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ملخص
استهدفت هذه الدراسة بحث المحددات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لوفيات األفطاا دو س الاامسة ف فسسفطي
الاامسة مع الاصائص االجتماعية والديمغرافية
حيث تمثست المحددات ف عدد م

لمياه

المصدر الرئيس

دو س

وفيات األفطاا

دراسة كيف يرتبفط معد

اال

وذلك م

واالقتصادية لألسرة استنادا الى استادام نموذج احصائ متمث ف االنحدار السوجست

لألم عالقة األم بقوة العم

العوام االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية مث المستوى التعسيم

الشرب مؤشر الثروة حجم األسرة عالقة القرابة بي الزوج والزوجة نتيجة الحم (مارد توأم) ترتيب المولود وفترة الوالدة
عسى تحسي

 وقد اعتمدت الدراسة بشك أساس.السابقة عمر األم عند الوالدة جنس المولود مكا االقامة والمنفطقة

 حيث بسغ حجم عينة المسح0212 بيانات مسح األسرة الاسسفطين الذي ناذه الجهاز المركزي لإلحصاء الاسسفطين ف عام

. أسرة15,355

لألم عمر األم عند

وقد أظهرت نتائج الدراسة أ المتغيرات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية مث المستوى التعسيم

عالقة القرابة بي الزوج والزوجة ترتيب المولود وفترة الوالدة

حجم األسرة عالقة األم بقوة العم

الوالدة نتيجة الحم

 وبالتال السياسات يجب أ توجه لتاايض.السابقة ومؤشر الثروة لها تأثير كبير عسى وفيات األفطاا دو س الاامسة
.وفيات األفطاا م اال العم عسى تحسي الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسر

Abstract
This study aimed to discuss social and economic determinants of child mortality under five
years in Palestine, through the study of how the associated mortality rate of children under the
age of five with the social and economic characteristics of the household based on the use of a
statistical model represented in logistic regression, where was determinants in a number of
social factors and economic development, such as the educational level of the mother,
relationship of mother in labor force, the main source of drinking water, wealth index,
household size, relationship of kinship between husband and wife, result of pregnancy (Single,
twin), birth order and the period of previous birth interval, mother's age at birth, sex, place of
residence and the region. The study was based mainly on the analysis of Palestinian household
survey data, which was carried out by the Palestinian Central Bureau of Statistics in 2010
where the sample size of the survey was 15,355 households.
.
The study results showed that the socio-economic variables such as the educational level of the
mother, mother's age at birth, result of pregnancy, family size, relationship of mother in labor
force, relationship of kinship between husband and wife, birth order and the period of previous
birth interval and wealth index have a significant impact on child mortality under the age of
five. And therefore policies must be directed to reducing child mortality by working to improve
social and economic conditions for households.
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 .1مقدمة
تعتبررر وفيررات األفطاررا الرضررع أحررد المؤشررات الهامررة فر تقيرريم الظررروف االجتماعيررة واالقتصررادية والصررحية

ألي مجتمررع وذلررك بسرربب أ هررذه الائررة العمريررة م ر السرركا بقائهررا عسررى قيررد الحيرراة يعتمررد عسررى الظررروف
االجتماعيررة واالقتصررادية لبيئررتهم ( madiseوآارررو  .) 0222ويعتبررر مؤشررر وفيررات األفطاررا الرضررع احررد

مكونات مؤشر التنمية البشرية المعد مر قبر األمرم المتحردة ( )UN 2007ومر هرذا المنفطسرا فرا وصرف
ودراسة هرذا المؤشرر أمرر حيروي لستقيريم والتافطريفط السرتراتيجيات الصرحة العامرة ( .)Park 2005احرد أهرم

المؤشرات ف األهداف اإلنمائية لأللاية ( )MDGااض معد وفيات األفطاا الرضع وبمقدار الثسثي بري

( 0212 -1992اليونيسرريف  .)0222فقررد بسغررت معرردالت وفيررات الرضررع ف ر فسسررفطي  1..9لك ر الررف
والدة حي ررة فر ر الع ررام  0212فر ر فسس ررفطي

 1..1فر ر الض رراة الغربي ررة مقابر ر  02.1فر ر قفط ررا

ر رزة .وق ررد

انااضررت هررذه المعرردالت فر فسسررفطي بمقرردار  %02.9مقارنررة بالعررام  0222حيررث كانررت  02.2لكر ألررف

والدة حي ررة .مر ر جان ررب آا ررر بس ررغ مع ررد وفي ررات األفطا ررا دو الاامس ررة  02.2لكر ر أل ررف والدة حي ررة فر ر
فسسفطي

 01.2ف الضاة الغربية مقاب  02..ف قفطا

زة .وقد انااضت هذه المعدالت فر فسسرفطي

ح ر روال  %1..2حير ررث كانرررت  0..2لك ر ر ألرررف والدة حير ررة ف ر ر العر ررام  .)PCBS,2013( .0222ور ر ررم
الجهود المبذولة لااض معدالت وفيات األفطاا إال أ معد وفيات األفطاا الرضع ودو س الاامسرة ال
از مرتاعررا إذا مررا قررور بالرردو المتقدمررة لررذا وجررب تحديررد العوام ر االقتصررادية واالجتماعيررة والديمغرافيررة

المؤثرة ف عام الوفاة .
 1.1أهداف الدراسة:

 تحديررد وتحسير االتجاهرات والتباينررات فر وفيررات األفطاررا الرضررع ودو سر الاامسررة فر فسسررفطي حسررببعض المتغيرات االجتماعية والديمغرافية ف فسسفطي .

 تحديد أهم العوام االجتماعية واالقتصادية والديمغرافية الت تؤثر عسى وفيات األفطاا دو س الاامسةفر فسسررفطي وتحديررد األهميررة النسرربية لكر عامر مر تسررك العوامر ممررا يسررتتبع تحديررد األولويررات فر مجررا
التافطيفط لتاايض معدالت وفيات األفطاا دو س الاامسة ف فسسفطي .

 1.1مصادر البيانات:
المصرردر الرئيس ر م ر البيانررات لهررذه الد ارسررة هررو البيانررات الت ر تررم جمعهررا م ر اررال تنايررذ مسررح األس ررة

الاسسرفطين  0212حيرث يعتبررر مر أهررم وأكبرر المسررو الوفطنيرة التر تغفطر مواضريع ومؤشررات هامرة حررو

األس ررة واألف رراد حيررث بسررغ حجررم العينررة  15,355أس ررة وقررد بسررغ حجررم العينررة  10,027أس ررة ف ر الضرراة

الغربيررة و 5,328أس ررة ف ر قفطررا

رزة وبسررغ عرردد األسررر الت ر تمررت مقابستهررا ف ر فسسررفطي  13,629أس ررة

بنسرربة اسررتجابة  %90بينمررا بسررغ عرردد األسررر الت ر تمررت مقابستهررا ف ر الضرراة الغربيررة  8,740أس ررة بنسرربة
0

اسررتجابة  %92.2و 4,889أس ررة ف ر قفطررا
متعررددة الم ارح ر

رزة بنسرربة اسررتجابة  .%92..وه ر عينررة فطبقيررة عنقوديررة

فا ر المرحسررة األولررى تررم ااتيررار عينررة م ر العناقيررد (منررافطا العررد) بفطريقررة ( PPSعينررة

احتماليررة متناسرربة مررع الحجررم) برردو إرجررا

حيررث تررم ااتيررار  222منفطقررة عررد م ر اإلفطررار الكس ر لمنررافطا

العد .أما فر المرحسرة الثانيرة فقرد ترم ااتيرار  02أسررة مر كر منفطقرة عرد ترم ااتيارهرا فر المرحسرة األولرى

حيث تم ااتيار األسر بفطريقة منتظمة .وقد تم حصر جميرع األفرراد المسرتهدفي مر الائرات التاليرة :النسراء

م الائة العمرية  22-12سنة كبار الس  22سنة فأكثر األفطاا م الائة العمرية  2-2سرنوات .وفر

المرحسررة الثالثررة تررم ااتيررار فرررد مر الائررة العمريررة  12-0سررنة (لمجموعررة مر األسررئسة) وتررم ااتيررار فرررد مر

الائة العمرية  09-12سنة لمرفا الشباب باستادام جداو كيش العشوائية.)PCBS,2013( .
 1.1منهجية الدراسة:
تم استادام امس مقاييس لقياس مستويات وفيات الرضع واألفطاا كما يس :

 -وفيات حديث الوالدة :احتما الوفاة اال الشهر األو م العمر.

 وفيررات مررا بعررد حررديث ال روالدة :احتمررا الوفرراة بعررد الشررهر األو م ر العمررر وقب ر إتمررام السررنة األولررى م رالعمر (الارا بي معدل وفيات الرضع ووفيات حديث الوالدة).

 -وفيات الرضع ( :)1q0احتما الوفاة قب إتمام السنة األولى م العمر.

 -وفيات الفطاولة ( :)4q1احتما الوفاة بي السنة األولى م العمر وقب بسوغ س الاامسة.

 وفيات األفطاا دو س الاامسة ( :)5q0احتما الوفاة قب بسوغ السنة الاامسة م العمر.وقد تم حساب معدالت وفيات الرضع واألفطاا م المعسومات الت تم جمعها ف الجزء الااص بتاريخ

االنجاب ف

مسح االسرة الاسسفطين

استمارة المواليد .وقد سئست ك سيدة ف

 0212ع عدد الذكور

واإلناث الذي انجبتهم ويعيشو معها وعدد الذي ال يعيشو معها وعدد الذي توفوا .والهدف م هذه
األسئسة هو الحصو عسى عدد المواليد الذي أنجبتهم ك سيدة وبعد ذلك تم الفطسب م المستجيبة ا

تعفط معسومات ع ك واحد م االفطاا الذي أنجبتهم تشم االسم الجنس تاريخ الوالدة وما اذا كا
المولود ماردا أو توأم وحالة البقاء عسى قيد الحياة .واذا كا الفطا متوف

يسج العمر وقت الوفاة .اما

اذا كا الفطا الي از عسى قيد الحياة فقد تم فطر أسئسة ع عمره ف آار عيد ميالد .وتجدر االشارة الى

ا بيانات توا ريخ االنجاب البا ما تكو معرضة ألافطاء عدم الدقة ف

التبسيغ أو ف

تواريخ حدوث

الواقعات مما قد ينشأ عنه معدالت واتجاهات متحيزة مع الزم  .وبغض النظر ع هذه السسبيات فا

تواريخ االنجاب توفر بيانات لستحسي يتعذر جمعها بأي أسسوب آار لجمع البيانات ( Fargues and

.)Khlat, 1989
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وإلنجاز مراح التحسي ولتحقيا أهداف الدراسة ارتكزت الدراسة ف منهجيتهرا عسرى المرنهج الوصرا لتقرديم
وصف تاصيس ودقيا ع مستويات واتجاهات والتباينات ف معدالت وفيات األفطاا الرضع واألق م 2
والمررنهج اإلحصررائ التحسيس ر م ر اررال اس رتادام بيانررات مسررح األس ررة الاسسررفطين

سررنوات ف ر فسسررفطي

 0212حيررث اسررتادمت فطريقررة تحسي ر االنحرردار السوجسررت ) (Logistic Regressionلتحديررد محررددات
وفيررات األفطاررا دو س ر الاامسررة ف ر فسسررفطي كوسرريسة م ر وسررائ التحسي ر متعرردد المتغي ررات حيررث كررا

المتغير التابع اذا كا الفطا ح أو ميت وهو متغير وهم قيمته صرار أو واحرد وأمرا المتغيررات المسرتقسة

الت اسرتادمتها الد ارسرة فر التحسير هر المتغيررات الديمغرافيرة واالجتماعيرة واالقتصرادية والتر ترم ااتيارهرا
لمعرفررة تأثيرهررا عسررى وفيررات األفطاررا دو سر الاامسررة كانررت عسررى النحررو التررال  :المسررتوى التعسيمر لررألم
عمررر األم عنررد والدة الفطار

نتيجررة الحمر (فطار واحررد تروأم) عالقررة الق اربررة برري الزوجررة والررزوج المصرردر

الرئيس ر لميرراه الشرررب جررنس الفطا ر

حجررم األس ررة العالقررة بقرروة العم ر لررألم ترتيررب المولررود وفت ررة ال روالدة

السر ررابقة المنفطقر ررة (الضر رراة الغربير ررة قفطر ررا

(المئينات).

ر رزة) مكر ررا االقامر ررة (حضر ررر رير ررف مار رريم) مؤشر ررر الثر ررروة

 .1مستويات واتجاهات وفيات األطفال الرضع ودون سن الخامسة:
يشير البند الثان

م المادة  02م اتااقية حقوا الفطا إلى ضرورة اتااذ الدو األعضاء التدابير

المناسبة لتاايض وفيات الرضع واألفطاا حيث أحد األهداف التنموية لأللاية ااض معد الوفيات بي
األفطاا

دو الامس سنوات إلى الثسثي

اال

الاترة الممتدة بي

عام

 1992و 0212كما أ

المؤشرات المرتبفطة بااض وفيات األفطاا تسهم ف عمسية التقييم لسافطفط والبرامج الصحية وكذلك تسهم

ف رسم السياسات الصحية لالزمة.

يعرف معد وفيات األفطاا الرضع عسى أنه احتما الوفاة بي لحظة الوالدة وقب إتمام الرضيع السنة
ّ
األولى م عمره كما أنه يعتبر أحد المؤشرات األكثر حساسية واستاداما ف الداللة عسى التنمية
االجتماعية واالقتصادية لسسكا ) .)Masuy-Stroobant & Gourbin, 1995وقد تعززت العالقة بي

العوام

االجتماعية واالقتصادية مع مؤشر وفيات األفطاا

الرضع أكثر عندما حص

اناااض ف

مستويات وفيات األفطاا الرضع عموما عسى مر الزم بشك متوازي مع التنمية االجتماعية واالقتصادية

ف معظم البسدا الصناعية حيث اال القر العشري وعالوة عسى ذلك منذ الحرب العالمية الثانية تم

التأكد م وجود العالقة العكسية القوية بي التنمية االجتماعية واالقتصادية ومعدالت الوفيات بي البسدا
والمنافطا داا البسدا

).(Haglund et al., 1993

ك مؤشر م مؤشرات وفيات األفطاا التالية تعكس فترة زمنية م حياة الفطا
2

حيث تم تعريف أربعة

مؤشرات تقيس مستوى واتجاهات معدالت وفيات الرضع واألفطاا عسى النحو التال :
 -وفيات حديث الوالدة :احتما الوفاة اال الشهر األو م العمر.

 -وفيررات مررا بعررد حررديث ال روالدة :احتمررا الوفرراة بعررد الشررهر األو م ر العمررر وقب ر إتمررام السررنة األولررى م ر

العمر (الارا بي معدل وفيات الرضع ووفيات حديث الوالدة).

 وفيات الرضع ( :)1q0احتما الوفاة قب إتمام السنة األولى م العمر. -وفيات الفطاولة ( :)4q1احتما الوفاة بي السنة األولى م العمر وقب بسوغ س الاامسة.

 وفيات األفطاا دو س الاامسة ( :)5q0احتما الوفاة قب بسوغ السنة الاامسة م العمر.يتم قياس هذه المعدالت م عدد الوفيات لك ألف والدة حية وتقدر هذه المعدالت باستادام تاريخ المرأة
اإلنجاب

تشم جميع الوالدات لسمرأة منذ زواجها األو وحتى تاريخ المقابسة بما ف

والت

ذلك أو

والدة وتاريخ الميالد جنس المولود واذا كا عسى قيد الحياة واذا كا عسى قيد الحياة يتم السؤا ع

واذا كا ليس عسى قيد الحياة يتم السؤا ع العمر عند الوفاة لسحصو عسى تقديرات

العمر الحال

مباشرة حو معدالت وفيات الرضع واألفطاا .
أظهرت النتائج ف

الجدو  1معدالت وفيات األفطاا حديث

الوالدة ومعدالت وفيات ما بعد حديث

الوالدة وفيات الرضع وفيات األفطاا م  2-1سنوات ومعد وفيات األفطاا دو الامس سنوات
حيث بسغ معد وفيات األفطاا الرضع اال الامس سنوات السابقة لسمسح ( 19 )0212-0222فطا

لك ألف مولود ح

وهذا يعن

أ

وبسغ معد وفيات األفطاا دو الامس سنوات  23.4فطا لك ألف مولود ح .

فطا واحد م ك  22فطا ولدوا ف

فسسفطي يموت قب بسوغ عامهم الاامس كما

أظهرت النتائج أ  %29.2م الوفيات دو س الاامسة تحدث أثناء فترة حديث الوالدة و %21.0م

الوفيات تحدث أثناء فترة ما بعد حديث الوالدة كما أظهرت النتائج أ معدالت وفيات األفطاا الرضع

ودو الامس سنوات أعسى ف قفطا

زة مقارنة مع الضاة الغربية.

2

جدول  :1معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب
المنطقة في فلسطين1020

معدل وفيات

المنطقة

الضاة الغربية
قفطا

معدل وفيات ما

حديثي الوالدة

زة

فلسطين

وفيات الرضع

بعد حديثي
الوالدة

وفيات دون

وفيات األطفال

خمس سنوات

 4-1سنوات

..11

316

.11.

3.0

0.12

..11

111

021.

6.9

0311

..11

317

..11

4.6

4714

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الاسسفطين

 .0212مسح األسرة الاسسفطين – .0212

كما أظهرت النتائج ف الجدو  0االتجاهات ف وفيات األفطاا الرضع ودو س الاامسة لاترات زمنية
امسية سابقة لسمسح اال

الاترة  2010-1991حيث أشارت النتائج الى اناااض وفيات الرضع

واألفطاا دو س الاامسة اال الاترة ( )1992 -1991الى الاترة ( )0212 – 0222اال الاترة

( )0212-1991انااض معد وفيات األفطاا حديث

الوالدة م

 12..ف

الاترة األولى (-1991

 )1992لتص الى  11.2حالة وفاة لك ألف مولود ح ف الاترة ( )0212-0222كما انااض معد
وفيات ما بعد حديث

.)0212

الوالدة م  11.2إلى  2.2حالة وفاة لك ألف مولود ح

ف

الاترة (-0222

وينعكس ذلك أيضا عسى معد وفيات الرضع حيث احتما وفيات الرضع هو مجمو احتما وفيات
حديث الوالدة ووفيات ما بعد حديث الوالدة حيث اال الاترة األولى ( )1992-1991كا معد وفيات

الرضع  0..2انااض ليص إلى  1..9حالة وفاة لك ألف مولود ح ف الاترة  )0212-0222أي
انااض بنسبة  %22.2ف

 02عاما .كما نالحظ م الجدو  0عسى ناس النمفط فا معد وفيات

األفطاا دو س الاامسة انااض م  22.2ف الاترة ( )1992-1991الى  02.2حالة وفاة لك ألف

مولود ح ف الاترة (.)0212-0222

وكما نالحظ م الجدو  0فا هناك ناس اتجاه االناااض ف معد وفيات الرضع واألفطاا دو س

الاامسة ف

ك م الضاة الغربية وقفطا

زة اال الاترة ( )0212-1991حيث كا معد وفيات

الرضع ف الضاة الغربية  02..حالة وفاة لك ألف مولود ح ف الضاة الغربية و 22..حالة وفاة لك
ألف مولود ح

ف

قفطا

زة ف

الاترة ( .)1992-1991بينما كا معد وفيات األفطاا دو س

الاامسة  21.2حالة وفاة لك ألف مولود ح ف الضاة الغربية و 22.0حالة وفاة لك ألف مولود ح
2

زة .وكما أظهرت نتائج الجدو  0فا الحالة ف الضاة الغربية أفض م قفطا

ف قفطا

زة ف الاترة

( )0212-0222حيث انااض معد وفيات الرضع ف الضاة الغربية الى  1..1حالة وفاة لك ألف
والى  02.1حالة وفاة لك ألف مولود ح ف قفطا

مولود ح

زة .كما انااض معد وفيات األفطاا

دو س الاامسة ف الضاة الغربية الى  02.9حالة وفاة لك ألف مولود ح

الف مولود ح ف قفطا

زة.

و 02..حالة وفاة لك

كما أظهرت نتائج الجدو  0تغير جوهري ف مستوى وفيات األفطاا اال العشري سنة الماضية ف ك
م الحضر والريف والمايمات حيث انااض معد وفيات األفطاا دو س الاامسة ف الحضر م

 22.2حالة وفاة لك ألف مولود ح اال الاترة  19-12سنة الت سبقت المسح إلى حوال  00.2حالة
وفاة اال الاترة األايرة ( )2-2سنوات .وكذلك الحا ف ك م الريف والمايم حيث انااضت وفيات

األفطاا دو س الاامسة م  22.9 21.2حالة وفاة لك ألف مولود ح اال الاترة  19-12سنة

الت سبقت المسح الى حوال  02.9حالة وفاة لك م الريف والمايم اال الاترة األايرة ( )2-2سنوات.
جدول  :1اتجاهات وفيات األطفال الرضع ودون سن الخامسة لفترات زمنية خمسية قبل المسح حسب المنطقة في
فلسطين خالل الفترة ()1212 – 1991
المنطقة والسنوات السابقة
للمسح

معدل وفيات

حديثي الوالدة

معدل وفيات

ما بعد حديثي

وفيات

الرضع

وفيات األطفال
 4-.سنوات

وفيات دون

خمس سنوات

الوالدة

فلسطين
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0

16.8
12.9
15.1
11.3

28.1
23.6
22.4
18.9

11.5
10.7
6.9
7.3

5.1
5.1
3.1
4.3

33.3
29.2
26.1
23.1

الضفة الغربية
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0

17.0
12.1
14.2
11.1

26.8
23.1
21.1
18..

9.8
10.6
7.3
6.3

4.1
5.7
3.1
2.9

31.1
28.7
25..
20.9

قطاع غزة
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0

16.6
13.3
17.4
11.3

30.1
24.3
23.4
20.1

14.0
10.1
6.0
8.1

2

5.6
5.9
4.1
6.1

36.2
30.1
27.7
26.8

جدول ( 1تابع) :اتجاهات وفيات األطفال الرضع ودون سن الخامسة لفترات زمنية خمسية قبل المسح حسب المنطقة في
فلسطين خالل الفترة ()1212 – 1991

المنطقة والسنوات السابقة
للمسح

معدل وفيات

حديثي الوالدة

وفيات

معدل وفيات

الرضع

ما بعد حديثي
الوالدة

وفيات األطفال
 4-.سنوات

وفيات دون

خمس سنوات

حضر
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0

15.6
13.4
14.0
11.6

25.7
23.8
20.3
18.0

10.4
10.4
6.6
6.9

4.1
6.2
3.9
4.3

30.1
29.9
24.0
22.4

ريف
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0

20.1
12.1
21.0
12.6

35.7
26.7
30.7
20.8

15.1
13.1
9.6
8.3

5.9
4.9
3.6
5.2

41.5
31.5
34.0
25.9

مخيم
).111-.11.( .1-.1
)0222-.113( 14 -10
)0221-022.( 9 -5
)02.2-0223( 4 – 0
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22.1
9.1
16.1
12.6

35.1
15.8
23.9
20.8

13.0
6.7
7.4
8.2

5.9
3.7
2.1
5.2

40.1
19.5
26.3
25.9

 .0212مسح األسرة الاسسفطين – .0212

 .1تباينات وفيات األطفال الرضع ودون سن الخامسة:
يتناو هذا القسم التباينات ف

معدالت وفيات األفطاا الرضع ودو س الاامسة حسب مكا اإلقامة

والمنفطقة وجنس الفطا وتعسيم األم .وقد تم استادام فترة  2سنوات لحساب تقديرات الوفيات لسحصو
عسى عدد كاف م الحاالت ف

مرجعية مصداقية تقديرات الوفيات.

ك فئة .حيث م المتوقع أ

ووفقا لنتائج الجدو  2فا هناك ااتالفات جوهرية ف

يحس استادام الامس سنوات كاترة
ّ

معد وفيات األفطاا دو س الاامسة حسب

المنفطقة حيث أظهرت النتائج أ معد وفيات األفطاا دو س الاامسة ف قفطا

زة ( 02..حالة وفاة

لك ألف مولود ح ) أعسى مما عسيه ف الضاة الغربية ( 01.2حالة وفاة لك ألف مولود ح ).
وأما حسب مكا اإلقامة فقد أظهرت النتائج أ المعدالت لألفطاا ف الحضر أق منها لنظرائهم ف الريف
والمايم ( )02.9 02.9 00.2لك ألف مولود ح

األفطاا الرضع.

.

عسى التوال  .ولوحظ كذلك نمفط مماث لوفيات

والارا بي الجنسي ف

معد وفيات األفطاا الرضع ودو س الاامسة يتوافا مع النمفط المتوقع ف

ارتاا معد وفيات الذكور ع اإلناث فقد أظهرت النتائج أ معد وفيات األفطاا الرضع لسذكور 02.2

حالة وفاة لك ألف مولود ح

وبالنسبة لإلناث الرضع هو  12.1حالة وفاة لك ألف مولود ح

وبالمث

بالنسبة لوفيات األفطاا دو س الاامسة فا معد الوفيات لسذكور  02.2حالة وفاة لك ألف مولود

ح

وبالنسبة لإلناث  02.1حالة وفاة لك ألف مولود ح .

كما لوحظ ف

معظم الدراسات هناك عالقة قوية بي المستوى التعسيم

لألم مع بقاء الفطا عسى قيد

الحياة حيث تنااض معدالت وفيات األفطاا بشك عام مع المستوى التعسيم العال لألم وذلك بسبب أ
التحصي العسم

العال

لألم يعفطيها القدرة ف

الحصو عسى المعسومات الت

تايد ف

تحسي التغذية

واستادام وسائ منع الحم لسمباعدة بي الوالدات وكذلك المعرفة حو أمراض الفطاولة والعالج .كما

نرى م الجدو  2أ األفطاا الذي كا التحصي العسم ألمهاتهم ال شئ أي ير متعسمات أكثر ميال

لسوفاة حيث بسغ معد وفيات حديث الوالدة  12.1حالة وفاة لك ألف مولود ح مقارنة مع  12.9حالة

وفاة لك ألف مولود ح

لسنساء السوات

لديه تحصي عسم

ثانوي فأكثر وبالمث فا النساء السوات

لديه تحصي عسم ثانوي فأكثر فا معد وفيات األفطاا دو س الاامسة  02.2حالة وفاة لك ألف

مولود ح مقارنة مع  22.1حالة وفاة لك ألف مولود ح لسنساء السوات تحصيسه التعسيم ال شئ أي
ير متعسمات.

كما أظهرت النتائج أ معدالت وفيات األفطاا دو س الاامسة عالية بشك جوهري بي أفطاا األمهات
الالت

أعماره

تتراو بي

 29-22سنة ( 22.2حالة وفاة لك ألف مولود ح ) والسيدات السوات

أعماره أق م  02سنة ( 12.2حالة وفاة لك ألف مولود ح ) .وكذلك الحا بالنسبة لوفيات األفطاا

الرضع حيث يوجد فرا جوهري ف وفيات األفطاا الرضع لألمهات السوات أعماره تتراو بي 29-22

سنة ( 02..حالة وفاة لك ألف مولود ح ) مقارنة مع  11..حالة وفاة لك ألف مولود ح لسسيدات
السوات أعماره أق م  02سنة.

9

جدول  :1معدالت وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي خالل الخمس سنوات السابقة للمسح حسب بعض
الخصائص الخلفية في فلسطين1020

معدل وفيات حديثي
الوالدة

الخصائص الخلفية

معدل وفيات ما بعد
حديثي الوالدة

وفيات الرضع

وفيات دون خمس
سنوات

المنطقة
الضاة الغربية
قفطا

زة

فسسفطي

..11

316

.11.

0.12

..11

111

021.

0311

..13

716

.111

0611

عمر األم
أق م  02سنة

117

71.

..11

.312

 61-02سنة

..11

712

.111

0013

 11-61سنة

.111

112

0611

6612

الجنس
ذكور

.61.

713

0217

0313

إناث

.212

71.

.71.

021.

تعليم األم

ال شئ

.71.

.611

6211

671.

أساس

..13

116

.111

011.

ثانوي فأعسى

.211

116

.310

0211

نوع التجمع السكاني
حضر
ريف

مايم

..16
.016
.013
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311
113
110
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.110
0211
0211

0011
0111
0111

.0212

 .4محددات وفيات األطفال دون سن الخامسة:
ف ر هررذا الجررزء م ر الد ارسررة سرروف نتفطرررا إلررى العالقررة المتبادلررة برري عرردد م ر المتغي ررات وذلررك م ر اررال

استادام بيانات مسح األسرة الاسسفطين  .0212وباالعتماد عسى التحسي المتعما باستادام منهجية تحسي

االنحرردار السوجسررت ( )Logistic Regressionلك ر يررتم معرفررة التررأثير الصرراف لسمتغي ررات المسررتقسة عسررى

المتغير التابع مع افترراض ثبرات المتغيررات التاسريرية األاررى .ويتمثر المتغيرر الترابع فر بقراء الفطار عسرى

قيررد الحيرراة أو وفرراة الفطا ر

بينمررا تتمث ر المتغي ررات المسررتقسة ف ر عرردد م ر العوام ر الديمغرافيررة واالجتماعيررة

واالقتصررادية والت ر تررم ااتيارهررا لمعرفررة تأثيرهررا عسررى وفيررات األفطاررا دو س ر الاامسررة كانررت عسررى النحررو

التال  :المستوى التعسيم لألم عمر األم عند والدة الفطا

نتيجرة الحمر (فطار واحرد تروأم) عالقرة الق اربرة

برري الزوجررة والررزوج المصرردر الرئيسر لميرراه الشرررب جررنس الفطار
12

حجررم األسررة العالقررة بقرروة العمر لررألم

المنفطقررة (الضرراة الغربيررة قفطررا

السابقة مؤشر الثروة (المئينات).

رزة) مكررا االقامررة (حضررر ريررف مارريم) ترتيررب المولررود و فتررة ال روالدة

وعسي رره فق ررد ت ررم حس رراب معادل ررة االنح رردار السوجس ررت لمعرف ررة ت ررأثير المتغير ررات المس ررتقسة عس ررى المتغي ررر الت ررابع
ويعرض الجدو  2وصف المتغيرات المستادمة ف التحسي المتعما .ولك يتحقا الهدف م هذا التحسير
سيتم توضيح العالقة بي هذه المتغيرات حسب افطوات معينة يجب اتباعها وه كالتال :

 -استعراض المتغيرات الت يمك استادامها ف النموذج.

 االنتقاء الموضوع ألهم العوام االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية. التصنيف االحصائ لسمشاهدات مح الدراسة. بناء النموذج وتاسيره وااتباره.جدول  :4تعريف المحددات (المتغيرات) المستخدمة في معادلة االنحدار اللوجستي
وصفه ومرجعيته

اسم المتغير
المتغير التابع
ه ما از المولود عسى قيد الحياة

.1الفطا ميت
 .2الفطا ح
المتغيرات المستقلة

نتيجة حالة الحم

متغير ثنائي ()X1
.1توأم

 .2ليس توأم (فئة مرجعية)
عالقة القرابة بي الزوج والزوجة

متغير ثنائي ()X2

 .1يوجد عالقة قرابة

 .2ال يوجد عالقة قرابة (فئة مرجعية)
جنس المولود

متغير ثنائي ()X3
 .1ذكر

 .2أنثى (فئة مرجعية)
حجم األسرة

متغير تم تمثيله من خالل متغيرين ثنائي

: X4حجم متوسفط ( )2-2أفراد (" "1اذا نعم " "2ير ذلك).
 : X5حجم كبير ( )+.أفراد (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
حجم صغير ( )2-0أفراد (فئة مرجعية).
المستوى التعسيم لألم

متغير ثنائي ()X6

 .2أق م ثانوي (فئة مرجعية)
 .1ثانوي فأكثر
11

جدول ( 4تابع) :تعريف المحددات (المتغيرات) المستخدمة في معادلة االنحدار اللوجستي
عمر األم عند الوالدة

متغير تم تمثيله من خالل متغيرين ثنائي

 :X7عمر األم أق م  02سنة (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
 :X8عمر األم  94-53سنة (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
عمر األم ( )59-02سنة (فئة مرجعية)
مكا االقامة

متغير تم تمثيله من خالل متغيرين ثنائي

 :X9حضر (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
 :X10مايم (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
ريف (فئة مرجعية)
المنفطقة

متغير ثنائي ()X11

.2الضاة الغربية (فئة مرجعية)
 .1قفطا

عالقة األم بقوة العم

زة

متغير ثنائي ()X12

 .2ال تعم (فئة مرجعية)
 .1تعم

المصدر الرئيس لمياه الشرب

متغير ثنائي ()X13

 .2أبررار ارتوازيررة ينررابيع بئررر جمررع مررع تمديرردات داار المنررز (فئررة
مرجعية)

 .1شربكة ميرراه عامررة صررهريج /تنكررات ميراه معدنيررة شرراء ميرراه فر
الونات
ترتيب المولود وفترة الوالدة السابقة

متغير تم تمثيله من خالل  6متغيرات ثنائية

 :X14ترتيررب المولررود  5-0وفت ررة ال روالدة أق ر م ر  0سررنوات(" "1إذا نعررم
" "2ير ذلك)
 :X15ترتيب المولود  5-0وفترة الوالدة أكبرر أو يسراوي  0سرنوات(" "1إذا
نعم " "2ير ذلك)
 :X16ترتيررب المولررود  6-9وفت ررة ال روالدة أق ر م ر  0سررنوات(" "1إذا نعررم
" "2ير ذلك)

 :X17ترتيب المولود  6-9وفترة الوالدة أكبرر أو يسراوي  0سرنوات(" "1إذا
نعم " "2ير ذلك)
 :X18ترتيب المولود  7فأكثر وفترة الوالدة أق م  0سنوات(" "1إذا نعم
" "2ير ذلك)

 :X19ترتيب المولود  7فأكثر وفتررة الروالدة أكبرر أو يسراوي  0سرنوات(""1
إذا نعم " "2ير ذلك)
ترتيب المولود "( "1فئة مرجعية)
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جدول ( 4تابع) :تعريف المحددات (المتغيرات) المستخدمة في معادلة االنحدار اللوجستي
مؤشر الثروة

متغير تم تمثيله من خالل  1متغيرات ثنائية

 :X20المتوسفط (" "1إذا نعم " "2ير ذلك)
 :X21األ نياء (" "1إذا نعم " "2ير ذلك)

 :X22األكثر نى (" "1إذا نعم " "2ير ذلك).
الاقراء (فئة مرجعية)

يوضح الجدو  2تقديرات النموذج المقتر مع توضيح الائة المرجعية الماتارة ف

جميع المتغيرات

المستقسة حيث تم االعتماد عسى مستوى معنوية ثابت قدره  .%2كما تم استادام  Odds Ratioأو نسبة

االحتما لتوضيح التأثير النسب لسمتغير المستق مقارنة بالائة المرجعية حيث يتضح أنه كسما كانت قيمة
 Odds Ratioلائة معينة م فئات المتغير المستق أق م واحد فهذا يعن أ تأثير هذه الائة أق م
الائة المرجعية وتكو اشارة التقدير سالبة والعكس صحيح.

ويعرض الجزء التال نتائج التحسي السوجست باستادام فطريقة االاتيار المتعدد ( Forward Stepwise

 )Conditionalوالذي يقوم بااتيار المتغيرات المستقسة مرتبة بحسب قوة ارتبافطها بالمتغير التابع (مح
الدراسة) وكذلك المتغيرات ذات الداللة االحصائية والت يق فيها مستوى المعنوية ع .2.22
تم صيا ة معادلة االنحدار السوجست بناء عسى النتائج الموضحة ف الجدو  2كما يس :
 p  p
   Bi * Xi
Y = Ln 
 1  p  i 0

وم اال النتائج ف الجدو  2يتضح أ الحاالت الت تم تصنياها تصنياا صحيحا بسغت نسبتها حوال
 %.2.9م اجمال الحاالت كما أ مستوى معنوية جودة التوفيا قد بسغ (.)2.222
أظهرت نتائج التحسي أ المستوى التعسيم

لألم له تأثير معنوي ف

تاايض وفيات األفطاا دو س

الاامسة حيث أ األفطاا الذي يولدو ألمهات لديه مستوى تعسيم

ثانوي فأعسى افطر أق لسوفاة

بنسبة  %64اال فترة الامس سنوات مقارنة مع األفطاا الذي ولدوا ألمهات لديه مستوى تعسيم أق
م الثانوي .وتبي هذه النتائج أ افطر الوفيات دو س الاامسة انااضت مع زيادة المستوى التعسيم

لألم.

كما أظهرت النتائج أيضا وجود عالقة بي عمر األم عند والدة الفطا (أق م  02سنة) واحتما وفاة

الفطا اال الامس سنوات فاألفطاا الذي ولدوا ألمهات أعماره أق م  02سنة أكثر احتماال لسوفاة
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م األفطاا الذي ولدوا ألمهات أعماره تتراو بي  22-02سنة بمقدار حوال  1.9مرة .بينما أظهرت

النتائج أ األفطاا الذي ولدوا ألمهات تتراو أعماره بي  29-22سنة افطر أق لسوفاة بنسبة %22
مقارنة مع األفطاا الذي ولدوا ألمهات تتراو أعماره بي  22-02سنة ويمك أ يرجع ذلك لزيادة

الابرة لدى األم ف متابعتها لصحة الفطا .

وتشير النتائج أ مؤشر نتيجة الحم له تأثير معنوي عسى وفيات األفطاا دو س الاامسة فاألمهات
السوات

نتيجة حمسه توأم يعد أفطاالها أكثر عرضة لماافطر الوفاة حوال

السوات نتيجة حمسه فطا مارد اال فترة الامس سنوات.

 2.9مرة مقارنة مع األمهات

كما نالحظ أ وجود عالقة قرابة بي الزوج والزوجة له تأثير عسى احتما حصو وفيات لألفطاا دو
الاامسة فاألفطاا الذي يوجد عالقة قرابة بي األب واألم أكثر احتماال لستعرض لافطر الوفاة م األفطاا

الذي ال يوجد عالقة قرابة بي األب واألم بمقدار حوال  1.9مرة.
ويتبي م النتائج أيضا أ افطر الوفاة لألفطاا دو س الاامسة كا أعسى  1.0مرة و 1.2مرة لألفطاا
الذي ولدوا ف أسر متوسفطة الحجم  2-2أفراد واألسر كبيرة الحجم  .أفراد فأكثر مقارنة مع األفطاا الذي
ولدوا ف أسر صغيرة الحجم  2-0أفراد.

كذلك م اال الجدو  2نالحظ أ عم المرأة له تأثير معنوي عسى زيادة وفيات األفطاا دو س

الاامسة حيث افطر وفاة األفطاا أعسى لدى األم الت تعم  1.2مرة مقارنة مع األفطاا الذي أمهاتهم ال
تعم

وقد يرجع ذلك الى أ بقاء الفطا ف

البيت اال الامس سنوات األولى م عمره يحميه م

تعرضه لألمراض الت ممك أ تكو سببا ف الوفاة وذلك بسبب عدم اروج المرأة لسعم .

أما بالنسبة لترتيب المولود وفترة الوالدة السابقة فقد أظهرت النتائج أنه إذا كا ترتيب المولود  2فأكثر

وفترة الوالدة السابقة أكثر م سنتي فا افطر الوفاة لألفطاا دو س الاامسة أق بنسبة  %22مقارنة

مع المولود األو

بينما اذا كا ترتيب المولود  2فأكثر وفترة الوالدة السابقة أق م سنتي فا افطر

الوفاة أعسى  1..مرة مقارنة مع المولود األو  .وكذلك الحا بالنسبة لترتيب المولود  2-0وفترة الوالدة
السابقة أق م سنتي فا افطر وفاة األفطاا دو س الاامسة أعسى  1.2مرة مقارنة مع المولود األو
كما أ افطر الوفاة أق لألفطاا دو س الاامسة ف

حا أ ترتيب المولود م  2-0وفترة الوالدة

السابقة أكثر م سنتي بنسبة  %22مقارنة مع المولود األو  .أما بالنسبة لترتيب المولود  2-2وفترة

الوالدة السابقة أق م سنتي فا افطر وفاة األفطاا دو س الاامسة اعسى  1..مرة مقارنة مع المولود
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األو

بينما افطر الوفاة يق ف حا كا ترتيب المولود  2-2وفترة الوالدة السابقة أكثر م سنتي بنسبة

 %22مقارنة مع المولود األو .

ويتبي م النتائج أيضا التأثير الواضح لمؤشر الثروة عسى تعرض األفطاا دو س الاامسة لسوفاة

فاألسر الت تم تصنياها أكثر نى يعد أفطاالها أق عرضة لافطر الوفاة مقارنة بباق الائات فكسما ارتاع
مؤشر الثروة ق معه تعرض األفطاا دو س الاامسة لسوفاة.
جدول  :5نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الحتمال تعرض األطفال دون سن الخامسة للوفاة
معامل
االنحدارB

الخطأ المعياري
Standard Error

مستوى المعنوية
Significant

نسبة االحتمال
Odds Ratio

-1.030

0.068

0.000

0.357

21331

21211

0.000

.1116

عمر األم عند الوالدة ( )29-22سنة

-0.405

0.103

0.000

0.667

نتيجة حالة الحم  -توأم

1.373

0.098

0.000

3.949

عالقة القرابة بي الزوج والزوجة

0.627

0.055

0.000

1.872

حجم األسرة ( )2-2أفراد

0.209

0.086

0.015

1.233

حجم األسرة  .أفراد فأكثر

0.427

0.092

0.000

1.533

عالقة األم بقوة العم

0.508

0.089

0.000

1.661

0.456

0.086

0.000

1.577

-0.766

0.117

0.000

0.465

0.581

0.104

0.000

1.789

-0.907

0.110

0.000

0.404

0.608

0.134

0.000

1.837

المتغيرات المستقلة
المستوى التعسيم لألم
عمر األم عند الوالدة أق م

02

سنة

ترتيب المولود  5-0وفترة الوالدة أق
م  0سنوات
ترتيب المولود  5-0وفترة الوالدة أكبر
أو يساوي  0سنوات
ترتيب المولود  6-9وفترة الوالدة أق
م  0سنوات
ترتيب المولود  6-9وفترة الوالدة أكبر
أو يساوي  0سنوات

ترتيب المولود  7فأكثر وفترة الوالدة
أق م  0سنوات
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جدول ( 5تابع) :نتائج تحليل االنحدار اللوجستي الحتمال تعرض األطفال دون سن الخامسة للوفاة
معامل
االنحدارB

الخطأ المعياري
Standard Error

مستوى المعنوية
Significant

نسبة االحتمال
Odds Ratio

-0.772

0.143

0.000

0.462

مؤشر الثروة – متوسفط الحا

-0.215

0.097

0.027

0.806

مؤشر الثروة – األ نياء

-0.283

0.096

0.003

0.753

مؤشر الثروة – األكثر نى

-0.443

0.087

0.000

0.642

ثابت

-1.881

0.124

0.000

0.152

المتغيرات المستقلة
ترتيب المولود  7فأكثر وفترة الوالدة
أكبر أو يساوي  0سنوات

نسبة التصنيف بفطريقة صحيحة

%1311

مستوى معنوية جودة التوفيا

21222

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الاسسفطين  .0212مسح األسرة الاسسفطين .0212-

 .5االستنتاجات والتوصيات:

 1.5االستنتاجات:

يعتبر ااض معدالت وفيات األفطاا أحد أهم األهداف الت تسعى إلى تحقيقها السياسات والبرامج الصحية
ف ماتسف الدو

إذ تمث معدالت الوفيات بشك عام مؤشرات أساسية تد عسى مدى نجا السياسات

الصحية أل هذه الظاهرة مرتبفطة ارتبافطا وثيقا بالحالة الصحية السائدة ف

المجتمع ومستوى المعيشة

السائد .وقد جاءت هذه الدراسة لتسق الضوء عسى المحددات االجتماعية والديمغرافية واالقتصادية لوفيات
األفطاا دو س الاامسة ف فسسفطي

حيث تم االعتماد ف هذه الدراسة عسى البيانات الاام لمسح األسرة

الاسسفطين لعام  .0212فقد أظهرت نتائج التحسي اإلحصائ لسبيانات أ المتغيرات التالية :حجم األسرة
المستوى التعسيم

لألم والعالقة بقوة العم لألم وحالة الحم

مؤشر الثروة عالقة القرابة بي الزوج

والزوجة ترتيب المولود وفترة الوالدة السابقة وعمر األم عند الوالدة لها عالقة قوية بوفيات األفطاا دو
س الاامسة حيث يمكننا استنتاج ما يس :

 أظهرت النتائج أ المستوى التعسيم العال لألم (ثانوي فأكثر) له تأثير معنوي عسى ااض وفيات
األفطاا دو س الاامسة.

 كما أظهرت النتائج أ األفطاا المولودي ف

السنوات الامس السابقة لسمسح المعرضي إلى

افطر أكبر لسوفاة بسبب الاصائص اإلنجابية لألم حيث يكو األفطاا أكثر عرضة لسوفاة إذا

كانت أمهاتهم صغيرات الس وقت الوالدة حيث تم تصنيف األم عسى أنها صغيرة الس إذا كا

عمرها أق م  02سنة وقت الوالدة وكذلك أظهرت النتائج أ ترتيب المولود وفترة الوالدة السابقة
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م العوام الهامة الت لها تأثير قوى عسى تعرض الفطا دو س الاامسة لافطر الوفاة حيث
تشتم أكبر فئة م األفطاا المعرضي لسوفاة عسى ذوي الترتيب المتأار بي المواليد وفترة الوالدة

السابقة أق م  02شه ار مقارنة مع المولود األو .

 كذلك أظهرت النتائج أ نتيجة الحم لألمهات م العوام الهامة الت لها تأثير قوي ف تعرض
األفطاا دو س الاامسة لافطر الوفاة فاألمهات السوات

نتيجة حمسه توأم يعد أفطاالها أكثر

عرضة لافطر الوفاة مقارنة مع األمهات السوات نتيجة حمسه فطا مارد.

 كما أ الدراسة أظهرت أ وجود عالقة قرابة بي الزوج والزوجة م العوام الهامة الت لها تأثير
قوي عسى تعرض األفطاا دو س الاامسة لافطر الوفاة مقارنة مع األفطاا الذي ولدوا لوالدي ال
يوجد عالقة قرابة بينهم.

 كما أظهرت النتائج أ األفطاا الذي ولدوا ف اسر متوسفطة الحجم  2-2أفراد وكبيرة الحجم .
أفراد فأكثر أكثر عرضة لافطر الوفاة مقارنة مع األفطاا الذي ولدوا ف أسر صغيرة الحجم (-0

 )2أفراد.

 أما بالنسبة لعالقة األم بالعم فقد أظهرت النتائج أ تعرض األفطاا دو س الاامسة الذي
أمهاتهم عامالت لافطر الوفاة أعسى بمقدار  1.2مرة مقارنة مع األفطاا الذي

عامالت.

أمهاتهم

ير

 كما بينت النتائج التأثير الكبير لمؤشر الثروة عسى وفيات األفطاا دو س الاامسة فاألسر الت

الائات فكسما ارتاع

تم تصنياها أكثر نى يعد أفطاالها أق عرضة لافطر الوفاة مقارنة بباق

مؤشر الثروة ق معه تعرض األفطاا دو س الاامسة لسوفاة.

 كذلك أظهرت النتائج أ بعض المتغيرات لم يك لها تأثير معنوي عسى وفيات األفطاا دو س
الاامسة مث جنس الفطا ومكا اإلقامة المصدر الرئيس لمياه الشرب والمنفطقة.

 1.5التوصيات:
 أظهرت نتائج الدراسة أ معدالت وفيات األفطاا دو س الاامسة كانت مرتاعة لدى األمهات
السوات

أعماره

كانت أق م

 02سنة عند الوالدة ولذلك م

األفطاا يجب تجنب الزواج المبكر والحم ف س مبكرة.
 م

المحددات الهامة الت

أظهرتها الدراسة والت

أج

السيفطرة وتقسي

لها عالقة قوية بوفيات األفطاا

الاامسة ترتيب المولود وفترة الوالدة السابقة حيث م الضروري زيادة الوع

تكو فترة الوالدة السابقة بي المواليد عسى األق سنتي فأكثر.
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وفيات

دو س

لألمهات عسى أ

 العم عسى تحسي الظروف المعيشية لألسر الاقيرة مما ينعكس بتحسي الوضع الصح لألسر
الاقيرة وذلك م اال تبن سياسات اقتصادية اتجاه األسر الاقيرة وبالتال سيؤدي ذلك لتقسي

وفيات األفطاا دو س الاامسة.

 كذلك أظهرت الدراسة أ وجود عالقة قرابة بي الزوج والزوجة م المحددات الهامة ف حدوث
وفيات االفطاا دو س الاامسة لذلك يجب نشر الوع عسى ضرورة تجنب زواج األقارب.
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