة 

المستوى التعليمي له عالقة كبيرة مع  أنوالطفل في فلسطين  األمدراسة عن صحة  أشارتوقد 

من النساء يؤخرن % 9 أننتائج الدراسة  أظهرتاستمرار المرأة في الرضاعة الطبيعية حيث 

أشرن إلى هذا  األمهات اللواتي أنأيام بعد الوالدة، وقد اتضح  3- 1الرضاعة الطبيعية لمدة 

يتمتعن بمستويات متدنية من التعليم، وتأخير ممارسة الرضاعة الطبيعية مرتبط لديهن بمعتقدات 

. تعاني من عيوب أخرى أوضئيلة  أومفادها أن الكميات األولى من حليب األم تكون غير نقية 

ي يكسبها الطفل من النساء ذوات التعليم المرتفع يدركن القيمة االيجابية والوقائية الت أنغير 

  . )هو الحليب التي يتكون لدى االم خالل الثالث ايام االولى من الوالدة ( 1حليب اللبأ 

قد ارضعن  أطفاال أنجبنمن المعلمات اللواتي % 95.3 أنم 1992دراسة للعام  أظهرتوقد 

 تفاعإرللمستوى التعليمي اثر كبير في  أنوهذا دليل واضح على  .2رضاعة طبيعية أطفالهن

  .  والطفل كما ذكرنا سابقاَ  األملما لذلك من فوائد جمة تعود على  اإلرضاعنسبة 

                                                 
 فلسطين –، رام اهللا 18، صحة االم والطفل في فلسطين، ص 2000الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،  1
 38، ص ، مرجع سابقرشيد، حيدر حسين فوزي 2
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قد نجحن في االستمرار في الرضاعة  األمهاتمن % 89.8 أنم 2006دراسة للعام  أظهرتوقد 

 اإلرضاعفي % 10.2 أخفقتفي حين  أشهر 8بمعدل  لإلرضاعالطبيعية وكانت الفترة الوسيطة 

  .1الرضاعة االصطناعية بشكل مطلق وقمن باستخدام

الذين ولدوا خالل الثالث  األطفالجميع  أن إلىم، 2000كما وتشير نتائج المسح الصحي للعام 

، هذا ويبلغ متوسط فترة الرضاعة الطبيعية في إرضاعهمقد تم  )%97(سنوات السابقة للمسح 

 أخرىرة مقارنة مع دول عربية شهراَ، وتعتبر هذه الفترة قصي 11.1 الضفة الغربية وقطاع غزة

، 2شهراَ  16شهراَ واليمن  13فقد بلغ المتوسط  األردنفي  أماشهراَ،  18فقد بلغ في مصر 

فترة للرضاعة الطبيعية في  أعلى أنوهذا يعكس طبيعة المرحلة الديموغرافية للمنطقة حيث نجد 

ة في مصر عن طريق مصر وذلك بسبب الزيادة المضطردة للسكان فيها، لقد عملت الحكوم

برامج التوعية لتنظيم األسرة على رفع مدة الرضاعة الطبيعية من اجل تخفيض الخصوبة 

  .  ومعاجلة الزيادة السكانية فيها 

إلى مشاكل ) الغنية ( ومن جهة أخرى أدى انخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية في الدول المتقدمة 

في هذه الدول األمر الذي أدى إلى االهتمام  صحية ونفسية كبيرة رغم المستوى الصحي الراقي

، حتى انه في األمربالرضاعة الطبيعية واستحداث برامج دولية لتوعية األمهات بأهمية هذا 

  .  3في عدة واليات ) بنك للحليب الوالدي ( تم استحداث  أمريكا

ناعية التي تستخدم ويجب األخذ بعين االعتبار وسائل الدعاية واإلعالن التي تروج للبدائل االصط

مصطلحاتها التجارية بأن هذه السلع مطابقة لحليب األم، ولذلك يجب أن تتخذ وسائل اإلعالم 

منحى آخر يتم عن طريقه التذكير بمزايا الرضاعة الطبيعية وأهميته لصحة الطفل من جهة 

العالقة ولصحة األم من جهة أخرى، حيث الوقاية من سرطان الثدي، والشعور بالرضا وتقوية 

بالرضيع، وإكساب الطفل مناعة وغيرها، كما يجب تبني إستراتجية مقنعة من اجل تمكين 

                                                 
 63شريتح احمد، مرجع سابق، ص  1
سلسلة التقارير التحليلية من بيانات التعداد والمسوح الصحية والديموغرافية رقم  -زي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المرك 2

  )28 – 27م، ص 2002/ مايو / الخصوبة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ايار  –) 4(
 
  . 61شريتح احمد ، مرجع سابق ، ص .  3



 153

األمهات المرضعات وتشجيعهن ومساندتهن وخاصة في المرحلة المبكرة من عملية الرضاعة أي 

خالل إقامة األم في المشفى وفي الفترة األولى من العودة إلى المنزل وخاصة عند والدة الطفل 

    .ول، وبذلك يتم تشجيع األم من قبل محيطها ومن قبل األوساط الطبية األ

من % 77.5م وجدت الدراسة إن أكثر من ثالثة أرباع النساء أي 1997وفي دراسة لعام 

من % 9.5حين ان افظة قلقيلية ارضعن أطفالهن، في مجموع النساء اللواتي أنجبن أطفال في مح

   .1من أولئك النسوة لم يرضعن أطفالهن % 13ناءها بينما مجموع النساء نادرا ما ترضع أب

الضفة الغربية وقطاع غزة لكن يلزمها  في نالحظ مما سبق إن نسبة الرضاعة الطبيعية مرتفعة

لدى  األفكارمزيد من التوعية لألمهات من اجل زيادة فترة الرضاعة الطبيعية وتعديل بعض 

. الرضاعة الطبيعية من فائدة لالم وذلك لما تتمتع به النساء ذوات المستوى التعليمي المتدني،

والطفل ويزيد التمسك بالرضاعة الطبيعية كلما زاد المستوى التعليمي للمرأة لكن قد تجبر المرأة 

خاصة العاملة على ترك الرضاعة الطبيعية نتيجة لغيابها لساعات طويلة بعيدة عن طفلها مما 

إن يعتادوا على الرضاعة الصناعية وترك حليب إالم، لذلك  يجبر األطفال في بعض األحيان إلى

ال توجد عالقة تتعلق بالمستوى التعليمي تؤثر على خفض نسبة الرضاعة الطبيعية للنساء بل 

على العكس من ذلك فان زيادة التحصيل العلمي يزيد من وعي وثقافة المرأة بهذا الخصوص 

م إن هناك اثنين فقط من 1987بينت دراسة لعام  وقد.  ا يزيد من نسبة الرضاعة الطبيعيةمم

نسبة انتشار : المتغيرات الوسيطة يؤثران بشكل ملحوظ في مستوى الخصوبة الطبيعية وهما 

  . 2الزواج المبكر ومستوى الرضاعة 

  : اإلجهاض واإلسقاط  4:3

سابيع حمل انتهى خالل األ هو أيهناك فرق كبير بين اإلسقاط واإلجهاض، حيث إن اإلجهاض 

ويكون إسقاط الجنين عمداَ من قبل المرأة لعدم رغبتها بالجنين التي  . 3األولى من الحمل 28

                                                 
 135مرجع سابق، ص  م،1998 عوده،خضر، 1
 71- 63، كانون األول، ص 31، العدد مرجع سابقم، 1987ى، زريق،  هد 2
 30، ص مصدر سابق.   2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  3
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تحمله وقد يكون إجهاض الجنين باالتفاق بين المرأة وزوجها، بينما اإلسقاط يحدث بشكل غير 

  إرادي وخارج عن رغبة إالم 

سس طبية نظراَ لخطورة استمرار وحسب التشريع اإلسالمي فانه ال يبيح باإلجهاض إال على أ

، وهناك بعض الدول مثل الجزائر ومصر واألردن تبيح اإلجهاض في حال األمالحمل على حياة 

    .1احتمال تشوه خلقي لدى الجنين 

إن نسبة النساء في محافظة طولكرم اللواتي لم يسقطن بلغت ) 4:12(يوضح الجدول رقم و

من مجموع النساء اسقطن وذلك ألسباب % 20.1ينما من مجموع النساء في العينة، ب% 79.9

صحية تعرضن لها إثناء فترة الحمل، أو بسبب حوادث مختلفة تعرضن لها، وأكثر أسباب 

اإلسقاط للنساء الصغيرات في السن كان بسبب أنواع األسلحة التي كانت تستخدمها قوات 

خالل انتفاضة ان اإلسرائيلي االحتالل التي أثرت بشكل كبير على المرأة الحامل في العدو

ل الخدمات الطبية أو وناهيك عن انقطاع الطرق وتأثيره على تأخر وص، م2000لعام  األقصى

    . لحملهنالوصول إلى المستشفيات مما أدى إلى فقدان الكثير من النساء 

                                                 
 53-25، ص 40، العدد مرجع سابقم، 1992هورن، اميليا ديل،  1
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  .  م 2008مرات اإلسقاط ونمط السكن لعام  توزيع النساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم، حسب عدد: )4:12(جدول رقم 

  نمط السكن
  المجموع  مرات 3أسقطت   أسقطت مرتين  أسقطت مرة  لم تسقط

  %  عدد النساء  %  عدد النساء  %  عدد النساء  %  عدد النساء  %  عدد النساء

  32.3  171  -   -   1.8  3  16.9  29  81.3  139  مدينة

  39.5  209  0.40  1  2.4  5  16.8  35  80.4  168  بلدات

  17.8  97  1.06  1  4.3  4  14.9  14  79.8  75  قرى

  10.4  55  1.8  1  5.5  3  14.5  8  78.2  43  مخيمات

  100  529  3.26  3  3.5  15  15.8  86  79.9  425  المجموع

  
  .  م 2008المسح الميداني،  :المصدر
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ن مجموع النساء في م% 18.7وتختلف نسبة اإلسقاط حسب نمط السكن حيث نجد إن ما نسبته 

في حين تصل هذه النسبة عند النساء في البلدات إلى  ،سقطن مرة على األقلطولكرم أ مدينة

سقطن مرة على األقل في القرى ساء، كما وترتفع النساء اللواتي أمن مجموع الن%  19.6

السكان، وهذا يعود إلى طبيعية على التوالي من مجموع % 21.8و % 20.2والمخيمات إلى 

ثناء فترة الحمل خاصة اإلعمال الزراعية التي تحتاج إلى مجهود لنساء أاألعمال التي تمارسها ا

باإلضافة إلى عدم اهتمامهن بمراجعة الطبيب لعدم حاجتهن له كما يعتقدن، كما أثرت  ،كبير

بما فيها محافظة طولكرم على  الضفة الغربية وقطاع غزةها شهدتاألوضاع السياسية التي 

التي كانت تفرضها على  األمنية شديداتتى والمخيمات نتيجة للنسبة اإلسقاط في القر إرتفاع

نسبة اإلسقاط  إرتفاعثر بشكل كبير على مكان سكنهم مما أ لى، ودخول المواطنين من وإخروج

  . لدى النساء في هذه المناطق 

رأي النساء اللواتي سبق لهن الزواج باإلجهاض في حالة إذا سمح ) 4:13(ويوضح الجدول رقم 

ال توافق % 84.5نون بذلك، حيث تبين إن غالبية النساء في محافظة طولكرم أي ما نسبته القا

من مجموع السكان توافق على اإلجهاض في الحاالت % 2.6على اإلجهاض، بينما نجد إن 

بينما أبدت .  اًم، أو إذا كان الجنين مشوها على حياة األو إذا كان الحمل خطر، أالصحية الصعبة

  .  لنساء عدم معرفتها بذلك من ا% 12.9

توزيع النساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم حسب رأيها في  )4:13(جدول رقم 

  .  م 2008اإلجهاض إذا سمح القانون بذلك وحسب نمط السكن لعام 

  المجموع  ال اعرف  ال أوافق  أوافق  نمط السكن

  %  العدد  %  العدد   %  العدد  

  171  10.5  18  83.6  143  5.9  10  مدينة

  209  10.1  21  85.7  179  4.3  9  بلدات

  94  14.9  14  85.1  80  -   -   قرى

  55  16.4  9  83.6  46  -   -   مخيمات

  529  12.9  62  84.5  448  2.6  19  المجموع

 .  م 2008المسح الميداني،  :المصدر

  



 

 157

ج م لمحافظة قلقيلية، بينت رأي النساء اللواتي سبق لهن الزوا1997وفي دراسة لعام 

أي ما  ،ن غالبية النساء في محافظة قلقيليةاح القانون بذلك، حيث تبين أسم، في حالة باإلجهاض

من مجموع النساء توافق على % 3.3ال توافق على اإلجهاض، بينما إن % 84.7نسبته 

   .1اإلجهاض 

وذلك  ،قلقيلية ال توافق على اإلجهاضو ،طولكرم ن غالبية النساء في محافظتيسبق أنالحظ مما 

ء لعدم وعدم ثقة بعض النساء باألطبا ،وال يجوز إجهاضه ، ن الطفل نعمة من اهللامن منطلق إ

 ؛ ألنه حسب تصورهن منافمن النساء ال يرغبن باإلجهاض ان كثيركفاءتهم كما يعتقدن، كما إ

ق إما ألسباب تتعل ،ال على أسس طبيةإللدين، مع العلم إن الدين اإلسالمي ال يبيح اإلجهاض 

  .  الم أو الجنين أبصحة 

  : المعرفة واالستخدام لوسائل منع الحمل 4:4

ني الذي يمتاز نجاب عملية حيوية ومهمة خاصة في مجتمعنا الفلسطيتعد عملية تنظيم سلوك اإل

حد العوامل بالخصوبة المرتفعة، هذا وتتم عملية تنظيم سلوك اإلنجاب بصورة عامة عن طريق أ

 - 2الزواج،  - 1    -:وهي  2م 1978عام ) Bongaart(حددها الوسيطة التي طورها و

لحمل وتلعب موانع ا.  رضاع اإل -4اإلجهاض المتعمد، - 3خدام وفاعلية موانع الحمل، است

ذا توافقت مع برامج دورا مهما بين المتغيرات األربعة في التأثير على سلوك اإلنجاب، وخاصة إ

، مهاتهذا مرتبط بشكل أساسي بالصحة اإلنجابية لألصادية متوازنة، وواقت ،تنمية اجتماعية

بها األم  عتن تتم، واالجتماعية التي يجب أوالعقلية ،نها حالة السالمة البدنيةبأ: والتي تعرف

رار في مسألة الحمل وبمنأى عن األمراض نجاب، وقدرتها على اتخاذ القخالل سنوات اإل

عقد في القاهرة رفها المؤتمر الدولي للسكان الذي كما ع، 3نجابي ومخاطرهاالمتعلقة بالجهاز اإل

                                                 
  136م، مرجع سابق، ص 1998عوده، خضر،  1
2 Bongaarts, John, (1980), The Fertility – inhibiting Effects of the intermediate Fertility 

varibles, center policy studies, Working paper No, 57, 1980.)  
 618م، ص 2004، شباط  1، العدد 31، مجلد مرجع سابق، سهاونة فوزي،الجربيع محمد 3
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متعلقة بالجهاز مور الَ، في جميع األواجتماعيا َ،وعقليا ،نها حالة الرفاه الكامل بدنياَم بأ1994عام 

   .1وعملياته وليس مجرد السالمة من المرض ،ووظائفه ،نجابياإل

رامج الصحة العامة في أي مجتمع، من ب وبما أن الصحة اإلنجابية لألمهات تعد جزءاَ ال يتجزأ

ونتيجة لذلك فهي  ،للمجتمع واالجتماعيلذلك فهي ترتبط ارتباطاَ وثيقاَ بالمستوى االقتصادي 

، أو المباعدة بين المواليد ألن األم القادرة على اتخاذ سرةلتفكير في تنظيم األتؤثر في عملية ا

سرتها بما وبال شك اختيار عدد أفراد أ طيعتالقرار، أو المساهمة به حول عملية اإلنجاب، تس

  .  واالجتماعي  ،سرتها االقتصادي، ومستوى أيتناسب مع حالتها الصحية

مهمة والمكونة للصحة اإلنجابية لألمهات، وتنظيم األسرة سرة فيعتبر من العناصر الأما تنظيم األ

عطاء رة تعني إ، وثقافية لألسنساني للزوجين وضرورة صحية واجتماعيةهو ذلك الحق اإل

وسائل تنظيم وسيلة من  فرصة لكال الزوجين لتأجيل الحمل أو اإلسراع فيه، باستعمال أيال

خيرة من القرن يارهم الحر، وقد شهدت السنوات األوباخت ،وبتراضي كال الطرفين ،سرةاأل

شجع من سكان العالم في بلدان ت% 59ذ يعيش انتشاراَ واسعاَ لبرامج تنظيم األسرة إالماضي 

  2وتؤيد برامج تنظيم األسرة تأييدا مباشراَ 

المباعدة بين هم التوجهات الحديثة في خفض الخصوبة في الدول النامية زيادة فترة إن من أ

لى ليد هذه المجتمعات وعاداتها، باإلضافة إن هذه الزيادة تتالئم مع تقاالوالدات، وخصوصاَ أ

وزيادة تكاليف المعيشة  رتفاعونتيجة إلالقتصادية، ة الطفل االجتماعية وازيادة االهتمام بقيم

سرة حديثة تتضمن ادية لألسرة فقد تم اتباع أساليب تنظيم أعباء االقتصالمسؤولية االجتماعية واأل

الفترة الزمنية  :نهاف فترة المباعدة بين المواليد بأفترات مباعدة بين المواليد، ويمكن تعري

ويتم ذلك عن طريق ( 3)والدتين متتاليتين ( لوالدة التي تليها وا ،الفاصلة بين الوالدة الحية

                                                 

الضفة الغربية وقطاع غزة،  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، واقع الصحة االنجابية للمراهقين والشباب في 1

 )23م، ص 2005

 )619سهاونة فوزي، جريبع محمد، مرجع سابق، ص  2
  . 106م، مرجع سابق،، ص1997سهاونة واالقرع، 3
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استخدام وسائل منع الحمل حيث تنخفض مستويات الخصوبة كلما زاد استخدام وسائل منع 

  .  الحمل والعكس صحيح 

ن نسبة النساء م، بينت النتائج النهائية أ2004م وحسب بيانات المسح الصحي الديموغرافي لعا

الضفة الغربية وقطاع ب% 50.6ويستخدمن وسيلة من وسائل منع الحمل بلغت  ،ياالمتزوجات حال

في قطاع غزة، وكانت الوسيلة األكثر شيوعا % 43.0في الضفة الغربية و % 55.1، بواقع غزة

% 6.2تاله الحبوب، حيث بلغت نسبة استخدامه ، %23.7بلغت نسبة استخدامه  ، إذهي اللولب

  . 1غزةالضفة الغربية وقطاع في 

من مجموع النساء في % 48.4إن هناك ) 4:14(وقد بينت نتائج المسح الميداني في جدول رقم 

محافظة طولكرم قد عرفن وسائل منع الحمل ولكنهن لم يستخدمن أية وسيلة منها، في حين 

من مجموع النساء في المحافظة إنهن عرفن واستخدمن وسائل منع مختلفة، وقد % 51.6 أجابت

  . من مجموع النساء قد استخدمن الحبوب % 21.8منهن قد استخدمن اللولب و % 29.9كان 

توزيع النساء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم وسمعن بوسائل : )4:14(جدول رقم 

  .  م 2008منع الحمل حسب نمط السكن لعام 

  نمط السكن
  لم تسمع  سمعت

  %  العدد  %  العدد

  0.6  1  99.4  170  مدينة

  1.9  4  98.1  205  بلدات

  3.2  3  96.8  91  قرى

  3.6  2  96.4  53  مخيمات

  2.3  10  97.7  519  المجموع

    .م 2008المسح الميداني،  :المصدر

من مجموع النساء في العينة في محافظة طولكرم % 97.7تبين إن ) 4:14(ومن الجدول رقم 

 اء بأنهن لم يسمعن بأيةمجموع النسمن % 2.3سمعن بوسائل منع الحمل، في حين أجابت 

                                                 
 38، ص م، مصدر سابق2005كزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المر 1
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وسيلة لمنع الحمل، وهؤالء النسوة أكثرهن من النساء األميات في القرى والمخيمات، وكذلك من 

  .  سنة فأكثر  60النسوة اللواتي يتجاوز أعمارهن 

في استخدام وسائل منع الحمل حسب نمط السكن  ان هناك تفاوتأ) 4:15(ويوضح الجدول رقم 

وع النساء في العينة في مدنية طولكرم قد استخدمن وسائل منع الحمل من مجم% 64.9فنجد إن 

 وإلىمن مجموع النساء في البلدات % 58.4 تنخفض هذه النسبة إلى ، بينما)اللولب والحبوب ( 

من مجموع النساء في المخيمات قد % 38.2في حين إن  ،من مجموع نساء القرى% 44.7

والذي  ،ط بالمستوى التعليمي للمرأة بالدرجة األولىاستخدمن وسائل منع الحمل، وهذا مرتب

طبيعة الحياة واختالفها في  ، وكذلك فإنيرتفع في المدينة عنه في البلدات والقرى والمخيمات

يجعل المرأة مثقفة بهذا الخصوص أكثر من  المدينة مع كثرة المروجين لوسائل تنظيم الحمل

ً - كما ذكر سابقا- نسبة العامالت في المدينة  إرتفاعن المرأة في األنماط السكنية األخرى، كما أ

ثبات كفاءتها لتنظيم أسرتها تماشيا مع إ مناالمرأة تبحث باستمرار عن وسائل أكثر أ يجعل

ن نظرة المرأة المتعلمة للحجم المثالي لألسرة يختلف عن نظرة المرأة غير ما أك.  المهنية

  .المتعلمة

ء اللواتي سبق لهن الزواج في محافظة طولكرم حسب معرفتهن توزيع النسا: )4:15(جدول رقم 

 .  م 2008بوسائل منع الحمل حسب نمط السكن لعام 

  نمط السكن
  حبوب  لولب  لم تستخدم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  28.6  49  36.3  62  35.1  60  مدينة

  22.4  47  36  75  41.6  87  بلدات

  19.2  18  25.5  24  55.3  52  قرى

  16.4  9  21.8  12  61.8  34  مخيمات

  21.7  123  29.9  173  48.4  233  المجموع
 .  م 2008المسح الميداني،  :المصدر

حيث تتبع البنت إرشادات أمها بالنسبة  ،لها دور كبير في ذلك ةن الخلفية الثقافية والبيئيأ كما 

م لتثقيف ألاويتأثر ذلك بمدى وعي ، والسلوك اإلنجابي بالنسبة لألم، لسياسات تنظيم األسرة

عن هذه المواضيع  ن الخوض أو مجرد الكالم مع بناتهنفبعض األمهات مثالَ يتحرجن م ،بناتها
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وتنظيمها لكن بالتعليم وحده  األسرةا غير مثقفة في مجال بناء مع العلم أنها تقدم للمجتمع أم

  .  ن تتالشى هذه األفكار المعقدة يمكن أ

كثر الوسائل استعماالَ، ثم يليه م، أن اللولب هو أ1983وقد أظهرت دراسة في األردن لعام 

  .  1الحبوب، ثم التعقيم والتوقيت

ن سمعن بوسائل من مجموع النساء سبق أ% 98.1هناك ن م تبين فيها أ1997وفي دراسة لعام 

كما  لمنع الحمل، وسيلة يةلم يسمعن بأ من مجموع النساء% 1.9بينما وجد إن منع الحمل، 

في استخدام وسائل منح الحمل حسب نمط اإلقامة حيث إن  اة إن هناك تفاوتوبينت الدراس

من % 54.3استخدمن وسائل منع الحمل، بينما  ةمن مجموع النساء في مدينة قلقيلي% 62.2

من مجموع % 37.7مجموع السكان في القرى الكبيرة استخدمن وسائل منع الحمل في حين إن 

   .2استخدمن وسائل منع الحمل النساء في القرى الصغيرة والخرب 

والتي بحثت في معدالت الخصوبة الزواجية حسب  ،ردنم في األ1984لعام  أخرىوفي دراسة 

ن ئل منع الحمل وقد أظهرت نتائجها أالمرحلة والجيل لفئتين من النساء حسب استخدمها لوسا

وانخفاضها للنساء في اتجاه الخصوبة للفئة غير المستخدمة لوسائل منع الحمل  اهناك تزايد

   .3المستخدمة لذلك

المال والبنون زينة الحياة "  ، والتي شعارهم قوله تعالىكما إن وجود بعض الفئات المتدينة مثال

ن الكثير يخلطون بين مفهوم تحديد يحبذون استخدام وسائل منع الحمل،  كما أال ، 4"الدنيا 

طفل واحد مثال وعدم اإلنجاب مرة أخرى مثل باالكتفاء  :وتنظيم النسل، فتحديد النسل هو ،النسل

حمل عن طريق استخدام أو وقف ال ،حمالالنسل فهي المباعدة بين األما تنظيم الصين واليابان، أ

                                                 
1 Department of statistics, Jordan Fertility and family Health survey, Amman, Jordan, p . 108) 
   140م، مرجع سابق، ص 1998عوده، خضر، 2
، النشرة صحة اتجاهات الخصوبة المستمدة من البيانات االستبعادية في األردن" م، 1984نور، عثمان الحسن،  3

  )127 – 109، ص ) 4( السكانية، اللجنة االقتصادية لغربي آسيا، العدد 
 
 46سورة الكهف، آية  4
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نه كلما زاد تدين م أ1995، فقد بينت دراسة لعام .1وسيلة أو أكثر من وسائل تنظيم االسرة 

سرة، في حين كلما زاد م إلجراء تنظيم األسلمين كلما انخفض مستوى قبولهالمتزوجين من الم

قبولهم زاد سرة واعتراضهم على تنظيم األري وزادت المستويات التعليمية قل الدخل الشه

   .2ستخدام وسائل منع الحمل ال

ما إن استعمال ك. 3األحياءوترتفع نسبة استخدام وسائل منع الحمل بازدياد متوسط المواليد 

سب تصور الزوجين للحجم المثالي نجاب عدد معين من األطفال حإ وسائل منع الحمل يأتي بعد

ة فان المرأة تخضع لرغبة سباب معينألسرتهم وبرضا الطرفين أما في حالة رفض الزوج أل

ألن الرجال لهم حق القوامة في األسرة، لك مناف للدين اإلسالمي زوجها ألن باعتقادها أن ذ

م بينت أن استعمال وسائل منع 1990في دراسة عام حتها، وثير على صحتى ولو كان لذلك تأ

تي بعد عدد كبير من األطفال، وفي حالة رفض الزوج الستعمال وسائل منع الحمل الحمل يأ

وقد ترفض المرأة استعمال وسائل منع الحمل لمؤئرات دينية  ،يجعل المرأة تتخلى عن ذلك

   . 4واجتماعية

ن استخدام وسائل منع الحمل يختلف حسب الديانة أ م1984دراسة في األردن للعام  أظهرتوقد 

من النساء المسلمات مقابل % 40فقد بلغت نسبة النساء اللواتي يستخدمن وسائل منع الحمل 

المستوى التعليمي  إرتفاعلى م، ويعود ذلك إ1976وذلك في العام من النساء المسيحيات % 72.8

و تحرم استعمال أي ليم الكنيسة كانت تمنع أط المرأة في المجال العملي، كما أن تعاوانخرا

  . 5وسيلة من الوسائل خاصة عند طائفة األرثوذكس

                                                 
 31م، مصدر سابق، ص 2005ح الصحي الديموغرافي، المس 1
حالة العاملين ( ، اتجاهات المتزوجين حول سياسة معلنة لتنظيم االسرة في االردنم، 1995الزغل، مامون محمود،  2

 22، رسالة ماجستير، الجامعة االردنية، ص )والعامالت في الوزارات والدوائر الحكومية في محافظة عمان
 64ليمان، مرجع سابق، ص عيد، حسام س 3
، دراسة حاالت من احياء العاصمة تطبيق ورفض تنظيم النسل من طرف النساء المتزوجاتم، 1990ناديا، عتوت،  4

 13المرادية، رسالة ماجستير، معهد العلوم االجتماعية، جامعة الجزائر، ص 
 100م، الجامعة االردنية، ص 1980 – 1950 اتجاهات الزواج والطالق والخصوبة عند المسيحيين في االردن، 5
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سالم على الحاضر فقد بدأت هذه القيود تتالشي، أما النساء المسلمات فقد حث اإلما في الوقت أ

سوق غراض معينة كالال يسمح للمرأة إال أل اإلسالمر خاصة عند الفئات المتدينة كما أن التكاث

والتي تختلف عن المرأة عند  ،تحكم المرأة المسلمة ان هناك قيودوالتعليم والقتال، لذلك نجد أ

زوجهن في تعلمات المسلمات ال يعملن لرغبة أن الكثير من المى، لذلك نجد أخراألالديانات 

  . األطفالساسي في البيت ولتربية كار معينة تتعلق بمكان المرأة األف، والتي يحكمها أذلك

يجابي على األساسية الهامة التي تؤثر وبشكل إكما وتعتبر المباعدة بين المواليد من العناصر 

المتكررة غير المفصولة بفواصل زمنية  األحمالالطفل، فهي تحد من مخاطر  أو األمصحة 

تتيح الفرصة الكافية لالم للعناية بصحة طفلها خاصة فيما يتعلق بالرضاعة  أنهامعقولة، كما 

الفطام، كما يتيح لالم الوقت الكافي للعناية بصحتها وبجسمها لتعويض ما فقدته من مواد غذائية و

 أنالتي قد تنجم عن مضاعفات الحمل والوالدة، وبما  األمراضومقاومة .  األحمالنتيجة لكثرة 

 وفاة الرجل، والهموم أسبابوفاتها عن  أسبابمن الرجل، وتختلف  أكثرالمرأة تعمر غالبا 

الصحية التي تواجهها تختلف عن الهموم الصحية للرجل، وذلك نتيجة للتهديدات المختلفة التي 

 األخطارتواجهها خالل حياتها وبحكم طبيعتها كأم فالحمل والوالدة يعرضن المرأة لمجموعة من 

وفيات  أسبابوغالباَ ما تشكل مضاعفات الحمل والوالدة سبب رئيسيا من   1الصحية المختلفة

لنساء خاصة في المجتمعات النامية، نتيجة لعدم كفاية الخدمات الالزمة لتلبية االحتياجات ا

  .    واإلنجابالصحية المتصلة بالحمل 

ومما سبق نجد إن المعرفة واالستخدام لوسائل منع الحمل يتوقف على المستوى االجتماعي 

سليمة  استخدام هذه الوسائل بطرقوكيفية  باإلنجابواالقتصادي والثقافي للمرأة، ومدى رغبتها 

وناجحة، كما إن استعمال وسائل منع الحمل في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية 

المستويات التعليمية في المناطق الحضرية ومشاركة المرأة في  رتفاعوالمخيمات وذلك نتيجة إل

لكي تحافظ على كفاءتها  ألسرةاسوق العمل وهذا يجعل المرأة تتجه نحو استخدام وسائل تنظيم 

كلما زاد حجم  ألنهال يسمح بزيادة عدد أفراد األسرة  ولكي يتماشي مع وقتها الذيالمهنية 

باإلضافة إلى عملها  األممما يزيد من حجم الجهد التي تبذله  إفرادهاا زادت متطلبات االسرة كلم
                                                 

 614سهانة فوزي، االقرع رباح، مرجع سابق ص  1
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في المناطق  أمالعاملة في المدينة، خارج المنزل وهذا يعكس الوضع بالنسبة للمرأة المتعلمة وا

الريفية والمخيمات فان معظم عمل المرأة كما ذكرنا سابقا في الزراعة وهذا يعطيهن حافز قوي 

على عدم استخدام وسائل منع الحمل من اجل زيادة عدد األطفال المنجبين للمساعدة في اإلعمال 

  .  الزراعية والتصنيع 

وعيا في تلمس ومعاجلة  أكثرن القول بان تعليم الزوجة يجعلها وبناَء على ما تقدم، فانه يمك

مرونة  في التعامل مع متغيرات التنمية والتطور  أكثر أنهاالمشاكل التي تواجهها، كما 

تعليم الزوجة يزيد من فرصتها في دخول سوق العمل والمشاركة في الحياة  أنالتكنولوجي، كما 

يلعب دورا مهما في تدعيم وتعديل سلوك اإلنجاب واستخدام االقتصادية، كذلك فان عمل المرأة 

عدد كبير من األطفال، كذلك فان  إنجابموانع الحمل، كما يمنحها أدورا جديدة تتعارض مع 

السكن فالمرأة التي تعيش في المدينة تكون  أنماطاستخدام وسائل منع الحمل يختلف باختالف 

كالقرى  أخرى أماكنمن المرأة التي تعيش في  أكثرفرصة استخدامها لوسائل منع الحمل 

من  أكثرتوفر الخدمات، ولكثرة المروجين بهذه الخدمات  في المدينة  إلىوالمخيمات وهذا عائد 

مثل مسألة استخدام وسائل منع  ةتقرير مسألوهو اشتراك الزوجين في  آخر أمرغيرها، وهناك 

وجة وخصائصها الن مثل هذه المشاركة الحمل وهذا ناتج بالطبع عن صورة ايجابية عن الز

تمتلك الزوجة قدر من االستقاللية والنفوذ  أنبتوجيه قرار استخدام موانع الحمل يفترض منه 

تؤهلها إلبراز رغبتها ورأيها، وهذا معتمد على مدى مساهمة الزوجة والمحيط التي تعيش فيه 

مراكز مرموقة في مختلف مجاالت  إلىالمرأة في تعزيز مكانتها وإخراجها من دورها الهامشي 

  . الحياة 
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  الفصل الخامس

  النتائج والتوصيات

ومعرفة  ،عتمدت هذه الدراسة على عينة طبقية عشوائية لمعرفة مستويات واتجاهات الخصوبةا

وقد تم . العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على خصوبة المرأة في محافظة طولكرم

ألم الحالي، العمر عند عمر ا :امل المؤثرة على خصوبة المرأة مثلفحص مجموعة من العو

  . ول، المستوى التعليمي، والحالة العملية وغيرهاالزواج األ

حسب نتائج المسح ( باأللف 31.3في محافظة طولكرم بلغ معدل المواليد الخام  .1

عامل الزواج هذا المعدل بمجموعة من العوامل أهمها  ، وقد تأثر)2008الميداني، للعام 

ن معدل المواليد الخام قدر في الضفة الغربية المبكر، والمستوى التعليمي، مع العلم أ

 باأللف 30.2م بحوالي 2007حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، 

باأللف، ويعتمد معدل الخصوبة العام على تركيب  151.2بلغ معدل الخصوبة العام  .2

 . س، كما يتأثر بالظروف االجتماعيةالسكان من حيث العمر والجن

في حين بين  )2008نتائج المسح الميداني، ( مولوداً 5.7بلغ معدل الخصوبة الكلية  .3

ن معدل م أ2004ني في الضفة الغربية لعام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطي

ي لى التطور فرجع انخفاض معدل الخصوبة الكلية إوي ً،مولودا 4.1الخصوبة الكلية بلغ 

 . واالجتماعية المؤثرة عليها ،واالقتصادية ،المستويات التعليمية

غ ، بينما بل)2008نتائج المسح الميداني، ( مولوداً 2.62 اإلجماليبلغ معدل الخصوبة  .4

أنثى، ويعود ذلك  2.5م 1996الفلسطيني لسنة  ءصالإلحوحسب نتائج الجهاز المركزي 

و المنطقة والتي تؤثر في في المجتمع أ لديموغرافية السائدةلى طبيعة الخصائص اإ

 . التركيب السكاني، وخاصة التركيب النوعي والعمري

طفال المنجبين حيث بلغ قة مع عدد األم الحالي عالقة وثيبينت الدراسة أن لعمر األ .5

أي إن العالقة  0.05على مستوى الثقة اقل من +) 0.652(معامل ارتباط بيرسون 
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 .المنجبين األطفالوعدد  ،لحاليم اطردية ما بين عمر األ

ول، وقد بلغ ين مع زيادة العمر عند الزواج األالمنجب األطفاليتناقص متوسط عدد  .6

، ومتوسط عدد ولما بين العمر عند الزواج األ)  -170( معامل ارتباط بيرسون 

والسبب . بينهمان العالقة عكسية أي أ 0.05األطفال المنجبين عند مستوى الثقة أقل من 

ين مع زيادة العمر عند الزواج األول هو التقليل من طفال المنجبفي انخفاض عدد األ

 . خر زواجها ب بسبب تأنجافيها المرأة قادرة على الحمل واإلكون الفترة التي ت

تؤثر مدة الحياة الزوجية على عدد األطفال المنجبين خاصة إذا كانت المرأة في مرحلة  .7

فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بين مدة  سنة،)  49-15 (في الفئة العمرية نجاب اإل

وهذا  0.05قل من عن مستوى ثقة أ+) 677( المنجبين  األطفالة وعدد يالحياة الزواج

 . طفال المنجبين ، وعدد األيؤكد العالقة الطردية القوية ما بين مدة الحياة الزوجية

.  التعليمي للزوج والزوجة  ىالمستو إرتفاعطفال المنجبين مع يتناقص متوسط عدد األ .8

بين المستوى التعليمي للزوجة  155.317والذي بلغ  )كاي(كد ذلك اختبار مربع وقد أ

المجدولة ) يكا(المحسوبة أكبر من قيمة ) كاي(أن قيمة  وعدد االطفال المنجبين  وبما

 90.376 )يكا(كما بلغ مربع . ا على عدد األطفال المنجبينثرفإن للمستوى التعليمي أ

المحسوبة ) كاي(ن قيمة المستوى التعليمي للزوج وعدد األطفال المنجبين وبما أ بين

طفال ا على عدد األثرالمجدولة فإن للمستوى التعليمي للزوج أ) كاي(كبر من قيمة أ

 . المنجبين

، حيث يختلف السلوك اإلنجابي قامة السابق على الخصوبة عند المرأةاإل نيؤثر مكا  .9

ق قبل الزواج الريف عن السلوك اإلنجابي للنساء قامتهن الساباتي مكان إللنساء اللو

والتي هي  ،)كاي(كد ذلك قيمة مربع واتي مكان إقامتهن السابق المدينة وقد أالل

المجدولة وهذا ) كاي(كبر من قيمة المحسوبة أ) كاي(ن قيمة مربع وبما أ 100.6869

منجبين لخصوبة، حيث بلغ متوسط عدد القامة السابق على ادليل على تأثير مكان اإل

طفل، بينما  3.4117قامتهن السابق قبل الزواج المدينة حوالي للنساء اللواتي كان مكان إ
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السابق القرية حوالي  إقامتهنكان مكان  ياللواتال المنجبين للنساء عدد األطف متوسطبلغ 

قامتهن السابق مكان إطفل للنساء اللواتي  5.0476طفل، في بلغ نفس المتوسط  4.295

 المخيم 

طفال لى الخصوبة حيث بلغ متوسط عدد األن عمل المرأة اثر كبير عكما تبين أ .10

 األطفالطفل، في حين كان متوسط عدد  4.17المنجبين للنساء اللواتي هن ربات بيون 

 . طفل  3.35المنجبين للنساء اللواتي يعملن خارج المنزل 

والمستوى  ،ومدة الحياة الزواجية ،موعمر األ، طفال المنجبينيعتبر عدد األ .11

 . نجابهمي من العوامل المؤثرة على عدد األطفال المرغوب في إالتعليم

يقة مع عدد األطفال المرغوب في طفال المنجبين عالقة وثبينت الدراسة أن لعدد األ •

بهم، نجاإنجابهم، فكلما زاد عدد األطفال المنجبين انخفض عدد األطفال المرغوب في إ

 0.05على مستوى ثقة اقل من ) - 0.703(وقد بلغ معامل ارتباط بيرسون بينهما 

ر نجابهم، فكلما زاد عمكما يؤثر عمر األم الحالي على عدد األطفال المرغوب في إ •

) 130- (باط بيرسون نجابهم، فقد بلغ معامل ارتاألم، قل عدد األطفال المرغوب في إ

 بينهما ن العالقة عكسية مما يؤكد على أ

تقضيها المرأة متزوجة على عدد األطفال المرغوب في إنجابهم خاصة تؤثر المدة التي  •

ون بين مدة الحياة فقد بلغ معامل ارتباط بيرس. نجابإذا كانت المرأة في مرحلة اإل

 0.05على مستوى الثقة ) -0.679(نجابهم الزوجية وعدد األطفال المرغوب في إ

طفال المرغوب في على متوسط عدد األ التأثيرماً في راً مهيلعب المستوى التعليمي دو •

إنجابهم ويؤثر تعليم اإلناث بشكل عكسي على متوسط عدد األطفال المرغوب في 

وهذا يدل  0.05مستوى الثقة  على) - 0.745(نجابهم فقد بلغ معامل ارتباط بيرسون إ

شأنه أن يخفض عدد  تويات التعليمية العليا منناث في المسعلى أن ازدياد عدد اإل

 . نجابهماألطفال المرغوب في إ
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  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي بما يلي

ثر في رفع سن ناث، لما لذلك من أالتشجيع على مواصلة التعليم للذكور واإل -1

سرة ، وتكوين األنجاب، وتعميق وعي اإلناث فيما يتعلق بالحمل واإلالزواج

  . ناثترة الخصوبة لدى اإلوكذلك تقليص ف

، أو عمل حمالت توعية نجابية في المناهج الدراسيةطرح مفهوم الصحة اإل -2

نجابي وكهن اإلن سللذلك خاصة لإلناث على اعتبار أنهن أمهات المستقبل، وأ

 .هو الذي يحدد اتجاهات الخصوبة في المجتمع الفلسطيني مستقبال

م بيعية وأهميتها بالنسبة لألعة الطهمية الرضاعمل حمالت توعية حول أ -3

، هلن خالل المحيط التي تعيش فيه كاألم م، وتوفير الدعم الالزم لألوالطفل

 .وساط الطبيةوكذلك من قبل األ

نها توفر قاعدة من ، وتشجيع القائمين عليها ألاالهتمام بالدراسات السكانية -4

مو السكاني والتي يمكن من خاللها التعرف على حجم الن ،البيانات السكانية

جل معالجة بعض المتغيرات ، ووضع الخطط المالئمة لذلك من أالمستقبلي

 . والثقافية ،االجتماعية

حصاء لإل يركزالجهاز المسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة حث مؤ -5

جل الحصول على بياناتهم المطلوبة، مثل لفلسطيني تسهيل عمل الباحثين من أا

م واعتمادهم على 2007العام للعام  صوبة للتعدادحفظهم على معدالت الخت

اختالف  إلىتقديرات مبينة على نتائج التعداد تم تزويدي بها وهذا يؤدي بدوره 

 . إعالنهاالتقدير عن النتائج الحقيقية في حين 
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Abstract 

 
 

This study aims to address and identify the levels of fertility and its trends 
in the  Government  of Tulkarm and to study the social, economical and 
demographic factors that affect it. 

This study depended on a random, stratified sample that included 529 
married women in Tulkarm Government  . The Government  was divided 
into four parts (the city itself, the municipalities, the villages, and the 
refugee camps). In addition to the field survey that the researcher has 
conducted in 2008, the study depended on data of the Central Bureau of 
Statistics that were derived from the census, the demographic surveys, the 
family medical surveys and population brochures. To achieve the 
objectives of this study, the researcher used statistical analysis in order to 
achieve a quantitative measurement of the variables. 

The study is divided into five chapters. The first chapter included an 
introduction and a geographic overview of Tulkarm as well as the 
importance of the study, the objectives and a summary of previous studies 
that addressed the same issue.  

In the second chapter, however, the researcher studied the demographic 
characteristics of the population in Tulkarm and found that age structure of 
this city indicates that the society of Tulkarm is a young one with more 
than 42.5% of the population being under 15 years old. The gender 
structure of the population showed that there are 103 males for 100 



 

 c

females. When the researcher studied the marital status of the population, it 
turned out that 45.1% of the married are males, while 49% were females.  
Widowed males are 5.8% of the population while widowed females are 
5.6%. Average age at the first marriage was 25.8 years old for males while 
20 years old for females. 

In the third chapter, the researcher studied the levels of fertility and the 
factors that affect it. It turned out that birth rate reached 31.3, general 
fertility rate 151.2, total fertility rate 5.7, while the total fertility average 
was 2.62. 

The researcher also found that age at the first marriage experience, the 
mother's current age, the period of marriage and the educational level of 
the couples greatly affect a woman's fertility. 

In the fourth chapter, the study focused on discussing fertility trends and 
the factors that affect it; those factors include: the mother's current age, 
period of marriage, and the educational level have a great impact on the 
number of children that a woman desires to have. The final chapter 
included the most important results and recommendations that the 
researcher has reached through this work. 




