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العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنیة
لمرغوب في إنجابهمفي العمر المثالي للزواج وعدد األطفال ا

ملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العمر الذي یعتبر مثالیا للزواج من قبل الطالبات في جامعة النجاح 
الوطنیة، وكذلك السلوك اإلنجابي المستقبلي لهن، على اعتبار أن تلك الطالبات قد وفدن من خلفیات 

.ي التي ستكون األكثر تعلیما بین أمهات المستقبلاقتصادیة واجتماعیة مختلفة، كذلك فإن هذه الفئة ه
سنة وقد اختلف هذا العمر باختالفات المتغیرات 22.1بلغ متوسط العمر المثالي للزواج من قبل نحو 

لكن لم توجد هناك أیة اختالفات تجاه النظرة نحو . الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة للطالبة ووالدیها
.من قبل الطالباتبعض قضایا الزواج 



طفال، وقد اختلف هذا العدد 4.3بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات نحو 
كان لعدد األطفال الذین . باختالفات المتغیرات الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة للطالبة ووالدیها

فیه من األطفال من قبل الطالبات مستقبال، ووجد أن أنجبتهم األم األثر األكبر في اختیار العدد المرغوب 
.غالبیة الطالبات فضلن الحصول على أطفال ذكور أكثر من اإلناث

Factors Affecting An-Najah National University Female Students' Point of
View about The Ideal Age of Marriage and the Number of Children They

Would Like to Have
Abstract

This study aims at investigating An-Najah National University female students' point
of view about the ideal age of marriage as well as their future children bearing
behavior. Based on the fact that these female students came from diverse economic
and social backgrounds, their category will be the most educated among future
mothers.
The average ideal age considered by the female students is 22.1 year. This number
varied according to demographic, economic and social variables of the female student
and her parents. However, regarding their stand about some other issues related to
marriage, no real differences were detected.
The average desired number of children students want to have is 4.3 children. This
number varied according to demographic, economic and social variables of the student
and her parents. The number of children a student had in her family had a direct effect
on the number of choice of the students' future children. It was also found that most
female students would rather have male not female children.



العوامل المؤثرة في وجهة نظر طالبات جامعة النجاح الوطنیة
واج وعدد األطفال المرغوب في إنجابهمفي العمر المثالي للز 

:مقدمة
من 1000حالة زواج لكل 7.5م في األراضي الفلسطینیة نحو 2001بلغ معدل الزواج الخام عام 

م، حیث یظهر هناك 2001السكان، ویالحظ اختالف المعدل في الضفة الغربیة وقطاع غزة في العام 
ارنة مع قطاع غزة، فقد بلغ معدل الزواج الخام في تباین واضح، حیث انخفض في الضفة الغربیة مق

). 1(من السـكان 1000حالة زواج لكل 8.5وفي قطاع غزة بلغ 6.9الضفة الغربیة 
) 2005-1997(ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول في األراضي الفلسطینیة للذكور خـالل الـسنوات  

، وارتفـع 2005سـنة عـام 24.7وٕالـى 2001عـام سنة في ال24.2إلى 1997سنة في العام 23.0من 
ســـنة عـــام 19.4وٕالـــى 2001عـــام 19.0إلـــى 1997ســـنة عـــام 18.0لإلنـــاث خـــالل نفـــس الفتـــرة مـــن 

) 2005- 1997(وعند مقارنة البیانات بین الضفة الغربیة وقطاع غزة كل على حدة خالل الفترة . 2005
ســنة فــي العــام 23.0ي الــضفة الغربیــة ارتفــع مــن نالحــظ أن متوســط العمــر عنــد الــزواج األول للــذكور فــ

، فــي حــین ارتفــع متوســط العمــر عنــد 2005فــي العــام 25.2وٕالــى 2001فــي العــام 24.6إلــى 1997
وٕالـــى 2001فــي عــام 23.6إلــى 1997ســنة فــي العــام 23.0الــزواج األول للــذكور فــي قطــاع غــزة مــن 

عنــد الــزواج األول لإلنــاث فــي الــضفة الغربیــة مــن جانــب آخــر، ارتفــع متوســط العمــر . 2005عــام 24.1
، وارتفــــع 2005فــــي عــــام 19.6وٕالــــى 2001ســــنة فــــي عــــام 19.1إلــــى 1997ســــنة عــــام 18.0مــــن 

2005عـام 19.1و 2001سـنة عـام 18.8إلـى 1997سـنة عـام 18.0المتوسط في قطـاع غـزة مـن 
)2.(

ومن المالحظ . ویات الخصوبة السائدةإن هذا التوجه نحو تأخیر الزواج یمكن أن یؤدي إلى خفض مست
أن متوسط العمر عند الزواج األول للذكور أعلى منه عند اإلناث، وذلك بسبب المسؤولیات الملقاة على 

كما یتأثر العمر عند . عاتق الرجل مقارنة باألنثى وخصوصا المسئولیات المادیة واإلنفاق على األسرة
.االجتماعیة والدیموغرافیة السائدة في المجتمعالزواج بكثیر من العوامل االقتصادیة و 

تعد معدالت الخصوبة في األراضي الفلسطینیة من أعلى المعدالت الموجودة في العالم، وهذا یعود إلى 
عوامل مختلفة اجتماعیة، واقتصادیة، وسیاسیة، ودینیة، إضافة إلى القیمة التي تعطى لألطفال، ونمط 

.وعا من العوامل التي تشجع على إنجاب المزید من األطفالالعائلة الممتدة، التي تعد ن
، )3(بــاأللف 51بحــوالي 1961قــدر معــدل الموالیــد الخــام فــي الــضـفة الغربیــة حــسـب بیانــات تعــداد عــام 

43.9بحوالي 1968وبعد االحتالل اإلسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة، قدر معدل الموالید الخام عام 



م فقد بلغ معـدل الموالیـد الخـام فـي 1997أما في عام ). 4(باأللف 49.8غزة بحوالي باأللف وفي قطاع 
أمــا علــى . م 2002بــاأللف عــام 39.9بــاأللف، وانخفــض هــذا المعــدل إلــى 42.7األراضــي الفلــسطینیة 

37.4م إلـى 1997باأللف عام 41.2مستوى المنطقة فقد انخفض معدل الموالید في الضفة الغربیة من 
أما في قطاع غزة فقـد كـان انخفـاض معـدل الموالیـد الخـام طفیفـا حیـث بلـغ فـي عـام . م2002ف عام باألل

قـدر 2006وفـي عـام ). 5(م 2002باأللف في العـام 44.1باأللف وانخفض إلى 45.4حوالي 1997
أللف، بـا36.7الجهاز المركز لإلحصاء الفلسطیني معدل الموالید الخام في األراضي الفلـسطینیة بحـوالي 

).    6(باأللف في قطاع غزة 41.7باأللف في الضفة الغربیة إلى 33.7ولكن هذا المعدل تفاوت من 
7.47م بحوالي 1961أما معدل الخصوبة الكلي فقد قدر في الضفة الغربیة، حسب بیانات تعداد عام 

الدیموغرافي الذي أما حسب بیانات المسح ). 8(مولود 7.64قدر بحوالي 1968وفي عام ) 7(مولود 
أجرته دائرة اإلحصاء المركزیة الفلسطینیة، فقد قدر معدل الخصوبة الكلي في األراضي الفلسطینیة 

مولود في 7.41مولود في الضفة الغربیة إلى 5.44مولود، وقد تفاوت هذا المعدل بین 6.06بحوالي 
م فقد بلغ معدل 1997والمنشآت عام أما حسب بیانات التعداد العام للسكان والمساكن ). 9(قطاع غزة 

6.9مولود في الضفة الغربیة و 5.6مولود بواقع 6.04الخصوبة الكلیة في األراضي الفلسطینیة نحو 
م في األراضي 1999في المقابل طرأ انخفاض على معدل الخصوبة الكلیة لعام . مولود في قطاع غزة

وفي ). 10(مولود 6.8مولود و 5.5لضفة الغربیة مولود، حیث بلغت في ا5.9الفلسـطینیة حیـث بلـغ 
قدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني معدل الخصوبة الكلي في األراضي الفلسطینیة 2003عام 

مولودا في قطاع 4.8مولودا في الضفة الغربیة إلى 4.1مولود، وتفاوت هذا المعدل من 4.6بحوالي 
).11(غزة 

العامل المهم في النمو السكاني في الضفة الغربیة وقطاع غزة، حیث عانت تعتبر الزیادة الطبیعیة 
.األراضي الفلسطینیة من موجات هجرة كبیرة كانت تؤثر سلبا على معدل النمو السكاني فیها

وقدر الجهاز ). 12(باأللف 22.3م بحوالي 1968قدر معدل الزیادة الطبیعیة في الضفـة الغربیة عام 
باأللف 37الفلسطیني معدل الزیادة الطبیعیة لسكان األراضي الفلسطینیة بحوالي المركزي لإلحصاء

ومن جانب آخر فقد بلغ معدل الزیادة الطبیعیة خالل نفس ). م2002-1997(سنویا خالل السنوات 
باأللف سنویا في قطاع غزة 40باأللف سنویا في الضفة الغربیة، وحوالي 34الفترة الزمنیة بحوالي 

فقد قدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني معدل الزیادة الطبیعیة 2006إما في العام ).13(
باأللف 37.9باأللف في الضفة الغربیة إلى 29.7باأللف، وقد تفاوت هذا المعدل من 32.8بحوالي 

). 14(في قطاع غزة 
فلسطینیة هم من صغار یمتاز المجتمع الفلسطیني بأنه مجتمع فتي، فحوالي نصف سكان األراضي ال

وهؤالء األشخاص، في غالبیتهم، ملتحقون في المدارس، وٕاضافة إلى ذلك، ) سنة15أقل من (السن 



فإنهم خارج سن العمل، وغیر قادرین علیه، مما یؤدي إلى ارتفاع معدالت اإلعالة في المجتمع 
.الفلسطیني

مشكلة الدراسة
عوامل اجتماعیة واقتصادیة ودیموغرافیـة مختلفـة، تـرتبط بـالظروف إن اختیار العمر المثالي للزواج یرتبط ب

التي یعیشها الشخص الذي سیبدي رأیه في هذا المجال، فمن خالل تجربته في المجتمع الذي یعـیش فیـه، 
وفــي المجتمعــات الــشرقیة . ومعرفتــه لظروفــه الشخــصیة یمكــن أن یقــرر مــا هــو العمــر المناســب للــزواج فیــه

. ي یختار الزوجة وفق الصفات والخصائص التي یراها مناسبة لهفإن الزوج هو الذ
تعتبر الرغبة في إنجاب األطفال من العوامل الرئیسیة المـؤثرة علـى الخـصوبة المـستقبلیة للمـرأة، كمـا یـؤثر 

.على سلوكها اإلنجابي من ناحیة استخدام وسائل تنظیم األسرة والقرارات المتعلقة باإلنجاب
امعیــات هــن جــزء مــن أمهــات المــستقبل، وبالتــالي فــإن لمعرفــة آرائهــن حــول العــدد الــذي إن الطالبــات الج

یرغبن في إنجابه من األطفال مؤشر هام على نمط واتجاه الخصوبة في المجتمـع، وبالتـالي رسـم الـسیاسة 
الــسكانیة المــستقبلیة للمجتمــع، حیــث أن تلــك الفتیــات سیــشكلن الفئــة التــي تحمــل أعلــى مؤهــل علمــي بــین
اإلناث في المجتمع في المستقبل، ومن المعروف في معظم المجتمعات أن هناك عالقة عكسیة بـین عـدد 

.السنوات التي قضتها المرأة على مقاعد الدراسة وعدد األطفال المنجبین لها
:أسئلة الدراسة

:تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالیة
من وجهة نظر الطالبات الجامعیات؟ وما هي العوامل المؤثرة في ما هو العمر المثالي للزواج -1

اختیار ذلك العمر؟
وما ؟ "أمهات المستقبل"ما هو عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات في المستقبل -2

هي العوامل المؤثرة في هذا العدد؟
اجها، والعمر الذي هل هناك فرق بین العمر الذي رأته الطالبة مناسبا لزو -3

تزوجت به والدتها؟
هل هناك فروق بین عدد األطفال الذین ترغـب الطالبـة فـي إنجـابهم مـستقبال وعـدد األطفـال الـذین -4

أنجبتهم والدتها؟
هل هناك تمییز في نوع المولود المرغوب فیه من قبل الطالبات؟-5

فرضیات الدراسة



:ضیات التالیةتقوم هذه الدراسة على اختبار الفر 
بین العمر الذي تراه الطالبة 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة -1

عمرها الحالي، عمر األم، عمر األب، المستوى (مناسبا للزواج و مجموعة المتغیرات المستقلة 
لیة، المستوى الدراسي، التعلیمي لألب، المستوى التعلیمي لألم، مكان السكن األصلي للطالبة، الك

).الحالة الزواجیة، متوسط الدخل الشهري لألسرة
بین نظرة الطالبة تجاه بعض 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة -2

الفرق بین عمر الزوج والزوجة، فحص دم الخاطبین، زواج األقارب، وضع (قضایا الزواج 
عمرها (ومجموعة من المتغیرات المستقلة ) للزواج، واختیار الزوجتشریع یحدد العمر األدنى

).الحالي، مكان السكن األصلي، الكلیة، والمستوى الدراسي
بین عدد األطفال الذین ترغب 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة -3

حالي، عمر األم، عمر األب، عمرها ال(الطالبة في إنجابهم و مجموعة المتغیرات المستقلة 
المستوى التعلیمي لألب، المستوى التعلیمي لألم، مكان السكن األصلي للطالبة، الكلیة، المستوى 

).الدراسي، الحالة الزواجیة، متوسط الدخل الشهري لألسرة، عدد األطفال المنجبین لألم
بین نظرة الطالبة تجاه اتخاذ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة -4

عمرها (قرارات اإلنجاب وعدد األطفال المنجبین لألسرة ومجموعة من المتغیرات المستقلة 
).الحالي، مكان السكن األصلي، الكلیة، والمستوى الدراسي

:أهداف الدراسة
:تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

.ظر الطالبات الجامعیاتالتعرف على العمر المثالي للزواج من وجهة ن-1
التعــرف علــى اتجاهــات الــسلوك اإلنجــابي للطالبــات الجامعیــات باعتبــارهن أحــد مــصادر اإلنجــاب -2

.في المستقبل، وهن أكثر فئة من اإلناث تعلیما

:أهمیة الدراسة
إلنجاب عند یعود االهتمام بدراسة السلوك اإلنجابي للفتیات إلى الرغبة في التعرف على التحول في قیمة ا

وبما أن طالبات الجامعة قدمن . أمهات المستقبل، وهذا األمر سیفید توجیه السیاسة السكانیة المستقبلیة
. من مناطق ومستویات اقتصادیة واجتماعیة مختلفة لذلك یمكن اعتبار الجامعة مكانًا مناسبًا لهذه الدراسة

منهجیة الدراسة 



جتماعي واستخدام االستبانة لجمع البیانات، وتم كذلك استخدام اعتمدت الدراسة على منهج المسح اال
وقد تم استخدام برنامج التحلیل . النشرات اإلحصائیة الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

و لغرض البحث فقد تم استخدام بعض . في تحلیل البیاناتSPSSاإلحصائي للعلوم االجتماعیة 
. وصفیة والتحلیلیةاألسالیب اإلحصائیة ال

:الدراسات السابقة
هناك بعض الدراسات التي تناولت موضوع مستویات واتجاهات والعوامل المؤثرة في الخصوبة في 

: األراضي الفلسطینیة منها
بعنـــوان خـــصوبة المـــرأة الفلـــسطینیة بـــین الرؤیـــا القومیـــة والواقـــع 1990بینـــت دراســـة تمـــاري وســـكوت عـــام 

ود انخفاض بسیط في الخصوبة لدى النساء اللواتي أكملن أكثر مـن تـسـع سـنوات مـن االجتماعي، إلى وج
).15(طفال عند غیر المتعلمات 7.0مولود لكل امرأة مقابل 6.2الدراسة 
,Adlakha)وقـدر  Kinsella and Khawaja, بحـوالي 1992معـدل الخـصوبة الكلیـة عـام (1995
وأشـارت الدراسـة إلـى أن أهـم العوامـل المـؤثرة . الـضفة الغربیـةطفـال فـي 5.9طفًال في قطـاع غـزة و 8.4

علـــى الخـــصوبة فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة هـــو العمـــر عنـــد الـــزواج األول باإلضـــافة إلـــى العوامـــل الثقافیـــة 
).16(والسیاسیة 

وأظهـــرت دراســـة منـــصور حـــول اتجاهـــات الـــسلوك اإلنجـــابي عنـــد األمهـــات والبنـــات فـــي مجتمـــع اإلمـــارات 
، أن هناك اختالف جوهري في متوسط إنجاب األطفال بین األمهات والبنات، 1997المتحدة عام العربیة 

وأثبتــــت الدراســــة أن لمتغیــــر التعلــــیم الجــــامعي وخاصــــة 2.17حیــــث بلغــــت قیمــــة الفــــروق فــــي المتوســــط 
).17(المستویات العلیا أثار عكسیة على السلوك اإلنجابي للبنات 

ستویات واتجاهات الخصوبة فـي محافظـة قلقیلیـة، معـدل الموالیـد الخـام لم1998وقدرت دراسة عودة عام 
، وبینـت أن 7.3بـاأللف، ومعـدل الخـصوبة الكلـي بحـوالي 40.5بحوالي 1997في محافظة قلقیلیة عام 

أهــم العوامــل المــؤثرة علــى عــدد األطفــال المنجبــین للمــرأة هــي مــدة الحیــاة الزواجیــة والمــستوى التعلیمــي لهــا 
)18.(

لمــستویات الخــصوبة فــي محافظــة جنــین مــن واقــع التــسجیل الحیــوي لعــام 2000ي دراســة مــالول عــام وفــ
ـــة حـــوالي 1997 ـــال 5.01م، أن معـــدل الخـــصوبة الكلی طفـــال، وأن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي عـــدد األطف

إلضـافة إلـى المنجبین للمرأة هو عمرها عنـد الـزواج األول ومـدة حیاتهـا الزواجیـة والمـستوى التعلیمـي لهـا با
).19(حالتها العملیة 

والتي بعنـوان العوامـل االجتماعیـة واالقتـصادیة المـؤثرة علـى خـصوبة المـرأة 2004أما دراسة یعقوب عام 
في مدینة رام اهللا، فقد أوضـحت أن أهـم العوامـل المـؤثرة علـى خـصوبة المـرأة هـي عمرهـا الحـالي، وعمرهـا 



ة، ومـــستواها التعلیمـــي، وحالتهـــا العملیـــة، باإلضـــافة إلـــى المهنـــة عنـــد الـــزواج األول، ومـــدة حیاتهـــا الزواجیـــ
)20.(

إن مــا یمیــز هــذه الدراســة عــن غیرهــا مــن الدراســات هــو تناولهــا لــشریحة الطالبــات اللــواتي ســیكن أمهــات 
المستقبل، وهـن مـن أكثـر النـساء تعلمـا فـي المجتمـع، لـذلك سـتحاول هـذه الدراسـة تحلیـل الـسلوك اإلنجـابي 

. لهن

:حدود الدراسة
ـــــاني للعـــــام الجـــــامعي  ـــــصل الث ـــــات الخاصـــــة بالدراســــــة خـــــالل األســـــبوع الخـــــامس مـــــن الف ـــــم جمـــــع البیان ت

م، وقــد شــملت الدراســة الطالبــات المــسجالت فعــال فــي جامعــة النجــاح الوطنیــة خــالل ذلــك 2006/2007
.الفصل

:مجتمع الدراسة والعینة
وطنیــة، نــابلس، فــي الفــصل الثــاني مــن العــام الجــامعي بلــغ عــدد الطــالب المــسجلین فــي جامعــة النجــاح ال

.من جملة طالب الجامعة% 50طالبا وطالبة، تشكل اإلناث حوالي 14250م نحو 2006/2007
اسـتمارة، ولكـن كـان 720من طالبـات الجامعـة، حیـث تـم توزیـع % 10تم اختیار عینة مكونة من حوالي 

، %87اسـتمارة، أي بنـسبة 628التـي اعتمـدت فـي الدراسـة عدد االستمارات المكتملـة التعبئـة والـصالحة و 
وعند اختیار العینة فقد تم مراعـاة توزیـع الطالبـات حـسب الكلیـة %. 3.9±وكان هامش خطأ العینة نحو 

.والسنة الدراسیة ونمط السكن الذي تنتمي إلیه الطالبة

:خصائص العینة
26-18ســنة ، وقــد تراوحــت أعمــارهن مــا بــین 20.6بلــغ متوســط عمــر الطالبــات اللــواتي شــملهن المــسح 

مـــن القـــرى، و % 55.1مـــنهن مـــن المـــدن، و % 40.3أمـــا حـــسب مكـــان الـــسكن األصـــلي فقـــد كـــان .ســـنة
مـن حجـم العینـة فـي % 44.6وقد شكلت نسبة الطالبات من الكلیات العلمیة نحو . من المخیمات% 4.6

مـــن الطالبـــات اللـــواتي % 21.8وقـــد كـــان %. 55.4حـــین شـــكلت الطالبـــات مـــن الكلیـــات اإلنـــسانیة نحـــو 
مــن مــستوى % 22.5مــن مــستوى الــسنة الثانیــة، و % 22شــملهن المــسح مــن مــستوى الــسنة األولــى، و 

أمـــا حـــسب الحالـــة الزواجیـــة فقـــد أفـــادت . مـــن مـــستوى الـــسنة الرابعـــة فمـــا فـــوق% 33.7الـــسنة الثالثـــة، و 
بلـغ . بـأنهن متزوجـات% 4.6خاطبات، و أفدن بأنهن % 8.8من الطالبات بأنهن عزباوات، و % 86.6

أما متوسـط عـدد اإلفـراد العـاملین فـي . فردا7.8متوسط حجم األسرة للطالبات اللواتي شملهن المسح نحو 
بلـغ متوسـط عمـر . شـاقال2278.8وفد بلـغ متوسـط دخـل األسـرة الـشهري نحـو . فردا1.4األسرة فقد بلغ 

أمــا . ســنة46.3ي حــین بلــغ متوســط عمــر األمهــات نحــو ســنة، فــ52.5أبــاء الطالبــات فــي العینــة نحــو 



علـى % 7.5مـنهم حاصـلین علـى مؤهـل جـامعي، و % 20.4بالنسبة للمستوى التعلیمـي لآلبـاء فتبـین أن 
مــــنهن % 9.4أمــــا األمهــــات فوجــــد أن . حاصــــلون علــــى شــــهادة الثانویــــة فأقــــل% 72.1مؤهــــل معهــــد، و 

مـنهن حاصـالت علـى شـهادة % 74.4د، و علـى مؤهـل معهـ% 16.2حاصالت علـى مؤهـل جـامعي، و 
مــن الطالبــات فــي العینــة أن آبــائهن یعملــون، مقابــل % 78.7مــن جهــة أخــرى، فقــد أفــادت . الثانویــة فأقــل

).1جدول رقم (من الطالبات أفدن بأن أمهاتهن یعملن % 11.9

بعض خصائص العینة) 1(جدول رقم 
االنحراف الوسط الحسابيالمتغیر

المعیاري
المدى

26- 20.61.4418عمر الطالبة
9-3.51.600عدد أفراد األسرة الذكور
9-4.31.771عدد أفراد األسرة اإلناث
16-7.82.363مجموع عدد أفراد األسرة

8-2.71.350) ذكور(عدد األطفال الذین أنجبتهم 
7-2.61.361) إناث(عدد األطفال الذین أنجبتهم 

11-5.31.931الذین أنجبتهم األممجموع عدد األطفال
3-1.10.680)ذكور(عدد األفراد العاملین في األسرة 
3-0.30.500)إناث(عدد األفراد العاملین في األسرة 
3-1.40.750مجموع عدد العاملین في األسرة

15000- 2278.81535.0150)*بالشاقل(متوسط دخل األسرة الشهري 
90- 52.57.2038عمر األب
67- 46.36.0237عمر األم

35- 25.03.5117عمر األب عند الزواج
29- 19.53.0315عمر األم عند الزواج

.2007المسح المیداني : المصدر
)دینار0.7=الدوالر*(

:العمر األمثل للزواج من وجهة نظر الطالبات



فـي 2005المركزي لإلحـصاء الفلـسطیني عـام بلغ متوسط العمر عند الزواج األول حسب بیانات الجهاز
ولكـن هـذا المتوسـط تفـاوت مـا بـین . سـنة لإلنـاث19.4سـنة للـذكور، و 24.7األراضي الفلسطینیة نحـو 

سنة لإلناث 19.1سنة للذكور و 24.1سنة لإلناث في الضفة الغربیة إلى 19.6سنة للذكور و 25.2
).21(في قطاع غزة 

سـنة، وقـد تـراوح هـذا 22.1ل لزواج البنـت مـن وجهـة نظـر طالبـات الجامعـة نحـو بلغ متوسط العمر األمث
سنة، وهذا المتوسط أعلى من متوسط العمر عند الزواج إلناث في الضفة الغربیـة 30-18العمر ما بین 

ســنة، ولكنــه أقــل مــن متوســط العمــر لإلنــاث الحاصــالت علــى مؤهــل 19.1نحــو 2001والــذي بلــغ عــام 
یتــــضح مــــن ذلــــك أن الطالبــــات یــــرغبن بــــالزواج مــــع انتهــــاء ). 22(ســــنة 23.9لى نحــــو بكــــالوریوس فــــأع

ســنة، 22دراسـتهن الجامعیــة، فمـن المعــروف أن غالبیـة الطالبــات یكملـن دراســتهن الجامعیـة عنــد بلـوغهن 
ســـنة، ومرحلـــة البكـــالوریوس تنهیهـــا 18حیـــث أن معظـــم الطالبـــات یكملـــن المرحلـــة الثانویـــة عنـــد بلـــوغهن 

وهــذا یــدل مــا للــزواج مــن أثــر علــى حیــاة الفتــاة ومــستقبلها علــى الــرغم مــن . ســنوات تقریبــا4ة فــي الطالبــ
تحصیلها الجامعي، إال أنها تنظر إلى الـزواج كنـوع مـن االسـتقرار وتكـوین األسـرة، وتـتخلص مـن العـادات 

قـــضت هـــذه والتقالیـــد وخاصـــة نظـــرة المجتمـــع لهـــا بأنهـــا عـــانس وكبـــرت فـــي العمـــر، علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا
ومن هذا یتضح أیضا أن الفتاة تفكر في الـزواج قبـل تفكیرهـا بالعمـل، وذلـك . السنوات على مقاعد الدراسة

.على اعتبار أن الزوج هو المسئول عن األسرة وتكالیف الزواج واإلنفاق على األسرة مستقبال
.فیة وخلفیتها االجتماعیةوقد تفاوتت نظرة الطالبات نحو العمر عند الزواج حسب خصائصها الدیموغرا

:عمر الطالبة
إن للعمر الحالي تأثیر على النظرة للعمر المثالي عند الزواج، فالفتاة الصغیرة تنظر إلى أن العمر مـا زال 
أمامها، وأن لدیها الوقت لتكون قادرة على اختیار الزوج المناسب، في حـین أنـه كلمـا تقـدم بهـا العمـر تـرى 

فعنـد اختبـار الفرضـیة الـصفریة التـي تقـول ال توجـد فـروق ذات . المناسب تقلأن فرص اختیارها للشخص
.بین العمـر الـذي تـراه الطالبـة مناسـبا للـزواج وعمرهـا الحـالي0.05داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

فقد تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلـة التـي تقـول توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة علـى 
بــین العمــر الــذي تــراه الطالبــة مناســبا للــزواج وعمرهــا الحــالي العمــر، حیــث كانــت 0.05مــستوى المعنویــة 

، فقــد ارتفــع العمــر الــذي )2جــدول رقــم (قیمــة مربــع كــاي المحــسوبة أكبــر مــن قیمــة مربــع كــاي المجدولــة 
ســنة للطالبــات 22.7ســنة، إلــى 20للطالبــات اللــواتي أعمــارهن أقــل مــن 22.1أعتبــر مثالیــا للــزواج مــن 

سنة فأكبر، وهذا یـدل علـى أن الفتـاة كلمـا كبـرت فـي العمـر تحـاول أن ترتفـع بـالعمر 23اللواتي أعمارهن 
سـنة فـأكثر 23المثالي للزواج، وذلـك حتـى ترضـي نفـسها، ولكننـا نجـد هنـا أن الطالبـات اللـواتي أعمـارهن 

أن تلـك الطالبـات اعتبـرن أن قطـار الـزواج أعطین أعمارا مثالیة للزواج أقـل مـن أعمـارهن، ممـا یـدل علـى
قــد فــاتهن، إال أن الفجــوة لــم تكــن كبیــرة، وذلــك علــى اعتبــار أنهــن مــا زلــن علــى مقاعــد الدراســة، مــن جهــة 



أخرى، نجد أن تلك الطالبات وحسب ما أفدن به من عمر مثالي للزواج فإنهن قد یقدمن علـى الـزواج قبـل 
.إنها دراستهن الجامعیة

: عمر األب
- 38سنة، وقد تفاوتت أعمار اآلباء ما بین 52.5بلغ متوسط عمر آباء الطالبات اللواتي شملهن المسح 

، وقــد تفــاوت متوســط العمــر عنــد الــزواج األول لآلبــاء حــسب العمــر الحــالي لهــم )1جــدول رقــم (ســنة 90
سـنة لآلبـاء 23.6، حیث ارتفع متوسط العمر عند الزواج األول لآلباء من 2007حسب المسح المیداني 

.     سنة فأكثر50سنة لآلباء اللذین أعمارهم الحالیة 25.8سنة، إلى 50اللذین أعمارهم الحالیة أقل من 
وعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى المعنویـــة 

فقـد تـم رفـض الفرضـیة الـصفریة، وقبـول .الـدهابین العمر الذي تـراه الطالبـة مناسـبا للـزواج وعمـر و 0.05
بـین العمـر الـذي 0.05الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدها، حیث كانت قیمة مربع كـاي المحـسوبة أكبـر مـن قیمـة مربـع كـاي 
ســنة 23.4فــاوت متوســط العمــر الــذي تــراه الطالبــة مثالیــا للــزواج مــن ، حیــث ت)2جــدول رقــم (المجدولــة 

49-40للطالبــات اللــواتي أعمــار آبــائهن 21.8ســنة، إلــى 40للطالبــات اللــواتي أعمــار آبــائهن أقــل مــن 
سـنة للطالبـات اللـواتي أعمـار 21.9سـنة، و 59-50سنة للطالبات اللواتي أعمار آبـائهن 22.4سنة و 
وعلـى الـرغم مـن أن العالقـة 0.03–من جهـة أخـرى، بلـغ معامـل ارتبـاط بیرسـون . أكثرسنة ف60آبائهن 

ممــا 0.05ســلبیة، إال أن قیمــة معامــل االرتبــاط صــغیرة جــدا وغیــر دالــة إحــصائیا علــى مــستوى المعنویــة 
سبق نجد أنه ال یوجد نمط محـدد لتقریـر العمـر األمثـل للـزواج حـسب عمـر األب وٕان كـان هنـاك اخـتالف 

.تقریر هذا العمر حسب الفئة العمریة لألبفي 
: عمر األم

سنة، وقد تفاوتت أعمار األمهات مـا بـین 46.3بلغ متوسط عمر أمهات الطالبات اللواتي شملهن المسح 
49-40مــا بــین %) 84.6(، وقــد تركــزت معظــم أعمــار أمهــات الطالبــات )1جــدول رقــم (ســنة 37-67

زواج األول لألمهـــات حـــسب العمـــر الحـــالي لهـــم حـــسب المـــسح ســـنة، وقـــد تفـــاوت متوســـط العمـــر عنـــد الـــ
سـنة لألمهـات اللـواتي 17.6، حیث ارتفع متوسط العمر عنـد الـزواج األول لألمهـات مـن 2007المیداني 

ســنة، و 59-40سـنة لألمهــات اللــواتي أعمــارهم الحالیــة 19.8ســنة، إلــى 40أعمـارهن الحالیــة أقــل مــن 
. سنة فأكثر60ن الحالیة لألمهات اللواتي أعماره19.1

العالقة بین العمر الذي اعتبر مثالیا للزواج من قبل الطالبات) 2(جدول رقم 
وبعض الخصائص ألفراد العینة

المتغیر قیمة مربع  مستوى  درجات  قیمة مربع 



كاي 
المحسوبة

المعنویة الحریة كاي المجدولة

عمر الطالبة 118.868 0.003* 80 101.9
عمر األم 50.907 0.010* 30 43.8

عمر األب 74.049 0.001* 40 55.8
المستوى التعلیمي لألب 78.524 0.006* 50 67.5
المستوى التعلیمي لألم 103.396 0.000* 50 67.5

مكان السكن األصلي 
للطالبة

23.342 0.189 20 31.4

الكلیة 29.116 0.001* 10 18.3
المستوى الدراسي 72.420 0.001* 40 55.8
الحالة الزواجیة 25.318 0.190 20 31.4

متوسط الدخل الشهري 
لألسرة

86.939 0.001* 50 67.5

.2007من حسابات الباحث، المسح المیداني : المصدر
0.05دال على مستوى المعنویة * 

نویـــة وعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى المع
فقـد تـم رفـض الفرضـیة الـصفریة، وقبـول .بین العمر الذي تراه الطالبة مناسـبا للـزواج وعمـر والـدتها0.05

بـین العمـر الـذي 0.05الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 
المحسوبة أكبر مـن قیمـة مربـع كـاي تراه الطالبة مناسبا للزواج وعمر والدتها، حیث كانت قیمة مربع كاي

ســنة 22.1، حیــث تفــاوت متوســط العمــر الــذي تــراه الطالبــة مثالیــا للــزواج مــن )2جــدول رقــم (المجدولــة 
49-40للطالبات اللواتي أعمار أمهـاتهن 22.2سنة، إلى 40للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن أقل من 

سنة للطالبات اللواتي أعمار 22.3سنة، و 59-50هن سنة للطالبات اللواتي أعمار أمهات21.9سنة و 
وعلى الـرغم مـن أن العالقـة 0.02–من جهة أخرى، بلغ معامل ارتباط بیرسون . سنة فأكثر60أمهاتهن 

ممــا 0.05ســلبیة، إال أن قیمــة معامــل االرتبــاط صــغیرة جــدا وغیــر دالــة إحــصائیا علــى مــستوى المعنویــة 



لتقریر العمر األمثل للزواج حسب عمر األم وٕان كان هناك اختالف في سبق نجد أنه ال یوجد نمط محدد
.تقریر هذا العمر حسب الفئة العمریة لألم

:المستوى التعلیمي لألب
للتعلـیم أثـر كبیـر فـي مختلـف المجـاالت االجتماعیـة واالقتـصادیة لحیـاة اإلنـسان، فهـو یـشكل لدیـه الــوعي، 

بـاختالف درجـة تحـصیله العلمـي، وهـذا ینطبـق أیـضا علـى تـأثیر وربما تختلف نظرته تجاه بعض القـضایا 
التعلــیم علــى العمــر عنــد الــزواج، فأشــارت بیانــات الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلــسطیني، أنــه كلمــا ارتفــع 
مستوى تعلیم الزوج ارتفع العمر عند الزواج األول له، فقـد بلـغ متوسـط العمـر عنـد الـزواج األول فـي العـام 

سنة، و 22.2اضي الفلسطینیة بین الذكور الحاصلین على مؤهل علمي ابتدائي فما دون في األر 2001
). 23(سنة للحاصلین علـى مؤهـل بكـالوریوس فـأعلى 26.9سنة للحاصلین على مؤهل ثانوي، و 24.0

تفــاوت متوســط العمــر عنــد الــزواج آلبــاء الطالبــات اللــواتي شــملهن المــسح 2007أمــا حــسب بیانــات مــسح 
سنة 24.9سنة للحاصلین على مؤهل ثانوي، و 25.7سنة للحاصلین على مؤهل ابتدائي، و 23.9من 

.للحاصلین على مؤهل جامعي
وعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى المعنویـــة 

فقــد تـــم رفــض الفرضـــیة .ي لوالـــدهابــین العمــر الـــذي تــراه الطالبـــة مناســبا للـــزواج والمــستوى التعلیمــ0.05
0.05الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویـة 

بـــین العمـــر الـــذي تـــراه الطالبـــة مناســـبا للـــزواج والمـــستوى التعلیمـــي لوالـــدها، حیـــث كانـــت قیمـــة مربـــع كـــاي 
، حیــث تفـــاوت متوســط العمـــر الــذي تـــراه )2جــدول رقـــم (المحــسوبة أكبــر مـــن قیمــة مربـــع كــاي المجدولـــة 

ـــزواج مـــن  ـــائهن ابتـــدائي فأقـــل، و 22.0الطالبـــة مثالیـــا لل ـــیم آب 22.2ســـنة للطالبـــات اللـــواتي مـــستوى تعل
.سنة للطالبات اللواتي مستوى تعلیم آبائهن جامعي22.2للطالبات اللواتي مستوى تعلیم  آبائهن ثانوي و 

:المستوى التعلیمي لألم
أشارت بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، ارتفاع متوسط العمر عند الـزواج األول بـین اإلنـاث 
كلما ارتفع المستوى التعلیم لهن، كما هو الحال عند الذكور، فقد بلغ متوسط العمـر عنـد الـزواج األول فـي 

16.9ي ابتـدائي فمـا دون في األراضي الفلسطینیة بین اإلنـاث الحاصـالت علـى مؤهـل علمـ2001العام 
ســـنة للحاصـــالت علــى مؤهـــل بكـــالوریوس 23.9ســـنة للحاصــالت علـــى مؤهـــل ثــانوي، و 19.8ســنة، و 
تفاوت متوسط العمر عنـد الـزواج ألمهـات الطالبـات اللـواتي 2007أما حسب بیانات مسح ). 24(فأعلى 

ســنة للحاصــالت 19.5ســنة لألمهــات للحاصــالت علــى مؤهــل ابتــدائي، إلــى 18.7شــملهن المــسح مــن 
.سنة للحاصالت على مؤهل جامعي22.0على مؤهل ثانوي، و 

وعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى المعنویـــة 
ــدتها0.05 فقــد تــم رفــض الفرضــیة .بــین العمــر الــذي تــراه الطالبــة مناســبا للــزواج والمــستوى التعلیمــي لوال
0.05یة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویـة الصفر 



بــین العمـــر الـــذي تــراه الطالبـــة مناســـبا للـــزواج والمــستوى التعلیمـــي لوالـــدتها، حیـــث كانــت قیمـــة مربـــع كـــاي 
الــذي تـــراه ، حیــث تفـــاوت متوســط العمـــر)2جــدول رقـــم (المحــسوبة أكبــر مـــن قیمــة مربـــع كــاي المجدولـــة 

22.1ســـنة للطالبـــات اللـــواتي مـــستوى تعلـــیم أمهـــاتهن ابتـــدائي فأقـــل، و 22.2الطالبـــة مثالیـــا للـــزواج مـــن 
ســـنة للطالبـــات اللـــواتي مـــستوى تعلـــیم أمهـــاتهن 22.5للطالبـــات اللـــواتي مـــستوى تعلـــیم أمهـــاتهن ثـــانوي و 

.جامعي
:مكان السكن األصلي للطالبة

عمر الذي اعتبر مثالیا للزواج حسب المنطقة التي وفدت منهـا الطالبـة، فقـد یكاد ال یوجد فرق یذكر بین ال
ســنة 22.5ســنة لكــل مــن اإلنــاث اللــواتي أفــدن بــأنهن مــن قــرى أو مــدن، مقابــل 22.0بلــغ هــذا المتوســط 

لإلنــاث اللــواتي أفــدن بــأنهن مــن مخیمــات، حیــث أن نــسبة اإلنــاث اللــواتي أفــدن بــأنهن مــن مخیمــات بلغــت 
ولـذلك . من حجم العینة، وهي تقریبا نفس نسبة الطالبات اللـواتي مـن المخیمـات فـي الجامعـة% 4.6نحو 

. لم یكن لعینتهن أثر یذكر في النمط العام الذي أفادت به بقیة الطالبات اللواتي وفدن من القرى أو المـدن
على مـستوى المعنویـة ولذلك فعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

فقـد تـم قبـول الفرضـیة .بین العمر الـذي تـراه الطالبـة مناسـبا للـزواج ومكـان الـسكن األصـلي للطالبـة0.05
).2جدول رقم (الصفریة، حیث كانت قیمة مربع كاي المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة 

:  الكلیة
ة تم تقسیم كلیات الجامعة إلى قسمین رئیسیین هما كلیة، ولغرض الدراس18تضم جامعة النجاح الوطنیة 

.الكلیات العلمیة والكلیات اإلنسانیة
تفاوتت النظرة حول العمر المثالي للزواج ما بـین طالبـات الكلیـات العلمیـة والكلیـات اإلنـسانیة، فبینمـا كـان 

. ت الكلیــات اإلنــسانیةســنة لطالبــا21.9ســنة، كــان 22.5العمــر المثــالي للــزواج لطالبــات الكلیــات العلمیــة 
ربمــا یكــون الــسبب فــي ارتفــاع العمــر المثــالي لطالبــات الكلیــات العلمیــة هــو عــدد الــسنوات الالزمــة للتخــرج 

سنوات، وبذلك یكون عمر الطالبـة عنـد التخـرج حـوالي 5منها فغالبیة هذه الكلیات بحاجة على األقل إلى 
یبا مع عمرها عند التخرج، بمعنى أنها ترغب فـي سنة، ولذلك جاءت وجهة نظر الطالبات مطابقة تقر 23

.الزواج فور تخرجها، وهذا یعود للعادات والتقالید السائدة في المجتمع
ـــى مـــستوى  ـــة إحـــصائیة عل ـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات دالل ـــد اختب ـــذلك، فعن ول

فقد تم رفض الفرضیة .كلیة التي تدرس فیهابین العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج وال0.05المعنویة 
0.05الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویـة 

بـــین العمـــر الـــذي تـــراه الطالبـــة مناســـبا للـــزواج والكلیـــة التـــي تـــدرس فیهـــا ، حیـــث كانـــت قیمـــة مربـــع كـــاي 
).2جدول رقم (مجدولة المحسوبة أكبر من قیمة مربع كاي ال

:المستوى الدراسي



كان للمستوى الدراسي للطالبة تأثیر على تفضلیها للعمر المثالي للزواج، حیث أن المستوى الدراسـي عـادة 
للطالبـات فـي مـستوى الـسنة 21.9ما یـرتبط طردیـا بعمـر الطالبـة، فمـثال ارتفـع العمـر المثـالي للـزواج مـن 

حیث أن الفتاه عادة ترغب في أن . لواتي في مستوى السنة الخامسة فأعلىللطالبات ال23.7األولى، إلى 
.  یكون العمر المثالي للزواج مقاربا لعمرها عند التخرج

ولـــذلك، فعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى 
فقـــد تـــم رفـــض .للـــزواج والمـــستوى الدراســـي للطالبـــةبـــین العمـــر الـــذي تـــراه الطالبـــة مناســـبا 0.05المعنویـــة 

الفرضـــیة الـــصفریة، وقبـــول الفرضـــیة البدیلـــة التـــي تقـــول توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى 
بین العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج  والمستوى الدراسـي للطالبـة، حیـث كانـت قیمـة 0.05المعنویة 

).2جدول رقم (مة مربع كاي المجدولة مربع كاي المحسوبة أكبر من قی
:الحالة الزواجیة

لم تكن هناك فروق تذكر في العمر الذي اعتبر مثالیا للـزواج حـسب الحالـة الزواجیـة للطالبـة، فقـد اختلـف 
21.0للطالبــات المخطوبــات، وٕالــى 21.9ســنة للطالبــات العزبــاوات، إلــى 22.2متوســط هــذا العمــر مــن 
من المالحظ هنا، أن الطالبات المتزوجات فضلن عمرا أقل من غیـرهن، وذلـك . سنة للطالبات المتزوجات

یـــدل علـــى أنهـــن راضـــیات بـــزواجهن باألعمـــار التـــي تـــزوجن بهـــا، علـــى الـــرغم مـــن وجـــودهن علـــى مقاعـــد 
. الدراسة

وعنـــد اختبـــار الفرضـــیة الـــصفریة التـــي تقـــول ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة علـــى مـــستوى المعنویـــة 
فقـــد تـــم قبـــول الفرضــــیة .ین العمـــر الـــذي تـــراه الطالبـــة مناســـبا للــــزواج والحالـــة الزواجیـــة للطالبـــةبـــ0.05

وذلك ).  2جدول رقم (الصفریة، حیث كانت قیمة مربع كاي المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة 
ظهــر فروقــات ألن نــسبة الطالبــات المتزوجــات والمخطوبــات أقــل مــن نــسبة المتزوجــات بكثیــر وعلیــه فلــم ت

.واضحة في هذا المجال
:متوسط الدخل الشهري لألسرة

لدخل األسرة تأثیر كبیر على مستواها االقتصادي واالجتماعي في المجتمـع، فهـو أهـم المؤشـرات فـي قـدرة 
األسرة على شراء حاجیاتها ومتطلباتها وتعلیم أبنائها وغیره من األمور الحیاتیـة، ولـذلك فـإن تفـاوت الـدخل 

فعنـد . ألسر یلعب دورا هاما في نظرة أفـراد تلـك األسـر تجـاه بعـض القـضایا االجتماعیـة واالقتـصادیةبین ا
بـین 0.05اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویـة 

قــد تــم رفــض الفرضــیة ف.العمــر الــذي تــراه الطالبــة مناســبا للــزواج ومتوســط الــدخل الــشهري ألســرة الطالبــة
0.05الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویـة 

بین العمر الذي تراه الطالبة مناسبا للزواج  ومتوسط الدخل الشهري ألسرة الطالبة، حیث كانت قیمة مربع 
حیـث تفـاوت متوسـط العمـر الـذي تـراه ). 2ل رقـم جدو (كاي المحسوبة أكبر من قیمة مربع كاي المجدولة 

شــاقل إلــى 3000سـنة للطالبــات اللــواتي متوسـط دخــول أسـرهن أقــل مـن 22.0الطالبـة مثالیــا للـزواج مــن 



هــذا یــشیر إلــى أنــه كلمــا ارتفــع . شــاقل فــأكثر3000ســنة للطالبــات اللــواتي متوســط دخــول أســرهن 23.4
اة مناســبا لزواجهــا، وذلــك نــاتج عــن تبــاین الظــروف االقتــصادیة دخــل األســرة ارتفــع العمــر الــذي تــراه الفتــ

.واالجتماعیة التي تعیشها تلك األسر

:نظرة الطالبات تجاه بعض قضایا الزواج
اشــتملت اســتمارة المــسح علــى بعــض األســئلة المتعلقــة بقــضایا الــزواج مــن أجــل أخــذ رأي الطالبــات فیهــا، 

تیـار شـریك حیاتهـا، وبعـض األمـور الـصحیة واالجتماعیـة المتعلقـة ألنها تقیس مقدار وعیها وقرارها في اخ
.بالزواج

مــن الطالبــات اللــواتي شــملهن المــسح بــأنهن یفــضلن أن % 72.6أفــادت : الفــرق بــین عمــر الــزوج والزوجــة
یكون عمر أزواجهن أكبر من أعمارهن، وهذا هو النمط الشائع في معظم المجتمعات الشرقیة، فالزوج هو 

ن تكوین األسرة واإلنفاق علیها، ولذلك علیة قضاء فترة أطول في العزوبیة من أجل أن بـصبح المسئول ع
قــادرا علـــى تكـــوین هـــذه األســـرة، وهـــذا یتـــضح أیــضا مـــن خـــالل مقارنتنـــا لمتوســـط عمـــر الـــزواج األول بـــین 

). 25(ســنة للــذكور25.2ســنة لإلنــاث إلــى  19.6الــذكور واإلنــاث فــي الــضفة الغربیــة حیــث تفــاوت مــن 
مــن الطالبــات رغــبن بــأن یكــون عمــر الــزوج والزوجــة متــساویین، فــي حــین أن % 24.2وبالمقابــل نجــد أن 

.منهن فقط أفدن بأنهن یرغبن بأن یكون عمر الزوجة أكبر من عمر الزوج% 3.2
مــن الطالبــات اللــواتي شــملهن المــسح بــأن فحــص الــدم للخــاطبین قبــل % 86أفــادت : فحــص دم الخــاطبین

ي وذلــك الكتــشاف األمــراض الوراثیــة، وهــذا یــدل علــى مقــدار الــوعي لــدى الطالبــات فــي هــذا الــزواج ضــرور 
علمــا بأنــه یطلــب فــي الــضفة الغربیــة ضــرورة إجــراء فحــص الــدم لــدى األشــخاص المقبلــین علــى . المجــال

.الزواج قبل عقد القران لمعرفة إذا ما كانوا حاملین لمرض التالسیمیا فقط
مــن الطالبـات بـأنهن یفــضلن زواج األقـارب، وهـذا دلیــل علـى مـدى تفــضیل % 75.6قالـت : زواج األقـارب

هـذا الـنمط مــن الـزواج داخـل المجتمــع الفلـسطیني علــى الـرغم مـن األمــراض الوراثیـة التـي یمكــن تتنقـل مــن 
جراء هذا الزواج، على الرغم من أن غالبیة الطالبات اللواتي شملهن المسح طالبن بضرورة إجراء الفحص 

.قبل الزواج، إال أن العادات والتقالید ودور العائلة ما زال موجودا في المجتمع الفلسطینيالطبي
مـــن الطالبـــات اللـــواتي شـــملهن المـــسح علـــى % 82.5وافقـــت : وضـــع تـــشریع یحـــدد العمـــر األدنـــى للـــزواج

وعي هذه النسبة المرتفعة جاءت بسبب. ضرورة وضع تشریع واضح یحدد عمرا أدنى للزواج عند الفتیات
.الطالبات لمخاطر الزواج المبكر

فقط من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأنهن یستطعن أن یرفضن الزواج % 24.8أفادت : اختیار الزوج
% 68.6إذا لــم یقتــنعن بالــشاب المتقــدم لــزواجهن علــى الــرغم مــن موافقــة أهلهــن علیــه، فــي حــین نجــد أن 

العــادات والتقالیــد فــي مجــال الــزواج ودور األهــل فــي مــن هــذا یتــضح دور. أفــدن أنهــن ال یــستطعن ذلــك
.اختیار زوج مناسب البنتهم، على اعتبار أنهم أكثر خبرة ودرایة في مثل هذه األمور



:أثر بعض المتغیرات في نظرة الطالبات تجاه بعض قضایا الزواج
0.05على مستوى المعنویـة عند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 

الفـرق بـین عمـر الـزوج والزوجـة، فحـص دم الخـاطبین، زواج (بین نظرة الطالبة تجاه بعض قضایا الـزواج 
ومجموعـــة مــن المتغیـــرات المـــستقلة ) األقــارب، وضـــع تــشریع یحـــدد العمـــر األدنــى للـــزواج، واختیــار الـــزوج

فقـد تـم قبـول الفرضـیة الـصفریة، حیـث ).الدراسيالعمر، مكان السكن األصلي، الكلیة، والمستوى(للطالبة 
جـدول رقـم (كانت قیمة مربع كاي المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة في جمیع هـذه الفرضـیات 

3 .(

أثر بعض المتغیرات في نظرة الطالبات تجاه ) 3(جدول 
بعض قضایا الزواج

عمر 
الطالبة

مكان السكن 
األصلي

الكلیة المستوى 
دراسيال

الفرق بین عمر الزوج قیمة مربع  كاي المحسوبة 18.618 0.557 0.110 9.295
والزوجة مستوى المعنویة 0.289 0.968 0.946 0.318

درجات الحریة 16 4 2 8
قیمة مربع كاي المجدولة 26.3 9.49 5.99 15.5

فحص الدم للخاطبین قیمة مربع كاي المحسوبة 18.982 1.709 1.946 8.496
مستوى المعنویة 0.274 0.789 0.378 0.387
درجات الحریة 16 4 2 8

قیمة مربع كاي المجدولة 26.3 9.49 5.99 15.5
زواج األقارب قیمة مربع كاي المحسوبة 15.155 5.020 0.831 7.076

مستوى المعنویة 0.513 0.285 0.660 0.528
درجات الحریة 16 4 2 8

مربع كاي المجدولةقیمة  26.3 9.49 5.99 15.5
تشریع یحدد العمر  قیمة مربع كاي المحسوبة 4.670 2.172 2.526 3.653

األدنى للزواج مستوى المعنویة 0.997 0.704 0.283 0.887
درجات الحریة 16 4 2 8

قیمة مربع كاي المجدولة 26.3 9.49 5.99 15.5
اختیار الزوج المحسوبةقیمة مربع كاي 9.577 7.938 1.473 6.377

مستوى المعنویة 0.888 0.094 0.479 0.605



درجات الحریة 16 4 2 8
قیمة مربع كاي المجدولة 26.3 9.49 5.99 15.5

.2007من حسابات الباحث، المسح المیداني : المصدر
0.05دال على مستوى المعنویة * 

ات نحــو هــذه القــضایا یعــود إلــى التــشابه الكبیــر للطالبــات فــي العمــر إن عــدم وجــود فــروق فــي نظــرة الطالبــ
حیــث أنهــن فــي نفــس الفئــة العمریــة، وكــذلك نظــرتهن إلــى مثــل هــذه األمــور ال تختلــف كثیــرا بــسبب كــونهن 
یدرسن في نفس الجامعة ولهن نفس المستوى الثقافي تقریبا، لذلك لم تظهر أیة فروق واضحة في نظرتهن 

.لتي تم طرحهاتجاه القضایا ا

:عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات
بلــغ متوســط عــدد األطفــال الــذین ســبق إنجــابهم لكــل امــرأة فــي األراضــي الفلــسطینیة حــسب بیانــات الجهــاز 

، وقــــد تفاوتــــت مــــستویات 2004-2000طفــــل خــــالل الفتــــرة 4.5المركــــزي لإلحــــصاء الفلــــسطیني نحــــو 
لسطینیة حـسب مـستوى التحـصیل العلمـي للمـرأة حیـث بلغـت معـدالت الخـصوبة الخصوبة في األراضي الف

الـذي 2004الكلیة بین النساء اللواتي مؤهلهن أقل من الثانوي حسب بیانات المسح الصحي الـدیموغرافي 
مولـود بـین النـساء 4.6مولود، في حین بلغ نحو 4.8أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني حوالي 

). 26(مؤهلهن أعلى من التعلیم الثانوي اللواتي
الـذي أجـراه الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطیني 2004كما وتشیر بیانات المسح الصحي الدیموغرافي 

مـن النـساء المبحوثـات أشـرن إلـى أنهـن یعتقـدن بـأن الحجـم المثـالي لألسـرة یقـل عـن % 1.8أیضا إلى أن 
ـــین، وأن  ـــى أن حجـــم األســـر % 8.0طفل ، فیمـــا أشـــارت )مـــستوى اإلحـــالل(ة المثـــالي هـــو طفـــالن أشـــرن إل

أشــرن إلــى أن حجــم األســرة % 38.7مــنهن إلــى أن حجــم األســرة المثــالي هــو ثالثــة أطفــال، وأن % 4.8
. منهن إلى أن الحجم المثالي لألسرة هو خمسة أطفال فأكثر% 30.8أطفال، بینما أشارت 4المثالي هو 

طفـــل للنـــساء 5.92عـــدد األطفـــال البـــاقین علـــى قیـــد الحیـــاة مـــن أمـــا حـــسب المؤهـــل العلمـــي فقـــد انخفـــض 
طفـل للنـساء اللـواتي حـصلن علـى 2.38طفـل للنـساء اللـواتي تحـصیلهن االبتـدائي إلـى 4.98األمیـات و 

طفـل 4.53أما العدد المثالي لألطفال التي ترغب المرأة في إنجابهم، فقد انخفض من . بكالوریوس فأعلى
طفـل للنـساء اللـواتي حـصلن 3.93طفل للنساء اللواتي تحصیلهن االبتدائي إلى 4.43للنساء األمیات و 

إن متوسط عدد األطفال المثالي للجامعیات هنـا أعلـى مـن المتوسـط للنـساء ). 27(على بكالوریوس فأعلى
النساء ذوات المستوى التعلیمي ابتدائي فأقل یعود لوجود عدد كاف من األبناء الباقین على قید الحیاة لدى 

.     ذوات المستوى التعلیمي المتدني
فقد بلغ متوسط عدد األطفال 2007أما حسب نتائج المسح المیداني عام 

في حین كان . طفال5.3المنجبین ألمهات الطالبات اللواتي شملهن المسح نحو 



4.3عدد األطفال المثالي والمرغوب في إنجابهم لدى الطالبات أنفسهن نحو 
شیر إلى أنه سیحد هناك انخفاض في متوسط عدد األطفال الذین هذا ی. طفال

ستنجبهم المرأة في الضفة الغربیة، ولكن لو علمنا أن تلك الطالبات هن من 
مستویات تعلیمیة عالیة عند إنهائهن لدراستهن الجامعیة، وأن مستواهن التعلیمي 

سیحصل العكس سیرتفع في األغلب عن المستوى التعلیمي ألمهاتهن لوجدنا أنه 
بمعنى أنه سیحصل هناك ارتفاع في مستویات الخصوبة، هذا إذا علمنا بأن 
متوسط عدد األطفال المثالي للنساء الحاصالت على بكالوریوس فأعلى هو 

الذي أجراه الجهاز 2004حسب بیانات المسح الصحي الدیموغرافي 3.93
.المركزي لإلحصاء الفلسطیني
مرغوب في إنجابهم قد تفاوت عند الطالبات اللواتي إن متوسط عدد األطفال ال

.شملهن المسح تبعا لخصائصهن وخلفیاتهن الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة
:عمر الطالبة

تفاوت عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات اللواتي شملهن المسح، 
ل للطالبات اللواتي طف4.3حیث كان متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم 

22-20للطالبات اللواتي أعمارهن ما بین 4.2سنة، و 20أعمارهن أقل من 
وعند اختبار . سنة فأكثر23طفل للطالبات اللواتي أعمارهن 4.6سنة، وٕالى 

الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى 
ن ترغب الطالبة في إنجابهم وعمرها بین عدد األطفال الذی0.05المعنویة 

فقد تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد . الحالي
بین عدد األطفال الذین 0.05فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

ترغب الطالبة في إنجابهم وعمرها الحالي، حیث كانت قیمة مربع كاي المحسوبة 
). 4جدول رقم (مة مربع كاي المجدولة أكبر من قی



ارتفع عدد األطفال المرغوب في إنجابهم لدى الطالبات مع تقدم عمر :عمر األم
األم، حیث بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم للطالبات اللواتي أعمار 

طفال للطالبات اللواتي أعمار 4.7طفال، و 4.1سنة نحو 50أمهاتهن أقل من 
60طفال للطالبات اللواتي أعمار أمهاتهن 4.8سنة، وٕالى 59- 50تهن أمها

وعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة . سنة فأكثر
بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في 0.05إحصائیة على مستوى المعنویة 

قبول الفرضیة البدیلة فقد تم رفض الفرضیة الصفریة، و . إنجابهم وعمر والدتها
بین عدد 0.05التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدتها، حیث كانت قیمة مربع 
وقد یكون ). 4جدول رقم (كاي المحسوبة أكبر من قیمة مربع كاي المجدولة 

نت بوالدتها وبسلوكها اإلنجابي، وقد تلعب العادات سبب التفاوت هنا هو تأثر الب
والتقالید أیضا دورا كبیرا في هذا المجال، وطبیعة العالقة بین الفتاة ووالدتها داخل 

من المعروف أنه كلما زاد عمر األم ارتفع . األسرة، ومقدار تأثیر األم على ابنتها
2004لدیموغرافي عدد األطفال المنجبین لها فحسب بیانات المسح الصحي ا

ارتفع متوسط عدد األطفال المنجبین للنساء اللواتي سبق لهن الزواج في الضفة 
طفال للنساء اللواتي 1.8سنة، و 19-15طفال للنساء أعمارهن 0.8الغربیة من 
سنة 54-50للنساء اللواتي أعمارهن 7.1سنة، ثم إلى 24-20أعمارهن 

)28 .(

عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالباتالعالقة بین) 4(جدول رقم 
وبعض الخصائص ألفراد العینة

المتغیر قیمة مربع 
كاي 

مستوى 
المعنویة

درجات 
الحریة

قیمة مربع 
كاي المجدولة



المحسوبة
عمر الطالبة 130.377 0.002* 88 113.1

عمر األم 73.543 0.000* 33 43.8
عمر األب 96.489 0.000* 44 55.8

المستوى التعلیمي لألب 83.734 0.008* 55 67.5
المستوى التعلیمي لألم 99.152 0.000* 55 67.5

مكان السكن األصلي 
للطالبة

30.292 0.112 22 33.9

الكلیة 21.489 0.029* 11 19.7
المستوى الدراسي 79.510 0.001* 44 55.8
الحالة الزواجیة 24.971 0.298 22 33.9

الدخل الشهري متوسط
لألسرة

110.123 0.000* 55 67.5

عدد األطفال المنجبین 
لألم

127.308 0.124 110 124.3

.2007من حسابات الباحث، المسح المیداني : المصدر
0.05دال على مستوى المعنویة * 

:عمر األب

كما هو الحال بالنسبة لعمر األم فقد ارتفع عدد األطفال المرغوب في إنجابهم
فقد ارتفع متوسط عدد األطفال المرغوب في . للطالبة مع تقدم والداها في العمر

سنة، إلى 50طفال للطالبات اللواتي أعمار آبائهن أقل من 4.1إنجابهم من 
5.5سنة، وٕالى 69-50طفال للطالبات اللواتي أعمار آبائهن یتراوح ما بین 4.3

وعند اختبار الفرضیة . ة فأكثرسن70طفال للطالبات اللواتي أعمار آبائهن 



الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 
فقد تم . بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم وعمر والدها0.05

رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة 
بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في 0.05وى المعنویة إحصائیة على مست

إنجابهم وعمر والدها، حیث كانت قیمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قیمة مربع 
).4جدول رقم (كاي المجدولة 

:المستوى التعلیمي لألب

لتعلیم الوالدین تأثیر واضح على أبنائهم وخاصة في طریقة تربیتهم، وربما یكون 
یر في اختیار مستقبلهم واألمور المتصلة به من حیث اختیار المهنة والزواج له تأث

فعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات . واإلنجاب وغیرها
بین عدد األطفال الذین ترغب 0.05داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

تم رفض الفرضیة الصفریة، فقد. الطالبة في إنجابهم والمستوى التعلیمي لوالدها
وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى 

بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى 0.05المعنویة 
التعلیمي لوالدها، حیث كانت قیمة مربع كاي المحسوبة أكبر من قیمة مربع كاي 

4.4حیث تباین عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من ). 4جدول رقم (المجدولة 
طفال للطالبات اللواتي یحمل 4.1طفال للطالبات اللواتي آبائهن أمیین، إلى 

.آبائهن مؤهل جامعي
:المستوى التعلیمي لألم

من المعروف أن المستوى التعلیمي للمرأة عالقة عكسیة مع عدد األطفال الذین 
في الزواج نتیجة انشغالها في التعلیم، وكذلك النظرة إلى تنجبهم، وذلك لتأخرها 

عدد األطفال المنجبین تختلف ما بین المرأة المتعلمة وغیر المتعلمة، وهذا ما 
.اتضح سابقا



عند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على 
ب الطالبة في إنجابهم بین عدد األطفال الذین ترغ0.05مستوى المعنویة 

فقد تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة . والمستوى التعلیمي لوالدتها
0.05البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى التعلیمي لوالدتها، 
جدول (ي المحسـوبة أكبر من قیمة مربع كاي المجدولة حیث كانت قیمة مربع كا

فنجد أنه قد تفاوت عدد األطفال المرغوب في إنجابهم حسب المستوى ). 4رقم 
طفال للطالبات اللواتي مستوى أمهاتهن التعلیمي إعدادي 4.4التعلیمي لألم من 

.طفال للطالبات اللواتي أمهاتهن یحملن مؤهال جامعیا4.2فأقل إلى 
:ان السكن األصليمك

لم یكن لمكان السكن األصلي للطالبة أثر في تباین عدد األطفال المرغوب في 
إنجابهم لدى الطالبات، حیث أنه في الوقت الحاضر أصبحت ال توجد فروقات 
اقتصادیة واجتماعیة تذكر بین التجمعات السكانیة في الضفة الغربیة، وذلك 

التصاالت ووسائل اإلعالم والتثقیف وغیرها النتشار التعلیم وطرق المواصالت وا
وعلیه فعند اختبار . مما قلل من وجود أي تباینات في مجاالت الحیاة المختلفة

الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى 
بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم ومكان سكنها 0.05المعنویة 

فقد تم قبول الفرضیة الصفریة، حیث كانت قیمة مربع كاي المجدولة . ياألصل
).4جدول رقم (أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة 

:الكلیة

وعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على 
والكلیة بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم 0.05مستوى المعنویة 

فقد تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة . التي تدرس فیها الطالبة
بین عدد 0.05التي تقول توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 



األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم والكلیة التي تدرس فیها الطالبة، حیث 
جدول رقم (بر من قیمة مربع كاي المجدولة كانت قیمة مربع كاي المحسوبة أك

فقد كان متوسط عدد األطفال الذین رغبت في إنجابهم الطالبات في الكلیات ). 4
طفال للطالبات اللواتي یدرسن في الكلیات 4.1طفال، مقابل 4.4العلمیة نحو 

.اإلنسانیة
:المستوى الدراسي

ألطفال المرغوب في إنجابهم كان للمستوى الدراسي للطالبة أثر في تباین عدد ا
بین الطالبات اللواتي شملهن المسح، فقد انخفض متوسط عدد األطفال المرغوب 

طفال 3.9طفال للطالبات من مستوى السنة األولى إلى 4.4في إنجابهم من 
وعند اختبار الفرضیة الصفریة التي . للطلبات من مستوى السنة الخامسة فأعلى

بین عدد 0.05داللة إحصائیة على مستوى المعنویة تقول ال توجد فروق ذات 
فقد تم رفض . األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم والمستوى الدراسي للطالبة

الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة 
في بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة0.05إحصائیة على مستوى المعنویة 

إنجابهم والمستوى الدراسي للطالبة، حیث كانت قیمة مربع كاي المحسوبة أكبر 
).4جدول رقم (من قیمة مربع كاي المجدولة 

:الحالة الزواجیة

لم یكن للحالة الزواجیة للطالبة أثر یذكر في تباین عدد األطفال المرغوب في 
المتزوجات والخاطبات إنجابهم من قبل الطالبات، وذلك بسبب قلة نسبة الطالبات

فعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول . في الجامعة مقارنة بالطالبات العزباوات
بین عدد األطفال 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 
فقد تم قبول الفرضیة . الذین ترغب الطالبة في إنجابهم والحالة الزواجیة للطالبة

ث كانت قیمة مربع كاي المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي الصفریة، حی
).4جدول رقم (المحسوبة 



:متوسط الدخل الشهري لألسرة

انخفض متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم عند الطالبات اللواتي شملهن 
4.8شاقل من 1000المسح وأفدن بأن متوسط الدخل الشهري ألسرهن أقل من 

للطالبات اللواتي أفدن بأن متوسط دخل أسرهن الشهري طفال4.1طفال، إلى 
وعلیة فعند اختبار الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد . شاقل فأكثر4000

بین عدد األطفال الذین 0.05فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 
ض فقد تم رف. ترغب الطالبة في إنجابهم ومتوسط الدخل الشهري ألسرة الطالبة

الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تقول توجد فروق ذات داللة 
بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في 0.05إحصائیة على مستوى المعنویة 

إنجابهم ومتوسط الدخل الشهري ألسرة الطالبة، حیث كانت قیمة مربع كاي 
).4جدول رقم(المحسوبة أكبر من قیمة مربع كاي المجدولة 

:عدد األطفال المنجبین لألم

لم تظهر هناك أیة فروقات في العدد المرغوب إنجابه من األطفال للطالبات وعدد 
األطفال المنجبین ألمهاتهن، فقد تبین أنه كلما زاد عدد األطفال المنجبین لألم زاد 
عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل البنت حیث بلغ معامل ارتباط بیرسون 

، وهذا أمر طبیعي بأن تتأثر 0.05وهو دال على مستوى المعنویة 0.141نحو 
فعند اختبار . الفتاة وتقتدي بوالدتها في المجاالت المختلفة، ومنها اإلنجاب

الفرضیة الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى 
في إنجابهم وعدد األطفال بین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة 0.05المعنویة 

فقد تم قبول الفرضیة الصفریة، حیث كانت قیمة مربع كاي . الذین أنجبتهم والدتها
).4جدول رقم (المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة 

:اتخاذ قرارات اإلنجاب وعدد األطفال المنجبین لألسرة



حق الزوجین من الطالبات اللواتي شملهن المسح بأن من% 67.4أفادت 
وبالتساوي اتخاذ قرارات واإلنجاب وعدد األطفال المنجبین لألسرة، بینما رأت 

منهن أفدن أنه من حق % 10.7منهن أن هذا من حق الزوجة فقط، و % 22.0
، التي 2004وبمقارنة ذلك بنتائج المسح الصحي الدیموغرافي . الزوج فقط

دد األطفال في األسرة بنسبة أظهرت أن الزوج والزوجة یتخذا القرار بشأن ع
من الحاالت، بینما % 5.8، بینما تقرر الزوجة وحدها بشأن ذلك في 78.6%

% 3.4من الحاالت، أما النسبة المتبقیة وهي % 12.2یقرر الزوج بمفرده في 
).29(فیتخذ القرار فیها من قبل اآلخرون 

تجاه النظرة لم تظهر هناك أیة فروق واضحة حسب خصائص الطالبات المختلفة 
نحو اتخاذ قرارات اإلنجاب وعدد األطفال المنجبین لألسرة، فعند اختبار الفرضیة 
الصفریة التي تقول ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة على مستوى المعنویة 

بین نظرة الطالبة تجاه اتخاذ قرارات اإلنجاب وعدد األطفال المنجبین 0.05
العمر، مكان السكن األصلي، (ستقلة للطالبة لألسرة ومجموعة من المتغیرات الم

فقد تم قبول الفرضیة الصفریة، حیث كانت قیمة مربع ). الكلیة، والمستوى الدراسي
كاي المجدولة أكبر من قیمة مربع كاي المحسوبة في جمیع هذه الفرضیات 

) 5جدول رقم (

المنجبین لألسرة العالقة بین اتخاذ قرارات اإلنجاب وعدد األطفال ) 5(جدول رقم 
وبعض الخصائص ألفراد العینة

المتغیر قیمة مربع 
كاي 

المحسوبة

مستوى 
المعنویة

درجات 
الحریة

قیمة مربع 
كاي المجدولة

عمر الطالبة 21.357 0.165 16 26.3



مكان السكن األصلي 
للطالبة

7.123 0.130 4 9.49

الكلیة 0.205 0.903 2 5.99
المستوى الدراسي 10.405 0.238 8 15.5

.2007من حسابات الباحث، المسح المیداني : المصدر
0.05دال على مستوى المعنویة * 

:تفضیالت اإلنجاب

طفال، 2.4بلغ متوسط عدد األطفال الذكور الذي ترغب الطالبة في إنجابه نحو 
من هذا یتضح مدى تفضیل إنجاب الذكور في . طفال من اإلناث1.9مقابل 

ى الرغم من أن عینة الدراسة من الطالبات الجامعیات واللواتي یفترض المجتمع عل
إال أن العادات والتقالید . أن یكن على مستوى من الوعي واإلدراك في هذا المجال

وطبیعة المجتمع الشرقي الذكوري تبقي الحكم في هذا المجال وتعطي األفضلیة 
سیحمل اسم العائلة وهو دائما إلنجاب الذكور، وذلك العتبار الذكر هو الذي

وحسب . المعیل المستقبلي لألسرة، باإلضافة إلى االعتبارات االجتماعیة األخرى
فقد لوحظ أنه كلما زاد عدد كل من 2004نتائج المسح الصحي الدیموغرافي 

الذكور واإلناث الباقین على قید الحیاة قل عدد كل من الذكور واإلناث اإلضافیین 
ظم الحاالت یكون عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من المرغوبین، وفي مع

). 30(الذكور أكثر من اإلناث 

:النتائج والتوصیات

بلغ متوسط العمر المثالي للزواج من قبل الطالبات في جامعة النجاح الوطنیة 
وقد . سنة وهو تقریبا مساو للعمر الذي تتخرج فیه الفتاة من الجامعة22.1نحو 

هذا العمر بعدد من المتغیرات الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة تأثر اختیار 



والعمر الذي اعتبرته الطالبات مثالیا للزواج أقل متوسط . المتعلقة بالفتاة ووالدیها
العمر الموجود في األراضي الفلسطینیة للنساء الحاصالت على مؤهل بكالوریوس 

البات تجاه عمر الزوجین، وضرورة لم توجد هناك اختالفات في نظرة الط. فأعلى
فحص الدم للمقدمین على الزواج، وزواج األقارب، ووضع تشریع یحدد العمر 

.األدنى لزواج اإلناث، واختیار شریك الحیاة
طفال، 4.3بلغ متوسط عدد األطفال المرغوب في إنجابهم من قبل الطالبات نحو 

وقد تأثر . لمجتمع الفلسطینيوهو أعلى من متوسط إنجاب النساء الجامعیات في ا
العدد المرغوب فیه من األطفال بالنسبة للطالبات بجملة من المتغیرات 

كان لعدد األطفال الذین أنجبتهم األم . الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة
رأت غالبیة . عالقة طردیة وبین عدد األطفال الذین ترغب الطالبة في إنجابهم

كان عدد . لزوجین معا اختیار عدد األطفال في األسرةالطالبات أن من حق ا
األطفال المرغوب في إنجابهم من الذكور أكبر من عدد األطفال المرغوب في 

.إنجابهم من اإلناث
بناء على ما تقدم، فإن هذه الدراسة توصي بضرورة تثقیف الطالبات في مجال 

ن السلوك اإلنجابي لهن الصحة اإلنجابیة، على اعتبار أنهن أمهات المستقبل، وأ
.  هو الذي سیحدد اتجاهات الخصوبة في المجتمع الفلسطیني مستقبال
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