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شكش وعشفاى
أتقدم ببالغ الشكر والعرفان من جميع أفراد فريق التدريس في قسم اإلحصاء التطبيقي لمدراسات العميا في
جامعة األزىر ،والممثمة بكل من الدكتور عبد اهلل اليبيل ،والدكتور سمير صافي ،وأخص بالشكر
الدكتور محمود عكاشة ،عمى جيوده الكبيرة التي بذليا إلخراج ىذه الدراسة إلى حيز الوجود ،كما أتقدم
ببالغ الشكر واالمتنان لدكتور حازم الشيخ أحمد الذي كان عضواً في لجنة تقييم الرسالة الحالية.
كما وأخص باالمتنان كافة الزمالء والزميالت الذين رافقوني في درب الدراسة عمى مساىماتيم
ومشاركاتيم وأخص الزميل خالد المغاري ،الذي لم يتوانى عن تقديم المساعدة والنصح وخاصة في مجال
تحميل البيانات ،وكذلك فالشكر موصول لألخ الفاضل إياد محيسن الذي كان سباق ًا في المساعدة و
تقديم العون.
وال يفوتني في ىذا المقام أن أوجو شكري لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،الذي قام بتقديم
بناء عمى مبدأ
التسييالت الالزمة لوصول البيانات الخاصة بيذه الدراسة بدون أي تعقيدات وذلك ً
التعاون الذي يربطو بجامعة األزىر في غزة.

الولخص باللغت العشبيت
تيدف ىذه الدراسة إلى بناء نموذج مناسب لمحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة باالعتماد عمى المتغيرات
التالية ( :المنطقة ،مجموع الوالدات الحية ،ماضي استخدام السيدة ألحد وسائل تنظيم األسرة ،عمر
السيدة ،ىل يوجد صمة قرابة بين السيدة وزوجيا ،تعميم السيدة ،عمل السيدة ،مدى معرفة السيدة
باألمراض المنقولة جنسياً ،مناقشة السيدة مسألة عدد األبناء مع الزوج ،التعرض لالجياض من قبل،
صاحب السمطة في قرار تنظيم األسرة داخل العائمة ،الوضع الصحي لمسيدة حسب وجية نظرىا)  .وقد
تناولت ىذه الدراسة عينة حجميا  545,5سيدة فمسطينية تقع أعمارىن بين ( 5,-55عاماً) ،تم جمعيا
في عام  ،5002من قبل الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،وتستعرض أىم الخصائص الديمغرافية،
واالقتصادية ،والتعميمية ،واالجتماعية المحيطة بتمك السيدات.
وتم استخدام كالً من االنحدار الموجستي ،والتحميل التمييزي ،لتقدير دالة مناسبة لمنموذج ،والذي ظير
في كال الدالتين تأثير معنوي لممتغيرات (مجموع الوالدات الحية ،ماضي استخدام السيدة ألحد وسائل
تنظيم األسرة ،عمر السيدة ،صاحب السمطة باتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) ،باإلضافة إلى
ظيور متغير آخر في الدالة التمييزية لو تأثير معنوي وىو (الوضع الصحي لمسيدة حسب وجية
نظرىا).
والنموذج الذي توصمنا إليو من خالل االنحدار الموجستي نجح في التنبؤ الصحيح بشكل عام لجميع
السيدات بنسبة  ،%35.9في حين كانت نسبة التصنيف الصحيح في الدالة التمييزية الخطية لكل
المجموعات ىي .%35
وأخي اًر وصمت قيمة الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة حسب القياس المعياري إلى  ،%5..5وارتفعت
إلى  %55.2بعد أن قمنا باستنباط قياس جديد يقوم عمى تالفي االنتقادات الموجية لممعيار السابق.

Abstract
This study aimed to estimate a fit model to unmet need for family planning,
based on 12 independent variables, which were: (region, total life births, did
you ever use family planning method, Age, is there kinship relation between
couples, education, work, hear about STDs, talk to your husband about no.
of children you will get, if ever had a pregnancy that did not end by a live
birth, who decide to use such methods, in general do you consider your
health is as good – average or bad), and it showed the relationship between
demographic, education and socio-economic factors to those 5,542 MWRA
aged 15-54 year in Palestine. The data used for this study were obtained
from the 2006 Palestine Demographic and Health survey.
Results of a logistic regression analysis revealed the fact that the most
influenced factors on UNFP according to the final model consist of the
following four risk factors: (total life births, did you ever use family planning
method, Age of eligible, who decide to use such methods). And the model
has been applied to predict the occurrence of unmet need for family planning
and in general the percentage of correct prediction was (91.3%).
While the results of Discriminant analysis revealed the fact that the most
influenced factors on UNFP according to the final model consist of the
following five risk factors: (total life births, did you ever use family planning
method, Age of eligible, who decide to use such methods, in general do you

consider your health is as good – average or bad). And the model has been
applied to predict the occurrence of unmet need for family planning and the
general percentage of correct prediction was (91%).
Finally, the Unmet Need for family planning in Palestine was 17.1% as the
standard method of computation, but when I used my Developed method the
percentage increased to 22.6%.
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الفصل األول

المقدمة والدراسات السابقة
 1.1المقـــــــــــــــــــــــــــــدمة8
إن مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة كما جاء في (جون كاسترالني وستيفن سندنج،
 )0222يشير باختصار إلى رغبة السيدة بالتوقف عن اإلنجاب بشكل دائم ،أو مؤقت (أي بحاج
إلى فترة راحة بين الوالدة والحمل التالي)ـ ولكن تمتنع عن استخدام أية وسيمة من وسائل تنظيم
األسرة المعروفة لمساعدتيا في ذلك ألسباب مختمفة.
ويعد مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة عمى مدى عقود طويمة مفيوماً محورياً في الخطاب
بناء عمى التقرير
السكاني عمى مستوى العالم ،لذا نجده تطور بطريقة دراماتيكية خالل فترة وجيزة ،و ً
الذي اصدرتو األمم المتحدة ( )UNFPA,8002فإن  %63من السيدات في الدول النامية
يستخدمن أحد وسائل تنظيم األسرة في حين أن نسبتين في عام  1960كانت ال تتخطى الـ
 ، %10.2وبالرغم من ىذا التطور إال أنو ال زال ىناك سيدة من بين كل  6سيدات تحتاج إلى
وسائل تنظيم األسرة وال تستطيع استخداميا ألسباب مختمفة ،وتعتبر ىذه النسبة ىائمة عمى مستوى
العالم ،وذلك بناء عمى ذات التقرير فإن ىناك  76مميون سيدة سنوياً ال زلن ضحية الحمل غير
المقصود أو غير المرغوب بو ،و 19مميون منين يعانين من الحمل الخطر.
وتبعاً ألحدث الدراسات ومنيا (جيود عالمية من أجل تنظيم األسرة  ، )2011فإن نسبة شيوع
وسائل منع الحمل بين النساء في سن االنجاب ،المتزوجات منين أو المرتبطات بأي شكل آخر،
تتراوح بين  %3في تشاد و %22في النرويج .وعمى الصعيد العالمي ،يقدر شيوع وسائل منع
الحمل بـ .%33فيناك عالقة طردية بين انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة والنمو في المجتمعات
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فنجد أن أعمى النسب في االستخدام ىي في المناطق األكثر نمواً .ويختمف مستوى الحاجة غير
الممباة في مجال تنظيم األسرة في البمدان التي تتوافر ليا بيانات ،من  %8في فرنسا ،إلى %63
في ساموا .ويصل مستوى الحاجة غير الممباة في غالبية البمدان في آسيا ،وأوروبا ،وأمريكا
الالتينية ،ومنطقة البحر الكاريبي إلى أقل من  %80في المائة.
وقامت أغمب الدراسات التي تناولت موضوع الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة باالعتماد في
تحميالتيا العممية عمى أساس البيانات المتضمنة في المسوح الديموجرافية ،والصحية (،)DHS
وترتكز تمك الد ارسات عمى تحميل ظاىرة الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة إليجاد العوامل التي تؤثر
فييا وترتبط بيا من أجل التنبؤ بنموذج مناسب يمثل البيانات ،ومن أىم األساليب االحصائية التي
لجأ إلييا الباحثون ىي االنحدار الموجستي بشكل رئيسي ،والتحميل التمييزي ،وطرق مونت كارلو
لممحاكاة ومنيا نموذج ماركوف.
وعمى غرار ىذه الدراسات التي انتشرت حول العالم ،جاءت ىذه الدراسة لتتناول واقع السيدات داخل
األراضي الفمسطينية معتمدة عمى المسوحات الديموجرافية والصحية ( )DHSالذي قام بتنفيذىا
جياز االحصاء المركزي في عام ( ،)8003الستخالص نموذج مالئم لتمثيل العالقة بين الحاجة
غير الممباة لتنظيم األسرة وبعض المتغيرات التوضيحية ،وذلك باستخدام النموذج الموجستي،
والنموذج التمييزي ،والمقارنة بين نتائج النموذجين.

 0.1مشكمة الدراسة8
أشار تقرير (الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني )8003 ،إلى أن نسبة الحاجة غير الممباة
لتنظيم األسرة وصمت في األراضي الفمسطينية إلى  %0..3في عام  ،8000حيث كانت محافظة
الخميل ىي األعمى ووصمت إلى  %88.0بينما كانت محافظة بيت لحم األقل نسبي ًا ووصمت إلى
.%2.3
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وتشير االحصاءات المتداولة في األدب التربوي المتعمق بيذا الموضوع إلى تزايد ىذه النسب في
المجتمعات العربية ،إال أن مجمل تمك االحصاءات جاءت وصفيت وغير متعمقة لذلك قامت
الباحثة باالعتماد عمى وسائل ونماذج احصائية أكثر عمق لمحاولة الكشف عن واقع تمك الحالة في
الم جتمع الفمسطيني وكذلك الكشف عن األسباب والعوامل التي تؤثر فيو ،باإلضافة إلى االجابة عن
التساؤالت التالية:
 .0ىل معيار الحاجة غير ال ممباة لتنظيم األسرة بحاجة لمتعديل بشكل عام وكذلك بشكل
خاص بما يتناسب مع ظروف األراضي الفمسطينية.
 .8ترتيب المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المسيدة حسب أىميتيا في النماذج
المستخمصة.
 .3ما ىي أوجو التشابو واالختالف بين ما توصمت إليو نتائج النمذجة لكال األسموبين.
 .6كيف يمكن تقييم مدى كفاءة النماذج المقترحة لكال األسموبين.
 ..مقارنة الفروق بين النتائج المستخمصة لكال ألسموبين االنحدار الموجستي والتحميل التمييزي

 1.1أهداف الدراسة8
تعمل ىذه الدراسة عمى مجاراة األسئمة التي طرحناىا في مشكمة البحث ،وقمنا بتسخير بيانات من
عينة تم الحصول عمييا من الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني ) (PCBSلموصول إلى عدد من
األىداف ،فكما رأينا فإن ىذه الدراسة تتمحور وتتمركز في شعبتين ،األولى ىو تطبيق القياس
المعياري لمحاجة الغير ممباة وتوسيع المفيوم بما يتناسب مع ظروف السيدات الفمسطينيات ،والثانية
ىي مقارنة تطبيق استخدام كالً من االنحدار الموجستي التحميل التمييزي عند تحميل البيانات،
وتتمثل ىذه األىداف:
 .0توضيح مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة المتداول بين الباحثين ومحاولة التوصل
إلى معيار أدق إذا كان ىناك حاجة لذلك.
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 .8توضيح امكانية استخدام االنحدار الموجستي في تحميل البيانات لتحديد النماذج االحصائية
لبيانات متعددة المتغيرات ذات عامل واحد.
 .3تقييم كفاءة النموذج الموجستي واجراء االختبارات الالزمة لو.
 .6توضيح آلية استخدام التحميل التمييزي في تحميل البيانات متعددة المتغيرات ذات العامل
الواحد ومن ثم تكوين دوال تمييزية.
 ..تقييم كفاءة النموذج التمييزي واختبار القدرة التمييزية لمنموذج.
 .3بناء نماذج مناسبة لتمثيل البيانات من خالل تطبيق األسموبين االحصائيين المتقدمين
االنحدار الموجستي والتحميل التمييزي.
 .7المقارنة بين النماذج المستخمصة لكال األسموبين وتقديم التوصيات الستخدام األسموب
األكثر دقة .

2.1

أهمية الدراسة8

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من واقع النقاط التالية:
 .0قمة الدراسات التي تتناول ىذا الموضوع داخل االراضي الفمسطينية عمى كافة األصعدة
سواء نظرية أو تطبيقية.
 .8عمى الصعيد العالمي ىذا المجال بحاجة إلى المزيد من الدراسات لمتوصل إلى صيغة
نيائية لقياس معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
 .3تسميط الضوء عمى المشكالت التي تعاني منيا السيدات وتعيقين من ممارسة حقوقين
االنجابية داخل المجتمع الفمسطيني.
 .6توضيح كيفية تحميل الدوال التمييزية لبيانات متعددة المتغيرات باستخدام التحميل التمييزي.
 ..توضيح كيفية الوصول إلى الدوال الموجستية من خالل االنحدار الموجستي.
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 .3تسميط الضوء عمى جوانب التشابو واالختالف بين استخدام األسموبين من خالل النتائج
المستخمصة من التحميل.
 .7تساىم نتائج الدراسة الحالية في تقديم مجموعة من االجراءات التي يمكن أن يستند عمييا
الباحثون في تطبيق ىذه األساليب ليذا المفيوم.
 .2تساىم نتائج الدراسة في تقديم مقترحات تفيد في تطوير قياس الحاجة غير الممباة لتنظيم
األسرة.

 3.1البيانات المستخدمة8
تعتمد ىذه الدراسة عمى المسح الذي قام بتنفيذه جياز اإلحصاء المركزي عام ( ،)2006واشتمل
المسح عمى :الخصائص العامة لمسيدات المؤىالت ،الزواج ،الخصوبة وتنظيم األسرة واتجاىات
اإلنجاب ،رعاية األمومة ،األمراض المزمنة المرتبطة باإلنجاب ،والمعرفة باألمراض المنقولة جنسيا.
اقتصر مجتمع البحث عمى النساء المتزوجات أو سبق لين الزواج وأعمارىن تتراوح بين ()15-54
عاماً وبمغ حجم العينة  5,542سيدة من ىذا المجتمع ( 3,397في الضفة الغربية والقدس أي
( ،)%61.3و  2,145في قطاع غزة أي (.))%38.7

 4.1متغيرات الدراسة8
احتوت االستمارة األصمية الذي قام الجياز المركزي لإلحصاء في فمسطين بجمعيا عمى ()546
متغير اال أننا قمنا بالتركيز عمى المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية األكثر أىمية والتي
تتعمق بموضوع دراستنا وىي:
المنطقة ،المحافظة ،التجمع السكاني ،عمر السيدة عند أول زواج ،ىل السيدة متزوجة ،أرممة،
مطمقة ،أو منفصمة؟ عمر السيدة بالسنوات ،ما ىو عمر الزوج اآلن ،االلتحاق بالتعميم ،عدد سنوات
التعميم ،ىل سبق لمسيدة الحمل؟ مجموع األطفال الذين رزقت بيم طوال حياتيا؟ مجموع الوالدات
الحية ،عدد حاالت الحمل التي انتيت قبل موعدىا مثل حاالت السقط أو االجياض ،ىل السيدة
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حامل حالياً ،عندما تصبحين حامالً ىل كنت تريدين أن تصبحي حامالً وقتيا؟ ىل ترغبين في
إنجاب طفل آخر أو تفضمين عدم االنجام في المستقبل؟ كم من الوقت تفضمين االنتظار من اآلن
حتى والدة الطفل التالي الذي ترغبين فيو ،ىل تصنين أن زوجك يرغب في نفس عدد األطفال الذي
ترغبيو بو أم يختمف ،ىل تقرأين جريدة أو مجمة ،ىل تشاىدين التمفاز ،ىل تستمعين إلى الراديو،
ىل سبق وأن سمعتي عن أمراض يمكن أن تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ،ىل سبق وأن
استعم متي شيئ أو حاولتي بأي طريقة أن تأخري أو تمنعي نفسك عن الحمل ،كم كان عدد اطفالك
الموجودن عمى قيد الحياة إن وجدوا عندما استخدمت وسيمة تنظيم األسرة الول مرة ،عندما
استعممتي وسيمة لتنظيم االسرة الول مرة ىل كنت ترغبين في انجاب طفل آخر ولكن بعد فترة او
كنت ترغبين في التوقف عن االنجاب كميا ،ىل تستعممين حالياً أنت أو زوجك أي وسيمة من سائل
تنظيم االسرة لتجنب الحمل ،ما ىي الوسيمة الرئيسية التي تستعمالنيا ،ىل صادفتك أية مشاكل من
استعمال الوسيمة الحالية ،ما ىي المشاكل التي صادفتك ،ىل ترغبين في انجاب طفل آخر أم
تفضمين عدم انجاب المزيد من االطفال ،كم من الوقت تفضمين االنتظار من اآلن إلى حين والدة
الطفل التالي الذي ترغبيو فيو ،ىل تعمل السيدة ،لو حدث وأن عرضت عميك فرصة طيبة لمعمل
مقابل أجر نقدي في المستقبل فيل ستقبمين؟ كيف تصفين وضعك الصحي.

 5.1منهجية الدراسة8
 القيام بوصف متغيرات الدراسة ودراسة العوامل المؤثرة في التقميص من الحاجة غير الممباة
لتنظيم االسرة بين السيدات المتزوجات في سن اإلنجاب في األراضي الفمسطينية ،كما
س يستند التحميل في ىذه الدراسة عمى منيجية مرتكزة عمى سيناريوىين .األول يقوم بتقدير
الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة من خالل االنحدار الموجستي ،أما الثاني فيقوم بتقديرىا
من خالل التحميل التمييزي .وبعد ذلك مقارنة نتائج النموذجين من حيث الدقة في التنبؤ
لموصول إلى التوصية باستخدام النموذج األكثر فعالية في ىذا المجال.
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 تم تنفيذ التطبيقات العممية باستخدام البرنامج االحصائي SPSS

 6.1الدراســـــــــات السابقة8
إن موضوع الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة كما سبق الحديث في المقدمة حاز عمى
اىتمام واسع االنتشار عالمياً خاصة خالل العقود الخمسة األخيرة ،وأصبح يحظى عمى اىتمام
متزايد في سياق المرامي اإلنمائية لأللفية التي أعمنتيا األمم المتحدة والتي تبمورت خالل مؤتمر
القمة األلفية في  2000وتم تطويرىا في السنوات التي تمتيا .وقد دأب الباحثين والدارسين عمى
مستوى العالم بكافة أطيافو وعمى اختالف مستوياتو بالتعمق في ىذا المجال ،فنجد العديد من
البحوث المبنية عمى المالحظة واالختبار لدراسة المفيوم وطبيعتو وأسبابو ،كما نجد بالتالي عدد
كبير من الحجج القوية التي تنتقد المفيوم وتشكك فيو وفي صالحيتو وفائدتو.
ويمكن أن نصنف ىذه الدراسات ضمن ثالث موضوعات رئيسية ىي:
 .1دراسات تيتم بتعريف وقياس الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
 .2دراسات تيتم بأسباب و محددات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
 .3دراسات تيتم باآلثار الشخصية ،واالجتماعية ،واالقتصادية لمحاجة غير الممباة لتنظيم
األسرة.
ونظ اًر لتشعب العنوان سنقوم في ىذا القسم من الدراسة بتناول الدراسات السابقة تحت البنود التالية:
 .1التعمق في مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة وصالحيتو.
 .2أسباب الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
 .3مستويات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة وخصائص السيدات.
 .4استخدام النماذج االحصائية في تقدير الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
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 1.6.1دراسات حول تطور مفهوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة والجدل الدائر حوله8
بدايةً يشير مفيوم "الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة" حسب

(john Casterline and

) Steven Sinding, 2000إلى الحالة التي توجد فييا رغبة في تجنب أو تأجيل الحمل ،ولكن
دون استعمال أي وسيمة من وسائل منع الحمل .ويعود أصل ىذا المفيوم إلى أولى المسوحات التي
كانت حول الخصوبة وتنظيم األسرة وأجريت في الستينيات تحت مسمى (الفجوة داخل ثالثية
المعرفة ،االتجاه ،والممارسة) وكان يطمق عمييا ( )KAPاختصا اًر لـ ( Knowledge Attitued
.)and Practice
وتم إجراء المسوح حول المعرفة ،واالتجاه والممارسة فيما يتعمق بتنظيم األسرة في أنحاء مختمفة من
العالم النامي خالل الستيني ات .وقد أشارت إلى انو توجد فروق بين الخيارات المتعمقة بالخصوبة
لدى بعض النساء وسموكين فيما يتعمق بمنع الحمل ،وىو ما ينطبق عمى ما يقارب من جميع
المج تمعات ،أي أنو يوجد فجوة داخل ثالثية المعرفة ،واالتجاه ،والسموك ( Mualdin 1965,
 ،)Berelson 1969وقد مثل تحديد ىذه الفجوة عالمة فارقة في مجال تطوير السياسات
والبرامج السكانية خالل الستينيات ،خاصة في آسيا .ومن خالل توثيق توجيات تمك النسوة.
وجاء بعد المسوح حول ثالثية المعرفة ،واالتجاه ،والممارسة التي أجريت في الستينيات ،برنامج
المسح العالمي حول الخصوبة الذي بدأ عام  1972واستمر حتى عام  ،1984وأجري المسح في
 41بمداً نامياً .وقد قامت ىذه المسوح العالمية بتجميع المعمومات إال أنيا اعتبرت تقدير الفجوة
داخل الثالثية المذكورة أمر ثانوي.
وقد قام وستوف ( )Westoff 1978عندما اطمع عمى المجموعة األولى من المسوح العالمية حول
الخصوبة في آسيا ،بإجراء دراسة حول خمسة بمدان في موضوع "الحاجة غير الممباة إلى تنظيم
األسرة" وىي الجممة التي استبدل بيا تعبير "الفجوة الموجودة داخل ثالثية المعرفة ،االتجاه،
الممارسة" إشارة إلى عزمو عمى تطوير مقاييس أكثر دقة حول التناقض بين الخيارات المتعمقة
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بالخصوبة وممارسة منع الحمل :وكانت ىذه الدراسة ىي األولى من سمسمة من الدراسات التي قام
بيا وستوف وزمالؤه .كما أظير فيما بعد وستوف ويبيمي ( )Westoff and Pebley 1981أن
التعريفات المختمفة لالحتياجات غير الممباة (قاموا بتحديد  12تعريف بديل) تؤدي إلى إنتاج
تقديرات شديدة التنوع حول مدى انتشار الحاجة غير الممباة

 0.6.1دراسات حول أسباب الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة8
تختمف األسباب التي تقف وراء الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة حسب خصائص كل مجتمع عمى
حدا ،وقد لخص ( )James N. 2012أىم ىذه األسباب كالتالي:
 صعوبات تتعمق بالوصول إلى خدمات تنظيم األسرة ونوعية ىذه الخدمات.
 مخاوف صحية تتعمق باآلثار الجانبية لوسائل تنظيم األسرة.
 انعدام المعمومات والجيل.
 معارضة الزوج ،العائمة ،المجتمع ،أو الدين.
 تصور أن مخاطر الحمل قميمة.
 ارتفاع تكمفة استخدام وسائل تنظيم األسرة.
بناء عمى دراسة قام بيا ( )CASTERLINE et al, 1996في الفمبين نجد أن السيدات في مانيال
و ً
والمناطق الريفية يممن لالعتقاد ىن وأزواجين بأن المخاطر من استخدام وسائل تنظيم األسرة تفوق
تمك المخاطر الناجمة عن الحمل.
بينما في منطقة شيتوان في نيبال ( )STASH,1995أشارت السيدات إلى أنين لم يستخدمن
وسائل تنظيم األسرة بسبب عدم وجودىا أو ندرتيا في العيادات ،باإلضافة إلى خوفين من اآلثار
الجانبية التي ستؤثر عمى ساعات عممين ،ومعارضة أزواجين الستخدامين وسائل تنظيم األسرة.
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أما في منطقة دانغ خالل الدراسة ( )VALLEY,1996كان السبب الرئيسي ىو عدم القدرة عمى
الوصول إلى وسائل تنظيم األسرة ،بينما أشار جزء آخر إلى أنين يردن اإلستمرار في االنجاب
خشية من موت أوالدىن قبل أن يكبرو.
وفي منطقة الشرق األوسط ( )Bhushan, I. 1997فمن المالحظ أن التقارب في النسيج
االجتماعي لسكان ىذه المنطقة أدى إلى تقارب المؤشرات األساسية التي تقف وراء الحاجة غير
الممباة لتنظيم األسرة ،ففي مصر واالردن كان السبب الرئيسي ىو عند تمك السيدات المتزوجات في
سن االنجاب ويعانين من صعوبات في حصول حمل والمخاوف الصحية

 1.6.1دراسات حول مستويات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة وخصائص النساء8
مع االنتشار الواسع ليذا المفيوم كما رأينا فيما سبق ،نجد الكثير من الدراسات التي انشغمت بدراسة
المؤثرات التي تمعب دو ًار أساسيا في تحديد مستويات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة وجد
( )Westoff and Bankole 1995أن العوامل الديموجرافية ،واالجتماعية ،والتعميمية ،والعمر
ىي أىم العوامل التي تؤثر وبشكل كبير عمى تفاوت ستويات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة .وقد
حدد أىم الخصائص المرتبطة بالحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة بين النساء المتزوجات في سن
االنجاب .وىي تتمخص بالعوامل التالية:
 موعد آخر والدة ،يقل مستوى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة بصورة دراماتيكية كمما
طالت الفترة الفاصمة بين حمل المرأة وآخر والدة ليا".
 العمر ،الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة تصل إلى القمة بين تمك النسوة التي تقع
أعمارىن بين أواخر الثالثينات وأوائل األربعينيات ثم تتراجع بين تمك النساء التي تقع
أعمارىن بين  49-45عاماً.
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 عدد المواليد ،أغمب السيدات المتزوجات في الدول النامية يفضمن االنجاب فو اًر بعد
الزواج ،ويرغبن بأكبر عدد ممكن من األطفال .كما ال نجد وجود لمحاجة الغير ممباة بين
األزواج المحرومين من االنجاب.
 التعميم :يوجد نمطين لمحاجة الغير ممباة لتنظيم األسرة ،ففي الدول المتقدمة نجد أن
السيدات المواتي حصمن عمى مستوًا تعميمي أعمى كانت الحاجة غير الممباة بينين أقل
نسبياً .بينما في البمدان النامية فقد كانت مستويات الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ىي
نفسيا بغض النظر عن تعميم المرأة.
 عامل مكان السكن في المناطق الريفية والحضرية ،الحاجة غير الممباة في المناطق الريفية
تزداد عن المناطق الحضرية في معظم الدول.

 2.6.1دراسات حول استخدام النماذج االحصائية في تقدير الحاجة غير الممباة لتنظيم
األسرة8
قام ( )khan et al, 2008في أوغندا استخدم الباحثون في تحميل البيانات واالنحدار
المتعدد( .)Multivariate logistic methodواستندت الدراسة عمى برنامج ()STATA 9.2
ونجد أن الدراسة تعرض نموذجين من نماذج االنحدار الخطي المتعدد صمما لشرح العوامل التي
تؤثر في الحاجة غير الممباة.
وفي إيران 8قام الباحثان ( )ALIYAR and Jalil, 2005بمعالجة بيانات من المسوحات
الديمغرافية والصحية ( )DHSالتي أجريت في إيران .وقد استخدم الباحثان االنحدار الموجستي
الختبار الفرضيات .وتوصال من خالل النموذج إلى أن العوامل التي ليا فروقات ذات داللة
احصائية ىي :مكان اإلقامة ،امتالك تمك النسوة لجياز التمفاز فقط أو امتالكيا لجيازي التمفاز
والراديو ،والتعميم ،كذلك الوضع االقتصادي لمسيدات.
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وفي فمسطين قامت ( )Abu hamad,2010بتحميل بيانات المسوحات الديموجرافية والصحية
 ،)DH( 8003واستخدام أساليب أحصائية متقدمة لتحميل البيانات فبالنسبة الختبار المحددات
األساسية لمخصوبة بين الفمسطينيات في قطاع غزة اعتمدت عمى طريقة المربعات الصغرى
ال من العوامل التي تحدد مدى
) (OLSالستخالص النتائج .واستخدام االنحدار الموجستي لدراسة ك ً
االستفادة من وسائل تنظيم األسرة ،واختبار مدى تأثير انتشار خدمات صحة األم والطفل عمى
استخدام وسائل منع الحمل.
كما قام في فمسطين ( )Okasha, M 2006باجراء دراسة نوعية تناولت عينة من الرجال
المتزوجون في مخيم النصيرات بيدف تقدير الحاجة غير الممباة في قطاع غزة وخمص إلى إمكان
إستخدام نموذج التحميل التمييزي في قياس الحاجة غير الممباة.
وأخي اًر فإن ىناك العديد من الدراسات حول العالم التي اعتمدت عمى طرق ()monte carlo
لممحاكاة والتي تقوم عمى تقدير تكمفة وسائل منع الحمل ،ومنيا عمى سبيل المثال ( Babigumira,

 )et el, 2011وتم خالل تطوير نموذج ماركوف ( )A Markov modelلممقارنة بين البرنامج
الحالي لوسائل منع الحمل وافتراض برنامج جديد لموضع الراىن .وقامت فرضية ىذا النموذج
بدراسة تمك الفتيات المواتي تبمغ أعمارىن  0.عاماً فأكثر ،وتم االستعانة بالمسح الديمغرافي
الصحي ( )DHSفي أوغندا.
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الفصــل الثانـــــي
المقاييس والنماذج االحصائية المستخدمة في قياس
الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة

 1.0طرق قياس الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة8
بما أن مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة احتل مكانة مركزية في المجال السكاني الدولي ،لذا
نجد في تسعينيات القرن الماضي ظيور حجج قوية تنتقد ىذا المفيوم وتشكك فيو من حيث
صالحيتو وفائدتو المرجوة كموجو في بمورة السياسات وتصميم البرامج ( Dixon-Mueller and
 .)Germain 1992, Pritchett 1994ويتمثل ىدفنا في ىذه الجزء من الرسالة اإلجابة عن
األسئمة التالية:
 ىل يحمل المفيوم مقومات الصالحية؟؟؟
 ما ىي العالقة بين الحاجة غير الممباة والطمب عمى تنظيم األسرة؟؟
 ىل تعريف المفيوم ضيق لمغاية؟؟
 كيفية حساب ىذا المفيوم؟؟؟
 ىل يمكن تطوير ىذا المفيوم في فمسطين؟؟؟
أوالً 8صالحية المفهوم )John and Steven 2000( 8من الميم التأكيد عمى الصالحية
األساسية لمفيوم الحاجة غير الممباة ،والرد عمى مجموعتين من االنتقادات .تذىب المجموعة األولى
من االنتقادات وىي شائعة بين عمماء االقتصاد إلى أن المفيوم غير منطقي ،فإذا كان األفراد
يريدون حقاً تنظيم خصوبتيم ،فإنيم سيجدون حتماً وسيمة لمقيام بذلك .ويمكن النظر إلى مفيوم
الحاجة غير الممباة من منظور النظرية االقتصادية التقميدية ،والتي كثي اًر ما يخمط فييا االقتصاديون
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بين ىذا المفيوم وبين الطمب غير الممبى – باعتباره فقدان مؤقت لمتوازن ،سوف تقوم قوى السوق
بتصحيحو سريعاً .ووفقاً ليذا المنطق ،يعكس عدم استخدام وسائل منع الحمل مجرد غياب الحافز
الكافي ( .)Demeny, 1975; Pritchett 1994أما المجموعة الثانية من النقد ،فيي تقول أن
مفيوم الحاجة غير الممباة لو طابع التفضل األبوي .)Pritchett 1994( partronizing
وحسب (جون كاسترالني وستيفن سندنج )0222 ،تعود المجموعتان إلى سوء فيم لمفيوم الحاجة
غير الممباة ،يمكن تفسيره ببساطة –في أحوال كثيرة -بمجرد غياب نموذج سموكي دقيق لكثير من
البحوث المتعمقة بيذا الموضوع .فالمفيوم المحوري الذي لم يتم التعبير عنو بطريقة منتظمة في ىذه
األدبيات ىو الخيارات التي تتم تحت ظروف قسرية ،أو االختيارات التي تدخل في عالقة تنافسية،
وطالما أقر عمماء االجتماع الذين درسوا العالقة بين المواقف ،والحوافز ،والسموك بأن الخيارات
القوية كثي اًر ما ال تقترن بسموك مباشر نظ اًر لممعوقات التي تحول دون تحقيق تمك االختيارات ،أو
بسبب اختيارات أخرى تتغمب عمى األولى (يمكن النظر في مراجعات كل منAjzen 1993; :
 .)Eagly and Chiken 1998; Dawes 1998; Pittman 1998وىذا ال يقمل بأي حال من
حقيقة التناقض بين الخيارات والسموك العممي ،بل إنو يفسر كيف يمكن أن يحدث .أي يمكن القول
أن الحاجة غير الممباة ال تتسم بعدم المنطقية ،وال تفترض أنو يتم اتخاذ الق اررات غير المنطقية.
ثانياً 8الحاجة غير الممباة والطمب عمى وسائل تنظيم األسرة 8أشار ( John and Steven
 )2000إلى أنو منذ الجيود األولى لتصميم تقدي ارت مبنية عمى المسوح حول الحاجة غير الممباة،
تبين أن واحد من أكثر الحوافز قوة ىو القدرة عمى توليد تقديرات لمطمب الكامن ،أو الذي ال يمبى
بطريقة مالئمة ،عمى تنظيم األسرة (أو يمكن أن نتقدم أكثر لنقول الطمب عمى خدمات تنظيم
األسرة) .ومن الواضح أن التقديرات التي يمكن الوثوق فييا حول الطمب الكامن سوف تكوة مفيدة
جداً عممياً لعدة أىداف تتراوح بين االسقاطات الديمغرافية وصوالً إلى تخصيص الموارد لمبرامج.
ومن الجدير ذكره أنو حتى اآلن يعتبر من الشائع المساواة بين الحاجة غير الممباة والطمب الكامن
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لتنظيم األسرة في مختمف األبحاث ،ويكثر استعمال مفيوم "الطمب االجمالي عمى تنظيم األسرة"،
وىو المفيوم الذي يتم تعريفو باعتباره مجموع انتشار ممارسة منع الحمل والحاجة غير الممباة
( .)Westoff and Bankole 1995كما تفترض التحميالت في ىذه األبحاث ضمنياً أن
الحاجات الموجودة والتي ال تحظى باإلشباع المالئم من خالل ممارسة منع الحمل سوف تؤدي إلى
تحقيق األىداف الموضوعة حول انتشار ممارسة منع الحمل ومعدالت الخصوبة .ومن أىم
االنتقادات التي وجيت ليذه االستنتاجات ىي:
 ال يمكن عمى المدى القصير تحقيق تمبية جميع ىذه الحاجات التي لم تحظى باالشباع
المالئم ،مما يحط من القيمة العممية القائمة ىذا االفتراض.
 الحاجة غير الممباة مؤشر فقير لمطمب قصير المدى عمى تنظيم األسرة (وخاصة عمى
خدمات تنظيم األسرة) مقارنة بالمؤشرات األخرى.
ثالثاً 8هل المفهوم ضيق لمغاية؟؟
تتمثل واحدة من االنتقادات الموجية لمفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة في أنو ضيق .ويمكن
تمخيص أىم االنتقادات التي تدور حول ىذا المفيوم كالتالي:
 يعتبر العديد من المدافعين عن صحة وحقوق النساء أن المفيوم مضمل ألنو يتجاىل
احتياجات الصحة االنجابية األخرى والتي تختمف عن مجرد تجنب الحمل.
 يتجاىل المفيوم الفروقات االجتماعية بين المجتمعات المختمفة وخاصة بما يتعمق بوجود
مستفيدات أخريات من غير المتزوجات في الدول غير االسالمية.
 اعتبار المفيوم كأداة يستعمميا الديمغرافيين لتبرير التوسع في خدمات تنظيم األسرة بيدف
خفض معدالت الخصوبة ،من أجل انجاز السياسات السكانية.
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 القياس المعياري (والذي سنتناولو في الفقرة الالحقة) لمحاجة غير الممباة يخفق بأخذ درجة
عدم رضى النساء عن وسيمة منع الحمل المستخدمة حالياً بعين االعتبار ،ونوعية
الخدمات المقدمة.
رابعاً 8كيفية حساب القياس المعياري الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة8
إن أغمب التقديرات لمحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة تعتمد عمى المسوحات الديموغرافية والصحية
( ،)DHSتستنبط الصيغة القياسية لمحساب كالتالي:

حيث أن:
U

الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.

X

السيدات المتزوجات المواتي ال يستخدمن وسائل لمنع الحمل ،وال زلن في فترة االنجاب،
ويرغبن بالتوقف لفترة ال تقل عن عامين النجاب طفل آخر أو التوقف بشكل دائم عن
االنجاب + ،السيدات الحوامل حالياً والمواتي لم يكن يرغبن بالحمل الحالي نيائياً أو أشرن
إلى وجود خطأ في التوقيت  +السيدات في فترة النفاس وال يستخدمن وسائل لمنع الحمل
ويرغبن بتأخير أو منع أي حمل قادم

Y

إجمالي السيدات المتزوجات في سن االنجاب ( 49-15عاماً)

خامساً 8توسيع المفهوم محمياً8
سترتكز دراستنا الحالية عمى بناء مفيوم موسع يقوم عمى تالفي االنتقادات السابقة .لكننا لن ننقاد
إلى تطبيق تمك القاعدة البسيطة التي تتبعتيا بعض الدراسات التي قامت عمى استبعاد بعض وسائل
منع الحمل – كالتي تسمى بالوسائل التقميدية ،عمى سبيل المثال -من تعريف استعمال تنظيم
األسرة ،مما يجعل ىؤالء النساء مرشحات لمتضمين في فئة الحاجة غير الممباة ،عمى سبيل المثال
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زادت نسبة السيدات المتزوجات في سن االنجاب وال يتم تمبية حاجاتين بطريقة مالئمة من %14
إلى  %36في فيتنام حسب دارسة (.)Phai et al. 1996
بل سنستنبط التعريف الجديد من خالل مدى رضى السيدة عن الوسيمة المستخدمة بغض النظر عن
نوعيا ،من خالل فئة السيدات المواتي أشرن إلى أنو سبق وأن استخدمن أحد الوسائل لتأخير أو منع
الحمل ولكنين حالي ًا يحجمن عن المجوء ليذه الوسائل بالرغم من حاجتين إلى التوقف عن اإلنجاب
وليست لين رغبة بالحمل أو االنجاب حالي ًا.

 0.0طبيعة بيانات المسح والطرق االحصائية المناسبة8
إن التقدم العممي اليائل الذي يشيده العالم يوماً بعد آخر ،والتطور الكبير في مجال تقنيات
الحواسيب وبرمجياتيا أحدث ثورة عممية دعت الى محاولة تقميد الظواىر والمشكالت المختمفة من
خالل اعتماد النمذجة والمحاكاة لتحميل البيانات .وارتأى العديد من الباحثين تمثيل الظواىر
والمشكالت المختمفة من خالل اعتماد نماذج رياضية توضح العالقة الدالية بين مجموعـة من
المدخالت (العوامل) والمخرجات (متغير اإلستجابة).
ونظ اًر ألن الكثير من الدراسات ومنيا الدراسة التي نتناوليا ،تيتم بتحميل ظاىرة معينة إليجاد
العوامل التي تؤثر فييا وترتبط بيا ،من أجل التنبؤ بحدوثيا أو عدم حدوثيا في ظل توافر معمومات
عن تمك المعمومات( ،الراوي .)0772 ،نجد أن المتغير التابع في مثل ىذه الحاالت يكون ثنائياً.
أي أنو يأخذ قيمتين ،كأن تكون ( )0 ،0أي يساوي  0في حال وقوع الحدث ،أو صفر لعدم وقوع
الحدث .ومن خالل العينة التي نتناوليا سيكون الحدث ىنا ىو الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
وتوجد أساليب كثيرة تيتم باشتقاق دالة تمثل توليفة خطية لممتغيرات وفقاً لممعايير أو القياسات التي
يمكن الحصول عمييا من المشاىدات ،ويتم من خالل ىذه الدالة تصنيف مشاىدات جديدة وتحديد
اتنمائيم إلى المجموعات قيد الدراسة .ولعل من أىم النماذج المالئمة لتمثيل العالقة بين المتغيرات
التوضيحية وىذا النوع من متغير االستجابة ىي النموذج الموجستي ،والنموذج التمييزي.
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 1.0نموذج االنحدار الموجستي ( 8)Logistic Regression Model
 1.1.0مفهوم نموذج االنحدار الموجستي8
بدايةً ال بد من اإلشارة إلى أن الغرض من تحميل االنحدار ىو تفسير العالقة بين مجموعة من
المتغيرات المستقمة ومتغير االستجابة (التابع) ،فمتغير االستجابة ( ) ىو الذي يتم توضيحو من
خالل متغير توضيحي واحد أو اكثر (متغيرات مستقمة) (
االستجابة إحدى النتيجتين إما ( )0أو ()1

) وقد يأخذ متغير

ويسمى ثنائي االستجابة ()Binary response

ويكون احتمال ظيور الحدث ىو 𝜋 واحتمال عدم ظيوره ىو 𝜋
ويستخدم النموذج الموجستي في تقدير احتمال ظيور الحدث الحرج والذي لو استخدامات واسعة في
حقول مختمفة ،عندما تكون طبيعة متغير االستجابة ثنائية

 ،والذي يمتمك منحني يشبو شكل

الحرف  Sوىو يشابو منحني التوزيع الطبيعي التراكمي.
ويتميز النموذج الموجستي كما قال (الراوي )0772 ،في كونو أكثر مرونة من نماذج االنحدار
التقميدية المقصورة عمى النماذج التقميدية ،إذ باإلمكان افتراض عالقة معينة تربط بين المتغير التابع
والمتغيرات التوضيحية األخرى ،ومن خاللو نستطيع مباشرة تقدير احتمال حدوث حدث ما.
وتعرف رياضياً بالصيغة التالية:
𝜋

)(1
حيث أن
ويمكن التعويض عن

بالنموذج الخطي:
𝜋

)(2
وبصيغة أخرى يمكن التعبير عنو بالشكل التالي:
𝜋
)(3

𝜋
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وبأخذ الموغارتيم الطبيعي إلى الطرفين يمكن الوصول إلى النموذج الخطي التالي:
)

)(4

𝜋
𝜋

(

فالعالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقمة ىي ليست خطية لذلك نمجأ في عممية تقدير
معممات النموذج إلى طريقة التكرار لمحصول عمى أفضل تقدير لممعممات وذلك باستخدام طريقة
من طرق التحميل العددي مثل طريقة نيوتن رافسون (.)Newton-Rephson method
وان صيغة العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل إما أن تكون موجبة أو سالبة لمـ( ) ،كما
ىو موضح بالشكل (:)0
الشكل ( )1يوضح تأثير المعممة ( )betaعمى شكل انحدار النموذج الموجستي.

حيث أن المحور العمودي يمثل احتمال االستجابة ،والمحور األفقي يمثل قيمة المتغير المستقل ،إن
لوغاريتم الدالة الموجستية ىو تحويل المنحنى ذو الشكل  ،Sإلى مستقيم خطي وتغير مدى النسبة
من  0-0إلى (

إلى

).

 0.1.0فرضيات النموذج الموجستي8
يعتبر نموذج االنحدار الموجستي نموذج مرن ال يحتاج إلى الكثير من االشتراطات والتي نذكر
أىميا:
 .0تكون قيمة المتغير التابع مقيدة بالقيمتين [ ]0،1واحتمال وقوع كل قيمة ىو مقدار ثابت.
 .8يجب أن يكون حجم العينة كبير ليضمن عدد كافي من المشاىدات لكل من أصناف
المتغير التابع.

- 20 -

 1.1.0تقدير معالم نموذج االنحدار الموجستي8
جاء في (بياء عبد الرزاق قاسم )8000 ،ما يمي :عوضاً عن تقدير معامالت نموذج االنحدار
بطريقة المربعات الصغرى التي تيدف إلى تصغير مربعات الخطأ إلى أقل ما يمكن كما ىو معتاد
في حالة االنحدار الخطي ،فإنو كما وجد ( )Cook, et al 2010في حالة االنحدار الموجستي
يتم تقدير المعالم باستخدام طريقة اإلمكان األعظم ( .)MLEوالصيغة الرياضية لدالة اإلمكان
األعظم في حالة البيانات الثنائية تعرف حسب ( )D. Cook, et al 2001عمى الشكل التالي:
)(5

∏

وبالتعويض عن 𝜋 بما يساوييا كما موضح بالمعادلة ( ،)0وأخذ الموغارتيم الطبيعي لمطرفين
والتبسيط نحصل عمى دالة اليدف:
)(6

∑

∑

)

(

ولمحصول عمى تقديرات المعالم التي تعظم اليدف ،سنقوم باشتقاق دالة اليدف بالنسبة لممعممات
المراد تقديرىا وجعميا مساوية لمصفر .فينتج ( )k+1من المعادالت غير الخطية التي يمكن حميا
من خالل خوارزمية تك اررية (.)D. Cook, at el 2001

 2.1.0تقييم جودة التوفيق لنموذج االنحدار الموجستي8
في نموذج االنحدار الموجستي يستعاض حسب كالً من (الراوي )1756 ،و ( Cook, et al
 )2008عن معامل التحديد (

) الذي يستخدم لمعرفة مدى مالئمة نماذج االنحدار المقترحة

لبيانات الدراسة باحصائتي التوفيق ( ̃ ،Nage1kerke
ىدف االحصاء (
)(7

 )Cox & sneالمتين ىما

) في االنحدار الخطي المتعدد نفسيا .حيث أن:
⁄
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)(8
)(9

̃
⁄

إذ أن:
 :دالة االمكان في حالة النموذج الذي يحتوي عمى الثابت فقط أي (يحتوي عمى  i-1من
المتغيرات( .النموذج الصفري)
 :دالة االمكان في حالة النموذج الذي يضم جميع المتغيرات المستقمة في النموذج (أي الذي
يحتوي عمى  iمن المتغيرات).
 :حجم العينة.

N

كما أن ىناك مجموعة من االختبارات االحصائية التي يمكن استخداميا في االنحدار الموجستي
منيا:
 اختبار Wald
تبين من خالل كالً من (الراوي ،)1756 ،و(فهمي )0223 ،أىمية معامالت نموذج االنحدار
الموجستي يستخدم ما يعرف باختبار  Waldوالذي لو توزيع مربع كاي مع درجة حرية واحدة .إذ
تقارن القيمة االحتمالية الحصاء  )p-value( Waldمع مستوى المعنوية المحدد مسبقاً من قبل
الباحث لمعرفة فيما اذا كان المتغير المعني معنوي أم ال.
إذ يكون معنوياً إذا كانت القيمة االحتمالية الحصاء  Waldأقل من مستوى المعنوية .ومما تجدر
اإلشارة إليو أن إحصاء  Waldتعاني قصو اًر شديداً إذا كانت القيمة المطمقة لمعامل االنحدار كبيرة،
وبالتالي تكون قيمة خطأه المعياري كبيرة جداً مما ينتج عنو قيمة صغيرة لالحصاء ،وىذا بدوره
يؤدي إلى جعل نتيجة االختبار لممتغير المعني ليست معنوية.
 اختبار 8Hosmer And Lemeshow
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أشار (الراوي )1756 ،و ( )Cook, et al 2008إلى أنو يستخدم ىذا االختبار لمعرفة فيما إذا
كان النموذج يمثل البيانات بشكل جيد أم ال .إذ يستخدم اختبار مربع كاي لحسن المطابقة
لتقييم الفرق بين القيم المشاىدة والمتوقعة  ،واختبار فرضية أن:
تساوي الحاالت المشاىدة مع الحاالت المتنبأ بيا ،أي النموذج يمثل البيانات بشكل جيد.
عدم تساوي الحاالت المشاىدة مع الحاالت المتنبأ بيا ،أي النموذج اليمثل البيانات بشكل

:
:

جيد.
ويكون القرار بقبول فرضية العدم إذا كانت القيمة اإلحتمالية الحصاء

( )p-valueأكبر من

مستوى المعنوية المحدد من قبل الباحث.

 4.2نموذج التحميل التمييزي ( 8)Discriminant Analysis Model
يعتبر التحميل التمييزي ( )Discriminant analysisأحد أساليب التحميل المتعدد المتغيرات في
الدراسات االحصائية ،حيث ييدف إلى تكوين صيغة خطية أو غير خطية بين متغيرات الدراسة
لتصنيف مفردة الحقاً إلى مجموعة معينة وباالعتماد عمى بعض الخصائص والقياسات المأخوذة
لمتغيرات الظاىرة .ويستخدم التحميل التمييزي في الكثير من المجاالت من أىميا المجاالت
الزراعية ،والمجاالت الطبية كتصنيف األمراض ومعرفة شدة االصابة بيا.

 1.2.0مفهوم التحميل التمييزي8
ذكر (عكار )0226 ،في ىذا المجال أن التحميل التمييزي ييتم بمسألة التمييز بين مجموعتين أو
أكثر والتي تكون متشابية في الكثير من الصفات عمى أساس مقاييس عدة (متغيرات) من خالل
استخدام دالة التمييز.
وعممية التصنيف ( )classificationىي العممية الالحقة بعد تكوين دالة التمييز حيث يتم االعتماد
عمى ىذه الدالة بالتنبؤ وتصنف المشاىدة الجديدة الحدى المجموعات التي يأخذىا المتغير التابع
بأقل خطأ تصنيفي ممكن.
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إن المشكمة اإلحصائية ىنا تكمن في كيفية إيجاد دالة تمييزية وفقاً لممشاىدات أو القياسات التي
يمكن الحصول عمييا من المشاىدات والتي بواسطتيا يمكن تصنيف أو تمييز المشاىدات الجديدة
إلى المجموعات الصحيحة.

 0.2.0فرضيات التحميل التمييزي (8)Discriminant analysis
ىناك عدة فرضيات رئيسية تحكم استخدام التحميل التمييزي:
 .0المشاىدات ىي عبارة عن عينة عشوائية .ونسبة المشاىدات إلى عدد المتغيرات المستقمة
– وكحد أدنى مطموب خمس أضعاف عدد المتغيرات المستقمة عمى األقل.
 .8القيم المتطرفة :الحاالت المتطرفة أو الشاذة ليا تأثير قوي عمى حل معادلة االنحدار ولذا
يجب حذفيا أو تعديميا إن وجدت لتقميل تأثيرىا .ويمكن اكتشاف القيم المتطرفة بطريقة
العرض البياني مثل شكل االنتشار لألخطاء .ويجب أن يستخدم قرار حذف القيم
المتطرفة من البيانات بحذر ألن حذفيا ربما ينتج عنو حاالت أكثر تطرفاً.
 .3يجب أال يكون ىناك ارتباط قوي بين المتغيرات المستقمة -مشكمة االزدواج الخطي
( ،)Multicolinearityحيث يمكن أن تحدث تفرد ( )Singularityعند حدوث ارتباط تام
بين المتغيرات المستقمة .ىذه المشاكل تؤثر عمى طريقة تفسير أي عالقة بين المتغيرات
المستقمة والمتغير التابع ،ويمكن اكتشاف ذلك من خالل فحص مصفوفة االرتباط ومربع
االرتباط المتعدد.
 .6بالنسبة لمتوزيع الطبيعي والعالقة الخطية والتجانس واستقاللية البواقي( :يسمح فحص
شكل انتشار البواقي اختبار الفروض السابقة) .من المفترض أن الفرق بين القيم الحقيقية
والمقدرة لممتغير التابع لو توزيع طبيعي .وأيض ًا من المفروض أن البواقي ليا عالقة خطية
ٍ
متساو لكل القيم المقدرة .واالنحرافات
مع القيمة المقدرة لممتغير التابع وأن التباين لمبواقي
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البسيطة في العالقة الخطية ال تكون معنوية .أما االنحرافات المتوسطة إلى المرتفعة قد
تؤدي إلى قيم تقديرية أقل لمعالقة.
كما أن الفرض األول والثاني يكون خاص بتصميم البحث ،أما الفروض األخرى فيمكن التأكد منيا
من خالل التحميل.

 1.2.0الدالة المميزة الخطية)Linear Discriminant function( 8
إن دالة التمييز ىي نموذج يمكن صياغتو باالعتماد عمى مؤشرات من عينات اختيرت مشاىداتيا
عشوائياً من عدة مجموعات مختمفة (عكار ،)8002 ،بعبارة أخرى عندما نرغب في وضع معايير
تمييز المشاىدات التي تنتمي إلى واحد من مجموعتين أو أكثر بحيث نستدل إلى المجموعة
المناسبة التي تنتمي ليا المشاىدة فإن إجراءات تقدير دوال التمييز تتعقد مع زيادة عدد
المجموعات .فإذا كان ىناك ( )kمن المجموعات يراد وضع دوال تمييز ليا فإن الصيغة العامة
لدالة التمييز ىي كاآلتي:
)(10
حيث أن:
 :يمثل عدد المتغيرات الداخمة في الدالة.
 :يمثل معامالت الدالة التمييزية القياسية.
 :يمثل عدد دوال التمييز.
ولتحديد االختالفات بين المجموعات فإنو من المالئم استنتاج األوساط الحسابية ليذه المجموعات
باالعتماد عمى الدالة أعاله:
̅

)(11
حيث أن:
 :يمثل مصفوفة التغاير داخل المجموعات.

̅

̅

̅
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إن عممية تقدير المعممات (

) تنصب عمى تعظيم ( )Maximizationنسبة (مجموع مربعات

الفروق بين المجموعات) إلى (مجموع مربعات داخل المجموعات) إذ يمكن التعبير عن مربعات
الفروق داخل المجموعات بالصيغة:
́

)(12
أما مصفوفة التباين بين المجموعات فيمكن أن نعبر عنيا بالصيغة:
́

)(13
حيث أن:
 :مصفوفة التغاير بين المجموعات.
وبذلك تصبح النسبة كما يمي:
́

)(14

́

ولتقدير معممات دالة التمييز من خالل تعظيم النسبة

باشتقاقيا جزئياً ومساواتيا بالصفر نحصل

عمى:
) ̅

)(15

̅(

عمماً أن:
 :يمثل معكوس مصفوفة التباين والتباين المشترك لجميع المتغيرات ولكافة المجموعات.
̅

 :يمثل مصفوفة متوسط المتغير

لممجموعة .

̅

 :يمثل مصفوفة متوسط المتغير

لممجموعة .

وتكون دوال التمييز كاألتي:
)(16

̂
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 4.4.2التصنيف في حالة عدة مجموعات8
وىذا العنوان يتطرق إلى مسألة تصنيف مشاىدة معينة إلى واحد من  kمن المجموعات التي تتوزع
توزيعاً طبيعياً متعدد المتغيرات ،بمتجيات المتوسطات

تباين مشتركة لكل المجموعات Σ

عمى التوالي ومصفوفة

.

وفي حالة كون معممات ىذه المجموعات مجيولة فإنو يمكن استخدام تقديراتيا من العينة:
̂

)(17

∑

حيث أن:
)(18

)

(

 :يمثل .Mahalanobis Distance
وان قاعدة التصنيف ستكون بأن نصنف المشاىدة
لممقياس

إلى المجموعة

من خالل اختيار أقل قيم

مقارنة بكل المجموعات.

 5.4.2اختبار دالة التمييز8
ىناك عدد من االختبارات لمعنوية دوال التمييز ومن ىذه االختبارات:
 اختبار معنوية دالة التمييز8
عندما يراد اختبار دالة التمييز بين مجموعتين ،أو أكثر ،وتكوين دوال التمييز التقميدية بمستوى
معنوية مقبول إحصائياً ،بمعنى آخر ىل ىناك فروق معنوية بين متوسطات المجموعات فإننا نختبر
الفرضية اآلتية:
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إذ أن:
 :عدد المجموعات تحت الدراسة.
وفي حالة مجموعتين ،بافتراض تساوي تباين المجموعتين المذكورتين فإن الفرضية ستكون:

إذ أن:

وبالتالي فإن الفرضية ستصبح عمى النحو اآلتي:

وىناك عدة صيغ لالختبار منيا مقياس ولكس ،ومقياس مربع كاي ،ومقياس  ،Fفضالً عن احصاء
بارتميت.
مقياس (8)Wilks
يقاس مقياس ولكس كما في المعادلة (:)07
| |

()19

|

حيث أن:
 :مصفوفة التباين والتباين المشترك داخل المجموعات.
 :مصفوفة التباين والتباين المشترك بين المجموعات.
 :مصفوفة التباين والتباين المشترك الكمي.

|

| |
| |
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تقع بين الصفر والواحد ،ونرفض الفرض العدمي إذا كانت

ونالحظ من المعادلة ( )07أن قيمة

يتم تكوين جدول تحميل

قيمة ىذه النسبة صغيرة (أي إذا كانت قريبة من الصفر) .ولحساب قيمة
التباين كما يمي:
جدول رقم ( )1تحميل التباين لحساب قيمة
مصفوفة

Wilks
| |
|

̅

|

̅

̅

̅

̅

̅

درجات الحرية

̅ ∑

̅ ∑

∑

k-1

بين المجموعات

n-k

داخل المجموعات

n-1

االجمالي

اختبار بارتميت 8قام بارتميت في عام  0776بتطوير الصيغة التالية الختبار الفرضية والتي تعتبر
أكثر دقة من مقياس  ،wilksوتأخذ الشكل التالي.:
| |
| |

)(20
أو:
)(21
فإذا كانت (

|

|

|

|

) ىي الجذور المميزة لمصفوفة

 i=1,2,…,rىي الجذور المميزة لمصفوفة |

فإن (

| ،لذا يمكننا كتابة

)

عمى الشكل التالي:

)(22
وتأخذ صيغة اختبار بارتميت كما في المعادلة (:)80
+
)(23

*
+

و

*
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+
وىذا االختبار تقريباً يؤول إلى

*

بدرجة حرية )( p(k-1فيمي.)800. ،

وبذلك نرفض الفرضية العدمية في حال كانت قيمة

أكبر من

كما في

حيث

المعادلة التالية:
)(24

[

]

وىي تتبع توزيع كاي تربيع بدرجات حرية ( ،)p+k-2mويمكن التأكد من أن مجموع درجات
الحرية لـ

من المركبات مساوي إلى ) p(k-1بغض النظر عن كون  r=k-1أو  p=kوتبعاً إلى

ذلك عندما تطرح

و

و ....الخ من

فإن الباقي في كل مرة سيتبع توزيع مربع كاي

،

وىذه البواقي تكون مالئمة الستخداميا بوصفيا صيغة اختبار الختبار معنوية (تمييز البواقي) بعد
حذف دالة التمييز األولى والثانية وغيرىا ،ويمكن تمخيص ما سبق بالجدول رقم (.)8
جدول ( )0يمثل جدول توزيع البواقي وفق توزيع مربع كاي
درجات الحرية

Statistic

Approximate

البواقي بعد االزلة

)(p-1)(k-2

الدالة التمييزية األولى

)(p-2)(k-3

الدالة التمييزية الثانية

)(p-3)(k-4

الدالة التمييزية الثالثة

اختبار  8Fولقمة توفر الجداول الخاصة بالقيم الجدولية الختبار بارتميت ولصعوبة استخدام االختبار
السابق ،استخدم ( )Raolافي عام  07.7ختبا اًر بديالً باالعتماد عمى توزيع  ،Fفمثالً في حالة
وجود  pمتغير و  kمن المجموعات يكون اختبار  Fكما في المعالة التالية:
)(25
حيث أن

تمثل درجة الحرية األولى لقيمة  Fالجدولية وتساوي

.
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وأن

تمثل درجة الحرية الثانية لقيمة  Fالجدولية وتساوي
⁄

)(26
)(27

√

)(28

√

حيث أن

، ،

ىي تفاصيل المعادلة (.)83

 4.2.0احتمال خطأ التصنيف)Probability Of Misclassification( 8
يعرف خطأ التصنيف بأنو احتمال تصنيف مفردة معينة إلى المجموعة األولى بينما ىي في الحقيقة
تعود لممجموعة الثانية وبالعكس.
إن خطأ التصنيف ىو عامل ميم إلثبات كفاءة دالة التمييز حيث أن دالة التمييز التي تعطي أقل
خطأ تصنيف ىي الدالة األكثر كفاءة وتكون األفضل من بين دوال التمييز.
وعند حساب خطأ التصنيف نأخذ بعين االعتبار أنو عندما يكون حجم العينة كبير فإن توزيع
الم فردات يقترب من التوزيع الطبيعي وىذا األمر ىام في حساب احتمال خطأ التصنيف حيث يعتمد
حساب ىذا االحتمال عمى كون العينة تتوزع توزيعاً طبيعي ًا أو يقترب من الطبيعي.
) )(calssify Xfrom(1)/Xfrom(2
ويمكن ايجاد قيمة ىذا االحتمال من جدول التوزيع الطبيعي القياسي.
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الفصــل الثالــــث
المعالجـــــة االحصائيـــــة

 1.1وصـــف البيانــات8
يتضمن المسح الميداني لدائرة االحصاء المركزي لمعام ( )8003النساء المتزوجات أو سبق لين
الزواج وأعمارىن تتراوح بين ( ).6 – 0.عاماً وبمغ حجم العينة  .4.68سيدة ( 34377في الضفة
الغربية والقدس أي ( ،)%30.3و  8406.في قطاع غزة أي (.))%32.7
وفي ىذا الفصل من ىذه الدراسة سيتم تحميل البيانات المتوفرة لدينا احصائياً لمتوصل إلى توصيف
شامل لمبيانات لقياس مدى الطمب عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ،من خالل دراسة
خصائص السيدات وتأثيرىا عمى الخصوبة من كافة النواحي االجتماعية والتعميمية واالقتصادية،
والعوامل الديمغرافية لممرأة الفمسطينية من حيث مستويات الخصوبة والحمل ووفيات األجنة ،ومن ثم
دراسة مدى انتشار وسائل تنظيم األسرة بين السيدات ومعيقاتيا .وأخي اًر سنقوم بقياس الحاجة غير
الممباة لتنظيم األسرة في األسرة ومقارنتيا باحصاءات عالمية.

 1.1.1خصائص السيدات الفمسطينيات االقتصادية واالجتماعية8
تعد دراسة خصائص السيدات ذات أىمية كبيرة ،ذلك ألنيا ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بمدى
وعي السيدات لحاجاتين ورغباتين في مجال تنظيم األسرة .ومن جية أخرى فيي تمكننا من التعرف
عمى العالقة بين خصائص السيدات ومدى انتشار وسائل تنظيم األسرة.
 العوامل االجتماعية8
مكان السكن 8غطت عينة الدراسة جميع المحافظات الفمسطينية ،وبمغت نسبة تمك السيدات
المتزوجات والمواتي في سن االنجاب في محافظة الخميل  %06.0وىي األعمى بين محافظات
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الوطن ،ثم تمتيا محافظة غزة وبمغت النسبة  .%00.3والنسبة األكبر منين يقطن في المناطق
الحضرية أي  %.3.8من اجمالي العينة ،ثم المخيمات  ،%87..وأخي اًر الريف  %07.3وتم
تمثيميا في الشكل البياني ( .)8وتميل السيدات في قطاع غزة إلى تكوين عائالت كبيرة أكثر من
السيدات في الضفة الغربية ،ففي قطاع غزة كان تقريب ًا  %.3.3رزقن بـ .أطفال فأقل مقابل
 %36.0في الضفة ويؤكد اختبار

لالستقالل أن ىناك أثر فعمي لمكان السكن عمى عدد

المواليد وأن األمر ليس صدفة حيث كانت قيمة  .P-value=0.00وكانت قيمة الخالف
وقيمة نسبتي المخاطرة
الغربية يممن باتجاه انجاب  .أطفال فأقل ،و

وىي الزيادة في احتمال أن السيدات في الضفة
احتمال التغير في أن يرزقن بمواليد أكثر.

وبرغم ىذا التباين إال أن ىناك تداخالً وتشابياً في االتجاىات والسموكيات االنجابية لمسيدات
الفمسطينيات المواتي يقطن مختمف أشكال التجمعات السكنية (المدن والريف والمخيمات) يعزى
أسباب نفسية تتمخص بفكرة المقاومة وترسيخ الجذور فوق األرض الفمسطينية بعد أن تم تيجير
أىميا منيا منذ عدة عقود ،فقد أشار اختبار  F-testأن قيمة  P-value = 0.631وبالتالي ال
يوجد أي دليل ذو داللة احصائية يؤكد وجود عالقة بين عدد المواليد األحياء ونوع التجمع السكاني.
ونجد ما سبق ممخص في الجدولين رقم ( )3و(.)6
الشكل رقم ( )0توزيع السيدات حسب التجمع السكاني

المخٌمات
%30
مناطق حضرٌة
%53
مناطق رٌفٌة
%17
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الجدول رقم ( )1مكان سكن السيدات الفمسطينيات واالتجاهات االنجابية لهن وقوة العمل
تعمل

ال تعمل

 6-18موالٌد

 0-5موالٌد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العد

53.3

2,953

73.1

444

35.9

1,221

64.1

2,176

46.9

1,982

26.9

163

43.7

938

56.3

1,207

89.0

4,935

11.0

607

39

29159

61

39383

السٌدات فً سن االنجاب

المحافظة

النسبة%

العدد

6.3

350

جنين

1.5

82

طوباس

3.9

218

طولكرم

7.8

435

نابلس

2.3

128

قلقيلية

2.3

127

سلفيت

5.8

323

رام هللا

1.8

102

أريحا

10.2

567

القدس

5.1

285

بيت لحم

14.1

780

الخليل

6113

39397

8.8

486

11.3

628

غزة

6.5

363

الوسطى

7.6

419

خان
يونس

415

249

رفح

3817

29145

إجمالً
قطاع غزة

100

5,542

االجمالً

إجمالً
الضفة
الغربٌة
شمال
غزة

الحالة االجتماعية 8شممت العينة جميع السيدات المتزوجات أو سبق لين الزواج في فترة سابقة،
وكانت نسبة السيدات المتزوجات حالياً .%7.
العمر 8غطت العينة جميع السيدات المستيدفات وأزواجين بمختمف األعمار ،وكانت الفئة األوسع
ممثمة من تمك السيدات التي تتراوح أعمارىن بين ( )33-87عاماً حيث بمغت  ،%02..وتمك
الممثمة من األزواج التي تتراوح أعمارىم بين ( 66فأكثر) عاماً وبمغت نسبتيم  ،%82.6ومن
المالحظ وجود متزوجين ومتزوجات أعمارىم عند إجراء االستبيان تتراوح بين( )07-0.عاماً،
وبمغت نسبتيم بين السيدات  .%3.3وىذا يقودنا إلى التطرق إلى ظاىرة الزواج المبكر التي ليا
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أبعاد اجتماعية واقتصادية وحضارية عمى المجتمع .ومن خالل العينة المأخوذة نستطيع التأكيد
عمى أن المجتمع الفمسطيني يميل باتجاه الزواج المبكر ،حيث أعربت  %.8من السيدات أن
أعمارىن كانت عند أول زواج تتراوح بين ( )02-08عاماً .وتحدثت الكثير من الدراسات حول
زواج الفتاة المبكر (دون سن العشرين) مشيرة إلى مخاطره المتعددة عمى الفتاة من النواحي
الصحية ،والنفسية كعدم إتمام الحمل بمدتو الكاممة ألن الجسم لم يكتمل نموه بعد ،وقد تتعرض
لإلجياض المتكرر ،وفقر الدم وخاصة خالل فترة الحمل ،كما أن نسبة الوفيات تزداد بين األميات
الصغيرات أي ما بين ( )07-0.عاماً عن األميات المواتي تزيد أعمارىن عن العشرين عاماً بسبب
الحمل .كما وقد تزداد وفيات أطفال تمك األميات بنسبة أكبر وذلك لقمة الدراية والوعي بالتربية
والتغذية .ىذا عدا عن المخاطر االجتماعية ،والنفسية عمى الفتاة كونيا ال تستطيع أن تبدي رأييا
في أمور حياتيا الزوجية بثقة وارتياح ،وقد تقع تحت تأثير األىل واألقارب في شؤون حياتيا
الشخصية ،وبناء عمى (الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني )8000 ،فإن  %6.3من السيدات
المتزوجات في األراضي الفمسطينية أصبحن أميات و %7.7أصبحن حوامل بالمولود األول وىن
أعمارىن تتراوح بين ( )07-0.عاماً .وكل ما سبق نجده في الجدولين رقم (.).( ،)6
الجدول رقم ( )2توزيع السيدات الفمسطينيات حسب العمر
عمر األزواج حالٌا

عمر السٌدات حالٌا

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

النسبة%

العدد

15-12

14.0

778

.0

1

.1

6

18-16

37.8

2097

.1

3

1.7

94

23-19

36.7

2036

2.4

134

10.9

602

28-24

8.2

456

10.2

564

17.3

961

33-29

2.0

109

16.1

890

18.5

1,023

38-34

.8

44

18.2

1008

16.5

914

20.1

1,116

17.5

968

.4

22

الفئة العمرٌة

عمر السٌدات عند أول زواج

44-39
 45فأكثر

28.4

1,575

17.6

974

القيم المفقودة

0.0

0

4.5

251

0.0

0

االجمالً

100

5,542

100

5,542

100

5,542

- 35 -

الجدول رقم ( )3النساء المواتي في الفئة ( )17-13وأصبحن امهات أو حوامل بالمولود األول
حسب سنوات العمر والمنطقة
األراضً الفلسطٌنٌة%

الضفة الغربٌة%

قطاع غزة%

العمر

حامل بالمولود
األول

أمهات

حامل بالمولود
األول

أمهات

15

0.0

0.3

0.0

0.4

0.0

16

1.3

1.6

0.7

0.4

0.9

0.8

17

4.9

2.6

2.0

1.6

3.1

2.0

18

8.9

2.7

4.9

3.4

6.5

3.1

19

17.0

5.0

13.1

2.1

14.6

3.2

االجمالً

117

413

114

315

212

516

حامل بالمولود
األول

أمهات
0.3

 العوامل التعميمية والثقافية8
أشارت العديد من الدراسات إلى أىمية عامل مستوى تعميم اإلناث في التأثير عمى حجم األسرة،
خاصة عندما تكون مستويات التعميم اإلناث منخفضة ،حيث يكون عامالً حاسماً في تشكيل ق اررات
اإلنجاب .فعمى سبيل المثال ال الحصر وجد ( )Nuepert,1992في دراستو عن االتجاىات
الديموغرافية في منغوليا ،أن أحد أىم العوامل المؤثرة عمى انخفاض الخصوبة في منغوليا ىي
ارتفاع معدل القراءة والكتابة .كما أشارت الدراسة التي أعدىا (قرعي ،وحسن  )8008حول محددات
الخصوبة ووفيات األطفال في مصر ،إلى أنو عند إضافة متغير تعميم األم إلى معادلة االنحدار
فإن معامل التحديد (

) ارتفع من  %73إلى  ،%23مما يعني أن تعميم األم ساىم بشكل فعال

في تفسير التغير في الخصوبة.
وغطت العينة التي نتناوليا مختمف السيدات بمختمف المستويات التعميمية كما ىو مبين بالجدول
( ،)3وكانت النسبة األكبر منين حظين بتعميم متوسط أي إعدادي  ،%33.6كما أن ىناك نسبة
 %..8يعانون من األمية ،و %2.07يعرفون القراءة والكتابة ولكن لم يترددن عمى أية مدارس .و
نجد أنو كمما حصمت السيدة عمى شيادات أكاديمية أعمى كان عدد الوالدات الحية التي رزقت بيا
أقل .حيث أن ما يقارب  %2.من السيدات المواتي حصمن عمى تعميم جامعي فأعمى رزقن بخمس
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والدات حية فأقل فقط .ثم تبدأ ىذه النسبة تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى أدنى مستوى عند تمك
السيدات األميات المواتي أشرن إلى أن  %.3.6أي أكثر من النصف أنجبن من ( )02-3مولود
حي ،وبدراسة العالقة التي تربط عدد المواليد األحياء وتعميم السيدات (وكحد فاصل  7سنوات
تعميمية أكثر أو أقل) تم حساب احصاء

لالستقالل ووجد أن قيمة  P-value = 0.000وبالتالي

فإن ىناك دليل ٍ
كاف لرفض الفرضية العدمية ،ما يشير إلى أن التعميم يشجع السيدات عمى إنجاب عدد
أقل من األطفال.

الجدول رقم ( )4عدد الوالدات الحية بالنسبة لمستوى تعميم السيدات
الوالدات الحٌة

مستوى التعليم

أمً

تعرف القراءة والكتابة

ابتدائً

اعدادي

ثانوي

دبلوم متوسط

جامعً فأعلى

االجمالً

االجمالً

والدة حٌة 0-5

 6والدة حٌة18-

العدد

122

158

280

الصف%

43.60%

56.40%

100.00%

العدد

183

254

437

الصف%

41.90%

58.10%

100.00%

العدد

626

570

1196

الصف%

52.30%

47.70%

100.00%

العدد

1164

647

1811

الصف%

64.30%

35.70%

100.00%

العدد

739

333

1072

الصف%

68.90%

31.10%

100.00%

العدد

198

92

290

الصف%

68.30%

31.70%

100.00%

العدد

278

51

329

الصف%

84.50%

15.50%

100.00%

العدد

3310

2105

5415

الصف%

61.10%

38.90%

100.00%

إجمالً %

5.17
8.07
22.09
33.44
19.80
5.36
6.08
100.00

أما بالنسبة لمجانب الثقافي بشكل عام والجنسي بشكل خاص فإن وسائل االعالم المسموعة
والمقروءة ،كالتمفاز والراديو والجرائد والمجالت تمعب دو اًر ىاماً في تعزيز الوعي في المجتمع وبشكل
خاص عند السيدة ،وتساعد عمى التشجيع عمى سموكيات صحية مختمفة .ومن خالل الجدول ()7
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الذي يبين مدى متابعة السيدة ليذه الوسائل نجد أن السيدات الفمسطينيات ال يممن لقراءة أي نوع
من أنواع الجرائد والمجالت حيث أعرضت عن القراءة  %63.3بشكل مطمق ،كما أن نسبة كبيرة
منين غير معنيات باالستماع لمحطات الراديو حيث كان ىناك  %66.3أشرن إلى أنين ال
يستمعن أبداً لراديو .بينما كانت األغمبية العظمى من تمك السيدات متابعات لمحطات التمفاز حيث
كانت نسبة المتابعات بشكل يومي ىائمة ووصمت إلى .%20.7
وحول موضوع الثقاف ة الجنسية ومدى معرفة السيدات بوجود أمراض يمكن أن تنتقل عن طريق
الجنس ،وادراكيا أن المشاكل الناجمة عن ىذا النوع من األمراض قد يظل دون أعراض ،خصوصاً
عند النساء ،مما يؤدي إلى عدم انتباه المصاب إلييا والى عدم الوعي بأنو ينقميا إلى غيره .ومن
خالل اجابات السيدات في الجدول رقم ( )2فإن نسبة السيدات المواتي أشرن إلى سماعين مسبقاً
بوجود أمراض تنتقل عن طريق االتصال الجنسي  %20..وقد أصيب منين  %0.6بأحد ىذه
األمراض خالل الـ 08شير التي سبقت المسح ،بينما كان ىناك  %02..لم يسمعن عن ىذه
األمراض من قبل وأصيب منين  %0.8خالل الـ.%08
الجدول رقم ( )5متابعة السيدات لوسائل االعالم المقروءة والمسموعة
العمر

القراءة

الرادٌو

التلفاز

العدد

%

العدد

%

العدد

%

بشكل يومي

368

6.6

4473

80.7

1786

32.2

على األقل مرة في األسبوع

1177

21.2

599

10.8

666

12.0

أقل من مرة في األسبوع

1582

28.5

189

3.4

620

11.2

على االطالق

2415

43.6

281

5.1

2470

44.6

االجمالً

5542

100.0

5542

100.0

5542

100.0
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الجدول رقم ( )6المعرفة باألمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي واإلصابة بها
هل سمعتً عن األمراض المنقولة جنسٌا

هل أصبت بمرض جنسً خالل الـسنة الماضٌة

أصٌبت بمرض على األقل

لم تصب بأي مرض ومتزوجة (متزوجة -منفصلة)

لم تصب بأي مرض وغٌر متزوجة (مطلقة وأرملة)

االجمالً

االجمالً

نعم

ال

العدد

19

2

21

العمود%

0.40%

0.20%

0.40%

االجمالي%

0.30%

0.00%

0.40%

العدد

4312

958

5270

العمود%

95.60%

93.30%

95.10%

االجمالي%

77.80%

17.30%

95.10%

العدد

181

67

248

العمود%

4.00%

6.50%

4.50%

االجمالي%

3.30%

1.20%

4.50%

العدد

4512

1027

5539

العمود%

100.00%

100.00%

100.00%

االجمالً%

81.50%

18.50%

100.00%

 العوامل االقتصادية8
بدايةً ،يعرف العمل حسب (جياز االحصاء المركزي )8000 ،عمى أنو الجيد الذي يبذلو اإلنسان
سواء أكان عقمياً أم عضمياً ،بمعنى استخدام الفرد لقواه المختمفة من أجل تحقيق منفعة .ويعرف
العمل االقتصادي بأنو النشاط الذي يبذلو اإلنسان عن وعي وقصد من أجل الحصول عمى منفعة
اقتصادية ،أي أنو يؤدي إلى إنتاج األشياء التي تشبع الحاجات البشرية ،أو األشياء التي ليا قيمة
استعمالية.
وقد مارست المرأة العمل منذ فجر التاريخ ،وىي ما زالت تعمل إلى اليوم كثي اًر من األعمال
الزراعية ،واالقتصادية ،الحرفية والمينية ،وغيرىا من المين .وتعتبر النسبة التي تساىم بيا قوة
العمل النسائية العربية في النشاط االقتصادي من أدنى النسب في العالم حتى إذا قورنت بالنسبة
إلى الدول النامية األخرى ،وبالنسبة لمسيدات الفمسطينيات ،فالعينة تؤكد تدني مستويات عمل المرأة،
حيث وصمت نسبة السيدات المواتي يعممن فقط  %00.0من إجمالي تمك السيدات قيد الدراسة،
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وكانت الضفة الغربية منفتحة عمى عمل المرأة أكثر من قطاع غزة ،حيث أن  %73.0من النساء
العامالت ىن من الضفة الغربية و %83.7من قطاع غزة ،الجدول رقم (.)3

 0.1.1الخصائص الديمغرافية8
تعد الزيادة المستمرة في عدد السكان إحدى المشكالت الضخمة التي تؤرق شعوب الدول النامية،
مباشر أو غير مباشر في أية
اً
ومن بينيا السمطة الوطنية الفمسطينية .وىذه المشكمة قد تكون سبباً
مشاكل تواجو تقدم ونمو الشعوب.
 مستويات الخصوبة في المجتمع الفمسطيني8
يعكس الجدول ( )7معدالت الخصوبة الكمية والتفصيمية حسب العمر (لكل ألف إمرأة) خالل
الثالث سنوات السابقة لممسح الفمسطيني لصحة األسرة عام  ،8003وكما ىو واضح من الجدول
ووفقاً لممستويات الحالية لإلنجاب ،يمكن لممرأة الفمسطينية أن تنجب  6..طفل طول حياتيا
االنجابية ،وقد تساوت معدالت الخصوبة الكمية مع مثيمتيا في العام  ،8006وكما ىو متوقع فإن
ىذه المعدالت لن تنخفض كثي اًر خالل المرحمة القريبة القادمة كون محددات الخصوبة متشابكة ما
بين مستويات الحيا ة االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الفمسطيني وجممة المفاىيم الثقافية
والتقاليد السائدة ،ويشير الجدول إلى أن معدل الخصوبة الكمية في قطاع غزة يفوق مثيمو في الضفة
الغربية .ىذا وتعتبر معدالت الخصوبة منخفضة نسبياً في المناطق الحضرية والريفية مقارنة مع
المخيمات ،وىذا يبدو منطقياً الختالف أنماط الحياة ومتطمباتيا.

- 40 -

الجدول رقم ( )7معدالت الخصوبة التفصيمية العمرية لكل ألف إمرأة والكمية باستخدام الطريقة
المباشرة خالل السنوات الثالث السابقة لممسح حسب المنطقة ونوع التجمع السكاني0224 ،
الفئة العمرٌة

نوع التجمع السكان

المنطقة
األراضً الفلسطٌنٌة

الضفة الغربٌة

قطاع غزة

حضري

رٌفً

مخٌم

19-15

4910

4115

6016

5312

3715

5612

24-20

22014

20712

24219

21613

22216

23010

29-25

24410

22718

27316

23713

24212

27019

34-30

20714

19019

24111

20313

20516

22512

39-35

13015

11510

16118

12419

13113

14714

44-40

4615

3714

6412

4317

4314

6216

49-45

416

314

712

513

317

412

معدل الخصوبة
الكلٌة

415

411

513

414

414

510

جهاز االحصاء المركزي – أطفال فلسطٌن قضاٌا واحصاءات التقرٌر السنوي 2010

 الحمل األخير والرغبة في االنجاب8
أشارت  % 94.6من إجمالي السيدات في العينة إلى أنو سبق لين المرور بتجربة الحمل ،في حين
أن  %5.4لم يسبق لين ذلك .كما أكدت  %00.0إلى أنين كن حوامل عند إجراء المسح ،بينما
 %0..غير متأكدات .وقد أكدت  %30.0من تمك السيدات الحوامل إلى أنين كن يرغبن بيذا
الحمل في وقتيا ،بينما  %83.7كن يرغبن باالنتظار و %03لم يرغبن بو عمى االطالق .الشكل
رقم ( )3يوضح ذلك
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الشكل رقم ( )1حالة الحمل الحالية لمسيدات ورغباتهن

السٌدات الحوامل عند اجراء
االستبٌان

حالة الحمل للسٌدة حالٌا
ليست حامل

ترغب بالحمل وقتها

غير متأكدة

حامل حاليا

كانت ترغب باالنتظار
لم ترغب به على االطالق

88.50%

13%
27%
60%

0.5
5.40%
11%
لم يسبق لها الحمل

سبق وأن حملت

وبشكل عام عند االستفسار عن الرغبات االنجابية لمسيدات في المستقبل ظير أن  %37.6من
تمك السيدات أبدين رغبتين بإنجاب طفل آخر في المستقبل ،بينما أعربت  %37.7عن حاجتين
إلى التوقف عن اإلنجاب ،كما أبدت  %72.7من تمك السيدات رغبتين باإلنتظار فترة زمنية قبل
والدة طفل جديد ( %73.0منين لسنوات ،و %..7ألشير) ،كما أشارت  %80.0منين برغبتين
باالنجاب حاالً ،وأكدت نسبة عالية من السيدات وتبمغ  %56.6أنين سبق وتحدثن مع أزواجين
عن عدد األطفال الذين يرغبان بإنجابيم طول حياتيما .الجدول والشكل التاليين يوضحان ما سبق.
الشكل ( )2الحديث بين األزواج عن عدد األطفال المرغوب به في المستقبل
قيم مفقودة

ال

نعم

4%
39%
57%
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الجدول رقم ( )12الرغبة باالنجاب في المستقبل والفترة الفاصمة بين الوالدات
الفترة الفاصمة بين الوالدة المرغوب بها

الرغبة باالنجاب في المستقبل
العدد

العدد

النسبة

النسبة

انجاب طفل آخر

2184

39.4

أشهر

128

2.3

التوقف عن االنجاب

2055

37.1

سنوات

1597

28.8

ال تستطيع أن تحمل

368

6.6

حاال

461

8.3

حسب مشيئة اهلل

480

8.7

قٌم مفقودة

3356

60.6

غير متأكدة

65

1.2

االجمالي

5542

100.0

قيم مفقودة

390

7

5542

100

االجمالي

 0.1وسائل تنظيم األسرة انتشارها ومعيقاتها8
تعد خدمات تنظيم األسرة مقوماً أساسياً من مقومات الصحة اإلنجابية ،والرعاية الصحية األولية،
فيي تواجو تحدياً كبي اًر بتصدييا ألكثر المشاكل الصحية شيوعا في البمدان النامية عموماً .وتنقسم
وسائل تنظيم األسرة إلى قسمين ،أوالً :طرق دائمة وىي طريقة ربط األنابيب الرحمية (ربط قناة
فالوب) ،وطريقة التعقيم لمرجل .ثاني ًا :طرق مؤقتة.
الطرق المؤقتة تشتمل عمى عدة وسائل ىي:
وسائل تقميدية أو طبيعية( :الرضاعة الطبيعية ،فترة األمان ،العزل).
وسائل حديثة :وىي عبارة عن (وسائل موضعية ،ووسائل ىرمونية).
وفي األراضي الفمسطينية بمغت نسبة السيدات الفمسطينيات المتزوجات وفي سن اإلنجاب المواتي
استخدمن إحدى الوسائل أو حاولن بطريقة ما ،تأخير أو منع الحمل  %32.0من إجمالي السيدات
المتزوجات وفي سن االنجاب ،مقابل  %30.7لم يسبق لين استخدام أي شيء لذلك .وىناك عدة
عوامل تؤثر بصورة مباشرة عمى ق اررات السيدات لالتجاه نحو استخدام وسائل تنظيم األسرة ،لذا
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سندرس العال قات التي تربط استخدام وسائل تنظيم األسرة مع خصائص تمك السيدات والجدول رقم
( )77يوضح األرقام التي سنتناوليا:
مكان السكن :بمغت نسبة السيدات المتزوجات وفي سن اإلنجاب المواتي استخدمن أحد الوسائل أو
حاولن بطريقة ما ،تأخير أو منع الحمل  %32.0من إجمالي السيدات ( %63.3منين من الضفة
الغربية ،و %86..منين من قطاع غزة) .بينما  %30.7لم يسبق لين استخدام أي شيء لذلك.
ومن خالل اختبار

لالستقالل لدراسة معنوية العالقة بين مكان السكن واستخدام وسائل تنظيم

األسرة كانت قيمة 0.000

 P-valueوبالتالي فإن ىناك دليل ٍ
كاف لرفض الفرضية العدمية ما يؤكد

وجود عالقة بينيما.

عدد المواليد 8كمما زاد عدد المواليد األحياء لمسيدة المتزوجة ،كمما ازداد لجوئيا لوسائل تنظيم
األسرة لمنع أو تأخير الحمل ،حيث أن السيدات المواتي رزقن بعدد  5مواليد أحياء فأكثر كن أكثر
ميالً الستخدام وسائل تنظيم األسرة مقارنة بتمك المواتي رزقن بأقل من ذلك.
عمر السيدة 8يعتبر عمر السيدة الحالي عند  35عاماً ،عامالً ميماً في التأثير عمى معدل انتشار
استخدام وسائل تنظيم األسرة بين السيدات ،فنجد أن نسبة انتشار وسائل تنظيم األسرة بين السيدات
المواتي تقل أعمارىن عن  35عاماً  ، %63.7بينما كانت  %73.8بين السيدات المواتي تزيد
أعمارىن عن  35عاماً .كما كانت قيمة 0.000

 P-valueحسب اختبار

لدراسة العالقة

بين عامل العمر وانتشار وسائل منع الحمل ما يفسر وجود أدلة كافية لرفض الفرضية العدمية
والتأكيد عمى وجود عالقة تربط المتغيرين.
تعميم السيدة 8عند مقارنة الفروقات بين مستوى تعميم السيدات وانتشار وسائل منع الحمل نجد أن
 % 03.6من إجمالي السيدات في العينة يستخدمن وسائل تنظيم األسرة وحصمن عمى تعميم اعدادي
فأقل أي  7سنوات تعميم فأقل ،بينما ىناك  %...7من إجمالي العينة يستخدمن وسائل تنظيم
األسرة وحصمن عمى تعميم  00سنوات فأكثر .وىذه العالقة ىي عالقة معنوية حسب اختبار
الذي كانت فيو قيمة 0.010

( P-valueأي ال يوجد أدلة كافية لرفض الفرضية العدمية).
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الثقافة الجنسية :إن معرفة السيدات باألمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق االتصال الجنسي
تؤثر عمى انتشار وسائل تنظيم األسرة بين السيدات الفمسطينيات ،فقد كانت  %.7..من إجمالي
السيدات سمعن من قبل عن األمراض المنقولة جنسياً ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة ،بينما
 % 00..من إجمالي العينة يستخدمن وسائل تنظيم األسرة ولم يسمعن من قبل عن وجود األمراض
الذي كانت قيمة 0.000

المنقولة جنسياً .ومن خالل اختبار

 P-valueأي ال يوجد أدلة

كافية لرفض الفرض العدمي ،وبالتالي يوجد عالقة معنوية بين انتشار وسائل تنظيم األسرة والمعرفة
مسبقاً عن األمراض المنقولة جنسياً.
عمل المرأة 8برغم أن انتشار وسائل منع الحمل بين السيدات العامالت وصل إلى  %70إال أن
ضعف مشاركة عمل المرأة في المجتمع أدى إلى عدم وجود عالقة معنوية بين استخدام ىذه
الوسائل وعمل المرأة فكانت قيمة 0.157

 P-valueفي اختبار

أي ال يوجد دليل ٍ
كاف لرفض

الفرضية العدمية.
الجدول ( )11انتشار وسائل تنظيم األسرة بين السيدات وخصائصهن
استخدام وسائل تنظٌم األسرة
نعم

ال

الضفة الغربية

43.60%

17.70%

61.30%

قطاع غزة

24.50%

14.20%

38.70%

 5مواليد فأقل

35.90%

25.20%

61.00%

أكثر من  5مواليد

32.20%

6.70%

39.00%

 35عاما فأقل

%36.7

%36.3

%100

أكبر من  35عاما

%73.8

%26.2

%100

 9سنوات تعليم فأقل

13.40%

7.00%

20.40%

 10سنوات تعليم فأكثر

55.70%

23.90%

79.60%

سمعت باألمراض المنقولة جنسيا

57.70%

23.80%

81.5%

لم تسمع باألمراض المنقولة جنسيا

10.50%

8.10%

18.50%

تعمل

7.70%

3.30%

11.00%

ال تعمل

60.50%

28.60%

89.00%

%68.1

%31.9

%100

المنطقة

عدد الموالٌد األحٌاء

العمر

التعلٌم

الثقافة الجنسٌة

االجمالً

عمل المرأة
إجمالً السٌدات
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ال تميل السيدة الفمسطينية إلى وجود فترة تباعد بين بداية الزواج والحمل بأول مولود ،حيث كانت
نسبة ضئيمة تصل إلى أقل من  % 7من السيدات سبق وأن استخدمن أحد الوسائل لتجنب الحمل
وىن لم يرزقن بأي مولود حي ،كما يندر المجوء ليذه الوسائل من قبل السيدات المواتي أنجبن عدد
كبير من المواليد ( 71فأكثر) فمم تتعدى نسبتين  ،%2وكانت الغالبية وتصل إلى  %65منين
بدأن بالمجوء ليا ألول مرة بعد انجاب ( )3-7مواليد أحياء ،وكان الدافع األكبر لين ىو تأجيل
الحمل لفترة وليس منعو بشكل نيائي ،فقد كان  %87.8من إجمالي السيدات يرغبن بإنجاب طفل
آخر بعد فترة ،بينما  %78رغبن بالتوقف عن اإلنجاب ،و %1.2أشرن إلى وجود أسباب أخرى
دفعتيا الستخدام وسائل تنظيم األسرة قد تعود إلى مشاكل صحية أو اقتصادية ،األشكال رقم ()5
( )6يوضحان ذلك.
شكل ( )5الدافع وراء استخدام وسائل تنظيم األسرة أل ول مرة
18%
تأجيل الحمل لفترة

82%

التوقف عن االنجاب

الشكل ( )6استخدام وسائل تنظيم األسرة وعدد المواليد األحياء الذين رزقت بهم السيدة
65.03%

25.72%

2.09%
أكثر من 10

6.38%

 9-7مواليد

0.76%
 6-4مواليد

 3-1مواليد

 0مواليد
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وبالنسبة لمسيدات المواتي سبق واستخدمن أحد أنواع وسائل تنظيم األسرة ،فإن  %72.2منين ال
زلن حالياً يمجأن ليا .وقد يعود إحجام البقية لعدة أسباب منيا أن تكون السيدة حامل حالياً ،أو
تحاول االنجاب في الفترة الحالية ،أو واجيتيا مشاكل أثناء استخدام الوسيمة فأعرضت عنيا .ومن
بين ىذه السيدات المستخدمات حالياً يوجد  %6.2منين لجأن ىن أو أزواجين إلى الطرق الدائمة.
وأعربت  % 07منين إلى أنيا عانت من مشاكل بسبب ىذه الوسيمة ،كما يوجد  %83.2يمجأن
حالياً لمطرق التقميدية أو الطبيعية ونجد من بينين  %0.7فقط ممن اشتكين وجود مشاكل باتباعين
ىذه الوسائل ،و %70.3يمجأن لمطرق الحديثة ويوجد من بينين  %86.8أكدن وجود مشاكل
تواجيين باستخدام الوسيمة الحالية ،وتم توضيح ذلك في الجدول رقم ( ،)08كما نالحظ من ذات
الجدول أن السيدات المواتي رغبن بالتوقف نيائياً عن االنجاب ولجأن الستخدام وسائل تنظيم األسرة
كن يممن باتجاه استخدام الطرق الدائمة والمؤقتة الحديثة ( )%20.7أكثر ممن استخدام الطرق
التقميدية بصورة أكب ر من السيدات المواتي لجأن ليذه الوسائل من أجل ايجاد فترة راحة بين الوالدات
( .)%7..8وعند القاء الضوء عمى أسباب تذمر السيدات المشتكيات من الوسائل المستخدمة
حالياً :نجد أن المشكمة الرئيسية  %70.3ىي تعقيدات صحية واجيت السيدة ،و %3.3عدم فاعمية
الوسيمة (مما يدفعنا لالعتقاد أن حاجة ىذه السيدات غير ممباة) ،و %0.3مشاكل عائمية تعود
العتراض الزوج .كما كان ىناك نسبة عالية من السيدات وصمت إلى  %03اشتكين من عدم
ارتياحين الستخدام تمك الوسيمة ،ونسبة قميمة أشارت إلى مشاكل لوجستية  %6.7التكمفة مرتفعة ،و
 %0.6صعوبة الحصول عمى الوسيمة والتوضيح في الجدول رقم (.)03
ومن المالحظ عند قراءة بيانات الجدول رقم ( )06ارتفاع نسب السيدات المواتي استخدمن أكثر من
وسيمتين لتنظيم األسرة وتراوحت بين ( )08-3وسيمة وصمت إلى  %87.7ما قد يشير إلى التباس
السيدة في معرفة الجية المختصة في توجيييا لمعرفة الوسيمة األكثر مالئمة ليا .كما يدفعنا
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لمتساؤل عن مدى رضى السيدة عن الوسيمة المستخدمة حالياً ،واذا كانت تواجو مشاكل باستخداميا
لموسيمة الحالية؟؟
ويمكن مالحظة أن  % 07.6من إجمالي السيدات المواتي استخدمن وسيمة أو اثتنين فقط أشرن إلى
وجود مشاكل باستخدام الوسيمة الحالية ،بينما  %80.7من السيدات المواتي استخدمن أكثر من 3
وسائل أشرن إلى أنين يواجين مشاكل بالفعل باستخدام الوسيمة الحالية.
إن ىذا التنوع الكبير باستخدام وسائل تنظيم األسرة وعدم وجود رض ًا كامل عن الوسيمة المستخدمة
حالياً ،يدفعنا لالعتقاد أن ىناك رغبات غير ممباة لدى السيدة تكمن بأنيا ال تستطيع التوصل إلى
الوسيمة التي تناسبيا بحيث ترتاح ليا من دون أن تعود بمشاكل عمييا.
الجدول ( )10دوافع المستخدمات أل نواع وسائل تنظيم األسرة وتأثيرها عميهن
مشاكل أثناء االستخام

دافع االستخدام الول مرة

نوع الوسٌلة المستخدمة حالٌا
العدد

%

حبوب

307

8.1

لولب

1150

30.5

الحقن

34

0.9

الغرز

1

0.0

العازل الواقي للرجل

211

5.6

العازل الواقي للمرأة

7

0.2

ربط األنابيب الرحمية

115

3.0

التعقيم للرجل

1

0.0

الرضاعة الطبيعية

151

4.0

فترة األمن

156

4.1

العزل

264

7.0

أخرى

12

0.3

اجمالي المستخدمات
حاليا

2409

63.8

اجمالي السيدات اللواتي
ال يستخدمن حاليا

1367

36.2

طرق مؤقتة
حدٌثة

طرق دائمة

طرق مؤقتة
تقلٌدٌة

االجمالً
االجمالً%

3776

100

نعم

414
%24.2

22
%19

11
%1.9

ال

1296
%75.8

94
%81

560
%98.1

فترة راحة

التوقف
نهائٌا

1,398
70.8%

86
4.4%

490
24.8%

310
74%

أخرى

2
66.7%

29
6.9%

80
&19.1

االجمالً

1

33.3%

العدد

1710

116

571

2397

447

1960

1,974

419

3

%1816

%8114

100%

100%

100%

%

%71.3

%4.8

23.8

%100
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الجدول رقم ( )11المشاكل التي واجهت السيدات المستخدمات لوسائل تنظيم األسرة

نوع المشكلة

نعم

االجمالً

ال

العدد

%

العدد

%

العدد

%

مشكلة صحٌة

407

90.6

42

9.4

449

100

الوسٌلة غٌر فعالة

16

3.6

433

96.4

449

100

اعتراض الزوج

7

1.6

442

98.4

449

100

صعوبة الحصول علٌها

2

0.4

447

99.6

449

100

التكلفة مرتفعة

21

4.7

428

95.3

449

10

عدم االرتٌاح الستخدامها

72

16

377

84

449

100

أخرى

19

4.2

430

95.8

449

100

الجدول رقم ( )12عدد الوسائل المستخدمة من قبل السيدة
هل واجهتك مشاكل عند استخدام الوسيمة
الحالية

( )0-1وسيمة

( )10-1وسيمة

االجمالي

االجمالي

نعم

ال

العدد

294

1398

1692

الصف%

17.40%

82.60%

100.00%

االجمالي%

12.20%

58.10%

70.30%

العدد

155

560

715

الصف%

21.70%

78.30%

100.00%

االجمالي%

6.40%

23.30%

29.70%

العدد

449

1958

2407

الصف%

18.70%

81.30%

100.00%

االجمالي%

18.70%

81.30%

100.00%
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أما بالنسبة لممعيقات التي تحول دون استخدام باقي السيدات الفمسطينيات لتمك الوسائل التي تعمل
عمى تأخير أو منع الحمل  ،فإنيا مذكورة في الجدول رقم ( )0.وأىميا:
 الرغبة باالنجاب وىو العامل األىم ()%.6.3
 التردد وعدم االشارة إلى سبب واضح ()%03.2
 االعتقاد بأن السيدة وصمت إلى سن األمان بالتالي ال داعي لالستخدام ( )%00.7عمم ًا
أن  %03.6منين لم ينقطع الحيض عنين ،و %0.2كن في فترة نفاس.
 الخوف من األثار الجانبية ليذه الوسائل ()%3
 التعارض مع المعتقدات الشخصية لمسيدة وزوجيا ()%7
والسيدات ا لفمسطينيات المواتي لم يسبق لين استخدام أية وسيمة لمنع أو تأخير الحمل حسب
الجدولين ( )03و ( )07عبارة عن ثالث مجموعات:
 المجموعة (أ) %33.7 :تضم السيدات المواتي لديين نوايا في المستقبل لمجوء إلى أحد
الوسائل المذكورة.
 المجموعة (ب) %00 :وىي تشمل تمك المترددات والمواتي لم يقمن ببناء رأي قاطع تجاه
استخدام وسائل تنظيم األسرة ،وبرغم أن  %70.6منين يرغبن بإنجاب طفل آخر إال أنو
يوجد ( %3.7يرغبن بانتظار فترة أشير ،و %.8.3فترة سنوات) ،كما كان ىناك %6.8
يرغبن بالتوقف عن االنجاب كمياً.
 المجموعة (جـ) %.8.3 :وىي المجموعة األكبر وتضم تمك السيدات المواتي ليس لديين
أية نية في المستقبل باستخدام وسائل تنظيم األسرة ،بالرغم من أن  %62.0فقط منين
أشرن إلى رغبتين باالنجاب مستقبالً (يوجد من بينين  %2.3يرغبن باالنتظار أشير كفترة
راحة ،و %67.7يرغبن باالنتظار لسنوات) ،بينما كان ىناك  %07أبدين رغبتين بالتوقف
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عن االنجاب ،و %0غير متأكدات ،و %80.0أشرن إلى عدم تمكنين من الحمل في
المستقبل ،و %7.2تركن الموضوع لمقضاء والقدر.
الجدول ( )13دوافع االحجام عن استخدام الوسائل حسب نوايا السيدة في المستقبل
هل واجهتك مشاكل عند استخدام الوسيمة
الحالية

السبب

الرغبة في االنجاب
معارضة تنظيم األسرة
الزوج غير موافق
الخوف من األثار الجانبية
صعوبة الحصول عمى الوسيمة
ارتفاع التكمفة
عدم الشعور بالراحة
سن األمان
الزوج غير موجود مع األسرة حالياً
يتعارض مع الدين
أخرى

االجمالي

االجمالي

نعم

ال

ال أعرف

العدد

213

308

85

606

%

35.1%

50.8%

14.0%

100.0%

العدد

2

11

0

13

%

15.4%

84.6%

0.0%

100.0%

العدد

21

35

8

64

%

32.8%

54.7%

12.5%

100.0%

العدد

18

42

7

67

%

26.9%

62.7%

10.4%

100.0%

العدد

0

1

0

1

%

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

العدد

7

3

0

10

%

70.0%

30.0%

0.0%

100.0%

العدد

10

32

4

46

%

21.7%

69.6%

8.7%

100.0%

العدد

0

117

2

119

%

0.0%

98.3%

1.7%

100.0%

العدد

6

15

5

26

%

23.1%

57.7%

19.2%

100.0%

العدد

1

7

0

8

%

12.5%

87.5%

0.0%

100.0%

العدد

50

91

13

154

%

32.5%

59.1%

8.4%

100.0%

العدد

328

662

124

1114

%

29.40%

59.4$%

11.10%

100.00%
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الجدول رقم ( )14الرغبة بالفترة الفاصمة لالنجاب عند كال سيدات المجموعة (ب) و(جـ)
هل تنوين استخدام وسائل تنظيم األسرة في المستقبل

أشهر

سنوات

قريباً

االجمالي

االجمالي

ال

التعرف

العدد

87

6

33

%

2.3

%3.7

%7.8

العدد

037

.3

883

%

%67.7

%.8.3

%62.7

العدد

0.3

67

800

%

%63.2

%63.7

%63.7

العدد

127

125

234

%

%122

%122

%122

الجدول رقم ( )15النوايا االنجابية عند كال سيدات المجموعة (ب) و(جـ)
هل تنوين استخدام وسائل تنظيم األسرة في المستقبل

انجاب طفل آخر

التوقف عن االنجاب

ال تستطيع الحمل

بيد اهلل

ال تعرف

االجمالي

االجمالي

ال

التعرف

العدد

349

107

456

%

48.1%

70.4%

51.9%

العدد

138

11

149

%

19.0%

7.2%

17.0%

العدد

146

5

151

%

20.1%

3.3%

17.2%

العدد

86

26

112

%

11.8%

17.1%

12.8%

العدد

7

3

10

%

1.0%

2.0%

1.1%

العدد

726

152

878

%

100.0%

%122

%122
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 1.1قياس معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة في األراضي الفمسطينية8
وبالعودة إلى الفصل الثاني من ىذه األطروحة والتي تم اإلشاره في إلى الصيغة القياسية لمحاجة
الغير الممباة لتنظيم األسرة المستنبطة في الكثير من األبحاث التي تعتمد عمى المسوحات
الديموغرافية والصحية (:)DHS

وعند تطبيق ىذه الصيغة عمى بيانات العينة المأخوذة من األراضي الفمسطينية ،قمنا بإعداد
المخطط ( )7لتوضيح ذلك ،حيث وصمت قيمة الحاجة غير الممباة في األراضي الفمسطينية إلى
 .%07.0حيث كان:
 عند تقسيم البيانات إلى مجموعتين من السيدات ،كانت السيدات المواتي سبق واستخدمن
أحد وسائل تنظيم األسرة نسبتين  .%32.0والسيدات المواتي لم يسبق لين وأن استخدمن
أي وسيمة لتأخير أو منع الحمل نسبتين .%30.7
 تم استثناء جميع السيدات المواتي سبق وان استخدمن أحد الوسائل لتأخير أو منع الحمل.
 وب أخذ حالة الحمل لتمك السيدات عمى اعتبار أن السيدة الحامل تكون في خضم المعاناة
وقد يكون ليا توجيات أشد تأث اًر من تمك المواتي مررن بيذه التجربة قبل فترة من الزمن،
كانت السيدات المواتي لم يسبق لين وأن استخدمن أي شيء لتأخير أو منع الحمل وكن
حوامل عند اجراء المسح  .%6.7بينما كان ىناك  %83.7لسن في حالة حمل.
 بينت المعطيات أن نوايا تمك السيدات الحوامل تجاه حممين الحالي كالتالي ( %3.6كانت
تريد الحمل وقتيا ،كانت تريد االنتظار  ،%0.8ولم تكن ترغب بالحمل عمى االطالق
 )%0.8إذاً من خالل ىذا البند نستطيع القول أن تمك السيدات المواتي يرغبن باالنتظار
والمواتي لم يرغبن بالحمل عمى االطالق أنين كن بحاجة لوسائل تنظيم االسرة وألسباب ما
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لم تحصل عمى ما يمبي رغبتيا .وبالنسبة لتمك السيدات المواتي رغبن بالحمل وقتيا وىي
النسبة األكبر فقد تم التعامل معين عمى أنو ال يوجد لديين رغبات غير ممباة.
 أما بالنسبة لمسيدات المواتي كن غير حوامل خالل إجراء المسح ،فقد تم تقسيمين إلى
فئتين :الفئة األولى  %6.7وىي تشمل تمك السيدات المواتي انقطع الحيض عنين إما
لوصولين لسن انقطاع الطمث أو ألنين حالياً في فترة نفاس ،بينما كانت الفئة الثانية
 %80.2وتشمل تمك السيدات المواتي كانت يأتيين الحيض بشكل اعتيادي.
 تم االستفسار عن رغبات تمك السيدات في الفئة الثانية عن رغباتيم االنجابية بالمستقبل،
وقد أبدت %.أنين يردن االنجاب حاالً ،بينما  %2.3يرغبن باالنتظار فترة اشير وسنوات
قبل انجاب طفل آخر ،و %6.8ال يرغبن باالنجاب عمى االطالق ،و %8.7غير
متأكدات من رغباتين في المستقبل.
 وبالتالي تكون نسبة السيدات المواتي يحتجن إلى وسائل تنظيم األسرة لممباعدة بين الوالدات
حسب المعيار الحالي ىي %08.7
 وتكون نسبة السيدات المواتي يحتجن إلى وسائل تنظيم األسرة لمتوقف عن االنجاب ىو
%6.6
 وبجمع نسبتي تمك السيدات المواتي يحتجن لوسائل لمساعدتين في المباعدة بين الوالدات
والمواتي يحتجن لمتوقف عن االنجاب نحصل عمى قيمة الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة
في األراضي الفمسطينية والتي تبمغ %07.0
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المخطط رقم ( )5قياس الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة في فمسطين
السيدات المتزوجات في سن االنجاب ( 27-13عاماً) %122

السيدات المواتي استخدمن وسائل منع

السيدات المواتي لم يسبق وأن استخدمن

الحمل لممباعدة بين الوالدات %33.7

وسائل منع الحمل %11.7

%2.7

%04.5

لم تكن ترغب

السيدة تحيض

%2.7

تريد االنجاب
حاالً

%3

كانت تريد

ال تريد االنجاب

تريد االنجاب بعد

%2.0

فترة

%2.2=%2.0 + %2.0

اجمالي الحاجة غير الممباة %15.1

%6.4

تريد الحمل
وقتها
%1.2

%1.0

االطالق %2.0

بحاجة إلى التوقف عن االنجاب

فشل العممية

االنتظار

في الحمل عمى

%01.6

تحيض

منع الحمل لمتوقف عن االنجاب %10.0

حامل

غير حامل

السيدة ال

السيدات المواتي سبق وأن استخدمن وسائل

غير متأكدة إذا
كانت التزال تريد
%0.7

بحاجة إلى فترة مباعدة

10.5=%6.4+%0.7+ %1.0
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 1.1.1مقارنة الحاجة غير الممباة في األراضي الفمسطينية مع دول العالم األخرى8
بمغت نسبة الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة في المجتمع الفمسطيني حسب ما سبق ىي  0إلى
 ..2.سيدة متزوجة أي ( 0إلى كل  3سيدات متزوجات) ،وىي قريبة جداً من تمك التي توصمت
إلييا ( ،)Maki, 2007حيث قالت أن واحدة إلى كل  7نساء متزوجات في البمدان النامية لدييا
حاجة غير ممباة لمنع الحمل .ما عدا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فإن النسبة اقتربت من -0
.6
وبمقارنة أىم النتائج التي نستطيع استخالصيا في ىذ الدراسة مع تمك التي أجراىا (البنك العالمي،
 )8007نالحظ ما يمي في الجدول رقم (:)02
 في جميع المناطق كانت الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة بالنسبة لممباعدة بين الوالدات
أعمى بضعفين عمى األقل مقارنة بالحاجة إلى التوقف عن االنجاب ما عدا في إفريقيا .أما
في األراضي الفمسطينية فقد وصمت تقريباً أعمى ب 3أضعاف
 إن قيمة الحاجة غير الممباة في األراضي الفمسطينية بمغت  %07وتعد نسبة عالية مقارنة
بدول الشرق األوسط .ويجعميا تقترب من دول أمريكا الالتينية.
الجدول رقم ( )16الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة لدول العالم 0227-0222
الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة

االجمالي
A+B

الحاجة غير الممباة لفترة راحة

الحاجة غير الممباة لتوقف عن

شرق أسيا والمحيط الهادي

6

8

14

أوروبا ومركز الشرق

2

7

11

أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي

5

12

15

الشرق األوسط وشمال افريقيا

2

5

11

جنوب آسيا

6

10

02

الصح ار االفريقية الكبرى

15

7

04

األراضي الفمسطينية

2.2

10.5

15.1

A

االنجاب B
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من جية أخرى لخص ( )Brigid Fitzgerald, 2012استخدامات جميع السيدات المتزوجات وفي
سن االنجاب عام  8007في مختمف أنحاء العالم لوسائل تنظيم األسرة وحاجاتين الممباة والغير
ممباة في الشكل رقم ( ) 7ولكنو قام بإضافة تمك السيدات المواتي يمجأن لمطرق التقميدية مع السيدات
المواتي لديين حاجة غير ممباة عمى اعتبارىن من نفس الفئة ،وتكون نسبة الحاجة غير الممباة
لتنظيم األسرة في العالم  %02بينما في فمسطين حسب ذات المفيوم ستكون  .%63ما يشير إلى
ميل السيدات الفمسطينيات إلى المجوء إلى الوسائل التقميدية إلشباع حاجتين في التوقف عن
اإلنجاب لفترة معينة أو بشكل نيائي ،بنسبة عالية مقارنة بغيرىن من نساء العالم.
الشكل ( )7مقارنة بين فمسطين والعالم بالنسبة لتوزيع الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة

العالم 2009

األراضً الفلسطٌنٌة 2006

استخدام الطرق الحديثة

استخدام الطرق الحديثة

استخدام الطرق التقليدية

استخدام الطرق التقليدية

ال تستخدم وضمن االحتياجات الغير ملباة

ال تستخدم وضمن االحتياجات الغير ملباة

ال تستخدم وليست ضمن االحتياجات الغير ملباة

ال تستخدم وليست ضمن االحتياجات الغير ملباة

14%
26%
43%
56%

17%

12%
6%

26%
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الفصــل الرابــــع
توسيع المعيار وبناء نموذج مالئم لمبيانات

 1.2توسيع معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة عممياً8
بعد أن أسيبنا في الفصل الثاني من ىذه األطروحة ب الحديث عن صالحية مفيوم الحاجة غير
الممباة لتنظيم األسرة وسبل قياس المعيار واالنتقادات الموجية لو ،سنستخدم البيانات التي بين أيدينا
عن السيدات المتزوجات والالتي في سن االنجاب في األراضي الفمسطينية لمعمل عمى تطوير
معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
البد لنا في البداية من توجيه األنظار إلى8
 إن ارتباك السيدات المواتي سبق وأن استخدمن أحد الوسائل لمنع أو تأخير الحمل ،والذي
يمكن االستدالل عميو من واقع التنقل الكبير بين بعضين في استخدام وسائل تنظيم األسرة
الذي وصل في أقصاه لتنقل بين  03وسيمة .إنما يشير إلى قصور في عمل الجيات
الصحية المختصة بتزويد السيدات بالمعمومات واالرشادات الكافية .ووجود حاجة لدى ىذه
السيدات ال يمكن أن نغفميا.
 المعاناة التي أشارت ليا بعض السيدات من استخدام الوسائل الحالية بغض النظر عن نوع
الوسيمة دائمة كانت أو مؤقتة (حديثة أو تقميدية) ،جعمت بعضين يحجمن عن االستمرار
في استخدام ىذه الوسائل.
معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة الجديد8
إن المعيار السابق قام بالتوصل إلى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة عند السيدات المواتي لم
يسبق وأن لجأن ألية وسيمة الشباع ىذه الرغبة ،وتجاىل وجود حاجة لمسيدات المواتي سبق وأن
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استخدمن أحد الوسائل حتى ولو كان استخدامين لموسائل عشوائي وغير فعال ،باعتبارىن
متساويات في تمبية حاجاتين ،ومن خالل العينة التي تناولناىا من السيدات المتزوجات في
األراضي الفمسطينية وتتراوح أعمارىن بين  67-0.عاماً ،سنقوم بإضافة تمك السيدات المواتي لين
حاجات حقيقية إلى المعيار السابق.
فبعد استثناء تمك السيدات المواتي خرجن من إطار الزواج لسبب ما في الوقت الحالي ،وجدنا أن
ىناك  %3من السيدات المواتي سبق وأن استخدمن وسائل تنظيم األسرة في فترة حمل حالياً وأشارت
 % 0.6من بينين أنين غير متأكدات ويعارضن استخدام وسائل تنظيم االسرة في المستقبل.
بينما كانت السيدات المواتي لسن حوامل حالياً  ،%30.8يوجد بينين  %07.3ال يستخدمن وسائل
تنظيم األسرة حالياً ،برغم أن نسبة المواتي ال يستخدمنيا ألنين يرغبن باالنجاب  %3..فقط ،ونسبة
المواتي وصمن إلى سن األمان  .%6.6أي أن ىناك ما نسبتو  %2.2من السيدات يمتنعن بسبب
وجود مشاكل منيا ما يتعمق باستخدام الوسيمة (سواء عدم االرتياح أو الخوف من األثار الجانبية أو
عدم امكانية الوصول لمحصول عمييا وارتفاع تكمفتيا) ،ومنيا وىي النسبة األكبر ما يتعمق
بالمشاكل االجتماعية والدينية التي تواجييا السيدة كمعارضة الزوج واألسرة لذلك .وعند االستفسار
عن رغبة تمك السيدات في انجاب طفل آخر أفادت  %..0منين عن رغبتيا بالتوقف نيائياً عن
االنجاب ،ما يجعميا عرضة لخطر المجوء إلى طرق غير مشروعة كاالجياض.
وبالتالي فإن ما نسبتو ( %...وىي حاصل جمع تمك الواتي أعربن عن رغبتين بالتوقف النيائي
عن االنجاب  ،%..0وتمك الحوامل الغير متأكدات أو يعارضن باالستخدام مستقبالً) من السيدات
المتزوجات وفي سن االنجاب في األراضي الفمسطينية سبق وأن استخدمن وسائل تنظيم األسرة إال
ان ىناك حاجات لين غير ممباة .ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع المؤشر السابق من  %07.0إلى
 .%88.3وستكون الصيغة القياسية لمحساب بالمعادلة رقم (:)28
()28
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حيث أن:
U

الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.

X

السيدات المتزوجات المواتي ال يستخدمن وسائل لمنع الحمل ،وال زلن في فترة االنجاب،
ويرغبن بالتوقف لفترة ال تقل عن عامين النجاب طفل آخر أو التوقف بشكل دائم عن
االنجاب + ،السيدات الحوامل حالياً والمواتي لم يكن يرغبن بالحمل الحالي نيائياً أو أشرن
إلى وجود خطأ في التوقيت  +السيدات في فترة النفاس وال يستخدمن وسائل لمنع الحمل
ويرغبن بتأخير أو منع أي حمل قادم

Y

إجمالي السيدات المتزوجات في سن االنجاب ( 49-15عاماً)

H

إجمالي السيدات المتزوجات وفي سن االنجاب وسبق أن استخدمن وسائل لمنع الحمل وىن
حالياً في فترة حمل ويعارضن استخدام الوسائل في المستقبل أو مترددات

R

إجمالي السيدات المتزوجات وفي سن االنجاب وسبق أن استخدمن وسائل لمنع الحمل وىن
حالياً لسن حوامل وال يستخدمن وسائل منع الحمل وبحاجة لمتوقف عن االنجاب نيائياً
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المخطط رقم ( )6المعيار الجديد لمحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة في فمسطين
السيدات المتزوجات في سن االنجاب ( 27-13عاماً) %122

السيدات المواتي استخدمن وسائل منع

السيدات المواتي لم يسبق وأن استخدمن

السيدات المواتي سبق وأن استخدمن وسائل

الحمل لممباعدة بين الوالدات %33.7

وسائل منع الحمل %11.7

منع الحمل لمتوقف عن االنجاب %10.0

اجمالي السيدات المواتي سبق وأن استخدمن وسيمة ما لمنع أو تأخير الحمل %46.1
بحاجة إلى فترة

بحاجة لمتوقف
عن االنجاب

راحة

%2.2

متزوجة حالياً 44.0

%10.5

غير متزوجة حالياً %1.7

غير حامل 42.0

ال تستخدم

تستخدم حالياً

حالياً

الحاجة الغير ممباة لمسيدات= الحاجة

تنوي

%21.3

%14.5

الغير ممباة لدى السيدات المواتي سبق

حامل %4

االستخدام
مستقبالً
%3.4

لهن استخدام وسائل تنظيم االسرة +

ال تعمم

ال تنوي

اذا كانت

االستخدام

ستستخدم

مستقبالً

%2.1

%2.1

الحاجة الغير ممباة لدى السيدات المواتي
لم يسبق لهن استخدام وسائل تنظيم
االسرة

الحاجة الغير ممباة لتنظيم األسرة =
00.4

التكمفة

مشاكل

%2.0

ودينية

والوفرة

اجتماعية

االرتياح

%3

%1.6

ال تستطيع
الحمل

عدم

%0.4

لموسيمة

بيد اهلل
%1.1

اآلثار

سن

الجانبية
%1.6

األمان

%2.2

الرغبة

باالنجاب
%1.3

التوقف نهائياً
%3.1

الحاجة الغير ممباة لدى السيدات المواتي سبق وأن استخدمن وسائل تنظيم األسرة = %3.3
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 0.2بناء نموذج مناسب لمحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة8
لدراسة أكثر دقة ،البد من بناء نموذج إحصائي مناسب لمبيانات يمكن من خاللو التنبؤ بفئات
الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة حسب المعيار الجديد الذي توصمنا إليو ،وتحديد المتغيرات التي
تؤثر في مدى اتساع ىذه الفئة ،والوصول إلى توصيات مالئمة ليذه المشكمة.
وفي ىذا ال نموذج ،سيكون لدينا المتغير التابع وىو (الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة) وىو متغير
نوعي أو فئوي ذو حدين يأخذ القيم:
1

وىو عبارة عن جميع الحاالت في  X,H,Rفي المعادلة السابقة.

0

جميع الحاالت األخرى.

وستكون المتغيرات المستقمة التي ستناوليا لمعرفة تأثيرىا عمى متغير الحاجة ىي:
المنطقة (قطاع غزة أو الضفة الغربية).
مجموع الوالدات الحية.
ماضي استخدام السيدة ألحد الوسائل تنظيم األسرة.
عمر السيدة.
ىل يوجد صمة قرابة بين السيدة وزوجيا.
تعميم السيدة.
عمل السيدة.
مدى معرفة السيدة بوجود أمراض تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.
مناقشة السيدة مسألة عدد األبناء مع الزوج.
التعرض لالجياض من قبل.
صاحب السمطة في قرار تنظيم األسرة داخل العائمة.
الوضع الصحي لمسيدة حسب وجية نظرىا.
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ومن خالل معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة المعدل حسب المعادلة رقم ( )82ستكون
الفرضية قيد الدراسة ىي:
ال يوجد تأثير لممتغيرات المستقمة في النموذج
يوجد تأثير لمتغير مستقل واحد عمى األقل في النموذج

 1.0.2نتائج نموذج االنحدار الموجستي8
بدءاً عند استخدام االنحدار الموجستي سيتم تضمين الثابت فقط في النموذج ثم بعد ذلك سيتم
اضافة جميع المتغيرات المستقمة لالستدالل عمى أثرىا مجتمعة في متغير االستجابة (التابع) لتحديد
كفاءة النموذج ككل.
الجدول رقم ( ) 07يظير كل النتائج الخاصة بالنموذج البدائي الذي يحتوي عمى الثابت فقط ،إذ
أوضحت ىذه النتائج التوقف عند المحاولة ( ،)6كما جاء تقدير احصاءة اإلمكان األعظم 8-
 Log Likelihoodىو ( )6372.306مساوياً لممحاولة السابقة ،وقيمة الثابت (
) ،واحصاءة  Waldليذا الثابت ( ،)0070.230وقيمة مستوى المعنوية الخاصة بيذا
االحصاء ( )Sig =0.000وىي أقل من مستوى المعنوية المحدد (

 )αلذا نرفض

الفرضية العدمية ونقبل البديل ،أي نقبل معنوية ىذا الثابت ،كما يحتوي الجدول عمى لوغارتيم
الرجحان المساوي (.)0.870
كما أن النموذج باشتمالو عمى الثابت فقط استطاع أن يتنبأ بشكل صحيح بنسبة ( )%77..من
إجمالي السيدات ،حيث تنبأ بشكل صحيح بنسبة ( )%000بالنسبة لتمك السيدات المواتي ليست لين
حاجة غير ممباة في تنظيم األسرة ،بينما فشل في التنبؤ الصحيح لمسيدات المواتي لين حاجة غير
ممباة.
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الجدول ( )17تكرار المحاوالت لمنموذج البدائي في االنحدار الموجستي
معامالت

)Exp(B

الداللة

درجات
الحرٌة

Wald

S.E.

B

.290

.000

1

1170.861

.036

-1.237

-2 Log
likelihood

الثابت

تكرار المحاوالت

-1.100

4692.995

1

-1.232

4678.321

2

-1.237

4678.304

3

-1.237

4678.304

4

الخطوات

واستطعنا من خالل قائمة النتائج التي ظيرت في الجدولين ( )80و ( )80مقارنة النموذج الذي تم
تقديره والنموذج المبدئي الذي يتضمن الثابت فقط ،والذي يفترض عدم وجود أي تأثير لممتغيرات
المستقمة عمى المتغير التابع ،نالحظ أن قيمة

 -2 Log likelihoodقد انخفضت إلى

 8678.322بعد أن بمغت  ،6372.303والتي بعد إدخال المتغيرات المستقمة أي بمقدار
 ،880..30.كما ونالحظ أن قيمة معامل االرتباط

التي كانت معنويتيا = 0.00ما يدل عمى

جودة النموذج وأن مقدار التغير الذي ط أر عمى المتغير التابع ازداد واتسع بـ  %37..بعد اضافة
المتغيرات المستقمة.
الجدول ( )02اختبارات  omnibusلتقدير معامالت النوذج
درجات الحرية

الداللة

Chi-square

.000

12

2205.615

Step

.000

12

2205.615

Block

.000

12

2205.615

النموذج

الجدول ) (01ممخص النموذج الموجستي
Nagelkerke R Square

Cox & Snell R Square

-2 Log likelihood

.603

.395

2472.688

ويمثل العمود ) Exp(Bفي الجدول ( ) 88الذي يحتوي عمى المتغيرات ونسب الخالف لكل متغير
وكذلك فترة الثقة لنسب الخالف ،التك اررات المتوقعة لكل فئة عمى افتراض أن أثر المتغير  xعمى
 Yيأخذ الشكل الخطي ،ويعطي النظام قيمة إحصاء كاي سكوير الذي يختبر ما إذا كانت التك اررات
المشاىدة في كل مجموعة تطابق التك اررات المتوقعة في ظل االفتراض الخطي ،فإذا كانت التك اررات
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المشاىدة والتك اررات المتوقعة متقاربة فإنو يتوقع أن تكون قيمة إحصاء كاي سكوير صغيرة وقيمة
 p-valueكبيرة.
ويظير من خالل الجدول أن القيمة المقدرة لممتغير

(مجموع الوالدات الحية) ىي ،0.0.7

ويبين إحصاءة  Waldالبالغة  37.736من خالل مستوى معنويتيا (0.000

 )Sigالمعنوية

العالية لممعممة المقدرة وىذا يشير إلى أىمية عامل مجموع الوالدات الحية لمسيدة عمى الحاجة غير
الممباة لتنظيم األسرة ،أما نسبة الرجحان ) Exp (Bلممعممة (

 ،(0.070أي أن إذا تغير

المتغير المستقل وىو مجموع الوالدات الحية من يوجد حاجة غير ممباة لمسيدة إلى ال يوجد حاجة
غير ممباة لمسيدة فإن نسبة التغير في رجحان وجود حاجة غير ممباة ترتفع بمقدار ()0.070
وتكون حدود الثقة لنسبة الرجحان محصورة بين الحد األدنى ( )0.003والحد األعمى (.)0.830
وىكذا بالنسبة لممتغير

(ماضي استخدام السيدة ألحد الوسائل لتأخير أو منع الحمل) فقد كانت

القيمة المقدرة ليا ىي  ،4.546ويبين إحصاءة  Waldالبالغة  ،1037.900من خالل مستوى
معنويتيا ( ) Sig 0.000العالية لممعممة المقدرة وىذا يشير إلى أىمية عامل (االستخدام المسبق
لمسيدة ألحد ىذه الوسائل) عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ،وكانت نسبة الرجحان )Exp (B
لممعممة (

 (76.88.أي أنو عند تغير المتغير المستقل االستخدام المسبق لمسيدة ألحد الوسائل

من وجود حاجة غير ممباة لمسيدة إلى ال عدم وجود حاجة غير ممباة لمسيدة فإن نسبة التغير في
رجحان وجود حاجة غير ممباة ترتفع بمقدار ( )76.88.وتكون حدود الثقة لنسبة الرجحان
محصورة بين الحد األدنى ( )70.630والحد األعمى (.)086.868
وينطبق ذلك بالنسبة لممتغير

(عمر السيدة) فقد كانت القيمة المقدرة ليا سالبة وىي (-

 ،)0.061ويبين إحصاءة  Waldالبالغة  ،.7.0.0من خالل مستوى معنويتيا ()Sig 0.000
العالية لممعممة المقدرة وىذا يشير إلى أىمية عامل (عمر السيدة) عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم
األسرة ،وكانت نسبة الرجحان ) Exp (Bلممعممة )

 (0.941أي أنو عند تغير المتغير المستقل
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عمر السيدة من وجود حاجة غير ممباة لمسيدة إلى عدم وجود حاجة غير ممباة لمسيدة فإن نسبة
التغير في رجحان وجود حاجة غير ممباة تنخفض بمقدار ( )0.760وتكون حدود الثقة لنسبة
الرجحان محصورة بين الحد األدنى ( )0.787والحد األعمى (.)0.7.7
وأخي ًار بالنسبة لممتغير

(صاحب السمطة في اتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) فقد كانت

القيمة المقدرة ليا سالبة وىي ( ،)-0.156ويبين إحصاءة  Waldالبالغة  ،7.994من خالل
مستوى معنويتيا ( )Sig 0.005العالية لممعممة المقدرة وىذا يشير إلى أىمية عامل (صاحب
السمطة في اتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ،وكانت
نسبة الرجحان ) Exp(Bلممعممة )

من وجود

 (0.848أي أنو عند تغير المتغير المستقل

حاجة غير ممباة لمسيدة إلى عدم وجود حاجة غير ممباة لمسيدة فإن نسبة التغير في رجحان وجود
حاجة غير ممباة تنخفض بمقدار ( )0.262وتكون حدود الثقة لنسبة الرجحان محصورة بين الحد
األدنى ( )0.7.3والحد األعمى (.)0.7.0
الجدول ( )00المتغيرات الداخمة في معادلة االنحدار الموجستي
)Exp(B

Sig.

Df

Wald

S.E.

B

)95% C.I.for EXP(B
Upper
1.549

Lower
.989

1.238

.062

1

3.478

.114

.214

1.230

1.113

1.170

.000

1

37.764

.026

.157

124.242

71.460

94.225

.000

1

1037.900

.141

4.546

.956

.927

.941

.000

1

59.150

.008

-.061

1.107

.998

1.051

.057

1

3.618

.026

.050

1.043

.971

1.006

.737

1

.113

.018

.006

1.274

.625

.893

.532

1

.391

.182

-.114

1.355

.764

1.018

.905

1

.014

.146

.017

1.166

.747

.933

.545

1

.367

.114

-.069

1.212

.771

.967

.769

1

.086

.116

-.034

.951

.756

.848

.005

1

7.994

.058

-.165

1.043

.712

.862

.127

1

2.327

.097

-.148

.004

.000

1

72.706

.655

-5.582

الثابت
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اختبار الجودة8

 اختبار  : Hosmer and lemeshowإن قيمة ( ) بمغت  2.736بمعنوية P-
 Value =0.365مما يدفعنا لرفض الفرض العدمي وبالتالي يوجد تأثير لمتغير مستقل
واحد عمى األقل في النموذج ،و عميو فإننا نستنتج أن النموذج مناسب لتمثيل العالقة بين
المتغيرات.
 اختبار  Waldتم التنويو لو في الجدول ( )88إن احتمال احصاء  waldلجميع المتغيرات
،

،

،

 ،الداخمة في النموذج كانت أقل من مستوى المعنوية  ،0.0.وبالتالي

ىذا سيدفعنا إلى رفض الفرضية العدمية التي تقول أن تاثير ىذه المتغيرات المستقمة =0
وستكون معادلة المتغيرات كالتالي:
)

(

ويتضح من خالل الجدول ( )83لمتصنيف  Classificationما يمي:
 النموذج الذي توصمنا إليو نجح في التنبؤ الصحيح بشكل عام لجميع السيدات بنسبة
 ،%70.3أي أن  6007مشاىدة من أصل  6322مشاىدة صنفت بشكل صحيح إلى
المجموعات التي تنتمي إلييا .بينما نجد  320مشاىدة كان تصنيفيا خطأ.
 بالنسبة لممجموعة األولى نجح النموذج بالتنبؤ الصحيح بنسبة  %73بين السيدات المواتي
لم يكن لين حاجة غير الممباة لتنظيم األسرة .أي  3836مشاىدة صنفت بشكل صحيح
بينما نجد  037مشاىدة كان تصنيفيا خاطئ.
 أما المجموعة الثانية فقد تم التنبؤ بشكل صحيح بنسبةـ  %7..3من إجمالي السيدات
المواتي لديين حاجة غير ممباة حسب التعريف الجديد ،أي صنفت  763مشاىدة بشكل
صحيح بينما  866مشاىدة بشكل خاطئ.
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الجدول ( )01نتائج التصنيف لالنحدار الموجستي
التنبؤ
الحاجة غير الملباة

النسبة الصحيحة

1.00

.00

96.0

137

3264

.00

75.3

743

244

1.00

91.3

الحاجة غٌر الملباة
النسبة االجمالً

االستنتاجات حول االنحدار الموجستي8
أ .بينت النتائج أن ىناك تأثي اًر معنوياً لممتغير(

) الذي يمثل مجموع الوالدات الحية لمسيدة،

وىذا يعني أن لعدد الوالدات الحية تاثير معنوي عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.
ب .كما أوضحت النتائج أن لممتغير (

) الذي يمثل استخدام السيدة ألحد وسائل تنظيم

األسرة في وقت سابق تأثي اًر معنوياً ،فالسيدة التي سبق وأن لجأت إلى ىذه الوسائل أكثر
عرضة بأن تكون حاجاتيا ورغباتيا من وسائل تنظيم األسرة مشبعة من تمك السيدات
المواتي لم يسبق وأن لجأن ألي طريقة لمنع أو تأخير الحمل.
ت .وأشارت النتائج إلى أن المتغير ((

)) عمر السيدة لو تأثير معنوي في النموذج ،وأن

ىناك عالقة عكسية بين عمر السيدة والحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ،فكمما ازداد عمر
السيدة كمما انخفضت الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة.
ث .وأظيرت النتائج أن المتغير (

) وىو يشير إلى صاحب السمطة في اتخاذ قرار تنظيم

األسرة داخل العائمة لو تأثير معنوي عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة.
ج .بينما لم يكن ىناك تأثير معنوي لممتغيرات ((
(

)( ،

)( ،

)( ،

)( ،

)( ،

)( ،

)،

)) في الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة.

ح .بعد استخدام االنحدار الموجستي نجد أن نسبة التصنيف الصحيح وسوء التصنيف كاآلتي:
 صنفت المجموعة األولى كأفضل تصنيف وبنسبة تصنيف صحيح %73
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 صنفتت المجموعة الثانية وىي بأقل تصنيف وبنسبة %7..3
 إن خطأ تصنيف يظير في المجموعة الثانية أوضح من المجموعة األولى.

 0.0.2تطبيق نموذج التحميل التمييزي8
عند تطبيق التحميل التمييزي لذات الفرضية التي تم تطبيقيا عند استخدام االنحار الموجستي،
وبافتراض كما تم االشارة مسبقاً أن حدود المتغير التابع (الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة) ىي
القيمتين  . 0، 0كانت النتائج التي تم استخالصيا كالتالي:
أ .اختبار معنوية الدالة المميزة الخطية8
 أوالً 8يمكننا اختبار الفرضية التالية التي تنص عمى تساوي متوسطات المجموعات:

ومن خالل نتائج الجدول ( )86نجد أن:
الجدول ( )02الختبار معنوية الدالة المميزة
الداللة

درجات الحرية

Chi-square

Wilks' Lambda

.000

5

3156.997

.446

اختبار الدالة
1

حيث:
)d.f= P(K-1
d.f= 12(2-1)=12

حيث أن  pىي عدد المتغيرات k ،ىي عدد المجموعات.
]
]
وستكون القيمة الجدولي لـ (

⁄
⁄

[
[

) تحت مستوى معنوية ( )0.000ودرجة حرية  08ىي:
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وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،سنرفض الفرضية العدمية أي أنو يوجد فرق
معنوي وبالتالي ىناك تميز بين المجموعات.
أما بالنسبة الحصاء اختبار مقياس  Fفالنتيجة كاألتي:
⁄
⁄

⁄
=5535
⁄

]

[

⁄

]

بدرجات حرية

[

،.

وبما أن القيمة المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية ،إذاً فإن الدالة التمييزية الخطية ليا قابمية عمى
التمييز اعتماداً عمى قيم المتغيرات ( ).
 ثانياً 8اختبار الفرضية التالية
ولمعرفة النوع المالئم من النماذج لتمثيل دالة التمييز بين المجموعات سنختبر تساوي مصفوفة
التباين والتباين المشترك لممجموعتين من خالل الفرضية التالية:

- 70 -

وباستخدام احصاءة االختبار  ،Mفإن الجدول ( )8.الذي يشير إلى معنوية  Box’s Mالتي كانت
أقل من  0.00.وفي ىذا االختبار إذا كانت قيمة  Box’s Mمعنوية فسيتم قبول الفرضية العدمية
ورفض الفرضية البديمة ،وىذا معناه تساوي التباينات وبالتالي فالنموذج المالئم لتمثيل دالة التمييز
ىو النموذج الخطي.
الجدول ( )03جدول النتائج لتساوي مصفوفة التباين والتباين المشترك
Box's M

1857.608
Approx.

123.576
15

df1

10849379.066

df2

F
Sig.

.000

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.

 اختبار معنوية المتغيرات في الدالة المميزة8

يتم اختبار معنوية جميع المتغيرات وذلك لمعرفة أىمية كل متغير في الدالة ،ومدى تأثيره في تحميل
النتائج من خالل الجدول (.)82
ومن خالل اختبار  Fنستنتج أن المتغير

(سبق لمسيدة وأن استخدمت أحد الوسائل لتأخير أو

منع الحمل) يمتاز بمعنوية عالية ولو تأثير كبير في عممية التصنيف ،يميو المتغير
(عمر السيدة) ،ثم المتغير

إجمالي الوالدات الحية ،والمتغير

اتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) ،باإلضافة إلى المتغير

والذي يمثل

وىو (صاحب السمطة في
والذي يمثل (كيف تصف

السيدة وضعيا الصحي بشكل عام) .كما أن قيمة إحصاءة  Wilks Lambdaوصمت إلى
( )0.662بعد إضافة جميع المتغيرات ذات المعنوية إلى النموذج ،وىي أقرب لمصفر وبالتالي ىذا
يدل عمى أن قوة التمييز بين المتغيرات عالية.
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الجدول ( )04المتغيرات الداخمة والمنبوذة b,c,d
Wilks' Lambda
Exact F
Sig.

df2

df1

االحصاء

df3

df2

المتغيرات
الداخلة

المعلمة

df1

خطوة

0

3908

1

4642.756

3908

1

1

0.457

1

0

3907

2

2358.521

3908

1

2

0.453

2

0

3906

3

1608.027

3908

1

3

0.447

3

0

3905

4

1212.465

3908

1

4

0.446

4

0

3904

5

971.467

3908

1

5

0.446

5

At each step, the variable that minimizes the overall Wilks' Lambda is entered.
a. Maximum number of steps is 24.
b. Maximum significance of F to enter is .05.
c. Minimum significance of F to remove is .10.
d. F level, tolerance, or VIN insufficient for further computation.

وبما أنو تم استخدام متغير تابع يحتوي عمى حدين فقط بالتالي سنحصل عمى معادلة واحدة .وىذا
) بمستوى معنوية ( Sig

ما يؤكده معنوية احصاءة  wilksالتي كانت قيمة (

) أي أقل من مستوى المعنوية المفترض وىو  ،0.0.وبالتالي فإن ىذا يؤكد أن أكبر
عدد مسموح بو بالظيور ىو  .0وكانت قيمة (  )the canonical correlationوالتي تمثل
االرتباط المتعدد بين التنبؤات ودالة التمييز ىي  .0.763ومن خالل الجدول ( )87نستطيع
االستدالل عمى ما سبق.
الجدول ( )05القيم المميزة
 %التراكمية

Canonical Correlation

100.0

.743

 %من التباين
100.0

القيم الذاتية
a

1.234

الدالة
1

a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis.

الجدول ( )06اختبار معنوية المتغيرات
الداللة
.000

درجات الحرية
5

Chi-square
3523.482

Wilks' Lambda
.448

اختبار الدالة
1

وتحتسب الدالة التمييزية لممجموعات باستخدام نموذج  Fisherلمدالة التمييزية وفق الصيغة التالية:
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ويتم تقدير معممات الدالة المميزة وفق الصيغة التالية:
̅

̅

وبعد تقدير معامالت الدالة المميزة كانت قيميا كالتالي:

 حساب احتمال التصنيف الصحيح8
إن الجدول رقم ( )87يختص بشرح النسب المئوية لمتصنيف الصحيح التي جاءت بالشكل اآلتي:
الجدول ) (07نتائج التصنيف لمتحميل التمييزي
المجموع المتنبأ بها

االجمالي

1.00

الحاجة غير الملباة لتنظيم األسرة
.00

3402

152

3250

.00

987

745

242

1.00

622

620

2

100.0

4.5

95.5

.00

100.0

75.5

24.5

1.00

100.0

99.7

.3

3402

152

3250

.00

987

745

242

1.00

100.0

4.5

95.5

.00

100.0

75.5

24.5

1.00

Count

Ungrouped cases
Original
%

Ungrouped cases
Count
b

Cross-validated

%
a. 91.0% of original grouped cases correctly classified.
b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is
classified by the functions derived from all cases other than that case.
c. 91.0% of cross-validated grouped cases correctly classified.

ويتضج من خالل الجدول ما يمي:


نسبة التصنيف الصحيح في الدالة التمييزية الخطية لكل المجموعات ىي  ، %70أي
 377.مشاىدة من أصل  6327مشاىدة قد صنفت بشكل صحيح إلى المجموعات التي
تنتمي إلييا .بينما نجد أن ىناك  376مشاىدة كان تصنيفيا خاطئ حيث صنفت من
المجموعات المصنفة إلييا إلى المجموعات األخرى.
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أستطاعت الدالة أن تصنف  %7...بشكل صحيح بالنسبة لتمك السيدات المواتي ليست
لديين حاجة غير ممباة لوسائل تنظيم األسرة .أي نجحت بالتنبؤ الصحيح لـ 38.0
مشاىدة بينما فشمت أو أخطأت بالتنبؤ لـ  0.8مشاىدة.



ونجحت بالتنبؤ الصحيح بنسبة  %7...بالنسبة لتمك السيدات المواتي لين حاجة غير
ممباة لوسائل تنظيم األسرة .أي استطاعت تصنيف  76.مشاىدة بشكل صحيح وأخطأت
بتصنيف  868مشاىدة.

االستنتاجات حول التحميل التمييزي8
أ .بعد اختبار معنوية قوة التمييز لمدالة تبين أن قيمة ( )Wilksلمدالة قريبة من الصفر وىذا
يدل عمى أن قوة التمييز لمدالة عالية.
ب .بعد استخدام التحميل التمييزي نجد أن نسبة التصنيف الصحيح وسوء التصنيف كاألتي:
 صنفت المجموعة األولى كأفضل تصنيف وبنسبة تصنيف صحيح %7...
 صنفت المجموعة الثانية بأقل تصنيف من المجموعات وبنسبة تصنيف صحيح
.%7...
ت .إن خطأ التصنيف يظير بشكل أوضح في المجموعة الثانية.

 1.2المفاضمة بين نتائج االنحدار الموجستي ونتائج التحميل التمييزي8
عند ق ارءة النتائج التي توصمنا إلييا لدى استخدام كال االسموبين كانت المعطيات كالتالي:
 تشابو في نتائج تحميل االنحدار الموجستي ،والتحميل التمييزي بشكل عام.
 ظيور المتغيرات (مجموع الوالدات الحية ،ماضي استخدام السيدة ألحد وسائل تنظيم
األسرة ،عمر السيدة ،صاحب السمطة باتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) ذات تأثير
معنوي بالنسبة لكال األسموبين.
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 ظير في الدالة التمييزية تأثير معنوي لمتغير جديد وىو (الوضع الصحي لمسيدة حسب
وجية نظرىا).
 اختالف بسيط في عدد المشاىدات التي ظير بيا خطأ في التصنيف ،بشكل عام االنحدار
الموجستي نجح بتصنيف  6007مشاىدة بشكل صحيح بينما أخطأ بتصنيف 320
مشاىدة ،بينما التحميل التمييزي بشكل عام نجح بتصنيف  377.مشاىدة وأخطأ بتصنيف
 376مشاىدة.
 بالنسبة لممجموعة الثانية وىي ا لسيدات المواتي يوجد لين حاجة غير ممباة لتنظيم األسرة،
فنجد أن التحميل التمييزي تفوق عمى االنحدار الموجستي بالتصنيف الصحيح حيث نجح
االنحدار الموجستي بالتنبؤ الصحيح بنسبة  %7..3أي صنف  763مشاىدة بشكل
صحيح وأخطأ بتصنيف  866مشاىدة ،بينما نجح التحميل التمييزي بالتنبؤ الصحيح بنسبة
 %7...أي استطاع تصنيف  76.مشاىدة بشكل صحيح وأخطأ بتصنيف 868
مشاىدة.
 أما بالنسبة لممجموعة األولى وىي السيدات المواتي ال يوجد لديين حاجة غير ممباة لتنظيم
األسرة ،فنجد أن االنحدار الموجستي تفوق بالتصنيف عمى التحميل التمييزي ،فقد استطاع
االنحدار الموجستي بالتنبؤ الصحيح بنسبة  %73أي صنف بشكل صحيح  3836مشاىدة
وأخطأ بتصنيف  037مشاىدة ،بينما التحميل التمييزي نجح بالتنبؤ الصحيح بنسبة
 %7...أي صنف بشكل صحيح  38.0مشاىدة وأخطأ بتصنيف  0.8مشاىدة
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الفصــل الخامـــــس
النتائــــج والتوصيـــــات
 1.3المقدمة8
بعد أن قمنا خالل الفصول السابقة بتركيز الضوء عمى مفيوم الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة،
مقوماتو ،االنتقادات الموجية لو ،ومدى قوتو عمى مستوى العالم وجيود المختصين ببرامج تنظيم
األسرة لتحديد العوامل التي تمعب دو اًر ىاماً في التأثير عمى االتجاىات االنجابية لممجتمعات،
وأىمية التركيز عمى تمك الشرائح من السيدات المواتي يشممين المفيوم لصقل أساليب تنظيم األسرة
وتطويعيا بما يتناسب مع احتياجات السيدات ،وطبيعة وتقاليد المجتمع الفمسطيني .كما تم تطوير
مؤشر الحاجة بما يتناسب مع خصائص المجتمع الفمسطيني ،باإلضافة إلى تطبيق كالً من
األسموبين االحصائيين المتقدمين االنحدار الموجستي ،والتحميل التمييزي عمى العينة المأخوذة من
الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني لبيانات المسوحات الديموغرافية الصحية لسنة  ،8003وذلك
لبناء أدق وأنسب نموذج يمكن أن يمثل البيانات ويشرح ذلك المفيوم بشكل واضح ،ويمكن تمخيص
أىم ما ورد في األطروحة بما يمي.

 0.3النتائج8
إن أىم النتائج المستخمصة من ىذه الدراسة ىي ضمن النقاط التالية:
 بمغت نسبة السيدات الفمسطينيات المتزوجات وفي سن اإلنجاب المواتي سبق وأن استخدمن
إحدى الوسائل تأخير أو منع الحمل  .%32.0يوجد من بينين  %72.2ال زلن حالي ًا
يمجأن ليذه الوسائل.
 كانت نسبة السيدات المتزوجات والمواتي في سن االنجاب ويقطن في المناطق الحضرية
األكبر حيث وصمت إلى  %.3.8من اجمالي العينة .وىناك عالقة ذات داللة احصائية
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بين مكان السكن لمسيدة واستخدام وسائل تنظيم األسرة ،حيث كان توزيع استخدام وسائل
تنظيم األسرة عمى السيدات حسب مكان سكنين كالتالي ( %63.3من الضفة الغربية،
و %86..منين من قطاع غزة).
 تميل السيد ات الفمسطينينات في قطاع غزة إلى تكوين عائالت كبيرة أكثر من السيدات في
الضفة الغربية ،كما أنو كمما ازداد عدد المواليد األحياء لمسيدة ازداد لجوئيا الستخدام أحد
وسائل تنظيم األسرة.
 ال زال المجتمع الفمسطيني يعاني من ظاىرة الزواج المبكر حيث كانت  %.8من السيدات
أعمارىن عند أول زواج تتراوح بين ( )02-08عاماً ،و %6.3من السيدات المتزوجات
في األراضي الفمسطينية أصبحن أميات و %7.7أصبحن حوامل بالمولود األول وىن
أعمارىن تتراوح بين ( )07-0.عاماً.
 يعد عامل عمر السيدة الحالي عند  35عاماً ،ميماً في التأثير عمى معدل انتشار استخدام
وسائل تنظيم األسرة بين السيدات ،فنسبة انتشارىا بين السيدات المواتي تقل أعمارىن عن
 35عاماً  ، %63.7بينما كانت  %73.8بين السيدات المواتي تزيد أعمارىن عن 35
عاماً .ما يدل عمى أن السيدات األقل عم اًر يوجد لديين حاجة غير ممباة أكثر من السيدات
األكبر.
 ىناك عالقة عكسية تربط تعميم المرأة وعدد المواليد األحياء ،فكمما حصمت السيدة عمى
شيادات أكاديمية أعمى كان عدد الوالدات الحية التي رزقت بيا أقل .حيث أن ما يقارب
 % 2.من السيدات المواتي حصمن عمى تعميم جامعي رزقن بخمس والدات حية فأقل فقط.
ثم تبدأ ىذه النسبة تتناقص تدريجياً حتى تصل إلى أدنى مستوى عند تمك السيدات
األميات .كما أن ىناك عالقة احصائية ذات داللة معنوية بين انتشار وسائل تنظيم األسرة
وتعميم السيدة ،فكمما ازداد تعميم المرأة ازداد اقباليا عمى استخدام ىذه الوسائل.
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 نسبة السيدات المواتي أشرن إلى معرفتين مسبقاً بوجود أمراض تنتقل عن طريق االتصال
الجنسي  .%20..ولمعرفتين أثر ىام في انتشار استخدام وسائل تنظيم األسرة ،وىناك
عالقة طردية تربط المتغيرين ببعضيما.
 الدراسة تؤكد تدني مستويات عمل المرأة ،حيث وصمت نسبة العامالت  %00.0من
إجمالي السيدات ،وتعد الضفة الغربية أكثر انفتاح ًا عمى عمل المرأة من قطاع غزة ،حيث
أن  %73.0من النساء العامالت ىن من الضفة الغربية و %83.7من قطاع غزة.
 يمكن لممرأة الفمسطينية أن تنجب  6..طفل طول حياتيا االنجابية ،ففي قطاع غزة وصل
المعدل إلى  ..3طفل وىو يفوق معدل الخصوبة الكمية مثيمو في الضفة الغربية الذي
وصل إلى  6.0طفل .كما تعتبر معدالت الخصوبة منخفضة نسبياً في المناطق الحضرية
والريفية ووصمت إلى  6.6طفل لكل منيما مقارنة مع المخيمات التي وصمت إلى ..0
طفل ،وذلك الختالف أنماط الحياة ومتطمباتيا.
 أكدت  % 30.0من السيدات الحوامل إلى أنين كن يرغبن بحممين األخير في وقتيا ،بينما
 %83.7كن يرغبن باالنتظار و %03لم يرغبن بو عمى االطالق.
 يوجد  %6.2من بين السيدات المواتي يستخدمن وسائل تنظيم األسرة لجأن ىن أو
أزواجين إلى الطرق الدائمة و  %83.2يمجأن حالياً لمطرق التقميدية ،و %70.3يمجأن
لمطرق الحديثة.
 ارتفاع نسب السيدات المواتي استخدمن أكثر من وسيمتين لتنظيم األسرة وتراوحت بين (-3
 )08وسيمة إلى .%87.7
 يوجد  %33.7من إجمالي السيدات المواتي لم يسبق لين استخدام وسائل تنظيم األسرة
لديين نوايا في المستقبل لمجوء إلى أحد الوسائل .و %00مترددات ،و %.8.3منين
يرفضن ذلك.
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 كانت نسبة الحاجة غير الممباة في األراضي الفمسطينة  %07.0عند تطبيق المعيار
المتداول .أي ( 0إلى كل  3سيدات متزوجات).
 عند توسيع معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة ليشمل تمك السيدات المواتي يستخدمن
وسائل تنظيم األسرة ولكن ال تزال لين حاجة غير ممباة وصل المعيار إلى .%88.3
 عند تطبيق االنحدار الموجستي حصمنا عمى الدالة:
)

(

 عند تطبيق التحميل التمييزي كانت الدالة:

 ظيور المتغيرات (مجموع الوالدات الحية ،ماضي استخدام السيدة ألحد وسائل تنظيم
األسرة ،عمر السيدة ،صاحب السمطة باتخاذ قرار تنظيم األسرة داخل العائمة) ذات تأثير
معنوي بالنسبة لكال األسموبين.
 ظير في الدالة التمييزية تأثير معنوي لمتغير جديد وىو (الوضع الصحي لمسيدة حسب
وجية نظرىا).
 اختالف بسيط في عدد المشاىدات التي ظير بيا خطأ في التصنيف ،بشكل عام االنحدار
الموجستي نجح بتصنيف  6007مشاىدة بشكل صحيح بينما أخطأ بتصنيف 320
مشاىدة ،بينما التحميل التمييزي بشكل عام نجح بتصنيف  377.مشاىدة وأخطأ بتصنيف
 376مشاىدة.
 كال األسموبين (التحميل التمييزي واالنحدار الموجستي) مناسب لتحميل البيانات ،ولكن
يفضل االنحدار الموجستي ألن عدد المشاىدات التي أخطأ األسموب في تصنيفيا بشكل
عام كانت أقل.
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 1.3التوصيات8
 كال التحميمين دقيقين ولكن يحبذ استخدام االنحدار الموجستي في تقدير الحاجة غير الممباة
لتنظيم األسرة ألنو اعطى نتائج أدق نسبياً في تصنيف المشاىدات.
 إجراء المزيد من المقارنات التي تتناول أساليب إحصائية متقدمة وذلك لممساعدة في
الوصول إلى أفضل أسموب ممكن.
 ضرورة تحديث بيانات السيدات الفمسطينيات والمتزوجات والزلن في سن اإلنجاب ،مع
ضرورة االحتفاظ بالنتائج التي توصمنا إلييا إلجراء المقارنات التي تفيد في ىذا المجال.
 ال بد من توسيع االستمارة الحالة لمتناسب مع ظروف األراضي الفمسطينية ،وذلك لدراسة
آثار االنتفاضة واألوضاع السياسية التي تمر بيا البالد عمى وعي السيدة وزوجيا في
مجال الحاجة غير الممباة لتنظيم االسرة.
 ضرورة توسيع البحث لتناول تكمفة وسائل تنظيم األسرة ومدى تأثيرىا عمى الحاجة غير
الممباة لتنظيم األسرة.
 يجب عمى برامج تنظيم األسرة التركيز عمى السيدات ذات الفئات العمرية الصغيرة بأن
تقدم لين وسائل فعالة لتأجيل الحمل ،وتوفير وسائل طويمة المدى أو وسائل دائمة لمنع
الحمل لمسيدات ذات الفئات العمرية األكبر.
 التصدي لموضوع الزواج المبكر بين اإلناث عبد عدة وسائل كالوسائل االعالمية وأىميا
التمفاز.
 بما أن الدراسة توصمت إلى أن احتمالية استمرار استخدام السيدة لنفس الوسيمة لفترة
طويمة قميمة وأنين يرغبن بالتنويع فينصح بتكثيف جيود مقدمي الرعاية الصحية لتوضيح
الوسائل التي تتناسب بالضبط مع احتياجات المرأة ومعرفة ما تفضمو من وسائل منع حمل
وما يتناسب معين من ناحية طبية.
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 تركيز وتكثيف الجيود عمى السيدات في قطاع غزة ألنين يعتبرن أكثر احتياج حسب
الدراسة.
 العمل عمى تحسين جودة خدمات تنظيم األسرة في القطاعين الخاص والعام ،فقد بدا أن
نسبة كبيرة يمجأن لطرق تقميدية ولديين نقص في المعرفة والوعي.
 العمل عمى تشجيع مقدمي الخدمات لمسيدات لتقميل من اإلعتماد عمى الوسائل التقميدية
نظ اًر لعدم ضمان منعيا لمحمل.
 تحسين نوعية المشورة لألزواج من اجل التصدي لممخاوف من اآلثار الجانبية لموسائل؛
وذلك بإعطاء المعمومات الممكنة حول الطرق السميمة لالستخدام والمشاكل المحتممة حتى
تتغمب عمى فشل الوسيمة أو التوقف عنيا .
 يجب عمى برامج تنظيم األسرة إدماج الرجل في برامج الصحة اإلنجابية لتقميل من
معارضة الرجل الستخدام وسائل تنظيم األسرة.
 زيادة كفاءة مقدمي الرعاية الصحية في تنظيم األسرة بدورات حول ميارات االتصال في
المشورة وزيادة المعمومات الحديثة.
 ضرورة حث الكوادر الصحية عمى تقديم معمومات كافية لمستخدمين ىذه الوسائل عند
وصفيا اياىا تتعمق باستعماالت الوسيمة ومشاكميا.
 التوعية ب ضرورة تقديم خدمة المشورة واالرشاد لألبناء والبنات خالل مرحمة المراىقة وما
قبل الزواج في مجال الصحة االنجابية.
 إجراء المزيد من البحوث المتعمقة لتطوير معيار الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة لتمثل
الحاجات الحقيقية لمسيدات.
 ضرورة صياغة استراتيجية خاصة لمعمل عمى الحاجة غير الممباة لتنظيم األسرة تنسجم
وتعزز استراتيجيات تنظيم االسرة األخرى.
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المراجع العربية8
.33األمـــم المتحـــدة ،)2011( ،جيــود عالميــة مــن أجــل تنظــيم األس ـرة ،إدارة الشــؤون االقتصــادية
واالجتماعية لألمم المتحدة.
.34بهــاء عبــد الــرزاق قاســم ( " ،)0212تحميــل أثــر بعــض المتغي ـرات فــي اإلصــابة بمــرض المثــة
باستخدام نموذج االنحدار الموجستي" ،كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة – العراق.
.35الجهــاز المركــزي لالحصــاء الفمســطيني )0211( ،الواقــع الصــحي فــي فمســطين بمناســبة يــوم
الصحة العالمي .رام اهلل  -فمسطين.

.36الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفمسـطيني (2010). ،معجـم المصـطمحات اإلحصـائية المسـتخدمة
في الجياز -الطبعة الرابعة .رام اهلل  -فمسطين.

.37الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني - (2008) .،تقرير مسح الصحة الديمغرافي  3-ماليـين
و 738ألفـاً عــدد الســكان فــي الضــفة الغربيــة وغ ـزة حتــى منتصــف العــام الحــالي -جريــدة الحيــاة
الجديدة .رام اهلل  -فمسطين

.38الجهاز المركزي لإلحصاء الفمسطيني (2009) . ،التقرير السـنوي  - 2009 .أطفـال فمسـطين -
قضايا واحصاءات .سمسمة إحصاءات الطفل رقم  12رام اهلل  -فمسطين.
.39جون ب .كاسترالين ،سـتيفن و .سـندنج – )0222( .االحتياجـات غيـر الممبـاة إلـى تنظـيم األسـرة
في البمدان النامية ودالالتيا بالنسبة لمسياسات السكانية.

.40الراوي ،خاشع محمـود" ،)1756( .المـدخل إلـى تحميـل االنحـدار" ،كميـة الز ارعـة والغابـات،
جامعة الموصل ،العراق.
.41شـــفيق حســـن ،آمـــال قرعـــي )0221( .عوام ــل اختالف ــات الخص ــوبة ب ــين ال ــبالد العربي ــة،
بحــوث المــؤتمر العربــي األول لصــحة األسـرة والســكان 03-03 ،مــايو  ،القــاىرة  ،جميوريــة
مصر العربية.
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.42عكـــار ،أحمـــد عبـــد عمـــي ،)0226( .تص ــنيف أنـ ـواع معين ــة م ــن التم ــور باس ــتخدام التحمي ــل
المميز" ،مجمة االدارة واالقتصاد ،العدد الثامن والستون ،العراق.

.43فهمــي ،محمــد شــامل" .)0223( ،االحصــاء بــال معانــاة ،المفــاىيم مــع التطبيقــات باســتخدام
برنامج  ،"Spssالجزء الثاني ،مركز البحوث ،المممكة العربية السعودية.

