
 

 



 

 

 
 ヱ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 

 ا€ح₫ومة مع ا€دائم تعاو₱ه على ا€يمن €لس₫ان ا€متحدة ا₾مم €ص₱دوق ا€جزيل با€ش₫ر يتقدم أن ا€باحث يود

 من ا€باحثين مع وأيضا   ا€س₫ا₱ي، با€شأن ا€مع₱ية ا€محلية ا€مد₱ي ا€مجتمع م₱ظمات ومع ا€مختلفة، وأجهزتها ا€يم₱ية،

خراجها ا€دراسة هذ₲ إعداد بتمويل قيامه وخصوصا   وغيرهم، ا₾₫اديميين  ا€جزيل با€ش₫ر أتقدم أن يسر₱ي ₫ما €ل₱ور. وا 

 هذ₲ عمل إ₱جاح سبيل في ا€صعوبات ₫افة و€تذ€يل ا€دراسة، بهذ₲ €لقيام بإختياري €تفضله €لس₫ان ا€وط₱ي €لمجلس

  ا€دراسة.
خراجه ا€دراسة هذ₲ إ₱جاز في ساعد₱ي من €₫ل ا€جزيل با€ش₫ر وأتقدم  ا€ذين با€ذ₫ر وأخص ا€₱ور. إ€ى اوا 

 €لجميع. موصول فا€ش₫ر وت₱سيقها، وطباعتها، بمراجعتها، قاموا
 

 ا€موفق،،،،،، واه                                                    
 

  



 

 

 
 ヲ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 قائمة ا€محتويات
 ا€صفحةرقم  ا€ب₱د

 1 شﾜر وتقدير

 4-2 قائمة اﾝمحتويات

 8-5 قائمة اﾝجداول
-9 قائمة ااشﾜال 01  

 11 ملخص اﾝدراسة عربي
 12 ملخص اﾝدراسة اヱجليزي

 29-13 اﾝفصل ااول: 

 14 ا€مقدمة 1-1
 15 مش₫لة ا€دراسة 1-2
 15 فرضية ا€دراسة 1-3
 16 أهمية ا€دراسة 1-4
 16 أهداف ا€دراسة  1-5

 17 م₱هجية ا€دراسة  1-6
 18 اإطار ا€مفاهيمي €لدراسة  1-7
 18 ستخدمةمصادر ا€بيا₱ات ا€م 1-8

 21-19 ا€مصطلحات ا€خاصة با€دراسة 1-9

 22 أهم ا€مقاييس ااحصائية ا€مستخدمة في ا€دراسة 1-10

 29-23 ا€دراسات ا€سابقة 1-11

 83-31 اﾝفصل اﾝثاヱي: اتجاهات وأヱماط اﾝخصوبة واﾝسلوك ااヱجابي

 31 مقدمة ا€فصل 2-1

 42-31 اﾝخصوبة واヱﾝمو اﾝسﾜاヱي في اﾝيمن إتجاهات 2-2

  ₲31 ا€خصوبة علىمعدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي وأثر 

  38 ا€₫لي.اتجاهات معدل ا€خصوبة 

 .37 اتجاهات معدل ا€خصوبة ا€عمرية 

  40 .ا₾طفالا€فئات ا€مختارة من  بحسبا₾حياء  ا₾طفالا€توزيع ا€عددي وا€₱سبي إجما€ي 

 €جاب موا₱ يد خال ا€خمس ا€س₱وات توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وا 
 ا€سابقة.

42 

 47-43 اﾝمتغيرات اﾝديمغرافية وتأثيرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن 2-3



 

 

 
 ン م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 قائمة ا€محتويات
 ا€صفحةرقم  ا€ب₱د

  43 حسب متوسط عدد ا€موا€يد وا€فئات ا€عمرية €ل₱ساءبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات 

  45 ، وا€فئات ا€عمرية €لزوجحسب متوسط عدد ا€موا€يدبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات 

 46 ا₾طفال، ووجود حا€ة وفاة €دى ا₾سرة من اء ا€مبحوثات، بحسب متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱س 

  47 .وج₱س ا€مو€ود ،ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

 54-48 اﾝمتغيرات اﾝزواجية وأثرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن 2-4

 ₱€48 .€زواجيةوا€حا€ة ا ،ساء ا€مبحوثات بحسب عدد ا€موا€يدتوزيع ا 

 €50 .مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وعمر ا€مرأة ع₱د ا€زواج ا₾ولتوزيع ا€₱ساء ا 

 51 . وثات بحسب عدد ا€موا€يد، ومدة ا€زواجتوزيع ا€₱ساء ا€مبح 

  53  سابق.ووجود زواج  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب عدد 

 54    ا€سابق.و₫يفية ا₱تهاء ا€زواج  ا€موا€يد، توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

 60-55  اﾝتعليمية وأثرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن اﾝمتغيرات 2-5

  55 وا€مستوى ا€تعليمي €أم ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  58 €أب.وا€مستوى ا€تعليمي  ا€موا€يد،توزيع اآباء ا€مبحوثين بحسب متوسط عدد 

 69-61 وأثرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن ااقتصاديةاﾝمتغيرات  2-6

  61 ا€فقر.وحا€ة  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  62  ا€دخل.ومستوى  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  65 ا€وفرة.ومؤشر  ا€موا€يد،متوسط عدد  ا€مبحوثات بحسبتوزيع ا€₱ساء 

  65 ا₾جر.وا€عمل مقابل  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  68 اقتصادي.وا€قيام بأي ₱شاط  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  69 ا€مرأة.ومه₱ة  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

 77-72 اﾝخصوبة في اﾝيمن اﾝمتغيرات ااجتماعية وأثرها على -2-7

  72  ا₾سرة.ووجود ا₾ب مع  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

  73  ا€قات.وت₱اول  ا€موا€يد،توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 

 .74  توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وت₱اول ا€تدخين / ا€شيشة / ا€شمة / ا€تمبل 

 €57 ، وا€حا€ة ا€حضرية مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا  

  76 ، وا€محافظة متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب 

 81-78 اﾝمتغيرات اﾝصحية وتأثيرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن 2-8

 78 ث، أو مرض )مؤقت(. توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وا€تعرض €حاد 



 

 

 
 ヴ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 قائمة ا€محتويات
 ا€صفحةرقم  ا€ب₱د

 79 .أو مرض )دائم( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وا€تعرض €حادث 

 €80 .، واستخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرةمبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا 

  81 بفترة ا€رضاعة. توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وا€فئات ا€عمرية ا€خاصة 

 100-84 اﾝفصل اﾝثاﾝث: اﾝتحليل اﾝمعمق ﾝتأثير اﾝمحددات اﾝوسيطة واﾝمستقلة على اﾝخصوبة

 85 مقدمة ا€فصل 3-1

 86 تقييم بيا₱ات ا€خصوبة من مسح ميزا₱ية ا₾سرة 3-2

 87 اﾝمحددات اﾝوسيطة  3-3

 87 أوا : محدد ا€زواجية.      

 88 دام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة.ثا₱يا : مستوى استخ      

 89 ثا€ثا : ا€رضاعة ا€مطو€ة أو فترة ا₱قطاع ا€طمث.      

 89 رابعا: اإجهاض ا€متعمد.      

 89 تحليل ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة في ا€يمن 3-4

 91 تأثير ا€محددات ا€وسيطة على ا€خصوبة €س₱وات ا€دراسة 3-5

 92 ا€خصوبة. ا€عوامل ا€مستقلة ا€مؤثرة على 3-6

 96 .م(2013ا€مسح ا€صحي ا€ديمغرافي )تقييم بيا₱ات ا€خصوبة من واقع  3-7

مقار₱ة بين ₱تائج ا€تحليل ا€وصفي وا€تحليل ا€معمق €لمتغيرات ا€مستقلة وتأثيرها على ا€متغير  3-8
 ا€تابع

100 

 108-101 اヱﾝتائج واﾝتوصياتاﾝفصل اﾝرابع: 
 101 ا€₱تائج 

 108 ا€توصيات
 109 ا€مراجع

 

  



 

 

 
 ヵ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 ا€جداولقائمة 
 ا€صفحة ا€جدول ع₱وان رقم ا€جدول

  جداول اﾝفصل اﾝثاヱي

( بحسب 2025-2005اتجاهات معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي خال ا€فترة ) (1-2جدول رقم )
 ا€فئات ا€زم₱ية ا€خمسية.     

34 

 35 م )أ€ف ₱سمة(2018ا€تر₫يب ا€عمري وا€₱وعي €لس₫ان €لعام  (2-2جدول رقم )

 37 اتجاهات معدل ا€خصوبة ا€₫لي (3-2جدول رقم )

اتجاهات معدات ا€خصوبة ا€عمرية وا€₫لية خال فترة ا€ثاث س₱وات  (4-2جدول رقم )
 (2014-1992ا€سابقة €عدة مسوحات خال ا€فترة )

39 

ا€مبحوثات بحسب ا€فئات ا€مختارة ا€توزيع ا€عددي وا€₱سبي €ل₱ساء  (5-2جدول رقم )
 حياء.ا₾ ا₾طفال€ي إجما

41 

ا€توزيع ا€عددي وا€₱سبي €ل₱ساء ا€مبحوثات بحسب ا€فئات ا€مختارة  (6-2جدول رقم )
 .ا₾حياء ا₾طفالإجما€ي 

41 

₱جاب موا€يد وا   ا€موا€يدمتوسط عدد  بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (7-2جدول رقم )
 خال ا€خمس ا€س₱وات ا€سابقة.

43 

وا€فئات ا€عمرية  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبع ا€₱ساء ا€مبحوثات توزي (8-2جدول رقم )
  €ل₱ساء ا€مبحوثات

44 

وا€فئات ا€عمرية  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (9-2جدول رقم )
 €عمر ا€زوج.

46 

 ووجود حا€ة وفاة ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (10-2جدول رقم )
 .ا₾طفال€دى ا₾سرة من 

47 

 48 وج₱س ا€مو€ود ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (11-2جدول رقم )

 49 وا€حا€ة ا€زواجية ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (12-2جدول رقم )

 51وعمر ا€مرأة ع₱د  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (13-2جدول رقم )



 

 

 
 ヶ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 ا€جداولقائمة 
 ا€صفحة ا€جدول ع₱وان رقم ا€جدول

 ا€زواج ا₾ول.
 53 ومدة ا€زواج. ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (14-2جدول رقم )

ووجود زواج  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (15-2جدول رقم )
 سابق

54 

 ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات ا€متزوجات سابقا  (16-2جدول رقم )
 و₫يفية ا₱تهاء ا€زواج ا€سابق

55 

وا€مستوى  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (17-2جدول رقم )
 ا€تعليمي €أم.

58 

وا€مستوى  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (18-2جدول رقم )
 ا€تعليمي €أب.

60 

 62 وحا€ة ا€فقر. ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (19-2جدول رقم )

 ا€دخلومستويات  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (20-2جدول رقم )

 هن حاصات على مصدر دخل. €من
64 

 66 ومؤشر ا€وفرة. ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (21-2جدول رقم )

وا€عمل مقابل  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (22-2جدول رقم )
 ا₾جر

68 

وا€قيام بأي ₱شاط  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (23-2جدول رقم )
 اقتصادي

69 

 71 رأةومه₱ة ا€م ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (24-2جدول رقم )

ووجود ااب مع  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (25-2جدول رقم )
 ا₾سرة

73 

 74 وت₱اول ا€قات ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (26-2جدول رقم )



 

 

 
 Α م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 ا€جداولقائمة 
 ا€صفحة ا€جدول ع₱وان رقم ا€جدول
 /وت₱اول ا€تدخين ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (27-2جدول رقم )

 ا€شيشة/ ا€شمة / ا€تمبل.
75 

 76 وا€حا€ة ا€حضرية. ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (28-2جدول رقم )

 77 وا€محافظة ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (29-2جدول رقم )

وا€تعرض €حادث  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (30-2جدول رقم )
 أو مرض)مؤقت(

79 

ووجود اعاقة/  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (31-2جدول رقم )
 مرض دائم )دائم(

80 

واستخدام وسائل  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (32-2جدول رقم )
 ت₱ظيم ا₾سرة

81 

وا€فئات ا€عمرية  ،متوسط عدد ا€موا€يد بحسبمبحوثات توزيع ا€₱ساء ا€ (33-2جدول رقم )
 ا€خاصة بفترة ا€رضاعة

82 

  جداول اﾝفصل اﾝثاﾝث

 P/F 86ومعدل  ،ومتوسط عدد ا€موا€يد ا€تفصيلية،معدات ا€خصوبة  (1-3جدول رقم )

 ا€يم₱ية خالمقاييس ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة في ا€جمهورية  (2-3جدول رقم )
 م(2013-1992ا€فترة)

90 

 91 محددات ا€وسيطة على ا€خصوبة في ا€يمن.₱سبة تأثير ا€ (3-3جدول رقم )

 92 ا€قيم ا€مطلقة €تأثير ا€محددات ا€وسيطة على ا€خصوبة في ا€يمن. (4-3جدول رقم )

 93 تعريف ا€محددات ا€مؤثرة في ا€خصوبة ا€مستخدمة في اا₱حدار (5-3جدول رقم )

حجم ا€تأثير ب₱اءا على عدد ا€موا€يد €لمرأة  بحسبا₱حدار مرتبة ₱تيجة ا (6-3جدول رقم )
(CEB) 

94 



 

 

 
 Β م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

 ا€جداولقائمة 
 ا€صفحة ا€جدول ع₱وان رقم ا€جدول
 95 اتجا₲ وقوة ا€عاقة بين ا€متغيرات ا€مستقلة €لدراسة وا€متغير ا€تابع (7-3جدول رقم )

 96 تعريف ا€محددات ا€مؤثرة في ا€خصوبة ا€مستخدمة في اا₱حدار (8-3جدول رقم )

 98 (CEBحدار ب₱اء  على عدد ا€موا€يد €لمرأة )₱تيجة اا₱ (9-3جدول رقم )
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ا€متغيرات ا€مستقلة ا€تي تؤثر على معدل ا€خصوبة في ا€يمن، ومعرفة تحديد  إ€ىهدفت ا€دراسة 
ا€محددات ا€وسيطة ا€تي تؤثر على ا€خصوبة، ومعرفة حجم  و₫ذ€ك ا€خصوبة،على تأثيرها  صافي
وا€مسح  م،2014مسح ميزا₱ية ااسرة واتجاهاته، وذ€ك من خال دراسة بيا₱ات  ا€تأثير،هذا 

  . م2013ا€صحي ا€يم₱ي  ا€ديمغرافي

 اإعتماد تم فقد ا€مختلفة، بمؤشراتها تأثير ا€عوامل ا€مستقلة على ا€خصوبة مدى و€معرفة
 ومعدات وا€₱سب، ا€مر₫بة، ا€جداول خال من وذ€ك ا€وصفي وا€تحليل ا€معمق ا€تحليل على

اتجاهاته  ومعرفه ا€تأثير هذا حجم و₱موذج بو₱جارت €تحديد استخدام معاد€ة اا₱حدار، ا€₱مو، و₫ذا
 .جتماعيةاإ ا€دراسات بيا₱ات وتحليل €تجهيز وا€مستخدمة SPSS)) برامجبااعتماد على 

 وﾜاヱت أهم ヱتائج اﾝدراسة ﾜما يلي: 

 مو€ود (3.3)حوا€ي  ا€دراسة س₱وات خال ا€₫لية ا€خصوبة معدات في اا₱خفاض حجم.1
 ا€₫لي ا€خصوبة معدل ي₱خفض س₱وات سبع ₫ل أ₱ه أي ،(2013 -1992) خال ا€فترة

 حجم أن بحيث راسةا€د س₱وات مختلف بين ثابتا   ي₫ون ي₫اد ا€معدل وهذا واحد، مو€ود بمقدار
 ا€واحدة. ا€س₱ة في مو€ود( 0.15)حوا€ي  إ€ى يصل اا₱خفاض

ظهر بأن ا€متغيرات ا€مستقلة )ا€ديمغرافية، ا€زواجية، ا€تعليمية، ااقتصادية، ااجتماعية .2
 وا€صحية( ₫ان €ها تأثير ذو دا€ة إحصائية على متوسط عدد ا€موا€يد)ا€خصوبة( في ا€يمن.

محأأأأدد ت₱ظأأأأيم ا₾سأأأأرة يأأأأأتي فأأأأي مقدمأأأأة ا€محأأأأددات ا€مأأأأؤثرة علأأأأى ا€تأأأأأثير اإيجأأأأابي €.3
حأأأوا€ي  إ€أأأى%(، ثأأأم محأأأدد ا€أأأزواج ب₱سأأأبة تصأأأل 42) إ€أأأىا€خصأأأوبة ب₱سأأأبة تصأأأل 

%(، ثأأأم محأأأدد فتأأأرة ا₱قطأأأاع ا€طمأأأث با€تأأأأثير ا€ضأأأعيف علأأأى ا€خصأأأوبة ب₱سأأأبة 35)
%( مأن 15ر ا€معروفة تمثل حأوا€ي )%(. وازا€ت ا€عوامل ا₾خرى غي8) إ€ىتصل 

 باب ا₱خفاض ا€خصوبة.سأ

 في ا€تحليل ا€معمق مع ا€خصوبة على تأثيرها في ا€مستقلة ا€متغيرات أغلب توافقت.4
 ظاهرة مضغ ا€قات، وت₱اول متغيرات ماعدا ا€وصفي، ا€تحليل ₱تائج

 ا€شيشة، ا€تي أظهرت ا€تأثير ا€سلبي €ها على ا€خصوبة./ا€تدخين

تغير ا€تابع هي: ا€حا€ة ا€حضرية، ₫ا₱ت أعلى ا€متغيرات ا€مستقلة أثرا  على ا€م.5
دي، وعمر ا€مرأة ا€حا€ي، وعدد ا₾طفال ا€عمل مقابل أجر، وا€قيام ب₱شاط اقتصا

 م، واإرضاع ا€طبيعي. ا€متوفين، وا€مستوى ا€تعليمي €أ

 

るخص الدراسヤم 
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This study was aimed to identify independent variables that affect the 

fertility rate in Yemen, and the intermediate parameters that affect the 

fertility, and know the magnitude of this effect and it's directions, through 

study of HBS 2014 and DHS 2013 data. 

Based on descriptive analysis and in-depth analysis to find out the 

impact of independent factors on fertility by its various indicators, through 

composite tables, ratios and growth rates, and using regression equation and 

the Bongaart model, to determine the size of this effect, and know its 

direction by using SPSS programs. 

The main results of study were: 

1. The decline in total fertility rates reached (3.3) during (1992-2013), i.e 

every seven years decreases by one child, and this rate appears to be 

consistent across the various years of study to reach about (0.15) birth per 

year. 

2. The independent variables (demographic, marriage, education, economic, 

social, health) had a statistically significant effect on fertility in Yemen. 

3. The positive impact of contraception index is at the forefront of the 

determinants affecting fertility by (42%), follow by the index of marriage by 

(35%), then the postpartum in fecund ability index by (8%), and unknown 

factors still about (15%) from the total causes of decreasing the fertility. 

4. Most independent variables corresponded to their effect on fertility in 

each descriptive and in-depth analysis except for qat chewing, smoking, 

shama, and tombal phenomena which appeared a negative fertility impact 

on fertility. 

5. The highest independent variables have an effect on dependent variable 

were urban situation, paid work, conducting an economic activity, the 

current age of woman, number of dead children, the level of education, 

natural breast feeding.    

 

Abstract 
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حصائية في مختلف ا€مجاات ا€بيا₱ات اإ إ₱تاجتسعى ا€ح₫ومات وا€م₱ظمات ا€متخصصة بش₫ل دائم 

من ا€مسوحات ا€₫بيرة  ا€ديمغرافية ةا€صحيات حو وا€مس ا₾سرة،ميزا₱ية  اتحو عد مستااجتماعية. و ااقتصادية و 
عمال وا€مؤسسات وقطاع ا₾ ،ي ا€قطاع ا€عامقرار فا€تي توفر ا€بيا₱ات €تلبية متطلبات ا€مستخدمين من ص₱اع ا€

 وا€باحثين ا€متخصصين وا€م₱ظمات ا€ما₱حة. ،ومرا₫ز ا€بحث ا€عا€مي ،ا€مخصصة
وخاصة  ااجتماعي،ا€جا₱ب ب ا€خاصة ا€بيا₱ات تلك ا€مسوحات€ها  ومن ا€جوا₱ب ا€حيوية ا€ي يوفر

تلك عد وت اا₱جابي.€خصوبة ا€بشرية وا€سلوك وأهم هذ₲ ا€جوا₱ب هو جا₱ب ا ا€مختلفة،ا€جا₱ب ا€س₫ا₱ي بجوا₱به 
مؤشرات ن هذ₲ ا€دراسة )إفومن ثم ا€م₱تج ا€رئيسي €بيا₱ات ا€خصوبة ا€بشرية وا€سلوك اا₱جابي  ا€مسوحات

مسح ميزا₱ية ₫دراسة معمقة €₱تائج تأتي باﾝفقر( وعاقته  ،اﾝخصوبة واﾝسلوك ااヱجابي في اﾝجمهورية اﾝيمヱية
، ( WBأعد₲ ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء في ا€جمهورية ا€يم₱ية با€تعاون مع ا€ب₱ك ا€دو€ي)م ا€ذي 2014ا₾سرة 

وب₱ك اإعمار ا₾€ما₱ي ، ( DFIDوو₫ا€ة ا€ت₱مية ا€دو€ية ا€بريطا₱ية )، ( UNFPAوص₱دوق ا₾مم ا€متحدة €لس₫ان)
(KFW و₫ذ€ك ا€مسح ، )إحصاء با€شرا₫ة مع  ر₫زيم ا€ذي أعد₲ ا€جهاز ا€م2013 ا€يم₱يا€صحي  ا€ديمغرافي€

 ة.ما₱حا€، وبا€تعاون مع ا€م₱ظمات ا€دو€ية وزارة ا€صحة ا€يم₱ية 
 €مصدر ا€رئيسبا€خصوبة ا€بشرية يع₫س ااهتمام با€عامل ا€س₫ا₱ي إذ تعد ا€خصوبة ا€بشرية ا ااهتمامإن       

وا تقتصر ا€دراسة  س₱ويا.%( 3)من ا€س₫ا₱ي  فيها معدل ا€₱مو قتربا₱ي خاصة في بلد مثل ا€يمن ي€لت₫اثر ا€س₫
وخاصة ا€عوامل  ،دراسة ا€عوامل ا€مؤثرة فيها إ€ىبل تتعدى ذ€ك  ا€بشرية،على معرفة معدل ا€خصوبة 

₫ما أن ا€دراسة ستتطرق  ا€مختلفة،وا€بيئة ا€محيطة بظروفها  وا€تعليمية، وا€صحية، وااقتصادية، ااجتماعية،
%( من 78) ا€فقر في ا€ظروف ا€راه₱ة إ€أ₱سبة تعدى اصة في بلد ₫ا€يمن تعلى ا€خصوبة ختأثير ا€فقر  إ€ىأيضا 
 .ا€سي₱اريوهات أبحسب أسو  م2016بحسب ₱تائج مسح ميزا₱ية ا₾سرة ا₾خيرة وتقديراتها €عام  ا€س₫ان
من ا€موضوعات ا€مرتبطة  على مجموعةفصول رئيسية يحتوي ₫ل فصل  ربعةأتت₫ون ا€دراسة من و       
 ،وأهداف ا€دراسة ا€دراسة،وأهمية  ا€دراسة،ويت₫ون من مقدمة  €لدراسة،ا€فصل ا₾ول ₫مدخل  يمثليث ح، با€دراسة

₫ما . وا€مصطلحات ا€خاصة با€دراسة با€دراسة، ومصادر ا€بيا₱ات ا€خاصة ا€دراسة،عداد إوا€م₱هجية ا€متبعة في 
 .بعض ا€دراسات ا€سابقة في مجال ا€دراسة استعراضسيتم في هذا ا€فصل 

اﾝخصوبة واﾝسلوك ا€متغير ا€تابع )وعاقتها ب€لعوامل ا€مستقلة  حصاء ا€وصفيإا ا€ثا₱ياول ا€فصل سيت₱
ومن هذ₲ ا€قضايا ا€حا€ة ا€زواجية ع₱د ا€مرأة ا€يم₱ية، وا€عمر ع₱د ا€زواج ا₾ول  اﾝيمヱية(،ااヱجابي في اﾝجمهورية 

، ومتوسط عدد ا€موا€يد €₫ل امرأة، وا€محددات €لزوجين، ومعدل ا€خصوبة ا€₫لي، ومعدل ا€خصوبة ا€تفصيلي
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وأثر₲ على ا€خصوبة. وفي إطار ت₱او€₱ا €₫ل ع₱صر من  ا₾طفال₫ما سيتم ت₱اول معدل وفيات  €لخصوبة.ا€وسيطة 
وا€مستوى  وعمر ا€وا€دين ا€مب₫ر،ا€زواج  ،تلك ا€ع₱اصر سيتم ت₱اول ا€ع₱اصر ا€مرتبطة مثل وسائل ت₱ظيم ا₾سرة

استخدام ا€₱ماذج ا€رياضية في أما ا€فصل ا€ثا€ث فسوف يت₱اول  .. ا€خ.ا€طبيعية ...ترة ا€رضاعة فو  ا€تعليمي،
، وا€عوامل ا€مؤثرة ( €تحديد درجة ذ€ك ا€تأثيراﾝخصوبةا€تابع ) لعوامل ا€مستقلة على ا€متغيرا€صافي € تأثيرا€تحديد 
 .(2014 – 1992معدات ا€خصوبة ا€₫لي €س₱وات ا€دراسة ) ا₱خفاضعلى 
₫ما سيتم وضع ا€توصيات ، بش₫ل مختصر ةوصلت إ€يها ا€دراستا€₱تائج ا€تي  ا€رابعسيت₱اول ا€فصل      

ا€ضرورية ا€تي خرجت بها ا€دراسة €ت₫ون بين يدي ا€مستفيدين من مخرجات هذ₲ ا€دراسة سواء في ا€قطاع ا€عام 
 باحثين.ا€مؤسسات ا€بحثية وا€ وأ (،اﾝمختلفةاﾝحﾜومة ومؤسساتها اﾝعامة )

12
وعملية . وااجتماعية، ا€تخطيط إحداث ا€ت₱مية ااقتصادية إ€ىا€₱امية ا€تي تسعى  تعتبر ا€يمن من ا€دول  

معرفة  هيوأهم ا€مؤشرات ااقتصادية  . وااجتماعية ،ا€مؤشرات ااقتصاديةمعرفة  إ€ىا€تخطيط ا€سليم تحتاج 
ن €متخذي ام₫همية بتعد من ا₾حيث  مؤشرات ا€خصوبة،وبا€ذات  ات ا€س₫ا₱يةا€مؤشر معدات ا€فقر على  تأثير
 .وا€باحثين ا€بحث،ومرا₫ز  ا€خاص، وا€قطاع ا€مختلفة،ومؤسساتها  ا€ح₫ومة،في  اتا€قرار 

وتختص هذ₲ ا€دراسة بموضوع ا€خصوبة ا€بشرية في ا€يمن، وتعد ا€خصوبة ا€بشرية ا€محور ا€رئيسي 
موضوع ا€هجرة، و₱ظرا  ارتباط معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي بمعدل ا€₱مو ااقتصادي،  إ€ىباإضافة €معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي 

 إ€ىوارتباط معدل ا€₱مو ااقتصادي با€ت₱مية ااقتصادية، فإن تخفيض معدل ا€خصوبة ا€بشرية سيقود با€ضرورة 
يادة ا€قدرة على إحداث ا€ت₱مية تخفيض معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي، ومن ثم سيرتفع معدل ا€₱مو ااقتصادي، وبا€تا€ي ز 

  ومن ه₱ا ₫ان ابد من ا€عمل على تخفيض معدل ا€خصوبة وبما يت₱اسب مع ا€₱مو ااقتصادي. ،ااقتصادية
 ،تﾜمن مشﾜلة اﾝدراسة في معرفة تأثير اﾝعوامل واﾝمحددات اﾝمختلفة على اﾝخصوبة في اﾝجمهورية اﾝيمヱية

 .وعاقته باﾝفقر
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 ا€س₱وي ا€س₫ا₱ي ومعدل ا€موا€يد وبين معدل ا€₱مو ،عاقة بين ا₱خفاض مؤشرات ا€خصوبة وجدت. 
 ااجتماعية  ،ااقتصادية ،ا€تعليمية ،ا€زواجية ،توجد عاقة ذات دا€ة احصائية بين ا€متغيرات )ا€ديمغرافية

 في ا€يمن. وبين متوسط عدد ا€موا€يد)ا€خصوبة( وا€صحية(،
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 ا€رضاعة ا€مطو€ة أو فترة ا₱قطاع ا€طمث ،وسائل ت₱ظيم ااسرة ،ات ا€وسيطة )ا€زواجية€لمتغير  تأثير يوجد، 
 معدل ا€خصوبة في ا€يمن. علىوااجهاض ا€مب₫ر( 

 دا€ة إحصائية €لمتغيرات ا€مستقلة على ا€متغير ا€تابع محل ا€دراسة. اتفروق ذ توجد 

14
 اﾝتاﾝية: تヱبع أهمية اﾝدراسة من اﾝعヱاصر     
في ا€يمن، €ذ€ك ستغطي هذ₲  م2003م₱ذ عام عليها ا€خصوبة وا€عوامل ا€مؤثرة  اتجاهاتتم دراسة ت€م  -1

ربط هذ₲ ا€مؤشرات بسلسلة زم₱ية  إ€ىضافة ، باإ2014وحتى  2003ا€دراسة حقبة زم₱ية ممتدة من 
 .2014وحتى عام  1986تمتد من عام 

 .م2014 ما بعداحقة حول إتجاهات ا€خصوبة €لفترة  تع₱بر هذ₲ ا€دراسة مهمة ₫أساس €دراسات -2
 ،وا€سلوك اا₱جابي في ا€جمهورية ا€يم₱ية ا€خصوبة،قاعدة بيا₱ات حديثة عن مؤشرات هذ₲ ا€دراسة توفر  -3

، م2013ا€مسح ا€ديمغرافي ا€صحي ا€يم₱ي  :وهما ا€مسوحات ا€متخصصة في ذ€كحدث من خال أ
 .م2014ومسح ميزا₱ية ا₾سرة 

فإ₱ه من ا₾همية  ا€محافظات في ا€جمهورية ا€يم₱ية، على مستوى في معدات ا€خصوبةتفاوت €ل ₱ظرا   -4
 ا€محافظات.معرفة مؤشرات ا€خصوبة على مستوى  إ€ىن أن تتطرق ا€دراسة ام₫ب

وااجتماعية حيث  ااقتصادية،وا€متغيرات  بلد،بين معدل ا€خصوبة في أي  إن ه₱اك ارتباطا  مسببا   -5
وا€تقا€يد ا€سائدة  با€عادات،ر ا€خصوبة و₱تائج مثل تأث أسباب،€متغيرات فيما بي₱ها عل ش₫ل لك اتتشابك ت

₫ما يؤثر معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي على  ا€تعليمي،وا€مستوى  ا€دخول،ومستوى  ا€دي₱ية،وا€عوامل  ا€مجتمع،في 
ا€₱مو ا€س₫ا₱ي  ساسية حيث يمثل معدلوخاصة خدمات ا€ب₱ية ا₾ ا€خدمات،ومستوي  ااقتصادي،ا€₱مو 

 .ومستوى جودتها، ومستوى ا₱تشارها ا€خدمات،على مستوى تلك  غطا  ا€مرتفع عاما  ضا
15

 تحقيق ما يلي: إﾝىاﾝدراسة هذヮ تهدف       
تأثيرها على  صافيومعرفة  ا€خصوبة في ا€يمن،معدل تحديد ا€متغيرات ا€مستقلة ا€تي تؤثر على  -1

 ا€خصوبة.

م. ومن 2014ا€خصوبة من مسح ميزا₱ية ااسرة متعدد ااغراض معدل بيا₱ات حديثة عن ستخراج ا -2
 م.2013ا€صحي ا€يم₱ي  ا€ديمغرافيا€مسح 
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 واتجاهاته، ا€تأثير،ومعرفة حجم هذا  ا€خصوبة،تؤثر على على ا€محددات ا€وسيطة ا€تي ا€تعرف  -3
 ن.ا€يمهذ₲ ا€محددات في ت₱ظيم ا€خصوبة في و₫يفية ااستفادة من 

  .سلسلة زم₱ية معي₱ة واتجاهات ذ€ك ا€تأثير عبر ،على ا€خصوبة ا€تعرف على ا€محددات ا₾₫ثر تأثيرا   -4
ا€سياسات في تطوير ا€برامج  وا€مختصين، وواضعي ،ا€خروج باست₱تاجات وتوصيات تساعد ا€مع₱يين -5

 طفال.وا₾ا€تخفيف من آثار ا€خصوبة ا€عا€ية على صحة ا₾مهات  إ€ىا€س₫ا₱ية ا€تي تهدف 
 مヱهجية اﾝدراسة  -1-6

على ا€تحليل  ااعتماد€معرفة مدى تأثير ا€عوامل ا€مستقلة على ا€خصوبة بمؤشراتها ا€مختلفة، فقد تم 
ا€رسوم ا€بيا₱ية €تحديد حجم هذا  ا€₱مو، و₫ذاومعدات  ،وا€₱سب ،ا€وصفي وذ€ك من خال ا€جداول ا€مر₫بة

 ا€تأثير ومعرفه اتجاهاته.
ا€مستخدمة €تجهيز وتحليل بيا₱ات ا€دراسات  SPSS))دم ا€باحثون بر₱امج حزمة ا€برامج استخ₫ما      

يعتبر ₱ظاما  إحصائيا  مت₫اما ، بداية  وا€ذي (Statistical Package for Social Sciences) ااجتماعية
 عدد.ا€متإجراء اختبارات ا€فروض اإحصائية، وا€تحليل اإحصائي  إ€ىمن ا€جداول ا€ت₫رارية 

  محدداتﾝوسيطة:اﾝا 
، وهي عبارة عن (بو₱جارت)لمحددات ا€وسيطة €لخصوبة على استخدام طريقة €دراسة ا€ أعتمدت هذ₲      

وهي أربعة  ،ا€يم₱ي ₱موذج حسابي مبسط €تحليل ودراسة أثر ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة في ا€مجتمع
 :محددات رئيسية
 (Cmويرمز ﾝه باﾝرمز ) اجية(،اﾝزو مقياس  إﾝىمؤشر اﾝزواج )يشير   - 1
  Cc)مؤشر استخدام وسائل تヱظيم اأسرة ومدى فعاﾝيتها ويرمز ﾝه باﾝرمز )  - 2
  Ca)مؤشر قياس تأثير اإجهاض اﾝمتعمد ويرمز ﾝه باﾝرمز )  - 3
 (Ciمؤشر قياس تأثير طول فترة اヱقطاع اﾝطمث أو اإرضاع ويرمز ﾝه باﾝرمز )  - 4

  عوامل صافي تأثيرﾝاﾝمؤثرة على مستقلة اﾝخصوبة:اﾝا 
وااجتماعية،  ،ديمغرافيةا€عوامل ا€على ا€خصوبة ) ا€عوامل ا€مستقلة€معرفة مدى صافي تأثير    

استخدام معاد€ة اإ₱حدار ا€خطي  من خال وا€تعليمية( وذ€ك ،وااقتصادية ،وا€زواجية ،وا€صحية
 .   (CEB)ا€يد €لسيدة على عدد ا€مو  ا€معرفة مدى ارتباط هذ₲ ا€عوامل وتأثيره
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 اإطار اﾝمفاهيمي ﾝلدراسة  -1-7
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اعتمدت ا€دراسة على بيا₱ات أحدث ا€مسوح ا€تي تت₱اول ا€عديد من جوا₱ب ا€صحة اإ₱جابية وبا₾خص ما 
ا€بيا₱ات قبل  ، ₱ظرا ₾ن1991م ا€وحدة ا€يم₱ية عافي ا€جمهورية ا€يم₱ية بعد قيام  وا€م₱فذةيتعلق م₱ها با€₱ساء 

. و€م ي₱فذ خا€ها مسوح ديمغرافية با€ش₫ل ا€متعارف عليه في على حد₲ا ₫ل شطر إهذا ا€تاريخ €م ت₫ن تمثل 
 ا€وقت ا€حاضر.

م ا€م₱فذ من قبل ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء هو ا€مصدر ا€رئيسي €هذ₲ 2014ميزا₱ية ا₾سرة  مسحإن 
وا€جهاز  ،ا€يم₱ي €صحة ا₾سرة وا€م₱فذ من قبل وزارة ا€صحة ا€عامة وا€س₫ان حا€مس إ€ىا€دراسة باإضافة 

(، و₫ذا مسح صحة ا₾سرة م2014مسح ميزا₱ية ا₾سرة ) إ€ى باإضافة، (م2013حصاء )ا€مر₫زي €إ

ديموغゲافية

ヱコاجية

اقتダادية

اجتماعية

صحية

تعليمية

الزヱاجية

ヱسائل تنヌيم ااسゲة

الゲضاعة ヱفتゲة انقطاネ الطمث

ااجヰاチ المتعمد
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( وا€م₱فذ من قبل ا€مشروع ا€عربي €صحة ا₾سرة، و₫ذا ا€مسح ا€ديموغرافي ا€يم₱ي €صحة ا₾م وا€طفل م2003)
م با€تعاون مع ا€و₫ا€ة ا₾مير₫ية €لت₱مية ا€دو€ية، وأيضا 1997ا€ذي ₱فذ₲ ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء عام 

ا€مسح ا€يم₱ي حول صحة ا₾م وا€طفل  إ€ىضافة مؤسسة ما₫رو ا€دو€ية €لبحوث ا€ديموغرافية وا€صحية. باإ
وأيضا مؤسسة  ،ا€دول ا€عربية(وا₾سرة )جامعة  ،( با€تعاون بين ا€مشروع ا€عربي €صحة ا€طفل1992/91)

وقد تضم₱ت هذ₲ ا€مسوح ا€₫ثير من ا€بيا₱ات ا€متعلقة با€جوا₱ب   .ما₫رو ا€دو€ية €لبحوث ا€ديموغرافية وا€صحية
وااجتماعية ا€تي تتعلق بموضوع ا€خصوبة وم₱ها ا€بيا₱ات ا€متعلقة با€محددات  .ا€ديموغرافية وا€صحية
 ا€وسيطة €لخصوبة. 

19
  خصوبةﾝوجيةاﾝبيوﾝطبيعية اﾝا( :) 

اﾝطبيعية ﾝلمرأة اﾝقدرة بأヱها )، وتعرف ، أو ا€طبيعيةا€بيو€وجيةرى €لخصوبة، ا€خصوبة من ا₾₱واع ا₾خ     
ヱجابهم سواء تزوجت اﾝمرأة أم ﾝم تتزوج معاأطفالعلى حمل    (.1)( اﾝمرأةاヱتفاء مسببات اﾝعقم عヱد  ، وا 

 خصوبة اﾝعامةاﾝ: 
( 49-15بين )اعمارهن اإヱجاب اﾝواقعة قدرة اヱﾝساء اﾝلواتي في سن تعرف ا€خصوبة ا€عامة بأ₱ها )     

، فإن معدل ا€خصوبة ا€عامة (. ووفقا  €هذا ا€تعريفヱة ﾜاملةخال س اأطفالسヱة في مجتمع ما على إヱجاب 
ا€₱ساء ا€لواتي في سن  على عدد ابهم في س₱ة ماا€ذين تم إ₱ج عدد ا€موا€يد ا€خام€لمرأة ا€واحدة يستخرج بقسمة 

  .(2) ا€س₱ةفي تلك  (49-15اإ₱جاب )
 ليةﾜﾝخصوبة اﾝا:  

عدد ا€موا€يد ا€خام ا€ذين يتم إ₱جابهم في ا€مجتمع خال ا€س₱ة من قبل ا€₱ساء في ) با€خصوبة ا€₫ليةيقصد    
ة اﾝمواﾝيد اأحياء ﾝلمرأ عدد)عرف بأ₱ه ما معدل ا€خصوبة ا€₫لي فيأ .س₱ة (49 -15)ا€طبيعية سن اإ₱جاب 

  .(3) اﾝمدروسة(في اﾝسヱة حياتها اإヱجابية إذا سلﾜت مسلك اﾝخصوبة اﾝسائدة  خال
 
 

                                                           
(ヱ) لية  د₫تورا₲،رسا€ة  ،(م2005-1993)ة ا€فاشر في ا€فترة ا€بشرية شمال دارفور، دراسة حا€، اتجاهات ا€خصوبة فضل ا€مو€ى محمد إجال عوض اه₫

 .87ص  م،2007 ا€خرطوم، ا€خرطوم،جامعة  اآداب،
(ヲ)  48 -46صأ  م،2003 ن، ص₱عاء،ا€باحثيإعداد مجموعة من  وا€ت₱مية،ا€س₫ان  ا€س₫ا₱ي،مر₫ز ا€تدريب  €لس₫ان،ص₱دوق ا₾مم ا€متحدة. 
 .22ص م،2003ص₱عاء ، م₱شور،بحث غير  ،(م2003-1991)ا€فترةخال  -ا€محددات وا€عوامل –ا€خصوبة في ا€جمهورية ا€يم₱ية  ا€₫بسي، طارق (3)
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 عمريةﾝخصوبة اﾝا: 
€ل₱ساء في سن ت ا€عمرية فئامستوى ا€ ا€عمرية عن ا€خصوبة ا€بشرية على مصطلح ا€خصوبةيعبر    
ويطلق  س₱ة. (49-45 با€فئة ا€عمرية ا₾خيرة )ء  وا₱تها ،س₱ة (19-15ى )مرية ا₾و€عبا€فئة ا€ ، بدءا  ₱جاباإ

ﾝأヱثى في ﾜل فئة عمرية في اﾝمرحلة عدد اﾝمواﾝيد  )متوسطوتعرف بأ₱ها  ا€فوج.عليها أيضا  خصوبة 
 . (4) (اإヱجابية

 جابيヱسلوك اإﾝا: 
 وآخر،اﾝفترة اﾝزمヱية بين حمل  ديدات اﾝتي يتخذها اﾝزوجان ﾝتح اﾝقرار تلك)يقصد با€سلوك اإ₱جابي      

وتعد ا€خصوبة ا€بشرية محصلة €لسلوك  (.اﾝزوجيةخال حياتهم  عدد اأبヱاء اﾝذين سيتم إヱجابهم وتحديد
 ب₫امله.و على مستوى ا€مجتمع أوا€زوجة(،  )ا€زوج،سواء على مستوى ا₾سرة ا€واحدة  اإ₱جابي،

 جابيةヱصحة اإﾝا: 
 )تمتعوتعرف بأ₱ها  اإ₱جابية،ا€صحة مصطلح  ا€س₫ان،ا€متداو€ة في علم من ا€مصطلحات ا₾خرى      

في مسأﾝة اإヱجاب  وحرية اﾝبت ،وأن تﾜون ﾝهم اﾝقدرة على اإヱجاب وآمヱة، ُمرِضية،اヱﾝاس بحياة جヱسية 
 . (5) (اヱجابهماﾝمرغوب  اأطفال اإヱجاب، وعددوتوقيت  عدمه،من 

 ليﾜﾝفقر اﾝا:  
واﾝحاجات  اﾝغذاء،ااحتياجات اأساسية من  اﾝضروري ﾝتلبيةاﾝدخل  إﾝى اافتقار)بأ₱ه يعرف ا€فقر ا€₫لي    
   .(6) (.......واﾝطاقة  ﾜاﾝملبس، واﾝمسﾜن،ساسية من غير اﾝغذاء اأ

 فقر اﾝمدقعاﾝ:  
غذائية اﾝفرد ﾝتأمين اﾝحاجات اﾝ ﾝأسرة، أواﾝازم  ヱفاقمستوى اإ  إﾝى اافتقار)بأ₱ه يعرف ا€فقر ا€مدقع     

  .(7) (اأساسيةاﾝحرارية اﾝازمة ﾝممارسة ヱشاطاته ااعتيادية  اأساسية اﾝتي تؤمن ﾝه اﾝسعرات
 
 
 

                                                           
(ヴ) إحصاء، ص₱عاءا€جهاز ا€مر₫زي  باي₱اتها،وتوأ₱ماطها،  مستوياتها، واتجاهاتها،–شرية في ا€يمن با€خصوبة ا€ ا€بر₫ا₱ي،أحمد ₱عمان  ا€دين،أمين محي€ 

 .13م، ص 2009
(ヵ)  9ص  م،2001 ص₱عاء،جامعة  ا€س₫ا₱ية،مر₫ز ا€تدريب وا€دراسات  ا€يمن،ا€خصوبة ا€بشرية في  ا€صاحي،فؤاد عبد ا€جليل. 
(ヶ)  208ص  م،2007 ص₱عاء، ن،ا€باحثيإعداد مجموعة من  وا€ت₱مية،ا€س₫ان  ا€س₫ا₱ية،مر₫ز ا€تدريب وا€دراسات  ص₱عاء،جامعة. 
(Α) 1 ص، م،2007ص₱عاء، م،2005/2006تقرير مؤشرات ا€فقر في ا€جمهورية ا€يم₱ية ، €إحصاء،ا€جهاز ا€مر₫زي. 
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 مطلقﾝفقر اﾝخط ا: 
اﾝحاجات اﾝدخل أو اإヱفاق اﾝازم ﾝأسرة أو اﾝفرد ﾝتأمين  )مستوىا€مطلق بأ₱ه يعرف خط ا€فقر      

، واﾝصحة واﾝتعليم،، ﾜن واﾝملبس: اﾝسمثلئية ، واﾝحاجات اأساسية غير اﾝغذااﾝغذائية اأساسية
  .(8) (...واﾝمواصات 

يوفر ヱﾝفسه أن ًا عن ا اﾝفرد عاجز هاﾝتي يﾜون في )ا€حا€ةطلق بأ₱ه ا€م €خط ا€فقر ا  آخر  ا  وه₱اك تعريف  
 . (9) (اﾝمستقلجود ﾝتحقيق اﾝو مأوى و  ومسﾜن، وملبس، غذاء،واأوﾝية من  أساسية،اإشباع اﾝحاجات 

  سبيخطヱﾝفقر اﾝا: 
و₫ذ€ك بين ا€طبقات ااجتماعية  أخرى، إ€ىومن فترة زم₱ية  آخر، إ€ىمفهوم ا€فقر من بلد ₱ظرا  اختاف     

وا€فقر ا€₱سبي  ا€مطلق،ا€فقر  ا€تفريق بين إ€ى قتصاداا ااجتماع، وعلماء€جأ علماء فقد  ا€واحد،داخل ا€بلد 
تحدد وا€تي بدورها  €ديها،في مقدار ا€موارد ااقتصادية ا€تي تختلف فيما بي₱ها على أساس أن ا€مجتمعات 

 وفي ا€عادات وا€تقا€يد ا€غذائية،من ا€موارد ا₾ساسية ا€غذائية وغير وفي مقدار حاجتها  ا€دخل،مستوى 
أو ا₾سرة  ا₾سرة،على مستوى ا€فرد داخل خط ا€فقر ا€₱سبي هو خط فقر مقارن سواء ف ا€سائدة.ااستها₫ية 

يعرف بأ₱ه ه₱ا ومن  أخرى.مع أقا€يم أو إقليم معين  أخرى،لدان أو €لبلد ا€واحد مع مجموعة ب ا€مجتمع، داخل
 . (10) (ماヱسبة من اﾝدخل اﾝمتوسط ﾝدوﾝة ما أو مجتمع ﾜ مستوى اﾝفقر يحدداﾝخط اﾝذي  )ذ€ك

 فقرﾝفجوة ا:  
بين دخل ا€فرد قياس حجم ا€فجوة من خا€ها أحد ا€مؤشرات ا€مهمة €لفقر حيث يتم تعد فجوة ا€فقر      

ا€سياسات  ، ومن ثم تحديدا€ها تحديد ا€فقراء في أي مجتمعمن خ يم₫ن₫ما أ₱ه  ،، وخط ا€فقرا€فقير
، وتعرف بأ₱ها ، وتقليل عدد ا€فقراء في ا€مجتمع€لتخفيف من حدة ا€فقر وااجتماعية ا€ازمة، ااقتصادية

 .(11) ا€فقر(خط اﾝقيمة اヱﾝقدية ﾝو  ،ﾝفرد اﾝفقيرأو اヱﾝقدي بين حجم دخل ا اﾝفارق اﾝعددي)
 
 
 

                                                           
(Β) 2ص  سابق،مرجع  ا€يم₱ية،مؤشرات ا€فقر في ا€جمهورية  €إحصاء،ا€جهاز ا€مر₫زي. 

(Γ) 17،18صأ  م،2007ااس₫₱درية ، ا€جامعة،مؤسسة شباب  ،-م ااجتماع دراسة في عل - وا€مجتمع،ا€فقر  رشوان،حسين عبد ا€حميد. 
(ヱヰ) وا€مجتمع،ا€فقر  رشوان،. ي₱ظر ₫ذ€ك، حسين عبد ا€حميد أحمد 27-24صأ  سابق،مرجع  ا€عربي،ا€فقر وتوزيع ا€دخل في ا€وطن  ا€فارس،عبد ا€رزاق 

 .19،20صأأ  سابق،مرجع 
(ヱヱ)  29ص  مباشرة،ا€مرجع ا€سابق. 
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 أهم اﾝمقاييس ااحصائية اﾝمستخدمة في اﾝدراسة: -1-10
اإحصائية €بر₱امج  وا€معامات اإحصائية من ا€حزمة ،ا€باحثون في هذ₲ ا€دراسة مجموعة من ا€وسائل استخدم

(SPSS)  (12) اآتيفي تحليل ا€بيا₱ات وهي على ا€₱حو: 
 ة. اﾝمعياريواヱﾝسب اﾝمئوية، واﾝمتوسطات اﾝحسابية وااヱحرافات  ،ت اﾝبسيطةاﾝتﾜرارا (1
 وهو: مجموع ا€قيم مقسوما  على عددها، وهو يمثل ₫ل فئة من فئات ااجابة. اﾝوسط اﾝحسابي (2
وهو: ا€جذر ا€تربيعي ا€موجب €متوسط مربعات ا₱حرافات ا€قيم عن وسطها  اﾝمعياريااヱحراف  (3

€جذر ا€تربيعي ا€موجب €لتباين ا€ذي يقيس مقدار ا€تباعد أو ااختاف بين ا€حسابي، وهو ₫ذ€ك ا
مفردات هذ₲ ا€عي₱ة، ويعرف تطبيقيا  أيضا  بأ₱ه: متوسط مجموع مربع ا€فروق بين ₫ل فرد ومتوسط 

 ا€عي₱ة، ووحدة ا€قياس هي ₱فس وحدة قياس ا€متوسط.

€دراسة ا€دا€ة اإحصائية €لفروق ( Independent T-Test)( ﾝلمجموعات اﾝمستقلة T)ختباراتاا (4
وقد تم  في أحد متغيرات ا€فئة أو ا€₱سبة. أفراد ا€عي₱ةحسابيين €مجموعتين مرتبطتين من بين متوسطين 

وضع فرض €لدراسة أن ه₱اك عاقة ارتباط بين أ₱واع ا€توافق ا€مختلفة، فإذا ₫ان ااختبار مع₱وي 
(P<0.05فإ₱₱ا ₱رفض ا€فرض ا€عدم و₱قبل ا ) في €فرض ا€بديل ا€قائل بأن ا€تباي₱ات غير متساوية، و₱لجأ

ذا ₫ان هذا ااختبار غير مع₱وي ) إ€ىا€حا€ة  هذ₲ ( فإ₱₱ا ₱قبل P>0.05تقدير عدم تساوي ا€تباين، وا 
ا€فرض ا€عدمي ا€قائل بأ₱ه €يس ه₱اك إختاف ملحوظ بين ا€تباين، وهذ₲ ا€تفسيرات ت₫ون أ₫ثر م₱طقية 

 ( في حا€ة ا€عي₱ات ا€مستقلة.Tرجات اختبار)مخ إ€ىع₱دما ₱لجأ 
ويقصد بها احتمال رفض ا€فرض ا€عدمي، بي₱ما هو في ا€واقع صحيح، وعادة ما  :مستوى اﾝمعヱوية  (5

( وهو يمثل ا€مخاطرة باتخاذ قرار برفض ا€فرض ا€عدمي بي₱ما هو في ا€واقع )با€رمز يرمز €ه 
  صحيح.

هي معاد€ة تمثل أفضل تقدير و هو امتداد €ارتباط بين متغيرين. ₱تيجة اا₱حدار  د:اﾝمتعدااヱحدار  (6
€لمتغير ا€تابع من عدة متغيرات مستقلة. يستخدم تحليل €ا₱حدار ع₱دما ت₫ون ا€متغيرات ا€مستقلة 

 ((Continuousمرتبطة ببعضها ا€بعض وبا€متغير ا€تابع. وا€متغيرات ا€مستقلة قد ت₫ون إما متصلة 
 (Dummy) صوريترميز هذ₲ ا€متغيرات ₫متغير تم في ا€حا€ة ا₾خيرة  ((Categoricalأو تص₱يفية 

                                                           
ز، 2014،  للرءخ ،  الللي ل، 1،  أ لليل الر للل و اتوإيللل ،  SPSS إد لللخب  تخدللتخد ز  ادإ للئ  إد لللخبيئ   اتدليللأ ،د. خليللأ مد للد  لللخاف  ا خ  لل  ((12
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₫ان ا€متغير ا€تابع غير متصل، فإن  متصل. إذاوفي ا€مقابل، فإن ا€متغير ا€تابع يجب قياسه ₫مقياس 
 ي₫ون م₱اسبا . (Discriminant Function)تحليل ا€دا€ة ا€تمييزية 

وذ€ك من خال احتساب مؤشر  ااقتصاديةتمت دراسة ا€عوامل  :(Wealth Indexمؤشر اﾝوفرة )  (7
ا₾سرة ا€معيشية في ا€مسوح  استمارةوهو مؤشر يعتمد على ا₾سئلة ا€واردة ضمن إطار  ،ا€وفرة

ا₾سرة €لسلع  امتاكمدى  إ€ى ا€ديمغرافية وا€صحية، وا€تي تخص خصائص ا€مس₫ن باإضافة
ا€مؤشر حا€يا  ₫ل من مؤسسة ما₫رو ا€دو€ية وهي ا€جهة ا€م₱فذة ₾غلب  ا€معمرة. وتعتمد على هذا

وقد سبق تطبيقه على ا€عديد من دول  و₫ذا ا€ب₱ك ا€دو€ي. ،ا€مسوح ا€ديمغرافية وا€صحية في ا€عا€م
متوسط،  غ₱ي،، ا₾غ₱ى)ا€مستوى  :خمس مستويات معيشية وهي إ€ىويتم تقسيم هذا ا€مؤشر  ،ا€عا€م

 (.ا₾فقرفقير، ا€مستوى 
ا متغيرين أحدهما ₫مي ₱إحصائي يستخدم ع₱دما ي₫ون €دي اختبارهو  :(Eta-Testإيتا ) اختبار  (8

(Interval₾وا )( خر ₱وعيNominal وت₫ون قيمته بين ،)(و₫لما أقتربت ا€قيمة من ا€واحد 0و 1 ،)
 ₫ا₱ت ا€عاقة قوية بين ا€متغيرين، وا€ع₫س ₫لما اقتربت من ا€صفر ₫ا₱ت ضعيفة.

ان €هما توزيع طبيعي €هما تهو اختبار إحصائي يستخدم €تحديد ما إذا ₫ان ه₱اك مجموع :Fختبار ا (9
ذا ₫ان إوفي حا€ة  ،ANOVA)هذا جزء مهم من تحليل ا€تباين )و . ا€معياري₱فس ا€تباين أو اا₱حراف 

 ختباراتااويم₫ن استخدام  F) اختبار)استخدام €لتوزيع ا€طبيعي، فا يتم  ا يخضعتوزيع ا€س₫ان 
وفي حا€ة  ،وعموما  تتم مقار₱ة ا€تباين بمقار₱ة ₱سبة ا€تباي₱ين .(Bartlett’s)بديلة مثل اختبار ا€

 تساويهما فإن ₱سبة ا€فروق متساوية.

 وهو ا€حد ا€ثابت أو معلمة تقاطع خط اا₱حدار مع ا€محور ا€صادي. اﾝثابت في معادﾝة ااヱحدار:  (10

 معاد€ة اا₱حدار وهي معلمة ا€ميل في (:Bقيمة )  (11

 اﾝدراسات اﾝسابقة -1-11
 محليةﾝدراسات اﾝا 

حيث  ،اﾝفرص تحقيق إﾝى اﾝطموح اﾝيمヱي من اﾝمرأة بع₱وان: وضع( 2014مايو ) ،تقرير ا€ب₱ك ا€دو€ي .1
 يجتماع€ل₱وع اا ا€رئيسية ا€فجوات ردم طريق على هاما   تقدما   ا€يمن أحرزت ا€رئيسية بأن تضم₱ت ا€₱تائج

 في ا€حال هو ₫ما ا€يمن في ا€ضعف من بأ₫ثر ع₱د ا€وادة ا€حياة توقع ومعدل .ا€مرأة تعليم تمعدا رتفعتفا

 عدد يزال ه₱ا€ك ا ذ€ك، من وبا€رغم .ا€ماضي ا€عقد خال أفريقيا وشمال ،ا₾وسط م₱طقة ا€شرق دول باقي

 وا€تحصيل با€مدارس ا₾واد وا€فتيات ا€تحاق معدات بين ا€واضحة ا€فوارق :مثل ا€تحديات من ₫بير
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 €زواج قا₱و₱ي سن تحديد عدم ا€طفل، وصحة اإ₱جابية احتياجات ا€صحة من ا€₫ثير تلبية عدم ا€تعليمي،

 ا وا₾مومة، ا€طفو€ة صحة هامة حول مؤشرات صعيد على تقدما   حققت ا€يمن أن من ا€رغم ا€فتيات، فعلى
 حين في €لقلق، مثيرة ا€حوامل رعاية خدمات إ€ى وا€وصول ا₾طفالوفيات  بمعدات ا€متعلقة ا₾رقام تزال

 ففي .أفريقيا وشمال ا€شرق ا₾وسط م₱طقة في ا₾على هي ا€خصوبة ومعدات ا₾مهات وفيات تعتبر معدات

 طبيبة أو قابلة بحضور طفلها ا€يمن في سيدات ثاث من أصل فقط واحدة سيدة أ₱جبت م، 2010 عام

 عاوة .ا€ريفية ا€م₱اطق ا€قاط₱ات في أو ا€متعلمات غير ا€₱ساء €دى لةا€مش₫ هذ₲ خطورة متخصصة، وتزداد

 ا€ذي ا₾مر ا€حمل، فترة أث₱اء ا€رعاية على ا€ريفية في ا€م₱اطق ا€₱ساء من فقط (20 %) تحصل ذ€ك، على

 .ا€₱ساء €دى مخاطر ا€وفاة من يزيد
ة ا€بشرية في ا€يمن مستوياتها م( بع₱وان " ا€خصوب2009) ،وأحمد ا€بر₫ا₱ي ،دراسة أمين محيي ا€دين .2

 منواست₱د ا€عمل ا€تحليلي في هذا ا€بحث على ا€بيا₱ات ا€تي جمعت  ،واتجاهاتها وأ₱ماطها وتباي₱اتها "
في إعداد تقديرات خصوبة ا€فوج ا€فعلي ا€تي تع₫س  م2004. وقد استخدمت بيا₱ات تعداد م2004تعداد

استخدمت في تقديرات ا€خصوبة ا€حا€ية  ا€تعداد، ₫ما اإ₱جاب ا€ترا₫مي م₱ذ بداية اإ₱جاب وحتى وقت
وهي تع₫س إ₱جاب ا₾فواج ا€مختلفة  محددة،ا₾سا€يب ا€تي تعبر عن مستوى ا€خصوبة خال فترات زم₱ية 

وب₱اء على ₱تائج ا€تحليل فقد تم تحديد مستوى ا€خصوبة على مستوى ا€جمهورية و€₫ل من  معي₱ة.خال س₱ة 
بحيث تع₫س ااتجاهات وا₾₱ماط  ا₾قل،ا€محافظات ع₱د ₱قطتين زم₱يتين على ا€حضر وا€ريف و€جميع 

أن ا€خصوبة قد بلغت  إ€ىتحليل اتجاهات ا€خصوبة على مستوى ا€جمهورية  وأشارت ₱تائج وا€تباي₱ات.
₫ما أشارت ₱تائج ا€مسح  م.1986موا€يد عام  (8.0)أن ₫ا₱ت  م بعد2004مو€ودا  €₫ل أ₱ثى عام  (6.1)

وا€مسح ا€ديموغرافي ا€يم₱ي €صحة ا₾م وا€طفل ا€ذي ₱فذ عام  م2003₱فذ عام  ا₾سرة وا€ذي€صحة  ا€يم₱ي
أن  إ€ىوتشير هذ₲ ا₾رقام  مو€ود. (6.5) (،6.2)أن مستوى ا€خصوبة قد بلغ على ا€توا€ي  إ€ى م1997
ا€تغير ا€محدود ا€ذي طرأ  إ€ىويعود ذ€ك  ا€سابقة.قد وقع على مستوى ا€خصوبة خال ا€فترة  بطيئا   ا₱خفاضا  

على ا€عوامل )ا€محددات( ا€وسيطة ا€تي تؤثر على مستوى ا€خصوبة وا€تي من أهمها ا€عمر ع₱د ا€زواج 
وقد حدث هذا ا€تغير بفعل ا€عوامل ااقتصادية وااجتماعية في  ا₾سرة.وا₱تشار استخدام وسائل ت₱ظيم  ،ا₾ول

 وتحسن ا₾وضاع ا€صحية وا€تحضر وغيرها.  ،ودخو€ها سوق ا€عمل ،ا€مجتمع ₫تعليم ا€مرأة
بع₱وان " ا€خصوبة في ا€يمن ا€محددات وا€عوامل" ضمن ا€دراسات ا€تحليلية  ،(2005) ،دراسة طارق ا€₫بسي .3

( وا€ذي ₱فذ في إطار ا€مشروع ا€عربي €صحة ا₾سرة 2003ا€متعمقة €₱تائج ا€مسح ا€يم₱ي €صحة ا₾سرة )
((PAPFAM  وا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء في ا€جمهورية ا€يم₱ية ،ا€عامة وا€س₫انمن قبل وزارة ا€صحة، 
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بحثت ا€دراسة تأثيرات ا€محددات ا€وسيطة على مستويات ا€خصوبة واتجاهاتها في ا€جمهورية ا€يم₱ية. ومقار₱ة 
مستويات واتجاهات تأثير ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة في ا€يمن خال س₱وات ا€دراسة. ومعرفة ا€محددات 

تي €ها دور أ₫بر في تراجع معدات ا€خصوبة في ا€مجتمع ا€يم₱ي خال ا€عشر س₱وات ا€ماضية. وخلصت ا€
بين ( تختلف ما 2003-1991ا€دراسة على أن تأثر ا€محددات ا€وسيطة €لجمهورية ا€يم₱ية خال ا€فترة )

صوبة فيأتي محدد ا€زواج ، و€₫ن من خال دراسة تأثير هذ₲ ا€محددات على ا€خا€مسوحات ا€ديمغرافية ا€ثاث
على ا€خصوبة ومن ثم محدد استخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة، وعلى ₱فس ا€م₱وال ظهر  ا  ₫أهم ا€عوامل تأثير 

ل ا₾خرى ف₫ان تأثيرها ما عن ا€عوام€طمث ₫تأثير سلبي على ا€خصوبة، وأا€محدد ا€خاص بفترة ا₱قطاع ا
أما بخصوص دراسة ا€عاقة ا€متباد€ة بين و  توى ا€تعليمي.ن ₫ا₱ت هذ₲ ا€عوامل تقل مع زيادة ا€مسم₱طقيا  وا  

ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة وبعض ا€خصائص ااجتماعية مثل ا€تعليم ومحل ااقامة، باعتبارهما من أهم 
محل اإقامة، با€متغيرات ا€تي تؤثر في خصوبة ا€مرأة. فقد اتضح أن ا€محددات ا€وسيطة تتأثر بش₫ل واضح 

محددي ا€زواج واستخدام وسيلة ت₱ظيم ا₾سرة في ا€حضر أ₫بر م₱ه في ا€ريف، وعلى  حيث ₫ا₱ت تأثير
ا€ع₫س من ذ€ك ₫ان تأثير محدد فترة ا₱قطاع ا€طمث في ا€ريف أ₫بر من ا€حضر. أما بخصوص ا€مستوى 

ة، فترتفع با€مستوى ا€تعليمي €لزوج ا€تعليمي €لزوجة فقد €وحظ أن قيم ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة تتأثر ₫ثيرا  
 هذ₲ ا€محددات مع زيادة ا€مستوى ا€تعليمي ماعدا تأثير محدد فترة ا₱قطاع ا€طمث.

₫ورقة بحثية بع₱وان "تأثير ا€محددات ا€وسيطة على مستويات ا€خصوبة  (1997)،دراسة عبدヮ اﾝقباطي .4
اصة با€محددات واتجاهاتها في ا€جمهورية ا€يم₱ية" وقد ₫ا₱ت هذ₲ ا€ورقة خاصة تطبيقية €ورشة ا€عمل ا€خ

( م1997 /20/8 -24/7)ا€وسيطة €لخصوبة ا€تي ₱فذت في ا€مر₫ز ا€ديمغرافي با€قاهرة خال ا€فترة
م. 91/1992واستخدمت بيا₱ات فعلية من واقع ا€مسح ا€ديمغرافي ا€يم₱ي €صحة اام وا€طفل ا€دورة ا₾و€ى 

بأن ا€حا€ة ا€حضرية ومستوى  ومن خال ₱تائج مؤشرات ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة أوضحت ا€دراسة
₫ما أن ا€محددات ا€وسيطة تختلف في تأثيرها على ا€خصوبة تبعا  ،ا€تعليم €ه تأثير على ا€محددات ا€وسيطة

 €هذا ا€تأثير.
أجريت في ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء ا€يم₱ي بع₱وان " ا€خصوبة  ،(1996وآخرون ) ،دراسة اヱتصار باجل .5

 ،ا€تعرف على تباي₱ات ومحددات ا€خصوبة إ€ىيا₱ات وا€محددات " وا€تي هدفت ا€ب –وت₱ظيم ااسرة في ا€يمن 
وقد تم في هذا ا€بحث دراسة ااستخدام ا€سابق  ،واستخدام وسائل ت₱ظيم ااسرة وا€عوامل ا€مؤثرة عليها

ثرة على عرف على ا€عوامل ا€مؤ تسرة €ل₱ساء في عمر اا₱جاب في ا€يمن €لوااستخدام ا€حا€ي €وسائل ت₱ظيم ا₾
و₫ذ€ك ا€حال با€₱سبة €لخصوبة. وقد أوضحت ₱تائج ا€دراسة أن استخدام ا€₱ساء في ا€يمن €وسائل  ،₫ل م₱هما
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₫ما أن €وسائل ااتصال ا€جماهيري تأثير هام  ،ا₾طفالعدد ₫بير من  إ₱جابت₱ظيم ااسرة يأتي متأخرا  بعد 
مة في م₱طقة حضرية يزيد من فرص استخدام ا€مرأة ₫ما أن ااقا ،سرةعلى استخدام ا€₱ساء €وسائل ت₱ظيم ا₾

 ن €عمل ا€مرأة تأثير على استخدامها €وسائل ت₱ظيم ااسرة بش₫ل مرتفع وملحوظ.أ₫ما  ،سرة€وسائل ت₱ظيم ا₾
 ،وا₱ماطها ،واتجاهاتها ،مستوياتها–" ا€خصوبة في ا€يمن بع₱وان ،م(1996)،واﾝبرﾜاヱي عبد اﾝربدراسة أحمد  .6

حيث تم في هذ₲ ا€دراسة تحليل  ،ا€تي طبعت و₱شرت ي ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء ا€يم₱يو  ،وتباي₱اتها"
واست₱د ا€عمل على بيا₱ات  ،مستويات واتجاهات وأ₱ماط ا€خصوبة في ا€جمهورية ا€يم₱ية وتباي₱اتها ا€جغرافية 

د €₫ل أ₱ثى مو€و  (7.4)أن ا€خصوبة قد بلغت  إ€ى. وأشارت ₱تائج ا€تحليل م1986،1988،1994 اتتعداد
ا₱خفاضا  بطيئا قد وقع على  أن إ€ىرقام هذ₲ ا₾ شير. وتم1986عام  ا€يدمو  (8)بعد أن ₫ا₱ت  م1994عام 

 مستوى ا€خصوبة خال ا€فترة ا€سابقة.
بع₱وان" قياس ا€خصوبة وا€وفيات في ا€يمن باستخدام بيا₱ات تعداد  ،(1991دراسة محمد علي عثمان ) .7

 خلصت ،ا€جامعة اارد₱ية إ€ىوهذ₲ ا€دراسة عبارة عن رسا€ة ماجستير قدمت  ،"ا€معد€ة وغير ا€معد€ة 1986
عودة ا€مهاجرين  إ€ىوهذ₲ ا€زيادة تعزى  (%4.01)بلغت  1976أن معدل ا€زيادة ا€س₱وية في ا€يمن €عام  إ€ى

حي ₱تيجة أن ا€تقدم ا€ص وجيدة، ₫ماما أن استجابة ا€مواط₱ين €لتعداد ₫ا₱ت واضحة ₫ ا€وطن، إ€ىا€يم₱يين 
 ا₱خفاض معدل ا€وفيات. إ€ىأدت وااجتماعية في هذ₲ ا€س₱وات  €لت₱مية ااقتصادية

  دراساتﾝاإقليمية ا 

محلية  حا€ة دراسة ا€سودان، /دارفور شمال بواية ا€بشرية ا€خصوبة اتجاهات ،(2007إجال ) ،دراسة محمد .1
 ا€صحة و و ااجتماعية اقتصاديةحيث درست ا€خصائص ا ،(م2000 -1993)بين ما ا€فترة في ا€فاشر

 ا€خصوبة ₱مط تحديد إ€ى تهدف وا€تي دارفور شمال بواية ا€بشرية ا€خصوبة تحديد اتجاهات في أثرها و اإ₱جابية

 ا₾حوال تردي ثرأ تحديد و ا€حرب بعد ا€م₱طقة عاشتها ا€تي ا€ظروف ظل في س₱ة   (15-49)ا€₱ساء €دى

 حل في ساهمت ربما ا€تي ااقتراحات بعض وضع و ا€مرأة خصوبة على حيةا€ص و ،وااجتماعية ،ااقتصادية

بجا₱ب  ااستبا₱ة مثل ا€بيا₱ات جمع وسائل ا€دراسة استخدمت و وا€مجتمع ا€مرأة تهم ا€تي بعض ا€مش₫ات
  .ا€ثا₱وية ا€مصادر إ€ى إضافة ا€مشاهدة و ا€ماحظة و ا€مقابات

 وذ€ك امرأة، €₫ل مو€ود (9.4)بلغ  ا€ذي ا€₫لية ا€خصوبة معدل ا ارتفاع₱تائج أهمه عدة إ€ى ا€دراسة توصلت وقد

 وادة ₱سبة ارتفاع في ا€متمثلة وا€صحية ،ااقتصاديةو  ،ااجتماعية من ا€مش₫ات مجموعة حتمية €تضافر ₱تيجة

 ₱سبة ₱يوتد ا€تعليم مستوى وا₱خفاض ،)%73.7)ب₱سبة  ا€مب₫ر وا€زواج ،)%90.7)ب₱سبة  ا€فقر وتفشي ا€توأم

 إ€ى ا€خصوبة معدل خفض على استخدامها يعمل حيث (%16.1) بلغت وا€تي م₱ع ا€حمل وسائل استخدام
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 ا€وادة سببها €لمرأة اإ₱جابية ا€معا₱اة أن إ€ى ا€دراسة توصلت ₫ما .ااستخدام حال عدم في ع₱ه مرة)5.3)

 ₫ما .ا€قيصرية ا€عمليات ₱سبة زيادة ىإ€ إضافة ،ا€خفاض عادة وممارسة ،(%77) ب₱سبة ت₱تشر ا€تي با€م₱زل

 ا€فرعو₱ي، وا€خفاض ا€وادة في ا€صعوبة وبين ا€م₱زل، في وا€وادة في ا€صعوبة قوية بين عاقة ا€دراسة أظهرتو 
 يعادل بما ا€خصوبة معدل خفض على تعمل با€مرض اإصابة أن ₫ما .ا€زوج وغياب في ا€وادة ا€صعوبة وبين

 .با€مرض اإصابة عدم حال في ع₱ه مرة (1.34)

ا€س₫ان  مجلس في ا€سياسات أبحاث قسم مدير ヱائب John Bogart's2005بوヱجارتس  دراسة جون .2
 " اﾝخصوبة وتفضيات اﾝتعليمية دور اﾝفروق :اヱﾝامية اﾝبلدان في اﾝخصوبة تحول استﾜمالب₱يويورك بع₱وان "

 ا€مرغوب وا€خصوبة غير ،فيها ا€مرغوب وبةا€خص من ₫ل في ا€تعليمية ااختافات أ₱ماط ا€دراسة هذ₲ تلخص

 ا₾قل ا€بلدان من ا  بلد (57) أجراها في مسوحات بيا₱ات على ب₱اء ا€خصوبة تحوات من مختلفة مراحل في فيها

 إ€ى تميل ا€تعليمية ااختافات فإن ،ا€صحيةو  ا€ديموغرافية ا€مسوحات عير امش (DHS) تقدم ومع .تطور ا

 ا₱تهى وقد .فيها ا€مرغوب غير ا€خصوبة في اارتفاع إ€ى بي₱ما تميل فيها، ا€مرغوب بة€لخصو  با€₱سبة اا₱خفاض

ا وأقل أ₫ثر بلدان ا€خصوبة في ₾₱ماط أجرى تقدير  ع₱دما واقعية ا€غا€ب في تظل قاتو ا€فر  تلك أن إ€ى تقدم 

 دائما يظل €لس₫ان ا€تعليمي ا€ت₫وين أن على يدل ا€₫شف هذا وأن تحواتها، ₱هاية إ€ى ا₾قل تطور ا ا€بلدان تصل

 ا€مستويات وأن ،ا€خصوبة تحول تأخر فيها يتم ا€تي ا€بلدان في ا€شاملة ا€خصوبة عن €لت₱بؤ ا€رئيسي هو ا€مفتاح

 .ا€خصوبة معوقات من ت₫ون أن يم₫ن ا€مدرسي €لتعليم ا€م₱خفضة

 درسوا€عوامل ا€مؤثرة فيها،  ،هاتطور  بع₱وان "ا€خصوبة ا€س₫ا₱ية في ا€عراق : ،2013 ،دراسة هاشم ヱعمة فياض .3

 زما₱ ا ا€مستوى هذا في ا€تي حدثت ا€تغيرات بتحليل فقام ا€عراق، حا€ة في ا€س₫ا₱ية ا€خصوبة مستوى تطّور ا€بحث

€ى وا€سياسية، وااقتصادية ،ا€تغيرات ااجتماعية إ€ى با€₱ظر وذ€ك ا₾خيرة، ا€عقود خال وم₫ا₱ ا  ا€حروب وا 

 على وت₱ع₫س ا€خصوبة سلوك في تؤثر أن €ها بدّ  ا ف₫ان ا€عقود، طوال هذ₲ ا€بلد شهدها €تيا وا€خارجية ا€داخلية

ا وا€بحث وا€محافظات، وا€ريف ا€حضر مستوى على €لخصوبة، ا€جغرافي في ا€توزيع ا€بحث مع ا€ت₱مية، في  أيض 
 :وهي سلوك ا€خصوبة، حددت يا€ت ا€تأثير ا€متباد€ة ا€مغيرات وفي ذ€ك، أم₫ن إن ا€توزيع هذا في ا€تباين علل

 ا€تحّول ₱ظرية اسُتخدمت وقد .وا€سياسة ا€س₫ا₱ية ا€حروب ا€ِدين، ا€مه₱ة، ا€تعليم، ا€مرأة، وضعية ا₾سرة، حجم

 ،ا€₱امية وا€بلدان ،ا€عربية ا€بلدان بين مقار₱ات ا€بحث وأجرى .وااست₱تاج ا€تحليل في م₱ها €استفادة ا€ديموغرافي
 في وخرج فيها، ا€مؤثرة وا€عوامل ا€خصوبة، تطور في وااختاف ا€شبه ₫شف أوجه أجل من ةا€متقدم وا€بلدان

 .بخاصة ا€₱هاية
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 اﾝعراق في اﾝخصوبة معدات تقدير) بع₱وان ،م2011خليل فاروق عمر واﾝسيد ،عبد اﾝمحسن عمر دراسة .4

 ا€تغيرات وتحليل رصد إ€ى ا€بحث هذا هدف. (م ﾝ2012-2031لفترة  واﾝتヱبؤ ヱLee Carterموذج  باستعمال

مستويات  تقدير إ€ى باإضافة ا₾خيرة، ا€عقود خال ا€بيئي وبا€مستوى زما₱يا   ا€خصوبة مستوى في ا€تي حدثت
 اقليم عدا (ا€عراق في ا€خصوبة €مستوى ا€ت₱بؤات عمل ثم ومن (م2011-1977) €لفترة ا€عراق في ا€خصوبة

 €تقدير معدات( Lee-Carter)أ₱موذج استعمال تم ا€هدف هذا ( و€تحقيقم2031-2012) و€لفترة) ₫ردستان

 ا€وفيات، ا€مختصة بمعدات ا€دراسات مع مأ€وفا   ي₫ون ما غا€با   ا₾₱موذج هذا نأ إذ .₫ذ€ك بها وا€ت₱بؤ ا€خصوبة

 من فردةا€م ا€قيمة ف₫رة تحليل إ€ى ا₾₱موذج هذا ويست₱د .ا€عربي ا€وطن في ا€خصوبة دراسة في يستعمل ما و₱ادرا  

 .خرىأ جهة من ااعتبار ب₱ظر ا€ظاهرة على ا€زم₱ية ا€سلسلة أثر واخذ₲ جهة،

 مجلة ،ا€فلسطي₱يات" ا€₱ساء بين ا₾سرة ت₱ظيم وسائل استعمال بع₱وان "محددات ،2010عيد سليمان دراسة حسام .5

 أهم على تعرفا€ ىإ€ ا€دراسة هذ₲ هدفت 2 .عدد ،8 ا€مجلد وااجتماعية اإヱساヱية ﾝلعلوم اﾝشارقة جامعة

 15 - 49)ا€عمرية  ا€فئة في حا€يا ا€فلسطي₱يات ا€متزوجات ا€₱ساء بين ا₾سرة ت₱ظيم وسائل استعمال محددات

 متزوجة، امرأة 3785))من  با€عي₱ة جمعت ا€تي 2004 ا€ديمغرافي €عام ا€صحي ا€مسح بيا₱ات تحليل وتم (.س₱ة

 قرار في فعال دور €ها ₫ان ا€تي وااقتصادية ،وااجتماعية ،يةا€متغيرات ا€ديموغراف من مجموعة واستخدمت

 إقبال تزايد إ€ى ا€لوجستي اا₱حدار تحليل ₱موذج خال من ا€دراسة وتوصلت .ت₱ظيم ا₾سرة وسائل استعمال

زيادة  في ساهم €أسرة ااقتصادي ا€مستوى في ا€حاصل ا€تحسن وأن ا₾سرة، ت₱ظيم وسائل ا€متعلمات على ا€₱ساء
 وعمر ا€ريف وا€حضر في اإقامة و₱مط ا€حياة، قيد على ا€باقين ا₾طفال عدد متوسط ساهم و₫ذ€ك ستعمال،اا

 وجود مع ا€مجتمع ا€فلسطي₱ي، في ا₾سرة ت₱ظيم وسائل استعمال ₱سب في ا€تباين تفسير في ا€حا€ي ا€زوجة

 .غزة وقطاع ا€غربية ا€ضفة بين واضح اختاف

وأ₱ماط ا€خصوبة في  ،واتجاهات ،تحليل مستويات ا€تعرض €ها تم ا€تي ا€سابقةا€محلية  ا€دراسات ت₱او€ت
على مستويات  ا€وسيطة وتأثيرات ا€محددات ،عليها ا€مؤثرة وا€عوامل ،وتباي₱اتها ا€جغرافية ،ية ا€يم₱يةا€جمهور 

واعتمدت ا€دراسات على بيا₱ات ا€تعدادات  م.2004وحتى  1986وذ€ك €فترة زم₱ية من  ،ا€خصوبة واتجاهاتها
 م.2004وا€مسوحات ا€₱وعية وتوقفت ع₱د تعداد

 ا€صحةو  ،ااجتماعيةو  ،ةدرست ا€خصائص ااقتصاديفقد ورد₱اها أج₱بية ا€تي وا₾ ا€عربية،أما ا€دراسات 

 ا€مستويات وأ₱ماط ،يهاعلا€مؤثرة  وتطورها وا€عوامل ،ا€بشرية ا€خصوبة تحديد اتجاهات في وأثرها ،اإ₱جابية
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 تحوات من مختلفة مراحل في فيها ا€مرغوب وا€خصوبة غير ،فيها ا€مرغوب ا€خصوبة من ₫ل على ا€تعليمية

 .ا€₱اميةوا€دول  ،على ا€خصوبة في عدد من ا€بلدان ا€عربية وأثرها ،وت₱او€ت بعض ا€محددات ا€رئيسية .ا€خصوبة
ا€جغرافية وأ₱ماط ا€خصوبة في ا€جمهورية ا€يم₱ية وتباي₱اتها  ،تجاهاتوهذ₲ ا€دراسة ا€حا€ية ت₱او€ت مستويات وا

معتمدة  م2014ا€وسيطة عليها عبر ا€سلسلة ا€زم₱ية ا€سابقة وحتى  وتأثيرات ا€محددات ،فيها ا€مؤثرة وا€عوامل
في ( م2013ا€صحي ا€ديمغرافي ا€يم₱ي و₫ذ€ك ا€مسح  م،2014على بيا₱ات ₫ل من )مسح ميزا₱ية ااسرة 

 .€يم₱يا€مجتمع ا
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ااجتماعية  متأثرة با€عواملخر آ إ€ىوأ₱ماط مختلفة تختلف من بلد  اتجاهات،تتخذ ا€خصوبة ا€بشرية      

ا€عادات  ا€خصوبة،₱ماط وأ اتجاهات،في  ومن ا€عوامل ااجتماعية ا€تي تؤثر . في ₫ل بلد وااقتصادية ا€سائدة
ن مستويات ا€تعليم ₫ما أ امرأة،متوسط عدد ا€موا€يد €₫ل  مثل:وعادات اا₱جاب  ا€زواج، سن مثل: وا€تقا€يد ا€سائدة

من خال ا€بحوث وا€دراسات ا€تي  وقد €وحظ. سرةفي عدد ا€موا€يد €₫ل أ دى ا€رجل وا€مرأة تلعب دورا  ₫بيرا  €
ف₫لما زاد  بي₱هما ،  قة ع₫سيهن ه₱اك عاأجريت في ₫ثير من ا€بلدان عن عاقة ا€مستوى ا€تعليمي با€خصوبة أ

وم₱ها ، ا€زواج ع₱د ا€شباب وا€شابات تأخر سنعدة م₱ها  سرة ₾سباب€تعليمي قل عدد ا€موا€يد داخل ا₾ا€مستوى ا
، واد ، وحرص ا€وا€دين على تعليم ا₾₱جاب مراعات ا€جوا₱ب ا€صحية ع₱د اإ، و ₱جاب عي بمخاطر ت₫رار اإا€و 

₱ماط ، وأباتجاهات  محوريا   ا  خرى تلعب دور هي ا₾ ، ₫ما أن ا€عوامل ااقتصاديةب₱اء €أوتهيئة ا€ظروف ا€م₱اسبة 
₱جاب وتم₫ين ا€مرأة من اإ، زياد₲ ا€قدرة على ا€رعاية ا€صحية  إ€ىفزيادة ا€دخل يؤدي  ،  وسلبا   ا€خصوبة إيجابا  

ن ا₾ب من ا€قدرة على اإ₱فاق على ₫ما يم₫  ، في سن مب₫رة  ا₾طفالومن ثم تقل وفيات ،  ا₾طفالورعاية ، 
₱جاب عليها في زيادة اإ يش₫ل ا€عامل ااقتصادي عبئا   فعادة ما ا€م₱خفض،سر ا€فقيرة ذات ا€دخل أما ا₾. سرةا₾

 .صحيا  وتعليميا   ا₾طفالورعاية  ا€معيشة،بسبب ت₫ا€يف 
معدل ا€₱مو  وأهمها، في ا€يمن ا€مؤثرة على ا€خصوبة ا€بشرية ا€عوامل من سي₱اقش هذا ا€فصل مجموعة   

 €لزوجين،وا€عمر ع₱د ا€زواج ا₾ول  ا€زوجية،ومدة ا€حياة  ا€عمرية،حسب ا€فئات با€س₫ا₱ي وتوزيع ا€س₫ان 
وا€عمر ا€حا€ي  ا€فقر،ومستوى ا€دخل ومعدل  €لزوجين،وا€مستوى ا€تعليمي  ا₾طفال،ووفيات  ا€خصوبة،ومعدات 

وبعض  وا€تدخين، ا€قات،وسائل ت₱ظيم ا₾سرة وا€تعرض €لعادات ا€سيئة ₫ت₱اول  واستخدام عملها،وطبيعة ، ةأ€لمر 
 ا€يمن.في ا€خصوبة ا€بشرية  علىا€عوامل ا₾خرى ا€مؤثرة 

22
  

رتفاع معدات اف ا€بشرية.ومعدات ا€خصوبة  ₫ا₱ي،ا€سه₱اك عاقة تأثير متباد€ة بين معدل ا€₱مو       
د ا€يمن من وتع ا€س₫ا₱ي.ارتفاع معدل ا€₱مو  إ€ىا€ت₫اثر ا€س₫ا₱ي ا€ذي يقود بدور₲  إ€ىا€خصوبة ا€بشرية تقود 

 حولفيها معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي  يتمحور إذ ا€عربي،مستوى ا€عا€م  على₱ي €معدات ا€₱مو ا€س₫اتحقيقا  ا€دول أعلى 
وخاصة خدمات ا€ب₱ية  ا€خدمات، وعلى ااقتصادية،ا€موارد  علىس₱ويا ، وهي ₱سبة عا€ية تضغط  %(3)

ن ا€زيادة ₱اسب مع معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي ذ€ك أمعدات ₱مو اقتصادية متواضعة ا تت ثم تحقيقومن  ا₾ساسية،
 من ا€دخل. دخار إا ا€جزء ا€يسيرفا يبقى €ا ا€دخول،بر من ₫تلتهم ا€جزء ا₾ ةا€س₫ا₱ي
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 خال ا€فترة ااقتصادية ا€حقيقيةن معدات ا€₱مو أ إ€ى ير ااحصائيات عن ااقتصاد ا€يم₱تشير آخ
 ا€حقيقي ا€موجب خاحوال ا يتجاوز معدل ا€₱مو وفي ₫ل ا₾ وا€موجب، ا€سا€ب،بين  م( تتراوح2000-2013)

ااقتصادية ا€تي ومتطلبات ا€ت₱مية  ا€س₫ا₱ي،مو وهي ₱سبة متواضعة إذا ما قار₱اها بمعدل ا€₱ %(،6)تلك ا€فترة 
ق ₱طاحتى يستطيع ااس₱ويا   %(12) عنمعدل ₱مو حقيقي صافي ا يقل ا€قومي ن يحقق ااقتصاد تقتضي أ

 .(13) ااقتصاديةبعملية ا€ت₱مية 
ة في اﾝذي يزيد به اﾝسﾜان خال سヱة معيヱة اﾝزيادة اﾝطبيعي )ا€معدليعرف معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي بأ₱ه 

أن  إ€ىم( 2025 -2005ا€خاصة باإسقاطات ا€س₫ا₱ية عن ا€فترة )وتشير اإحصائيات  اﾝهجرة(.و ، أاﾝسﾜان
رغم ا€جهود ا€تي تبذ€ها  م،2015( في عام 2.5، و)م2005%( في عام 2.9)بين معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي قد تراوح 

قدرة ا€يمن على  إ€ىبا€قياس عدل ايزال مرتفعا  إا أن ا€م با€شأن ا€س₫ا₱ي ا€مع₱ية وا€م₱ظمات ا€محلية ا€دو€ة،
 .(14) ا€مرتفعةا€س₱وية تحمل أعباء ا€زيادات ا€س₫ا₱ية 

وصافي ا€هجرة،  ا€وفيات،معدل و  ا€موا€يد،معدل  وهي:يعد معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي محصلة €ثاثة ع₱اصر و 
 وتحسب ₫ا€تا€ي:

   –أ 
 معدل ا€موا€يد يعرفو  ا€بشرية،وتمثل رمز ا€خصوبة  ا€س₫ا₱ي،طبيعي €لت₫اثر تعد ا€وادات ا€حية ا€مصدر ا€    
 ا€تا€ية:ويتم حسابه وفقا  €لمعاد€ة  (،اﾝسﾜانمن  أﾝفخال سヱة معيヱة ﾜﾝل حياء عدد اﾝمواﾝيد اأ) بأ₱ه:

 معدل اﾝمواﾝيد =
 عدد اﾝمواﾝيد من اﾝسﾜان خال سヱة معيヱة

1000X 
ﾝتصف تلك اヱان في مﾜسﾝةعدد اヱس 

           
ا€عادات وا€تقا€يد ا€سائدة بين  مثل:يتأثر معدل ا€موا€يد بمجموعة من ا€عوامل ااجتماعية وااقتصادية       
  .(15) ا€صحيةو₱وع ا€خدمات  ومستوى ا€تعليمي،وا€مستوى  ا€دخول،ومستوى  ا€س₫ان،
 
 
 

                                                           
(ヱン)  545ص  م،2013 ا€س₱وي،₫تاب ااحصاء  €إحصاء،ا€جهاز ا€مر₫زي. 
(ヱヴ)  237، 236صأ  سابق،مرجع  ا₾ول،ا€جزء  وتطبيقات،طرق  ،ا€س₫اناساسيات علم  ا€س₫ا₱ية،مر₫ز ا€تدريب وا€دراسات. 

 .238ا€سابقة مباشرة صأأ  ا€مرجع (15)
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   -ب
، ا€تي ي₱تشر فيها ا€فقر₫بيرا  خاصة في ا€دول ا€₱امية  ا  ثير ا€₱مو ا€س₫ا₱ي تأ علىيوثر معدل ا€وفيات   

ﾝف من أاﾝمتوفين من اﾝسﾜان خال سヱة معيヱة ﾜﾝل  )عدد :بأ₱ه ا€وفياتويعرف معدل  ا€صحية.وتد₱ي ا€خدمات 
 ا€تا€ية:وفقا €لمعاد€ة ، ويحسب اﾝسﾜان(

                                      
                      =  معدل اﾝوفيات       (16). 1000ل 

                                        
اﾝعدد من اإヱاث مقابل ﾜل مائة من مستوى ا€ج₱س ) علىحسب معدا ا€موا€يد وا€وفيات تيضا أن أيم₫ن        

مستوى  علىحسب أيضا  وب₱فس ا€طريقة تو  ا€عمرية،مستوى ا€فئات  علىحسب تن ن أ₫ما يم₫ ،اﾝذﾜور(
مستوى  وعلى ا€₱وع، وأ ا€ج₱س،مستوى  وعلى ا€س₱وات،مستوى  علىا€محافظات حيث يوفر ذ€ك مجاا  €لمقار₱ة 

€زيادة ا€طبيعية وعدد ا€وفيات يم₫ن معرفة معدل ا ا€موا€يد،من خال معرفة عدد و . وا€ريف(قامة )ا€حضر محل اإ
                                                         ا€تا€ية:وفقا  €لمعاد€ة  (ﾝلسﾜانمعدل اヱﾝمو اﾝطبيعي )في ا€س₫ان 

 

                                                     = ﾝسﾜاヱي اﾝطبيعيااヱﾝمو معدل    (17) 1000ل
 

ويقصد بصافي ا€هجرة  ا€س₫ا₱ي.معدل ا€₱مو  علىو إ€يها من ا€عوامل ا€مؤثرة أتعد ا€هجرة من أي بلد 
، ويحسب (سヱةة وعدد اﾝمهاجرين إﾝيها خال مدة معيヱة عاداﾝفرق بين عدد اأفراد اﾝمهاجرين من أي بلد )

 ا€تا€ية:€لمعاد€ة  وفقا  

 = معدل اﾝهجرة اﾝصافية
 عدد ا€مهاجرين م₱ها –عدد ا€مهاجرين ا€ي ا€بلد 

 1000ل
 عدد ا€س₫ان في ذ€ك ا€بلد في م₱تصف ا€س₱ة

إن ووفقا  €ما سبق ف .مر ا€عصور خاصة ا€هجرة ا€مغادرة علىتعد ا€يمن من ا€دول ا€تي تتسم با€هجرة ا€₫بيرة      
 ₫ا€تا€ي:معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي يحسب 

 

                                                           
(ヱヶ) 238ا€مرجع ا€سابقة مباشرة صأأ. 
(ヱΑ)  238ا€مرجع ا€سابقة مباشرة صأأ. 

 عدد ا€وفيات من ا€س₫ان خال س₱ة معية  
 ا€س₱ة عدد ا€س₫ان في م₱تصف تلك 

 عدد ا€وفيات خال ا€س₱ة            –عدد ا€موا€يد خال ا€س₱ة 
 تلك ا€س₱ةم₱تصف عدد ا€س₫ان في  
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 معدل اヱﾝمو اﾝطبيعي =
 مヱها.عدد اﾝمغادرين  –اﾝباد  إﾝىعدد اﾝوفيات + عدد اﾝمهاجرين  –عدد اﾝمواﾝيد 

 1000ل
 عدد اﾝسﾜان في مヱتصف تلك اﾝسヱة

 
 زمヱية اﾝخمسيةبحسب اﾝفئات اﾝ (2025-2005)اﾝفترة معدل اヱﾝمو اﾝسﾜاヱي خال  ت(: اتجاها1-2جدول رقم )

 اﾝفئات اﾝزمヱية اﾝخمسية متوسط معدل اﾝمواﾝيد اﾝخام معدل اヱﾝمو اﾝسヱوي ﾝلسﾜان
2.9 37.9 2010 – 2005 

2.8 35.9 2015 – 2010 

2.5 32.2 2020 – 2015 

2.1 27.7 2025 – 2020 

 .28، ص2025-2005اﾝمصدر: اﾝمجلس اﾝوطヱي ﾝلسﾜان، ااسقاطات اﾝسﾜاヱية ﾝلجمهورية اﾝيمヱية خال اﾝفترة 

 

فئات س₫ا₱ية  إ€ىيم₫ن تقسيمهم  إذ مختلفة،فئات عمرية  إ€ىا€س₫ان  من ا€₱احية ا€عملية عادة ما يتم تقسيم   
هذ و  س₱ة، (49 -45وا₱تهاء  با€فئة ا€خماسية ا₾خيرة ) س₱ة،( 19 -15با€فئة ا€خماسية ا₾و€ى )خماسية بدءا  

€ما  عموما ،ل ا€دراسات ا€س₫ا₱ية وفي مجا ا€بشرية،في مجال استخراج مؤشرات ا€خصوبة  ا€تقسيم يتم ا€عمل به
₫ما  ا€س₫ا₱ي،ومن ثم على ا€₱مو  ا€بشرية،فائدة في معرفة ا€فئات ا€س₫ا₱ية ا₾₫ثر تأثيرا  على ا€خصوبة  €ذ€ك من

  هي: عمريةفئات ثاث  إ€ىا€س₫ان أ₱ه يم₫ن تقسيم 
  س₱ة.( 14 -)صفرا₾و€ى ا€عمرية ا€فئة  -1
 س₱ة.( 64 -15)ا€فئة ا€عمرية ا€ثا₱ية  -2
 فوق.فما  س₱ة( 65)ا€فئة ا€عمرية ا€ثا€ثة  -3

2.9 2.8

2.5

2.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

≪≡≒≡-≪≡≡∽ ≪≡≒∽–≪≡≒≡ ≪≡≪≡–≪≡≒∽ ≪≡≪∽-≪≡≪≡

 ュترة ( 1-2)شكل رقヘني خال الゅالسك ヱمعدل النم≪≡≡∽-≪≡≪∽ュ
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ا€فئة ا€س₫ا₱ية ا€₱شطة وخاصة في مجال معرفة  ااقتصادية،في مجال ا€دراسات ويؤخذ بهذا ا€تقسيم      
₫ن مأ₱ه ي اإعا€ة. ₫ماومن ثم تحديد ₱سبة  ا€عمل،ملة ا€قادرة على ، وفي مجال معرفة حجم ا€قوى ا€عااقتصاديا  

ويؤخذ بهذا ا€تقسيم €معرفة  (.80+( وا₱تهاَء با€فئة )4-0با€فئة ا₾و€ى ) €س₫ان وفقا  €لفئات ا€س₫ا₱ية بدءا  ا متقسي
ب ا€عمري وا€₱وعي ( ا€خاص با€تر₫ي2وتشير بيا₱ات ا€جدول رقم ) عام.لفئات ا€عمرية بش₫ل €حجم ا€س₫ان وفقا  

  يلي:ا€جدول ما بيا₱ات ويتضح من  €لس₫ان،ا€فئات ا€عمرية  إ€ى€لس₫ان 
وهي ₱سبة  ا€س₫ان.%( من مجموع 41₱سبة )( أ€ف طفل يش₫لون 8687( س₱ة )14-0) ا₾طفاليبلغ عدد  -أ

 ا€يم₱ي.ا€عمرية في ا€مجتمع  ₫بيرة ترفع من معدل اإعا€ة
و₱ظرا  ₾ن  ا€س₫ان.%( من 20.4تش₫ل ₱سبة )( أ€ف ₱سمة 5906س₱ة )( 24-15يبلغ حجم فئة ا€شباب ) -2

عدم قدرة وبح₫م  وا€مه₱ي، ا€عا€ي،في مواقع ا€تعليم ا€مفترض بح₫م وجودها م₱ها معال  ₫بير   هذ₲ ا€فئة يعد جزء  
  عا€ة عمريا  ا€فئات ا€مفإ₱ها تعد بح₫م  أعمال،ا€حصو على  هد ا€مه₱يةوا€معا ا€جامعات،ا€خريجين ا€حديثين من 

( أ€ف ₱سمة 151س₱ة حيث يبلغ عددها )( 80ضآ€ة فئة ₫بار ا€سن )+ إ€ى( 2-2تشير بيا₱ات ا€جدول رقم ) -3
 ااقتصادية،ظروف تع₫س ا€ضئيلة  وهي ₱سبة ا€س₫ان،₱صف من واحد في ا€مائة من  (%0.5يش₫لون ₱سبة )

 ا€وادة.معدل توقع ا€حياة ع₱د في ا₱خفاض ₱ع₫س ت ا€يمن، وا€تييعيشها ا€س₫ان في ا€تي  وااجتماعية، وا€صحية
 (0.103)قد بلغ  (اإヱاث ﾜﾝل مائة من اﾝذﾜور )عددأن ₱سبة ا€₱وع  إ€ىتؤ₫د بيا₱ات ا€جدول بوضوح  -4
( أ€ف 4379( س₱ة حيث يبلغ عددهم )4 -0) ا₾طفالفئة أن أ₫بر فئة س₫ا₱ية هم  إ€ىتشير بيا₱ات ا€جدول  -5

%( 14( س₱ة يش₫لون ₱سبة )9 -5) ا₾طفالفئة يليها با€حجم  ا€س₫ان،من حجم %( 15.1يش₫لون ₱سبة )₱سمة 
 ا€س₫ان.%( من حجم 29.1₱سبة )حجم ا€س₫ان أي أن هاتين ا€فئتين تش₫ان من 

 م )أﾝف ヱسمة(2018(: اﾝترﾜيب اﾝعمري واヱﾝوعي ﾝلسﾜان ﾝلعام 2-2جدول رقم )
 اヱﾝسبة ﾜا اﾝجヱسين اヱاث ذﾜور اﾝفئات اﾝعمرية

0-4 2238 2141 4379 15% 

5-9 2033 1940 3973 14% 

10-14 1713 1642 3355 12% 

15-19 1528 1456 2984 10% 

20-24 1513 1408 2922 10% 

25-29 1407 1294 2701 9% 

30-34 1130 1063 2193 8% 

35-39 837 822 1659 6% 
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40-44 622 628 1250 4% 

45-49 435 456 891 3% 

50-54 350 379 729 3% 

55-59 290 319 609 2% 

60-64 216 233 449 1.5% 

65-69 153 157 310 1% 

70-74 108 111 219 0.8% 

75-79 70 75 145 0.5% 

80+ 73 78 151 0.5% 

  28918 14204 14714 ااجماﾝي

 .28(، صم2025-2005اﾝفترة)اﾝمصدر: اﾝمجلس اﾝوطヱي ﾝلسﾜان، ااسقاطات اﾝسﾜاヱية ﾝلجمهورية اﾝيمヱية خال 

 
  

اإحصائيات ا€خاصة أخذ  ا€₫لي في ا€جمهورية ا€يم₱ية ع₱د ا€حديث عن اتجاهات ا€خصوبة من ا€مفيد 
 ا€₫لية €لفترة أ خذ اإحصائيات عن اتجاهات ا€خصوبةيق ذ€ك ا€غرض فقد تم قحو€ت طويلة،فترات €با€خصوبة 

 .€تع₫س اتجاهات ا€خصوبة في ا€جمهورية ا€يم₱يةوفي اعتقاد₱ا أ₱ها فترة ₫افية  (.م2015 -1986)
قد اتخذت ش₫ا   رة،ا€مذ₫و ا€فترة  ا€₫لي خال اتجاهات ا€خصوبةأن  إ€ى( 3-2تشير بيا₱ات ا€جدول رقم )     

ثم بدأ باا₱خفاض  امرأة،( مو€ود €₫ل 8.1)م 1986فقد بلغ معدل اإ₱جاب ا€₫لي في عام  م₱تظم.شبه ت₱از€يا  
ثم استمر في اا₱خفاض حتى  امرأة،مو€ود €₫ل  (6.4م )2000ا€تدريجي حتى بلغ في م₱تصف ا€فترة في عام 

 امرأة.مو€ود €₫ل ( 5.1) إ€ىم 2015وصل في ₱هاية ا€فترة في عام 
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 (: اتجاهات معدل اﾝخصوبة اﾜﾝلي3-2جدول رقم )
 

.13، ص2025-2005اﾝمصدر: اﾝمجلس اﾝوطヱي ﾝلسﾜان، ااسقاطات اﾝسﾜاヱية ﾝلجمهورية اﾝيمヱية ﾝلفترة 
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 معدل اﾝخصوبة اﾜﾝلي اﾝسヱة

1986 8.1 

1987 8.0 

1988 7.9 
1989 7.9 

1990 7.8 

1991 7.7 

1992 7.5 

1993 7.6 

1994 7.4 
1995 7.1 

1996 6.8 

1997 6.5 

1998 6.5 

1999 6.4 

2000 6.4 

2001 6.3 

2002 6.3 

2003 5.8 

2010 5.6 

2015 5.1 
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يلي يقيس اتجاهات فإن معدل ا€خصوبة ا€تفص €لخصوبة،ا€معدل ا€₫لي معدل ا€خصوبة ا€₫لي بي₱ما يقيس    

صورة واضحة عن  (4-2) وتقدم بيا₱ات ا€جدول رقم  س₱ة. (49 -15)مستوى ا€فئات ا€عمرية  ا€خصوبة على
من عدة  ،( س₱ة49 -15) على مستوى ا€فئات ا€عمريةفي ا€مجتمع ا€يم₱ي معدات ا€خصوبة ا€تفصيلية 

  يلي:ويتضح من بيا₱ات ا€جدول ما  (،2013 -1992خال ا€فترة )مسوحات 
 وهو وضع طبيعي بح₫م قصر فترة خصوبة،ا€فئات ا€عمرية أقل  س₱ة (19 -15ا₾و€ى ) تعد ا€فئة ا€عمرية -1 

داخل ة €₫ل أ€ف امرأ مو€ود  (،87.4) بلغ متوسط معدل ا€موا€يد خال ا€فترة ذإ، وصغر سن هذ₲ ا€فئة اإ₱جاب
فقد ₫ان عدد ا€موا€يد في  ،ا€فئةااتجا₲ ا€ت₱از€ي €معدل ا€موا€يد داخل هذ₲  إ€ىوتشير بيا₱ات ا€جدول  ا€فئة.هذ₲ 
( 67) إ€ىم  2013ا₱خفض هذا ا€عدد في ₱هاية ا€فترة في عام  امرأة،€₫ل أ€ف  ا€يد( مو 102م )1992عاد 
وا₱خفاض معدل ا€₱مو  ا€خصوبة،مت₱اسب مع ااتجا₲ ا€عام ا₱خفاض وهذا اا₱خفاض  امرأة،€₫ل أ€ف  ا  مو€ود

مو€ود €₫ل أ€ف ( 87.4أما متوسط ا€فترة €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ ) .(3-2و1-2)₫ما يبين ذ€ك ا€جدوان ، ا€س₫ا₱ي
عداد ا€موا€يد داخل هذ₲ ا€فئة ااستدال من خال أ نا أ₱ه يم₫إورغم صغر سن هذ₲ ا€فئة  ا€فئة.امرأة داخل هذ₲ 

مقاعد  فيمن ا€مفترض أن هذ₲ ا€فئة ا€عمرية اتزال  هذ€ك أ₱ا€زواج ا€مب₫ر €ل₱ساء في ا€مجتمع ا€يم₱ي  على
 ا€دراسة.

ئة فقد بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€ف ا€موا€يد،دد عا€مرتبة ا€ثا₱ية في ( س₱ة 24 -20ا€فئة ا€عمرية ) تحتلا -2
ئات ا€₱شطة في مجال فوتعد هذ₲ ا€فئة من ا€ امرأة،€₫ل أ€ف ( مو€ود 248.8م( )2013-1992خال ا€فترة )

تتد₱ى فيه ي ا€ذ وخاصة في ا€ريف  ا€مب₫ر،ا€زواج  في ا€سائدة ₱ظرا  €لعاداتفي ا€مجتمع ا€يم₱ي اإ₱جاب 
 ا€₱ساء.معدل ا€فقر، وت₱تشر ا₾مية يش₫ل ₫بير خاصة في أوساط فيه ويرتفع  ا€تعليمية،ا€مستويات 

عدد ا€موا€يد متوسط من حيث عدد ا€موا€يد حيث بلغ ( س₱ة في ا€مرتبة ا₾و€ى 29 -25جاءت ا€فئة ا€عمرية ) -3
با€₱سبة  بةو عد هذ₲ ا€فئة من أ₫ثر ا€فئات خصتو  ا€فئة،( مو€ودا  €₫ل أ€ف امرأة داخل هذ₲ 271ترة )خال ا€ف

  .(18) ا€عا€موى أو على مست ا€يمن،سواء داخل €لفئات ا€س₫ا₱ية ا₾خرى 
ل خا عدد ا€موا€يدمتوسط في عدد ا€موا€يد حيث بلغ ة €ثا€مرتبة ا€ثا( س₱ة 34 -30احتلت ا€فئة ا€عمرية ) -4

 من حيث اإ₱جاب.طة هذ₲ ا€فئة من ا€فئات ا€₱ش امرأة. وتعد( مو€ودا  €₫ل أ€ف 239ا€فترة )

                                                           
(ヱΒ) تطبيق ₱ماذج ااقتصاد ا€قياسي في  زاق،ا€ر €ج₱ان عبد  و₫ذ€ك:، 79صأ  سابق،اتجاهات ا€خصوبة في إقليم دار فور، مرجع  فضل،إجال عوض اه

 .46صأ  م،1992 ا€جزائر،رسا€ة ماجستير، جامعة  ا€جزائر،تحديد عوامل ا€خصوبة في 
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خال ا€فترة €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ متوسط عدد ا€موا€يد  ا€رابعة،ا€مرتبة في ( س₱ة 39 -35جاءت ا€فئة ا€عمرية ) -5
 امرأة.( مو€ودا  €₫ل أ€ف 186)
ا€خامسة وا€سادسة في متوسط عدد ا€موا€يد  تبتين( س₱ة ا€مر 49 -45، 44-40ن )اا€عمريتن ااحتلت ا€فئت-6
ل قوتعد هاتان ا€فئتان من أ ا€توا€ي.€₫ل أ€ف امرأة عل  (63، 107)حيث بلغ هذا ا€متوسط ال ا€فترة ا€مذ₫ورة خ

ياة ا€₱ساء ا€تي تطرأ على ح ا€بيو€وجيةوبح₫م ا€عوامل  ا€سن،في اإ₱جاب بح₫م تقدمهن في  ا  ₱شاط ا€فئات ا€عمرية
 س₱ة.بعد سن ا₾ربعين 

على مستوى  م2013 -1992خال ا€فترة )ااتجا₲ ا€ت₱از€ي ت  ا€خصوبة قد اتخذياحظ مما سبق أن       
معدل ا€خصوبة أن  إ€ى( 4)رقم وتشير بيا₱ات ا€جدول  ا€فترة.ذت م₱ها ا€بيا₱ات خال خأُ جميع ا€مسوحات ا€تي 

ين ا€مسوحات ا€مذ₫ورة بورغم ا€تباين  .(4.4) إ€ىم  2013خفض في عام ( ا₱7.7₫ان )م 1992ا€₫لي في عام 
ا€تعرف على وتعزز تلك ا€مسوحات بعضها بعضا  في  طفيف،هذا ا€تباين أن إا ا€موا€يد  عددفي في ا€جدول 

 €لخصوبة. ا€ت₱از€ي ا€عامتجا₲ اا
اﾝثاث سヱوات اﾝسابقة ﾝعدة مسوحات خال اﾝفترة  اتجاهات معدات اﾝخصوبة اﾝعمرية واﾜﾝلية خال فترة (:4-2جدول رقم )

(1992-2014) 

عمر اأم عヱد إヱجاب 
 اﾝموﾝود

اﾝمسح 
اﾝديمغرافي 

 1992عام 

اﾝمسح 
 اﾝديموغرافي
اﾝصحي عام 
1997 

اﾝمسح اﾝيمヱي 
ﾝصحة اأسرة 

 2003عام 

اﾝمسح اﾝيمヱي 
اﾝعヱقودي متعدد 
اﾝمؤشرات عام 

2006 

اﾝمسح اﾝوطヱي 
اﾝصحي 
ام ع اﾝديموغرافي
2013 

مسح 
ميزاヱية 
اأسرة 
2014 

15 – 19 102 105 83 80 67 18 

20 – 24 283 279 245 211 191 134 

25 – 29 315 301 286 247 208 199 

30 – 34 284 258 255 221 177 195 

35 – 39 258 196 182 156 142 168 

40 – 44 172 105 111 78 71 96 

45 – 49 125 54 69 39 29 51 

 4.3 4.4 5.2 6.2 6.5 7.7 اﾝخصوبة اﾜﾝلي معدل
 .سيدة 1000ملحوظة: ُتحسب معدات اﾝخصوبة اﾝعمرية ﾜﾝل 

 معدل اﾝخصوبة اﾜﾝلي ﾝمسح ميزاヱية اأسرة من قبل اﾝباحثين. احتساب، وتم 2013-اﾝتقرير اﾝعام ヱﾝتائج اﾝمسح اﾝيمヱي اﾝصحي اﾝديمغرافي اﾝمصدر:
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( وفقا  6-2وا€جدول رقم ) (،م2014ا₾سرة )( وفقا  €₱تائج مسح ميزا₱ية 5-2رقم )توضح بيا₱ات ا€جدول        
ا€فئات ا€مختارة  بحسبا₾حياء  ا₾طفالإجما€ي ا€توزيع ا€عددي وا€₱سبي  ا€يم₱ي،ا€صحي  ا€ديمغرافيمسح ل€

 ا€ي:₫ا€ت
 وفقا  €مسح ميزا₱ية ا₾سرة  طوال حياتهن اإ₱جابية( أطفال 2-1تي أ₱جب₱ا من )ء ا€اتوضح ا€بيا₱ات أن ا€₱سا -1 

ا€صحي ا€يم₱ي  ا€ديمغرافي، أما وفقا  €لمسح  من إجما€ي ا€₱ساء ا€مبحوثات (%34.7قد بلغت ₱سبتهن )
أن ا€بيا₱ات ا€تي أخذت من  إ€ىفارق في ا€₱سبة ا€، وربما يعزى هذا %(30، فقد بلغت هذ₲ ا€₱سبة )م(2013)

أخذت من ا€مسح موزو₱ة وبا€تا€ي تمثل ا€مجتمع ب₫امله ، أما ا€بيا₱ات ا€تي ( 5 ) ا€جدول رقممسح ميزا₱ية ا₾سرة 
ختاف في اا إ€ى تلك ا€فروقات جزء من  عزىي ₫ما، عي₱ة ا€دراسة فقط فهي تمثل  من ثما€صحي غير موزو₱ة و 

، ₫ما أن ه₱اك فارقا  زم₱يا  بين ا€مسحين قدر₲ ا€فروقات  لكمن ه₱ا ظهر تو ا€تي أخذت بها ₫ل دراسة ا€م₱هجية 
  .(19)قد ي₫ون €ه بعض ا€تأثير في تلك ا€فروقاتس₱ة واحدة 

من حجم ا€₱ساء  %(29.5( أ طفال وفقا  €مسح ميزا₱ية ا₾سرة )4 -3)تي أ₱جبن من ₱سبة ا€₱ساء ا€ابلغت  -2
 %(.31.6أما وفقا  €مسح ا€صحي فقد بلغت هذ₲ ا€₱سبة ) ا€مبحوثات،

                                                           
(ヱΓ)  مل ومن ثم سيتم ا€تعا ب₫امله،م( تمثل أرقام ا€عي₱ة ا€مبحوثة فقط و€يس ا€مجتمع 2013ا€صحي ا€يم₱ي ) ا€ديمغرافيياحظ أن ا€بيا₱ات ا€مستقاة من ا€مسح

 أن تحليل بيا₱ات ا€مسحين سيعطي مجاا  €لمقار₱ة بين ₱تائج ا€مسحين €لمؤشرات ا€متشابهة. إ€ى₫ما ₱₱و₲  ا₾ساس،معها في هذ₲ ا€دراسة على هذا 
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%( من حجم 20.5)( أطفال وفقا  €بيا₱ات مسح ميزا₱ية ا₾سرة 6 -5€اتي أ₱جبن من )ا بلغت ₱سبة ا€₱ساء -3
 %(.18.9ا€صحي ) ح، بي₱ما بلغت هذ₲ ا€₱سبة وفقا  €بيا₱ات ا€مسا€₱ساء ا€مبحوثات

%( من حجم ا€₱ساء 15.3( وفقا  €مسح ميزا₱ية ا₾سرة )فأ₫ثر أطفال7أ₱جبن ) يتابلغت ₱سبة ا€₱ساء ا€ -4
  %(.19.6ا€مسح ا€صحي فقد بلغت هذ₲ ا€₱سبة ) ، أما وفقا €بيا₱اتا€مبحوثات

وفقا  €لفئات ا€مختارة في ا€مسحين  ا₾طفالرغم ا€فروقات ا€طفيفة ا€تي ظهرت في ₱سب ا€₱ساء ا€اتي أ₱جبن  -5
₫ما توضحه أو ا€₱سب ا€ترا₫مية  ا€عادية،اء €ل₱سب و €ل₱سب سحين تتفقان في ااتجا₲ ا€عام إا أن ا€₱تائج في ا€مس

  .أد₱ا₲( 5وا€ش₫ل رقم ) (،5،6أرقام ا€جدو€ين )
 .حياءاأ اأطفالجماﾝي (: اﾝتوزيع اﾝعددي واヱﾝسبي ﾝلヱساء اﾝمبحوثات بحسب اﾝفئات اﾝمختارة إ5-2جدول رقم )

 اヱﾝسبة اﾝتراﾜمية اヱﾝسبة اﾝمبحوثات عدد اヱﾝساء اﾝفئات اﾝمختارة

 34.7 34.7 1239817 طفل 1-2 

 64.2 29.5 1052611 اطفال 3-4

 84.7 20.5 731885 أطفال 5-6

 100.0 15.3 547519 اطفال فأﾜثر 7
  100.0 3571832 ااجماﾝي

 .(م2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة              
 حياءاأ اأطفال إجماﾝياﾝعددي واヱﾝسبي ﾝلヱساء اﾝمبحوثات بحسب اﾝفئات اﾝمختارة (: اﾝتوزيع 6-2جدول رقم )

 اヱﾝسبة اﾝتراﾜمية اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمبحوثات اﾝفئات اﾝمختارة
 30.0 30.0 4820 طفل 1-2 

 61.5 31.6 5083 اطفال 3-4

 80.4 18.9 3034 أطفال 5-6

 100.0 19.6 3156 اطفال فأﾜثر 7

  100.0 16093 اﾝيااجم

 .م(2013)اﾝمصدر/ اﾝمسح اﾝيمヱي اﾝصحي اﾝديمغرافي               
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₱جاب مو  ا€موا€يد،( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 7-2رقم ) وليبين ا€جد      ا€يد خال ا€خمس وا 
 ₫ا€تا€ي:وسيتم استعراض بيا₱ات ا€جدول  ا€سابقة،ا€س₱وات 

%( من عدد ا€₱ساء 67.8)بلغت ₱سبة ا€₱سا ا€اتي أ₱جبن أطفاا  خال ا€خمس ا€س₱وات ا€سابقة على ا€مسح  -1
ات ا€سابقة ( طفا  خال ا€خمس ا€س₱و 3.65)ا€مبحوثات، أما متوسط معدل ا€موا€يد ا€ذين أ₱جب₱هم، فقد بلغ 

 (.2.343)فقد بلغ  ا€فئة،€لمسح، أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ 
%( من ا€₱ساء 32.2)بلغت ₱سبة ا€₱ساء ا€اتي €م ي₱جبن أطفاا  خال ا€خمس ا€س₱وات ا€سابقة €لمسح  -2

ا€فئة  معياري €هذ₲اف ا€₫ما بلغ اا₱حر  (،4.58)ا€مبحوثات، أما متوسط معدل ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ 
 ا€سن،. ويبدو من ارتفاع متوسط معدل ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة أن هذ₲ ا€فئة تمثل فئات ا₾عمار ا€₫بيرة في (2.612)

 أخرى.أو من توقف إ₱جابهن إما €₫بر ا€سن، أو ₾سباب 
 بلغ قدهاتين ا€فئتين ف( مو€ودا ، أما اا₱حراف ا€معياري €3.95)بلغ متوسط معدل ا€موا€يد €لفئات ا€ثاث  -3
(2.470).  
₱جاب  ا€موا€يد،اإحصائية ا€تي أجريت €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  بااختباراتفيما يتعلق  - 4 وا 

( أن F - TESTو ،ETA-TESTفقد أظهرت ₱تائج تطبيق ااختبارين ) ا€سابقة،موا€يد خال ا€خمس ا€س₱وات 
( وأ₫د 0.175)( ETA-TEST)فقد بلغت ₱تيجة اختبار  ا€متغيرين،ه₱اك اختافات ذات دا€ة احصائية يبن 

 (.112332)( ا€ذي بلغت قيمته F-TEST)هذ₲ ا€₱تيجة اختبار 
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ヱجابمتوسط عدد اﾝمواﾝيد  بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:7-2جدول رقم )  مواﾝيد خال اﾝخمس اﾝسヱوات اﾝسابقة وا 
موﾝود خال  إヱجاب
 اﾝسヱوات 5ال 

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 3.65 2421520 67.8 2.343عم

 (0.175) 2.612 32.2 1137756 4.58 ا
 F–اختبار  2.470 100.0 3559276 3.95 اإجماﾝي

     112332)) 
 م(2014)اﾝمصدر: مسح ميزاヱية ااسرة   

 اﾝديمغرافية وتأثيرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن اﾝمتغيرات 2-3
  مبحوثاتﾝساء اヱﾝيد  متوسط بحسبتوزيع اﾝمواﾝساءعدد اヱلﾝ عمريةﾝفئات اﾝوا  

 امرأة، و₱سبة€₫ل  ومتوسط عدد ا€موا€يد س₱ة، (49 -15ا€فئات ا€عمرية €ل₱ساء )( 8-2ا€جدول رقم ) يظهر      
ا€خاصة اإحصائية  وااختبارات ا€موا€يد،متوسط عدد € ا€معياريف واا₱حرا عمرية،ا€₱ساء ا€مبحوثات في ₫ل فئة 

 يلي:ويتضح من خال ا€جدول ما  (،F - TESTو ،ETA-TESTاختبار ) وهما:با€دراسة 
وهذا ا€وضع  ا€₱ساء،أن متوسط عدد ا€موا€يد يزداد مع ا€تقدم في عمر ا€جدول بيا₱ات يظهر من خال  -1

 .₱جابي €لمرأةبا€عمر اإأي ا€موا€يد مرتبط با€زمن طبيعي باعتبار أن زيادة عدد 
 ا€مبحوثات،من حجم ا€₱ساء  (24.1تش₫ل ₱سبة ) س₱ة (29 -25)ا€فئة ا€عمرية تظهر بيا₱ات ا€جدول أن  -2

 %(،18.9ب₱سبة )س₱ة ( 34-30ا€فئة €عمرية ) اليهتمن حيث اإ₱جاب  وبا€تا€ي تعد أ₫ثر ا€فئات ا€عمرية ₱شاطا  
ن م%( 77)₱سبة  س₱ة (39 -20وتش₫ل ا€فئات ا€عمرية ) %(،17.3ب₱سبة )س₱ة  (39 -35مرية )ثم ا€فئة ا€ع

وهذ₲ ا€₱تيجة تتسق مع ما تم ا€توصل إ€يه سابقا   اإ₱جاب،في معدل  ا₾₫ثر ₱شاطا   وتعد ا€مبحوثات،ا€₱ساء 
  با€خصوص.

 امرأة،مو€ود €₫ل  (3.95)ت قد بلغ يظهر من خال ا€جدول أن متوسط عدد ا€موا€يد على مستوى جميع ا€فئا -3
€جميع ا€فئات  ا€معياريوأن متوسط اا₱حراف  فئة،على مستوى ₫ل  ا€معياريبيا₱ات ا€جدول اا₱حراف ₫ما تظهر 
₱د حصول بعض ا₾خطاء ع إ€ىوربما يرجع ا€سبب في ₫بر اا₱حراف ا€معيار عن ا€متوسط  (،2.470قد بلغ )

على مستوى  ءسوا ا₾طفالااختاف في عدد  إ€ىوربما يرجع ذ€ك  ا€مبحوثات،ء اإداء با€بيا₱ات من قبل ا€₱سا
 وا€ريف.أو على مستوى ا€حضر  ا€محافظات،أو على مستوى  ا€واحدة،مرية عا€فئة ا€

-ETAوم₱ها اختباري ) اإحصائية، اإختباراتفقد تم استخدام بعض صحة تلك ا€₱تائج  ₫د من مدى€لتأ -4

TEST،) و (TEST-F ) ، ( وأظهر اختبارETA مدى قوة ا€عاقة ) عمار أ وهما:محل ا€دراسة بين ا€متغيرين
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و₫لما اقتربت قيمته من  ا€صحيح،بين ا€صفر وا€واحد  (،ETA) قيمة اختباروت₫ون  ا€موا€يد.ومتوسط عدد  ا€₱ساء،
 (ETA)ن قيمة اختبار ظهر ₱تائج ااختبار أوت ا€متغيرات، نا€واحد ا€صحيح دل ذ€ك على وجود عاقة قوية بي

أعمار ا€₱ساء وهذا يدل على وجود عاقة ارتباط قوية بين  ا€صحيح،وهي تقترب من ا€واحد  (،.7) تساوي
على ذ€ك ₱تيجة ؤ₫د ₫ما ت ا€جدول.₫ما تظهرها بيا₱ات ومتوسط عدد ا€موا€يد  ا€عمرية،ا€مبحوثات بحسب ا€فئات 

₫لما ₫برت قيمتها ا₾خرى  ( هيF) ختباراتااذ€ك أن  (،460435حيث بلغت قيمتها ) ا€مرتفعة (Fاختبار )
 ا€دراسة.محل قوية بين ا€متغيرات ارتباط ₫لما دل ذ€ك على وجود عاقة 

 اﾝمبحوثات متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝفئات اﾝعمرية ﾝلヱساء بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:8-2جدول رقم )
اﾝفئات 
 اﾝعمرية

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

 اءعدد اヱﾝس
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 اإختبارات
 ااحصائية

15-19 1.18 70221 2.0 .3930  

 اختبار ايتا 9470. 16.3 579520 1.76 20-24

25-29 2.76 860308 24.1 1.395 (0.661) 

 F–اختبار  1.819 18.9 674270 4.08 30-34

35-39 4.97 616976 17.3 2.081 (460435) 

40-44 5.74 373659 10.5 2.411  

45-49 6.79 385518 10.8 2.768  

  2.470 100.0 3560472 3.95 ااجماﾝي

 م(2014مسح ميزاヱية ااسرة  :)اﾝمصدر
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فقد أخذت  ا€عمرية،ماعدا ا€فئات ( 8-2رقم )( ₱فس ا€مؤشرات ا€واردة في ا€جدول 9-2رقم )يت₱اول ا€جدول  

وسيتم  ا₾سرة.ا€صحي و€يس من مسح ميزا₱ية ₫ما أن بيا₱ات ا€جدول أخذت من ا€مسح  €لزوجة،€لزوج و€يس 
 ₫ا€تا€ي:استعراض معطيات ا€جدول 

وهو أمر  س₱ة،( 24 -15)مجت ا€فئتان ا₾و€ى وا€ثا₱ية في فئة واحدة فقد دُ فيما يتعلق با€فئات ا€عمرية €لزوج  -1
وذ€ك واضح من  ا€زوجات،أ₫بر من أعمار في ا€غا€ب ع₱د ا€زواج ا₾ول ت₫ون م₱طقي ذ€ك أن أعمار ا₾زواج 

تبلغ  €لزوجات (24 -15ذ€ك أن ₱سبة ا€فئتين ا₾و€ى وا€ثا₱ية )مقار₱ة بيا₱ات ا€جدو€ين €₱فس ا€فئة ا€عمرية 
 .(%7.4زواج تبلغ )أ( س₱ة €24-15₱سبة ا€فئة ا€عمرية )بي₱ما ( %3.18)
حيث يبلغ  مو€ود .(35)ياحظ أن ه₱اك فارقا  طفيفا  بين ا€متوسطين قدر₲  فيما يتعلق بمتوسط عدد ا€موا€يد -2

سط في حا€ة ₱ما يبلغ هذا ا€متو بي (،8جدول رقم )( 4.30متوسط عدد ا€موا€يد في حا€ة ا€فئات ا€عمرية €لزوج )
 (.8رقم ) ( جدول3.95) اتا€فئات ا€عمرية €لزوج

€لجدول رقم  س₱ة وفقا  ( 39 -25)ا€عمرية ياحظ أن ا€فئات ₱ساء ا€مبحوثات في ا€جدو€ين فيما يتعلق ب₱سب ا€ -3
با€فئات  ( ا€خاص8أما وفقا  ا€بيا₱ات ا€جدول رقم ) ا€مبحوثات،€₱ساء %( من حجم ا77)₱سبة قد ش₫لن  (7)

€دى ا€₱ساء ي₱تهي أن عمر اإ₱جاب  إ€ىذ€ك  ع ا€سبب فيويرج %(.65هذ₲ ا€₱سبة قد بلغت ) ا€عمرية €لزوج فإن
 علىوربما ا ت₱تهي ا€قدرة  ذ€ك،يستمر ₾₫ثر من عمر اإ₱جاب  €أزواج فإنأما با€₱سبة  س₱ة،( 49ع₱د )

  ا€زوج.إا بوفاة ₱جاب اإ
ه₱اك اختافا   أنياحظ  (7،8في ا€جدو€ين ) عن متوسط عدد ا€موا€يد ا€معياريفيما يتعلق باا₱حراف   - 4

إا أ₱هما متفقان  اإجما€ي،أو على مستوى  ا€فئات،سواء على مستوى بين ا€جدو€ين  ا€معياريطفيفا  في اا₱حراف 
فيما  ا€معياريسباب ₱شوء اا₱حراف وربما يرجع ذ€ك ااختاف اختاف أ €ا₱حراف،يتعلق بااتجا₲ ا€عام  فيما

 €أزواج.ئات ا€عمري وا€ف €لزوجات،يتعلق با€فئات ا€عمرية 
ياحظ أن  ا€₱تائج،حة تلك €لتأ₫د من ص (،F - TESTو ،ETA-TEST)اإحصائية  اإختباراتع₱د إجراء -5

 (.8، 7)صحة بيا₱ات ا€جدو€ين وتؤ₫د بدرجة مقبو€ة  مع₱وية،₱تائج ااختبارين قد جاءت 
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 يد واﾝفئات اﾝعمرية ﾝعمر اﾝزوجمتوسط عدد اﾝمواﾝ بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:9-2جدول رقم )

عدد  متوسط عمر اﾝزوج
 اﾝمواﾝيد

 اヱﾝساء عدد
 اヱﾝسبة تاﾝمبحوثا

ااヱحراف 
 ﾝمعياريا

اإختبارات 
 ااحصائية

 اختبار ايتا 1.067 7.4 1164 1.92 سヱة 15-24

 (0.634) 1.308 21.3 3373 2.57 سヱة 25-29

 F–اختبار  1.774 23.7 3748 3.54 سヱة 30-34

 ((2118 2.133 19.9 3142 4.73 سヱة 35-39
  2.480 12.6 1994 5.95 سヱة 40-44

  3.019 15.1 2380 7.20 سヱة فأﾜثر 45

  2.664 100.0 15801 4.30 اإجماﾝي

 .م(2013اﾝيمヱي اﾝديمغرافي اﾝصحي )اﾝمصدر/ اﾝمسح     

 
 

وحا€ة وفاة €دى ا₾سرة من  ا€موا€يد،( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب عدد 10-2)رقم يبين ا€جدول   
  هي:أربع فئات بحسب عمر ا€طفل ا€متوفي  إ€ى. وقد قسمت ا€₱ساء ا€مبحوثات ا₾طفال

ويبلغ متوسط عدد  ا€مبحوثات،ا€₱ساء %( من عدد 47.4)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  شهر،أقل من  :ﾝىو اأ اﾝفئة  -1
 مو€ودا .( 2.65)فيبلغ  ا€فئة،أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲  مو€ودا ،( 4.01)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  %(45.4)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  س₱ة،من  : أقلاﾝثاヱيةاﾝفئة  -2
  مو€ودا .( 2.72)ا€معياري €ها  مو€ودا ، واا₱حراف (4.54ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ )
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ويبلغ متوسط عدد  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء  3.2)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  فأ₫ثر،س₱ة  :اﾝثاﾝثةاﾝفئة  -3
  مو€ود.( 3.60)أما اا₱حراف ا€معياري €ها فيبلغ  مو€ود،( 5.44ا€موا€د €هذ₲ ا€فئة )

%( من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات، 4)، وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة رفن عمر ا€طفل ع₱د ا€وفاةن ا يعم اﾝفئة اﾝرابعة: – 4
 (.2.76)( مو€ودا ، أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة فيبلغ 5.62)ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

 €طفل ع₱دوجود حا€ة وفاة و  ا€موا€يد،ع₱د إجراء ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  -5
دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثة،

( ا€ذي بلغت F-TEST)اختبار  ( و₫ذ€كETA-TEST)( )0.15رغت قيمة اختبافقد بل ا€متغيرين،احصائية يبن 
 (.4.641قيمته )

%( من عدد ا€₱ساء 93)وعمر₲ أقل من س₱ة تبلغ ₱سبتهن  €طفل،اة من حصل ع₱دهن وف ا€بيا₱ات، أنتشير  -6
وتع₫س تد₱ي ا€رعاية  ₫بيرة،ا€رضع  ا₾طفالأن ₱سبة وفاة  إ€ىوتشير بوضوح  ₫بيرة،وهي ₱سبة  ا€مبحوثات،

ويعزز هذا ااست₱تاج ا₱خفاض متوسط عدد ا€موا€يد  ا₾م₱ة،وربما تع₫س ا₱عدام ا₾مومة  وا€طفل،ا€صحية €أم 
  ا€تا€يتين.في عمر أقل من س₱ة عن ا€فئتين  ا₾طفالى ا₾سر ا€اتي حصل ع₱دهن وفاة من €د

 .اأطفالمتوسط عدد اﾝمواﾝيد ووجود حاﾝة وفاة ﾝدى اأسرة من  بحسب(: توزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات 10-2) جدول رقم
عمر اﾝطفل عヱد 

 اﾝوفاة

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ヱحراف اا 

 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ااحصائية

 اختبار إيتا 2.66 %47.4 324 4.01 شهر من أقل

 (0.146) 2.72 %45.4 277 4.54 سヱة من أقل

 F-test 3.60 %3.2 18 5.44 فأﾜثر سヱة
 (4.641) 3.38 %4.0 21 5.62 ا يعرف

  2.76 %100.0 640 4.33 ااجماﾝي

 2013 -€ديمغرافي ا€صحي ا€يم₱ي ₱تائج ا€مسح ا ا€مصدر/           

 

 )ذ₫را€مو€ود  ا€موا€يد، وج₱س( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد 11-2)رقم يوضح ا€جدول    
  هي: انتان ا€فئفئتين بحسب ج₱س ا€مو€ود وهات إ€ىأو أ₱ثى(، وقد تم توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات 

أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 51.4)وتبلغ ₱سبتهن  ذ₫ور،من موا€يدهن  :اأوﾝىاﾝفئة  -1
 مو€ود.( 2.7)واا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  مو€ودا ، (4.28)ا€موا€يد €ديهن فيبلغ 

ويبلغ متوسط  ا€مبحوثات،عدد ا€₱ساء  %( من48.6)تهن وتبلغ ₱سب إ₱اث،موا€يدهن  : مناﾝثاヱيةاﾝفئة  -2
 ( مو€ود.   2.6)أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  مو€ودا ، (4.30عدد ا€موا€يد €دى €هذ₲ ا€فئة )
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ع₱د استخدام ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد ا€موا€يد ، وج₱س ا€مو€ود   -3
(  أ₱ه ا يوجد F - TEST، و ETA-TESTرت  ₱تائج تطبيق ااختبارين )ع₱د ا€₱ساء ا€مبحوثات ، أظه

( ، وأ₫د هذ₲ ETA-TEST) ( )0.004فروقات ذات دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين ، فقد بلغت قيمة اختبار
يع ا€موا€يد بين أن توز  إ€ى( ، ويرجع ا€سبب في ذ€ك 0.31( ا€ذي بلغت قيمته )F-TESTا€₱تيجة اختبار ) 

ان توزيعا  طبيعيا  ا يتأثر بمحددات ا€خصوبة ا€بشرية ا€معروفة €دى ا€مختصين با€دراسات واإ₱اث ₫ ا€ذ₫ور
ا€س₫ا₱ية ، ₫ما أن بيا₱ات ا€جدول توضح أن توزيع ا€موا€يد بين ا€ذ₫ور واإ₱اث قد جاء متوافقا  مع ₱سبة ا€₱وع 

 ( أ₱ثى .100( ذ₫ور €₫ل )103.5ا€بشري بش₫ل عام، ومع ₱سبة ا€₱وع ا€بشري في ا€يمن ا€با€غة )
 متوسط عدد اﾝمواﾝيد وجヱس اﾝموﾝود بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:11-2جدول رقم )

 جヱس اﾝموﾝود
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات ااحصائية

 (004 .0)اختبار ايتا  2.681 51.4 8269 4.28 ذﾜر

 F (0.31)-اختبار  2.643 48.6 7824 4.30 أヱثى

  (0.58)مستوى اﾝداﾝة 2.663 100.0 16093 4.29 اإجماﾝي

 م(2013)اﾝمصدر/ اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي      

 اﾝمتغيرات اﾝزواجية وأثرها على اﾝخصوبة في اﾝيمن 2-4
 :  

 ،ا€معياريواا₱حراف  ا€موا€يد،ومتوسط معدل  و₱سبتهن، ا€مبحوثات،( توزيع ا€₱ساء 12-2يبين ا€جدول رقم )   
استعراض بيا₱ات ا€جدول  ا€مبحوثات. وسيتموذ€ك بحسب ا€حا€ة ا€زواجية €ل₱ساء  ااحصائية، اختباراتاو₱تائج 
  ₫ا€تا€ي:

، ةأ( طفل €₫ل امر 3.98توسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ )أما م %(،94.4)تبلغ ₱سبة ا€₱ساء ا€متزوجات  -1
وربما يرجع ا€سبب في ذ€ك  ا₾خرى،وهو ا₾على يبن ا€فئات  (،2.480€هذ₲ ا€فئة ) ا€معياريوقد بلغ اا₱حراف 

  ا€فئة.₫بر حجم هذ₲  إ€ى
 ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد %(، 3.2فئة ا₾رامل إذ تش₫ل ₱سبتهن )تأتي في ا€مرتبة ا€ثا₱ية من حيث ا€عدد  -2

 ا€فئة،₲ طول فترة اإ₱جاب €هذ إ€ىفي ذ€ك  ويعود ا€سبب ا€ثاث،( وهو ا₾على بين ا€فئات 4.35€هذ₲ ا€فئة )
€هذ₲ ا€فئة قد  ا€معياري₫ما أن اا₱حراف  ا€مرأة،سواء €لرجل أو يحصل إا في سن متأخرة  في ا€غا€ب افا€ترمل 
وارتفاع  ،ا€زواجفترة  وطول ،ا€فئة₫بر سن هذ₲  إ€ى €هذ₲ ا€فئة ا€معياري اا₱حراف يرجع ₫بر اوربم (،2.67بلغ )

 ا€موا€يد.متوسط معدل 
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ويبلغ  ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  %(2.4) ₱سبة إذ تش₫ل هذ₲ ا€فئة ا€مطلقات،فئة  تأتي في ا€مرتبة ا€ثا€ثة -3
وا₱خفاضه  (،1.597)بلغ فقد €هذ₲ ا€فئة  ا€معياريأما اا₱حراف طفل  (2.32)متوسط معدل ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 
ذ€ك أن  €لمطلقات،₫ما يع₫س في ₱فس ا€وقت قصر فترة ا€حياة ا€زوجية  ا€موا€يد،يع₫س ا₱خفاض متوسط معدل 

 €لزواج.وفي ا€غا€ب يحدث ا€طاق في ا€س₱وات ا₾و€ى  وقت،في أي ا€طاق يم₫ن أن يحدث 
، ومتوسط اختبار درجة اارتباط بين ا€حا€ة ا€زواجية €لمرأة  ا€تي أجريت ااحصائية اختباراتا إ€ىبا€₱ظر  -4

أن ا€₱تائج ذات دا€ة  (F - TEST، و ETA-TEST) ختباري، فقد أظهر اعدد ا€موا€يد €ل₱ساء ا€مبحوثات 
 إ€ىفقط ، وهو ما يشير بوضوح  (0.11بلغت ) (ETA-TEST)إا أن قيمة ااختبار اإحصائي إحصائية 
 F)اختبار  ₱تيجة €ل₱ساء ا€مبحوثات ، ومتوسط عدد ا€موا€يد ، ₫ما أندرجة اارتباط بين ا€حا€ة ا€زواجية ضعف 

- TEST)  قد بلغت، وهو أمر م₱طقي ذ€ك أن ₱سبة ا€₱ساء ا€متزوجات تؤ₫د ذ€ك  (13435€غة  )ا€با 
ذ€ك فإن متوسط معدل ا€موا€يد ، و€متوسط عدد ا€موا€يد ومن ثم ₫ان ا€₱صيب ا₾₫بر €هذ₲ ا€فئة في  %(94.4)

 .طفل (3.95ا€با€غ ) ميع ا€₱ساء بحسب ا€حا€ة ا€زواجيةج€ يقترب جدا  من ا€متوسط ا€عام €عدد ا€موا€يد€هذ₲ ا€فئة 
 متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝحاﾝة اﾝزواجية بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:12-2جدول رقم )

 اﾝحاﾝة اﾝزواجية
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

ﾝساءعدد اヱ 
 اﾝمبحوثات

 اﾝمعياريااヱحراف  اヱﾝسبة
 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا 2.480 94.4 3362907 3.98 متزوجه

 (0.106) 1.597 2.4 83308 2.32 مطلقة

 F–اختبار  2.267 3.2 112174 4.35 أرملة

 ((13430 2.470 100.0 3560472 3.95 اإجماﾝي
 .م(2014سرة مسح ميزاヱية اا :)اﾝمصدر        
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وتشير بيا₱ات  ،، وعمر ا€مرأة ع₱د ا€زواج ا₾ولمتوسط عدد ا€موا€يد إ€ى (13-2تشير بيا₱ات ا€جدول رقم )      
  ₫ا€تا€ي:خمس فئات عمرية  إ€ىقد تم تقسيم أعمار ا€₱ساء ا€مبحوثات أ₱ه  إ€ىا€جدول 

، أما من مجموع ا€₱ساء ا€مبحوثات %(6.3)وتبلغ ₱سبتهن  س₱ة،( 18)أقل من من أعمارهن  اأوﾝى:اﾝفئة  -1
أما معدل اا₱حراف  ا€فئات،ا  وهو ا₾على بين هذ₲ ( مو€ود 4.55)بلغ  €هذ₲ ا€فئة فقدمتوسط معدل ا€موا€يد 

وطول فترة  س₱ها،وتعد هذ₲ ا€فئة أ₫ثر ا€فئات خصوبة بح₫م صغر  مو€ودا . (2.583)€هذ₲ ا€فئة فقد بلغ  ا€معياري
 اإ₱جاب.

، %( من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات21.1)وتبلغ ₱سبتها  س₱ة، (20 -18بين ) أعمارهنا€تي تقع  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2
ث متوسط عدد من حيا€ثا₱ية ة ا€مرتبهذ₲ ا€فئة  تحتلو  مو€ودا ، (4.22)أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ 

 .€ودا  مو  (2.438)€ها  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  ا€مبحوثات،، وا€مرتبة ا€ثا€ثة من حيث عدد ا€₱ساء ا€موا€يد
أما متوسط عدد ا€موا€يد  %(،26.1)وتبلغ ₱سبتها  س₱ة، (23 -21بين ) تقع أعمارهنمن  اﾝثاﾝثة:اﾝفئة  -3

 مو€ودا . (2.418)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياري₫ما بلغ اا₱حراف  .مو€ودا   (3.82فيبلغ ) ا€فئة،€هذ₲ 
من عدد ا€₱ساء €هذ₲  %(20.7)وتبلغ ₱سبتها  س₱ة، (26 -24)بين  ا€تي تقع أعمارهن اﾝرابعة:اﾝفئة  – 4

 متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات، ويبلغأعداد ا€₱ساء وتحتل ا€مرتبة ا€رابعة بين ، ا€مجموعة
 .( مو€ودا  2.367)فقد بلغ  ا€فئة،€هذ₲  ا€معياريحراف ₱اا €ودا ، أمامو  (3.72)
%( من مجموع ا€₱ساء 25.8)وتبلغ ₱سبتها  فأ₫ثر، س₱ة( 27)بين  نعمارهأ تبلغهي ا€تي  اﾝخامسة:اﾝفئة  -5

 ا€فئة،ذ₲ أما متوسط عدد ا€موا€يد €ه ا€مجموعة،ا€₱ساء في هذ₲ بين أعداد  ا€ثا₱يةحيث تحتل ا€مرتبة ا€مبحوثات 
 مو€ودا .  (2.556)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (3.90)فيبلغ 

بدءا  با€فئة  أن متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€مجموعة قد اتخذ اتجاها  ت₱از€يا  ياحظ من خال بيا₱ات ا€جدول  -6
( 3.95)قد بلغ ا€موا€يد €هذ₲ ا€مجموعة ما أن متوسط عدد ₫ ا₾خيرة،با€فئة ا€عمرية  ء  ا₱تهاو  ا₾و€ى،ا€عمرية 
 وفقا  €₱تائج مسح ميزا₱يةمتوسط عدد ا€موا€يد €لفئات ا€عمرية من ا€₱ساء ا€مبحوثات مت₱اسب مع  وهو مو€ودا ،
بلغ  حيثفي قيمته  ا  ومتقارب ت₱از€يا ،قد اتخذ اتجاها  €هذ₲ ا€مجموعة  ا€معياري₫ما أن اا₱حراف  م،2014

ومعدل  ا€موا€يد،بين ا€فئات ا€عمرية ا€خمس فيما يتعلق بمتوسط عدد  ياحظ أن ه₱اك تقاربا  و  مو€ودا . (2.470)
بين  رذ€ك أن ا€فرق في ا€عما€عمرية ا€خمس  مر في ا€فئاتعتقارب ا€ إ€ىوربما يرجع ا€سبب  ا€معياري،اا₱حراف 

ا€موا€يد، في معدل ا₾على  فأ₫ثر( هيس₱ة  27أن ا€فئة ا€خامسة )مع ماحظة  فقط،( س₱ين 3)فئة وأخرى 
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 ذو₫بر حجمها إ س₱ة، (49 -27عمر هذ₲ ا€فئة )طول  إ€ىفي ذ€ك  ويرجع ا€سبب ا€معياري،اا₱حراف  ومعدل
 ا€مبحوثات.بع ا€₱ساء تمثل أ₫ثر من ر 

 وعمر  ا€موا€يد،أجريت €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ياإحصائية ا€ت ختباراتفيما يتعلق باا
يدل على  ( مما0.095)(  (ETA-TESTبلغت ₱تيجة اختبار  ₫ا₱تفقد  ا₾ول،₱د ا€زواج ا€مرأة ع

( 8092)مته قي( ا€ذي بلغت F-TEST)وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبار  ا€متغيرين،ضعف درجة اارتباط بين 
 فقط.

 .اأول متوسط عدد اﾝمواﾝيد وعمر اﾝمرأة عヱد اﾝزواج بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:13-2جدول رقم )
عمر اﾝمرأة عヱد 

 اﾝزواج

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اﾝمعياريااヱحراف  اヱﾝسبة
 ااختبارات
 ااحصائية

  2.583 6.3 224867 4.55 سヱة 18اقل من 

 اختبار ايتا 2.438 21.1 751835 4.22 سヱة 18-20

 (0.095) 2.418 26.1 932223 3.82 سヱة 21-23

 F–اختبار  2.367 20.7 735941 3.72 سヱة 24-26

 ((8092 2.556 25.8 915606 3.90 سヱة فأﾜثر 27
  2.470 100.0 3560472 3.95 اإجماﾝي

 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة     

 
 

 مبحوثات بﾝساء اヱﾝيد،عدد  سبحتوزيع اﾝمواﾝزواج  اﾝومدة ا 
وتعد فترة ا€زواج  ا€زواج.ومدة  ا€موا€يد،ات بحسب عدد ( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوث14-2يوضح ا€جدول رقم )     

 عمرية. وتشير€₫ل فئة ي يمثلها ه₱ا متوسط عدد ا€موا€يد ا€تي تؤثر على معدل ا€خصوبة ا€تا€عوامل ا€مهمة من 
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ويم₫ن  اإ₱جاب.أ₱ه ₫لما طا€ت فترة ا€زواج ₫لما ارتفع معدل  إ€ى₱تائج ا€بحوث وا€دراسات في هذا ا€مجال 
  يلي:( ₫ما 14-2اض بيا₱ات ا€جدول رقم )استعر 

ويتضح من ا€جدول أن  س₱وات،ا€₱ساء ا€مبحوثات ا€اتي تقل فترة استمرار زواجهن عن عشر  اأوﾝى:اﾝفئة  -1
( مو€دان 2أما متوسط معدل ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ ) ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 20.5)₱سبتهن تبلغ 

زواج ا€فئات  مدد إ€ىس قصر فترة ا€زواج با€قيا إ€ىوا€يد في ا₱خفاض متوسط معدل ا€م وربما يرجع ا€سبب فقط،
وهو يع₫س ا₱خفاض  مو€ود،( 0.997)فقد بلغ  ضعيفا ،€هذ₲ ا€فئة فقد ₫ان  ا€معياريأما اا₱حراف  ا₾خرى.

 ا€زواج.وقصر مدة  ا€فئة،متوسط معدل ا€موا€يد €هذ₲ 
من  (%30.2)وتش₫ل هذ₲ ا€فئة ₱سبة  س₱ة،( 14 -10) نهن يتراوح بيمدة زواجا€اتي ا€₱ساء  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2

أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مجموعة،تحتل ا€مرتبة ا₾و€ى بين فئات هذ₲ حيث  ا€مبحوثات،حجم ا€₱ساء 
 .مو€ودا   (1.434)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريبي₱ما بلغ اا₱حراف  ( مو€ودا  3.21فقد بلغ )

وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  س₱ة، (19 -15)ا€₱ساء ا€مبحوثات ا€اتي مدة زواجهن تتراوح بين  اﾝثاﾝثة: ئةاﾝف -3
ويبلغ متوسط عدد  ا€مبحوثات،وتحتل ا€مرتبة ا€ثا€ثة من حيث عدد ا€₱ساء  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 22.5)

 مو€ودان.( 2فقد بلغ ) ا€فئة،€هذ₲  ا€معيارياا₱حراف  ( مو€ودا ، أما4.62ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )
 وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة فأ₫ثر،س₱ة( 20)ن هء ا€مبحوثات ا€اتي ت₫ون مدة زواجا€₱سا اﾝرابعة:اﾝفئة  – 4
أما اا₱حراف  مو€ودا ، (6.99)متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  أما ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء ( %7.26)

 مو€ودا . (2.707)€هذ₲ ا€فئة فقد بلغ  ا€معياري
متوسط اا₱حراف ₫ما أن  مو€ودا ، (4.29)بلغ قد متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€مجموعة  سبق أن ياحظ مما -5 

اتجاها  تصاعديا  في عاقة اتخذ  ا€موا€يد قدوياحظ أيضا  أن متوسط عدد  مو€ودا ، (2.663)بلغ  قد ا€معياري
زيادة معدل ا€خصوبة مع  إ€ىمما يشير بوضوح  ا€معياري₱حراف و₫ذ€ك معدل اا ا€زواج،زيادة مدة طردية مع 
 ا€زواج.طول فترة 

، ومدة ا€زواج ا€موا€يد،اإحصائية ا€تي أجريت €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  اإختبارات تشير -6
وبلغت  ا€متغيرين،درجة اارتباط بين ارتفاع مما يدل على  ETA-TEST) )(0.69)₱تيجة اختبار  ف₫ا₱ت

 (.4927)( F-TEST) قيمة اختبار
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 .متوسط عدد اﾝمواﾝيد ومدة اﾝزواج بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:14-2جدول رقم )

 لفئاتﾝمدة اﾝزواج 
متوسط عدد 

 مواﾝيدﾝا

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 تايإاختبار  ヱ 2.00 3296 20.5 .9970واتس10اقل من 

 (0.69) 1.434 30.2 4853 3.21 سヱة 10-14

 F–اختبار  2.009 22.5 3622 4.62 سヱة 15-19

 ((4927 2.707 26.7 4298 6.99 سヱة فأﾜثر 20
  2.663 100.0 16069 4.29 اإجماﾝي

 م(2013 اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي :)اﾝمصدر     

 
 
  مبحوثات بحسبﾝساء اヱﾝيد،عدد توزيع اﾝمواﾝووجود زواج سابق  ا  
، وقد ساء ا€مبحوثات بحسب عدد ا€موا€يد، ووجود زواج سابق( توزيع ا€₱15-2توضح بيا₱ات ا€جدول رقم )     

 ₫ا€تا€ي:وسيتم استعراض بيا₱ات ا€جدول  ا€عاقة،فئتين ₾غراض بحث تلك  إ€ىتم تقسيم أعداد ا€₱ساء 
%( من عدد ا€₱ساء 3.4)، وتبلغ ₱سبتهن قبل ا€زواج ا€حا€ي €هن زواج سابقمن ₫ان  :اﾝفئة اأوﾝى -1

( 2.429)وبلغ اا₱حراف ا€معياري  مو€ودا ،( 4.25)ا€مبحوثات، أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ 
₫ما أن هذ₲ ا€₱تيجة تتماشى مع  ا₾خرى،₱سبة ا€فئة  إ€ىوياحظ أن ₱سبة هذ₲ ا€فئة متواضعة با€قياس  مو€ودا .

  ا€زوجين.طبيعة ا€مجتمع ا€يم₱ي ₫مجتمع محافظ تقل فيه ₱سبة اا₱فصال بين 
%( من عدد 96.6)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€حا€ي،فئة من €م ي₫ن €هن زواج سابق قبل ا€زواج  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2

( 2.480)اف ا€معياري ₫ما يبلغ اا₱حر  مو€ودا ،( 3.96)ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات،ا€₱ساء 
وياحظ أن متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة قريب جدا  من متوسط عدد ا€موا€يد ا€ذي شوهد في مسح  مو€ودا .

 (.3.95م )2014ميزا₱ية ا₾سرة 
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 سابق €دىووجود زواج  ا€موا€يد،ع₱د إجراء ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد   - 9
 ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج €مبحوثات،اا€₱ساء 

-F)وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبار  ETA-TEST) )(0.040،)ربلغت قيمة اختبا ا€متغيرين، فقددا€ة احصائية يبن 

TEST( ا€ذي بلغت قيمته )5492.) 
 سط عدد اﾝمواﾝيد ووجود زواج سابقمتو  بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:15-2جدول رقم )

متوسط عدد  زواج سابق
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

ااヱحراف  اヱﾝسبة
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.52 113020 3.4 2.429عم

 (0.040) 2.480 96.6 3258067 3.96 ا

 F-اختبار  2.480 100.0 3371087 3.98 اإجماﾝي

     5492)) 
 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة 

 

إن ا€تطرق €موضوع ₫يفية ا₱تهاء ا€زواج ا€سابق €ل₱ساء في ا€يمن إحصائيا  من ا€قضايا ا€جديدة ا€تي €م        
ا€زواج ا€سابق بين ا€زوجين  ا₱تهاء( ₫يفية 16-2)رقم وتوضح بيا₱ات ا€جدول  قبل.يسبق ا€حديث ع₱ها ₫ثيرا  من 

وسيتم ا€تطرق €تلك ا€حاات  ا€سابق.ووفاة ا€زوج  وا€ُخلع، ا€طاق، هي:€ل₱ساء ا€مبحوثات في حاات ثاث 
 ₫ا€تا€ي:

ن عدد ا€₱ساء %( م53.7)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  با€طاق،من ا₱تهى زواجهن ا€سابق  :اأوﾝىاﾝفئة  -1
( 2.4)أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  مو€ود،( 3.4)ا€مبحوثات، ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

 وتحتل هذ₲ ا€فئة ا€مرتبة ا₾و€ى بين ا€ثاث ا€فئات في ا€جدول. مو€ود،
وتبلغ  ا€زوجة،ا€زوجية بطلب من أي بطلب إ₱هاء ا€عاقة  با€خلع،من ا₱تهى زواجهن ا€سابق  :اﾝثاヱيةاﾝفئة  -2

( مو€ودا ، 2.99)₫ما يبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 4.7)₱سبة هذ₲ ا€فئة 
وتع₫س  ا₾خرى،ا€فئات  إ€ىوياحظ أن ₱سبة هذ₲ ا€فئة متواضع با€قياس  مو€ود.( 1.8)واا₱حراف ا€معياري 

 ا€₱سبة.₫ما أن ا€عادات وا€تقا€يد ااجتماعية تلعب دورا  ₫بيرا  في تد₱ي هذ₲  ظ،ا€محافطبيعة ا€مجتمع ا€يم₱ي 
%( من عدد 41.1)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€سابق،من ا₱تهى زواجهن ا€سابق بموت ا€زوج  :اﾝثاﾝثةاﾝفئة  -3

₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة غ ااويبل مو€ودا ،( 4.47)أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€مبحوثات،ا€₱ساء 
(2.3).  
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 سابق €دىووجود زواج  ا€موا€يد،ع₱د إجراء ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد   - 4
 ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،ا€₱ساء 

 اختبار  أن ₱تيجة₫ما  ETA-TEST) )(0.24،)رد بلغت قيمة اختبافق ا€متغيرين،دا€ة احصائية يبن 
(F-TEST( ا€ذي بلغت قيمته )ان ضعيفا .6338₫ ) 

 متوسط عدد اﾝمواﾝيد وﾜيفية اヱتهاء اﾝزواج اﾝسابق بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات اﾝمتزوجات سابقا  (:16-2جدول رقم )
ﾜيفية اヱتهاء 
 اﾝزواج اﾝسابق

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

ااヱحراف  اヱﾝسبة
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ااحصائية

 اختبار ايتا 2.324 53.7 161249 3.41 طاق

 (0.244) 1.751 4.7 14043 2.99 ُخلع

 F-اختبار  2.308 41.1 124031 4.47 وفاة اﾝزوج

 ((6338 2.360 100.0 300634 3.82 اإجماﾝي
 م(2014ة )اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسر 

 
2-5  
 :  
 إ€ى( 17-2رقم )تشير بيا₱ات ا€جدول و  ،عوامل ا€مؤثرة على ا€خصوبةيعد ا€مستوى ا€تعليمي €أم من ا€  

ب سفئات بح إ€ىحيث تم تقسيم ا€₱ساء ا€مبحوثات ، وا€يد، وا€مستوى ا€تعليمي €أما€عاقة بين متوسط عدد ا€م
  يلي:وتبين بيا₱ات ا€جدول ما  ا€تعليمي €أم.ا€مستوى 

، ويبلغ متوسط عدد ء ا€مبحوثاتمن عدد ا€₱سا %(55.7هن ₱سبة )، وتمثل فئتياتا₾م :اﾝفئة اأوﾝى -1
ويشير ارتفاع  مو€ودا . (2.824€هذ₲ ا€فئة فقد بلغ ) ا€معياريا اا₱حراف ، أمموا€يد (5.11ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )

3.41
2.99

4.47

0

1

2

3

4

5

ベطا ُخヤع ヱفゅة الزヱج

 ュشكل رق(≪-≒≒ ) れゅثヱء المبحゅزيع النسヱت
المتزヱجれゅ سゅبقゅ بحسゆ متヱسط عدد المヱاليد 

ベبゅاج السヱء الزゅヰانت るيヘكيヱ



 

 

 
 ヵヶ م2018 -مؤشرات الخصوبة والسلوك اانجابي في الجمهورية اليمنية وعاقته بالفقر

وخاصة بين أوساط  ا€يم₱ي،مدى ا₱تشار ا₾مية في أوساط ا€مجتمع  إ€ىبين ا€₱ساء ا€مبحوثات ₱سبة ا₾ميات 
  ا€₱ساء.

وتحتل  %(،8.5€فئة )وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا )اابتدائي(،أ₫ملن ا€مرحلة ا€تعليمية ا₾و€ى من  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2
 (4.43ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ) ا€مجموعة.فئات هذ₲ ة من حيث ا€عدد بين ا€مرتبة ا€رابع

  مو€ودا . (2.472€هذ₲ ا€فئة فقد بلغ ) ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا .
أما  ا€مبحوثات،€₱ساء %( من حجم ا23.7)₱سبتهن وتبلغ  ااساسية،من أ₫ملن ا€مرحلة  اﾝثاﾝثة:اﾝفئة  -3

( 1.860)₫ما بلغ اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة  مو€ودا ،( 3.07متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ )
 مو€ودا .

أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  %(،0.3وتبلغ ₱سبتهن ) ا€ثا₱وية، قبلمن €ديهن دبلوم  اﾝرابعة:اﾝفئة  – 4
 مو€ودا .( 1.488واا₱حراف ا€معياري ) مو€ودا ،( 3.52فقد بلغ )

ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  %(،8.9وتبلغ ₱سبتهن ) ا€عامة،من أ₫ملن ا€ثا₱وية  اﾝخامسة:اﾝفئة  -5
 مو€ودا .( 1.634أما اا₱حراف ا€معياري €ها فقد بلغ ) مو€ودا ،( 2.85)
أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲  %(،0.8غ ₱سبتهن )وتبل ا€ثا₱وية،من €ديهن دبلوم بعد  اﾝسادسة:اﾝفئة  – 6

 مو€ودا .( 1.738واا₱حراف ا€معياري ) مو€ودا ،( 2.95ا€فئة فقد بلغ )
وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  أعلى،أو  ا€جامعية(، )ا€مرحلةفئة من أ₫ملن ا€ب₫ا€وريوس  اﾝسابعة:اﾝفئة  -7
مو€ودا ، أما اا₱حراف ا€معياري فقد بلغ  (2.57%(، وقد بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )2.1)
(1.554.) 
وعاقته با€مستوى  ا€مبحوثات،€ل₱ساء ( أن متوسط عدد ا€موا€يد 17-2ياحظ من خال ا€جدول رقم ) – 8

 ةا€فئ₫ما ياحظ أن  مو€ودا ،( 2.663فقد بلغ ) ا€معياريا₱حراف ا ماأ موا€يد،( 4.29قد بلغ ) ا€تعليمي
ارتفاع ₱سبة  إ€ىير بوضوح وهوما يش ا€مبحوثات،%( من ا€₱ساء 55.7على ₱سبة ) تحوذتا₾و€ى قد اس

 ا€مبحوثات،€ل₱ساء  أما فيما يتعلق بعاقة ا€خصوبة با€مستوى ا€تعليمي ا€₱ساء.أوساط  وا₱تشارها في، ا₾مية
ستوى ا€تعليمي ف₫لما ارتفع ا€م ا€متغيرين،أن ه₱اك عاقة ع₫سية بين  إ€ىفإن بيا₱ات ا€جدول تشير بوضوح 

حيث ياحظ أن  ا€مصاحبش₫ل ا€توضيحي €ذ€ك أيضا  ا إ€ىويشير  ا€موا€يد.ا₱خفض متوسط عدد €أم 
€لفئة بي₱ما بلغ متوسط معدل ا€موا€يد  ،مو€ودا   (5.11قد بلغ ) )ا₾ميات(ئة ا₾و€ى فمتوسط عدد ا€موا€يد €ل

مع هذ₲ ا€₱تيجة متوافقة  وا€واقع أن .دا  فقط( مو€و 2.57)أعلى(  ، أويوسا₾خيرة )من حصلن على ا€ب₫ا€ور 
 .ا€بلدان وخاصة في ا€دول ا€₱امية ₱تائج ا€بحوث وا€دراسات ا€تي أجريت في ₫ثير من
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وا€مستوى  ا€موا€يد،اإحصائية ا€تي أجريت €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتفيما يتعلق ب -9
أظهرت أن ه₱اك  ( قدF - TESTو ،ETA-TESTاختبارين )أن ₱تائج تطبيق ا₱جد  €أم،ا€تعليمي 
وأ₫د هذ₲  ETA-TEST) )(0.374،)فقد بلغت ₱تيجة اختبار  ،ذات دا€ة احصائية يبن ا€متغيريناختافات 

  .( فقط434.999) ( ا€ذي بلغت قيمتهF-TEST) ا€₱تيجة اختبار
 ا€موا€يد،متوسط عدد  تعليمي، وا₱خفاضا€بين ارتفاع ا€مستوى  ا€عاقة ا€ع₫سيةفيما يتعلق بظهور  -10

 م₱ها:فا€واقع أن ه₱اك عدة أسباب €ذ€ك 
فقد وخصوصا €دى اامهات في هذ₲ ااسر، وعليه  عام،بش₫ل تد₱ي ا€مستوى ا€تعليمي €دى ا€مرأة ا€يم₱ية  -أ

إن ظهور ومن ثم ف ا€متعلمات،ا€₱ساء ة بوتد₱ي ₱س ا₾مية،ارتفاع ₱سبة احظ₱ا من خال بيا₱ات ا€جدول 
 ا€موا€يد يبدو م₱طقيا . متوسط عدد، وا₱خفاض ارتفاع ا€مستوى ا€تعليميا€عاقة ا€ع₫سية بين 

ومن ثم تقل فترة  ا€متعلمات،تأخر سن ا€زواج ع₱د ا€₱ساء  إ€ىتشير ₫ثير من ا€بحوث وا€دراسات  –ب 
 ا€متعلمات.€دى ا€₱ساء ا€موا€يد  عددمتوسط  €ذ€كفيقل تبعا  €ديهن،اإ₱جاب 

فيعملن  ا€حمل،اسبا  من ا€ثقافة يجعلهن يعين مخاطر ت₫رار ي₫ون €دى ا€₱ساء ا€متعلمات قدرا  م₱عادة ما  -ج
 ا€متعلمات.€دى ا€₱ساء ا€موا€يد  عددتخفيض متوسط على وهو ما يعمل  وآخر،على ا€مباعدة بين حمل 

ويحاو€ن  با₾عمال،فهن ي₱شغلن  ومن ثم بأعمال،يلتحقن بعد ا€تخرج ₱سبة ₫بيرة من ا€₱ساء ا€متعلمات  -د
وهذا  اإ₱جاب،ا€تف₫ير في  ثم يبدأن ا€عمل،تأخير ا€حمل في بداية ا€حياة ا€وظيفية حتى تستقر أوضاعهن في 

 ا€متعلمات.ا€موا€يد €دى ا€₱ساء  عددي₱خفض متوسط ثم ومن  اإ₱جاب،على تقصير فترة ا₾مر يعمل 
يستخدمن وسائل ت₱ظيم ا€تي تجعلهن  ة€متعلمات ا€قدرة ا€ماديفي غا€ب ا₾حوال ي₫ون €دى ا€₱ساء ا -هأ 

 €ديهن.ومن ثم يقل متوسط عدد ا€موا€يد ، ا₾سرة
فيعملون على  أوادها،تعليم  إ€ىوتتطلع ا₾سر ا€متعلمة  ا€متعلمين،ا€رجال ا€₱ساء ا€متعلمات يتزوجن من  -و

 واد.ا₾ل عدد ا₾واد حتى يتم₫₱وا من اإ₱فاق على تعليم تقلي
ومن ثم فإن ا₾سر ذات ا€تعليم ا€عا€ي عادة ما تس₫ن  ا€حضرية،ن دا يتوفر ا€تعليم ا€عا€ي إا في ا€م -ز

جملة من ا€ظروف ااقتصادية  بح₫مفي ا€مدن أقل م₱ه في ا€ريف  عدد ا€موا€يدمتوسط  معروف أنوا€ ا€مدن،
  .ا€موا€يد متوسط عددتخفيض تعمل باتجا₲  وااجتماعية ا€تي
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 .متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝأم بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:17-2جدول رقم )
اﾝمستوى اﾝتعليمي 

 ﾝأم

عدد  متوسط
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

ااヱحراف  اヱﾝسبة
 اﾝمعياري

 ختباراتاا
 ااحصائية

  2.824 55.7 8967 5.11 أمية

 ختبار ايتاا 2.472 8.5 1370 4.43 ابتدائي

 (0.374) 1.860 23.7 3813 3.07 أساسي / موحد

 F–اختبار  1.488 0.3 50 3.52 دبلوم قبل اﾝثاヱوية

 (434.999) 1.634 8.9 1425 2.85 ثاヱوية

  1.738 0.8 124 2.95 دبلوم بعد اﾝثاヱوي

  1.554 2.1 344 2.57 جامعي فأعلى

  2.663 %100.0 16093 4.29 اإجماﾝي

 م(2013اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي  )اﾝمصدر:

 

 

 :  
متوسط عدد ا€موا€يد ، وا€مستوى ا€مبحوثات بحسب  ا₾مهات فيما سبق با€حديث €توزيع ا€₱ساءتعرض₱ا      

ا€موا€يد ،  بحسب متوسط عدد باء ا€مبحوثيناآث €توزيع با€حدي ، وفي هذ₲ ا€فقرة س₱تعرضهاتا€تعليمي €أم
 في هذ₲ ااسر و€يس ا€ذ₫ور( €₽باء)أي أن هذ₲ ا€مؤشر مرتبط با€مستوى ا€تعليمي  €أبيمي وا€مستوى ا€تعل

ومن ثم فإن ، ين ا€رجل وا€مرأة عن طريق ا€زواجهو أمر مشترك ب، وا€واقع أن إ₱جاب ا₾ب₱اء )ب₱ين وب₱ات( 
تعليم ابد من ا€حديث عن بل من جا₱ب واحد ، ، وعاقته با€خصوبة ا€بشرية ا ي₫في  ا₾متعليم ن ا€حديث ع

  .وا₾معملية مشتر₫ة بين ا₾ب ، إ₱جاب ا₾ب₱اء هوأن ا₾ب وعاقته با€خصوبة باعتبار 
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€مستوى او  ا€موا€يد،بحسب معدل  ا€مبحوثين،اآباء تقسيم  إ€ى( 18-2) تشير بيا₱ات ا€جدول رقم     
وهو ₱فس  €₽باء،بحسب ا€مستوى ا€تعليمي سبع فئات  إ€ىاآباء  متقسيتم حظ أ₱ه قد ويا €أب.ا€تعليمي 

استعراض بيا₱ات وسيتم  إحصائي.وذات مد€ول  مم₫₱ة،سيجعل ا€مقار₱ة  اوهو م €أمهات،ا€تقسيم ا€ذي تم 
  ₫ا€تا€ي:ا€جدول 

أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ  %(،18.4€فئة )وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا ا₾ميون، اأوﾝى:اﾝفئة  -1
ظ أن متوسط عدد ا€موا€يد ياح مو€ودا ،( 3.104)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياري₫ما بلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 5.70)

ويؤ₫د معدل ارتفاع ₱سبة ا₾مية  ا€معياري.و₫ذ€ك اا₱حراف  ا€مجموعة،هو ا₾على بين فئات ا€فئة €هذ₲ 
ر على وهو أمر €ه أثر ₫بي ا€₱ساء،أو  ا€رجال،سواء بين  ا€يم₱ي،في ا€مجتمع  ارتفاع ₱سبة ا₾مية €₽باء،

 ا€خصوبة ا€بشرية في ا€يمن 
ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد  %(،13.8وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) اابتدائية.أ₫مل ا€مرحلة من  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2

  ( مو€ودا .2.803فيبلغ )€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريف أما اا₱حرا مو€ودا ،( 5.05)€هذ₲ ا€فئة 
، ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد %(26.1وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) ااساسية،من أ₫مل ا€مرحلة  اﾝثاﾝثة:اﾝفئة  -3

 ( مو€ودا . 2.312فيبلغ ) ا€معيارياا₱حراف ، أما ( مو€ودا  3.70ا€فئة )€هذ₲ 
، ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد %(1.1وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) €ثا₱وية،ا€ديه دبلوم قبل من  :اﾝرابعةاﾝفئة  - 4

 ( مو€ودا . 2.531فيبلغ ) ا€معياري، أما اا₱حراف ( مو€ودا  4.65) €هذ₲ ا€فئة
أما متوسط عدد  %(،23.7وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) ا€عامة، ا€مرحلة ا€ثا₱ويةمن أ₫مل  اﾝخامسة:اﾝفئة  – 5

 مو€ودا .( 2.202)€ها  ا€معياري₫ما بلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 3.64بلغ )فقد  ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة
يبلغ متوسط  ا₫م، %(4.6وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) ا€ثا₱وية،دبلوم بعد على  امن حصلو  اﾝسادسة:اﾝفئة  – 6

 ( مو€ودا .2.481فقد بلغ ) ا€معياري، أما اا₱حراف ( مو€ودا  4.36عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )
ويبلغ  %(،11.8وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة )، فأعلى( )جامعيمن حصلوا على ب₫ا€وريوس  اﾝسابعة:ئة اﾝف -7

 (.2.326€ها ) ا€معياري₫ما يبلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 3.76عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )متوسط 
وعة قد أن متوسط عدد ا€موا€يد €جميع فئات هذ₲ ا€مجمر يظه (18-2من خال بيا₱ات ا€جدول رقم ) – 8

 مو€ودا .( 2.663€لمجموعة قد بلغ ) أما اا₱حراف ا€معيار مو€ودا ،( 4.29)بلغ 
، وا€مستوى اارتباط بين متوسط عدد ا€موا€يداإحصائية ا€تي أجريت €تحديد درجة  ااختباراتفيما يتعلق ب -9

أظهرت أن ه₱اك  ( قدF - TESTو ،ETA-TEST، ₱جد أن ₱تائج تطبيق ااختبارين )باءا€تعليمي €₽
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وأ₫د هذ₲  (،ETA-TEST)( )0.307اختبار  قيمة ، فقد بلغتذات دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين عاقة
 ( فقط.238.978( ا€ذي بلغت قيمته )F-TESTاختبار )ا€₱تيجة 

  ا€تا€ية:با€ماحظات يم₫ن ا€خروج  ا€سابقة،ومن خال استعراض وضع ا€فئات   -10
و₫ذ€ك ا€حال  ا€يم₱ي،من ارتفاع ₱سبة ا₾مية في أوساط ا€مجتمع د ما سبق ذ₫ر₲ بيا₱ات ا€جدول تؤ₫  –أ 

أباء ، فهذ₲ ا€₱سبة تمثل باءآاحيث ظهرت ₱سبة ا₾مية مرتفعة في أوساط ( 18-2با€₱سبة €لجدول رقم )
 ا€₱ساء ا€مبحوثات. أطفال
وهي  €₽باء،ع ا€مستوى ا€تعليمي ا€موا€يد مع ارتفا عددت₱اقص متوسط  إ€ىتشير بيا₱ات ا€جدول بوضوح  –ج 

، با€خصوبة في أوساط ا€₱ساءع₱د ا€حديث عن عاقة ا€مستوى ا€تعليمي  ا₱فس ا€₱تيجة ا€تي تم ا€توصل إ€يه
مع ارتفاع ا€موا€يد  عددأسباب ا₱خفاض متوسط ₫ما أن  (،18-2حيث تظهر ذ€ك بيا₱ات ا€جدول رقم )

وقد سبق ذ₫ر بعضا  من هذ₲ ا₾سباب ع₱د ا€حديث  واآباء.هات €دى ا₾ما€مستوى ا€تعليمي ت₫اد ت₫ون واحدة 
 ا€موا€يد.بمتوسط عدد وعاقته  €أم،عن ا€مستوى ا€تعليمي 

 
 متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝأب بحسب(: توزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات 18-2جدول رقم )

اﾝمستوى اﾝتعليمي 
 ﾝأب

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 حوثاتاﾝمب

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

  3.104 18.4 2961 5.70 أميون

 اختبار ايتا 2.803 13.8 2212 5.05 ابتدائي

 (0.307) 2.312 26.1 4202 3.70 أساسي / موحد

 F–اختبار  2.531 1.1 182 4.65 دبلوم قبل اﾝثاヱوية

 (238.978) 2.202 23.7 3817 3.64 ثاヱوية

  2.481 4.6 735 4.36 بلوم بعد اﾝثاヱويد

  2.326 11.8 1901 3.76 جامعي فأعلى

  2.663 %100.0 16084 4.29 اإجماﾝي

 م(2013)اﾝمصدر: اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي    
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2-6  

 

بحا€ة عدد ا€موا€يد يتأثر با€خصوبة أن متوسط عاقة ا€فقر عن وا€دراسات ا€تي أجريت  ا€بحوث،تشير   
ا€مجتمعات أن  ا€خصوص،وقد أظهرت تلك ا€بحوث وا€دراسات ا€ي أجريت بهذا  ا€مجتمع،ا€فقر ا€تي يعيشها 

( ا€خاص 19-2لي استعراض بيا₱ات ا€جدول رقم )وسيتم فيما ي ا€خصوبة.فقرا  يرتفع فيها معدل ا₾₫ثر 
من ا€فئة ا₾و€ى  هما:فئتين  إ€ىحيث تم تقسيم ا€₱ساء ا€مبحوثات  ا€يم₱ية،في ا€حا€ة  بعاقة ا€خصوبة با€فقر

 ا€وط₱ي(.خط ا€فقر  )تحتمن هن وا€فئة ا€ثا₱ية  ا€وط₱ي(،فوق خط ا€فقر )هن 
%( من عدد ا€₱ساء 53.4)₱سبة هذ₲ ا€فئة  وتبلغ ا€وط₱ي،خط ا€فقر مستوى ن هن فوق م اأوﾝى:اﾝفئة  -1

فيبلغ €هذ₲ ا€فئة  ا€معياري اا₱حراف، أما مو€ودا  ( 3.53€هذ₲ ا€فئة ) ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد ا€مبحوثات،
  ( مو€ودا .2.300)
د ا€₱ساء %( من عد46.6وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) ا€وط₱ي،من هن تحت مستوى خط ا€فقر  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2

€هذ₲ ا€فئة فقد  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.43أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ ) ا€مبحوثات،
  ( مو€ودا .2.569بلغ )
)من هن ا€فئة ا€ثا₱ية  د €دىارتفاع متوسط عدد ا€موا€ي إ€ىبوضوح ( 19-2رقم )تشير بيا₱ات ا€جدول  -3

وهذ₲  %(،25عن سابقتها ب₱سبة )ا€فئة متوسط عداد ا€موا€يد €هذ₲ زيد يحيث  (ا€وط₱يتحت مستوى خط ا€فقر 
 ا€س₫ان. ا€شرائح ا€فقيرة من €دىيرتفع  ا€₱تيجة تؤ₫د ما سبق ذ₫ر₲ من أن متوسط عدد ا€موا€يد

ء وحا€ة ا€فقر €ل₱سا ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتع₱د إجراء   - 4
دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،
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 ، وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبارETA-TEST)  )(0.180)اختبار  قيمةفقد بلغت  ،يبن ا€متغيريناحصائية 
(F-TEST( ا€ذي بلغت قيمته )119817.) 
 تفقد أظهر  ا€خصوبة،وارتفاع معدل  ا€فقر،معدل بين ارتفاع  فيما يتعلق بأسباب ظهور ا€عاقة ا€طردية -5

  يلي:في هذا ا€مجال مجموعة من ا₾سباب €عل أهمها ما ا€تي أجريت ا€بحوث وا€دراسات ا€سابقة 
في راء غير قادرين على ااستفادة من ا€وسائل ا€حديثة قجعل ا€ف، وبا€تا€ي يا€فقر يورث ا€جهل -1

 ا€فقيرة.€موا€يد في ا€مجتمعات ا ، فيرتفع عددا₾سرةم يت₱ظ
بسبب تعدد ومن ثم يرتفع معدل ا€موا€يد  ا€زوجات،ت₱تشر في ا€مجتمعات ا€فقيرة عادة تعدد  -2

 . ا€زوجات
 ا€زراعي،في اا₱تاج  في ا€مجتمعات ا€زراعية على أ₱ه عامل مساعد ا₾طفال₫ثرة  إ€ىي₱ظر  -3

  ا₾سرة.ومن ثم ا€مساعدة في إعا€ة 
أ₱هم مصدر  –م₱هم  وخاصة ا€ذ₫ور –₫ثرة ا₾ب₱اء  إ€ىقيرة عادة ما ي₱ظر في ا€مجتمعات ا€ف -4

 .دل اإ₱جاب في ا€مجتمعات ا€فقيرة، ومن ثم يرتفع مع، أو قبائلهم₾سرهمفخر وقوة 
، فيرتفع ومن ثم تطول فترة اإ₱جاب €أسرة، معات ا€فقيرة عادة ا€زواج ا€مب₫رت₱تشر في ا€مجت -5

 ا€موا€يد. متوسط عدد
 .متوسط عدد اﾝمواﾝيد وحاﾝة اﾝفقر بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:19-2رقم )جدول 

 حاﾝة اﾝفقر
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا 2.300 53.4 1900713 3.53 فوق خط اﾝفقر اﾝوطヱي

 (0.180) 2.569 46.6 1659759 4.43 تحت خط اﾝفقر اﾝوطヱي

 F–اختبار  2.470 100.0 3560472 3.95 اإجماﾝي

     (119817) 

 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة     

 

ا€متغيرات  من ثر على ₫ثيرل يؤ مستوى ا€دخذ€ك أن  €لخصوبة،من ا€محددات ا€رئيسية خل يعد مستوى ا€د    
₫ما أن  ا€جديدة،ااستفادة من ا€خدمات ا€صحية  وا€قدرة على ا€تعليم،مستوى  مثل:تؤثر على ا€خصوبة  يا€ت

 ا€فقر.ا€محدد ا€رئيسي €مستوى مستوى ا€دخل يعد 
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. ل، ومستويات ا€دخبحسب متوسط عدد ا€موا€يد، توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات (20-2يوضح ا€جدول رقم )   
قد تم تقسيم ا€₱ساء ف، ومستويات دخول ا€₱ساء ا€مبحوثات ،ا€عاقة بين متوسط عدد ا€موا€يد و₾غراض توضيح
  ₫ا€تا€ي:. وسيتم استعراض محتويات ا€جدول ست فئات إ€ىدخو€هن مستويات ا€مبحوثات بحسب 

%( من عدد ا€₱ساء 37.7)، وتبلغ ₱سبتهن (ل)مائة أ€ف لهن أقل من دخمن مستوى  :اﾝفئة اأوﾝى -1
توسط أعداد ا€موا€يد €لفئات م، وهو ا₾على بين مو€ود (5.7)ما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ أ، ا€مبحوثات

  مو€ودا .( 3.034)€هذ₲ ا€فئة  ا€معيارياا₱حراف ₫ما يبلغ ، ا€ست
 وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ،(مئتي أ€ف ل إ€ىمائة أ€ف )هي من بلغ مستوى دخلهن، من  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2
€هذ₲ ا€فئة  ا€معياري₫ما بلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (4.58)فقد بلغ  متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ا، أم%(24.8)
 مو€ودا .( 2.574)
 %(13.6وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة ) ل،ف ثاثمائة أ€ إ€ىتوى دخلهن من مئتي أ€ف من بلغ مس اﾝثاﾝثة:اﾝفئة  -3

 ا€معياري₫ما يبلغ اا₱حراف  مو€ودا . (4.95)ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات،€₱ساء من عدد ا
 مو€ودا .  (2.176)€هذ₲ ا€فئة 

من  (%7.2)₱سبتهن وتبلغ  (،أربعمائة أ€ف ل إ€ى أ€ف ثاثمائة)مستوى دخلهن من من بلغ  اﾝرابعة:اﾝفئة  -4
€هذ₲  ا€معياري₫ما يبلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (4.24)وسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ويبلغ مت ا€مبحوثات،عدد ا€₱ساء 

 مو€ودا .( 1.363ا€فئة )
%( 2وتبلغ ₱سبتهن ) (،خمس مائة أ€ف ل إ€ىأربعمائة أ€ف )من من بلغ مستوى دخلهن  اﾝخامسة:اﾝفئة  -5

₫ما بلغ  مو€ودا ، (4.24)ذ₲ ا€فئة فقد بلغ ما متوسط عدد ا€موا€يد €هأ ا€فئة،من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات €هذ₲ 
 مو€ودا .( 1.454)€ها  ا€معيارياا₱حراف 

%( من عدد ا€₱ساء 12.3)وتبلغ ₱سبتهن  (،خمسمائة أ€ف ل فأ₫ثر)من بلغ مستوى دخلهن  ا€سادسة:ا€فئة  -6
 ا€معياري₫ما يبلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (5.10)يبلغ ف ا€فئة،أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲  ا€فئة،ا€مبحوثات €هذ₲ 

 مو€ودا . (2.749)€هذ₲ ا€فئة 
 (4.93)بلغ  ا€ست قدعدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئات أن متوسط  ا€فئة،يظهر من خال ا€جدول ا€خاص بهذ₲  -7

 مو€ودا . (2.688)فقد بلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ،
€ل₱ساء مستوى ا€خول و  ا€موا€يد،ارتباط بين متوسط عدد اإحصائية €تحديد درجة ا ااختباراتع₱د إجراء   - 8 

دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج، ا€مبحوثات
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وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة  ETA-TEST) )(0.156،)، فقد بلغت قيمة اختبار إا أ₱ها ضعيفةاحصائية يبن ا€متغيرين 
 (.621ي بلغت قيمته )( ا€ذF-TEST)اختبار 

  ة:يا€تا€يم₫ن إبداء ا€ماحظات  (،20-2)م ل رقو ا€جد بيا₱ات خال من -9
مع زيادة مستويات ا€دخول ما عدا ا€فئة ا₱خفاض متوسط عدد ا€موا€يد  إ€ىتشير ا€بيا₱ات بش₫ل واضح  -أ 

متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة في  ويأتي (،5.10)، فقد بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ا€سادسة ا₾₫ثر دخا  
عد يإذ €هذ₲ ا€فئة  ا€معياري، و₫ذ€ك في اا₱حراف ا₾قل دخا  داخل ا€مجموعةا€درجة ا€ثا₱ية بعد ا€فئة ا₾و€ى 

 ا€مجموعة.ا₾على بين فئات هذ₲ 
يد €هذ₲ ويعد متوسط عدد ا€موا€ ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 78.1تش₫ل ا€فئات ا€ثاث ا₾و€ى ₱سبة ) -ب

 ا€ذ₫ر.ا سبق م₫ا₾على بين ا€فئات ماعدا ا€فئة ا₾خيرة ا€فئات 
، %( من مجموع عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات 12.3تش₫ل ₱سبتها ) ا₾على ذات ا€دخل  ا€سادسةياحظ أن ا€فئة  -ج

ل ₱سب أعداد ا€₱ساء داخاط ا€مجتمع ا€يم₱ي ، ₫ما أن ويستشف من ذ€ك أن ه₱اك تر₫زا  في ا€دخول في أوس
من عدد ا€₱ساء  %(78.1ا₾قل دخا  يش₫ل عددهن ₱سبة ) ا€فئات غير متوازن ، فا€فئات ا€ثاث ا₾€ى 

، ₫ما أن ا€فئتين %( من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات 12.3 ₱سبة )ا€مبحوثات ، بي₱ما تمثل ا€فئة ا₾خيرة ا₾₫ثر دخا  
من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات ، وهو أمر  (%9.7ا€متوسط ا تش₫ان سوى ₱سبة )  لذواتا ا€دخا€رابعة وا€خامسة 

 ا€تفاوت في مستوى ا€دخول في ا€مجتمع ا€يم₱ي .يستشف م₱ه 
عاقة ( ا€خاص ب19-2)حد ₫بير ما أظهرته بيا₱ات ا€جدول رقم  إ€ى (20-2تؤ₫د بيا₱ات ا€جدول رقم ) -د

 ا€موا€يد.ط عدد ، حيث ياحظ أ₱ه ₫لما زاد مستوى ا€دخل قل متوسمتوسط عدد ا€موا€يد با€فقر
 .هن حاصات على مصدر دخل ﾝمن اﾝدخلومستويات  اﾝمواﾝيدمتوسط عدد  بحسب: توزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات (20-2جدول رقم )

 مستويات اﾝدخل
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا 3.034 39.7 49449 5.17 ل أﾝف 100اقل من 

 (0.156) 2.574 24.8 30879 4.85 اﾝف ل 100-200

 F–اختبار  2.176 13.6 16952 4.95 اﾝف ل 200-300

 (621) 1.363 7.7 9604 4.24 اﾝف ل 300-400

  1.454 2.0 2454 2.55 اﾝف ل 400-500

  2.749 12.3 15166 5.10 ل فأﾜثر أﾝفخمسمائة 

  2.688 100.0 124505 4.93 اﾝياإجم

 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة 
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عاقة ، و با€فقرا€موا€يد  عددعاقة متوسط ، تم استعراض (20-2)(، 19-2)ا€سابقين في ا€جدو€ين       
اسب طرديا  مع ارتفاع يت₱ بيا₱ات ا€جدو€ين أن متوسط عدد ا€موا€يدأظهرت  . وقدمتوسط عدد ا€موا€يد با€دخل

عاقة متوسط عدد ا€موا€يد ، وفي هذ₲ ا€₱قطة سيتم ت₱اول ا€دخول مع ارتفاع مستوى، ويت₱اسب ع₫سيا  معدل ا€فقر
 بمؤشر ا€وفرة.

ويدخل في ذ€ك مستوى ، ااقتصادي₱وعا  من ا€رفا₲  فرد€لا€عوائد ا€تي توفر مجموع  إ€ىيشير مصطلح ا€وفرة    
با€رفا₲ مثل ا€خصائص ا€تي تعود على ا€فرد ₫ما يدخل فيها  ،متل₫ها ا€فردي ي، وحجم ا€سلع ا€معمرة ا€تا€دخل

 ويوضح. إ€خ ، أو ا€م₫ا₱ة ااجتماعية .......₫ن، وا€مستوى ا€تعليمي، وا€مستوى ااجتماعيسخصائص ا€م
ا€فئات، خمس فئات بغرض معرفة عاقة تلك  إ€ى ا€₱ساء ا€مبحوثاتم تقسيتم ( أ₱ه قد 21-2ا€جدول رقم )

  ₫ا€تا€ي:وسيتم ذ€ك  با€خصوبة،ااقتصادي  ومستواها
أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  (%21.8)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا₾فقر، ا€₱ساء ا₾و€ى:ا€فئة  -1

 موا€يد. (2.902)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريبلغ اا₱حراف ₫ما  مو€ود، (5.10)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ 
أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 22.5)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€فقيرات،ا€₱ساء  ا€ثا₱ية:ا€فئة  -2

 مو€ودا . (2.721ا€فئة )€هذ₲  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  مو€ود، (4.5)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ 
أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  مو€ودا ، %(21.3)وتبلغ ₱سبتهن  ا€فقر،متوسطات  €ثة:ا€ثاا€فئة  -3
 مو€ودا .( 2.554€هذ₲ ا€فئة ) ا€معياري ₫ما يبلغ اا₱حراف مو€ودا ،( 4.12)
 فيبلغئة أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€ف %(،19.6)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€غ₱يات،ا€₱ساء  ا€رابعة:ا€فئة  -4
 مو€ودا .( 2.525)€هذ₲ ا€فئة  ا€معيارياا₱حراف ₫ما يبلغ  مو€ودا ،( 3.93)
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ويبلغ متوسط  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 14.7)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا₾غ₱ى،ا€₱ساء  ا€خامسة:ا€فئة  – 5
 مو€ودا .( 2.130€هذ₲ ا€فئة ) ا€معيارياا₱حراف ₫ما يبلغ  %(،3.51)عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

 ا€مجموعة€هذ₲  ا€معياري₫ما بلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.29)بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€مجموعة  -6
(2.663.) 

€دى  ا€وفرةومستوى  ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتب فيما يتعلق      
 ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTاختبارين )تطبيق ا أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات، ا€₱ساء

 وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبار (،ETA-TEST)( )0.197فقد بلغت قيمة اختبار ا€متغيرين،دا€ة احصائية يبن 
(F-TEST( ا€ذي بلغت قيمته )162.7.) 

ارتفاع ض مع زيادة €ا₱خفا معدل ا€موا€يدمتوسط اتجا₲  (21-2)ا€جدول  ياحظ من استعراض بيا₱ات     
 (.19،20وهذا يؤ₫د مع ما ورد با€جدو€ين ) (،مؤشر ا€غ₱ي )ا€وفرة

 .متوسط عدد اﾝمواﾝيد ومؤشر اﾝوفرة بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:21-2جدول رقم )
متوسط عدد  مؤشر اﾝوفرة

 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

ااヱحراف  اヱﾝسبة
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا 2.902 21.8 3515 5.10 أفقرا

 (0.197) 2.721 22.5 3621 4.50 فقير

 F–اختبار  2.554 21.3 3432 4.12 متوسط

 ((162.7 2.525 19.6 3156 3.93 غヱي
  2.130 14.7 2369 3.51 اأغヱى

  2.663 100.0 16093 4.29 ااجماﾝي

 م(2013 يمヱياﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝ)اﾝمصدر/            
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، وا€عمل بأجر ،متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب  إ€ى( 22-2)تشير بيا₱ات ا€جدول رقم       
. وسيتم بدون أجرمن يعملن و ، أجرفئتين من يعملن ب إ€ىقد قسمت أعداد ا€₱ساء ا€مبحوثات ، و أو بدون أجر

  ₫ا€تا€ي:استعراض بيا₱ات ا€جدول 
 أما متوسط عدد ا€موا€يد ا€مبحوثات،عدد ا€₱ساء  %( من3.9)وتبلغ ₱سبتهن  بأجر،من يعملن  اأوﾝى:اﾝفئة  -1

 مو€ودا .( 2.042)€ها  ا€معيارياا₱حراف  ويبلغ مو€ودا ،( 3.43€هذ₲ ا€فئة فيبلغ )
أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،من ا€₱ساء  (%96.1)وتبلغ ₱سبتهن  أجر،يعملن بدون من  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2

  مو€ودا .( 2.482) ا€معياريواا₱حراف  مو€ودا ، (3.97)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ 
وا€عمل بأجر أو بدون  ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتفيما يتعلق ب  - 3
ه₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،€دى ا€₱ساء  رأج

وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبار  (،ETA( )0.042) دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين، فقد بلغت قيمة اختبار ارتباطات ذات
(F-TESTا€ذي بلغت قيمته ) (6224.) 
 يلي: اا€جدول ا€سابق يتضح م من خال بيا₱ات -4
ح و وهذ₲ ا€₱سبة تدل بوض ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  %(3.9)حوثات ا€عامات بأجر بمبلغت ₱سبة ا€₱ساء ا€ -أ

غا€بية أن  إ€ىوذ€ك يرجع با₾سرة  ، وا₾عمال ا€خاصةفي ا₾عمال غير ا€م₱ز€يةعلى ضعف مشار₫ة ا€₱ساء 
 .تاحة€شغل ا€وظائف ا€م ايؤهلهن ا€تعليم م ا  قدر  ةا€موظفا₾عمال بأجر تقتضي أن ي₫ون €دى 

 عدة،وهذ₲ ا€₱سبة ا€مرتفعة تع₫س أمور  %(،96.1)ا€مبحوثات ا€عامات بدون أجر بلغت ₱سبة ا€₱ساء  -ب
أن ا€غا€بية ₫ما  ا€متاحة،أو €ديهن قسطا  من ا€تعليم ا يؤهلهن €شغل ا€وظائف ، أغلبهن أمياتربما فهؤاء ا€₱سوة 
يف يعملن في ا€زراعة وربما أغلبهن من س₫ان ا€ر  أجر،€صا€ح ا₾سرة بدون ₫ل أعما€هن بيوت من هن ربات 

 ا€مقاييس.وأيا  ₫ا₱ت ا₾سباب إا أن ا€₱سبة مرتفعة ب₫ل €صا€ح ا₾سرة بدون أجر. 
وهذا يؤ₫د ا€₱تائج  بأجر،ع₱د ا€₱ساء أجر أرفع م₱ه  ياحظ أن متوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€عامات با -ج

€دى وا€₱ساء ا₾ميات أعلى من متوسط عدد ا€موا€يد  ا€فقيرات،ا€₱ساء ا€يد €دى و ن أن متوسط عدد ا€ما€سابقة م
 ا€متعلمات.وا€₱ساء  ا€غ₱يات،ا€₱ساء 
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 متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝعمل مقابل اأجر بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:22-2جدول رقم )

 اﾝعمل مقابل أجر
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

اء عدد اヱﾝس
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 3.43 137565 3.9 2.042عم

 (0.042) 2.482 96.1 3417462 3.97 ا

 F-اختبار  2.468 100.0 3555027 3.95 اإجماﾝي

     (6224) 

 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة 

 

ط هن بأي ₱شاوقيام ،عدد ا€موا€يد بحسب متوسطتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  إ€ى( 23-2)رقم  يشير ا€جدول     
فئتين فئة من  إ€ىتقسيم ا€₱ساء ا€مبحوث وقد تم . بأجر، أو بغير أجر €صا€ح ا₾سرة زراعي،أو غير ، زراعي

وا€فئة ا€ثا₱ية هن من €م  ا€مسح،شهرا  ا€سابقة على ث₱ي عشر €صا€ح ا₾سرة خال ااقتصادي قمن بأي ₱شاط ا
ويم₫ن استعراض بيا₱ات  ا€مسح.€صا€ح ا₾سرة خال ااث₱ي عشر شهرا  ا€سابقة على يقمن بأي ₱شاط اقتصادي 

  ₫ا€تا€ي:ا€جدول 
ويبلغ متوسط ، %( من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات26.1)وتبلغ ₱سبتهن ، ب₱شاط اقتصاديمن قمن  ا₾و€ى:ا€فئة  -1

 مو€ودا .( 2.559€ها فقد بلغ ) ا€معياري₱حراف ، أما اا( مو€ودا  4.65)ا€يد €هذ₲ ا€فئة عدد ا€مو 
، من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات%( 73.9)، وقد بلغت ₱سبتهن من €م يقمن بأي ₱شاط اقتصادي ا€ثا₱ية:ا€فئة  -2 

( 2.387)€هذ₲ ا€فئة  ا€معيارياا₱حراف  مو€ودا ، وبلغ( 3.70بلغ ) ا€فئة، فقدأما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ 
 مو€ودا .

وا€قيام بأي ₱شاط  ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتفيما يتعلق ب  - 3
ه₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،ا€₱ساء  اقتصادي €دى
وأ₫د هذ₲  (،0.169) (ETA-TEST)فقد بلغت قيمة اختبار ا€متغيرين،دا€ة احصائية يبن  ارتباطات ذات
 (.104313( ا€ذي بلغت قيمته )F-TEST)ا€₱تيجة اختبار 

  يلي: مامن خال ا€جدول يتضح  -4
تمثل ₱سبتهن ا€ح ا₾سرة ، أو غير زراعي €صاقتصادي زراعييتضح من ا€جدول أن من قمن بأي ₱شاط  – 1

، أو غير زراعي €صا€ح ا₾سرة ،زراعي، بي₱ما من €م يقمن بأي ₱شاط اقتصادي €₱ساء ا€مبحوثات فقطحوا€ي ربع ا
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₲ ا€مؤشرات تؤ₫د ضعف مشار₫ة ا€₱ساء في ا€₱شاط وهذ ا€مبحوثات،ا€₱ساء أرباع  ثةتمثل ₱سبتهن حوا€ي ثا
  ااقتصادي.

شهرا  12ا€أ خال  اقتصاديوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€اتي قمن بأي ₱شاط ارتفاع متمن ا€واضح أن   -2
أن طبيعة ا€₱شاط ا€ذي قمن به مرتبط بأعمال ا€زراعة وا€رعي أو ااعمال ا€يدوية ا€مؤقتة،  إ€ىا€ماضية، يرجع 

ا€مؤثر على ا€خصوبة  ا€دراسات ا€سابقة على أن ا€عمل ما تؤ₫د₲وهذا  .في خصوبة ا€مرأة ا تؤثرشك  وا€تي با
  .ا€مرأة با€عمل بأجر ا₱شغال بأجر ₱ظرامرتبطا  ما ₫انهو 

 قتصاديامتوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝقيام بأي ヱشاط  بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:23-2جدول رقم )
اﾝقيام بأي ヱشاط 

 اقتصادي
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ختباراتاا
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.65 926511 26.1 2.559عم

 (0.169) 2.387 73.9 2627909 3.70 ا

 F-اختبار  2.469 100.0 3554420 3.95 اإجماﾝي

     (104313) 

 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة 

 

وقد تم  .ا€مبحوثة، ومه₱ة ا€مرأة €موا€يدبحسب متوسط عدد اتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات ( 24-2) بين ا€جدول رقمي 
ذ€ك ا€جدول بيا₱ات . ويم₫ن استعراض ₱هاثمان فئات بحسب ا€مهن ا€تي يزاو€ إ€ىتقسيم ا€₱ساء ا€مبحوثات 

 ₫ا€تا€ي:
، أما متوسط عدد من ا€₱ساء ا€مبحوثات %(88.8) وتبلغ ₱سبتهن ا€₱ساء،من ا يعملن من  :اأوﾝىاﾝفئة  -1

  مو€ودا .( 2.660)€ها  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.27)فيبلغ ا€فئة  ا€موا€يد €هذ₲
وهذ ا يؤ₫د ااست₱تاجات ا€تي  عا€ية،وب₱سبة  ا€مبحوثات،وياحظ أن هذ₲ ا€فئة تحتل ا€مرتبة ا₾و€ى بين ا€₱ساء    

 .مشار₫تها في ا€₱شاط ااقتصادي وا₱خفاضبا€₱سبة €وضع ا€مرأة في ا€مجتمع ا€يم₱ي  سبق اإشارة إ€يها
ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد  %(،1.4) وتبلغ ₱سبهن تخصصية،أو  إدارية، اا  من يعملن أعم :اﾝثاヱيةاﾝفئة  -2

يستشف من تد₱ي هذ₲ ويم₫ن أن  مو€ودا .( 1.906)فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  ( مو€ودا  3.52)€هذ₲ ا€فئة 
مثل عدم ت₱اسب €شغل ا€وظائف اإدارية ₾سباب اقتصادية أن ه₱اك قلة في عدد ا€₱ساء ا€مؤهات ا€₱سبة 

 إ€يها.سبق اإشارة أو ₾سباب اجتماعية  هي₫لة( )بطا€ةمؤهات ا€₱ساء مع ا€وظائف ا€متاحة 
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أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  %(،0.2)فئة وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€ ₫تابية،من يعملن في مهن  اﾝثاﾝثة:اﾝفئة  -3
 جدا ،وهذ₲ ا€₱سبة ₫ما ياحظ متواضعة  مو€ودا . (2.149)€ها  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (3.61فيبلغ )

 ا€ثا₱ية.ذ₫رت با€₱سبة €وضع ا€فئة ب عليها ا₾سباب ا€ي وربما ت₱سح
ويبلغ  %(،0.6)وتبلغ ₱سبتهن  ا€غا€ب،ي أعمال تجارية في أي ف ا€مبيعات،يعملن في  من اﾝرابعة:اﾝفئة  -4

وياحظ أن ₱سبة هذ₲ ا€فئة  مو€ودا .( 2.874)€ها  ا€معياريواا₱حراف  مو€ودا ، (4.63متوسط عدد ا₾واد )
أصحاب ا₾عمال ا€تجارية  وتفضيل‘قلة فرص ا€عمل من ₱احية  إ€ى، وربما يرجع ا€سبب في ذ€ك متواضع
 ا€₱سبة.هذ₲  تد₱ي يا€عادات وا₾عراف ااجتماعية قد تلعب دورا  ف ₫ما أن €لذ₫ور،

ا€₱ساء من عدد  (%7.1)وتبلغ ₱سبتهن  ا€خاصة،أو في ا₾عمال  ا€زراعة،من يعملن في  اﾝخامسة:اﾝفئة  -5
( 2.791)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياري₫ما يبلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.79)ا متوسط عدد ا€موا€يد فيبلغ أم ا€مبحوثات،

وربما أن غلب ا€م₱تسبات  يعملن(،ا  )منهذ₲ ا€فئة تحتل ا€مرتبة ا€ثا₱ية بعد ا€فئة ا₾و€ى وياحظ أن  مو€ودا .
وا₾عمال ا€خاصة ا₾خرى ₫تربية  ا€زراعية،من س₫ان ا₾رياف حيث تغلب في ا₾رياف ا₾عمال €هذ₲ ا€فئة هن 

 إ€خ.وتربية ا€دواجن ......... ا€مابس،وحيا₫ة  ا€مواشي،
تواضع حجم وربما يرجع ا€سبب في  تذ₫ر.₱سبة و€يس €هذ₲ ا€فئة  ا€خدمات،من يعملن في  اﾝسادسة:اﾝفئة  -6

  ااجتماعية.وا€تقا€يد  ₫ا€عادات،ة يواجتماع اقتصادية،عوامل  إ€ىهذ₲ ا€فئة 
ويبلغ  ا€مبحوثات، %( من عدد ا€₱ساء1.3)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  يدوية،ن في مهن من يعمل اﾝسابعة:اﾝفئة  -7

و₫ما ياحظ أن ₱سبة هذ₲  مو€ودا .( 2.443) ا€معياريواا₱حراف  مو€ودا ،( 3.99)متوسط عدد ا₾واد €هذ₲ ا€فئة 
 ا€مابس،وا₾شغال ا€يدوية ا₾خرى ₫حيا₫ة  اا₫سسوارات،وربما تتمحور مه₱هن في ص₱اعة  متواضع،ا€فئة 

ا€تي وا€جمعيات ا€₱سوية  ا€مه₱ية،حدودية ا€دور ا€ذي تلعبه ا€معاهد ويستشف من تواضع هذ₲ ا€₱سبة م وا€مطرزات.
 ا€مجال.₫ما يع₫س ضعف دور ا€دو€ة في هذا  ا€₱سوية،تهتم بتطوير ا€مهارات 

 ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 0.6)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  يدوية،من يعملن في مهن غير  اﾝثامヱة:اﾝفئة  -8
وياحظ من خال  مو€ودا .( 3.073) ا€معياريواا₱حراف  مو€ودا ،( 4.41)€هذ₲ ا€فئة ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد 
 ا€فئة.ا€جدول تواضع حجم هذ₲ 

€دى ا€₱ساء  ةومه₱ة ا€مرأ ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتفيما يتعلق ب  - 9
دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،

هذ₲ ا€₱تيجة  (، وأ₫دETA-TEST)( )0.066اختبا ، فقد بلغت قيمة €₫₱ها ضعيفة احصائية يبن ا€متغيرين
 (.10164( ا€ذي بلغت قيمته )F-TESTاختبار)
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في مهن ا€اتي يعملن  أعلى م₱ه €ل₱ساء ا يعملن€ل₱ساء ا€اتي أن متوسط عدد ا€موا€يد ياحظ مما سبق  -10
إدارية/تخصصية  أو ₫تابيه، وذ€ك يؤ₫د ا€₱تائج ا€سابقة من أن طبيعة ا€عمل تؤثر في خصوبة ا€مرأة، بي₱ما ا€₱ساء 

مطلقا أو يعملن في أعمال إدارية،  ا يعملا€اتي يعملن في ا€زراعة متوسط عدد ا€موا€يد أعلى من ا€₱ساء ا€اتي 
متوسط عدد  ،₫ما أن ا€₱ساء ا€اتي يعملن في مجال ا€خدمات ،ا€ريف ومستوى ا€تعليم ₱ظرا ارتباط ا€عمل بطبيعة

  أميات. ا€₱ساء في هذ₲ ا€فئة هن فإنوفي ا€غا€ب  ،ا€موا€يد €ديهن هو ا₾على داخل هذ₲ ا€مجموعة
 متوسط عدد اﾝمواﾝيد ومهヱة اﾝمرأة بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:24-2جدول رقم )

 عدد اﾝمواﾝيد متوسط اﾝمهヱة
عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 ااحصائية ااختبارات اﾝمعياريااヱحراف  اヱﾝسبة

  2.660 %88.8 14331 4.27 ا تعمل

 اختبار إيتا 1.906 %1.4 267 3.52 أعمال إدارية / تخصصية

 (0.066) 2.149 %0.2 28 3.61 مهن ﾜتابية

 F-test 2.874 %0.6 91 4.63 مبيعات

 (10.164) 2.791 %7.1 1051 4.79 اصزراعة / عمل خ

  957. %0.0 4 6.25 خدمات

  2.443 %1.3 213 3.99 يدويةمهن 

  3.073 %0.6 96 4.41 غير مهن يدوية

  2.663 %100.0 16081 4.29 ااجماﾝي

 م2013 – اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱيヱتائج  اﾝمصدر:   
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، ووجود ا₾ب مع مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد( توزيع ا€₱ساء ا€25-2يوضح ا€جدول رقم )     
، وسيتم ₾ب مع ا₾سرةفئات بحسب تواجد ا ثاث إ€ىا₾سرة. و₾غراض ا€تحليل تم تقسيم ا€₱ساء ا€مبحوثات 

 ₫ا€تا€ي:استعراض ا€عاقة بين ا€متغيرين 
أما  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 2.5)وتبلغ ₱سبتهن  ا₾سرة،من يتواجد ا₾ب مع  اأوﾝى:اﾝفئة  -1

 مو€ود. (1.7ويبلغ اا₱حراف ا€معياري €ها ) مو€ودا ،( 2.31)متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فة فيبلغ 
%( من عدد ا€₱ساء 67.2)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا₾سرة،من ا يتواجد ا₾ب مع  ا₱ية:ا€ثا€فئة  -2

( 2.3)واا₱حراف ا€معياري €ها  مو€ودا ،( 3.61)أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ  ا€مبحوثات،
 مو€ودا .

أما متوسط عدد ا€موا€يد فيبلغ  %(30.3وتبلغ ₱سبة هه ا€فئة ) ا₾سرة،من ا₾ب متوفي عن  ا€ثا€ثة:ا€فئة  -3
 مو€ود.( 2.7)ويبلغ اا₱حراف ا€معياري €ها  مو€ودا ، (4.38)
وتواجد ا₾ب مع  ا€موا€يد،ع₱د إجراء ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد   -4

ا يوجد  ( أ₱هF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،ا₾سرة ع₱د ا€₱ساء 
وأ₫د هذ₲  ETA-TEST) )(0.251،)ربلغت قيمة اختبا ا€متغيرين، فقدحصائية يبن ارتباطات ذو دا€ة إ

 (.118091( ا€ذي بلغت قيمته )F-TESTا€₱تيجة اختبار )
ومتوسط  %(،2.5)متواضع  ا₾سرة(ا₾ب مع  )تواجد، أن ₱سبة ا€فئة ا₾و€ى ياحظ من خال ا€جدول – 5

 ا₾سرة،حداثة ت₫وين هذ₲  إ€ى، ويشير ذ€ك بوضوح ( مو€ودا  2.31€فئة متد₱ي أيضا  )وا€يد ع₱د هذ₲ اعدد ا€م
تبلغ  ا₾سرة(ا يتواجد ا₾ب مع  )من، بي₱ما ₱جد أن ₱سبة ا€فئة ا€ثا₱ية ومن ثم قصر ا€عمر اإ₱جابي €ها

 إ€ى مو€ودا ، ويشير ذ€ك( 3.61، ومتوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )ثاتمن عدد ا€₱ساء ا€مبحو  %(67.2)
هجرة خارجية )خارج ا€باد(. أما ا€فئة  ، أوذ€ك هجرة داخلية )بين ا€محافظات(هجرة ا₾ب €لعمل سواء في 

( مو€ودا ، فإن ذ€ك 4.83)€ديها دد ا€موا€يد ، ومتوسط ع%(30.3فتبلغ ₱سبتها ) ا₾سرة(أبو  )ا€متوفىا€ثا€ثة 
، فا€غا€ب أن وفاة اآباء ي₫ون بعد عمر إ₱جابي طويل سط عدد ا€موا€يدوخاصة ارتفاع متو ، يبدو م₱طقيا  

 ₱سبيا .
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 متوسط عدد اﾝمواﾝيد ووجود ااب مع اأسرة بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:25-2جدول رقم )

 وجود رب اأسرة
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اヱﾝسبة اﾝمبحوثات

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ائيةااحص

 اختبار إيتا ヱ 2.31 88343 2.5% 1.664عم

 (0.251) 2.270 %67.2 2393014 3.61 ا

 F-test 2.688 %30.3 1077623 4.83 متوفي

 (118091) 2.470 %100.0 3558981 3.95 ااجماﾝي

 مヱ– 2014تائج مسح ميزاヱية اأسرة  اﾝمصدر:     

 
 

وقد  .مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وت₱اول ا€قاتتوزيع ا€₱ساء ا€ إ€ى( 26-2)يشير ا€جدول رقم    
. وسيتم €قات، وا€فئة ا€ثا₱ية من ا يت₱او€ن اا€قات ، ا€فئة ا₾و€ى من يت₱او€نفئتين إ€ىقسمت ا€₱ساء ا€مبحوثات 

 ₫ا€تا€ي:ا€جدول ت₱اول بيا₱ات 
عدد ويبلغ متوسط  ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  (%29.5)وتبلغ ₱سبتهن  ا€قات،من يت₱او€ن  :اأوﾝىاﾝفئة  -1 

غم أن عادة ت₱اول ر و  مو€ود.( 2.6)€هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.5ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )
ا₱تشار €وحظ في اآو₱ة ا₾خيرة  و€₫ن ى ا€رجال ،حد ₫بير مقتصرة عل إ€ىقديمة في ا€يمن إا أ₱ها ₫ا₱ت ا€قات 

هذا إن ، ومن ثم ف، وبا€ذات في ا€مدن هذ₲ ا€عادة بين ا€₱ساء بش₫ل ملفت €ل₱ظر خاصة في أوساط ا€شابات 
ع₱ي ا€توسع في يفي ت₱اول ا€قات من قبل ا€رجال وا€₱ساء عد مش₫لة اجتماعية اقتصادية ، فا€توسع ا€سلوك ي
ا€مخصصة €زراعة ا€محاصيل ا₾خرى €صا€ح زراعة ا€قات اقتطاع جزء من ا₾راضي ا€زراعية  وبا€تا€يزراعته ، 

ا€مرتبطة  ا€صحية  ا₾ضرار، تلك  إ€ى يضاف است₱زاف جزء ₫بير من ا€ميا₲ €صا€ح زراعة ا€قات ،، ويتبع ذ€ك 
 خاصة في بلد ₫ا€يمن ت₫اد ت₱عدم فيه ا€رقابة ا€صحية .بت₱اول ا€قات 

2.31
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ويبلغ متوسط  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 70.5)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€قات،و€ن ₱ايت من ا ة:اﾝثاヱياﾝفئة  -1
ورغم ₫بر حجم هذ₲ ا€فئة  .(2.4)€هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ود، (3.7)عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

 .%(17)ب₱سبة ة ا₾و€ى €ها يقل عن متوسط عدد ا€موا€يد €لفئإا أن متوسط عدد ا€موا€يد 
€دى ا€₱ساء وت₱اول ا€قات ، اارتباط بين متوسط عدد ا€موا€يداإحصائية €تحديد درجة  ااختباراتع₱د إجراء  -2

دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنETA-TEST، F-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج، ا€مبحوثات
( ا€ذي F-TEST)وأ₫د هذ₲ ا€₱تيجة اختبار  ETA)) (0.144)رفقد بلغت قيمة اختباين، احصائية يبن ا€متغير 

  (.75217بلغت قيمته )
( ارتفاع متوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن ا€قات مقار₱ة 26-2وعموما يظهر ا€جدول رقم )-4

طق وا€دراسات ا€م₱ إ€ىقرب ع₫س ₱تائج ا€تحليل ا€معمق وهو ا₾ا€قات، وهذ₲ ا€₱تائج  ا يت₱او€نبا€₱ساء ا€اتي 
 ا€مماثلة وا€تي تؤ₫د أن ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن ا€قات ي₱خفض €ديهن ا€خصوبة مقار₱ة بغيرهن.

 متوسط عدد اﾝمواﾝيد وتヱاول اﾝقات بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:26-2جدول رقم )

متوسط عدد  تヱاول اﾝقات
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ختباراتاا
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.50 1047765 29.5 2.604عم

 (0.144) 2.374 70.5 2507969 3.72 ا

 F-اختبار  2.470 100.0 3555734 3.95 اإجماﾝي

     75217)) 
 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة       

 

€تدخين، وا€شيشة، ا)، وت₱اول ب متوسط عدد ا€موا€يد( توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحس27-2)رقم ا€جدول  ضحيو    
وسيتم  ا₾شياء.اعتادوا على ت₱اول هذ₲ و₱ساء (  )رجاا  ا€₱اس ، و€₫ن وهذ₲ أربع عادات سيئة وا€تمبل(،، وا€شمة

 ₫ا€تا€ي:شياء على متوسط عدد ا€موا€يد €معرفة أثر ت₱اول ا€₱ساء €تلك ا₾ استعراض بيا₱ات ا€جدول
من ا€₱ساء  (%9.3)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  وا€تمبل، وا€شمة، وا€شيشة، ا€تدخين،من يت₱او€ن  اأوﾝى:اﾝفئة  -1

 (2.6₲ ا€فئة فقد بلغ )€هذ ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ود، (4.8)متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات، ويبلغ
 مو€ود.
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%( من عدد 90.7)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  وا€تمبل، وا€شمة، وا€شيشة،من ا يت₱او€ن ا€تدخين،  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2
€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريوبلغ اا₱حراف  مو€ودا ، (3.87)أما متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فقد بلغ  ا€مبحوثات،ا€₱ساء 

 .€ودمو  (2.4)
 وا€شيشة،ا€تدخين،  ا€موا€يد، وت₱اولاإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتع₱د إجراء  -3

( F - TEST)و ،(ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،ا€₱ساء  وا€تمبل من قبل وا€شمة،
وأ₫د  (،ETA-TEST)( )0.11قيمة اختبار، فقد بلغت دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين ارتباطات ذاته₱اك  أن

.40231( ا€ذي بلغت قيمته )F-TEST)هذ₲ ا€₱تيجة اختبار    )  
اﾝتدخين/اﾝشيشة/ اﾝشمة متوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن  ارتفاع)27-2يظهر ا€جدول رقم )– 4
ا€م₱طق  إ€ىا€تحليل ا€معمق وهو ااقرب ، وهذ₲ ا€₱تائج ع₫س ₱تائج ا يت₱او€نمقار₱ة با€₱ساء ا€اتي  اﾝتمبل/

ي₱خفض €ديهن  اﾝتدخين/اﾝشيشة/ اﾝشمة /اﾝتمبلوا€دراسات ا€مماثلة وا€تي تؤ₫د أن ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن 
  ا€خصوبة مقار₱ة بغيرهن.

 .مبلاﾝتسط عدد اﾝمواﾝيد وتヱاول اﾝتدخين/اﾝشيشة/ اﾝشمة /متو  بحسب(: توزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات 27-2جدول رقم )
تヱاول 

 اﾝتدخين/اﾝشيشة/اﾝشمة

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.77 328255 9.3 2.634عم

 (0.106) 2.437 90.7 3228861 3.87 ا

 F-اختبار  2.470 100.0 3557116 3.95 اإجماﾝي

     40231)) 
ﾝا( ية ااسرةヱ2014مصدر/ مسح ميزا)م 

 

قسيم ا€₱ساء . وتم تساء ا€مبحوثات بحسب عدد ا€موا€يد، وا€حا€ة ا€حضرية( توزيع ا€₱28-2يوضح ا€جدول رقم )
 . هن س₫ان ا€ريفية ، وا€فئة ا€ثا₱فئتين، ا€فئة ا₾€ى هن س₫ان ا€حضر إ€ىا€مبحوثات 

ويبلغ متوسط عدد  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 32)وتبلغ ₱سبتهن  يس₫ن ا€حضر،من  :اأوﾝىاﾝفئة  -1
 مو€ود.( 2.2)أما اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة فيبلغ  مو€ودا ،( 3.5)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة 

أما متوسط عدد  ا€مبحوثات،( من عدد ا€₱ساء %68)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  ا€ريف،من يس₫ن  اﾝثاヱية:اﾝفئة  -2
 مو€ود.( 2.6)وبلغ اا₱حراف ا€معياري €هذ₲ ا€فئة  مو€ودا ،( 4.2)ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة فيبلغ 
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وا€حا€ة ا€حضرية €ل₱ساء  ا€موا€يد،ااختبارات اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ع₱د تطبيق -3 
دا€ة  ارتباطات ذاته₱اك  ( أنF - TESTو ،(ETA-TESTطبيق ااختبارين )ت أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،

( ا€ذي F-TEST)، ₫ما أن اختبار ETA-TEST)) (0.14)فقد بلغت قيمة اختبا ر ا€متغيرين،احصائية يبن 
 ضعيفا . ₫ان( 67337بلغت قيمته )

ن ا€ريف ، ₫ما أن متوسط %( من ا€₱ساء ا€مبحوثات هن من س₫ا68ياحظ من خال ما سبق أن ₱سبة )  -4
% ( ، 20عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة يزيد عن متوسط عدد ا€موا€يد €ل₱ساء ا€مبحوثات من س₫ان ا€حضر ب₱سبة ) 

وهذ₲ ا€₱تيجة تت₱اسب مع ااتجا₲ ا€عام €زيادة عدد ا€موا€يد في ا₾رياف ع₱ه في ا€حضر ₫ما ورد في ₫ثير من 
أن س₫ان ا€ريف يتد₱ى  إ€ىا€خصوبة ، وربما يرجع ا€سبب في ذ€ك ا€بحوث وا€دراسات ا€تي ت₱او€ت موضوع 

ع₱دهن مستوى ا€تعليم ، ويرتفع €ديهن معدل ا€فقر، وتتد₱ى €ديهن ا€رعاية ا€صحية ، وت₱تشر ا₾مية بين ا€₱ساء 
 ا€عوامل ا₾خرى ا€تي تزيد من متوسط عدد ا€موا€يد .  إ€ىب₱سب عا€ية ، باإضافة 
 .متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝحاﾝة اﾝحضرية بحسبيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات توز  (:28-2جدول رقم )

اﾝحاﾝة 
 اﾝحضرية

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 ااحصائية

 اختبار ايتا 2.154 31.9 1135788 3.46 حضر

 (0.136) 2.573 68.1 2424684 4.18 ريف

 F-اختبار  2.470 100.0 3560472 3.95 اإجماﾝي

     67337)) 
 م(2014)اﾝمصدر: مسح ميزاヱية ااسرة      

 

، ذ€ك أن ه₱اك ء ا€مبحوثات على مستوى ا€محافظاتمن ا₾همية بم₫ان معرفة متوسط عدد ا€موا€يد €ل₱سا   
، وا€مستوى فظات فيما يتعلق بمحددات ا€خصوبة، مثل: ا€مستوى ا€تعليميرية بين ا€محابعض ا€فروقات ا€جوه

، وا€عادات وا€تقا€يد ااجتماعية €حضر وا€ريف على مستوى ₫ل محافظة، وتوزيع ا€س₫ان بين ا، و₱سبة ا€فقرا€ثقافي
 .امل ا€تي تؤثر على مستوى ا€خصوبةغير ذ€ك من ا€عو  إ€ىا€سائدة، 

توزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يد عل مستوى ا€محافظات  إ€ى( 29-2ل رقم ) يشير ا€جدو    
ا€تباين ا€واضح بين ا€محافظات فيما يتعلق بمتوسط عدد ا€موا€يد ، ويع₫س متوسط عدد  إ€ى، وتشير ا€بيا₱ات 

€م₱خفض ا€طبيعة ا€حضرية ا€موا€يد ا€مرتفع ا€طبيعة ا€ريفية €لمحافظة ، ₫ما يع₫س متوسط عدد ا€موا€يد ا
( 5.04) €لمحافظة ، ف₱جد مثا  أن أعلى متوسط عدد موا€يد ظهر على مستوى ا€محافظات هو €محافظة ريمة
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( مو€ودا ، بي₱ما ₱جد أن أد₱ى متوسط معدل موا€يد تحقق على مستوى 3.16وا₱حراف ا€معياري ) مو€ود 
( مو€ود . وا€معروف من ا€₱احية 1.9اف ا€معياري قدر₲ ) ( مو€ودا  ،وا₱حر 3.13ا€محافظات ₫ان €محافظة عدن ) 

و€ما ₫ان متوسط عدد ا€موا€يد على مستوى  أرياف.اإحصائية أن محافظة عدن هي محافظة حضرية €يس فيها 
فإن أغلب متوسطات معدل ا€موا€يد €₫ثير  مو€ودا ،( 3.95م قد بلغ )2014ا€جمهورية وفقا  €مسح ميزا₱ية ا₾سرة 

 أو ا€ريفية.  ا€حضرية،طبيعة ا€محافظة  م₱ه بحسبفتقترب أو تبتعد  ا€رقم،فظات تدور حول هذا من ا€محا
 متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝمحافظة بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:29-2جدول رقم )

 اﾝمحافظة
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

معدل 
اﾝخصوبة 
 اﾜﾝلي*

 4.8 2.535 %10.8 377539 4.03 اب

 4.0 1.999 %1.8 75103 3.43 ابين

 3.1 2.071 %10.3 431672 3.35 اماヱة اﾝعاصمة

 3.9 2.280 %2.8 104149 3.81 اﾝبيضاء

 4.0 2.707 %10.7 367108 4.10 تعز

 5.8 2.743 %2.5 79547 4.40 اﾝجوف

 5.5 2.751 %8.4 253651 4.66 حجة

 4.4 2.551 %11.1 388966 4.00 اﾝحديدة

 3.4 2.090 %4.7 190781 3.48 حضرموت

 6.2 2.351 %7.6 240876 4.43 ذمار

 4.0 2.427 %2.3 81440 3.92 شبوة

 4.0 2.369 %3.8 142262 3.77 صعدة

 4.9 2.196 %3.9 146805 3.76 صヱعاء

 2.9 1.864 %2.5 114361 3.13 عدن

 ﾝ 3.91 119383 3.3% 2.335 4.5حج

 4.7 2.784 %1.3 40856 4.36 بمار 

 5.8 2.532 %2.7 95445 3.97 اﾝمحويت

 4.3 2.226 %0.5 18593 3.44 اﾝمهرة

 6.1 2.584 %4.1 134986 4.32 عمران

 4.5 2.228 %2.3 86721 3.79 اﾝضاﾝع

 5.9 3.157 %2.3 65126 5.04 ريمة

 -- 2.578 %0.2 5101 4.47 سقطرى

 4.4 2.470 %100.0 3560472 3.95 اﾝجمهورية

 (2014مسح ميزاヱية ااسرة  & ،2013ر/ ヱتائج اﾝمسح اﾝديمغرافي )اﾝمصد
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 :  
بحسب متوسط عدد ا€موا€يد، وا€تعرض €حادث أو €مبحوثات توزيع ا€₱ساء ا إ€ى( 30-2رقم ) يشير ا€جدو     

 ₫ا€تا€ي:، ويم₫ن تحليل بيا₱ات ا€جدول مرض مؤقت
، ويبلغ %( من ا€₱ساء ا€مبحوثات24)بتهن ، وتبلغ ₱سمن تعرضن €حادث، أو مرض مؤقت ا₾و€ى:ا€فئة  -1

 مو€ود. (2.5)فيبلغ €هذ₲ ا€فئة  ا€معياري₱حراف ، أما اامو€ودا  ( 4.14متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة )
وا€يد €هذ₲ ومتوسط عدد ا€م، %(76€حادث، أو مرض مؤقت، وتبلغ ₱سبتهن )من €م يتعرضن  ا€ثا₱ية:ا€فئة  -2

  .مو€ودا   (2.5)€ها يبلغ  ا€معياريواا₱حراف ، ( مو€ودا  3.9)ا€فئة 
أو  €حادث، ومن تعرضن ا€موا€يد،عدد اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط  ااختباراتع₱د إجراء  -3

ه₱اك  ( أنF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،من ا€₱ساء مرض مؤقت 
اختبار  و₫ذ€ك ETA-TEST) (0.04،)، فقد بلغت قيمة اختبا ردا€ة احصائية يبن ا€متغيرين ارتباطات ذات

(F-TEST( ا€ذي بلغت قيمته )6765).  
يزيد عن متوسط عدد  مؤقت(مرض  €حادث، أو تعر ضن )مناحظ أن متوسط عدد ا€موا€يد €لفئة ا₾و€ى وي -4

€م يجدن  ، أو مرض مؤقت€مؤشر أن من تعرضن €حادثامن هذا ويست₱تج  .%(6)€يد €هذ₲ ا€فئة ب₱سبة ا€موا
، طبقات ا€فقيرة داخل ا€مجتمعمن ا€أن هذ₲ ا€فئة أغلبهن ₫ما يست₱تج من هذا ا€مؤشر ، ا€رعاية ا€صحية ا€₫افية

 ، وخاصة في ا₾رياف.فع €ديهن متوسط عدد ا€موا€يدتومن ثم ار 
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 متوسط عدد ا€موا€يد وا€تعرض €حادث أو مرض)مؤقت( بحسبتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  (:30-2جدول رقم )
اﾝتعرض ﾝحادث / 
 مرض مؤقت

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ف ااヱحرا

 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.14 844724 23.8 2.503عم

 (0.044) 2.457 76.2 2715749 3.89 ا

 F-اختبار  2.470 100.0 3560472 3.95 اإجماﾝي

     6765)) 
 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة  

 :  
، وا€تعرض مبحوثات بحسب متوسط عدد ا€موا€يدتوزيع ا€₱ساء ا€ إ€ى (31-2)رقم تشير بيا₱ات €جدول     

أو إعاقات ، جدول توضح من تعرضن ₾مراض مزم₱ةهذا ا€₱ات ابيوفي ا€غا€ب فإن  .()دائمأو مرض  ،€حادث
  ₫ا€تا€ي:وسيتم تحليل بيا₱ات هذا ا€جدول  .دائمة
ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲  %(،19)، وتبلغ ₱سبتهن دائمض ر ، أو ممن تعرضن €حادث اﾝفئة اأوﾝى: -1

 (.2.6)€هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€معيارياا₱حراف  اأم، ( مو€ود4.9)فيبلغ  ا€فئة
 بحوثات،%( من عدد ا€₱ساء ا€م81) ، وتبلغ ₱سبتهندائمأو مرض ، من €م يتعرضن €حادث اﾝفئة اﾝثاヱية: -2

  (.2.4)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياري، واا₱حراف ( مو€ود3.7)€يد €هذ₲ ا€فئة ويبلغ متوسط عدد ا€موا
 ن متوسط عدد ا€موا€يد، ومن تعرضناارتباط بياإحصائية €تحديد درجة  ااختباراتع₱د إجراء  اﾝفئة اﾝثاﾝثة: -3

( F - TESTو ،ETA-TESTااختبارين ) تطبيق أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،من ا€₱ساء  دائم، أو مرض €حادث
وأ₫د هذ₲  ETA-TEST)) (0.2،)رفقد بلغت قيمة اختبا ،دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين ارتباطات ذاته₱اك  أن

 .(128649( ا€ذي بلغت قيمته )F-TEST)ا€₱تيجة اختبار 
بر من متوسط ₫أ، أ ومرض دائم سط عدد ا€موا€يد €من تعرضن €حادثياحظ من بيا₱ات ا€جدول أن متو  -3

₱فس  إ€ىعود أسباب ذ€ك ت، وربما (%31)مرض دائم ب₱سبة  و، أدد ا€موا€يد €من €م يتعرضن €حادثع
  مؤقت. عن ا€₱ساء ا€اتي تعرضن €حادث أو مرض د ا€حديثسباب ا€تي ذ₫رت ع₱ا₾
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 )دائم(رض دائم متوسط عدد اﾝمواﾝيد ووجود اعاقة/ م بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:31-2جدول رقم )

وجود إعاقة / مرض 
 دائم

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

 اختبار ايتا ヱ 4.89 690464 19.4 2.636عم

 (0.187) 2.373 80.6 2869138 3.72 ا

 F–اختبار  2.470 100.0 3559602 3.95 اإجماﾝي

     128649)) 
 م(2014)اﾝمصدر/ مسح ميزاヱية ااسرة 

 :  
ا€مؤثرة على معدل ا€خصوبة ا€بشرية في أي يعد من ا€عوامل ت₱ظيم ا₾سرة ا€حديثة €وسائل ا€إن استخدام     

قدرة  إ€ىفي ا€غا€ب وا€دول ا€₱امية يعود  €متقدمة،يد بين ا€دول عدد ا€موا€متوسط ا€تمايز في بل إن ، مجتمع
، في₱خفض ع₱دهن متوسط عدد ا€موا€يدا€حديثة  ا₾سرةمن وسائل ت₱ظيم ا€₱ساء في ا€دول ا€متقدمة على ااستفادة 

ا€تا€ي يرتفع وبا€حديثة  ا₾سرةا€₱امية ا€اتي ا يستطعن ااستفادة من وسائل ت₱ظيم بع₫س ا€₱ساء في ا€دول وذ€ك 
 ع₱دهن متوسط عدد ا€موا€يد

ووسائل  ا€موا€يد،بحسب متوسط عدد ثاث فئات  إ€ىتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات  إ€ى( 32-2يشير ا€جدول رقم )   
 ا₾سرة هي:ت₱ظيم 

. %( من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات62) وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة، أي وسيلة حا€يا  من ا يستخدمن  :اﾝفئة اأوﾝى -1
 .مو€ود (2.7)€هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€معيارياا₱حراف  ا، أم( مو€ودا  4.23)ا€يد €هذ₲ ا€فئة بلغ متوسط عدد ا€مو وي
من حجم ا€₱ساء  %(4.3)، وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة يستخدمن وسيلة ت₱ظيم ₱سل تقليديةمن : اﾝفئة اﾝثاヱية -2

 مو€ود.( 2.8€ها ) ا€معياري، ₫ما يبلغ اا₱حراف دا  ( مو€و 4.58)، ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ا€مبحوثات
أما  ا€مبحوثات،من عدد ا€₱ساء  %(34)وتبلغ ₱سبتهن  حديثة،من يستخدمن وسيلة ت₱ظيم ₱سل  اﾝفئة اﾝثاﾝثة: -3

 مو€ود.( 2.6)€هذ₲ ا€فئة  ا€معيارياا₱حراف  مو€ود، ويبلغ( 4.4)فيبلغ موا€يد €هذ₲ ا€فئة €متوسط عدد ا
استخدام وسائل €ت₱ظيم و  ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختبارات تخدامع₱د اس  -4

ارتباطات ه₱اك  ( أنF - TESTو ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،€ل₱ساء  ا₾سرة
، وأ₫د هذ₲ (0.04) (ETA-TEST)رفقد بلغت قيمة اختبا ،€₫₱ها ضعيفة دا€ة احصائية يبن ا€متغيرين ذات

 (.7.779( ا€ذي بلغت قيمته )F-TEST)ا€₱تيجة اختبار 
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من  %(62)أي وسيلة ت₱ظيم €ل₱سل قد بلغت أن ₱سبة من ا يستخدمن  إ€ى (32)رقم تشير بيا₱ات ا€جدول  -5
ذا أضيف إ€يهن أعداد من يستخدمن عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات  إ€ى₱سبة سترتفع ا€ ا₾سرة فإنوسيلة تقليدية €ت₱ظيم ، وا 

 ا€₱ساء ا€مبحوثات. عددمن  %(67)
€ل₱ساء ا€اتي يستخدمن وسائل ت₱ظيم ا₾سرة ، أن متوسط عدد ا€موا€يد حظ من بيا₱ات ا€جدول سابق ا€ذ₫ريا -6

وسائل ت₱ظيم ا₾سرة، وذ€ك يعود  ا يستخدمنبمختلف أ₱واعها )وسائل تقليدية وحديثة( أعلى من ا€₱ساء ا€اتي 
 وسائل ت₱ظيم ا₾سرة اا في حا€ة اا₫تفاء من عدد ا€موا€يد ا€مرغوب به. استخدام إ€ى ا€₱ساء ا يلجأنأن  إ€ى

 متوسط عدد اﾝمواﾝيد واستخدام وسائل تヱظيم اأسرة بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:32-2جدول رقم )
ヱوع اﾝوسيلة 
 اﾝمستخدمة

متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اﾝمبحوثات

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

أي  ا تستخدم
 اختبار ايتا 2.704 61.9 9956 4.23 وسيلة حاﾝيا

 (0.038) 2.823 4.3 698 4.58 وسيلة تقليدية

 F–اختبار  2.555 33.7 5420 4.37 وسيلة حديثة

 ((7.779 2.663 100.0 16093 4.29 اإجماﾝي
 (2013 افي اﾝصحي اﾝيمヱياﾝمسح اﾝديمغر )اﾝمصدر/        

 

ا€عمرية  ا€موا€يد، وا€فئاتوزيع ا€₱ساء ا€مبحوثات بحسب متوسط عدد ت (33-2)رقم يوضح ا€جدول         
   ₫ا€تا€ي:بحسب فترة ا€رضاعة  ست فئات إ€ىثات وقد قسمت ا€₱ساء ا€مبحو  .€أطفالا€خاصة بفترة ا€رضاعة 

ويبلغ  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 11)وتبلغ ₱سبتهن  أشهر،( 7)من يرضعن أقل من  :اأوﾝىاﾝفئة  -1
وياحظ أن  مو€ود. (2.6)€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريويبلغ اا₱حراف  مو€ودا ،( 3.84)€يد €هذ₲ ا€فئة ا€موا متوسط عدد

 ا€ست.ا€₱سوية ا€يد €هذ₲ ا€فئة هو ا₾قل بين ا€فئات متوسط عدد ا€مو 
من عدد ا€₱ساء  (%7.4)وتبلغ ₱سبتهن  شهرا ، (12-7)من من تبلغ فترة ا€رضاعة €ديهن  :اﾝثاヱيةاﾝفئة  -2

 ( مو€ود.2.7)€ها فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ، (3.94ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة ) ا€مبحوثات،
%( من عدد 10.3)وتبلغ ₱سبة هذ₲ ا€فئة  شهرا ،( 24-13)من تبلغ فترة ا€رضاعة €ديهن من  :اﾝثاﾝثةاﾝفئة  -3

€هن فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ،( 4.33)ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات،ا€₱ساء 
بين متوسطات عدد ا€موا€يد €لفئات  ة€ثل ا€مرتبة ا€ثاويا حظ أن متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة يحت مو€ود. (2.8)

  ا€ست.
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من عدد ا€₱ساء  (%3)وتبلغ ₱سبتهن  (،س₱تان فأ₫ثررة ا€رضاعة ع₱دهن )فتمن تبلغ  :اﾝرابعةاﾝفئة  -4
 (2.8)€هذ₲ ا€فئة فيبلغ  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ، (4.77)ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €هذ₲ ا€فئة  ا€مبحوثات،

€دى ا€فئات . وياحظ من خال ا€جدول أن هذ₲ ا€فئة تحتل ا€مرتبة ا₾و€ى من حيث متوسط عدد ا€موا€يد مو€ود
 ا€ست.

من عدد  (%65)وتبلغ ₱سبتهن  ا€حاضر،₱هن ا يرضعن في ا€وقت ₫و€ دائما ، عنمن يرض   :اﾝخامسةاﾝفئة  -5
€هذ₲ ا€فئة  ا€معياريأما اا₱حراف  مو€ودا ، (4.40)ة ويبلغ متوسط عدد ا€موا€يد €دى هذ₲ ا€فئ ا€مبحوثات،ا€₱ساء 
  ثا₱ية من حيث متوسط عدد ا€موا€يد بين ا€فئات ا€ست.أن هذ₲ ا€فئة تحتل ا€مرتبة ا€ مو€ود. وياحظ (2.6)فيبلغ 

ويبلغ متوسط  ا€مبحوثات،%( من عدد ا€₱ساء 3.6)₱سبتهن  ₱هائيا ، وتبلغعن من ا يرض   :اﾝسادسةاﾝفئة  -6
 مو€ود.( 2.9)€ها  ا€معيارييبلغ اا₱حراف ₫ما  مو€ودا ،( 4.11ا€موا€يد €دى هذ₲ ا€فئة ) عدد
 ا₾طفالومدة إرضاع  ا€موا€يد،اإحصائية €تحديد درجة اارتباط بين متوسط عدد  ااختباراتع₱د استخدام -7

ارتباطات ه₱اك  ن( أF - TESTو ،ETA-TESTتطبيق ااختبارين ) أظهرت ₱تائج ا€مبحوثات،ع₱د ا€₱ساء 
 اختبار  و₫ذ€ك (،ETA-TEST)( )0.080رفقد بلغت قيمة اختبادا€ة احصائية يبن ا€متغيرين،  ذات
(F-TEST( ا€ذي بلغت قيمته )20.443.) 
في متوسط عدد وهن ا₾قل  ا€رضاعة،في مدة  هن ا₾قلوا€ثا₱ية  ا₾و€ى،يتضح من خال ا€جدول أن ا€فئتين  -8

فيقل با€تا€ي متوسط عدد  ا₾طفالفي هذ₲ ا€سن ا€مب₫رة من عمر  ا₾طفالوفاة  إ€ىر ذ€ك بما يشير و  ا€موا€يد،
   ا€فئتين.ا€موا€يد €هاتين 

 اﾝخاصة بفترة اﾝرضاعةاﾝعمرية متوسط عدد اﾝمواﾝيد واﾝفئات  بحسبتوزيع اヱﾝساء اﾝمبحوثات  (:33-2جدول رقم )

 فترات اارضاع
متوسط عدد 
 اﾝمواﾝيد

عدد اヱﾝساء 
 اヱﾝسبة بحوثاتاﾝم

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 ااحصائية

  2.618 %10.6 1796 3.84 أشهر 7 من أقل

 اختبار إيتا 2.660 %7.4 1237 3.94 شهر7-12

 (0.080) 2.825 %10.3 1589 4.33 شهرا 13-24

 F-test 2.837 %2.8 405 4.77 فأﾜثر سヱتين

 ا ترضعدائما ترضع، وヱﾜﾝها 
 حاﾝيا

4.40 10084 65.4% 2.616 (20.443) 

  ヱ 4.11 593 3.6% 2.900هائيا ا ترضع

  2.667 %100.0 15704 4.29 ااجماﾝي

 2013 – اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱيヱتائج  اﾝمصدر:    
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 1992)م ااعوادورات من ا€مسوح ا€ديمغرافية خال  أربعتأتي بعد  ا€تيت₫من أهمية هذ₲ ا€دراسة 

، وا€تي من خا€ها ا₱خفض معدل ا€خصوبة 2014مسح ميزا₱ية ا₾سرة  ا  ، وأخير م(2013و 2003و 1997و
، سبابمعرفة ا₾صبح من ا₾همية بم₫ان أ، و€ذا م2014في عام ة أمو€ود €₫ل امر  (4.3) إ€ى( 7.7)ا€₫لي من 
 وتفعيلها، ا€عوامل،ا€معرفة ا€₫املة بهذ₲ ا€سياسات ا€س₫ا₱ية من  €هذا اا₱خفاض، حتى يتم₫ن واضعو وا€محددات

 ا€معدل ا€مرغوب فيه. إ€ىحتى يصل ا€مخطط في مجال ا€سياسات ا€س₫ا₱ية 
، ا€خصوبة محور ا€₫ثير من ا€دراساتوأصبحت ، ارتبطت دراسات ا€خصوبة با€ت₱ميةمعروف فقد  و₫ما ه   

ن إوفي هذا ا€صدد ف .وا€موارد ا€بشرية، قتصاديةتحقيق بعض من ا€توازن بين ا€موارد اا إ€ىوا₾بحاث ا€تي تسعى 
وتأثير تلك ا€محددات على مستوى ا€خصوبة في ، معرفة ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة إ€ىهذ₲ ا€دراسة تهدف 

 ا€مجتمع ا€يم₱ي.
عامل من عوامل ا€تغير في ا€₱مو ا€س₫ا₱ي €عاقتها ا€تباد€ية مع ا€تغيرات  أهم برازإ إ€ىهذا ا€فصل  دفهي

فهي تؤثر بصورة مباشرة على برامج ا€ت₱مية من  ا€خصوبة،هي و وا€صحية في ا€مجتمع  وااقتصادية، جتماعية،اا
وقد أثبتت ا€دراسات ا€س₫ا₱ية وااقتصادية  .م₱اسبخال ا€زيادة ا€س₫ا₱ية ا€تي تحول دون تحقيق ₱مو اقتصادي 

€س₫ا₱ي إا في ا€مجتمعات ا€تي ت₫ون فيها يفوق معدل ا€₱مو ا م₱اسب₱مو اقتصادي  إ€ىأ₱ه ا يم₫ن ا€وصول 
مستويات ا€خصوبة م₱خفضة، ₫ما تتأثر مستويات ا€خصوبة ₫ذ€ك بع₱اصر ا€ت₱مية في ا€مجتمع، حيث تلعب 

فا€تعليم مثا  يؤثر بصورة أو بأخرى على مستويات  .عوامل ا€ت₱مية دورا  ₫بيرا  في تحديد مستويات ا€خصوبة
 ₫بيرا  في تحديد مستويات ا€خصوبة.صحي €لمجتمع يلعب دورا  ا€خصوبة، ₫ما أن ا€مستوى ا€

ودراسة  قياس،تعتبر ا€عوامل ا€مؤثرة في ا€خصوبة ا€بشرية €لمرأة ا€يم₱ية محور هذ₲ ا€دراسة من حيث 
وا€عاقة بي₱ها وبين ا€خصوبة من جهة، وا€عاقة بين هذ₲ ا€محددات وا€عوامل ااجتماعية  ا€وسيطة،ا€محددات 
مجموعة اﾝخصائص واﾝمتغيرات ) :وا€بيئية هي ،وااجتماعية ،وا€عوامل ااقتصادية .ادية من جهة أخرىوااقتص

اﾝدخل واإヱفاق( واﾝتعليم واﾝعمل واﾝمهヱة ومستوى اﾝمعيشة ) اﾝتي يتعرض ﾝها اﾝسﾜان مثل محل اإقامة
ا€عوامل أو  و₫ل هذ₲.  (غيرهاوヱوع اﾝمسﾜن واﾝحاﾝة اﾝصحية و ، اأسرة حجمو ، واﾝهجرة، قاﾝيدواﾝعادات واﾝت

واتجاهاتها بين  ا€خصوبة،بعضها تؤثر بش₫ل أو بآخر على ا€محددات ا€وسيطة ا€تي بدورها تؤثر على مستويات 
على ا€محددات ا€وسيطة  اس هذا ا€تأثير على ا€خصوبة سواء  م₱هجين €قي استخدامو€ذا سوف يتم  اإ₱اث.

 ة على ا€خصوبة.أو ا€محددات ا€مباشرة وا€مؤثر  €لخصوبة،
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ヱوعية جودة ، وذﾝك ﾝلتأﾜد من م2014سوف يتم تقييم بياヱات اﾝخصوبة ﾝمسح ميزاヱية اأسرة ية في اﾝبدا    

 يلي: تم اﾝتقييم من خال ماسيبياヱات اﾝخصوبة، و 
في معدات ا€خصوبة  ₱خفاض ا€حاصلع ااشهدت ا₱خفاضا  يتوافق م: (TFR)معدات ا€خصوبة ا€₫لية  .1

 خالت₱اقصا  مستمرا   ا€₫لية أظهرت ₱تائج معدات ا€خصوبة حيث م،2014€مسح ميزا₱ية ااسرة  ا€عمرية
 م.2013ا€يم₱ي  ₱تائج ا€مسح ا€ديمغرافي ا€صحيما أظهرته خرها آ، و م(2014-1992س₱وات ا€دراسة )

 متوسط عدد ا€موا€يد €₫ل سيدة مقار₱ةوا€تي تمت من خال تجاهات ا€خصوبة €لسيدات امن خال دراسة  .2
ا€تفصيلية على مستوى ₫ل فئة عمرية )معدات ومعدات اإ₱جاب ( CEB)إجما€ي ا€موا€يد €لسيدة 

، وذ€ك €غرض ا€حصول على بهذ₲ ا€بيا₱ات €معرفة دقة اإداء (ASFRا€خصوبة ا€تفصيلية ا€عمرية 
يتضح حيث . وا€ذي يمثل مقياس €₱وعية بيا₱ات ا€خصوبة PAS)ج )من خال حزمة ا€برام (P/F) معدل

 قيمة ا€فئةس₱ة( وا€تي ₫ا₱ت  19-15€₱ا أن ا€بيا₱ات ₫ا₱ت م₱طقية بش₫ل ₫بير، ماعدا ا€فئة ا€عمرية )
أن هذ₲ ا€فئة ازا€ت صغيرة ا€سن مما يؤثر في  إ€ى، وذ€ك يرجع فيها زيادة عن ا€معدل ا€طبيعي ا€عمرية

، في ا€خصوبة ا  ا₱خفاض ،ا₾₫بر من واحد ((P/F قيم معدلدقة ا€بيا₱ات €هذ₲ ا€فئة. وتع₫س ا€عادة على 
يه يتضح €₱ا من ا€₱تائج أن ه₱اك وعل ،متزايدا  في ا€خصوبة ا  تع₫س اتجاهفهي أما ا€₱سب ا₾قل من واحد 

 .مشاهد من ₱تائج ا€دراسة هو في ا€خصوبة وهذا ما ا  ₱خفاضا
 P/Fومتوسط عدد اﾝمواﾝيد ومعدل  اﾝتفصيلية،اﾝخصوبة معدات  (3/1جدول رقم )

 P/F))معدل  متوسط عدد اﾝمواﾝيد معدات اﾝخصوبة اﾝتفصيلية اﾝعمر ﾝلمرأة

15-19 0.018 1.180 37.189 

20-24 0.134 1.760 3.870 

25-29 0.199 2.760 2.046 

30-34 0.195 4.080 1.741 

35-39 0.168 4.970 1.530 

40-44 0.096 5.740 1.505 

45-49 0.051 6.790 1.600 

 م.2014مسح ميزاヱية اأسرة  اﾝمصدر:            
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وهي عبارة عن ₱موذج  (،بو₱جارت)تعتمد هذ₲ ا€دراسة €لمحددات ا€وسيطة €لخصوبة على استخدام طريقة    

محددات  ا€يم₱ي وهي: أربعةوبة في ا€مجتمع وسيطة €لخصحسابي مبسط €تحليل ودراسة أثر ا€محددات ا€
 :رئيسية وهي

 .(Cmويرمز ﾝه باﾝرمز ) (،مقياس اﾝزواجية إﾝىمؤشر اﾝزواج )يشير  -1
 . Cc)ويرمز ﾝه باﾝرمز ) فعاﾝيتها،مؤشر استخدام وسائل تヱظيم اأسرة ومدى  -2
 . Ca)ويرمز ﾝه باﾝرمز ) اﾝمتعمد،مؤشر قياس تأثير اإجهاض  -3
 .(Ciويرمز ﾝه باﾝرمز ) اإرضاع،ول فترة اヱقطاع اﾝطمث أو مؤشر قياس تأثير ط -4

وقد وضع  مو€ودا .( 17-13)من عمليا  أن ا€مرأة يم₫ن أن ت₱جب في ا€متوسط  (بو₱جارت)حيث افترض 
 €لمرأة خال عمرها اإ₱جابي ويساوي ة€هذا ا€مدى وهو ما يعرف بإجما€ي قابلية ا€خصوبة ا€₱موذجي ا  متوسط

ا€مرأة ومع تدخل ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة يم₫ن قياس معدل ا€خصوبة ا€₫لية خال عمر  مو€ود. (15.3)
     TFR =Cm* Cc * Ci * Ca * TFا€تا€ية: من خال ا€معاد€ة ا€رياضية  اإ₱جابي

مو€ود  (15.3) إجما€ي قابلية ا€خصوبة ا€₱موذجي €لمرأة خال عمرها إ₱جابي ويساوي إ€ى (TFRحيث تشير)
بو₱جارت )وقد قام ا€عا€م  .وسوف يتم دراسة تأثير هذ₲ ا€محددات ا€وسيطة على اربعة محددات توسط.ا€مفي 

Bongaartبوضع ₱موذج أ₫ثر تبسيطا  يت₫ون من أربعة محددات هي:  م(1978) ( عام 

 .سヱة ヱ(15-49)سبة اヱﾝساء اﾝمتزوجات في عمر اإヱجاب  -1
 اヱتشار وسائل تヱظيم اأسرة ومدى فعاﾝيتها. -2
 .ل فترة اヱقطاع اﾝطمث واإرضاعطو -3
 ヱسبة اإجهاض اﾝمتعمد. -4

أن هذヮ اﾝعوامل اأربعة هي اﾝتي تحدد اﾝعاقة بين اﾝقدرة اﾝطبيعية ﾝدى اﾝمرأة على  (بوヱجارت)وبين      
 .(ﾝTotal fertility rateلمرأة )ومعدل اﾝخصوبة اﾜﾝلية  ،( Total Fecundiabilityاإヱجاب )

Index of Marriage: 

يعتبر محدد ا€زواجية من ا€مقاييس أو ا€مؤشرات ا€تي تع₫س ا€حا€ة ا€زواجية ع₱د ا€مرأة، ويتوقف على عوامل 
أو  طاق،أو  ا₱فصال،وا€مدة ا€تي تقضيها ا€مرأة دون  ا€متزوجات،عديدة مثل ا€عمر ع₱د ا€زواج ا₾ول €ل₱ساء 

وعدد  اإ₱جاب،ا€₱ساء ا€متزوجات بين إجما€ي اإ₱اث في عمر وعدد  (،time spent in marriageترمل )
₫مية  هي قيم وهذ₲ ا€خصائص  .أو خال عمرها اإ₱جابي معي₱ة،حياء ا€ذين أ₱جبتهم ا€مرأة في س₱ة ا₾ا€موا€يد 
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ومتوسط عمر  ا€وسيط،متوسط ا€عمر ع₱د ا€زواج ا₾ول، وا€عمر  :يم₫ن معرفتها بمقاييس ومعدات مختلفة مثل
إجما€ي اإ₱اث في ا€فئات ا€عمرية ا€محددة في أعمار  إ€ىو₱سب ا€₱ساء ا€متزوجات  ا€زواج،€عزوبية ع₱د ا

ويم₫ن ا€حصول على هذا  .وغير ذ€ك من ا€مقاييس وا€معدات ا€زواجية.ومعدات ا€خصوبة ا€عمرية  اإ₱جاب،
 Total Marriageة ا€زواجية )ومعدل ا€خصوب (،Total Fertility Rate)ا€₫لي ا€مؤشر من معدل ا€خصوبة 

Fertility Rate ). 
Index of Contraception

ا€حمل €فترة زم₱ية محدد₲ تستخدمها  على إيقافتلك ا€وسائل ا€تي تساعد ا₾سرة )يقصد بوسائل ت₱ظيم 
وتعمل هذ₲ ا€وسائل على إيقاف ا€حمل أو  ،€ذ€كأو ا€رجال ا€متزوجون ع₱د ا€حاجة  ا€متزوجات،ا€₱ساء 

( اإ₱جاب €فترة معي₱ة €لمباعدة بين ا€وادات أو €ظروف صحية أو اجتماعية تتعلق بق₱اعة ا€زوجين واختيارهما
 :إ€ىوت₱قسم هذ₲ ا€وسائل 

وا€غرس تحت  ا€تعقيم،ا€واقي ا€ذ₫ري،  ا€مهبلية،ا€حبوب، ا€لو€ب، ا€حقن، ا€طرق  مثل:وسائل حديثة  -أ
 وغيرها.… €جلد ا
 وسائل تقليدية: مثل فترة ا₾مان، ا€عزل وا€رضاعة ا€طبيعية ا€مطو€ة. -ب

  ا€صابون وا€ملح ا€خ.  ا₾عشاب، ا€عربي،وسائل شعبية: مثل عاج ا€طب  -ت
و₫فاءة ا€₫ادر ا€طبي ا€ذي يشرف  ااستخدام،و₱وعية  ا€طريقة،ا€وسائل على هذ₲ وتتوقف فعا€ية استخدام  

و€ذ€ك تتوقف فاعلية هذا ا€محدد بدرجة أساسية على ₱سبة  ا€وسائل،ر₫يب بعض هذ₲ على إعطاء أو ت
 ومدى فعا€ية هذ₲ ا€وسائل. ا€متزوجات،ااستخدام بين ا€₱ساء 
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Postpartum in fecund ability index       
 ،(ﾝإخصابﾝلحمل ) ﾝمرأة غير مهيأةة اﾝتي تヱقضي بعد اﾝوادة تﾜون فيها ااﾝفتر هي: )ول فترة اإرضاع ط

فقد ثبت  ا€طبيعية.وتمديد فترة ا€رضاعة  طفلها،وهي فترة تتوقف في ا€غا€ب على ا₱تظام ا€مرأة في إرضاع 
€إخصاب علميا  أن هذ₲ ا€حا€ة في ا€غا€ب تعمل على إطا€ة فترة ا₱قطاع ا€طمث )عدم ₱زول ا€بويضة ا€قابلة 

 ا€₱فاس. وفقدانجوا₱ب أخري مثل فترة  إ€ىباإضافة  وا€وادة.ومن ثم تأجيل عملية ا€حمل  (،ع₱د ا€مرأة
أو أشهر ا€حمل ا€تي تقضيها ا€مرأة قبل  مباشرة،ا₾ج₱ة في ا€غا€ب إن حدث حمل مب₫ر بعد فترة ا€₱فاس 

ي₫ون  ا₱قطاع ا€طمث وا€ذي عادة ماإ₱جاب مو€ود حي. وان ₫₱ا ₱فضل ان يستخدم ا€مؤشر ا€خاص بفترة 
و€ذا  ₫بيرة،ت₫ون  ما عادةفترة ا€رضاعة في ا€بلدان ا€عربية أن حيث  €لمبحوثة،موجود ضمن ا₾سئلة ا€موجهة 

 وجد أنمن ا₾حيان. ومن خال ₱تائج ا€مسح ا€يم₱ي €صحة ا₾سرة  ي₫ون هذا ا€مؤشر غير م₱طقي في ₫ثير
و€ذا تم ا€تعامل مع فترة ا₱قطاع ا€طمث  ₫بير،، وهو مؤشر ا  شهر  (18)هو ا€متوسط €فترة ا€رضاعة ا€طبيعية 

 بعد آخر مو€ود. 
Apportion Index

و€يس €ها ، ت₱طبق على مجتمع₱ا ت₱تشر ظاهرة اإجهاض ا€متعمد في بعض ا€بلدان ا€متقدمة، و₫و₱ها ا
و€ن ₱عتبر₲ ضمن ا€محددات ا€وسيطة ، أي تأثير في ا€خصوبة€هذا ا€محدد ₱ه €ن ي₫ون إوجود في ا€يمن ف

 ا€مؤثرة على مستويات ا€خصوبة في ا€مجتمع ا€يم₱ي.

34
وهو بيت ا€قصيد في هذا ، وتأثيرها على ا€خصوبة، بتحليل ا€محددات ا€وسيطة ةا€₱تائج ا€خاص إ€ى₱أتي 

إ€ى ا€تحديد بدقة ماهي ا€مؤشرات ا€تي تؤدي  إ€ىفة ₱سبة هذا ا€تأثير على ا€خصوبة يؤدي ا€فصل. حيث أن معر 
 .ا€خصوبة في ا€يمن ا₱خفاض

 با€مؤشرات ا€مؤثرة في احتساتبعا  €تأثير  (وا€واحد ا€صفر،)علما  بأن قيم ا€محددات ا€وسيطة تقع بين 
وبا€تا€ي يتاشى أو  ا€محدد،اشى تأثير ا€خصائص في يت ا€واحد،ف₫لما اقتربت قيمة ا€محدد من  ا€محددات،قيمة 

واقتربت من ا€صفر، فهذا يع₱ي  أسفل، إ€ىوا€ع₫س ₫لما اتجهت قيم ا€محددات  ا€خصوبة،يقل تأثير ا€محدد على 
₫ما ان ا€خصائص ي₫ون €ها تأثير ₫بير على  ا€خصوبة،وتزداد فاعلية ا€محدد في  ₫بير،أن تأثير ا€محدد ا€وسيط 

   ت.ا€محددا
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 م(2013-1992)خال اﾝفترةاﾝمحددات اﾝوسيطة ﾝلخصوبة في اﾝجمهورية اﾝيمヱية مقاييس (:3/2جدول رقم )

 2013 2003 1997 1992 اﾝمؤشر واﾝمحدد
 0.66 0.69 0.75 0.77 ةجيااﾝزو اﾝحلة قيمة محدد 

 0.75 0.84 0.88 0.93 قيمة فاعلية استخدام وسائل تヱظيم اأسرة
 0.66 0.60 0.66 0.68 اﾝرضاعة اﾝطبيعيةقيمة محدد فترة 

 0.79 0.80 0.81 0.72 قيمة محدد فترة اヱقطاع اﾝطمث

 ヱ 7.2% 12.8% 17.4% 25.2%سبة استخدام اﾝوسائل اﾝحديثة ﾝتヱظيم اأسرة
 4.4 5.8 6.5 7.7 اﾝخصوبة اﾜﾝلية

 6.7 8.4 8.6 9.9 اﾝخصوبة اﾝزواجية

 5.0 5.3 6.7 7.5 معدل اﾝخصوبة اﾜﾝلي )ヱموذج بوﾜヱارت(

 (.2013-1992)من قبل اﾝباحثين بヱاءا على اﾝبياヱات اﾝديمغرافية ﾝلفترة  احتسابهاتم اﾝمصدر/           

أن محدد  ( يتضح2013 – 1992وعلى مستوى س₱وات ا€دراسة ) (،3/2من خال بيا₱ات ا€جدول رقم )     
فقد حصل  أخرى، إ€ىا من س₱ة ويزداد تأثيره €خصوبة،اا€محددات ا€تي €ها تأثير واضح على  ا€زواجية منا€حا€ة 

  م.2013في عام  (0.66)إ€ى م 1992في عام  (0.77)₱خفاض €هذا ا€محدد من ا
قيمته بلغت م، 1992بيا₱ات ا€جدول أن محدد استخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة في ₱تائج مسح  تشير

دل على أن ه₱اك زيادة €تأثير محدد استخدام (، وهذا ي0.75) 2013، ₫ما بلغت قيمة ا€محدد في عام (0.93)
 .على ا€خصوبة أخرى إ€ىوسائل ت₱ظيم ا₾سرة من س₱ة 

ا€يمن بغرض تأخير ا€دورة من ا€وسائل ا€م₱تشر استخدامها بين ا€₱ساء في  تعتبر اﾝرضاعة اﾝطبيعية
اعة ا€طبيعية قد بلغ عام ومن بيا₱ات ا€جدول ياحظ أن محدد ا€رض واإ₱جاب. ا€حمل،وبا€تا€ي تأخير ، ا€شهرية
وهذا يدل على أن ه₱اك  أساسي،وخال س₱وات ا€دراسة €وحظ أن قيمة ا€محدد €م تتغير بش₫ل  (،0.68)م 1992

 على ا€خصوبة.  ₲ثبات في قيمة هذا ا€محدد وتأثير 
( أن ه₱اك ا₱خفاضا  3/1€رسم ا€بيا₱ي رقم )وا (،3/2أظهرت ₱تائج ا€دراسة، من خال ا€جدول رقم )

توافق بين معدات ا€خصوبة ا€₫لية  أن ه₱اك₫ما  ا€زواجية،وا€خصوبة  ا€₫لية،معدات ا€خصوبة  في دريجيا  ت
 (₱موذج)بو₱₫ارتصوبة ا€₫لية باستخدام خوتقديرات معدات ا€ €لمسوح،وا€محسوبة من خال ا€₱تائج ا€مباشرة 

 باستخدام ا€معاد€ة ا€تا€ية:
((TFR =Cm* Cc * Ci * Ca * TF 

 ا€م₱فذة في ا€يمن.صة با€خصوبة €لمسوح ا€ديمغرافية و₱وعية ا€بيا₱ات ا€خا ₫فاءة، يؤ₫د بدور₲وهذا 
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ويتباين هذا ا€تأثير باختاف ا€خصائص و₱وع  €لمرأة،تتأثر ا€محددات ا€وسيطة با€خصائص ااجتماعية  
فمن  ا€يمن،في على ا€محددات ا€وسيطة €لخصوبة  ا  رفة أي ا€محددات ا€وسيطة ا₾₫ثر تأثير ومن ا€مهم مع ا€محدد،

ثم  ،€₱ا أن ا€تأثير خال س₱وات ا€دراسة ₫ان بسبب استخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة ( يتضح3/3رقم ) خال ا€جدول
 وفي ا₾خير بسبب مؤشر فترة ا₱قطاع ا€طمث. ،بسبب مؤشرات ا€زواج

 م2013وم، 2003ا₱خفاض تأثير محدد سن ا€زواج بين عامي يضا أ( 3/3ا€جدول ) و€وحظ من خال
ر ا€محددات ا€وسيطة عتباا إ€ىغير معروفة، و₱حن شخصيا  ₫باحثين ₱ميل هي سباب ا₾خرى ا€تي €صا€ح ا₾

محددات م₱ها ا₱خفاض ₱سبة ا€ ا₾سباب،€عدد من  ا  ₱ظر  ا€واقع، إ€ى( هي ا₾مثل وااقرب 2013 –1997€لفترة )
ا€مختصة بت₱فيذ )ما₫رو( عليهما بش₫ل أساسي شر₫ة تشرفأغير ا€معروفة، ₫ما أن دورتي هاذين ا€مسحين 

 ا€مسوح ا€ديمغرافية. 
 .(: ₱سبة ا€تأثير €لمحددات ا€وسيطة على ا€خصوبة في ا€يمن3/3ا€جدول رقم )

 اﾝمؤشر

 اﾝتاﾝية:اﾝمحددات  ヱسب ヱسبة اﾝتأثير في

اﾝحاﾝة  اإجماﾝي
 أخرى اヱقطاع اﾝطمث تヱظيم ااسرة ةواجياﾝز 

1992-2013 29.3 39.5 6.1 25.1 100.0 

1997-2013 34.8 42.2 8.4 14.6 100.0 

2003-2013 16.2 40.5 4.0 39.2 100.0 

  (.2013-1992)لفترة على اﾝبياヱات اﾝديمغرافية ﾝ من قبل اﾝباحثين بヱاءً  احتسابها ماﾝمصدر: ت           
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 ュاليمني(: ≓/≪)شكل رق るريヱヰاجيه في الجمヱالزヱ るيヤالك るبヱمعدل الخص れゅهゅاتجる.
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خال س₱وات   ة(  يتضح €₱ا أن حجم اا₱خفاض في معدات ا€خصوبة ا€₫لي4/3ل ا€جدول رقم )من خا 

أي أヱه ﾜل سبع سヱوات يヱخفض معدل ، (2013 إ€ى 1992 )مو€ود €لفترة من(  3.3 )ا€دراسة قد بلغ حوا€ي
اسة بحيث أن حجم ، وهذا ا€معدل ي₫اد ي₫ون ثابتا  بين مختلف س₱وات ا€در اﾝخصوبة اﾜﾝلي بمقدار موﾝود واحد

مو€ود في ا€س₱ة ا€واحدة، وهذا بدور₲ يؤ₫د م₱طقية اا₱خفاض بين معدات ( 0.15 )حوا€ي إ€ىاا₱خفاض يصل 
مو€ود، (  3.4 )حوا€يم 2020بلغ معدل ا€خصوبة ا€₫لي عام ن يأمن ا€متوقع فا€خصوبة خال س₱وات ا€دراسة، 

 .ا€ثا₱يق مع تقديرات ا€خصوبة ا€م₱شورة في ا€فصل ₱خفاض ، وهذا يتوافااستمر ₱فس ااتجا₲ في اإذا 
 .€خصوبة في ا€يمنعلى ا€محددات ا€وسيطة ا(: ا€قيم ا€مطلقة €تأثير 3/4ا€جدول رقم )

 اﾝمؤشر
مقدار  في:حجم اﾝتأثير في اﾝقيم اﾝمطلقة 

 أخرى اヱقطاع اﾝطمث تヱظيم ااسرة اﾝزواج ااヱخفاض

1992-2013 -0.96 -1.29 -0.20 -0.82 -3.27 

1997-2013 -0.71 -0.87 -0.17 -0.30 -2.05 

2003-2013 -0.23 -0.57 -0.06 -0.55 -1.40 

 اﾝعوامل اﾝمستقلة اﾝمؤثرة على اﾝخصوبة-3-6
ا€عوامل ا€مستقلة على ا€خصوبة من خال بيا₱ات ا€مسح تحديد تأثير  إ€ىتطرق ₱في هذا ا€جزء سوف 

بهدف ا€مقار₱ة بين ₱تائج  ذ€كو  (،م2014مسح ميزا₱ية ا₾سرة ) (، و₫ذام2013) ا€صحي ا€يم₱ي ا€ديمغرافي
وتحديد تأثير ا€عوامل ا€مستقلة على ا€متغير ا€تابع. وقد ₫ان ا€متغير محل ا€بحث هو إجما€ي عدد  ا€مسحين،
 49-15خال فترة حياتها اإ₱جابية ) CEB)وحتى وقت ا€مقابلة ) اإ₱جابي،€لمرأة ا€يم₱ية خال عمرها  ا₾طفال
 س₱ة(. 
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€₫ي يتم ا€حصول على ا€تأثير ا€صافي €لعوامل ااجتماعية وا€ديمغرافية على ا€خصوبة، وا€تي يقصد بها 
 معي₱ة،لة ا₾خرى وثباتها ع₱د قيم متغير ا€مستقل على ا€متغير ا€تابع مع افتراض وجود ا€متغيرات ا€مستقا€تأثير 

في هذ₲  يعتبر ا€طريق ا₾مثل استخداما  هذا ا€تأثير حيث  معاد€ة اا₱حدار ا€خطي €معرفة قيم استخدامقد تم ف
عدد ا€موا€يد €لمرأة في ا€عمر )هو ا€متغير ا€تابع  نفإوعليه ، (SPSS)بر₱امج ا€دراسة، وذ€ك من خال تطبيق 

 (. ₫ما هو موضح في ا€جدول ا€تا€ي:49-15اإ₱جابي )
 خدمة في ااヱحدار(: تعريف اﾝمحددات اﾝمؤثرة في اﾝخصوبة اﾝمست3/5اﾝجدول )

 وصفه ومرجعيته اسم اﾝمتغير

 (Y) اﾝمتغير اﾝتابع
 اإヱجابيةخال حياتها  ااحياء ﾝلمرأة اأطفالجميع  اأطفالعدد 

 (Xi)  اﾝمتغيرات اﾝمستقلة

ﾝد اヱعمر عﾝاأول  زواجا(X1) عمريةﾝوات اヱسﾝبا 

 باﾝسヱوات اﾝعمرية ﾝ (X2)لمرأةاﾝعمر اﾝحاﾝي 

 ﾝ(X3)اممي اﾝمستوى اﾝتعلي

 تعليم أساسي -01

 أقل من اﾝثاヱوية  -02

 أعلى من اﾝثاヱوية-03

 (X4) مقابل أجر اﾝحاﾝة اﾝعملية ﾝلمرأة
 0            عملت =       

 ﾝ   1م تعمل=    
 اشهر  (12)اﾝقيام بأي ヱشاط اقتصادي خال 

 (X5)اﾝماضية 
 ヱ               0عم =      

 1           ا =

 (X6)قامة محل اإ
 0  حضر   =    
 1    ريف =     

 (X7)مستوى اﾝفقر 
 0            أعلى من خط اﾝفقر =   

 1  تحت خط اﾝفقر=       
 دخل اأسرة من مختلف اﾝمصادر )اﾝل( (X8)مستوى دخل اأسرة  

 (X9)وجود زواج سابق قبل اﾝزواج اﾝحاﾝي 
 ヱ            0عم =       

 1        ا =

 ヱ            0عم =        (X10)تヱاول اﾝقات   

 1        ا =

 (X11)تヱاول اﾝشمة/اﾝتدخين/اﾝمداعة/اﾝتمبل  
 ヱ            0عم =       

 1        ا =

 (X12)اﾝتعرض ﾝحادث / مرض)مؤقت(   
 ヱ            0عم =       

 1        ا =
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 (X13)اﾝتعرض ﾝإعاقة / مرض )مزمن(   
 ヱ            0عم =       

 1        ا =

 (X14)اﾝحاﾝة اﾝزواجية    
 1     متزوج =
 2     مطلق =

 3أرمل   =     
اﾝمتوفين ﾝدى اﾝمرأة خال حياتها  اأطفالعدد 

 اﾝمتوفين اأطفالعدد  (X15)ااヱجابية  

   ヱي.اﾝثااﾝواردة في اﾝفصل تم ترﾜيب اﾝجدول من جداول اﾝدراسة  /اﾝمصدر

ثر ₫ان أ₫فقد ومن خال ا€₱تائج  .(Stepwiseختيار ا€متعدد )بطريقة ااستخدام ا€تحليل ا€م₱طقي اتم 
€لمرأة ا€مبحوثة،  با€س₱وات وا€عمر ا€حا€ي ،ا€مستوى ا€تعليمي €لمرأةا€متغير ا€تابع هو  ا€متغيرات ا€مستقلة تأثيرا  على

إجما€ي دخل ا₾سرة هي  وأخيرا   ،ا€قات ا€تمبل وت₱اولا€شيشة//ا€تدخينوفي ا₾خير ₫ان ، ا€تعرض €مرض / حادثو 
متغير  استبعاد، ₫ما تم (3/6ا€جدول رقم )بيا₱ات وذ€ك بحسب  ،رتباطا  با€متغير ا€تابعاقل ا€متغيرات ا€مستقلة أ

 .مستقل وحيد من معاد€ة اا₱حدار وهو ا€حا€ة ا€زواجية €لمرأة ا€مبحوثة
 (CEBعلى عدد ا€موا€يد €لمرأة ) حجم ا€تأثير ب₱اءا   بحسب₱حدار مرتبة (: ₱تيجة اا3/6ا€جدول رقم )

 اﾝمتغيرات اﾝمستقلة
معامل 
 Bااヱحدار

اﾝخطاء 
 SE اﾝمعياري

معامل 
  اﾝمصحح

 Tختبار ا
مستوى 

 (Sig)اﾝمعヱوية
 0000. 72.606-  3180. 23.115- اﾝثابت

 ﾝ -1.271 .0450 - 0.299 -28.305 .0000لمرأة اﾝتعليمي اﾝمستوى
 0000. 47.325 6880. 0060. 3050. اﾝعمر باﾝسヱوات

 0000. 7.708- 0.061 - 0510. 0.394 - وجود إعاقة/مرض مزمن
 0000. 26.220 2290. 0300. 7990. اﾝموتى اأطفال اجماﾝي

 0000. 93.961 1.324 0.089 8.357 اﾝحاﾝة اﾝحضرية
 0000. 46.587 0.454 0.066 3.086 وجود حاﾝة زواج سابقة
 0000. 56.078 0.588 0.068 3.840 اﾝعمل مقابل اأجر

 شهر 12اﾝـ اﾝقيام بأي ヱشاط خال 
 اﾝسابقة

-4.292 0.067 - 0.705 -64.097 .0000 

 0000. 41.294- 0.579 - 0.013 0.553 - اﾝعمر عヱد اﾝزواج اأول
 0000. 24.257 0.099 0.138 3.351 مستوى اﾝفقر

 0000. 37.444 5500. 0.087 3.245 حادث اﾝتعرض ﾝمرض طارئ /
 0000. 17.163 0.138 0.133 2.278 اﾝتدخين/اﾝشيشة/اﾝتمبل

 0000. 18.312 0.166 0.055 1.011 تヱاول اﾝقات
 0000. 8.146- 0.099 - 0.000 1.0276- إجماﾝي دخل اأسرة

 م(.2014تم احتسابها من بياヱات مسح ميزاヱية اأسرة ) اﾝمصدر:      
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بين €₱ا حجم تأثير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغير ا€تابع ، وهذ₲ تي (3/6من خال مخرجات ا€جدول رقم )     
ظهرت ₱تائج استخدام معاد€ة أتأثيرها على ا€متغير ا€تابع محل ا€دراسة، ₫ما  بحسبا€متغيرات ا€مستقلة مرتبة 

 2R (97%)قيمة  ، حيث بلغت ةتعتبر جيد ا  ا€تفسير ا€₫لي €ل₱موذج قد بلغت قيم اا₱حدار أن مخرجات معامل
وا€مؤثرة على  خرىمن ا€متغيرات ا€مستقلة ا₾(  فقط %3 )با€₱سبة €ل₱موذج أعا₲، وذ€ك يع₱ي أن ه₱اك حوا€ي

وهذ₲ ا€₱سبة ₱حدار، دخا€ها ضمن ا€₱موذج ا€خاص بااإا€تي تم ا€متغيرات ستطع تعريفها ضمن ₱وا€تي €م  ا€خصوبة،
وقد أظهرت ₱تائج استخدام ₱موذج جدا وتوضح اإختيار ا€موفق €لمتغيرات ا€مستقلة في هذ₲ ا€معاد€ة،  عا€ية

 ₫ا₱ت ₫ما يلي: ا€تابعر اا₱حدار أن ترتيب تأثير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغي
 .راسة وا€متغير ا€تابع(: اتجا₲ وقوة ا€عاقة بين ا€متغيرات ا€مستقلة €لد3/7ا€جدول رقم )

 تفسير اﾝعاقة ヱوع اﾝعاقة اﾝمتغيرات اﾝمستقلة
 اﾝحاﾝة اﾝحضرية

 طردية

 يزداد عدد اﾝمواﾝيد في اﾝريف مقارヱة باﾝحضر
 مقابل أجرﾝم يقمن بأي ヱشاط اﾝاتي يزداد عدد اﾝمواﾝيد ﾝدى اヱﾝساء  اﾝعمل مقابل اأجر

 ﾝعمر اﾝحاﾝي ﾝلمرأة زاد عدد اﾝمواﾝيدﾜلما زاد ا اﾝعمر اﾝحاﾝي ﾝلمرأة باﾝسヱوات

 زاد عدد اﾝمواﾝيدتوفين اﾝم اأطفالﾜلما زاد عدد  اﾝمتوفين اأطفالعدد 

طارئ/ من أي مرض  نعاヱياﾝاتي ا ي يزداد عدد اﾝمواﾝيد مع اヱﾝساء اﾝتعرض ﾝحادث/مرض طارئ
 مقارヱة بغيرهن حادث

ر اﾝواقعة تحت خط اﾝفقر مقارヱة يزداد عدد اﾝمواﾝيد في حاﾝة ااس مستوى اﾝفقر
 .على خط اﾝفقرسر أباأ

سر اﾝتي ا تتヱاول اﾝقات مقارヱة باヱﾝساء يزداد عدد اﾝمواﾝيد مع اأ تヱاول اﾝقات
 (اﾝتحليل اﾝوصفياﾝاتي يتヱاوﾝن اﾝقات )عﾜس 

ヱة اﾝتدخين مقار  ا تتヱاوليزيد عدد اﾝمواﾝيد في حاﾝة اﾝمرأة اﾝتي  اﾝتدخين/اﾝشيشة/اﾝتمبل
 (اﾝتحليل اﾝوصفيباヱﾝساء اﾝاتي يتヱاوﾝن اﾝتدخين )عﾜس 

 يزداد عدد اﾝمواﾝيد في حاﾝة اヱﾝساء اﾝمتزوجات سابقاً  وجود حاﾝة زواجيه سابقة
شهر  12اﾝـ اﾝقيام بأي ヱشاط خال 
 اﾝماضية

 عﾜسية

 اقتصادياヱﾝساء اﾝاتي ﾝم يقمن بأي ヱشاط يヱقص عدد اﾝمواﾝيد مع 
 ﾝماضيةشهرا ا 12اﾝـ خال 

 زاد عدد اﾝمواﾝيداأول ﾜلما ヱقص اﾝعمر عヱد اﾝزواج  اﾝعمر عヱد اﾝزواج اأول

 ﾜلما ヱقص اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلمرأة زاد عدد اﾝمواﾝيد اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلمرأة

 ﾜلما ヱقص دخل ااسرة زاد عدد اﾝمواﾝيد إجماﾝي دخل اأسرة

 وجود إعاقة/مرض مزمن
أو مزمن تعرض ﾝمرض ياﾝتي ا  اヱﾝساء يヱقص عدد اﾝمواﾝيد مع

 إعاقة

 (.3/6اﾝجدول رقم ) اﾝمصدر:
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وذ€ك  ا€تابع،بين €₱ا حجم تأثير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغير ت( ي3/8من خال مخرجات ا€جدول رقم )

( متغيرا  مستقا وهي 14ختيار )ا(، وقد تم م2013بيا₱ات ا€مسح ا€صحي ا€ديمغرافي ) بتطبيق هذا ا€₱موذج على
 ₫ما يلي: 

 (: تعريف ا€محددات ا€مؤثرة في ا€خصوبة ا€مستخدمة في اا₱حدار3/8ا€جدول )

 وصفه ومرجعيته اسم اﾝمتغير

 (Y) اﾝمتغير اﾝتابع
 ااحياء ﾝلمرأة اأطفالجميع  اأطفالعدد 

 (Xi) اﾝمستقلةاﾝمتغيرات 
 باﾝسヱوات اﾝعمرية (X1) عمر اﾝزوج اﾝحاﾝي

 باﾝسヱوات اﾝعمرية (X2)اﾝعمر اﾝحاﾝي ﾝلمرأة 

 باﾝسヱوات اﾝعمرية (X3)فترة اﾝزواج باﾝسヱوات 
 اأفقر -01 (X4)مؤشر اﾝوفرة

 اﾝفقير  -02

 اﾝمتوسط-03
 اﾝغヱي -04
 اأغヱى -05

94.0
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 ﾝ        =            0م تستخدم (X5) استخدام وسائل تヱظيم اأسرة

 1=      تستخدم حاﾝيا
 0                          =    ا (X6) ً اارضاع اﾝحاﾝي ﾝلطفل

 ヱ               1عم =
 0        =       ذﾜر (X7) جヱس اﾝموﾝود

 1     =          أヱثى
 0     حضر   =      (X8)محل ااقامة 

 1     ريف =        
ﾝة اﾝحاﾝلمرأة عمليةاﾝ (X9)      = 0               ا تعمل 

 1           تعمل =
 (12اﾝقيام بأي ヱشاط اقتصادي خال )

 (X10)شهرا ً 
 0                     ا =      

 ヱ             1عم =
 أمي -01 (X11)اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلزوج

 ﾜتب )بدون مؤهل(وت تقرا  -02

 دةأساسي / اعدادي / موح-03

 اﾝثاヱوية دبلوم قبل-04

 ثاヱوية عامة وما في مستواها -05

 دبلوم بعد اﾝثاヱوية -06

 بﾜاﾝوريوس / ﾝيساヱس أو أعلى -07

 أمي -01 (X12)اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلزوجة

 ﾜتب )بدون مؤهل(وت تقرا  -02

 أساسي / اعدادي / موحدة-03

 اﾝثاヱوية دبلوم قبل-04

 ثاヱوية عامة وما في مستواها -05

 دبلوم بعد اﾝثاヱوية -06

 بﾜاﾝوريوس / ﾝيساヱس أو أعلى -07

 ヱ            0عم =        (X13)اﾝتعرض ﾝإعاقة 

 1        ا =
اﾝمتوفين ﾝدى اﾝمرأة خال حياتها  اأطفالعدد 

 (X14)ااヱجابية  
 اﾝمتوفين اأطفالعدد 

   اﾝثاヱي. اﾝمصدر: تم ترﾜيب اﾝجدول من جداول اﾝدراسة اﾝواردة في اﾝفصل
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( متغيرات مستقلة، واستبعاد بقية ا€متغيرات 10ومن خال هذ₲ ا€متغيرات ا€مستقلة قام ا€بر₱امج باختيار )
 وهي ا€متغيرات ا€مستقلة ا€تا€ية: ( متغيرات مستقلة4وعددها )

 .اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلزوج -1
 .شهرا اﾝماضية( 12) خال ال اقتصادياﾝقيام بأي ヱشاط  -2
 .ة ﾝلمرأةاﾝحاﾝة اﾝعملي -3
 .إعاقةاﾝتعرض  -4
، و₫ذا عدم تأثيرها على مع بعضها ا€بعض ا€مستقلة متغيراتبين هذ₲ ا€ارتباط وجود عاقة  إ€ىوذ€ك يرجع 

 .ا€متغير ا€تابع محل ا€دراسة
 

 (CEBعلى عدد ا€موا€يد €لمرأة ) ء  (: ₱تيجة اا₱حدار ب₱ا3/9ا€جدول رقم )

معامل  اﾝمتغيرات اﾝمستقلة
 Bااヱحدار

ﾝخطاء ا
 (SE)  اﾝمعياري

معامل 
  اﾝمصحح

مستوى  Tختبار ا
 (Sig) اﾝمعヱوية

 

 0000. 13.764-  2130. 2.929- اﾝثابت
 0.000 12.759 3840. 0.012 1530. اﾝعمر اﾝحاﾝي ﾝلمرأة

 0.000 48.693 0.289 0.020 9560. اﾝمتوفين اأطفالعدد 

 ﾝ - 0.225 0.012 - 0.126 -19.374 0.000مرأةاﾝمستوى اﾝتعليمي ا

 0.000 15.613 0.090 0.031 4830. رضاع اﾝطبيعياإ 

 0.000 9.830 0.085 0.003 0260. عمر اﾝزوج

 0.000 6.071 0.045 0470. 2860. محل ااقامة

 0.000 5.837 0.173 0.012 0680. فترة اﾝزواج باﾝسヱوات 

 0.000 6.186 0.037 0.033 2040. استخدام وسائل تヱظيم اأسرة 

 0.001 3.472- 0.028 - 0.0160 0.054 - مؤشر اﾝوفرة 

 0.006 2.731 0.015 0300. 0830. جヱس اﾝموﾝود اأخير 

 م(.ﾝ2013صحي اﾝيمヱي) اﾝديمغرافيحتسابها من بياヱات اﾝمسح اتم  اﾝمصدر:    

 

وهذ₲  ا€تابع،ير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغير ( يبين €₱ا حجم تأث3/9من خال مخرجات ا€جدول رقم )
ظهرت ₱تائج استخدام معاد€ة أتأثيرها على ا€متغير ا€تابع محل ا€دراسة، ₫ما  بحسبا€متغيرات ا€مستقلة مرتبة 

 حوا€ي 2Rقيمة حيث بلغت  جيدة،تعتبر  ا  اا₱حدار أن مخرجات معامل ا€تفسير ا€₫لي €ل₱موذج قد بلغت قيم
€م  ا₾خرى وا€تيمن ا€متغيرات ا€مستقلة  (%36)حوا€ي ة €ل₱موذج أعا₲، وذ€ك يع₱ي أن ه₱اك با€₱سب (64%)
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وقد أظهرت ₱تائج استخدام ₱موذج اا₱حدار أن ترتيب تأثير  .ستطع تعريفها ضمن ا€₱موذج ا€خاص باا₱حدار₱
 ₫ا₱ت ₫ما يلي: ا€متغير ا€تابعا€متغيرات ا€مستقلة على 
 )عدد اﾝمواﾝيد(. اヮ وقوة اﾝعاقة بين اﾝمتغيرات اﾝمستقلة ﾝلدراسة واﾝمتغير اﾝتابع(: اتج3/10اﾝجدول رقم )

 تفسير اﾝعاقة ヱوع اﾝعاقة اﾝمتغيرات اﾝمستقلة

 اأطفالزاد عدد  توفيناﾝم اأطفالﾜلما زاد عدد  طرديه اﾝمتوفين اأطفالعدد 

 يدبزيادة اﾝرضاعة اﾝطبيعية يزداد عدد اﾝمواﾝ رضاع اﾝطبيعياإ 

 زاد عدد اﾝمواﾝيد اﾝمرأةﾜلما زاد عمر  اﾝعمر اﾝحاﾝي ﾝلمرأة

 ﾜلما زاد عمر اﾝزوج زاد عدد اﾝمواﾝيد عمر اﾝزوج

زيادة عدد اﾝمواﾝيد ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي يستخدمن وسائل  استخدام وسائل تヱظيم اأسرة
 ا يستخدمنتヱظيم اأسرة مقارヱة باﾝاتي 

 في اﾝريف مقارヱة باﾝحضرﾝلヱساء  واﾝيدزيادة عدد اﾝم قامةمحل اإ

 دت فترة اﾝزواج زاد عدد اﾝمواﾝيداﾜلما ز  فترة اﾝزواج باﾝسヱوات

 اﾝذﾜورب ادة عدد اﾝمواﾝيد ااヱاث مقارヱةزي جヱس اﾝموﾝود اأخير

في  ﾝمؤشر اﾝوفرة قابله زيادة اﾝمستوى اﾝمعيشي ﾜلما ヱقص عﾜسي مؤشر اﾝوفرة
 عدد اﾝمواﾝيد

 ﾜلما ارتفع اﾝمستوى اﾝتعليمي قابله ヱقص في عدد اﾝمواﾝيد عليمي ﾝلمرأةاﾝمستوى اﾝت

 (.م2013اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي ) اﾝمصدر/

( يتضح €₱ا أن عمر ا₾بوين €ه تأثير إيجابي )طردي( على زيادة عدد ا€موا€يد، 3/10من خال ا€جدول )
ستخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة ع₱د اا₫تفاء ا إ€ىأن ا€مرأة تلجأ  إ€ىو₫ذا استخدام وسائل ت₱ظيم ا₾سرة، وذ€ك يرجع 

ا₾سفل )ا€فقير  إ€ىوأما فيما يخص مؤشر ا€وفرة فأ₱ه ₫لما ا₱خفض مستوى ا€مؤشر من أعلى  ا€موا€يد.بعدد 
 زيادة عدد إ€ىزيادة عدد ا€موا€يد، و₫ذا ا€مستوى ا€تعليمي ₫لما أ₱خفض أدى ذ€ك  إ€ى( أدى ذ€ك ا  وا€فقير جد

عدد زيادة  إ€ىيؤدي رضاع ا€طبيعي €لطفل اإ مدة زادتعة ا€طبيعة ف₫لما ما فيما يخص ا€رضاأ .ا€موا€يد
 ا€دراسات ا€علمية ا€م₱شورة.ذا و₫₱تائج ا€تحليل ا€وصفي €لدراسة وتتوافق مع  م₱طقية،ا€موا€يد، وجميع هذ₲ ا€₱تائج 
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 %(97) ₱سبته حوا€ي أن تقوم ا€متغيرات ا€مستقلة بتفسير ما (2R) قيمةاستطاع ا€₱موذجان من خال  -1
%( 64₱سبته حوا€ي ) مسح ميزا₱ية ا₾سرة، وما €بيا₱ات ا€دراسةمن ا€تأثير على ا€متغير ا€تابع محل 

 .2013ديمغرافي €بيا₱ات ا€مسح ا€صحي ا€
توافقت أغلب ا€متغيرات ا€مستقلة في تأثيرها على ا€خصوبة مع ₱تائج ا€تحليل ا€وصفي، ماعدا ا€متغيرات  -2

 :ما يليا€تا€ية وا€تي أظهرت 
  يد معﾝمواﾝساءيزداد عدد اヱﾝا ﾝيتي ا ا اﾝاوヱقات  نتﾝن اﾝاوヱاتي يتﾝساء اヱﾝة باヱقات مقارﾝا 

 ة  يزدادﾝيد في حاﾝمواﾝساءاعدد اヱﾝ ﾝنتي ا اﾝاوヱتدخين ا يتﾝشيشة/اﾝاتي  اﾝساء اヱﾝة باヱمقار
 اﾝشيشة/اﾝشمة/اﾝتمبل./يتヱاوﾝن اﾝتدخين

من  ا شكهذ₲ ا€₱تائج تتميز بم₱طقيتها وقامت بتوضيح ا€لبس ا€موجود ع₱د ت₱او€ها في ا€تحليل ا€وصفي، وهذ₲  
   ا€تحليل ا€معمق. استخدامفوائد 
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ﾝىدراسة خلصت اﾝتائج  إヱﾝاءعلى مستوى مجموعة من اヱمحاور، وبﾝما يلي اﾜ دراسةﾝعلى فرضيات ا: 
  :إﾝىفيما يخص اﾝمحور ااول اتجاهات اﾝخصوبة واヱﾝمو اﾝسﾜاヱي فقد خلصت اﾝدراسة  أوا:

أما معدل  ،%(18ب₱سبة ) (م2015-2005)أن متوسط معدل ا€موا€يد ا€خام قد أ₱خفض خال ا€فترة  .1
( وفقا  2.5) إ€ىا₱خفض  ،(2.9م )2005فقد ₫ان في عام  ،%(16بة )س₫ا₱ي قد أ₱خفض ب₱سا€₱مو ا€

 ا€تي تموذ€ك ₱تيجة €مجموعة من ا€عوامل  ،€إسقاطات ا€س₫ا₱ية ا€تي قام بها ا€مجلس ا€وط₱ي €لس₫ان
 .وا€هجرة ......ا€خ ،مثل ا€مستوى ا€تعليمي وحا€ة ا€فقر ،ا€تعرض €ها في ث₱ايا ا€دراسة

₱اث أما ₱سبة اإ ،%( من ا€س₫ان51من خال ا€تر₫يب ا€عمري €لس₫ان أن ₱سبة ا€ذ₫ور تبلغ ) يتضح .2
 .%(103.5أن ₱سبة ا€₱وع تبلغ ) إ€ى%( مما يشير 49تبلغ )ف

ذا ما  ،%( من حجم ا€س₫ان41( س₱ة تبلغ )14 - 0) ا₾طفالأظهرت ا€بيا₱ات ا€س₫ا₱ية أن ₱سبة  .3 وا 
 -0فإن ₱سبة ا€س₫ان في ا€فئة ا€عمرية ) ،%(20س₱ة وا€با€غة ) (24 -15ا€يها فئة ا€شباب ) تأضيف
ومع₱ى ذ€ك أن ا€مجتمع ا€يم₱ي يغلب عليه فئات صغار ا€سن  ،%( من ا€س₫ان61) إ€ى( سترتفع 24

 عا€ة.وهو ما يرفع من معدل اإ

وى أما ا€س₫ان فوق مست ،ا€س₫انحجم %( من 55( س₱ة تبلغ )64 -15ن ₱سبة ا€س₫ان في سن ا€عمل )إ .4
عمار في وهو ما يظهر بوضوح تد₱ي متوسط ا₾ ،%( فقط3تبلغ )ف (س₱ة فما فوق 65) سن ا€عمل

 (.س₱ة21مع ا€يم₱ي )تا€مج

ا₱خفاض معدل  إ€ىم( 2015 -1986تشير ا€بيا₱ات ا€خاصة بمعدل ا€خصوبة ا€₫لية خال ا€فترة ) .5
( 3.4) إ€ىض هذا ا€معدل مو€ود €₫ل امرأة وا₱خف (8.1م )1986فقد ₫ان في عام  ا€₫لي،ا€خصوبة 

 مسح ميزا₱ية ااسرة.₱تائج بحسب م 2014في عام  امرأة€₫ل  مو€ود

مو€ود €لفترة  (3.3)حوا€ي س₱وات ا€دراسة قد بلغ  ا€₫لية خالن حجم اا₱خفاض في معدات ا€خصوبة إ .6
د، (، أي أ₱ه ₫ل سبع س₱وات ي₱خفض معدل ا€خصوبة ا€₫لي بمقدار مو€ود واح2013 إ€ى 1992)من 

حوا€ي  إ€ىوهذا ا€معدل ي₫اد ي₫ون ثابتا  بين مختلف س₱وات ا€دراسة بحيث أن حجم اا₱خفاض يصل 
 .( مو€ود في ا€س₱ة ا€واحدة0.15)

 -1992معدات ا€خصوبة ا€عمرية €ستة مسوحات ديمغرافية أجريت في ا€يمن خال ا€فترة ) فيما يخص .7
( س₱ة أ₫ثر ا€فئات ا€عمرية في 29 -25ية من )م( حيث أوضحت ₱تائج ا€مقار₱ة أن ا€فئة ا€عمر 2014
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 ا€₱سويةا€فئات ( هي أ₫ثر 34-20ت ا€عمرية )₫ما أن ا€فئا ،€ل₱ساء ا€مبحوثات متوسط عدد ا€موا€يد
 ₱جابا .إ

%( من ا€₱ساء 18₫ما أن ₱سبة ) ،( أطفال أحياء6-5%( من ا€س₫ان €ديهن من )20أن ₱سبة ) .8
ارتفاع متوسط عدد ا€موا€يد مع ا€تقدم  إ€ىمر يشير بوضوح ذا ا₾( أطفال فأ₫ثر، وه7ا€مبحوثات €ديهن )

 في ا€عمر.

₱جابتبين من خال ₱تائج ا€دراسة ان ا€عاقة بين متوسط عدد  .9 ا€مرأة €موا€يد خال ا€س₱وات  ا€موا€يد، وا 
%(من ا€₱ساء ا€مبحوثات أ₱جبن موا€يد خال ا€خمس ا€س₱وات 68) ضعيفا ، ف₱سبةا€خمس ا€سابقة ₫ان 

%( من ا€₱ساء ا€مبحوثات €م 32( مو€ود بي₱ما ₱سبة )3.65ا€سابقة، و₫ان متوسط عدد ا€موا€يد ع₱دهن )
 ( مو€ود.4.58)بلغ €ديهن  ا€موا€يدطفال خال ا€خمس ا€س₱وات ا€سابقة بي₱ما متوسط عدد أي₱جبن 

 

 واﾝصحية(ااجتماعية  ،ديةااقتصا ،اﾝتعليمية ،اﾝزواجية ،)اﾝديمغرافيةثاヱيًا: فيما يخص عاقة اﾝمتغيرات 
يوجد  بأヱه توﾝى ﾝلدراسة واﾝتي ヱصفرضية اأ اﾝ قبول إﾝىي اﾝيمن فقد خلصت اﾝدراسة بمعدل اﾝخصوبة ف

متوسط  واﾝصحية( وبينااجتماعية  ،ااقتصادية ،اﾝتعليمية ،اﾝزواجية ،)اﾝديمغرافيةعاقة بين اﾝمتغيرات 
 ﾝلヱتائج اﾝتي توصلت اﾝيها اﾝدراسة ﾜاﾝتاﾝي:وفقا في اﾝيمن وذﾝك  عدد اﾝمواﾝيد)اﾝخصوبة(

  

ا€مرأة ومتوسط عدد ا€موا€يد. و₱فس ا€وضع ع₱د  عمر درجة اارتباط ا€عا€ية بين واﾝزوج: عمر اﾝمرأة .1
، ₫ما وا€زوجة ا€زوج عمرارتفاع متوسط عدد ا€موا€يد مع ارتفاع  إ€ىحيث أظهرت ₱تائج ا€دراسة  ا€رجال،
 اختبارات ااحصائية قد أيدت ذ€ك.أن ا

ن أأظهرت ₱تائج ا€دراسة أ₱ه €يس ه₱اك عاقة بين متوسط عدد ا€موا€يد وج₱س ا€مو€ود و  جヱس اﾝموﾝود: .2
توزيع عدد ا€موا€يد بين ا€ذ₫ور واا₱اث قد خضع €لتوزيع ا€طبيعي بين ا€ج₱سين ا€متمثل في ₱سبة ا€₱وع 

 ₱ثى.( ا100( ذ₫ر مقابل ₫ل )103.5ا€با€غة )

  

أما  ،من ا€₱ساء متزوجات %(94.4ظهر من خال ا€دراسة أن ₱سبة ) : فقدﾝلمرأةاﾝحاﾝة اﾝزوجية  .1
₫ما ان  ،وتع₫س طبيعة ا€مجتمع ا€يم₱ي ا€محافظ ،وهي قيمة متد₱ية%( 2.4)₱سبتهن ا€مطلقات فتبلغ 
₫ما أن متوسط عدد ا€موا€يد €دى  ،(من عدد ا€₱ساء ا€مبحوثات%3.2تبلغ )و  متواضعة₱سبة ا₾رامل 

  مو€ود. (4.35لغ )ات ا€ثاث حيث يبرامل هو ا₾رفع بين ا€فئا€₱ساء ا₾
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من  مب₫رةتزوجن في مرحلة  ا€اتي₱تائج ا€دراسة أن ا€₱ساء  أظهرت اأول:عمر اﾝزوجة عヱد اﾝزواج  .2
ا€معدل ع₱د ا€₱ساء ( مو€ودا  ا₱خفض هذا 4.55) أعلى أعمارهن ₫ان متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن

₱ه ₫لما أفقد أظهرت ا€₱تائج  ،مو€ود( و₫ذ€ك مدة ا€زواج 3.90) إ€ى( س₱ة فأ₫ثر27ا€₽تي أعمارهن )
 .ا€زواج أرتفع متوسط عدد ا€موا€يدطا€ت فترة 

ج سابق قبل اتي ₫ان €ديهن زو ان ا€₱ساء ا€مبحوثات ا€إ وجود زواج سابق قبل اﾝزواج اﾝحاﾝي: .3
%( فقط، إا أن متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن ₫ان ا₾رفع 3.4₱سبتهن متواضعة )ا€زواج ا€حا€ي ₫ا₱ت 

%( بي₱ما 94.6بي₱ما ا€₱ساء ا€₽تي €يس €ديهن زواج سابق بلغت ₱سبتهن ) ( مو€ودا  4.52حيث بلغ )
 مو€ودُا.( 3.96متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن بلغ )

ن ا₱تهت عاقتهن با€زواج بوفاة ا€زوج ₫ن ₱تائج ا€دراسة أن م أظهرت اﾝسابق:اء اﾝزواج ﾜيفية اヱته .4
 ( مو€ودا .4.47)₱حو ا₾على في متوسط عدد ا€موا€يد حيث بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن 

  

€مستوى وا ،ا€عاقة بين متوسط عدد ا€موا€يد نأأظهرت ₱تائج ا€دراسة  اﾝمستوى اﾝتعليمي ﾝلواﾝدين: .1
ف₫لما ارتفع ا€مستوى ا€تعليمي €أم ا₱خفض متوسط عدد ا€موا€يد €ديها  ،ةا€تعليمي €ام ₫ا₱ت ع₫سي

ا من حصلن على €يسا₱س ( مو€ود بي₱م5.11عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا₾ميات ) توسطفقد بلغ م
و₱فس ا€وضع ي₱طبق أيضا على ا€مستوى  ،( مو€ودا  2.57ا€موا€يد €ديهن ) عدد توسطمفأعلى بلغ 
ن ا₾ميي ا₾ب₱اءط عدد ا€موا€يد €دى فقد ₫ان متوس ،ا₱ت ا€عاقة ع₫سية هي أيضافقد ₫ با€تعليمي €أ

 (3.76بي₱ما بلغ هذا ا€متوسط €دى من حصلوا على مؤهل ب₫ا€وريوس فأعلى ) ،مو€ودا   (5.70)
 .مو€ودا  

  

 اعلى خط ا€فقر با₾سر€فقر مقار₱ة يزداد عدد ا€موا€يد في حا€ة ااسر ا€واقعة تحت خط ا حاﾝة اﾝفقر: .1
 (3.53)€ديهن  فا€₱ساء ا€₽تي حا€تهن ا€مادية فوق خط ا€فقر ا€وط₱ي بلغ متوسط عدد ا€موا€يد

 .مو€ودا   (4.43بي₱ما بلغ هذا ا€معدل €دى ا€₱ساء ا€₽تي يقعن تحت خط ا€فقر ا€وط₱ي ) ،مو€ودا  
ع₫سية مستوى ا€دخل ₫ا₱ت هي ااخرى ان ا€عاقة بين متوسط عدد ا€موا€يد و  مستوى اﾝدخل: .2

 عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ااقل دخا  أعلى م₱ه €دى ا€₱ساء ا₾على دخا   فمتوسط

فقر( قابله زيادة في عدد ₫لما ₱قص ا€مستوى ا€معيشي €مؤشر ا€وفرة )ا€فئات ا₾ اﾝوفرة:مؤشر   .3
 ا€موا€يد. 
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 ₫ان متوسط عدد ا€موا€يدأي ₱شاط اقتصادي في امات ا€₱ساء ا€ع اقتصادي:اﾝمرآヮ بأي ヱشاط  قيام .4
 اقتصادي.ا€₱ساء ا€₽تي ا يقمن بأي ₱شاط  م₱ه ع₱دن أعلى €ه

يزداد عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€اتي €م يقمن بأي ₱شاط مقابل  عيヱي(: -مادي)اأجر اﾝعمل مقابل  .5
 أجر.

 ،هن €دى ا€₱ساء ا€مبحوثاتخرى من فئات ا€مأاختلف متوسط عدد ا€موا€يد بين فئة و  ة:اﾝمرأمهヱة  .6
₫ثر في متوسط عدد ₫ا₱ت ا₾ ا€خدمات(ا€زراعة و مثل مه₱ة ) ا€مرتبطة بمستوى تعليمي معينفا€مهن 
 ا€موا€يد.

  

ارتفاع متوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن ا€قات  اﾝضارة:مضغ اﾝقات وتヱاول اﾝعادات  .1
 )ا€تدخين/ ا€ت₱باك/ا€شمة/ا€شيشة( ا€قات وا€عادات ااجتماعية ا€ضارة ا يت₱او€نتي مقار₱ة با€₱ساء ا€ا

ا€م₱طق وا€دراسات ا€مماثلة وا€تي تؤ₫د أن  إ€ىوهذ₲ ا€₱تائج ع₫س ₱تائج ا€تحليل ا€معمق وهو ااقرب 
قار₱ة €ديهن ا€خصوبة م ا€ضارة ي₱خفضويتعرضن €لعادات ااجتماعية  ا€₱ساء ا€لواتي يت₱او€ن ا€قات

 بغيرهن.

₫ن ا₾على في متوسط  ب مع ااسرة ₱تيجة وفاتها₾ ا يتواجد ا€₱ساء ا€₽تي اأسرة:ب مع تواجد اأ .2
 ا₾سرة.مع ب عدد ا€موا€يد، يليهن من ا يقيم ا₾

3. ﾝةاﾝحضرية: حاﾝع₱د دراسة ا€عاقة بين متوسط عدد ا€موا€يد وا€حا€ة ا€حضرية €ل₱ساء ا€مبحوثات  ا
ن متوسط عدد ا€موا€يد €دى ا€₱ساء في ا€ريف أعلى م₱ه €دى ا€₱ساء في ا€حضر أ أظهرت ا€دراسة

 ذ€ك في متن ا€دراسة. إ€ىسباب ا€مؤدية %( وقد ذ₫رت ا₾21ب₱سبة )

طبيعة  إ€ىه₱اك تفاوتا  في متوسط عدد ا€موا€يد فيما بين ا€محافظات، يرجع  بحسب اﾝمحافظات : .4
ن متوسط عدد أمستوى ا€تعليمي وحا€ه ا€فقر حيث ياحظ ا€محافظة من حيث ا€مستوى ا€حضري ، وا€

( مو€ود، وهي محافظة حضرية، اما محافظة ريمه فقد بلغ 3.13ا€موا€يد في محافظة عدن بلغ )
( مو€ودا ، وهي محافظة في غا€بها ريفية ،₫ذ€ك با€₱سبة €حا€ه ا€فقر 5.04متوسط عدد ا€موا€يد فيها )

( مو€ودا، بي₱ما بلغ متوسط عدد ا€موا€يد في 4.66في محافظة حجه )، وقد بلغ متوسط  عدد ا€موا€يد 
(مو€ودا أي ان ه₱اك فارقا  بين ا€محافظتين في متوسط عدد ا€موا€يد ب₱سبة 3.35أما₱ة ا€عاصمة )

(39.)% 
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ان مراض مؤقتة أو دائمة ₫أن ا€₱ساء ا€₽تي تعرضن €حوادث أو إ :مؤقتاﾝتعرض ﾝحادث أو مرض  .1
مراض مؤقتة أو أرفع م₱ه ع₱د ا€₱ساء ا€₽تي €م يتعرضن €حوادث أو أمتوسط عدد ا€موا€يد €ديهن 

 مزم₱ة.

₫ان متوسط عدد أو إعاقة مراض دائمة ₾ن ا€₱ساء ا€₽تي تعرضن إ :إعاقةاﾝتعرض ﾝمرض دائم أو  .2
₱هن €م يجدن ا€رعاية أ إ€ىوهذا يعود ربما  يتعرضن،رفع م₱ه ع₱د ا€₱ساء ا€₽تي €م أا€موا€يد €ديهن 

ا€صحية ا€₫افية، ₫ما يست₱تج من هذا ا€مؤشر أن هذ₲ ا€فئة أغلبهن من ا€طبقات ا€فقيرة داخل 
 ا€مجتمع، ومن ثم ارتفع €ديهن متوسط عدد ا€موا€يد، وخاصة في ا₾رياف.

م₱ه €دى ا€₱ساء  أعلىرضعن فترة اطول فإن متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن أن من ا اإرضاع:فترة  .3
( 7فقد بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €دى من أرضعن اقل من ) ،ة ا€رضاعة €ديهن أقلا€₽تي ₫ا₱ت فتر 

 ،مو€ودا   (4.77₫ثر بلغ متوسط عدد ا€موا€يد €ديهن )أ( بي₱ما من ارضعن س₱تتين ف3.84) أشهر
 %(.21ب₱سبة زيادة قدرها )

اﾝطمث اع طاﾝرضاعة اﾝمطوﾝة أو فترة اヱق ،اسرةتヱظيم ا ،ثاﾝثًا: فيما يخص عاقة اﾝمتغيرات اﾝوسيطة )اﾝزواجية
معدل  علىاﾝوسيطة  حدداتاﾝم تأثير إﾝىاﾝمتعمد( بمعدل اﾝخصوبة في اﾝيمن فقد خلصت اﾝدراسة  اإجهاض

اﾝمسوحات اﾝديمغرافية  ما بينتأثير هذヮ اﾝمحددات تختلف و ( 2013-1992خال اﾝفترة )اﾝخصوبة في اﾝيمن 
 ما يلي:سة تأثير هذヮ اﾝمحددات يتضح ヱﾝا وﾜﾝن من خال درا اﾝثاث،
  زيادة تأثير محددي ا€زواج وت₱ظيم ا₾سرة خال ا€فتأرات ا€مختلفأة و₱قأص تأأثير ا€محأدد ا€خأاص بفتأرة

 ا€طمث. ا₱قطاع

   ب₱سأبة تصأل  على ا€خصأوبة ا€محددات ا€مؤثرةيأتي في مقدمة ت₱ظيم ااسرة ا€تأثير اإيجابي €محدد
ا€طمأث با€تأأثير  ا₱قطاعثم محدد فترة  %(35حوا€ي ) إ€ىاج ب₱سبة تصل ا€زو ثم محدد %( 42) إ€ى

تمثأأأل غيأأأر ا€معروفأأأة  . وازا€أأأت ا€عوامأأأل ا₾خأأرى%(8) إ€أأأىتصأأل  ا€خصأأأوبة ب₱سأأأبةعلأأأى  ا€ضأأعيف
 سباب ا₱خفاض ا€خصوبة.أ%( من 15حوا€ي )

 

مسح ميزا₱ية ااسرة  ا€خصوبة بحسبلعوامل ا€مستقلة ا€مؤثرة على € ا€تأثير ا€صافيحجم ة ع₱د دراس .1
 حجم م تطبيق معاد€ة اا₱حدار ا€خطي €معرفة، تا€موا€يد(ر ا€تابع )متوسط عد على ا€متغي 2014
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€عمل ا ،ا€حا€ة ا€حضرية على ا€متغير ا€تابع هي ا€مستقلة تأثيرا  تضح أن أ₫ثر ا€متغيرات تأثير اا€
 حوا€ي₫ما قامت ا€متغيرات ا€مستقلة بتفسير ما ₱سبته  ،ا€قيام بأي ₱شاط اقتصادي ،مقابل أجر

 %( من تأثير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغير ا€تابع..97)

على  فقد ₫ا₱ت أعلى ا€متغيرات ا€مستقلة أثرا   2013وع₱د دراسة بيا₱ات ا€مسح ا€صحي ا€ديمغرافي  .2
رضاع ا€طبيعي ₫ما قامت واإ م،€أوا€مستوى ا€تعليمي  ،ا€متوفين ا₾طفالد عد هي:ا€متغير ا€تابع 

%( من تأثير ا€متغيرات ا€مستقلة على ا€متغير 64) حوا€يا€متغيرات ا€مستقلة بتفسير ما ₱سبته 
 ا€تابع.
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يات على ضوء ا€₱تائج €توص₫ان ابد من وضع مجموعة من ا ₱تائج،ا€يه ا€دراسة من  تما توصل استعراضبعد 
 مثل فيما يلي:توأهم هذ₲ ا€توصيات ت .€يها ا€دراسةا€تي توصلت إ

با€درجة ا€ثا₱ية من حيث ا€حجم  ساسية €لبيا₱اتسرية من ا€مصادر ا₾تعد ا€مسوحات ا€ديمغرافية وا₾ .1
ان وخاصة حول وفر₲ من بيا₱ات حول ا€س₫تبعد ا€تعداد ا€عام €لس₫ان وا€مسا₫ن وا€م₱شآت €ما همية وا₾

 ،€ك من ا€بيا₱ات ا€ضرورية €لمجتمعذ واا₱فاق، وغيروا€دخل  ،وا€خصوبة ،وا€هجرة ،معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي
 بحسب ا€فترات ا€زم₱ية ا€متعارف عليها عا€ميا  وهي €₫ل خمس س₱ين. افإ₱₱ا ₱وصي بإجرائه و€ذ€ك

تخفيض  إ€ىسيقود با€ضرورة €ذي وامعدل ا€خصوبة ا€بشرية  إ€ى تخفيضا€قيام با€سياسات ا€تي تؤدي  .2
وبا€تا€ي زيادة ا€قدرة على إحداث ا€ت₱مية  ،ثم سيرتفع معدل ا€₱مو ااقتصادي ومن ،معدل ا€₱مو ا€س₫ا₱ي

 ومن ه₱ا ₫ان ابد من ا€عمل على تخفيض معدل ا€خصوبة عبر ا€زمن. ،ااقتصادية

ا€تر₫يبة  إ€ىعادة ا€توازن إعلى وواضعي ا€سياسات ااجتماعية وااقتصادية ا€عمل  ،على ا€مخططين .3
 ا€س₫ا₱ية ا€عمرية وا€₱وعية.

معا€جة قضية ا€زواج ا€مب₫ر بمعا€جة مسبباتها ا€تي أصبحت معروفة سواء على مستوى ا€عمل على  .4
ا€سياسات ا€س₫ا₱ية  ا€متقدمة، ووضعأو ا€دول ا€₱امية أو  ،يمن أو على مستوى ااقليم ا€عربيا€

 من ا€زواج ا€مب₫ر، وذ€ك €تأثير₲ ا€₫بير على ا€خصوبة في ا€يمن.وا€تشريعات ا€ازمة €لحد 

ا€رفع من ا€وعي ا€مجتمعي تجا₲ قضايا مضغ ا€قات وا€تعرض €لعادات ااجتماعية ا€ضارة وا€تي تؤثر  .5
 على خصوبة ا€مرأة.

مما  حية وخدمات ا€تعليموصا₱عي ا€سياسات أن يعملوا على توفير ا€خدمات ا€ص ،على ا€مخططين .6
 ا€خصوبة.د في تقليل يساع

 ااستخدام.في  زيادة ا€فاعلية ا€خاصة ب₱شر وسائل ت₱ظيم ا₾سرة وجعلها في مت₱اول ا€سيدات ا€راغبات .7
 .مت₱قلةعيادات  إ₱شاء ما₫ن ا€ريفية وذ€ك من خالوخاصة في ا₾

و أاء €أم ا€رضاعة ا€طبيعية وفوائدها ا€صحية سو  هميةبأعامية واسعة €تعريف ا€₱ساء إا€قيام بحملة  .8
 ا€طمث(. ا₱قطاعثرت بش₫ل ₫بيرة في ا€فترة ا€خاصة با€رضاعة ا€طبيعة )فترة أ€لطفل، وأن ظاهرة ا€تمدن 
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  بشـرية شـمال  محمأد،إجال عوض اه فضل ا€مو€ىﾝخصـوبة اﾝيـة  دارفـور،اتجاهات اﾝدراسـة حا
 ا€خرطأأأأأأأوم،جامعأأأأأأة  اآداب،₫ليأأأأأأة  د₫تأأأأأأورا₲،رسأأأأأأأا€ة  ،م2005-1993اﾝفاشــــــر فــــــي اﾝفتــــــرة 

 م.2007،ا€سودان
  ماطها  ا€بر₫ا₱ي، "أمين محيي ا€دين وأحمدヱيمن مستوياتها واتجاهاتها وأﾝبشرية في اﾝخصوبة اﾝا

 .م(2009) ص₱عاء ا€يمن ،€إحصاء"، ا€جهاز ا€مر₫زي  وتبايヱاتها
 ظيم اأسرة في  ،ا₱تصار باجل وآخرونヱخصوبة وتﾝيمناﾝ1996 ، اغسطسا. 
  ،مرأة تقرير "وضع (،2014مايو )ا€ب₱ك ا€دو€يﾝي من اヱيمﾝطموح اﾝى اﾝفرص تحقيق إﾝا ."، 

  عام  ا€دو€ي،ا€ب₱كﾝ ميةヱتﾝ70ص  ،م1984تقرير عن ا . 

 طفلﾝصحة اأم واﾝ يヱيمﾝديموغرافي اﾝمسح اﾝتائج اヱﾝ رئيسيﾝتقرير اﾝم.91/1992 ا 

  م، ا€جهاز ا€مر₫زي €إحصاء.2014تقرير مسح ميزا₱ية ا₾سرة 

  يـــة €إحصأأأاء،ا€مر₫أأزي ا€جهأأازヱيمﾝجمهوريـــة اﾝفقـــر فـــي اﾝم2005/2006، تقريـــر مؤشــرات ا، 
 .1 ص، م،2007ص₱عاء ،

  تاب ااحصاء  €إحصاء،ا€جهاز ا€مر₫زيﾜويヱسﾝم.2013 ،ا 

  بشرية في  س₫ا₱ية،ا€مر₫ز ا€تدريب وا€دراسات  ص₱عاء،جامعةﾝخصوبة اﾝيمناﾝص₱عاء، ،ا 
 م.2001

  ان  ا€س₫ا₱ية،€دراسات مر₫ز ا€تدريب وا ص₱عاء،جامعةﾜسﾝميةاヱتﾝاد مجموعة من إعد ،وا
 م.2007، ص₱عاء ا€باحثين،

  ية  ا€حس₱اوي، ا€تحليلجواد ₫اظمヱديواﾝية في محافظة اヱاﾜسﾝخصوبة اﾝمستويات اﾝ يヱاﾜمﾝا
 ₫لية ا€تربية €لب₱ات / جامعأة ا€₫وفة. ،1997تعداد  بحسب

 بو₱جارتس  جونJohn Bongaarts (2005ائب₱ ،) مجلس في ا€سياسات أبحاث قسم مدير 

 اﾝتعليمية دور اﾝفروق :اヱﾝامية اﾝبلدان في اﾝخصوبة تحول "استﾜمالب₱يويورك، ا€س₫ان 

 .اﾝخصوبة وتفضيات
 ا€فلسطي₱يات"،  ا€₱ساء بين ا₾سرة ت₱ظيم وسائل استعمال عيد، بع₱وان "محددات سليمان حسام

  .(2010) ،2 عدد ،8 ا€مجلد ةوااجتماعي اإヱساヱية ﾝلعلوم اﾝشارقة جامعة مجلة
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  فقـر  رشأوان،حسأين عبأد ا€حميأدﾝمجتمـعاﾝا€جامعأأة،مؤسسأة شأباب  ،ااجتمـاعدراسـة فـي علـم  ،وا 
 م.2007ااس₫₱درية ،

  جغرافيـــة  ا€شأأأر₱وبي،ومحمأأأد عبأأأد ا€أأأرحمن  صأأأادق،دو€أأأت احمأأأدﾝ ديموغرافيـــةﾝاناأســـس اﾜســـﾝا، 
 . 1969ا€قاهرة،  ا€حديثة،ا€ف₱ية  ا€مطبعة

 مي  ،2010ا€متحدة، ا₾مم ₫ان،ا€س شعبةﾝعاﾝخصوبة اﾝ2007تقرير ا. 
  ان  ا€س₫ا₱ي،مر₫ز ا€تدريب  €لس₫ان،ص₱دوق ا₾مم ا€متحدةﾜسﾝميةاヱتﾝإعداد مجموعة من  ،وا

 .48 -46صأ  م،2003 ا€باحثين، ص₱عاء،
  ية  سي،ا€₫بطارقヱيمﾝجمهورية اﾝخصوبة في اﾝعوامل –اﾝمحددات واﾝ1991خال ا€فترة  -ا-

   .22ص  م،2003ص₱عاء ، م₱شور،بحث غير  ،م2003
  وطن  ا€فارس، ا€فقرعبد ا€رزاقﾝدخل في اﾝعربيوتوزيع اﾝا€طبعة  ا€عربية،مر₫ز دراسة ا€وحدة  ،ا

 .27 -24صأ  م،2001 بيروت، ا₾و€ى،
  ₲خصوبة واتجاهاتها في ( 1997)ا€قباطي، عبدﾝوسيطة على مستويات اﾝمحددات اﾝتأثير ا"

 .€إحصاء، ا€يمنا€مر₫زي  بحثية ا€جهازورقة  ،ة"اﾝجمهورية اﾝيمヱي
 محـــددات وآخأأأرون،ا€جحأأأدري  علأأأىﾝـــي  )ا ـــيمناﾝوســـيطة ﾝلخصـــوبة ف ﾝال  €إحصأأأاءا€جهأأأاز ا€مر₫أأأزي  (،ا

 .2002يمن
 خصوبة معدات )تقدير بع₱وان م،2011خليل فاروق عمر ، وا€سيدعبد ا€محسن عمرﾝفي ا 

 .م(، ا€عراق 2031-2012 لفترةﾝ واﾝتヱبؤ ヱLee Carterموذج  باستعمال اﾝعراق
  بشرية في  ا€صاحي،فؤاد عبد ا€جليلﾝخصوبة اﾝيمناﾝا€س₫ا₱ية،مر₫ز ا€تدريب وا€دراسات  ،ا 

 م.2001 ص₱عاء،جامعة 

 جمهوريـة ا ،ا€مجلس ا€وط₱ي €لس₫انﾝان في اﾜلسﾝ يةヱوطﾝسياسة اﾝيـةヱيمﾝ(2025-2001) ا - 
 .(2001)ا€يمن  –ص₱عاء 

  ات تعداد  " قياس عثمان،محمد عليヱيمن باستخدام بياﾝوفيات في اﾝخصوبة واﾝ1986ا 
 .(1991) ،عمان ،ا€جامعة اارد₱ية ،ماجستير غير م₱شورة "، رسا€ة اﾝمعدﾝةاﾝمعدﾝة وغير 

  صحة اأمﾝ يヱيمﾝديموغرافي اﾝلمسح اﾝ هائيةヱﾝتائج اヱﾝطفلاﾝم.1997ا€دورة ا€ثا₱ية، عام  ،وا 
 " خصوبة اهاشم ₱عمة فياض، بع₱وانﾝية في اヱاﾜسﾝ:عراقﾝمؤثرة  اﾝعوامل اﾝا€عراق فيهاتطورها وا ،

2013. 
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