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تعد القضية السكانية من القضااي ذات األمهية اليت واجهت الدولة منذ زمن بعيد   
والتزال تستحوذ على حيز كبري من تفكري القيادات السياسية ابلدولة وعلى رأسها رئيس 
اجلمهورية الذى دائما يوجه بضرورة مواجهة  تلك القضية من خالل مجيع وزارات الدولة، 
كما كانت من ضمن أولوايت واهتمامات معايل األستاذة الدكتورة/ هالة زايد وزير الصحة 
هبا  املنوط  اجلهة  يعترب  والذى  للسكان،  القومي  للمجلس  والسكان من خالل رائستها 
مسئولية مواجهة القضية السكانية جنباً إىل جنب مع مجيع األجهزة احلكومية واألهلية اليت 
تتعاون يف حتمل هذه املسئولية للحد من ظاهرة النمو السكاين املتزايد والوصول مبعدل 
كهدف عام لالسرتاتيجية   2030 2.4 طفل لكل سيدة حبلول عام  إىل  الكلى  االجناب 
تقدمي  املعرفية،  األوراق  هذه  من كتابة  الرئيسي  اهلدف  ولقد كان  للسكان،  القومية 
املعلومات الالزمة واملوثقة املتعلقة ابألوضاع السكانية، واالجتماعية للمهتمني، وملتخذي 
القرار من أجل اإلسهام يف التعرف على الوضع احلايل والرؤية املستقبلية للسكان يف مصر 
من اجل املسامهة يف صياغة السياسات، وإعداد اخلطط، والربامج التنموية اليت يشكل 
البعد السكاين احملور الرئيسي فيها، وربــط وإبراز النتائج املتوقعة للهبة الدميوجرافية اليت 
تشهدها مصر االن ابلوقائع االجتماعية، واخلدمية، واالقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية 
سوق  على  انعكاسها  وخباصة  الكلّية،  االقتصادية  ابملتغريات  وكذلك  توافرها،  الالزم 
هذه  من  االستفادة  تعظيم  يف  االقتصادي  للهيكل  التنموية  اإلصالحات  ودور  العمل، 
الفرصة، متمنيا من هللا ان تساهم هذه األوراق يف رسم صورة املستقبل للسياسات التنموية 
الواجب اختاذها على املستوى القومي واحملافظات يف ضوء الوضع الراهن واهداف التنمية 

املستدامة.

تقديــــم

أ.د/ طارق توفيق
انئب وزير الصحة والسكان 

لشئون السكان 
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التعليم كهدف: التعليم اجليد هو ذلك الشيء املهم الذي خيلق الفرق يف حياة الشعوب واالفراد وهو مقدم 
على الرعاية الصحية وتوفري فرص العمل ابلنسبة للجنسني، كل االعمار و خالل كل مراحل النمو القومي 

ألي بلد. التعليم من اهم مصادر التنوع يف الرتكيبة السكانية بعد اجلنس والعمر.
تغري     من  يزيد  شعب  ألي  التعليمية  احلالة  تركيبة  يف  "التغري  (اخلصائص)1:  السكانية  واحلالة  التعليم 
االسقاطات السكانية وتنوعها"  فكلما زادت معدالت واعداد املتعلمني اخنفض معدل النمو السكاين. 
(مثال سنغافورة وأتثري التطور التعليمي على تطور وتغري اهلرم السكاين واخنفاض معدالت النمو السكاين 
خالل 30 سنة). ذلك ان التعليم حمدد حيوي لتمكني االفراد وتنمية رأس املال البشرى فهو مفتاح مهم 
االقتصادي، جودة  النمو  العامة،  الصحة  (خصوصا يف جماالت  واقتصادي  اجتماعي  منو  أي  إلحداث 
للتحول  االقوى  احملرك  هو  االانث  تعليم  ويبقى  املناخية)  للتغريات  التكيف  الدميوقراطية،  املؤسسات، 

الدميوجراىف وأتثريه على الرتكيبة السكانية وخصائص السكان يف أي دولة (شكل 1).  

أثر النمو السكاين على التنمية

٢

1Wolfgang Lutz. International Institute for Applied System Analysis, 2016. Wittgenstein Center. 
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أتثري التعليم: "الوظيفة السببية للتعليم" فرضية أن التعليم ليس جمرد مؤشر للحالة اإلجتماعية   
أو اإلقتصادية وإمنا يؤدى إىل تغيري سلوكي ينعكس على الصحة، اإلجناب والسلوك العام. 

حبسب Erik Kandel2 فان كل جتربة تعليمية تبىن وصالت خمية جديدة تؤدى إىل إختالف فسيولوجي 
ومن مث حتسن يف املهارات الذهنية والذي بدورة يؤدى إىل: 

1) تغيري السلوك اخلطر وجتنبه.
2) إكتساب مهارة التخطيط (املدى والنمط) لدى األفراد.

3) التعلم من التجارب السيئة السابقة.
4) سهولة الوصول إىل املعلومات الصحيحة. 

5) حتسن دخول األفراد واملستوى اإلقتصادي. 
املستدامة  التنمية  أهــــداف  أهم  من  هي  واإلنـــــاث  الذكـــــور  لكــل  والثانــــوي  اإلبتدائـــي  التعليــم  (جـودة 

.(2030

٣

2Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR. The molecular and systems biology of memory.

Cell. 157: 163-86. PMID 24679534 DOI: 10.1016/j.cell.2014.03.001 

اإلطار العام ألثر تعليم اإلانث



هناك اتفاق عام على ان تعليم املرأة  schooling واحد من اهم مصادر القوة لتحسني مناء   
االفراد يف العامل النامي مع أتثري إجيايب على سوق العمل، صحة االطفال، اخنفاض معدالت االجناب ومتكني 

املرأة 3.
فكلما زاد سنوات التعليم للمرأة زادت متوسطات البقاء ألطفاهلن، قل االصابة بسوء التغذية،   

اخنفض معدل االجناب الكلى وزادت فرص التمكني االقتصادي هلا 4.
املواقف  ويعدل  يغري  ذهنية،  وقدرات  مهارات  االفراد  يكسب  واحلضور  ابملدارس  االلتحاق   

واملعتقدات، التعليم له أتثري ممتد على الدخل، الصحة، التمكني واحلالة العامة للفرد (اجيابيا).
والتعليم   (Schooling) الدراسة  (سنوات  املدرسة  يف  املقضي  الوقت  بني  اخللط  جيب  ال   
(القدرات املكتسبة) يف دول كثرية االخنراط يف املدرسة ال يعىن التعلم فهناك ازمة تعليم يف الدول النامية  
لذلك يف وجود روابط ضعيفة بني الدراسة والتعليم يكون من الصعب قياس أتثري التعليم غلى االجناب 

والتمكني 5.

سنوات الدراسة � التعليم � التعلم 
االلتحاق ابملدرسة + التعلم = التعليم 

تعليم املرأة وأتثريه على معدالت اإلجناب، وفيات األطفال والتمكني

٤

United Nations Education, UNESCO, 2012

3Kafferbangen M, Pritchett L and Sandefur J. The Center for Global Development, 2018. 
4Christiaensen, Luc, and Harold Alderman. 2004. Child Malnutrition in Ethiopia: 

Can Maternal Knowledge Augment the Role of  Income?*.” Economic Development and cultural change, 52(2): 287----312.
5LeVine, Robert A, Sarah E LeVine, Meredith L Rowe, and Beatrice Schnell-Anzola. 2004. Maternal literacy and health

behavior: a Nepalese case study.” Social science & medicine, 58(4): 863–877.

معظم نساء العامل الفقري والنامي هن أميات (ال يقدرن على قراءة مجلة بسيطة) حىت بعد ست سنوات 
دراسية (يف 21 دولة من بني 44 متت دراستهم)

"كثري من االطفال يف البلدان الفقرية مل يصبحوا متعلمني حىت بعد اكماهلم التعليم االبتدائي" يف حني ان 
تصميم املناهج حول العامل تتوقع ان يتعلم الطفل كيفية القراءة بعد هناية العام الثاين من التعليم االبتدائي



حتليل بياانت 129 دورة للمسح الصحي الدميوجراىف لـ 54 دولة لتحديد أتثري الدراسة (احلضور املدرسي) 
والتعليم على معدالت اإلجناب، وفيات األطفال، البقاء على قيد احلياة والتمكني ابستخدام حتليل اإلحندار 

تبني التايل (شكل 2) 3: 
1- ست سنوات دراسية ختفض معدل اإلجناب الكلى حبوايل ثلث طفل / سيدة مقارنة مبن حصلن على  
ست سنوات دراسية + التعليم األساسي ينخفض معدل اإلجناب بينهن ب 1.2 طفل/ سيدة (شكل 2).  
2- ست سنوات دراسية + احلصول على التعليم األساسي يقلل وفيات األطفال حبوايل 3 مرات مقارنة 
مبن لديهم ست سنوات دراسية بدون احلصول على التعليم األساسي وكذلك يزيد التمكني بـ 4 مرات 

مقارنة ابإلانث الالئي مل حيصلن على التعليم األساسي.

٥



4- أتثري تعليم املرأة (سنوات التعليم ± متكنها من القراءة والكتابة (قراءة مجلة) على وفيات األطفال 
(شكل 4):

بتحليل بياانت 850 ألف سيدة يف 54 دولة (املسوح الصحية الدميوجرافية) تبني أن وفيات األطفال أقل 
بثالث أضعاف بني من يلمون ابلقراءة والكتابة مقارنة ابلسيدات الالئي مل يذهنب إىل املدرسة ابداً 4. 

(التأثري املدرسي هو الفرق بني األمية وست سنوات يف التعليم مع عدم القراءة والكتابة) = حوايل 14 نقطة. 

5- عدد سنوات الدراسة (خصوصاً مع اإلملام ابلقراءة والكتابة) لألم يزيد من فرص البقاء على قيد احلياة 
لألطفال مقارنة أبطفال األمهات الالئي مل يذهنب إىل املدرسة (شكل 5) 4.

٦



تفسري أتثري التعليم والدراسة مبتغريات وفيات االطفال، البقاء على قيد احلياة ومعدالت االجناب: 
1) احلضور للمدرسة 

2) التفاعل االجتماعي والشبكات االجتماعية داخل املدرسة
3) نقل احلالة املعرفية داخل املدرسة وخالل هذه الشبكات 

4) اكتساب مهارات التعلم، القراءة، احلساب والذهنية االخرى
5) السماح للمرأة برتاكم احلالة املعرفية والعملية داخل وخارج املدرسة  .

النساء  املتعلمات لديهن فهم أكرب وأعمق
للرسائل التوعوية

(مطبوعة-الكرتونية- اذاعية)

٧

6Bongaarts, John, and Susan Cotts Watkins. 1996. “Social interactions and contemporary fertility
transitions.”Population and development review, 639–682.

التعليم حيسن صحة األطفال بزايدة احلالة املعرفية لدى األمهات
"القراءة والكتابة وتعلم احلساب يزيد وعى املرأة وحيسن السلوك الصحي للسيدات" 

 قراءة نشرات األدوية كمثال.



بيــن تعليم املــرأة واإلجناب ملحوظــة بقــوة مهما اختلفت جغرافية املكان أو مرور  - العالقــة العكسيــة 
الزمن  ولكن تفسري هذه العالقة غري واضح يف كثري من االحيان  .

- ميكن للتعليم ان يؤثر على االجناب من خالل حتسن صحة املرأة وقدرهتا اجلسمانية على احلمل والوالدة، 
تنظيم  العدد املرغوب فيه من االطفال، قدرهتا على الوصول وممارسة  التحكم يف  حتسن صحة اطفاهلا، 
االسرة وحالتها املعرفية هبذه الوسائل. كل هذه االليات تعتمد على الظروف اليت متر هبا املرأة، االفراد، 

املؤسسات والدول وكذلك فان هذه العوامل حمكومة مبدى النمو االقتصادي املوجود يف اجملتمع7.

االقتصادية: تكلفة إجناب طفل اعلى لألمهات العامالت يف سوق العمل الرمسي وترتيب االولوايت بني 
 Supply الوقت الالزم لرعاية الطفل ومدخرات االسرة أو الثروة تعتمد يف االساس على العرض والطلب
and Demand الطلب (demand) = يعتمد على دخل االسرة + تكلفة رعاية الطفل + تفضيل 

االبوين لألطفال مقابل اشياء او سلع اخرى.
العرض (supply) = يعتمد على خصوبة االبوين + وفيات االطفال

االجتماعية : كلما زاد تعليم االانث (والتعليم عموما) كلما زادت الرغبة يف االستثمار يف االطفال (تنمية 
رأس املال البشرى) وكلما زاد تعليم املرأة (وزاد مردود او عائدات التعليم ابلنسبة هلا) زاد تفضيل االبوين 
لالستثمار أكثر يف تنمية رأس املال البشرى لديهم (االطفال) بتوفري تعليم ورعاية صحية أفضل مما يؤدى 

اىل تفضيل عدد اقل لضمان االستثمار االمثل. 
التفكري Ideation : تغيري االفكار واملعتقدات عن حجم االسرة وتفضيل االسرة الصغرية احلجم يزيد 
ابحتكاك املرأة ابلشبكات اجملتمعية االخرى من املدرسة واجملتمع احمليط هبا وكلما زادت سنوات الدراسة 

زاد الوعي بوسائل تنظيم االسرة. 

العالقة بني تعليم املرأة ومعدالت اإلجناب

قرارات االجناب للمرأة املتعلمة تعتمد يف تفسريها على العديد من النظرايت 8: 

" املرأة املتعلمة لديها القدرة على التفاوض لتغيري أفضليات األسرة ومن مث عدد أقل من األطفال"

٨
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ميكن تلخيص هذه النظرايت يف الشكل التايل (شكل ٦): 

- املرأة املتعلمة لديها عدد اطفال اقل مقارنة بغري املتعلمة هذه العالقة العكسية القوية  ترتاوح يف مدى القوة 
بني دول العامل املتقدم والنامي نتيجة التفاواتت يف جودة التعليم وكذلك بني النساء يف مراحل التعليم املختلفة 
(كلما زادت درجة التعليم زاد احلافز للمرأة يف العمل وزايدة الدخل وابلتايل فان حجم االنفاق على االطفال 

سيكون أكرب ومن مث احلاجة اىل مزيد من االطفال تقل). 
- هذه العالقة العكسية بني مستوايت التعليم املختلفة ومعدل االجناب الكلى (عدد االطفال لكل سيدة يف 
عمرها اإلجنايب من 15-49 سنة) واضحة يف كل الشعوب. (شكل 7) يبني هذه العالقة يف دول مثل اثيوبيا، غاان 
وكينيا حيث يتضح ميل معدل االجناب الكلى لالخنفاض  ابلنسبة للتحصيل التعليمي (سنوات التعليم) لإلانث 

يف هذه الدول9. 

٩

حتسن احلالة املعرفية
لوسائل تنظيم األسرة



١٠

1) يف غاان النساء من أكملن التعليم الثانوي معدل اجناهبم الكلى من 2-3 طفل مقارنة بستة اطفال 
بني من هن  بدون تعليم، ويف اثيوبيا النساء احلاصلون على التعليم الثانوي معدل االجناب الكلى 

لديهن كان 1.3 مقارنة خبمسة اطفال / سيدة  ممن دون ذلك. 
2) وجد ايضا يف العديد من الدول ان اصالح التعليم (الوجبة املدرسية - الغاء املصروفات - حتسني 
مدة مكوث  تزيد  االصالحات   هذه  الريف كل  اإللزامي خصوصا يف  التعليم  فرتة  ومد  املناهج) 
االانث يف الدراسة (0.8 سنة)، يقلل التسرب من التعليم للفتيات، حيد من الزواج املبكر ويزيد العمر 

عند اول محل.
3) ان  سنة تعليم اضافية لإلانث يف نيجرياي تقلل االجناب ب 0.26 مولود/ سيدة يف عمر االجناب. 
4) يف اثيوبيا وجد ان 61% من النساء الغري متعلمات كان لديهن طفل او أكثر قبل امتام 20 سنة 

مقارنة ب 16% فقط ممن أكملن 8 سنوات يف التعليم. 
5) كلما زادت مدة التعليم ونوعه (جامعي فأكثر) أتثرت احلالة االجنابية للمرأة، يف دراسة امريكية 

تبني ان خرجيات اجلامعة لديهم عدد اطفال اقل ب 20% مقارنة خبرجيي طالبات الثانوي 10

أتثري احلالة التعليمية على عدد االطفال، الصحة العامة واالجناب: ملخص الهم النتائج السابقة
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١١

-  نسبة السكان االانث (25 سنة فأكثر) الالئي لديهن بعض التعليم الثانوي يف مصر  زادت من 
15% يف التسعينات اىل حوايل 60% يف 2018 ولكنها تظل اقل من املتوسط العاملي ومتوسط الدول 

ذات مؤشر التنمية املرتفع (شكل 9).

-  سنوات التعليم لإلانث يف مصر (شكل 8) يبني متوسط سنوات الدراسة لإلانث يف مصر من 
1990 اىل 2018، رغم زايدة متوسط سنوات الدراسة اال انه يظل اقل من املستوى العاملي ومستوى 

الدول ذات مؤشر التنمية البشرية املرتفع. 

تعليم االانث يف مصر وأتثريه على االجناب



١٢

التعليم  زاد  فكلما  جمدداً  العالقة  هذه  جند  السابقة  الدميوجرافية  املسوح  ابستعراض  مصر  -  يف 
خصوصا اثنوي أو أعلى اخنفض معدل اإلجناب الكلى أي عدد األطفال / سيدة (جدول 1) 11. 

-  هناك عالقـــة واضحة بني مستوى تعليم األمهات ونسبة إصابة أطفاهلن ابلتقزم (مصر املسح 
الدميوجراىف من 1988 اىل 2014 (جدول 2)12. فدائماً يكون نسبة اإلصابة أعلى بني أطفال األقل 

تعليماً. 

-  ابإلضافة إىل ارتفاع وسيط السن عند الزواج كلما زادت سنوات التعليم (جدول 3) 13 
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-  برادان وكانينج (2015) يف دراسة عن التعليم واالجناب قدروا ان اضافة سنة دراسية لإلانث تؤدى اىل 
7% اخنفــاض يف والدة املراهقــني و6% اخنفـــاض يف الزواج املبكـــــر. النســــــاء بـــ 8 سنوات دراسية اقل إجنااب 

بــ 53% مقارنة مبن مل يدخلوا املدرسة أبدًا. 
-  كيم7 وجد يف دراسته ان املرأة احلاصلة على التعليم االبتدائي اقل ب 30% يف عدد االطفال مقارنة بغري 
املتعلمة، واحلاصلة على التعليم الثانوي اقل يف عدد االطفال بـ 10-50 % مقارنة ابحلاصلني على التعليم 

االبتدائي (وذلك من خالل حتليل بياانت املسوح الدميوجرافية للعديد من الدول النامية).

-  فـي دراسة أمريكية وجدت أن كــل سنــة إضافيـــة فـي تعليم النســاء تقلل حــدوث نقص النمو يف األطفال 
بـ 16% 14، يف أندونيسيا وجد أن كل سنة دراسية مضافة لألم يقلل وفيات اطفاهلن  بـ 10% واملبتسرين 
ابلثلث15، فـــــي اتيــــــوان مع زيـــــادة مــــدة التعليـــم اإللزامــي مــــن ست إىل تسعــــة سنـــوات قلت وفيات األطفال 

بــــــ 7 اىل %9 16.

 سنوات التعليم  وأثرها يف حتسن املؤشرات الصحية للمواليد، الرعاية وتفضيالت اإلجناب:  
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١٤

1)  رعاية االطفال متثل استنزافا للوقت واجلهد ابلنسبة للمرأة املتعلمة خصوصا يف وجود سوق للعمل وزايدة 
دخلها، فكلما زاد تعليم املرأة زادت فرص العمل وحتسني الدخل عند ذلك تكون رعاية االطفال مكلفة ماداي 

وكلما زاد دخل املرأة قل عدد االطفال املرغوب فيهم. 
2)  تعليم املرأة حيسن الوضع االقتصادي لألسرة ويعزز مكانتها يف اجملتمع وذلك ابلتبعية يقلل احلاجة اىل 
اطفال أكثر خصوصا يف اجملتمعات الريفية حيث يفضل إجناب العديد من الذكور للمساعدة يف العمل والدخل 
لألسرة ودعم االبوين عند الكرب. تعليم املرأة يقلل من االعتماد وتفضيل إجناب الذكور للعمل واعالة االسرة 

عن طريق متكينها اقتصاداي.
3)  تعليم املرأة (اثنوي فأكثر) جيعل تفضيل الذكور اقل مقارنة ابألقل تعليما وذلك نتيجة االستقالل املايل 

والوعي بتساوي النوع. 
4)  كلما زاد تعليم املرأة زاد وعيها بوسائل تنظيم االسرة وزادت قدرهتا على التفاوض واقناع الزوج ابستخدام 
هذه الوسائل، يف اندونيسيا وجد ان النساء يف املناطق الريفية (تعليمهن ما فوق االبتدائي) مع وجود خدمات 
تنظيم االسرة (يف نطاق تسهل الوصول الية) قلت فرص احلمل الثاين ب 12.4 % ولكن حال عدم وجود 

هذه اخلدمات يكون التأثري صفر17.

أثر تعليم املرأة على اخلصائص السكانية

الدراسات السابقة تشري اىل ان تعليم املرأة يغري تفضيالت االجناب لديها من خالل االليات التالية: 
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تعليم املرأة حيسن صحة األم والطفل ويقلل احلاجة إىل أطفال أكثر، تعليم املرأة يساعدها على 
اختاذ قرارات اإلجناب والقدرة على التفاوض من أجل استخدام وسائل تنظيم األسرة وتطبيق 

فكرة األسرة صغرية احلجم.
يف كل دول العامل سواء كانت متقدمة أو انمية فكلما زاد تعليم املرأة قل عدد أطفاهلا، التعليم 
يقلل اإلجناب الكلى للمرأة، يزيد فرص حصوهلا على عمل، ميكنها اقتصادايً، ويتيح هلا تنشئة 

أطفاهلا بشكل فعال.

اخلالصة


