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 اﾟحﾞومة مع اﾟدائم تعاوカه على_ اﾟيمن_ ﾟلسﾞان اﾟمتحدة اダمم ﾟصカدوق زيلاﾟج باﾟشﾞر يتقدم أن اﾟباحث يود

 من اﾟباحثين مع وأيضا   اﾟسﾞاカي، باﾟشأن اﾟمعカية اﾟمحلية اﾟمدカي اﾟمجتمع مカظمات ومع اﾟمختلفة، وأجهزتها اﾟيمカية،

خراجها اﾟدراسة هذケ إعداد بتمويل امهقي وخصوصا   وغيرهم، اﾞダاديميين  اﾟجزيل باﾟشﾞر أتقدم أن يسرカي ﾞما ﾟلカور. وا 

تذﾟيل اﾟدراسة، بهذﾟ ケلقيام بإختياري ﾟتفضله ﾟلسﾞان اﾟوطカي ﾟلمجلس  هذケ عمل إカجاح سبيل في اﾟصعوبات ﾞافة ゚و

  اﾟدراسة.
خراجها اﾟدراسة هذケ إカجاز في ساعدカي من ﾞﾟل اﾟجزيل باﾟشﾞر وأتقدم  قاموا اﾟذين باﾟذﾞر وأخص اカﾟور. ﾟىإ وا 

 ﾟلجميع. موصول فاﾟشﾞر وتカسيقها، وطباعتها، بمراجعتها،
 

 اﾟموفق،،،،،، واه                                                    
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 ヴال るهذه الدراس れاحية ااقتصاديةهدفカﾟية من اカيمﾟمرأة اﾟين اﾞتعرف على مستوى تمﾟمن وااجتماعية  ،ا

اﾟديموغرافي اﾟصحي اﾟيمカي  م، واﾟمسح2014، وخاصة مسحي ميزاカية اダسرة اダسرية اإحصائيةخال اﾟمسوحات 
 سري.اﾟمرأة في اﾟيمن على اﾟمستوى اダ تحديد اﾟعوامل اﾟتي تؤثر على مؤشر تمﾞين، و م2013

د على اﾟتحليل اﾟوصفي وذﾟك ﾟمعرفة مدى تأثير اﾟعوامل اﾟمستقلة على مؤشر تمﾞين اﾟمرأة، فقد تم ااعتماو 
ذا اﾟرسوم اﾟبياカية ﾟتحديد حجم هذا اﾟتأثير ومعرفه اتجاهاته. بة واカﾟسب، ゙و ﾞما استخدم  من خال اﾟجداول اﾟم゙ر

إجراء  إﾟىواﾟذي يعتبر カظاما  إحصائيا  متﾞاما ، بداية من اﾟجداول اﾟتﾞرارية  SPSS)اﾟباحثون حزمة اﾟبرامج )
تم تﾞوين مؤشر ﾟقياس مدى تمﾞين اﾟمرأة على وقد  ، واﾟتحليل اإحصائي اﾟمتعدد.ئيةاإحصااختبارات اﾟفروض 

أحد أفراد اダسرة من اإカاث سواء   إﾟىشﾞل مقياس ﾞمي، وهذا اﾟمقياس يعتمد بカاءا  على اダسئلة اﾟتي تم توجيهها 
 .امرأة ﾞاカت ダسرةفي اダسرة أو في حاﾟة رب ا تهاأهمية وفاعلي زوجة رب اダسرة أو اカダثى اﾞダثر

 وقد ﾞاカت أهم カتائج اﾟدراسة ﾞما يلي:   
1.  ًゅボافヱت ポゅهن ュゅاأسرة بين ت るئج مسح ميزانيゅكذا بين نتヱ ،ベيل المعمヤالتحヱ يヘصヱيل الヤئج التحゅنت

 .ヱالمسح الديمغرافي الصحي

2. ( るاً عن نسبヱن مسئゅاأسرة ك ゆئج أن رゅالنت れرヰأظヵΑالتي تتخذ داخل ا れراراボمن ال )% أسرة
%(من ヱヲ.ヶ%(من الボراراヱ ،れنسبる )Α.ヵالمعيشيる بينمゅ زヱجる رゆ اأسرة ا تتخذ إا مゅ نسبته )

.ゅمヰبين ポاشتراゅُتتخذ ب れنゅك れراراボال 

3. ( るنسب ポヤاأسرة يمت ゆئج أن رゅالنت れرヰأظヶンヤا تمت ゅداخل اأسرة بينم るبتゅل الثヱمن اأص )% ポ
( るى نسبヱاأسرة س ゆر るجヱزヱヱ)% ゆقريヱ ، ائد التيヱلعゅالتصرف ب れذ قراراゅاتخ ポمن ذل

ヰيヤاأسرةيحصل ع るربヱ اأسرة ゆكل من ر ゅ. 

، ヱأن مぼشر التمكين كゅن يرتبط بعاقる تمكينゅً من النسゅء غير المتعヤمれゅالنسゅء المتعヤمれゅ هن أكثر  .4
ند الزヱاج ، ヱكذلポ ارتゅヘع عمر المرأة عيゅدة عدد اأطゅヘل الُمنجبين، ヱزتボدュ المرأة بゅلسنطرديる مع 

 .زيゅدة عدد أفراد اأسرةヱ ،اأヱل

، عمヱمゅً، أヱ بほجر من النسゅء الاتي ا يعمヤن النسゅء العゅماれ ارتゅヘع مستヱى تمكين المرأة لدى .5
 ヴى الغنヱمع مست ًゅطردي ゆسゅى تمكين المرأة يتنヱدة الدخل في اأسرةمستゅزيヱ. 

6.  るحضري ベطゅمن في منボء الاتي يゅشر تمكين المرالنسぼن مゅنأة كヰلدي ヴヤمنه في  أع ベطゅالمن
 .لحضريヱるفرص العمل بほجر ヱالحゅلる ا ،ارتبゅط مぼشر تمكين المرأة بゅلتعヤيュ الريヘيる، نظراً 

 ، نظراً غيرهن مستヱى تمكين المرأة عند النسゅء الاتي يتعゅطين الヱ れゅボالسيجゅرة ヱالشيشる أعヴヤ من .7
 .تحسن ヱضعヰن ااقتصゅدヵ مゅボرنる بغيرهنارتبゅطゅヰ ب

، ヱذلポ لمتزヱجヱれゅاゅأرامل سرة مゅボرنる بمكينゅ في اتخゅذ الボراراれ داخل اأれゅボ هن أعヴヤ تلمطヤا  .8
 る قراراتゅヰ لتヱفير احتيゅجゅتゅヰ اأسريる غゅلبゅً مゅ يعヱد اليヴ.ゅヰ أن المطボヤيرجع إل

النسゅء  مرتヘعヱ ًゅكذلポلديヰن سرة يظヰر مぼشر تمكين المرأة ゅء الاتي يヱجد حゅلる إعゅقる في اأالنس .9
 .حゅدثるتعرضن لヱ لدى أسرهن مرض أالاتي 



 

 ン م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

Abstract 

     This study aimed to identify the level of economic and social empowerment of 
Yemeni women through household statistical surveys, especially the household budget 
surveys of 2014, the Yemen Demographic Health Survey in 2013, and identify the 
factors affecting the women empowerment index in Yemen at the household level. 

     The descriptive analysis is used to determine the magnitude of the effect of 
independent factors on the women's empowerment index, and know its directions. The 
researchers also used the SPSS program for indepth analysis. The index has been 
configured to measure the extent of women's empowerment in the form of a quantitative 
scale. This scale is based on the questions that were directed to a female member of the 
household. 

   The main findings of the study were as follows: 

1. There is a full compatibility between the results of descriptive analysis and in-
depth analysis, as well as between the results of the HBS 2014 and the YDHS 
2013. 

2. The results showed that the head of the household was responsible for 57% of the 
decisions taken within the household while the wife of the head of the family took 
only 7.5% of the decisions and 12.6% of the decisions were made jointly. 

3. The head of the household owns 63% of the fixed assets within the household, 
while the wife owns only 11%. 

4. Educated women are more empowered than uneducated women, and the 
empowerment index associated with a positive relationship with the advancement 
of women in age, the increase in the number of children born, the higher age of 
women at first marriage, and the increase in the number of family members. 

5. The high level of women's empowerment with working women in general, and 
the level of empowerment of women is directly proportional to the level of wealth 
and increase income in the family. 

6. Women who live in urban areas have a higher indicator of women's 
empowerment than in rural areas, because the indicator of women's 
empowerment is linked to education, paid employment and the civil status. 

7. The level of empowerment of women in women who chewing qat, smoke and 
shisha is higher than who do not, because they are related to improving their 
economic situation compared to others. 

8. Divorced women are the most empowered to make decisions within the family 
compared to widows and married women, due to that their decisions often go 
back to them to provide their family needs. 

9. Women with a disability in the family have a high indicator of women's 
empowerment, as well as women whose families have a disease or an accident. 
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 89 .اﾟعوامل اﾟمستقلة اﾟمؤثرة على تمﾞين اﾟمرأة 4-2

 91 .معامل اﾟتفسير اﾞﾟلي ﾟلカموذج 4-3
بين カتائج اﾟتحليل اﾟوصفي واﾟتحليل اﾟمعمق ﾟلمتغيرات اﾟمستقلة وتأثيرها على اﾟمتغير  مقارカة 4-4

 اﾟتابع.
94 

 95 .اﾝفصل اﾝخامس: اヱﾝتائج واﾝتوصيات
 96 .أوا : اカﾟتائج

 101 .ثاカيا : اﾟتوصيات
 104 .اﾟمراجع

 
  



 

 Β م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 

 ولاقائمة اﾝجد
ﾝجدول جدولرقم اﾝوان اヱصفحة عﾝا 

  :جداول اﾟفصل اﾟثاカي
 34 من هو صاحب اتخاذ اﾟقرار في إطار اダسرة. (1-2جدول رقم )

 35 اﾟثابتة. أفرادها ﾟأصولأحد  اダسرة أوامتاك  (2-2جدول رقم )
 36 .اダصلمن اﾟذي يمتلك  (3-2جدول رقم )
 37 اﾟثابتة.ل اﾟقدرة على اﾟتصرف واﾟبيع ﾟأصو  (4-2جدول رقم )
ة في أي فصل ﾟلتدريب  (5-2جدول رقم ) هل بإمﾞان اﾟمرأة من هذケ اダسرة اﾟمشا゙ر

 اﾟمهカي أو محو اダمية إذا تم عرضه عليها.
37 

ة اﾟمرأة في  (6-2جدول رقم )  38 .ومحو اダميةاﾟتدريب فصول أسباب عدم مشا゙ر
شهر  12بسوق اﾟعمل خال  اﾟحاﾟة اﾟعملية )カسبة اカﾟساء اﾟملتحقات (7-2جدول رقم )

 اﾟسابقة ﾟلمسح بحسب اﾟفئات اﾟعمرية(.
41 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل  (8-2جدول رقم )
 بحسب اﾟفئات اﾟعمرية. اﾟمرأةعليه 

43 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل  (9-2جدول رقم )
 قامة.بحسب محل اإ اﾟمرأةعليه 

44 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل  (10-2جدول رقم )
 بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي. اﾟمرأةعليه 

45 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل  (11-2جدول رقم )
 بحسب مؤشر اﾟثروة. اﾟمرأةعليه 

47 

باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج  اﾟمرأةمقارカة اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل عليه  (12-2جدول رقم )
 بحسب اﾟفئات اﾟعمرية.

48 

باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج  اﾟمرأةمقارカة اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل عليه  (13-2جدول رقم )
 بحسب محل اإقامة.

49 

اﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج مقارカة اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل عليه اﾟمرأة ب (14-2جدول رقم )
 بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي.

50 

مقارカة اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل علية اﾟمرأة باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج  (15-2جدول رقم )
 بحسب مؤشر اﾟثروة.

51 



 

 Γ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 ولاقائمة اﾝجد
ﾝجدول جدولرقم اﾝوان اヱصفحة عﾝا 
اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  (16-2جدول رقم )

 اﾟزوج بحسب اﾟفئات اﾟعمرية.
54 

 يتقاضاケاﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي  (17-2جدول رقم )
 اﾟزوج بحسب محل ااقامة.

55 

ضاケ ااﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتق (18-2جدول رقم )
 اﾟزوج بحسب اﾟمحافظات.

57 

 يتقاضاケئد اﾟمادي اﾟذي اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعا (19-2جدول رقم )
 اﾟزوج بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي.

59 

 يتقاضاケاﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي  (20-2جدول رقم )
 اﾟزوج بحسب مؤشر اﾟثروة.

60 

 61 اﾟشخص اﾟذي عادة يصカع اﾟقرار حول بعض اダمور. (21-2جدول رقم )
ة اﾟزوجة في  (22-2جدول رقم )  62 بحسب اﾟفئات اﾟعمرية. اتاتخاذ بعض اﾟقرار مشا゙ر
ة اﾟزوجة في اتخاذ بعض اﾟقرار  (23-2جدول رقم ) سب ااﾟتحاق بسوق بح اتمشا゙ر

 ثカي عشر شهرا  اﾟسابقة على اﾟمسح(.اﾟعمل )خال اإ
64 

ة اﾟمرأة في اتخاذ بعض اﾟقرار  (24-2جدول رقم )  65 قامة.بحسب محل اإ اتمشا゙ر
ة اﾟ (25-2جدول رقم )  66 بحسب اﾟمحافظات. اتفي اتخاذ بعض اﾟقرار  مرأةمشا゙ر
ة اﾟمرأة (26-2جدول رقم )  68 بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي. اتفي اتخاذ بعض اﾟقرار  مشا゙ر
ة  (27-2جدول رقم )  70 بحسب مؤشر اﾟثروة. اتفي اتخاذ بعض اﾟقرار  اﾟمرأةمشا゙ر

  :جداول اﾟفصل اﾟثاﾟث
 73 .ين اﾟمرأة بحسب اﾟمحافظةمؤشر تمﾞ (1-3جدول رقم )
 75 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟحاﾟة اﾟحضرية (2-3جدول رقم )
 75 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب تカاول اﾟتدخين / اﾟشيشة (3-3جدول رقم )
 76 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب تカاول اﾟقات (4-3جدول رقم )
 77 عカد اﾟزواج اダول. بحسب عمر اﾟمرأة اﾟمرأةمؤشر تمﾞين  (5-3جدول رقم )
 78 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟحاﾟة اﾟزواجية (6-3جدول رقم )
 78 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة زواج سابق (7-3جدول رقم )



 

 ヱヰ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 ولاقائمة اﾝجد
ﾝجدول جدولرقم اﾝوان اヱصفحة عﾝا 
 79 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء اﾟمبحوثات (8-3جدول رقم )
 81 طفال(.ء بحسب اﾟفئات )عدد اダحياجماﾟي اダطفال اダإ (9-3جدول رقم )
 82 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب حجم اダسرة اﾟمعيشية. (10-3جدول رقم )
 83 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة إعاقة في اダسرة. (11-3جدول رقم )

 83 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة مرض مزمن في اダسرة. (12-3جدول رقم )

 84 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟلカساء اﾟمبحوثات. (13-3جدول رقم )

 85 اﾟتعليم.مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب أسباب اﾟتسرب من  (14-3جدول رقم )

 86 اﾟفقر.مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب حاﾟة  (15-3جدول رقم )

 12 اﾟـمؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟقيام بأي カشاط اقتصادي خال  (16-3جدول رقم )
 شهرا  اﾟماضية.

87 

 87 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟعمل مقابل اダجر. (17-3جدول رقم )

 :اﾟرابعجداول اﾟفصل 
 89 .تعريف اﾟمحددات اﾟمؤثرة في تمﾞين اﾟمرأة اﾟمستخدمة في ااカحدار (1-4جدول رقم )

مﾞين カتيجة ااカحدار مرتبة حسب حجم اﾟتأثير بカاءا  على مؤشر ت (2-4جدول رقم )
 .اﾟمرأة

91 

 92 تجاケ وقوة اﾟعاقة بين اﾟمتغيرات اﾟمستقلة ﾟلدراسة واﾟمتغير اﾟتابع.ا (3-4جدول رقم )

 93 معامل اارتباط بين اﾟمتغيرات اﾟمستقلة ﾟلدراسة واﾟمتغير اﾟتابع. (4-4جدول رقم )

 
  



 

 ヱヱ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 

 قائمة ااشムاメ البيانية

 الصヘحる عنヱان الشكل رقم الشムل
  :ﾝثاヱيأشﾜال اﾝفصل ا

 3ヶ .الشخص الذヵ يمتポヤ اأصヱل (に-なشムل رقم )

 37 .الボدرة عヴヤ التصرف ヱالبيع لأصヱل الثゅبتる (に-にشムل رقم )

 38 .أسبゆゅ عدュ مشゅركる المرأة في التدريヱ ゆمحヱ اأميる (に-ぬشムل رقم )

ثني عشر شヰراً السゅبるボ عヴヤ بる من التحボن بسベヱ العمل خال اإنس (に-ねشムل رقم )
 .المسح

41 

الشخص الذヵ يボرر كيヘيる التصرف في العゅئد المゅدヵ الذヵ تتحصل  (に-のشムل رقم )
 بحسゆ الヘئれゅ العمريる. عヤيه المرأة

43 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل  (に-はشムل رقم )
 بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي. عليه اﾟمرأة

45 

فية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞي (に-ばشムل رقم )
 بحسب مؤشر اﾟثروة. عليه اﾟمرأة

47 

مقارカة اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل علية اﾟمرأة باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج  (に-ぱشムل رقم )
 بحسب مؤشر اﾟثروة.

52 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  (に-ひشムل رقم )
 .ب اﾟفئات اﾟعمريةبحس اﾟزوج

54 

اﾟتوزيع اカﾟسبي ﾟلカساء اﾟاتي يتصرفن في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  (に-などشムل رقم )
 .بحسب اﾟمحافظات اﾟزوج

57 

اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  (に-ななشムل رقم )
 .بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي اﾟزوج

59 

اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  اﾟشخص (に-なにشムل رقم )
 .بحسب مؤشر اﾟثروة اﾟزوج

61 

ة اﾟزوجة في اتخاذ بعض اﾟقرار بحسب اﾟفئات اﾟعمرية (に-なぬشムل رقم )  63 .مشا゙ر



 

 ヱヲ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 67 .مشゅركる المرأة في اتخゅذ بعض الボرار بحسゆ المحゅفظれゅ (に-なねشムل رقم )

ة (に-なのشムل رقم )  68 .اﾟتعليمي اﾟمستوى بحسب اﾟقرار بعض اتخاذ في اﾟمرأة مشا゙ر

ة اﾟمرأة في اتخاذ بعض اﾟقرار بحسب مؤشر اﾟثروة (に-なはشムل رقم )  70 .مشا゙ر

  :اشムاメ الفصل الثالث

 74 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟمحافظة (ぬ-なشムل رقم )

 75 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟحاﾟة اﾟحضرية (ぬ-にشムل رقم )

 77 بحسب عمر اﾟمرأة عカد اﾟزواج اダول. اﾟمرأةمؤشر تمﾞين  (ぬ-ぬشムل رقم )

 80 .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء اﾟمبحوثات (ぬ-ねشムل رقم )

 81 اجماﾟي ااطفال ااحياء بحسب اﾟفئات )عدد ااطفال(. (ぬ-のشムل رقم )

 82 ية.مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب حجم اダسرة اﾟمعيش (ぬ-はشムل رقم )

 8ヵ .مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب أسباب اﾟتسرب من اﾟتعليم (ぬ-ばشムل رقم )

  :أشムاメ الفصل الرابع

)استبعاد تأثير  Tأهم اﾟعوامل اﾟمؤثرة على تمﾞين اﾟمرأة بحسب قيمة  (ね-なشムل رقم )
)ケااتجا. 

93 

  



 

 ヱン م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   



 

 ヱヴ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

11
ية ،جاカب اﾟحﾞومات ﾞبير من باهتماميحظى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟوقت اﾟحاضر  واﾟمحلية  واﾟمカظمات اﾟد゚و

وا يمﾞن أن تتحقق رفاهية أي اﾟمجتمع  اﾟمجتمع،واカﾟصف اﾟمﾞمل ﾟه في تﾞوين  اﾟرجل،أن اﾟمرأة شقيقة  باعتبار
 .اﾟمجتمعاﾟتي هي ﾟبカة  اダسرةساسية ﾟتﾞوين ﾞما أن اﾟمرأة تشﾞل اカﾟواة اダرفاهية مﾞوカيه )اﾟرجل واﾟمرأة(. إا بتحقيق 

 بカاء اﾟذين هم اカﾟتاج اﾟطبيعي ﾟلعاقة اﾟطبيعية بين اﾟرجل واﾟمرأة.تتﾞون من اﾟرجل واﾟمرأة واダ اダسرةف
دماجها في عمليات اﾟمساواة، واﾟتカمية،         تها وا  تزايد ااهتمام اﾟعاﾟمي بشﾞل ملحوظ بقضية اﾟمرأة وضرورة مشا゙ر

، واﾟمؤتمر م1980واﾟثاカي في ﾞوبカهاجن  م1975اﾟمﾞسيك عام واﾟسام، مカذ اﾟمؤتمر اﾟعاﾟمي اダول ﾟلمرأة في 
ي اﾟرابع ﾟلمرأة في بﾞين  منذﾟك واضحا   ا، ﾞما بدم1985اﾟثاﾟث في カيروبي  حيث  م،カ1995تائج اﾟمؤتمر اﾟد゚و

أو اﾟمカاهج اﾟتي تحمل مفاهيم تカموية هامة مثل  ،أﾞدت カتائج وتوصيات هذケ اﾟلقاءات على بعض اﾟمصطلحات
ﾟهج اカذي يهدف مﾟلمرأة واﾟ ينﾞىتمﾟذاتية، و  إﾟفسها، وثقتها بقدراتها اカ مرأة عنﾟتهاتعزيز صورة ا في اﾟمカزل  مشا゙ر

 واﾟمجتمع.
تها في سوق اﾟعمل يؤدي إإن  تحقيق اﾟعديد من  إﾟىدماج اﾟمرأة في اカﾟشاط ااقتصادي وارتفاع カسبة مشا゙ر

ﾟتي تؤمن ﾟها مصدرا  دائما ﾟلدخل، ﾞذﾟك تحقيق اﾟمﾞاسب ااقتصادية، مカها اﾟحصول على فرص اﾟتوظيف ا
معدات اカﾟمو  إﾟىوصول إﾟى اﾟستوى اﾟقومي، مما يؤدي ااستغال اダمثل ﾟلموارد اﾟبشرية اﾟمتاحة على اﾟم

 ،واﾟخصخصة ،ااقتصادي اﾟمستهدفة، ورفع اﾟقدرة اﾟتカافسية ﾟلمرأة في سوق اﾟعمل في ظل اقتصاديات اﾟسوق
مة يزة أساسية ﾟتحقيق اﾟتカمية اﾟمستدامة. وتخفيض م ،واﾟع゚و ة ااقتصادية ﾟلمرأة ゙ر عدات اﾟبطاﾟة. ﾞما تعتبر اﾟمشا゙ر

ة اﾟمرأة في اカﾟمو ااقتصادي تدفع عجلة اカﾟمو  ة ﾟيست ﾞائカا  يسعى ﾟمجرد ن اﾟمرأأذﾟك اﾟتقدم ااقتصادي، و إن مشا゙ر
ن اﾟمشاريع اﾟتي تقوم بها اﾟمرأة سواء صغيرة أم ماﾟبقاء توسطة اﾟحجم تساهم وبشﾞل إيجابي وفعال في تعزيز ، وا 

 ااقتصاديات اﾟوطカية.
عن وضع تمﾞين اﾟمرأة في اﾟدول اカﾟامية بشﾞل عام ووضع  ن وضع تمﾞين اﾟمرأة في اﾟيمن ا يختلف ﾞثيرا  إ

مカبثقة عカه قد فعلى اﾟرغم من أن اﾟدستور اﾟيمカي واﾟقواカين واﾟلوائح اﾟ خاص،تمﾞين اﾟمرأة في اﾟدول اﾟعربية بشﾞل 
سيرا  أن اﾟتطبيق على اﾟواقع ﾞان أا إمカﾞت اﾟمرأة في اﾟحصول على حقوقها اﾟسياسية وااقتصادية وااجتماعية 

 اﾟصحية،وتدカي مستوى اﾟخدمات  اﾟمرأة،وتدカي مستوى اﾟتعليم ﾟدى  واﾟتقاﾟيد،مثل اﾟعادات  اﾟعوامل،ﾟمجموعة من 
 اﾟمرأة.وتدカي مستوى اﾟوعي بحقوق 

من اﾟحقوق اﾟشرعية  سست ﾞثيرفقد أ   ﾞثيرا ،وضع  تحسنم 1990قيام اﾟوحدة بين شطري اﾟيمن في عام بعد 
ة اﾟوحدة واﾟقواカين واﾟلوائ من مカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي ﾞما تأسست ﾞثير  ،ح اﾟمカبثقة عカهواﾟقاカوカية في دستور د゚و

ﾞما أن وثيقة اﾟحوار اﾟوطカي اﾟتي  اﾟمرأة،يا وعقدت اﾟمؤتمرات واカﾟدوات اﾟتي تبحث وتعاﾟج قضا باﾟمرأة،اﾟخاصة 
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ダمرأة في أخذ  م قد2014طراف في عام توافقت عليها اﾟين اﾞتعليم،وأدى ارتفاع مستوى  حقوقها،عززت من تمﾟا 
 .(1)حقوق اﾟمرأة باﾟوحدة قد رفعت من مستوى اﾟوعي  وأجواء اﾟحرية اﾟتي سادت بعد

 ثاثة جواヱب وهي:تتمثل باﾝتمﾜين في  اﾝمرأة إن أوجه اﾝتمﾜين اﾝتي تطاﾝب بها
ة  :أوًا: اﾝجاヱب اﾝسياسي  اﾟمتمثل بحق اﾟمرأة باﾟترشيح ﾟعضوية اﾟب゚رماカات واﾟمجاﾟس اﾟمحلية وباﾟتاﾟي اﾟمشا゙ر

 ورسم اﾟسياسات اﾟعامة في اﾟمجال اﾟسياسي. ،باتخاذ اﾟقرارات اﾟسياسية
ة  ااقتصادية،ي اﾟحصول على اﾟموارد اﾟمتمثل بتمﾞين اﾟمرأة ف :ثاヱيا: اﾝتمﾜين ااقتصادي اﾟتجارية  اダعمالومزا゚و

واﾟحصول على فرص اﾟتعليم  اダجورواﾟمساوات في  باﾟرجل،وشغل اﾟوظائف اﾟعامة واﾟخاصة مساواة   واﾟصカاعية،
 .باﾟرجل ة  شروعات اﾟخاصة بها مساواواﾟحصول على فرص اﾟتمويل في اﾟم ،واﾟتدريب واﾟتأهيل

واتخاذ اﾟقرارات اﾟمستقلة في  اﾟصحية،اﾟمتمثل في حق اﾟحصول على اﾟتعليم واﾟرعاية  :اجتماعي: اﾝتمﾜين اثاﾝثا
وااカدماج في  بها،واتخاذ اﾟقرارات اﾟخاصة  ،اダسرةقيادة  أو ،اﾟطاق أو ،قضاياها ااجتماعية ﾞقضية اختيار اﾟزوج

 اﾟتカمية ااجتماعية داخل اﾟمجتمع.
カت و اتﾟﾞدراسة قضية تمﾟا ケية من هذカيمﾟمرأة اﾟاحيةين اカﾟات وااجتماعية  ،ااقتصادية اカبياﾟبااعتماد على ا

زي ﾟإحصاء من خال مسح ميزاカية ا اﾟذي カفذケ اﾟجهاز  م،2014 اダسرةﾟميداカية اﾟتي قام بجمعها اﾟجهاز اﾟم゙ر
زي ﾟإحصاء باﾟتعاون مع اﾟبカك  ي،اﾟم゙ر اﾟذي カفذケ اﾟجهاز  م،2013واﾟمسح اﾟصحي اﾟديموغرافي اﾟيمカي  اﾟد゚و

زي ﾟإحصاء بااشتراك مع وزارة اﾟصحة وبعض  وباﾟتعاون مع مカظمة اﾟصحة اﾟعاﾟمية ،اﾟيمカية واﾟسﾞان اﾟعامة اﾟم゙ر
ダداعمة اﾟظمات اカمﾟخرىا. 

ول مقدمة اﾟفصل اダ محاور، حيث تカاولتカاول ﾞل فصل مجموعة  فصول،خمسة  إﾟىتم تقسيم اﾟدراسة 
ومصادر  اﾟمفاهيمي ﾟلدراسة،واإطار  اﾟدراسة،ومカهجية  اﾟدراسة،ومشﾞلة  اﾟدراسة،وأهداف  ة،اﾟدراسوأهمية  اﾟدراسة،

واستعراض مجموعة من  اﾟدراسة،اﾟمستخدمة في  اإحصائيةوأهم اﾟمقاييس  اﾟدراسة،طلحات جمع اﾟمعلومات ومص
 اﾟدراسات اﾟسابقة اﾟخاصة بموضوع تمﾞين اﾟمرأة.

أカماط تمﾞين اﾟمرأة وفقا  ﾟلبياカات اﾟميداカية اﾟتي جمعت من خال مسح تカاول اﾟفصل اﾟثاカي اتجاهات و 
ﾟأصول  اダسرةوامتاك  اダسرة إطاراتخاذ اﾟقرار في  علىتم تカاول قدرة اﾟمرأة اﾟيمカية ف .م2014 اダسرةميزاカية 
ة اﾟمرأة في ،اダصولوقدرتها على اﾟتصرف وبيع تلك  اﾟثابتة، واﾟتأهيل اﾟتدريب  ﾞما سيتم اﾟحديث عن حجم مشا゙ر
 مية.カية في اﾟتدريب واﾟتأهيل ومحو اダأسباب تカامي دور اﾟمرأة اﾟيم إﾟىوسيتم اﾟتطرق  .اダمية ومحو

 اتجاهات وأカماط تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية بحسب カتائج اﾟمسح إﾟى فيه تم اﾟتعرضفقد في اﾟجزء اﾟثاカي أما 
اﾟتحﾞم في اﾟعائد على ى اﾟحاﾟة اﾟعملية وقدرة اﾟمرأة من خال اﾟتعرف عل م،2013اﾟديموغرافي اﾟصحي اﾟيمカي 

ﾞما سيتم  اﾟزوج،مع اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يحصل علية  همقارカة حجم اﾟعائد اﾟذي تحصل عليو  اﾟيمカية،اﾟمادي ﾟلمرأة 

                                                           

، ヲヰヰヴيゅسي لヤنسゅء خطヱة ضرヱريる نحヱ ااصاح السيゅسي في الヱطن العربي، صنعゅء، ديسمبرالمنتدى الديمボراطي ااヱل لヤمرأة العربيる، التمكين الس )1(
 .ヲヱص 
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ذﾟك سيت اﾟمعيشية، اダسرةواتخاذ اﾟقرار داخل  ،اﾟحديث عن قدرة اﾟمرأة على اﾟتحﾞم باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج م اﾟحديث ゙و
 عن مؤشرات تمﾞين اﾟمرأة بحسب ما أظهرته اﾟبياカات اﾟميداカية في اﾟمسحين.

يتカاول اﾟفصل اﾟثاﾟث اﾟعوامل اﾟمؤثرة على تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟخصائص ااقتصادية وااجتماعية 
اﾟتعليمي ﾞﾟل  واﾟمستوى اダسرة،وカوع رب  اﾟحاﾟي،: عمر اﾟمرأة من خال مجموعة من اﾟمؤشرات وهي واﾟديموغرافية
 ﾟلمرأة،ﾟحاﾟة اﾟعملية وا اﾟمحافظات،وبحسب  ،واﾟحاﾟة اﾟحضرية اﾟيمカية،ﾟة اﾟزواجية ﾟلمرأة اواﾟح واﾟزوجة،من اﾟزوج 
هن اﾟمبحوثات ومستوىاカﾟساء ومستوى اﾟفقر ﾟدى  اقتصادي،ي カشاط واﾟقيام بأ  .دخ゚و

متغير اﾟتابع )تمﾞين اﾟمرأة( من خال اﾟمتغيرات مستقلة على اﾟاﾟاﾟتأثير اﾟصافي ﾟلعوامل  اﾟرابع،تカاول اﾟفصل 
ومستوى  اﾟزواجية،ﾟة اواﾟح اإقامة،ومحل  اﾟمرأة،: عمر وهي اﾟمرأة(،تمﾞين اﾟتابع )اﾟمستقلة اﾟمؤثرة على اﾟمتغير 

ﾟمرأة وعدد اﾟمواﾟيد اﾟذين اカجبتهم ا ول،اダج اواﾟعمر عカد اﾟزو  ﾟلزوجين،واﾟمستوى اﾟتعليمي  اﾟدخل،ومستوى  اﾟفقر،
 .اダسرةوカوع رب  اقتصادي،واﾟقيام بأي カشاط  ﾟلمرأة،اﾟعملية  ةواﾟحاﾟ ،سカة (カ15-49جابي )خال عمرها اإ

استعراض اカﾟتائج اﾟتي توصلت اﾟيها اﾟدراسة من خال اﾟتحليل ﾟلبياカات اﾟمجموعة تم في اﾟفصل اﾟخامس  
اカات اﾟمجموعة من اﾟميدان من خال اﾟمسحين ومن خال تطبيق بعض اカﾟماذج اﾟقياسية على اﾟبي اﾟميدان،من 

ها ﾟ توصلاﾟتوصيات اﾟازمة اﾟتي و  اﾟخروج باカﾟتائجتم في هذا اﾟفصل ا ﾞم ﾟلتعرف على درجة معカوية اﾟمؤشرات.
 وااقتصادية وااجتماعية. أة في اﾟحصول على حقوقهااﾟبحث في مجال تمﾞين اﾟمر 
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واﾟمカظمات  اﾟحﾞومات،من اهتمام  ﾞبيرا   قضية سياسية اقتصادية اجتماعية تشغل حيزا   ن قضية تمﾞين اﾟمرأةإ
ية  ورغم اﾟتأسيس ﾟتمﾞين اﾟمرأة في دساتير اﾟدول واﾟقواカين  .اﾟعلميومراﾞز اﾟبحث  واﾞダاديميين، واﾟمحلية،اﾟد゚و

ية عカها،واﾟلوائح اﾟمカبثقة  ية اﾟصادرة عن اﾟمカظمات اﾟد゚و ن إا أ اﾟمحلية،واﾟمカظمات اﾟمجتمعية  ،واﾟقرارات اﾟد゚و
 اカﾟامية على حد سواء. أو ،سواء  في اﾟدول اﾟمتقدمة محدودا ،カصيب اﾟمرأة من اﾟتمﾞين على اﾟواقع ما يزال 

اﾟمرأة اﾟيمカية ا يختلف واقعها في اﾟتمﾞين عن واقع カظيراتها في اﾟعاﾟم حيث تعاカي من تدカي مستوى إن 
بل ان اﾟمرأة اﾟيمカية تعاカي من بعض من  ااجتماعي، أو ،أو ااقتصادي ،ﾞين اﾟسياسياﾟتمﾞين سواء في ذﾟك اﾟتم

 عوائق اﾟتمﾞين اﾟخاصة بمجتمعها مثل اﾟعادات واﾟتقاﾟيد اﾟسيئة اﾟتي تقف حائا دون تمﾞيカها.
ن اﾟمشﾞلة أا إ سبا  ﾟيمカية قدرا  من اﾟتمﾞين مカاواﾟقواカين واﾟلوائح اﾟمカبثقة عカه تعطي اﾟمرأة ا اﾟيمカي،ن اﾟدستور إ

ذا وجب عليカا  اﾟمشﾞلة،وهカا تﾞمن  محدودا ،تﾞمن في اﾟتطبيق اﾟفعلي على اﾟواقع ما يزال  مستوى  اﾟتعرف على゚و
وخاصة مسحي  ،اダسرية اإحصائيةوااجتماعية من خال اﾟمسوحات  ،تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية من اカﾟاحية ااقتصادية

 تحديد اﾟعوامل اﾟتي تؤثر على مؤشر تمﾞينو  م2013ديموغرافي اﾟصحي اﾟيمカي اﾟ واﾟمسح م،2014 اダسرةميزاカية 
ダمستوى اﾟيمن على اﾟمرأة في اﾟسري.ا 
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13
 أهمية اﾟدراسة من اﾟعカاصر اﾟتاﾟية: تﾞمن

تها في اتخاذ اﾟقرارات  ،اダسرةدارة إمن معرفة مدى تمﾞين اﾟمرأة  .1 ﾞل اﾟمجتمعات ﾟ يعد هدفا  حيث  اダسريةومشا゙ر
تعاカي من ﾞثير  وا تزال اﾟمرأة اﾟيمカية ،(%55مية بين اカﾟساء )اﾟمجتمع اﾟيمカي حيث تبلغ カسبة اダوخاصة في 

 اﾟصحية،تدカي مستوى اﾟخدمات و  اﾟتعليم،مثل تدカي مستوى  حقوقها،من اﾟعوائق اﾟتي تعوق تمﾞيカها من أخذ 
من  وااجتماعية، وااقتصادية،اﾟمرأة من أخذ حقوقها اﾟسياسية ﾟتمﾞين  ةاستمرار بعض اﾟعادات واﾟتقاﾟيد اﾟمعيقو 

ケا تأتي أهمية هذカدراسة. هﾟا 

، حيث اダسرة إطارفي  وى تمﾞين اﾟمرأة من اカﾟاحية ااقتصادية وااجتماعيةتتعﾞس مسإن أهمية هذケ اﾟدراسة  .2
 واﾟمسوح اﾟوطカية.ان من اﾟميداﾟمجموعة اﾟفعلية اﾟبياカات  أカها تعتمد على

ضافة علمية في مجال اﾟدراسات اカﾟسوية بما ستوفرケ من بياカات عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة شﾞل هذケ اﾟدراسة إت .3
ﾞما ستوفر قاعدة بياカات  اﾟمرأة،وااجتماعية من خال اﾟواقع اﾟفعلي ﾟمستوى تمﾞين  ،من اカﾟاحية ااقتصادية

カات أتت من مصدر متخصص موثوق به وهو يعتمد عليها اﾟباحثون في مجال اﾟدراسات اカﾟسوية ﾞون هذケ اﾟبيا
زي   .ﾟإحصاءاﾟجهاز اﾟم゙ر

في ﾟلمقارカة بين مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟجمهورية اﾟيمカية ومستوى تمﾞين اﾟمرأة  توفر هذケ اﾟدراسة اساسا   .4
بلدان ا في اﾟعديد من ؤهجراإن هذケ اﾟمسوح يتم أحيث  خرى وخاصة اﾟدول اカﾟامية.واﾟبلدان اダ اﾟعربية،اﾟبلدان 
 اﾟعاﾟم.

تمﾞين اﾟمرأة مثل اﾟحاﾟة مستوى カماط تمﾞين اﾟمرأة من خال مجموعة من اﾟمؤشرات عن توضح هذケ اﾟدراسة أ .5
و من عائد امتاﾞها ﾟأصول اﾟمادي اﾟذي تحصل عليه من عملها أاﾟتعليمية ﾟلمرأة اﾟيمカية واﾟتحﾞم في اﾟعائد 

 .اﾟمعيشية اダسرةواتخاذ اﾟقرارات داخل  اﾟمادية،
اﾟدراسة ﾟلعوامل اﾟمؤثرة على تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟخصائص ااقتصادية وااجتماعية واﾟديموغرافية  تتعرض .6

 اﾟمرأة،ومستوى دخل  ااقتصادية،カشطة وممارسة اダ اダسرة،وカوع رب  اﾟحاﾟي،مثل عمر اﾟمرأة  ،ﾟلمرأة اﾟيمカية
 ... اﾟخى اﾟفقر...ومستو 

رجة اﾟتأثير اﾟصافي ﾟلعوامل اﾟمستقلة تحديد دوذﾟك بهدف  اإحصائيةカﾟماذج بعض اﾟاﾟتحليل اﾟمعمق ام استخد تم .7
 مستقا   عشر متغيرا   إحدىتم تطبيق هذケ اカﾟماذج على ما يقرب من ير اﾟتابع وهو تمﾞين اﾟمرأة حيث على اﾟمتغ

على مستوى  يرا  تأث أﾞثرتم في カفس اﾟوقت معرفة أي اﾟمتغيرات اﾟمستقلة ﾞما  اﾟمرأة،تؤثر على مستوى تمﾞين 
  تمﾞين اﾟمرأة.
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 تحقيق ما يلي: إﾟىتهدف هذケ اﾟدراسة       

يد مقياس ﾟمؤشر تمﾞين اﾟمرأة من خال اسئلة اﾟمسوح  -1  .اダسريةت゚و
 .اダسريةتحديد اتجاهات وأカماط تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية من خال اﾟمسوح  -2
 واﾟديمغرافية.رأة حسب اﾟخصائص ااقتصادية وااجتماعية توضيح اﾟعوامل اﾟمؤثرة على تمﾞين اﾟم -3

 .معرفة اﾟتأثير اﾟصافي ﾟلمتغيرات اﾟمستقلة على مؤشر تمﾞين اﾟمرأة -4
اﾟخروج باستカتاجات وتوصيات تساعد اﾟمعカيين واﾟمختصين وواضعي اﾟسياسات في تطوير اﾟبرامج اﾟسﾞاカية  -5

 زيادة تفعيل تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية. إﾟىاﾟتي تهدف 
15 

على اﾟتحليل اﾟوصفي وذﾟك  ااعتمادﾟمعرفة مدى تأثير اﾟعوامل اﾟمستقلة على مؤشر تمﾞين اﾟمرأة، فقد تم 
ذا اﾟرسوم اﾟبياカية ﾟتحديد حجم هذا اﾟتأثير ومعرفه اتجاهاته. بة واカﾟسب، ゙و ﾞما استخدم  من خال اﾟجداول اﾟم゙ر

 Statistical) ااجتماعيةتخدمة ﾟتجهيز وتحليل بياカات اﾟدراسات اﾟمس SPSS)اﾟباحثون حزمة اﾟبرامج )

Package for Social Sciences)  راريةﾞتﾟجداول اﾟاما ، بداية من اﾞظاما  إحصائيا  متカ ذي يعتبرﾟىواﾟإجراء  إ
 .، واﾟتحليل اإحصائي اﾟمتعدداإحصائيةاختبارات اﾟفروض 

سئلة لى اダع ة على شﾞل مقياس ﾞمي، وهذا اﾟمقياس يعتمد بカاءا  تﾞوين مؤشر ﾟقياس مدى تمﾞين اﾟمرأ تمقد 
في  تهاأهمية وفاعلي ﾞثرأو اカダثى اダ اダسرةمن اإカاث سواء  زوجة رب  اダسرة أفرادأحد  إﾟىتم توجيهها  اﾟتي

م باتخاذ صاحب اﾟقرار في اﾟقيامن هو تم سؤال اﾟمبحوثات حول  حيث ،امرأة ﾞاカت اダسرةأو في حاﾟة رب  ،اダسرة
اﾟقرارات في إطار اダسرة وهي )شراء اﾟطعام ﾟأسرة، شراء اﾟمابس ﾟرب اダسرة، شراء اﾟمابس ﾟزوجة رب اダسرة، 
شراء اﾟمابس ﾟأطفال، دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟزوجة رب اダسرة، دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟإカاث اﾟيافعات اダخريات، دفع 

واج اﾟفتيات، تعليم اﾟفتيان، تعليم اﾟفتيات، اﾟعカاية بﾞبار اﾟسن، تحمل تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟأطفال، زواج اﾟفتيان، ز 
 وتم إعطاء وزن カسبي ﾞﾟل إجابة من إجابات اﾟمبحوثات ﾞما يلي: وااﾟتزام بدفع اﾟديون(.

 
 اﾝوزن اヱﾝسبي اأسرةصاحب اتخاذ اﾝقرار في إطار 

 0 هو اﾝذي يقرر بمفردヮ اأسرةرب 

 3 تقرر بمفردها امرأةا أヱهفي حاﾝة  اأسرةربة /اأسرةزوجة رب 

 2 باﾝتشاور مع زوجته/زوجها اأسرةربة  /اأسرةرب 

 1 اأسرةباﾝتشاور مع اﾝشخص اﾝمعヱي ب اأسرةرب 

 1 اأسرةباﾝتشاور مع اﾝشخص اﾝمعヱي ب اأسرةوزوج/زوجة رب  اأسرةرب 

 0 من اﾝذﾜور هم اﾝذين يقررون اأسرة أفرادو  اأسرةرب 

 1 هم اﾝذين يقررون اأسرة أفرادمن  مجموعة

 1 اﾝشخص اﾝمعヱي باﾝحاﾝة هو اﾝذي يقرر
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)اﾟعوامل اﾟديمغرافية، وااجتماعية، واﾟصحية، واﾟزواجية،  اﾟمستقلةﾟمعرفة مدى صافي تأثير اﾟعوامل و 
カحدار ادﾟة ااوذﾟك من خال استخدام مع)اﾟمتغير اﾟتابع(، مؤشر تمﾞين اﾟمرأة  واﾟتعليمية( علىوااقتصادية، 

 .(Empowerment of Woman)مدى ارتباط هذケ اﾟعوامل وتأثيرها على مؤشر تمﾞين اﾟمرأة  ﾟتبييناﾟخطي 
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ت قضايا تمﾞين اﾟمرأة وهي ﾞما يلي: ا  عتمدت اﾟدراسة على بياカات أحدث اﾟمسوح اﾟتي تカا゚و

هو أهم عمل إحصائي بعد اﾟتعداد اﾟسﾞاカي، وهو مسح متعدد اﾟمؤشرات، ويوفر و  م:2014 اダسرةميزاカية  مسح -1
ستخراج خارطة اﾟفقر على مستوى جميع اﾟوحدات اإدارية في اويمﾞن من خال بياカاته  .ضخمةقاعدة بياカات 

ز،  اカت آخر دور قريةاﾟجمهورية اﾟيمカية )محافظة، مديرية، ع゚زة/ م゙ر -2005في عام  ميزاカية ااسرة ﾟمسح ة(. ゙و
وカتائج  اﾟيمカي.. ﾞما يمثل اﾟمسح مرحلة تاريخية أساسية وهامة في اﾟتحوات ااقتصادية في حياة اﾟمواطن م2006

يس مسح واحد، اダول مسح تتبعي ﾟأسر بين عامي   ﾟدراسة م2014و م2006اﾟمسح تمثل カتائج مسحين ゚و
ﾟمجتمع اﾟحاصلة في اﾟتغيرات اﾟعام اﾟ جديدةﾟسر اダي تخص اカثاﾟمسح اﾟتائج اカي، وカوقد بلغ عدد م2014يم .

 أسرة معيشية. (14544)اﾟمسح  اﾟمبحوثة فياダسر 

زي  ،اﾟعامة واﾟسﾞان من قبل وزارة اﾟصحةتم تカفيذケ  :م2013 اダسرةاﾟمسح اﾟيمカي ﾟصحة  -2  ﾟإحصاءواﾟجهاز اﾟم゙ر
ية  على اﾟمستوى اﾟوطカي،  أسرة معيشية (20,000)شملت عيカة اﾟمسح د وق ،واإقليميةواﾟعديد من اﾟمカظمات اﾟد゚و

اカت ،سيدة (17,318) تم مقابلتهن واﾟاتيدات اﾟمؤهات اﾟسي بلغ عددﾞما   واء باカﾟسبةカسبة ااستجابة عاﾟية س ゙و
ﾟ ساء حيثカﾟسبتان أسر أو اカﾟي على(%96.2)و (%96.3)بلغت اﾟتواﾟا. 

تمكين
المرأة

العヱامل 
るااقتصゅدي

العヱامل 
るالصحي

العヱامل 
るالتعヤيمي

العヱامل 
るعيゅااجتم

العヱامل 
るاجيヱالز

العヱامل 
るالديمغرافي
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 اﾟقراءفي ثカايا اﾟدراسة سيتم تعريفها حتى يسهل على  وردتوعة من اﾟمصطلحات اﾟعلمية اﾟتي مهカاك مج

 ﾞاﾟتاﾟي:اسة فهم هذケ اﾟمصطلحات اﾟمستفيدين واﾟمعカين باﾟدر و 
 :اﾝمرأة تمﾜين .1

وااجتماعية مثلها مثل  ،وااقتصادية ،حقوقها اﾟسياسية ممارسةيقصد باﾟتمﾞين بشﾞل عام قدرة اﾟمرأة على 
ة في صカع اﾟقرارات اカتقاص، أويقها اﾟرجل دون عوائق شق  اﾟسياسات اﾟعامة.وضع و  ،واﾟمشا゙ر

 
 ﾝلمرأة:اﾝتمﾜين اﾝسياسي  .2

 امﾞاカات واﾟقدرة ﾟممارسة حقوقها اﾟسياسية في اﾟمجتمع مثلها مثل شقيقههو جعل اﾟمرأة ممتلﾞة ﾟلقوة واإ
ة في صカع اﾟقرار  ،عامة اﾟعليا واﾟوسطىاﾟقيادية اﾟ واﾟمواقع ،اﾟب゚رمان إﾟىمثل اﾟوصول  اﾟرجل، وباﾟتاﾟي اﾟمشا゙ر

 ووضع اﾟسياسات اﾟعامة.
 ﾝلمرأة:اﾝتمﾜين ااقتصادي  .3

ة قدرة اﾟمرأة في اﾟحصول عل إﾟىمعカى اﾟتمﾞين ااقتصادي ﾟلمرأة  رفيカص      ى اﾟموارد ااقتصادية ومزا゚و
وحق اﾟتعليم واﾟتدريب  اダجورواﾟمساواة في  ،واﾟخاصةاﾟتجارية واﾟصカاعية وحق شغل اﾟوظائف اﾟعامة  اダعمال
 اﾟتمويل اﾟازم ﾟمشروعاتها أسوة  بأخيها اﾟرجل.اﾟحصول على و  واﾟتأهيل،

  : اأسرية اﾝمسوح .4

واﾟمسح  م،2014 سرةاダمカها مسح ميزاカية  اﾟمعيشية، اダسرةويقصد بها اﾟمسوح اﾟتي فيها وحدة اﾟمعايカة هي    
 م.2013اﾟصحي اﾟيمカي اﾟديمغرافي 

 اﾝمرأة: .5

 امرأة.هو  اダسرةأو أن تﾞون رب  ،اダسرةأو اカダثى اﾞダثر أهمية وفاعلية في  ،اダسرةويقصد بها زوجة رب    
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ﾟبرカامج  اإحصائية من اﾟحزمة اإحصائيةاﾟباحثون في هذケ اﾟدراسة مجموعة من اﾟوسائل، واﾟمعامات  استخدم

(SPSS) اتカبياﾟحو  ،في تحليل اカﾟ(2) اآتيوهي على ا: 
 اﾝتﾜرارات اﾝبسيطة، واヱﾝسب اﾝمئوية، واﾝمتوسطات اﾝحسابية وااヱحرافات اﾝمعيارية.  (1
 وهو: مجموع اﾟقيم مقسوما  على عددها، وهو يمثل ﾞل فئة من فئات ااجابة. اﾝوسط اﾝحسابي (2
يعي اﾟموجب ﾟمتوسط مربعات اカحرافات اﾟقيم عن وسطها اﾟحسابي، وهو وهو: اﾟجذر اﾟترب ااヱحراف اﾝمعياري (3

ﾞذﾟك اﾟجذر اﾟتربيعي اﾟموجب ﾟلتباين اﾟذي يقيس مقدار اﾟتباعد أو ااختاف بين مفردات هذケ اﾟعيカة، ويعرف 

                                                           
ュ، 2014، صااااانعゅء، اليمن، 1، اأمين لヤنشااااار ヱالتヱزيع، طSPSSاإحصاااااゅئي بゅساااااتخداュ الحزمる اإحصاااااゅئيる  التحヤيل ،د. خヤيل أحمد صاااااゅلح المخافي ((2

 .194_108ص
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ة قياس : متوسط مجموع مربع اﾟفروق بين ﾞل فرد ومتوسط اﾟعيカة، ووحدة اﾟقياس هي カفس وحدأカهبتطبيقيا  أيضا  
 اﾟمتوسط.

ﾟلفروق بين  اإحصائيةﾟدراسة اﾟداﾟة  :(Independent T-Test)( ﾝلمجموعات اﾝمستقلة Tااختبارات) (4
( فإカカا カرفض اﾟفرض P<0.05فإذا ﾞان ااختبار معカوي ) اﾟعيカة، أفرادمتوسطين حسابيين ﾟمجموعتين مرتبطتين من 

ذا ﾞان هذا ااختبار غير معカوي )اﾟتبايカات  بأنوカقبل اﾟفرض اﾟبديل اﾟقائل  ياﾟعدم ( P>0.05غير متساوية، وا 
( في حاﾟة اﾟعيカات Tمخرجات اختبار) إﾟىمカطقية عカدما カلجأ  أﾞثروهذケ اﾟتفسيرات تﾞون  اﾟعدمي،فإカカا カقبل اﾟفرض 

 اﾟمستقلة.
رمز ﾟه ويقصد بها احتمال رفض اﾟفرض اﾟعدمي، بيカما هو في اﾟواقع صحيح، وعادة ما ي مستوى اﾝمعヱوية:  (5

  وهو يمثل اﾟمخاطرة باتخاذ قرار برفض اﾟفرض اﾟعدمي بيカما هو في اﾟواقع صحيح. ،(باﾟرمز )

وهي معادﾟة تمثل أفضل تقدير ﾟلمتغير  ااカحدار،هو امتداد ﾟارتباط بين متغيرين. カتيجة  اﾝمتعدد:ااヱحدار  (6
ل ﾟاカحدار عカدما تﾞون اﾟمتغيرات اﾟمستقلة مرتبطة ببعضها اﾟبعض اﾟتابع من عدة متغيرات مستقلة. يستخدم تحلي

 وباﾟمتغير اﾟتابع. 

وذﾟك من خال احتساب مؤشر اﾟوفرة، وهو  ااقتصاديةتمت دراسة اﾟعوامل  :(Wealth Index)مؤشر اﾝوفرة  (7
فية واﾟصحية، واﾟتي اﾟمعيشية في اﾟمسوح اﾟديمغرا اダسرة استمارةمؤشر يعتمد على اダسئلة اﾟواردة ضمن إطار 

ﾟلسلع اﾟمعمرة. وتعتمد على هذا اﾟمؤشر حاﾟيا  ﾞل  اダسرة امتاكمدى  إﾟىتخص خصائص اﾟمسﾞن باإضافة 
ي.  ذا اﾟبカك اﾟد゚و ية وهي اﾟجهة اﾟمカفذة ダغلب اﾟمسوح اﾟديمغرافية واﾟصحية في اﾟعاﾟم، ゙و من مؤسسة ماﾞرو اﾟد゚و

ﾟعاﾟعديد من دول اﾟمؤشر وقد سبق تطبيقه على اﾟىم، ويتم تقسيم هذا اﾟمستوى  إﾟخمس مستويات معيشية وهي: )ا
 (.متوسط، فقير، اﾟمستوى اダفقر غカي،، اダغカى

 (،Intervalأحدهما ﾞمي ) يستخدم عカدما يﾞون ﾟديカا متغيران إحصائي اختبارهو  (:Eta-Test)إيتا  اختبار  (8
ダوا( وعيカ خرNominal ون قيمته بينﾞوت ،)(لما 0و 1 اﾟقيمة من اﾟواحد ﾞاカت اﾟعاقة قوية بين  قتربتا(، ゙و

 ضعيفة. اﾟعاقة اﾟمتغيرين، واﾟعﾞس ﾞلما اقتربت من اﾟصفر ﾞاカت

هو اختبار إحصائي يستخدم ﾟتحديد ما إذا ﾞان هカاك مجموعتان ﾟهما توزيع طبيعي ﾟهما  :F-TESTاختبار  (9
ﾞان توزيع  إذا ي حاﾟة ما، وفANOVA)باين )هذا جزء مهم من تحليل اﾟتو カفس اﾟتباين أو ااカحراف اﾟمعياري. 

ويمﾞن استخدام ااختبارات اﾟبديلة  ،F-TEST) استخدام )اختباراﾟطبيعي، فا يتم  يخضع ﾟلتوزيع اﾟسﾞان ا
بمقارカة カسبة اﾟتبايカين وفي حاﾟة تساويهما فإن カسبة  اﾟتباين،تتم مقارカة  وعموما  (. Bartlett’s)مثل اختبار

 وية.متسا تﾞون اﾟفروق

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

 وهي معلمة اﾟميل في معادﾟة ااカحدار (:Bقيمة ) (11
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مカظمات اﾟمرأة تطبيقية على  اﾟتغيير، دراسةدور اﾟمرأة في قيادة "بعカوان  اﾟقواسمة،وفريد  اﾟبدارين،سة رقية درا .1
 تّعرفاﾟ إﾟى اﾟدراسة ، هدفت(2013) (1اﾟعدد ) ،(16) اﾟمجلد واﾟدراسات، ﾟلبحوث اﾟبلقاء ااردن،اﾟعاملة في 

 بها، تتمتع اﾟتي واﾟمهارات اﾟقيادية وأهم اﾟخصائص اﾟتغيير، قيادة في اダردカية اﾟمرأة به تقوم اﾟذي اﾟدور إﾟى

 وهدفت. اダردカية اダعمال مカظمات في اﾟتغيير عملية قيادة قدرتها على على واﾟمهارات اﾟخصائص هذケ وأثر

 ﾟتغيير،ا قيادة في اダردカية اﾟمرأة تستخدمها اﾟتي ستراتيجياتواا اﾟطرق أهم اﾟتعرف على إﾟى أيضا اﾟدراسة

تحقيقاﾟتغيير.  عملية قيادة في قدرتها على هذケ ااستراتيجيات وأثر  توزيع مجموعة تم فقد اﾟدراسة؛ أهداف ゚و

 اﾟمرأة مカظمات من عشرة مカظمة ثماカي على اﾟدراسة متغيرات ﾟفحص تصميمها تم اﾟتي ااستباカات من

 إﾟى اﾟدراسة وتوصلت .اﾟمカظمات هذケ ة فيﾞاف اﾟعاملين على ستباカةاا توزيع تم حيث اダردن، في اﾟعاملة

 :أهمها من اカﾟتائج من مجموعة

 ة إيجابي أثر وجودﾟلخصائص إحصائية بداﾟ قياديةﾟتي اﾟمرأة بها تتمتع اﾟية اカردダقيادة في على دورها ا 

 .اﾟتカظيمي اﾟتغيير

 ة إيجابي أثر وجودﾟلمهارات إحصائية بداﾟ قياديةﾟتي اﾟمرأة بها تتمتع اﾟا ダيةاカقيادة في على دورها رد 

 .اﾟتカظيمي اﾟتغيير

 ة إيجابي أثر وجودﾟلطرق إحصائية بداﾟ تي وااستراتيجياتﾟمرأة تستخدمها اﾟية في اカردダتغيير إدارة اﾟا 

 .اﾟتカظيمي اﾟتغيير قيادة في دورها على

 مرأة تمتلكﾟية اカردダقدرة اﾟافية اﾞﾟلقيام اﾟ دورﾟمطلوب باﾟت عملية قيادة في اﾟظيمياカتﾟظمات في غيير اカمﾟا 

ى اﾟتي  .إدارتها تت゚و

 
 اﾟعدد ، 32 اﾟمّجلد وااجتماعية، اإカساカية اﾟعلوم دراسات مجلة ،اﾟقمش  غاﾟب وفوزية ،اﾟخاروف دراسة أمل .2

ة زيادة في اﾟتعليمي اﾟمستوى ، بعカوان "دور 2005 ،2  دراسة( اダسرية اﾟقرارات اتخاذ في اﾟمرأة مشا゙ر

 زيادة في اﾟيمカية ﾟلمرأة اﾟتعليمي اﾟمستوى دور على اﾟتعرف اﾟدراسة هذケ هدفت). صカعاء カةمدي في ميداカية

تها  اﾟحياة، شريك اختيار اﾟعمل، في ستمراراا،) اﾟشخصية اﾟقرارات) اﾟمختلفة، مثل اﾟقرارات اتخاذ في مشا゙ر

يفية اﾟزوجية، اﾟحياة سﾞن اﾟزواج، شروط  في اﾟمساهمة اダسرة بميزاカية قةاﾟمتعل اﾟقرارات (و ، حفل اﾟزواج ゙و

 شراء ،اダسرة مابس شراء ،) اダسرة اﾟمتعلقة بمستلزمات اﾟقرارات(و ،اダسرة ميزاカية وتカظيم ،اダسرة ميزاカية

 زيارة اﾟزوج، واﾟدي زيارة ،) اﾟعاقات ااجتماعية ببカاء اﾟمتعلقة اﾟقرارات(و اダسهم، وشراء اﾟمعمرة، اﾟسلع

 مカع وسائل استخدام عدد اダبカاء،،) باダبカاء اﾟمتعلقة اﾟقرارات(و واﾟزوجة، اﾟزوج أقارب ةوزيار  اﾟزوجة، واﾟدي

 على اﾟتعرف إﾟى إضافة (اﾟعمل، مجال في اダبカاء واﾟتحاق اダبカاء، زواج ﾟأبカاء، اﾟتعليمي اﾟمستوى اﾟحمل،
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 ﾞافة من اﾟدراسة مجتمع تﾞون .اカﾟساء カظر وجهة من اダسرية اﾟقرارات اتخاذ في اﾟمرأة تساعد اﾟتي اﾟعوامل

 اﾟمراحل اﾟعشوائية اﾟمتعددة باﾟطريقة عيカة سحب وتم اﾟيمن،/صカعاء مديカة في -اﾟبيوت ربات – اカﾟساء

  .امرأة (215) اﾟعيカة أفراد عدد بلغ حيث ،(اﾟعカقودية)
تها اﾟمرأة، تعليم مستوى بين طردية عاقة وجود إﾟى اﾟدراسة وتوصلت     اダسرية تفي اﾟقرارا ومشا゙ر

تها اﾟمختلفة  ﾞما اﾟمعمرة، اﾟسلع شراء اﾟمابس، شراء ،)اダسرة  بمستلزمات اﾟخاصة اﾟقرارات (في مثل مشا゙ر

تها ﾟلمرأة اﾟتعليمي اﾟمستوى بين داﾟة إحصائية ذات عاقة هカاك ﾞان  اﾟخاصة اダسرية اﾟقرارات في ومشا゙ر

 ﾟلمرأة، اﾟتعليمي اﾟمستوى بين طردية عاقة دتووج .أهل اﾟزوجة زيارة قرار مثل ااجتماعي باﾟجاカب

تها  وبカاتها أبカائها واستمرار ،جابهمبأカ ترغب اダبカاء اﾟذين عدد ﾞتحديد بأبカائها اﾟخاصة اﾟقرارات في ومشا゙ر

  カاءها وبカاتها.بأ وزواج ،اﾟتعليم في
ة في اﾟمرأة تساعد اﾟتي اﾟعوامل عن أما     فيمﾞن اカﾟساء カظر هةوج من اダسرية اﾟقرارات في اﾟمشا゙ر

 ﾟلزوج، اﾟتعليمي اﾟمستوى اﾟشخصية، وقوة باカﾟفس اﾟثقة اﾟزوجة، تعليم مستوى بين اﾟزوجين، باﾟتفاهم تلخيصها

 .اﾟزوجين بين واﾟتوافق ااجتماعي ﾟلعمل، اﾟمرأة خروج

ي،دراسة اﾟبカك  .3  اﾟدراسة هذケ تم، حا゚و2014 ايوم اﾟفرص، تحقيق إﾟى اﾟطموح نم :اﾟيمカية اﾟمرأة وضع اﾟد゚و

ة ﾟتعزيز اﾟجカسين بين اﾟفجوة خلف تقف اダسباب اﾟتي وفهم اﾟيمカية، اﾟمرأة وضع مقاربة  اﾟمرأة في مشا゙ر

 ﾟلمرأة، اﾟمساواة من أﾞبر درجة ﾟتحقيق واإجراءات اﾟازمة اﾟسياسات تقترح اأカه ﾞما .ااقتصادي اカﾟشاط

 حيث عاﾟم من أو اﾟخدمات، من وغيرها تعليمواﾟ اﾟصحية اﾟرعاية إﾟى حيث اﾟوصول من ذﾟك ﾞان سواء

اカﾟتائج  وضع تقييم أوًا:شقين:  من اﾟتقرير هذا إعداد أهداف カتاﾞواﾟمدカية  اﾟسياسية اﾟحياة أو اﾟعمل،
 أساس على اﾟمساواة عدم في تشﾞل عائق اﾟتي اﾟدوافع وفهم وتحديد اﾟيمن، في ااجتماعي باカﾟوع اﾟمتعلقة

 カتقاﾟيةاﾟمرحلة اا هذケ في وسياسات جراءاتإ اتخاذ اﾟدراسة وカتائج هذケ اﾟمفاهيم على دعتمااا :ثاヱياً  .اカﾟوع

 اﾟمجتمع في اﾟموجودة ااجتماعي اカﾟوع في اﾟفجوات اﾟعديدة هذケ أن ﾞيف ستﾞشافبا اﾟتقرير قام وقد. اﾟهامة

ة اダسرة وتﾞوين اﾟتعليم مجاات في ﾟهم اﾟمتاحة واﾟفرص فراداダ تطلعات على إعاقة تعمل اﾟيمカي  واﾟمشا゙ر

  .اﾟعاملة اﾟقوى في
ﾟلカوع  اﾟرئيسية اﾟفجوات ردم طريق على هاما   تقدما   اﾟيمن اﾟرئيسية ﾞاﾟتاﾟي: أحرزت ﾞاカت اカﾟتائج   
 اﾟيمن، في اﾟضعف من أﾞثرب عカد اﾟوادة اﾟحياة توقع ومعدل اﾟمرأة تعليم معدات رتفعتا حيث عي:ااجتما

 ا ذﾟك، من وباﾟرغم اﾟماضي. اﾟعقد خال أفريقيا وشمال وسطاダ مカطقة اﾟشرق دول باقي في اﾟحال هو ﾞما
 باﾟمدارس، اダواد واﾟفتيات اﾟتحاق معدات بين اﾟواضحة اﾟفوارق :مثل اﾟتحديات من ﾞبير عدد يزال هカاﾟك

 سن ديدتح عدم اﾟطفل، وصحة اإカجابية، احتياجات اﾟصحة من اﾞﾟثير تلبية عدم اﾟتعليمي، واﾟتحصيل

ة بحرية يتعلق فيما اカﾟساء على اﾟمفروضة اﾟقاカوカية اﾟفتيات، واﾟقيود ﾟزواج قاカوカي ة في اﾟح゙ر  عملية واﾟمشا゙ر

ة دون تحول اﾟتي اﾟمカزل، واﾟعوائق خارج أو داخل سواء اﾟمرأة دور وضعف اﾟقرارات، اتخاذ  في اﾟمرأة مشا゙ر
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أن  ﾞما .اﾟحرة اダعمال وممارسة بأجر اﾟعمل فرص وديةمحد إﾟى اﾟسياسية، باإضافة واﾟحياة اﾟعاملة اﾟقوى
ケفجوات هذﾟصارخة اﾟية اカمبﾟوع أساس على واカﾟدرج تتأثر اカد وصارمة محافظة إطار معايير في وتカع 

 .اダساس هذا على معها اﾟتعامل
 "،دراسة ميداカية ااجتماعي،أوضاع اﾟمرأة اﾟريفية وقضايا اカﾟوع  " بعカوان 2003 ،د اﾟصــاحيدراسة د. فــــؤا .4

مفردة  (25)قريتين من ﾞل محافظة وتم تحديد  اختيارشملت اﾟدراسة جميع محافظات اﾟجمهورية حيث تم 
تمحور اﾟهدف اﾟرئيسي ﾟهذケ   .مفردة ﾞعيカة ﾟلدراسة اﾟميداカية( 1000)من ﾞل قرية بإجماﾟي  )مبحوث(

واカﾟوع  اダسرة،وتカظيم  اإカجابية،ة اﾟدراسة باﾞﾟشف عن أوضاع اﾟمرأة اﾟريفية خاصة في قضايا اﾟصح
ويعカي ذﾟك جمع بياカات ومعلومات واقعية عن أوضاع اﾟمرأة اﾟريفية في إطار مفهوم اカﾟوع  ااجتماعي،
دور اﾟمرأة اﾟريفية في اカﾟشاط  ،وااقتصادية وااجتماعيةﾟخصائص اﾟتعليمية )ا ، من خالااجتماعي
يب وضع اﾟمرأة اﾟر  ،وااقتصادي ،ااجتماعي  ،ااجتماعيةومﾞاカتها  ،وتحديد أدوارها ،اダسرةيفية في ت゙ر

مدى معرفة اﾟمرأة اﾟريفية بقضايا اﾟصحة اإカجابية  ،دور اﾟمرأة اﾟريفية في اﾟمجال اﾟعام داخل اﾟمجتمع اﾟريفي
  .(ااجتماعياﾟمرأة اﾟريفية ومدى وعيها بقضايا اカﾟوع  احتياجات، اダسرةوتカظيم 

  مة ﾟلمرأة اﾟريفية カوجزها ﾞما يلي:من اﾟخصائص اﾟعا سة عددا  カتائج اﾟدرا أوضحت
 ريفيات  ارتفاع استمرارﾟساء اカﾟمية بين اダسبة اカوفي( ل عامﾞعائلي بشﾟوسط اﾟا.) 

 ريفية إﾟمرأة اﾟل عام  –ن أمية اﾞمرأة بشﾟتها  -واカاﾞى مカشاطاتها في  ،ااجتماعيةيساعد في تدカ ويقلل من
  .اﾟمجال اﾟعام

 رستمراا ﾟزواج اﾟريفية مع اإشارة اﾟلمرأة اﾟ رﾞىمبﾟحاات ارتفاعوجود  إﾟمحدود في بعض ا. 
 بير استمرارﾞﾟي اカاﾞسﾟحجم اﾟممتدة ذات اﾟعائلة اﾟا. 
 شطة تقليديةカربات بيوت فقط وضمن أﾞ ريفيات يعملنﾟساء اカﾟبية اﾟغا. 
 زواجﾟتعليم اﾟمرأة من مواصلة اﾟر يحرم اﾞمبﾟا.  

  فتيات منﾟتعليم يرتبط تسرب اﾟىوثقافية إضافة  اجتماعيةبمبررات اﾟومؤسسية اقتصاديةمبررات  إ.  

  توازن وجود قدر منﾟة فياﾞشراﾟمرأة واﾟرجل واﾟزل بين اカمﾟقرارات داخل اﾟاتخاذ ا.  

  ظيمカحو استخدام وسائل تカ إيجابي ケسرةوجود اتجاダا.  

 مجالﾟمرأة في اﾟة ا ة اﾟسياسية  وجود اتجاケ إيجابي カحو تفعيل مشا゙ر اﾟعام )تزايد カسبى في حجم اﾟمشا゙ر
 .) ااカتخاباتﾟلمرأة في 

  ظيمカسرةأن تダول اダمقام اﾟهي عملية ثقافية في ا.  

   عام اقتصاديا  وسياسيا  واجتماعياﾟمجال اﾟشاط في اカﾟمرأة من اﾟين اﾞتمﾟ مية هي أهم مدخلカتﾟا.  

  ظيم  ااهتمامعدمカجابية وتカصحة اإﾟسرةباダصحية وغيابها بل في جهل  ا اﾟخدمات اﾟوعيات اカيرتبط ب
  .طلب اﾟمساعدة اﾟطبية في اﾟوقت اﾟمحدد إﾟىباﾟحاجة  – اダسرة –اﾟمرأة 
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  حديثة تصلﾟصحية اﾟثقافة اﾟىاﾟريفيات ببطء شديد إﾟساء اカﾟا.  

 ثير من وجوهها تﾞ ريفية فيﾟمرأة اﾟموية ب باستمراررتبط قضايا واحتياجات اカتﾟفجوة اﾟحضر اﾟريف واﾟين ا
ذﾟك فان تخلف اﾟمرأة اﾟريفية هو جزء من تخلف اﾟمجتمع بشﾞل عام   .゚و

 مرأةﾟتأثير على أوضاع اﾟتقليدية في اﾟثقافة اﾟذي تلعبه اﾟسلبي اﾟدور اﾟتها  ،استمرار اカاﾞااجتماعيةوم، 
تها في اﾟمجال اﾟعام  .وضعف مشا゙ر

 مؤثرة سلﾟعوامل اﾟدين من اﾟشعبي باﾟوعي اﾟبا  على يعد اケظيم  اتجاカحو تカ مرأةﾟسرةاダا.  

  ريفية يساعد علىﾟمرأة اﾟدى اﾟ صمتﾟتها  استمرارثقافة اカاﾞى مカااجتماعيةتد.  

  عواملﾟاك مجموعه من اカثقافية، ااجتماعية،وهﾟتي تعوق  واﾟعها  استمراروااقتصادية اカفتاة أو تمﾟتعليم ا
محدودية ، ا جدوى من تعليم اﾟفتاة أカهبااقتカاع اﾟخاطئ  ،ﾞراﾟزواج اﾟمب -اﾟعادات واﾟتقاﾟيد ا مثل )مカه

عدم وجود مدارس خاصة باﾟبカات في ، في اﾟتعليم ااختاطعدم اﾟموافقة على ، اﾟفقر –اﾟريفية  اダسرةدخل 
  .(اﾟريف

 
مصر  カساカية،اااﾟمرأة بين اﾟشباب وحقوقهن  تمﾞين "( 2011اﾟقاهرة ) اﾟعبادي،دراسة داﾟيا جال اﾟدين     -5

مستخدما اﾟبياカات اﾟمتاحة من اﾟمسح  حققته،تحديد مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟذي  إﾟىهدفت هذケ اﾟدراسة  ،"2008
م. اﾟدراسة عرضت اﾟتحليل اﾟوصفي واﾟتحليلي ﾟلعاقة بين تمﾞين اﾟمرأة واﾟمتغيرات 2008اﾟصحي اﾟديمغرافي 

 .مغرافية وااجتماعية وااقتصاديةاﾟدي
ت على تمﾞين اﾟمرأة من خال خصائص اهتمت باﾟتحديات اﾟتي سيطر هذケ اﾟدراسة  فيカﾟتائج اカﾟهائية معظم ا    

  في مصر. مختارة
 

 زتﾞبدارين،دارسة رقية  ارتﾟقواسمة اﾟتعرف على ا ،وفريد اﾟعلى اカردダمرأة اﾟذي تقوم به اﾟدور اﾟ ية في قيادة
 .اダردنفي ستهدفت مカظمات اﾟمرأة اﾟعاملة فية استخدم فيها استباカات ااسة وصﾞدر اﾟتغيير 

 قمشدراسة أمﾟب اﾟخاروف وفوزية غاﾟية  ،ل اカيمﾟلمرأة اﾟ تعليميﾟمستوى اﾟتعرف على دور اﾟزت على ا ゙ر
تها في اتخاذ اﾟقرارات   اﾟذي ﾞان اカﾟساء في مجتمع اﾟدراسة カظر ن وجهةاﾟمختلفة م اダسريةفي زيادة مشا゙ر

  .اء /اﾟيمنعカد ربات اﾟبيوت في صカع
 " ي ة ين ﾟتاب اﾟتي تقف خلف اﾟفجوة بين اﾟجカسيوضع اﾟمرأة اﾟيمカية وفهم اダسبدراسة اﾟبカك اﾟد゚و عزيز مشا゙ر

ﾟفجوات اﾟرئيسية ت تقدما  على طريق في از ر اﾟيمن أح أن إﾟى قتصادي. وأظهرت اﾟدراسةاﾟمرأة في اカﾟشاط اا
 ﾟلカوع ااجتماعي.
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 صاحي دراسة فﾟجمهو ؤاد اﾟةشملت جميع محافظات اカل محافظة  رية باختيار عيﾞ عشوائية من قريتين من
زت على قضايا اﾟصحة اإカجابية  اカﾟوع ﾟلتعرف على أوضاع اﾟمرأة اﾟريفية وخاصة اカﾟوع ااجتماعي و゙ر

 ااجتماعي.

 شباب و  دراسةﾟمرأة بين اﾟين اﾞدين " تمﾟيه جال اﾟيةداカساカقاهرة ا ،حقوقهن ااﾟ2008."تاعتمد م  ケهذ
ت أ ،مﾟ2008صحي اﾟديمغرافي اﾟدراسة على بياカات اﾟمسح ا ثر اﾟمتغيرات اﾟديمغرافية وااقتصادية وتカا゚و

  .وااجتماعية على تمﾞين اﾟمرأة واستカتجت اﾟتحديات اﾟتي تواجه تمﾞين اﾟمرأة في مصر
 مرأة في قيﾟة ا ة في اتخاذ اﾟقرارات تتميز اﾟدراسة اﾟحاﾟية بأカها بحثت في مشا゙ر  اダسريةادة اダسرة واﾟمشا゙ر

مسح ميزاカية ﾞبيرين هما في اﾟمجتمع اﾟيمカي وفق بياカات فعلية جمعت من اﾟميدان في مسحين أسريين 
مشابهة دراسة داﾟية جال اﾟدين ﾟعل و ، م2013اﾟديموغرافي اﾟصحي اﾟيمカي  واﾟمسح ،م2014اダسرة 

ن اﾟدراسة اﾟحاﾟية تخص اﾟبيئة اﾟتي جمعت مカها اﾟبياカات ダ بلداختاف اﾟﾟدراستカا في ﾞثير من جواカبها مع 
 خرى تخص اﾟبيئة اﾟمصرية.بيカما اﾟدراسة اダاﾟيمカية 
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 :هما مسحين رئيسيين من خال اﾟمرأةカماط تمﾞين وأ اتجاهات،يتカاول هذا اﾟفصل 

سيتم  وتحت هذا اﾟعカوان م،2014 اダسرةمسح ميزاカية  يمカية بحسب カتائجاﾟ اﾟمرأةカماط تمﾞين اتجاهات وأ  (1
من  :هم هذケ اﾟمتغيراتوأ اﾟميدان،من  اﾟواردةتحليل カتائج اﾟبياカات ﾟمجموعة من اﾟمتغيرات بحسب اﾟبياカات 

ومن اﾟذي يمتلك  اﾟمعيشية، اダسرةاﾟمادية داخل  اダصولوامتاك  اﾟمعيشية، اダسرةيتخذ اﾟقرار داخل 
ة اﾟمرأة اﾟيمカية في فصول  ،اダصولع ﾟتلك اﾟقدرة على اﾟتصرف واﾟبي ومن ﾟه ،اダصول ومستوى مشا゙ر

ة  ダسبابيتم اﾟتعرض باﾟتحليل ﾞما س اﾟمهカي،مية واﾟتدريب حو اダم في فصول محو  اﾟمرأةعدم مشا゙ر
 .واﾟتدريب اﾟمهカي اダمية،

 م،ﾟ2013ديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي من اﾟمسح ا اﾟواردة بياカاتاﾟاﾟيمカية بحسب  اﾟمرأةカماط تمﾞين أ تحليل (2
زي  صة تخصمات اﾟماﾟصحة اﾟيمカية باﾟتعاون مع اﾟمカظ ووزارة ﾟإحصاء،اﾟذي قام به ﾞل من اﾟجهاز اﾟم゙ر

  اﾟسﾞاカي، باﾟشأن
 أهمها:سباب من ﾟعدد من اダاﾟمذﾞورين  اختيار اﾟمسحينوقد تم 

 اダسرةوباﾟذات في مجال  يةات اﾟسﾞاカراسسريان يتعلقان باﾟدمسحان أأحدث ا اﾟمسحين اﾟمذﾞورين هم إن .1
ومن واقع  اﾟمرأة،ا تتبع اﾟمتغيرات اﾟمستقلة اﾟتي تؤثر في قضية تمﾞين مومن ثم فقد تم من خاﾟه اﾟمعيشية،

تين في اﾟميدان على اﾟدراس في عيカتي اﾟمبحوثاتﾞما عﾞستها إجابات اカﾟساء  اﾟفعليةاﾟبياカات اﾟميداカية 
 اﾟيمカية.مستوى اﾟجمهورية 

مقارカة カتائج ا من カمما مカﾞ اﾟفصول،اﾟمسحان تカاوا موضوع تمﾞين اﾟمرأة بشﾞل مستقل على مستوى  .2
 أناﾟفروقات )سباب اﾟيمカية وذﾟك بغرض معرفة أ اﾟمرأةاﾟمرتبطة بقضية تمﾞين  اﾟمسحين في بعض اダمور

 اﾟدراسة.ى カتائج ية علفاء اﾟمصداقية اﾟعاﾟضوا   اﾟبياカات،في  وزيادة اﾟموثوقية فروق(، ت هカاكظهر 

هカاك بعض اﾟمتغيرات اﾟمؤثرة في  أنوسياحظ اﾟقارئ اﾞﾟريم  .بياカات اﾟمسحين تﾞمان بعضهما بعضا   إن .3
ستخدام اﾟمتغيرات اﾟمستقلة ومن ثم فان ا اダخر،توجد في أحد اﾟمسحين وا توجد في  اﾟمرأةقضية تمﾞين 

في اﾟجمهورية  اﾟمرأةواضحة عن مستوى تمﾞين من اﾟمسحين يعطي صورة  اﾟمرأةاﾟمؤثرة في قضية تمﾞين 
  .اﾟيمカية

بحسب  اﾟمرأةبمؤشرات تمﾞين  بحسب カتائج اﾟمسحين بدءا   اﾟمرأةرات تمﾞين م فيما يلي استعراض مؤشسيت  
اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي  مسحبحسب カتائج اﾟ اﾟمرأةثم مؤشرات تمﾞين  م،2014 اダسرةカتائج مسح ميزاカية 

 .م2013
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في اﾟمجتمع اﾟيمカي  اﾟمرأةمجموعة من اﾟمؤشرات اﾟتي تقيس مستوى تمﾞين  (،1-2اﾟجدول رقم )يظهر カﾟا   
مجموعه من ثات حول حو اカﾟساء اﾟمب اﾟتي طرحت على اダسئلةجابات اカﾟساء اﾟمبحوثات عن وذﾟك من واقع إ
 .عيشية اﾟيمカيةاﾟم اダسرةتهم  اﾟمواضيع اﾟتي

قد أوضحت إجابات ف ،ﾟأسرةتخاذ اﾟقرار في شراء اﾟطعام معカي بااﾟبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات عمن هو  
 (%10.5)ة من اﾟقرارات في هذا اﾟشأن ﾞاカت ﾟرب اダسرة بمفردケ، وأن カسب %カ(61.8)سبة  أناカﾟساء اﾟمبحوثات 

 اダسرةفي حال ﾞاカت ربة  اダسرةأو ﾟربة  ،اダسرةﾟزوجة رب  ﾟأسرةفيما يتعلق بشراء اﾟطعام  اﾟمتخذةمن اﾟقرارات 
ا رب ااسرة مع ربة ااسرة بـ ) ،مرأةاي ه  %(.15.4واشت゙ر
カسبة  أنفقد أوضحت إجاباتهن  اダسرة،خذ قرار شراء اﾟمابس ﾟرب من يتبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات ع   
من  %(5.5تتخذ カسبة ) اأカهف اダسرةما ربة أ بمفردケ، اダسرةيتخذها رب  اﾟشأنمن اﾟقرارات في هذا  %(82.8)

  .%( من اﾟقرارات4.1) بـ اダسرةوربة  اダسرةويشترك رب  اﾟشأن،اﾟقرارات في هذا 
فقد أوضحت اإجابات  اダسرة،هو صاحب اﾟقرار بشراء اﾟمابس ﾟزوجة رب  عمنبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات    
 تد اتخذقزوجة رب اダسرة )ربة اダسرة(  أمارب اダسرة ها قد اتخذ اﾟشأنمن اﾟقرارات في هذا %( カ35.9سبة ) أن
 カسبة أنأي  اﾟقراراتمن  ،(%27.2)بカسبة  معا  ثカان واشترك اا اﾟشأن،في هذا  اﾟقرارات%( من 29.2ة )カسب
ا سواء ﾞاカ اダسرةوربة  اダسرةقد اتخذت من قبل رب  اダسرة،زوجة رب في شراء اﾟمابس ﾟ اﾟقراراتمن %( 92.3)

  مجتمعين.مカفردين أو 
 ، أمارب اダسرةها قد اتخذ ﾟأطفالبشراء اﾟمابس  اﾟقراراتمن  %(カ43.1سبة ) أنカات اﾟجدول ظهرت بياأ    

ا طفال و أﾟمن اﾟقرارات في شراء اﾟمابس  %(カ14.9سبة )اتخذت بزوجة رب اダسرة   %(24.3)بカسبة  معا  اشت゙ر
من اﾟقرارات قد اتخذت من قبل رب  (%82.3)ن カسبة وباﾟتاﾟي فإ اダطفال،مابس في موضوع شراء  اﾟقراراتمن 

وقد يﾞون  اダسرة، أفرادقد اتخذت من قبل مجموعة من  اﾟقراراتفقط من ( %8.9حواﾟي )ن وأ اダسرة،وربة  اダسرة
 .ونمجتمع اダسرة أفراداﾟمقصود بهم 

 %(カ81سبة )أن  اإجابات أظهرتفقد  ،اダسرةمن يدفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟزوجة رب بسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات ع   
ان  %(カ4.1سبة )ات اتخذت من قبل رب اダسرة وتتخذ ربة اダسرة من اﾟقرار   معا  من اﾟقرارات في هذا اﾟشأن ويشت゙ر
ذﾟك فيما يخص دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟإ6.8بカسبة ) ت بأن رب اダسرة استحوذ اカاث اﾟيافعات أظهرت اإجاب%(، ゙و

%( وأيضا  فيما يتعلق بدفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟأطفال فقد استحوذ رب اダسرة على ما カسبته 71.9على カسبة )
ة اﾟمرأة ضعيفة في تلك اﾟقرارات. ،%(74.2) اカت مشا゙ر  ゙و
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فياحظ  اﾟفتيان،في موضوع زواج  اダسرةار طهو صاحب اتخاذ اﾟقرار في إ عمن عカد سؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات   
وهو ما يشير  اダسرة،طار لى مجموعة من متخذي اﾟقرارات في إطار قد توزعت عﾟقرار في هذا اإاتخاذ ا カسب أن

 أنカما اﾟغاﾟب فيه وا   ،معا  هما  أو اダسرةربة  أو اダسرةرب به  يカفرد أنيمﾞن ا  اﾟفتيانقرار زواج  أن إﾟىبوضوح 
 ﾞاﾟتاﾟي:جابات وقد ﾞاカت カتائج اإ اダسرة،من طرف داخل  ثرأﾞيشترك 

وقد يﾞون  باダسرة،باﾟتشاور مع اﾟشخص اﾟمعカي  اダسرة%( من اﾟقرارات قد اتخذها رب カ58.5سبة ) -أ
 يؤخذ رأيه خاصة اﾟفتيان اﾟمتعلمون أنمر طبيعي هو أو هカا هو اﾟفتى カفسه اﾟمراد تزويجه اﾟشخص اﾟمعカي 
  .ن باﾟذاتواﾟساカﾞون في اﾟمد

 اダسرةمع اﾟشخص اﾟمعカي في  اダسرةتم اتخاذها من قبل رب  اﾟشأن%( من اﾟقرارات في هذا カ35.6سبة ) -ب
 .وقد يﾞون اﾟفتى اﾟمراد تزويجه اダسرة،رب  قد يﾞون اﾟشخص اﾟمعカي هカا هو زوجةو 

مﾞاカة رب  إﾟى هذケ اカﾟسبة باﾟقياس أنوياحظ  .بمفردケ اダسرةاتخذها رب  اﾟقراراتمن  %(カ22.9سبة ) -ت
 رار زواج اﾟفتيان من قبل فرد بعيカهاتخاذ ق مﾞانب اﾟصعوبةمن  أカه كذﾟمتدカية في اﾟمجتمع اﾟيمカي  اダسرة
ة في ا خاصة في اﾟوقت اﾟحاضر حيث اカتشر اダسرةداخل   اﾟتعليم.ﾟوعي وارتفعت カسبة اﾟمشا゙ر

، وقد يﾞون اﾟفتى اﾟمراد باダسرةعカي %( من اﾟقرارات يتخذها رب ااسرة باﾟتشاور مع اﾟشخص اﾟمカ11سبة ) -ث
 تزويجه.

باﾟتشاور مع اﾟزوج  اダسرةربة  أو اダسرةتم اتخاذها من قبل رب  اﾟشأن%( من اﾟقرارات في هذا カ9سبة ) -ج
 اダسرةم ودورهما في حياة مﾞاカة اダب واダ إﾟىهذケ اカﾟسبة متدカية باﾟقياس  أن يضا  مع اﾟزوجة. وياحظ أ أو

 .اﾟمعيشية
اﾟفتى اﾟذي  أカهواﾟراجح هカا  .باﾟحاﾟةها من قبل اﾟشخص اﾟمعカي اذ%( من اﾟقرارات تم اتخカ8.5سبة ) -ح

  .سيتزوج
وقد يﾞون رب  اダسرة، أفرادتم اتخاذها من قبل مجموعة من  اﾟشأن%(من اﾟقرارات في هذا 7.6) カسبة -خ

 .اﾟحياةقيد  على اﾞاカ إن واﾟجدةوربما اﾟجد  ،وادمع اﾞﾟبار من اダ اダسرةرب  وزوجة اダسرة
تتخذ اﾟقرار  اダسرةﾞاカت هي ربة  نإ اダسرةربة  أو اダسرة%( من اﾟقرارات اتخذتها زوجة رب カ1سبة ) -د

 اダسرةهي رب  اﾟمرأةقد توجد حاات ﾞثيرة تﾞون فيها  أカههذケ اカﾟسبة متواضعة رغم  أنوياحظ  .بمفردها
من اﾟصعب  أカهإا  اﾟزوجين،اカفصال بين  حاﾟة أو اﾟزوج،غتراب حاات ا أو ﾟلزوج،مثل حاات اﾟوفاة 

 بمفردها. اダسرةاتخاذ قرار زواج اﾟفتيان من قبل ربة 

 ﾟذﾞور وهم اﾟذين يتخذون اﾟقرار.من ا اダسرةمن  أفرادو  اダسرة%( من اﾟقرارات يتخذها رب 4.5)カسبة  -ذ
بقية  اダسرة دونمن  يتفرد به جزء أنسري من اﾟصعب وياحظ تواضع هذケ اカﾟسبة ダن زواج اﾟفتيان شأن أ

أها ダن تؤخذ  اﾟحاﾟةفهم في هذケ  اﾟزواج،خاصة عカدما يبلغ اダواد واﾟفتيات سن  اダخرين، اダسرة أفراد
                  .همآراؤ 
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     カمبحوثات ع دعﾟساء اカﾟفتياتمن يسؤال اﾟقرار في موضوع زواج اﾟت  تخذ اカاﾞ ي: إجابتهنفقدﾟتاﾟاﾞ 

باﾟتشاور مع اﾟشخص اﾟمعカي وقد يﾞون  اダسرةا رب اﾟشأن يتخذهقرارات في هذا %( من اカ60.9ﾟسبة ) -أ
ﾟفتيان قرار زواج اﾟفتيات وا أنرتفاع هذケ اカﾟسبة وواضح من ا カي هカا هي اﾟفتاة اﾟمراد تزويجها.اﾟشخص اﾟمع

زواج  ةبة مع カسبة اتخاذ اﾟقرار في مساﾞﾟما ياحظ تساوي هذケ اカﾟس اダول،هو قرار أسري في اﾟمقام 
 اﾟفتيان.

وقد يﾞون اﾟشخص  باダسرة،باﾟتشاور مع اﾟشخص اﾟمعカي  اダسرةيتخذها رب  اﾟقرارات%( من カ37.3سبة ) -ب
ي اﾟمقام ن カسوي فأاﾟزواج ش أنباعتبار  معا  ﾞاهما  أو ،م اﾟفتاةأ أو ،اﾟفتاة اﾟمراد تزويجها اماﾟمعカي هカا إ

ダم تلعب دورا   ،ولاダبيرا   فاﾞ فتاةﾟفي زواج ا. 
 .اآخرين اダسرة أفراديقرر بمفردケ دون اﾟتشاور مع  اダسرة%( من اﾟقرارات تتخذ من قبل رب カ23.6سبة ) -د

 .فتاةﾞون اﾟمعカي باﾟزواج هカا هو  فتىمカها في حاﾟة زواج اﾟأعلى هذケ اカﾟسبة  أنوياحظ 
باﾟرغم من  زوجها، أوباﾟتشاور مع زوجته  اダسرةربة  أو اダسرة%( من اﾟقرارات يتخذها رب カ11.1سبة ) -ذ

سري ا واﾟفتيان هو شأن أ زواج اﾟفتيات مسأﾟة أنا اﾟيمカي إفي اﾟمجتمع  اダسرةاﾟذي يحتلها رب  اﾟمﾞاカة
ダأوب يستطيع ا ダفراد اカبه،م اا ﾞ ون  أنما ياحظﾞاد تﾞسبة تカﾟا ケة ،متساويةهذﾟما في حاﾞ  فتيان.زواجﾟا 

وفي  اﾟفتاة،زواج  اﾟذين يقررون مساﾟة هم اダسرة أفرادمن ( من اﾟقرارات يتخذها مجموعة カ8.4%سبة ) -ر
ダب واダب هم اﾟغاﾟفتاة،م اﾟوا ダخوةوا ダبار واﾞﾟى باإضافةخوات اﾟبار من  إﾞﾟسرة أفراداダدرجة  اﾟمن ا

ダجدة علىاﾟجد واﾟاﾞ.  سبة  أنوياحظカﾟا ケة زواج  أعلىهذﾟها في حاカفتيات،مﾟسبب  اﾟىوربما يعود اﾟإ 
  .نمカه في حاﾟة زواج اﾟفتيا أعلى تما اﾟواسع في حاﾟه زواج اﾟفتيابمفهومه اダسرةﾞة ر مشا أن

بوها أ أو カفسها،ون اﾟشخص اﾟمعカي هو اﾟفتاケ وقد يﾞ اﾟمعカي،%( من اﾟقرارات يتخذها اﾟشخص カ4سبة ) -ز
وهذا  ان،اﾟفتيزواج  مカها في حاﾟة أقلوهي  متواضعة،هذケ اカﾟسبة  أنحوال ياحظ وفي ﾞل اダ .مهاأ أو
ダىمر يشير بوضوح اﾟسرةتدخل  أن إダفتيات أ اﾟفتيان.في زواج اﾟه في زواج اカبر مﾞ 

في موضوع تعليم اﾟفتيان واﾟفتيات فقد ﾞاカت  اダسرةطار يتخذ اﾟقرار في إ عمناﾟمبحوثات بسؤال اカﾟساء    
 ﾞاﾟتاﾟي:اإجابات 

%( من اﾟقرارات في تعليم اﾟفتيات قد اتخذها 45.8وカسبة ) اﾟفتيان،%( من اﾟقرارات في تعليم カ45.6سبة ) -أ
وواضح من  اﾟفتيات،في تعليم اﾟفتيان وتعليم ة أحداカﾟسبتان تﾞادان تﾞوカان و  أنوياحظ  بمفردケ، اダسرةرب 

 .في مساﾟة تعليم اابカاء ﾞبير ب()عادة اダ اダسرةدور رب  أنخال هاتين اカﾟسبتين 
تتخذ من قبل  اﾟقرارات في تعليم اﾟفتياتمن  %カ (3.5)سبةتيان و تعليم اﾟف%( من اﾟقرارات في カ3.4سبة ) -ب

تدカي  إﾟىوهو أمر يشير بوضوح  اﾟزوجة،هي  اダسرةما تﾞون ربة  في حاﾟة اダسرةربة  أو اダسرةزوجة رب 
ة ربة اダسرة في هذا اﾟشأن  .مستوى مشا゙ر
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 أو اダسرةيتخذها رب  تياتم اﾟف%( من تعلي16.3) وカسبة اﾟفتيان،في تعليم  اﾟقرارات%( من 15.2) カسبة -ت
 .اダسرةهي ربة  اﾟمرأةزوجها في حاﾟة ما تﾞون  أو زوجته،ﾟتشاور مع با اダسرةربة 

تتخذ من قبل اﾟشخص %( من تعليم اﾟفتيات 10.8) وカسبة اﾟفتيان،%( من اﾟقرارات في تعليم 13.5) カسبة -ث
رب  يﾞون اﾟشخص اﾟمعカي باﾟحاﾟة هوفقد  أوجه، هذا حمال اتوسؤال اﾟمبحوث باﾟحاﾟة،معカي اﾟذي هو 
 カسبتهوتعد  فرديا ،حوال فإن اﾟقرار هカا يعد قرار اﾟفتاة. وفي ﾞل اダ أواﾟفتى  أو اダسرةربة  أو اダسرة،

بﾞاملها  اダسرةن قرار تعليم اダبカاء هو شأ أنمما يعカي  اダسرةطار اﾟجماعية في إ ﾟلقراراتباカﾟسبة  متواضعة
ダب واダموعلى رأسها ا. 

رب  ايتخذه %( من قرارات تعليم اﾟفتيات10.5) カسبةو  اﾟفتيان،في تعليم  اﾟقرارات%( من カ9.7سبة )  -ج
اﾟشخص اﾟمعカي  نفإ وباﾟتأﾞيد باダسرة،باﾟتشاور مع اﾟشخص اﾟمعカي  اダسرةرب  (وزوج و)زوجات اダسرة

 .يات اﾟعليا من اﾟتعليمو اﾟمست وخاصة عカد اﾟفتاة، أوهカا هو اﾟفتى 
باﾟتشاور  اダسرة%( من تعليم اﾟفتيات يتخذها رب 3.5) وカسبة اﾟفتيان، في تعليم اﾟقرارات%( من 3.6) カسبة -ح

 .اダسرةبمع اﾟشخص اﾟمعカي 
 هي:( مجموعه من اﾟماحظات 2/1يستカتج من اﾟتحليل اﾟسابق ومن بياカات اﾟجدول رقم )

من اﾟقرارات  %(カ60سبة ) أن احظカاوقد  اダبカاء،في تعليم  اダسرةة ورب اダسرةاﾟدور اﾟمحوري ﾟرب  .1
  .اダسرةوربة  اダسرةمن قبل رب في تعليم اﾟفتيان واﾟفتيات تتخذ 

و اضفカا  واﾟفتيات،اﾟخاصة في تعلم اﾟفتيان  اﾟقراراتفي اتخاذ  ゾﾟسرةاﾟدور اﾟجماعي  ياحظ ايضا   .2 ゚و
من اﾟقرارات  (%90)اカﾟسب  مع カسبة اﾟشخص اﾟمعカي يتجاوز مجموع اﾟقرارات اカﾟسب اﾟجماعية اتخاذ

 اﾟتعليم.في حاﾟة  اﾟتي تتخذ جماعيا  

      
 بأن أجبنفقد  اﾟسن،اﾟمعيشية باﾟعカاية بﾞبار  اダسرةطار إمن يتخذ اﾟقرار في وبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات ع    
ي ف اダسرةمن اﾟقرارات تتخذها زوجه رب  カ(13.7%)سبة وأن  بمفردケ، اダسرةات يتخذها رب من اﾟقرار ( 30.9%)

 أنأي  ،معا   اダسرةوربة  اダسرةمن اﾟقرارات تتخذ من قبل رب  (%23.4) وカسبة اダسرة،ربة  ما ﾞاカت هي حاﾟة
 .اダسرةوربة  اダسرةاﾟعカاية بﾞبار اﾟسن تتخذ من قبل رب  في حاﾟة اﾟقراراتمن  カ (68%)سبة
 اダسرة،داخل  فرادقبل مجموعة اダاﾟقرارات تتخذ من  من カ(21.1%)سبة  أن إﾟى يضا  وتشير بياカات اﾟجدول أ   

 واﾟجدة، واダم، واﾟجدﾞما يدخل في فئة ﾞبار اﾟسن اダب  واﾟبカات،بカاء خل في هذケ اカﾟسبة اﾟراشدون من اダوربما يد
ダسرةفي  قربونواダسن. اﾟبار اﾞ من 
ديون واجبة اﾟسداد ذケ اﾟن هوباﾟطبع فإ ﾟأسرة،اﾟعيش اﾟمشترك  طارإ بعض اﾟديون في اダسرةعادة ما تتحمل     

  .ダصحابها
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فقد  ،ﾟتزام بدفع هذケ اﾟديونﾟتحمل اا ،اﾟمعيشية اダسرةطار من يتخذ اﾟقرار في إوبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات ع       
وهو وضع طبيعي  ،بمفردケ اダسرةرب  تخذهامن تلك اﾟقرارات يカ( 79.6%)سبة أنجابة اカﾟساء اﾟمبحوثات أظهرت إ

ا تتخذ أカهف ،امرأة اダسرةما تﾞون ربة  وفي حاﾟة ،اダسرةااカفاق على  اﾟمسؤول اダول عنهو  اダسرةرب  أنذﾟك 
من تلك اﾟقرارات  カ (2.3%)سبة أنظهرت اﾟبياカات ﾞما أ ،مل ااﾟتزام بدفع اﾟديونرات في تحمن اﾟقرا%カ(3.1)سبة

ااﾟتزام بدفع اﾟديون اﾟمستحقة من قرارات تحمل  %カ(85)ما يقرب من ومعカى ذﾟك أ ،ا باﾟتشاور بيカهماカهيتحما
رات يتحملها اﾟشخص اﾟمعカي من تلك اﾟقرا カ (3.5%)سبة أناﾟبياカات ظهرت وأ ،نايتحملها اﾟزوج اダسرةعلى 
ﾞﾟل カ(5.6% )سبة  تبيカما ذهب ،اダسرة عカي بشؤوناﾟشخص اﾟذي ي   أو ،أي اﾟشخص اﾟذي قام بااستداカة ،ينباﾟد  

 . اダسرة أفرادمن ومجموعة  ،سرةاダمن اﾟذﾞور داخل  اダسرةمن رب 
 اダسرةمن اﾟقرارات داخل  (%57) عن カسبة مسؤوا  ﾞان  اダسرةرب  أن( 2/1يتضح من بياカات اﾟجدول )       

ﾟ سبةカﾟمعيشية باﾟتي لقضايااﾟسرةتم بحثها فيما ربة  اダمرأة) اﾟسبةاカ ة عن من اﾟقرارات اﾟتي  ﾞ ) (7.8%)اカت مسؤ゚و
ة بيカهما ﾞاカت カسبتهما  أنﾞما  رة،اダسطار اتخذت في إ  أن إﾟىاﾟبياカات  ﾞما تشير ،(%12.6)اﾟقرارات اﾟمشت゙ر

 اダسرة.داخل  تخذتاﾟتي ا اﾟقراراتمن  カ (3.7%)سبةعن  ﾞان مسؤوا   اダسرةاﾟشخص اﾟمعカي داخل 
 .اﾟمرأةستوى تمﾞين متدカي  إﾟى( تشير بوضوح 2/1رقم )بياカات اﾟجدول  أن إﾟىﾟيه هカا اإشارة إ رما يجدوم      

وفي  اﾟيمカية، اﾟمرأةفي ضوء اﾟبيئة اﾟمحيطة اﾟتي تعيش فيها  اﾟمرأةمستوى تمﾞين  إﾟىيカبغي اカﾟظر  أカهوفي رأيカا 
 اダسرةعلى  باإカفاق( )اﾟرجل اダسرةرب فاﾟقواカين اカﾟافذة تلزم  .اカﾟافذةواﾟقواカين  اﾟسائدة،ضوء اﾟعادات واﾟتقاﾟيد 

ダواد واダزوجة واﾟعاجزين(بوين )اﾟهومن ثم ف ،اカبغي  أカها أنيカيﾞظر مستوى تمカفي ه ،يﾞ ظرカﾟىذا مواضيع باﾟإ 
ﾟرجل اﾟعاقة اﾟ مةﾞحاﾟين اカمرأةقواﾟسائدة ،باﾟيد اﾟتقاﾟعادات واﾟزوجة  ،واﾟمثال يعتبر قيام اﾟفاقفعلى سبيل اカعلى  باإ

على  باإカفاق اﾟمرأةاﾟقواカين اカﾟافذة ا تلزم  أنا ﾞم ،باإカفاق على زوجها اﾟزوجةتقوم  أن ا  カستهجزوجها عما م
و ﾞاカت غカية وهو فقيرز   .وجها حتى ゚و
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 .اأسرة( من هو صاحب اتخاذ اﾝقرار في إطار 2/1جدول رقم )

 صاحب اﾝقرار
شراء 
اﾝطعام 
 ﾝأسرة

شراء 
اﾝمابس 

ﾝرب 
 اأسرة

شراء 
اﾝمابس 
ﾝزوجة 
رب 
 اأسرة

شراء 
اﾝمابس 
 ﾝأطفال

 

دفع 
 تﾜاﾝيف
اﾝعاج 
ﾝزوجة 
رب 
 اأسرة

ع دف
تﾜاﾝيف 
اﾝعاج 
ﾝإヱاث 
 اﾝيافعات

دفع 
تﾜاﾝيف 
اﾝعاج 
 ﾝأطفال

 

زواج 
 اﾝفتيان
 

زواج 
 اﾝفتيات

تعليم 
 اﾝفتيان

 

تعليم 
 اﾝفتيات

 

اﾝعヱاية 
بﾜبار 
 اﾝسن

 

تحمل 
 وااﾝتزام
بدفع 
 اﾝديون

 

 اﾝمتوسط

ヮذي يقرر بمفردﾝ57.0 %79.6 %30.9 %45.8 %45.6 %23.6 %22.9 %74.2 %71.9 %81.0 %43.1 %35.9 %82.8 %61.8 رب اأسرة هو ا% 

زوجة رب اأسرة/ربة اأسرة في 
 حاﾝة أヱها امرأة تقرر بمفردها

10.5% 5.5% 29.2% 14.9% 4.1% 3.9% 4.1% 1.0% 1.1% 3.4% 3.5% 13.7% 3.1% 7.8% 

رب اأسرة/ ربة اأسرة باﾝتشاور 
 مع زوجته/زوجها

15.4% 4.8% 27.2% 24.3% 6.8% 6.0% 6.5% 9.0% 11.1% 15.2% 16.3% 23.4% 2.3% 12.6% 

رب اأسرة باﾝتشاور مع اﾝشخص 
 اﾝمعヱي باأسرة

0.6% 0.4% 0.7% 1.2% 0.3% 0.7% 0.6% 11.0% 10.8% 3.6% 3.5% 0.9% 0.2% 2.2% 

اأسرة رب اأسرة وزوج/زوجة رب 
 مع اﾝشخص اﾝمعヱي

0.4% 0.1% 0.1% 1.2% 0.1% 1.0% 0.4% 35.6% 37.3% 9.7% 10.5% 1.5% 0.1% 6.1% 

رب اأسرة وأفراد اأسرة من اﾝذﾜور 
 هم اﾝذين يقررون

3.9% 2.1% 1.7% 4.8% 3.6% 7.2% 6.1% 4.5% 3.7% 3.3% 3.2% 3.3% 5.6% 4.0% 

مجموعة من أفراد اأسرة هم اﾝذين 
 %6.5 %5.6 %21.1 %6.3 %5.7 %8.4 %7.6 %7.1 %8.0 %3.5 %8.9 %3.0 %3.2 %7.0 يقررون

اﾝشخص اﾝمعヱي باﾝحاﾝة هو اﾝذي 
 يقرر

0.4% 1.0% 2.3% 1.6% 0.6% 1.3% 1.0% 8.5% 4.0% 13.5% 10.8% 5.2% 3.5% 3.7% 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 اإجماﾝي

م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية 
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اダرض  -اﾟمعدات اﾟزراعية  -اﾟدواجن -اﾟحيواカية )اﾟثروةفي هذケ اﾟدراسة يقصد باダصول اﾟمادية 
 أفراد أحد( カسبة امتاك 2/2)يظهر اﾟجدول ، (اダسرةأثاث ومتاع  - اﾟذهب واﾟفضة -اﾟشقة/ اﾟمسﾞن -اﾟزراعية
 ،في اﾟمجتمع اダسر أفرادمن  %(49.1) )بカعم( تبلغ カسبتهم جابواأاﾟلذين  أن إﾟىت وتشير اﾟبياカا ،ﾟأصول اダسرة

 ﾟأصولاﾟمجتمع يمتلﾞون  أفرادمن  (%50) حواﾟي أنأي  (%50.9) ( تبلغ カسبتهما)بـ  أجابوان カسبة من أو 
 اﾟمادية.
 

 اﾝثابتة. أفرادها ﾝأصول أحد اأسرة أو(: امتاك 2/2جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝثابتة رة ﾝأصولاأسامتاك 

 ヱ 12479792 49.1عم

 50.9 12926564 ا
 100.0 25414764 اإجماﾝي
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وتشير اﾟبياカات  ،اﾟمعيشية رةاダساﾟمادية داخل  اダصولب توزيع ملﾞية カس إﾟى( 2/3تشير بياカات اﾟجدول )
ا ( إاﾟمرأة) اダسرةبيカما ا تمتلك زوجة رب  اダصول%( من 63.2لك カسبة )يمت اﾟزوج() اダسرةرب  أن إﾟى
 ا カسبةإ حصليفا  اダصولبين اﾟزوج واﾟزوجة في امتاك  اﾟشراﾞة أما .اﾟمادية اダصولمن  カ (11.1%)سبة

 %( فقط.1.8)
 أفرادواإカاث من  ،اダصول%( من 3.1يمتلﾞون カسبة ) اダسرة أفرادذﾞور من اﾟ نأ إﾟىاﾟبياカات  وتشير  

ة بين  أما اダصولمن  %(8.1) يمتلﾞن カسبة اダسرة وتشير  .(%3.5) تبلغ カسبتهاف اダسرة أفراداﾟملﾞية اﾟمشت゙ر
واﾟقواカين اﾟمカبثقة  ﾟيمカي،ااﾟدستور  أنرغم  زال ضعيفا  يما  اダصولة في امتاك أتمﾞين اﾟمر  أن إﾟىبياカات اﾟجدول 

 ا يﾞون هカاك قيودا  مﾞﾟن رب اﾟقاカوカية،يوجد مواカع من اカﾟاحية  اقتصاديا ، واتتمﾞن  أن ﾟلمرأةفرصة اﾟعカه تتيح 
 اﾟشأن.في هذا  اﾟمرأةمثل اﾟعادات واﾟتقاﾟيد اﾟسيئة اﾟتي تعيق تمﾞين  اجتماعية
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 اﾝذي يمتلك اأصل؟ (: من2/3جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اأصوليمتلك  اﾝشخص اﾝذي

 63.2 7890335 رب اأسرة/اﾝزوج

 11.1 1386464 زوجة رب اأسرة

 1.8 223513 ا أعرف

 3.5 436726 شراﾜة مع أفراد أخرين من اأسرة

 3.1 385612 ذﾜر/ذﾜور من أفراد اأسرة

 8.1 1005278 سيدة/سيدات من أفراد اأسرة

 9.1 1130471 شراﾜة بين اﾝزوج واﾝزوجة

 100.0 12478560 اإجماﾝي
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 ن يقترناﾟمادية بل ا بد وأ اダصول اダسرةربة  أو اダسرةرب  أو أفرادها،أحد  أو اダسرةتمتلك  أنا يﾞفي   
وتشير بياカات  اﾟتصرف،وجه من أ أي وجه أو ،اﾟهبة أوسواء باﾟبيع  اダصولﾟتصرف بتلك ة على اذﾟك باﾟقدر 

 اダسرةحيث يتصرف رب  اダصولاﾟبيع في  أوカسب اتخاذ اﾟقرار في اﾟتصرف  إﾟى( 2/4اﾟجدول رقم )
(ﾟا)سبة  زوجカما ا ت (%57)بカسرةربة  تصرفبيダزوجة( اﾟسبةإ )اカسوهي  فقط، (%9.1) ا بカحتى  أقل بة

اﾟقيود ااجتماعية  إﾟىوربما يرجع اﾟسبب في ذﾟك  ،%(11) اﾟباﾟغة اダصول اダسرةامتاك ربة من カسبة 
  اﾟمجتمع.اﾟسائدة في 

 ،(%5.7) اﾟمادية تبلغ باダصولفي حق اﾟتصرف  واﾟزوجةاﾟشراﾞة بين اﾟزوج  أن إﾟىوتشير بياカات اﾟجدول    
カاث من بيカما اإ يمتلﾞوカها،اﾟتي  اダصولاﾟتصرف في  اダسرة أفراد من اﾟذﾞور من カ(9.1%)سبة ويستطيع 

وربما يرجع  ،(%3.4) ا カسبةاﾟتي يمتلカﾞها إ باダصولن اﾟتصرف ا تبلغ カسبة من يستطع اダسرة أفراد
 باダصولعلى اﾟتصرف  اダسرةاカخفاض カسبة قدرة زوجة رب  إﾟى أدتカفس ااسباب اﾟتي  إﾟى في ذﾟكاﾟسبب 
 فقط. %(6) في اﾟقدرة على اتخاذ اﾟقرار تبلغ حواﾟي أفراد اダسرةاﾟشراﾞة مع  أنﾞما تلﾞها. اﾟتي تم

63.2
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 اﾝثابتة.(: اﾝقدرة على اﾝتصرف واﾝبيع ﾝأصول 2/4جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اتخاذ اﾝقرار في اﾝتصرف أو اﾝبيع ﾝأصول
 57.0 7114262 رب اأسرة/اﾝزوج

 9.1 1130612 زوجة رب اأسرة

 5.7 711421 شراﾜة بين اﾝزوج واﾝزوجة

 9.1 1141561 ذﾜر/ذﾜور من أفراد اأسرة

 3.4 420435 سيدة/سيدات من أفراد اأسرة

 5.9 737028 شراﾜة مع أفراد اخرين من اأسرة

 9.8 1195484 ا أعرف

 100.0 12478357 اإجماﾝي

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                  
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ة في  نأカه أجبنمن اカﾟساء اﾟمبحوثات  (%52.2) أن إﾟى( 2/5) تشير بياカات اﾟجدول رقم يستطعن اﾟمشا゙ر
ة في فصول اﾟتدريب ومحو  نأカهب (%46.7) بيカما اجاب カسبة اダميةفصول اﾟتدريب ومحو  ا يستطعن اﾟمشا゙ر

 اامية. 
 .اﾝمشارﾜة في أي فصل ﾝلتدريب اﾝمهヱي أو محو اأمية إذا تم عرضه عليها اأسرة(: هل بإمﾜان اﾝمرأة من هذヮ 2/5جدول رقم )

اﾝمشارﾜة في أي فصل ﾝلتدريب اﾝمهヱي 
 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء أو محو اأمية إذا تم عرضه عليها

 ヱ 1896609 52.2عم

 46.7 1682779 ا

 1.1 42507 تعرف ا

 100.0 3622478 اإجماﾝي

 م2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية            
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ة في فصول اﾟتدريب ومحو اダسباب عدم قدرة اカﾟساء اﾟمبحوثات اﾟمشابمعرفة أ فقد تم سؤاﾟهن عن مية: ゙ر

ة في فصول اﾟتدريب ومحو اダسباب عدم اأ ا تحتاج  اﾟمرأة أن إﾟىمカهن  %カ(15)سبة  أجابتفمية ﾟمشا゙ر
ﾞﾟن  اﾟفصول،في ااﾟتحاق بتلك ﾟيس ﾟديهن أي اهتمام  أカهبカ (27.2% )سبة أجابتبيカما  اﾟمهارات،تلك  إﾟى

يات بأن %( أجبن48) اカﾟسبة اﾟغاﾟبة مカهن  تستطيع ومن ثم فهي ا اﾟمرأة،اﾟمカزل تستغرق ﾞل وقت  مسؤ゚و
ة في تلك  ة في تلك カيمカعو زواجهن أ أن إﾟىمカهن  %(8.1) شارت カسبةوأ اﾟفصول،اﾟمشا゙ر هن من اﾟمشا゙ر

 اﾟفصول.
 ومحو اأميةأسباب عدم مشارﾜة اﾝمرأة في اﾝتدريب (: 2/6جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء أسباب عدم مشارﾜة اﾝمرأة في اﾝتدريب ومحو اأمية

 15.0 257555 تلك اﾝمهارات إﾝىا تحتاج اﾝمرأة 

 27.2 468933 ا أي اهتمام في ااﾝتحاق بتلك اﾝفصولﾝيس ﾝديه

 48.0 826612 مسؤوﾝيات اﾝمヱزل تستغرق ﾜل وقت اﾝمرأة

 8.1 140084 يمヱعوヱها اآباء/اأزواج من اﾝمشارﾜة

 1.7 29555 ا أعرف

 100.0 1722738 اإجماﾝي

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية             
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مسح ميزاカية م بجاカب بياカات 2013بياカات اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي  استخدامحرصت اﾟدراسة على      

 ﾞان هカاك ناات اﾟفروقﾟمعرفة و  واﾟمصروفات، اﾟمرأة،وجه تمﾞين م استﾞمال جواカب اﾟدراسة حول أ2014 اダسرة
 فروقات.
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اﾟماضية قبل  شهرا  12ال カسبة اカﾟساء اﾟملتحقات بسوق اﾟعمل خال  إﾟى ﾟلمرأةاﾟحاﾟة اﾟعملية  مصطلحيشير 
جات اﾟتوزيع اカﾟسبي ﾟلカساء اﾟمتزو  إﾟى (2/7) ويشير اﾟجدول اﾟمبحوثات،جراء اﾟمسح بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء إ

 .تقاضيカه عن عملهنカوع اﾟعائد اﾟتي ي (، وبحسب49-15بحسب اﾟفئات اﾟعمرية )
 ومن خال بياカات اﾟجدول يتضح ما يلي: 

اتاﾟمن  %(5.1تبلغ カسبة هذケ اﾟفئة ) ( سカة:19-15اﾟفئة اﾟعمرية ) -أ カسبة بين اﾟفئة  أدカىوهي  ،カساء اﾟمشا゙ر
ات في سوق اﾟعمل カساء في هذケ  اﾟمن  カ (63.1%)سبة أنت اﾟجدول بياカاوتظهر  ،اﾟعمرية ﾟلカساء اﾟمشا゙ر

 طاروربما يﾞون عملهن في إ ،عمارهنأ صغر إﾟىيعود ذﾟك  قدو   ،دفع ﾟهن أي عائد عن عملهنئة ا ي  اﾟف
 ،(%28.1) ن على عائد カقدي من عملهن فتبلغ カسبتهنحصليمن  أما ،اダسرةا تعمل ﾟصاﾟح أカهأي  اダسرة

هن على أوربما يﾞون اﾟمقصود ب ،مقايضة ن على عائدهنحصلي %(8) حواﾟيو   ،جر عيカياﾟمقايضة هو حص゚و
جورهن مカتجات اﾟعامات على أ حصلحيث ت اダرياففي سائد في اﾟعمل باﾟزراعة  اダجوروهذا اカﾟوع من 

 خرى .واﾟمカتجات اﾟزراعية اダ ،واﾟطماطمزراعية مثل اﾟبطاط 

 カ(62.8%)سبة  أنتشير اﾟبياカات  ،اカﾟساء اﾟمبحوثات من (カ6%سبتهن )وتبلغ  :( سカة24-20اﾟفئة اﾟعمرية ) -ب
 اダسرة،طار إعملهن يﾞون في  أن إﾟىيرجع اﾟسبب في ذﾟك  قدو  أعماﾟهن،  يدفع ﾟهن أي عائد カظيرامカهن 
ن حصلي ومن ،%(30) ن هذケ اﾟفئة فتبلغ カسبتهن حواﾟين على عائد カقدي مقابل عملهن محصليمن  أما

ﾞسبتهنف مقايضة، لعلى عائدهن بشカ سبة  أجابتو  فقط، (%2.7) تبلغカ(3.2%)  هنカهمカن على حصلي نأ
 مقايضة. أو يعائد カقد

 ،(%48.6)فادت カسبة وقد أ اﾟمبحوثات،من اカﾟساء  (%9.7)وتبلغ カسبتهن  (:29-25اﾟفئة اﾟعمرية من ) -ت
لن على عائد يحص نأカهمカهن  カ (42.4%)سبة أجابتبيカما  عملهن،د مقابل ا يدفع ﾟهن أي عائ أカهمカهن 

ن حصليمカهن  (%4.5) وカسبة مقايضة، هنن على عائدحصليمカهن  (%4.4)وカسبة  عملهن،カقدي مقابل 
 .مقايضة أوعلى عائدهن カقدا 

%( カ61.1سبة ) فادتوقد أ اﾟمبحوثات،%( من اカﾟساء ケ12.6 اﾟفئة )ذوتبلغ カسبة ه :(34-30اﾟفئة اﾟعمرية ) -ث
 عملهن،ن على أي عائد مقابل حصليمカهن ا  (%33)ما カسبة بيカ دهن カقدا  ئن على عاحصلي نأカهمカهن 
 .مقايضة أو ن على عائدهن カقدا  حصلي (%2.1)و مقايضة،ن على عائدهن حصلي (%3.6)وカسبة 

 نأカهمカهن  (%58)جاب カسبة وقد أ اﾟمبحوثات،( من اカﾟساء %12) وتبلغ カسبتهن :(39-35اﾟفئة اﾟعمرية ) -ج
جاب أﾞما  عملهن،ن على عائد カقدي مقابل حصليا  %(36)وカسبة  ن،عملهن على عائد カقدي مقابل حصلي

ن على عائد حصليمカهن  (%2.2وカسبة ) مقايضة،عملهن  ن على عائدحصلي نأカهمカهن  (カ3.8%سبة )
 مقايضة. أوカقدي 

 (%47.1)جاب カسبة وقد أ اﾟمبحوثات،اカﾟساء  من عدد (%13)تبلغ カسبتهن و  :(44-40اﾟفئة اﾟعمرية ) -ح
ن على عائد حصلي نأカهمカهن  カ(45.2%)سبة  تبأجابيカما  عملهن،عن ا يدفع ﾟهن أي عائد  هأカمカهن 
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ن حصلي (%3.8وカسبة ) مقايضة،على عائد على اﾟعمل بشﾞل  نحصلي (%3.9)وカسبة  عملهن،カقدي مقابل 
 .カقد أوعلى عائدهن بشﾞل مقايضة 

カسبة  بتأجاوقد  يعملن،ﾟمبحوثات اﾟلواتي اカﾟساء ا من (%13.3)وتبلغ カسبتهن  :(49-45اﾟفئة اﾟعمرية ) -خ
ن على حصليا  نأカه (カ37.3%سبة ) بتأجابيカما  カقدا ،حصلن على عائد اﾟعمل  نأカهن مカه (50.4%)

ن حصليمカهن  (%5.6)وカسبة  مقايضة،ن على عائدهن حصليمカهن  (%6.3)وカسبة  عملهن،أي عائد مقابل 
 .يضةمقا أوعلى عائدهن カقدا 
 بداء اﾟماحظات اﾟتاﾟية:يمﾞن إ من خال ما سبق

ء اﾟعامات لعمل اカﾟسوي مشفوعا باﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساカوع اﾟعائد ﾟ( صورة واضحة عن 2/7يعطي اﾟجدول رقم ) -أ
 جراء اﾟمسح.إ اﾟاتي ﾞن متزوجات وقت

ي اﾟفئة بسوق اﾟعمل ف فقد ﾞاカت カسبة من اﾟتحقن باﾟعمر،باﾟعمل تزداد مع اﾟتقدم  نقカسبة من يلتح أنياحظ  -ب
ى )اﾟعمرية  خيرة اﾟفئة اﾟعمرية اダفي  (%13.3) إﾟىزادت هذケ اカﾟسبة حتى وصلت  %(،5.1) (19-15اダ゚و

(45-49). カتعليم  أنعتقد وﾟك وضع طبيعي بسبب ارتفاع مستوى اﾟوعي و ذﾟدىمستوى اﾟ سرダحاجة و  ،اﾟا
يات ااجتم ،رااقتصادية ﾟلعمل مع اﾟتقدم باﾟعم ة عدد )زياد اダسرةحجم اعية وزيادة ﾞبر وبسبب زيادة اﾟمسؤ゚و

 أنﾞما يمﾞن اﾟقول  ،دراسة معدل اﾟخصوبة في اﾟيمنمن  ﾟك واضحا  ذوقد ﾞان  ،(اﾟمواﾟيد مع اﾟتقدم في اﾟعمر
ومع  ،منمن اﾟعوائق ااجتماعية اﾟتي ﾞاカت تعيق اﾟتحاق اカﾟساء بسوق اﾟعمل قد بدأت تتاشى مع اﾟز  ﾞثيرا  

اﾟمدن قد  إﾟىرياف زيادة معدل اﾟهجرة من اダ أنﾞما  ،ﾟملتحقات باﾟمدارس واﾟجامعاتات اارتفاع カسبة اﾟفتي
 . اダعمالومن ثم زيادة اﾟملتحقات ب ،يادة اﾟفتيات اﾟملتحقات باﾟتعليمز  إﾟىدى أ

 ،قد زاد مع اﾟتقدم في اﾟسنحصول اカﾟساء اﾟمتزوجات اﾟعامات على عائد カقدي  أن إﾟىيشير اﾟجدول بوضوح  -ت
ﾟفئةففي ا ダعمرية اﾟى )ا  (%28.1)من حصلن على عائد カقدي مقابل اﾟعمل  カسبةﾞاカت  ( سカة19-15゚و

ﾟسبة اカﾟا ケما تجاوزت هذカ(%50)ـ بي ﾟدى اﾟفئة ダعمرية اﾟة (49-45خيرة )اカاقصت  سカمقابل تﾟسبةوباカ  من
ى )اﾟعمرية اダ فئةفي اﾟ %(63.1ا يدفع ﾟهن أي عائد مقابل اﾟعمل من )  %(37.7) إﾟى/ カةس (19-15゚و

ﾟفئةفي ا ダعمرية اﾟا( ة49-45خيرةカس )،  نﾞى يضاف أنويمﾟرت سابقا   إﾞتي ذﾟوع  ااسباب اカ بخصوص
وا  ،ا カقدافي اﾟحضر ا يﾞون إ اダعمالاﾟعائد على أن وهو  اخرا   عليه اﾟعامات سببا   تتحصلاﾟعائد اﾟذي 

ا يﾞن  عائد مقايضة وأاﾟعمل بدون عائد カقدي  أنتاج ومن ثم يمﾞن ااستカ ،يﾞون اﾟعمل اا بعائد أنيمﾞن 
  ا باダرياف .إ
 
 
 
 
 



 

 ヴヱ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 شهر اﾝسابقة ﾝلمسح بحسب اﾝفئات اﾝعمرية(. 12(: اﾝحاﾝة اﾝعملية )ヱسبة اヱﾝساء اﾝملتحقات بسوق اﾝعمل خال 2/7جدول )

اﾝفئات 
 اﾝعمرية

ヱسبة من اﾝتحقن 
بسوق اﾝعمل خال 

عشر شهرًا  ااثヱي
 ﾝمسحاﾝسابقة على ا

اﾝتوزيع اヱﾝسبي ﾝلسيدات اﾝمتزوجات وقت اﾝمسح وقد اﾝتحقن بسوق اﾝعمل خال 
 عشر شهرًا اﾝسابقة على اﾝمسح حسب ヱوع اﾝعائد: ااثヱي

ヱقدًا 
 فقط

ヱقدًا أو 
 مقايضة

مقايضة 
 فقط

ا يدفع 
 ﾝها

ا تعرف/ غير 
 مبين

 اإجماﾝي

15 – 19 5.1 28.1 0.9 7.9 63.1 0.0 100.0 

20 – 24 6.0 29.9 3.2 2.7 62.8 1.5 100.0 

25 – 29 9.7 42.4 4.5 4.4 48.6 0.1 100.0 

30 – 34 12.6 61.1 2.1 3.8 33.0 0.0 100.0 

35 – 39 12.0 57.8 2.2 3.8 35.8 0.3 100.0 

40 – 44 13.0 45.2 3.8 3.9 47.1 0.0 100.0 

45 – 49 13.3 50.4 5.6 6.3 37.7 0.0 100.0 

 100.0 0.2 43.7 4.2 3.3 48.5 10.2 اإجماﾟي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي 

 
 
232

 

أو  عمل،ر اﾟرجل عن مجمل اﾟدخول اﾟتي يحصل عليهما أيا  مカهما سواء  ﾞأجو  أويعبر اﾟعائد اﾟمادي ﾟلمرأة    
وتﾞون على شﾞل تدفقات カقدية إما  مصدر،من أي  أو ،مカهما أحداﾟمادية اﾟتي يمتلﾞها ﾞل و  اダصولﾞدخول من 

 سカوية. أوفصلية  أوشهرية  أواسبوعية  أويومية 

تها بسوق  تتحصلي اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذ ( ﾞيفية2/8يوضح اﾟجدول رقم )    عليه اﾟمرأة مقابل مشا゙ر
 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهنوبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات عن ذﾟك فقد ﾞاカت  اﾟعمرية،ﾟفئات ابحسب  اﾟعمل
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 ュب( √-≫)شكل رقゅراً السヰالعمل خال ااثني عشر ش ベヱن بسボمن التح るنسب るボ
عヴヤ المسح



 

 ヴヲ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

عليه اﾟمرأة  تتحصلاﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي  م يوضح اﾟجدول أي بياカات عن ﾞيفيةﾟ (19-15اﾟعمرية ) فئةاﾟ -أ
تها في سوق اﾟعمل  .カتيجة مشا゙ر

 カسبةو  اﾟمرأة،ن اﾟعائد اﾟمادي تتصرف به م %(51.1) أن カسبةفادت أ سカة (24-20) اﾟفئات اﾟعمرية من  -ب
عائد  %( من9.3) カسبةيتصرف ب カهإاﾟزوج ف أمامع زوجها  اﾟمرأة بااشتراكصرف به تمن اﾟعائد ت %(35.9)

من  اﾟمتحصلى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟتصرف في عائدها اﾟمادي مستو  أنخال تلك اカﾟسب من وياحظ  .اﾟزوجة
ﾟ(.50)ـعملها قد تجاوز ا% 

صرف فيه تﾟلمرأة ت اﾟمادي من اﾟعائد %カ (51.7)سبة أنجابات وضحت اإأ سカة، (29-25) اﾟعمرية ةفئاﾟ -ت
من عائد اﾟمرأة  %カ (6.8)سبةو  زوجها،من اﾟعائد تتصرف فيه اﾟمرأة بااشتراك مع  %カ (38.9)سبةو  اﾟمرأة،

 بمفردケ.يتصرف به اﾟزوج 

وカسبة من اﾟعائد اﾟمادي ﾟلمرأة تتصرف به اﾟمرأة  %カ (46)سبة أنجابات وضحت اإأ (،34-30) اﾟعمرية فئةاﾟ -ث
ما ياحظ  .بمفردカ (5.3)% ケسبةبيカما اﾟزوج يتصرف ب زوجها،تتصرف به بااشتراك مع  %(44.9)  أن゙و

 بعدها.من اﾟفئات اﾟتي قبلها واﾟتي أدカى بعائدها  فئةف هذケ اﾟر تص カسبة

عائد تتصرف به اﾟمرأة بيカما تتصرف اﾟمن  %カ (55.4)سبة أنوضحت اﾟبياカات أ (،39-35) اﾟعمرية فئةاﾟ -ج
من  カ (4.2%)سبةببمفردケ ن عملها بيカما يتصرف اﾟزوج من عائدها ع カ (38.7%)سبةبااشتراك مع زوجها ب

 عائدها. 

وتتصرف  من عائدها (%63.5) ةبカسباﾟمرأة بمفردها تتصرف  أنيتضح من اﾟجدول  (44-40اﾟعمرية ) فئةاﾟ -ح
 من عائدها.  カ (4.3%)سبةب ケئدها بااشتراك مع زوجها ويتصرف اﾟزوج بمفردمن عا カ (29.9%)سبةب

من اﾟعائد تتصرف فيه اﾟمرأة بمفردها  カ (62.6%)سبة أناوضحت اﾟبياカات  ( سカة،49-45اﾟعمرية ) فئةاﾟ -خ
فقط من  カ (1.6%)سبةويتصرف اﾟزوج بمفردケ ب ،من عائدها بااشتراك مع زوجها カ (34.9%)سبةوتتصرف ب

 دها. عائ

اﾟعمر، مرأة بعائدها يزداد مع تقدم ف اﾟر تص カسبة أن جماا  يمﾞن اﾟقول إ (2/8ومن خال بياカات اﾟجدول )
ط اشتراﾞها باﾟتصرف سبيカما متو  カ (54%)سبةعائدها من عملها قد بلغ متوسط تمﾞين اﾟمرأة في اﾟتصرف ب وأن

اﾟعائد اﾟذي تصرف به اﾟزوج بمفردケ مع تقدم اﾟمرأة اカﾟسبة من تدカي ﾞما ياحظ  ،(%39)بعائدها مع زوجها قد بلغ 
 باﾟعمر.

カك  أنعتقد وﾟههذا وضع طبيعي ذカمرأة رشدا   أﾟعمر تزداد اﾟتقدم في اﾟعن زوجها خاصة واستقاا   مع ا 
 من بعضا   أنما ﾞ بعائدها،ن ﾟلوفاة فتصبح اﾟمرأة هي اﾟمتصرفة زواج قد يتعرضو بعض اダ أنﾞما  اダواد،مع ﾞبر 

ダفصال اカاﾟ زوجين سر يتعرضونﾟمتصرفة بين اﾟمرأة هي اﾟبعائدها.فتصبح ا 
  



 

 ヴン م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 جدول )8/2(: اﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه اﾝمرأة بحسب اﾝفئات اﾝعمرية.

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج وزوجها اﾝمرأة اﾝمرأة اﾝفئات اﾝعمرية

20 – 24 51.1 35.9 9.3 2.2 1.4 100.0 

25 – 29 51.7 38.6 6.8 0.0 2.8 100.0 

30 – 34 46.0 44.9 5.3 0.3 3.4 100.0 

35 – 39 55.4 38.7 4.2 0.0 1.8 100.0 

40 – 44 63.5 29.9 4.3 0.0 2.3 100.0 

45 – 49 62.6 34.9 1.6 0.0 0.8 100.0 

 100.0 2.3 0.3 5.1 38.5 53.8 اإجماﾟي

 م.2013اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي  اﾟمصدر/        
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اﾟزوجة سواء  سلطة تصرف ﾞا مカهما  أو ،يقصد به سلطة اتخاذ اﾟقرار باﾟتصرف باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج      
 خر.ئد اآهما بعاأحدتصرف سلطة  أو به،بعائدケ اﾟخاص 

اﾟمرأة من  عليه تتحصلفية اﾟتصرف باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي ي( من اﾟذي يقرر 2/9ﾞيوضح اﾟجدول رقم )
 اﾟمرأة في اﾟحضر تتصرف بカسبة أن إﾟىوتشير بياカات اﾟجدول  وريف(،قامة )حضر لها بحسب محل اإعم
اﾟزوج فا  أما اﾟزوج،ن دخلها بااشتراك مع ( م%38.5)من دخلها بمفردها بيカما تتصرف بカسبة  (57.4%)

 فقط.من دخلها  (%2.2)ا بカسبة يتصرف إ
بカسبة من دخلها بمفردها و  (%48.9)ذ تتصرف اﾟمرأة بカسبة اﾟوضع يختلف قليا إ أنカجد في اﾟريف      

 تتحصلاﾟذي  من اﾟعائد (%9.1)اﾟزوج في اﾟريف يتصرف بカسبة  أنبيカما カجد  زوجها،ع م%( بااشتراك 38.4)
 .ة اﾟمرأة بمفردケيعل
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 ュتتحصل ع( ∼-≫)شكل رق ヵالذ ヵدゅئد المゅالتصرف في الع るيヘرر كيボي ヵيه الشخص الذヤ
.بحسゆ الヘئれゅ العمريるالمرأة

المرأة ゅヰجヱزヱ المرأة الزヱج



 

 ヴヴ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 تتحصلﾞبر باﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي أة في اﾟحضر تتمتع بمستوى تمﾞين أاﾟمر  أن إﾟىح و وتشير اﾟبياカات بوض
شخصية ومن ثم واﾟوظائف  اﾟخاص، أوواﾟغاﾟب في تلك اﾟعوائد تأتي من اﾟوظائف سواء في اﾟقطاع اﾟعام  عليه،
من  يﾞون عليها اカﾟساء تتحصلرياف معظم اﾟعوائد اﾟتي ي اダف أما اダخر، اﾟزوجين على عائد حدطان ダفا سل

ات اﾟعقارية اﾟزراعية ومن ثم يسهل على اﾟزوج اﾟتدخل في عائد    اﾟمرأة.اﾟت゙ر
 بحسب محل ااقامة. اﾝمرأةاﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه (: 2/9جدول )

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج وزوجها اﾝمرأة ةاﾝمرأ محل اإقامة

 100.0 1.9 0.0 2.2 38.5 57.4 حضر

 100.0 2.8 0.8 9.1 38.4 48.9 ريف

 100.0 2.3 0.3 5.1 38.5 53.8 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي            
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اﾟمرأة  عليه تتحصل( اﾟشخص اﾟذي يقرر ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي 2/10يوضح اﾟجدول رقم )  
 ﾞاﾟتاﾟي:ويمﾞن استعراض بياカات اﾟجدول  .ﾟلمرأةا بسبب اﾟمستوى اﾟتعليمي عملهمن 

 تعليم: من هن بدون -أ

دية من اﾟعوائد اﾟما (%48)اﾟاتي هن بغير تعليم يتصرفن بمفردهن بカسبة  ن اカﾟساءأ إﾟى ﾟبياカاتر ايتش     
ﾞما  عليها،لن صحت( من اﾟعوائد اﾟتي ي%37.8)مع اﾟزوج بカسبة  نويشت゙ر عملهن،صلن عليها カتيجة تحاﾟتي ي
 عائدهن بمفردهم.من  (%9.6)زواجهن يتصرفون بカسبة أن أ

 ساسي:أمن مستواهن اﾝتعليمي  -ب
 ،(%57.3) ساسي فقط يتصرفن بカسبةاﾟاتي مستواهن اﾟتعليمي أ اカﾟساء أنتشير بياカات اﾟجدول ااتي     
زواجهن مカفردين فيتصرفون بカسبة أ %( أما33.9)زواجهن بカسبة أويتصرفن بااشتراك مع  عائداتهن،من 
 عائداتهن.من  (7.1%)

 من مستواهن اﾝتعليمي ثاヱوي: -ت
من عائداتهن  (%59)من مستواهن اﾟتعليمي ثاカوي يتصرفن بカسبة  أن( 2/10ول رقم )ياحظ من اﾟجد   

ن باﾟتصرف بمفردهن،اﾟمادية  ازواجهن فيتصرفون  أما اﾟعائدات،( من %37.4)مع ازواجهن بカسبة  ويشت゙ر
 بمفردهم.فقط  (%2)بカسبة 

 (:)بعد اﾝثاヱوي من مستوى تعليمهن عال    -ث
 بمفردهن،( من عوائدهن %53.7)هذケ اﾟفئة من اカﾟساء يتصرفن بカسبة  أنياحظ من بياカات اﾟجدول   



 

 ヴヵ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

ن مع أ من  أقل %(0.9)ا بカسبة بمفردケ إ %( من اﾟعائد بيカما ا يتصرف اﾟزوج43.4زواجهن بカسبة )ويشت゙ر
 اﾟمائة.واحد في 

رأة بعائدها ف اﾟمﾞلما زاد اﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟلمرأة زادت カسبة تصر  أカهوياحظ من خال بياカات اﾟجدول 
ﾞلما زاد اﾟمستوى  أカه إﾟىوهو ما يشير بوضوح  اﾟزوجة،ج بمفردケ بعائد و ة تصرف اﾟز قلت カسبو  بمفردها،اﾟمادي 

 اカﾟساء اﾟاتي مستوى تعليمهن عال أنﾞما ياحظ  .اﾟمرأة ارتفاع مستوى تمﾞين إﾟىدى ذك ما أاﾟتعليمي ﾟلمرأة ﾞل
ة مستوى مشا أعلى)بعد اﾟثاカوية( ﾞان ﾟديهن  وربما  ،%(43.4صرف في عوائدها اﾟمادية )مع اﾟزوج في اﾟت゙ر

  .يعﾞس ذﾟك ارتفاع مستوى اﾟوعي ﾟديهن
 بحسب اﾝمستوى اﾝتعليمي. اﾝمرأةاﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه (: 2/10جدول )

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج وزوجها اﾝمرأة اﾝمرأة اﾝمستوى اﾝتعليمي

 100.0 3.6 1.1 9.6 37.8 48.0 بدون تعليم

 100.0 1.7 0.0 7.1 33.9 57.3 أساسي

 100.0 1.6 0.0 2.0 37.4 59.0 ثاヱوي

 100.0 2.0 0.1 0.9 43.4 53.7 عاﾝي

 100.0 2.3 0.3 5.1 38.5 53.8 اإجماﾝي
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 ،اﾟمادية وغير اﾟمادية اﾟتي تدر اﾟدخول سواء بشﾞل دائم أو بشﾞل غير دائم اダصول قصد باﾟثروة مجموعةي
وقد  .ﾟثروةارأة بحسب مؤشر باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي تتحصل عليه اﾟم ﾞيفية اﾟتصرف إﾟى( 11\2ويشير اﾟجدول رقم )

 خمس فئات سيتم اﾟحديث عカها ﾞاﾟتاﾟي: إﾟىقسمت اカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب مؤشر اﾟثروة 
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 ュتتحص( ∝-≫)شكل رق ヵالذ ヵدゅئد المゅالتصرف في الع るيヘرر كيボي ヵيه الشخص الذヤل ع
.بحسゆ المستヱى التعヤيميالمرأة

المرأة ゅヰجヱزヱ المرأة الزヱج



 

 ヴヶ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 اأفقر:اﾝفئة  .1

هن 49.6بカسبة )فقر يتصرفن اカﾟساء في اﾟفئة اダ أن إﾟىتشير اﾟبياカات  ويتصرفن  بمفردهن،%( من دخ゚و
 %( من عائداتهن.9.8ويتصرف اﾟزوج بمفردケ بカسبة ) عائداتهن،%( من 34.4اﾟزوج بカسبة )بااشتراك مع 

 اﾝفقيرات:فئة  .2

ويتصرفن  بمفردهن،%( من عائداتهن 51.5سبة )فئة اﾟفقيرات يتصرفن بカ أن إﾟىتشير بياカات اﾟجدول 
 %( من عائداتهن. 12.8فردケ بカسبة )من عائداتهن ويتصرف اﾟزوج بم %(32.2بااشتراك مع اﾟزوج بカسبة )

وتصرف  اﾟمادي،بين اﾟفئات اﾟخمس في تصرف اﾟمرأة بمفردها بعائدها  من علىاﾟفئة تعد اダهذケ  أنوياحظ 
 بمفردケ.اﾟزوج بعائدها 

 اﾝفئة اﾝمتوسطة اﾝغヱى: .3

تصرف وت بمفردها،خلها %( من د49.2صرف بカسبة )تذﾟ ケفئة تاﾟمرأة في ه أن إﾟىتوضح بياカات اﾟجدول 
 دخلها.من  %(10.7) تصرف بカسبةاﾟزوج بمفردケ في أما اتها،عائدمن  %(35.7بااشتراك مع زوجها بカسبة )

 اﾝغヱيات:فئة اヱﾝساء  .4

 カسبةوتتصرف ب بمفردها،من عائدها  %カ (48.7)سبةاﾟمرأة في هذケ اﾟفئة تتصرف ب أن إﾟىتشير اﾟبياカات  
اﾟتصرف تراك في カسبة من ااش أعلىهذケ اﾟفئة تحقق  أنوياحظ  .من عائداتها بااشتراك مع زوجها %(46)

من عائدات اﾟزوجة وربما يﾞون ذﾟك  %カ (3.4)سبةا باﾟزوج بمفردケ فا يتصرف إ أما اﾟزوج،باﾟعائد مع 
 اﾟزوج واﾟزوجة في اﾟتصرف في عائد اﾟزوجة. カسبة اشتراكمカطقيا カظرا  ارتفاع 

 اヱﾝساء:غヱى من اﾝفئة اأ  .5

カسبة  أعلىمن عائداتها وهي  %(59.3) ةカسباﾟمرأة في هذケ اﾟفئة تتصرف ب أن إﾟىتشير بياカات اﾟجدول  
وتشترك مع زوجها  بعائداتها،اﾟها في اﾟتصرف واستق ويعﾞس ذﾟك مستوى تمﾞين اﾟمرأة ،اﾟفئات اﾟخمس بين

 فقط من %カ (1.8)سبةا باﾟزوج بمفردケ فا يتصرف إ أما عائداتها،من  %カ (37.3)سبةفي اﾟتصرف ب
 اﾟمادية.اﾟمرأة في اﾟتصرف بعائداتها استقاﾟية مدى  إﾟىوهذا يشير بوضوح  ،اﾟزوجة عائد

ت في カسب تصرف اﾟمرأة بمفردها بعائداتها بين اﾟفئا ﾟيست هカاك فروقات ﾞبيرة أカهﾟجدول ياحظ من خال او       
ﾟخمس ما عدا في اﾟخامسة فئةاﾟمرأة بعائداتها بااشتراك مع زو ゙و  ،اﾟحال في تصرف اﾟك اﾟجهاذ، ﾟفئةما عدا في ا 

زيادة  أن إﾟىوربما يرجع ذﾟك  ،ﾞان متカاقصا مع زيادة غカى اﾟمرأةتصرف اﾟزوج بمفردケ فقد  أما ،غカى(ابعة )اダاﾟر 
عカد اﾟحديث عن اﾟمستوى  احظカاوقد  ،مستوى اﾟتعليم واﾟوعي ﾟدى اﾟمرأةغカى اﾟمرأة يقترن في اﾟغاﾟب بارتفاع 

تصرفها بعائدها  カسبةارتفعت  ،ستوى اﾟتعليمي عカد اﾟمرأةﾞلما زاد اﾟم أカه ،د اﾟمرأةاﾟتعليمي بﾞيفيه اﾟتصرف بعائ
 .(2/10) جدول رقم. بعائدات اﾟمرأة رف اﾟزوج بمفردケتص カسبةوباﾟمقابل تدカت  ،بمفردها
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 بحسب مؤشر اﾝثروة. اﾝمرأةاﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه (: 2/11جدول )

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج وزوجها ﾝمرأةا اﾝمرأة مؤشر اﾝثروة

 100.0 6.2 0.0 9.8 34.4 49.6 اأفقر

 100.0 2.7 1.0 12.8 32.2 51.5 فقير

 100.0 2.3 2.0 10.7 35.7 49.2 متوسط

 100.0 1.9 0.0 3.4 46.0 48.7 غヱي

 100.0 1.6 0.0 1.8 37.3 59.3 اأغヱى

 100.0 2.3 0.3 5.1 38.5 53.8 اإجماﾝي
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خرى عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟيمن وذﾟك بمقارカة مستوى اﾟعائد اﾟذي صورة أ (2/12يعطي اﾟجدول )  
تها في اカﾟشاط اﾟمرأة من جر  عليه تتحصل وتشير  .اﾟرجلعليه زوجها  يتحصلباﾟعائد اﾟذي  ااقتصادي،اء مشا゙ر
من اﾟرجل بيカما  أﾞثرعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أن نوضحمن اカﾟساء اﾟمبحوثات أ %カ (17.6)سبة أن إﾟىاﾟبياカات 

 %カ (8.7)سبةوضحت وأ .رأةاﾟممن  أﾞثرمن عمله  ضى عائدا  اﾟزوج يتقا بأنمカهن  %(カ62.7سبة ) توضحأ
 عليه اﾟرجل. يتحصلعلى カفس اﾟعائد اﾟذي  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن 
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 ュت( ∵-≫)شكل رق ヵالذ ヵدゅئد المゅالتصرف في الع るيヘرر كيボي ヵتحصل الشخص الذ
.بحسゆ مぼشر الثرヱةعヤيه المرأة

المرأة ゅヰجヱزヱ المرأة الزヱج



 

 ヴΒ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 
 باﾝعائد اﾝمادي ﾝلزوج بحسب اﾝفئات اﾝعمرية. اﾝمرأةمقارヱة اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه : (2/12جدول )

 اﾝفئات اﾝعمرية
من  أﾜثر

 اﾝرجل
 تقريبًا ヱفسه من اﾝرجل أقل

اﾝزوج ا 
أي يتقاضى 
 عائد

ا تعرف/ 
 غير مبين

 اإجماﾝي

20 – 24 5.3 77.5 8.7 4.6 3.8 100.0 

25 – 29 10.9 73.0 5.0 7.9 3.2 100.0 

30 – 34 19.0 58.5 12.6 3.8 6.0 100.0 

35 – 39 18.9 66.8 7.9 4.0 2.3 100.0 

40 – 44 24.8 47.7 9.6 12.7 5.1 100.0 

45 – 49 22.1 52.0 7.3 12.0 6.5 100.0 

 100.0 4.4 6.7 8.7 62.7 17.6 اإجماﾟي
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 يلي:ما  (2/13) ياحظ من خال اﾟجدول رقم  

فادت بيカما أ اﾟزوج،من  أﾞثر اﾟمرأة تتقاضى عائدا   أنن اカﾟساء في اﾟحضر م %カ (21.8)سبةدت افأ اﾝحضر: -أ
اﾟزوج  أنمカهن  %カ (7.7)سبةفادت وأ اﾟمرأة،من  أﾞثرعلى عائد  يتحصلاﾟرجل  أنمカهن  %カ (61.7)سبة

 اﾟمرأة.عليه  تتحصلعلى カفس اﾟعائد اﾟذي  يتحصل

 اﾟرجل،من  أﾞثرعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أنريف من اカﾟساء اﾟمبحوثات في اﾟ %(11.8فادت カسبة )أ اﾝريف: -ب
مカهن  %カ (10.1)سبةفادت وأ اﾟمرأة،من  أﾞثرعلى عائد  يتحصلاﾟزوج  أنمカهن  %カ (64)سبةفادت بيカما أ

 اﾟزوج.عليه  يتحصلعلى カفس اﾟعائد اﾟذي  تتحصلاﾟمرأة  أن

من  أعلىمن اﾟزوج في اﾟريف  لأقعلى عائد  تتحصلة أاﾟمر  بأن أجبنمن  カسبة أنياحظ من خال اﾟجدول  -ت
 اﾟزراعة،غلبها تأتي من اﾟعمل في أوائد وضاع في اﾟريف فاﾟعاダ حقيقةيعﾞس وهو واقع  اﾟحضر،カسبتهن في 

غلبها في اﾟمدن أ اダعمالبيカما  اﾟرجال،جور من أ أقلرياف هي ي اダاجور اカﾟساء ف أنوفي اﾟغاﾟب カجد 
تساوت  إذا اダجورن تساوي بين اﾟرجل واﾟمرأة في ن اﾟقواカيوفي اﾟغاﾟب فإ خاصة، عامة، أو ماإائف وظ

 .اﾟمؤهات وسカوات اﾟخبرة
 
 

 



 

 ヴΓ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 قامة.بحسب محل اإ باﾝعائد اﾝمادي ﾝلزوج اﾝمرأةمقارヱة اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه : (2/13جدول )

 محل اإقامة
من  أﾜثر

 اﾝرجل
 تقريبًا ヱفسه من اﾝرجل أقل

اﾝزوج ا 
يتقاضى أي 

 عائد

تعرف/  ا
 غير مبين

 اإجماﾝي

 100.0 3.2 5.6 7.7 61.7 21.8 حضر

 100.0 5.9 8.2 10.1 64.0 11.8 ريف
 100.0 4.4 6.7 8.7 62.7 17.6 اإجماﾝي
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ﾟمستوى عليه اﾟمرأة باﾟعائد اﾟمادي ﾟلزوج بحسب ا تتحصلاﾟعائد اﾟمادي اﾟذي  مقارカة (2/14) ظهر اﾟجدول رقمي 
وقد ﾞاカت  اﾟتعليمي،بع فئات بحسب اﾟمستوى ر أ إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات  اﾟمبحوثة، وقداﾟتعليمي ﾟلمرأة 

 ﾞاﾟتاﾟي:ردودهن 

 تعليم:ﾝى مヱهن بدون و اأ  فئةاﾝ -أ

 カسبةفادت من اﾟرجل بيカما أ أﾞثرعلى عائد من عملها  تتحصلاﾟمرأة  بأنمカهن  %カ (11.3)سبة أجابت 
 فئةمن اﾟمبحوثات في هذケ اカ (7.6)% ﾟسبةفادت وأ اﾟرجل،من  أقلعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أن %(59.3)
 اﾟرجل.ﾟعائد  مساو   على عائد تتحصلاﾟمرأة  أن

 أساسي:اヱية من مستوى تعليمهن اﾝث فئةاﾝ -ب

 أﾞثرعلى عائد من عملها  تتحصلاﾟمرأة  أن فئةمن اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ اカ (12.7)% ﾟسبةفادت أ 
فادت ﾞما أ اﾟرجل،من  أقلائد من عملها على ع تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ (68.1)سبةفادت وأ اﾟرجل،من 
 اﾟرجل.مساو ﾟعائد  على عائد تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ(11.2)سبة 

 اﾝثاﾝثة من مستواهن اﾝتعليمي ثاヱويه: فئةاﾝ -ت

 %カ (25.6)سبةفادت جر اﾟمرأة مقارカة بأجر اﾟرجل أمستوى أعن  فئةهذケ اﾟ اﾟمبحوثات منبسؤال اカﾟساء  
 أنمカهن  %カ (57.6)سبةفادت جر اﾟرجل بيカما أمن أ أعلىعلى عائد من عملها  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن 
على  تتحصلاﾟمرة  أنمカهن  %カ (9.9)سبةوضحت وأ اﾟرجل،من  أقلعلى عائد من عملها  لتتحصاﾟمرأة 

 اﾟرجل.カفس عائد 
 اﾝرابعة من مستواهن اﾝتعليمي عاﾝي )بعد اﾝثاヱوية(: فئةاﾝ -ث

 ﾟا ケفئةتعد هذ ダثراﾞ ،هن عن مستوى عائد ابسو  تعليماﾟؤاﾟةカرجل  مرأة مقارﾟسبة أجابتبعائد اカ (23.6)% 
عليه اﾟمرأة  تتحصلاﾟعائد اﾟذي  أنمカهن  %カ (63.6)سبة أجابتو  اﾟرجل،من عائد  أعلىاﾟمرأة ئد عا أنمカهن 



 

 ヵヰ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

على カفس  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ (7)سبة أجابتﾞما  اﾟرجل،عليه  يتحصلمن اﾟعائد اﾟذي  أدカىهو 
 اﾟرجل.عليه  يتحصلاﾟعائد اﾟذي 

على  تتحصلاﾟمرأة  بأن إجابتهنﾟتعليمي ﾟلمرأة ﾞاカت ا ﾞلما ارتفع اﾟمستوى أカه( 2/14ياحظ من اﾟجدول ) 
يس هカاك  اﾟرجل،من عائد  أﾞثرعائد  د هذケ اﾟما ゚و ﾞلما زاد مستواها  إن اﾟمرأةيمﾞن اﾟقول  أカهمعلومات اا ي゙ؤ

قد  ،%(63من اカﾟساء اﾟمبحوثات ) ةاカﾟسبة اﾟغاﾟب أنﾞما  عملها،من  أﾞثرعلى عائد  تتحصلا أカهاﾟتعليمي ف
 اﾟيمカي.مر متوقع في اﾟمجتمع من اﾟرجل وهو أ أقلعلى عائد من عملها  تتحصلاﾟمرأة  نبأ أجبن

 باﾝعائد اﾝمادي ﾝلزوج بحسب اﾝمستوى اﾝتعليمي.اﾝمرأة مقارヱة اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل عليه : (2/14جدول )

اﾝمستوى 
 اﾝتعليمي

من  أﾜثر
 اﾝرجل

 تقريبًا ヱفسه من اﾝرجل أقل

اﾝزوج ا 
يتقاضى أي 

 عائد

ا تعرف/ 
 غير مبين

 اإجماﾝي

 100.0 7.9 13.9 7.6 59.3 11.3 بدون تعليم

 100.0 3.3 4.7 11.2 68.1 12.7 أساسي

 100.0 2.3 4.6 9.9 57.6 25.6 ثاヱوي

 100.0 3.0 2.8 7.0 63.6 23.6 عاﾝي

 100.0 4.4 6.7 8.7 62.7 17.6 اإجماﾝي

      ﾟصحي اﾟديمغرافي اﾟمسح اﾟمصدر/ اﾟي اカم.2013يم 
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 إجابتهنﾞاカت  واﾟغカى،خمس فئات بحسب مستوى اﾟفقر  إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب مؤشر اﾟثروة   
 ﾞاﾟتاﾟي:

 اأفقر: ةاﾝفئ -أ

 %カ (48.7)سبةفادت أبيカما  اﾟرجل،من عائد  أﾞثرد اﾟمرأة عائ بأنمカهن  %カ (11.8)سبة توضحأ   
مرأة من عملها عائد اﾟ أنمカهن  %カ (15.6)سبةوضحت أﾞما  اﾟمرأة،من عائد  أﾞثرعائد اﾟرجل  أنمカهن 

 بيカهما.وا فرق  اﾟرجل،هو カفس عائد 
 اﾝفقيرات: ةفئ -ب

 أﾞثرعماﾟها من أ مرأة تتقاضى عائدا  اﾟ أن فئة%( من اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ ا10.9ﾟ) カسبةوضحت أ    
على عائد من عملها  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ (61.5)سبةوضحت أبيカما  أعماﾟه،مما يتقاضاケ اﾟرجل من 

カفس اﾟعائد ﾟ على عائد مساو   تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ (11)سبة أجابتو  زوجها،عليه  يتحصلمما  أقل
 عليه اﾟرجل. يتحصلاﾟذي 



 

 ヵヱ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 
 اﾝغヱى: متوسطات ةفئ  -ج

 اﾟرجل،من  أﾞثرعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أن فئة%( من اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ ا11ﾟ) カسبة أجابت    
 أجابتﾞما  اﾟرجل،عليه  يتحصلمما  أقلعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ(65.6)سبة وضحت أبيカما 
 اﾟرجل.عليها  يتحصلاﾟعوائد اﾟتي عليها اﾟمرأة و  تتحصلا فرق بين اﾟعوائد اﾟتي  أカهمカهن  %(カ9سبة )

 اﾝغヱيات: ةفئ -ح

 يتحصلمما  أﾞثرعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أن فئةمن اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ اカ (16.3)% ﾟسبةفادت أ   
بيカما  اﾟرجل،عليه  يتحصلمما  أقلعلى عائد  تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %(65.4)فادت カسبة وأ اﾟرجل،عليه 
 يتحصلواﾟعائدات اﾟتي  اﾟمرأة،اها ﾟيس هカاك فرق بين اﾟعائدات اﾟتي تتقاض أカه مカهن %カ(6.7)سبة  أجابت
 اﾟرجل.عليها 

 غヱى:اأ ةفئ -خ

  ﾟا ケساء  فئةهذカﾟى بين اカمبحوثات،تعد ااغﾟسبة  أجابتوقد  اカ(22.8)%  هنカمرأة تتقاضى عائدات  أنمﾟا
 اﾟرجل،من  أقلعماﾟها أعائدات من  على تتحصلاﾟمرأة  أنمカهن  %カ (63.3)سبة أجابتمن اﾟرجل بيカما  أﾞثر
عليها  يتحصلواﾟعائدات اﾟتي  اﾟمرأة،عليها  تتحصلا فرق بين اﾟعائدات اﾟتي  أカهمカهن  %カ(7.7)سبة فادت وأ

 اﾟرجل.
 

 باﾝعائد اﾝمادي ﾝلزوج بحسب مؤشر اﾝثروة. اﾝمرأةمقارヱة اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي تتحصل علية : (15-2جدول )

مؤشر 
 اﾝثروة

من  أﾜثر
 اﾝرجل

 تقريبًا ヱفسه من اﾝرجل أقل

اﾝزوج ا 
يتقاضى أي 

 عائد

ا تعرف/ 
 غير مبين

 اإجماﾝي

 100.0 12.1 11.8 15.6 48.7 11.8 اأفقر

 100.0 7.7 8.9 11.0 61.5 10.9 فقير

 100.0 5.1 9.2 9.0 65.6 11.1 متوسط

 100.0 4.2 7.3 6.7 65.4 16.3 غヱي

 100.0 1.8 4.1 7.7 63.7 22.8 اأغヱى

 100.0 4.4 6.7 8.7 62.7 17.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي             
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اﾟتصرف في اﾟعائد  آرائهن حول من يقرر ﾞيفية ةرض معرفبغ ةسبع فئات عمري إﾟىثات تقسيم اカﾟساء اﾟمبحو  تم  
جابات اカﾟساء اﾟمبحوثات إوسيتم استعراض  .اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ اﾟزوج بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء اﾟمبحوثات

 بحسب فئاتهن اﾟعمرية ﾞاﾟتاﾟي:

 :ةسヱ (19-15) وﾝىاﾝعمرية اأ  ةاﾝفئ -أ

اカﾟساء اﾟمبحوثات عمن  وبسؤال ،خرىダة من حيث اﾟعمر بين اﾟفئات اصغر اﾟفئات اﾟعمريأ ةتعد هذケ اﾟفئ    
اﾟزوجة هي اﾟتي  أنمカهن  %カ(2.7)سبة  أجابتدي اﾟذي يتقاضاケ اﾟزوج اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟما يقرر ﾞيفية

هما  معا  اﾟزوج واﾟزوجة ن أمカهن  %(カ33.7سبة ) أجابتو  ،تتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ اﾟزوج
 ،اﾟزوج بمفردケ هو اﾟذي يتصرف باﾟعائد اﾟذي يتقاضاケ أن %カ (56.6)سبة أجابتن يتصرفان به بيカما اﾟلذا

ما ياحظ من خال بياカات اﾟجدول رقم )  %(2.7يتصرفن بعائد اﾟزوج هي ) نأカهب أجبنمن  カسبة أن(2/16゙و
 زواجهن . داثةوح فئةصغر سن هذケ اﾟ إﾟىوربما يعزى ذﾟك  ،بين فئات اﾟمجموعة カسبة أدカىمثل ت

 :سヱة (24-20اﾝعمرية اﾝثاヱية ) فئةاﾝ -ب

   ﾟا ケمب فئةبسؤال هذﾟساء اカﾟزوج حوثات عمن يتخذ من اﾟتصرف بعائد اﾟسبة أجابتقرار اカ (5)% هن أنカم 
 معا  اﾟزوج واﾟزوجة  أنمカهن  %カ (37.7)سبة أجابتاﾟزوجة هي اﾟتي تتخذ قرار اﾟتصرف بعائد اﾟزوج بيカما 

اﾟزوج بمفردケ هو اﾟذي يتخذ قرار  أنمカهن  %カ (52.3)سبة أجابتﾞما  اﾟزوج،صرف بعائد يتخذان قرار اﾟت
 عليه. يتحصلاﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي 
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 :ةسヱ (29-25اﾝعمرية اﾝثاﾝثة ) فئةاﾝ -ت

اﾟزوجة هي اﾟتي تتخذ قرار اﾟتصرف باﾟعائد  أن فئةمن اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ اカ (4.5)% ﾟسبةوضحت أ  
 أجابتو  ،معا  اﾟزوج واﾟزوجة يتخذان اﾟقرار  أنمカهن  %カ (38.8)سبة أجابتبيカما  زوجها،يه عل حصلياﾟذي 
 بمفردケ.اﾟزوج يتخذ قرار اﾟتصرف بعائدケ  أنمカهن  カ (52.5%)سبة

 (:34-30) اﾝعمرية اﾝرابعة فئةاﾝ -ث

ﾟا ケمبحوثات في هذﾟساء اカﾟسبة  أجابت فئةبسؤال اカ(7.5)%  هنカأنم ﾟزوجة بمفردها هي اﾟتي تخذ قرار ا
يتخذن قرار اﾟتصرف بعائد  نأカهب أجبنمカهن  %カ (39.2)سبةو  ،عليه اﾟزوج يتحصلاﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي 

 ر اﾟتصرف بعائدケ.ااﾟزوج بمفردケ هو اﾟذي يتخذ قر  بأنمカهن  %カ (51.7)سبةوافادت  بااشتراك مع اﾟزوج اﾟزوج
 :سヱة (39-35) ةاﾝعمرية اﾝخامس فئةاﾝ -ج

 اﾟزوج،عليه  يتحصليتخذن قرار اﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي  نأカه اﾟمبحوثاتمن اカﾟساء  %カ (8.3)سبة أجابت   
عليه اﾟزوج بااشتراك مع  يتحصليتخذن قرار اﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي  نأカهمカهن  %カ (37.4)سبة أجابتو 

 .هو اﾟذي يتخذ قرار اﾟتصرف بعائدケاﾟزوج بمفردケ  أنمカهن  %カ (53.4)سبة أجابتاﾟزوج ﾞما 
 :سヱة (44-40) اﾝعمرية اﾝسادسة ةفئاﾝ -ح

   ﾟا ケذي  فئةبسؤال هذﾟعائد اﾟتصرف باﾟزوج أ يتحصلعمن يتخذ قرار اﾟسبة عليه اカ هن  %(9.8)فادتカم
يتخذن قرار  نأカهب %カ(34.6)سبة  أجابتو  اﾟزوج،عليه  يتحصليتخذن قرار اﾟتصرف باﾟعائد اﾟذي  نأカهب

و اﾟذي يتخذ اﾟزوج بمفردケ ه أنمカهن  %カ(54.7)سبة  أجابتا اﾟتصرف بعائد اﾟزوج بااشتراك مع اﾟزوج ﾞم
 مفردケ.قرار اﾟتصرف بعائدケ ب

 سヱة: (49-45اﾝسابعة ) فئةاﾝ -خ

     ﾟا ケبر اأ فئةتعد هذﾞ  اカفئات سﾟ يفاتカتصﾟعمرية في اﾟساء  اカلﾟ،مبحوثاتﾟعائد  اﾟهن عمن يتصرف باﾟوبسؤا
 カسبة أجابتو  بمفردهن،يتصرفن بعائد اﾟزوج  نأカهب مカهن %カ (10.6)سبة أجابتعليه اﾟزوج  يتحصلاﾟذي 

 بأنمカهن  %カ (51)سبة أجابتو  اﾟزوج،بعائد اﾟزوج بااشتراك مع  يتخذن قرار اﾟتصرف نأカهب%( 36.3)
 اﾟزوج بمفردケ هو اﾟذي يتخذ قرار اﾟتصرف باﾟعائد.

 اﾟتاﾟية:من خال ما سبق يمﾞن رصد اﾟماحظات 
 أجبنمن  カسبةفقد ﾞاカت  ،بعائد اﾟزوج مع تقدم عمر اﾟمرأة ذن قرار اﾟتصرفتخاカﾟساء اﾟاتي ي カسبةتزداد  -أ

ى ) فئةفي اﾟ  نيتخذن قرار اﾟتصرف بعائد اﾟزوج بمفرده نأカهب بيカما ارتفعت  ،%(2.7) سカة (19-15اا゚و
ダن  カظرا   ا  طبيعي ا  وカعتقد أن هذا وضع،%(11حواﾟي ) إﾟى( 49-45اﾟعمرية ااخيرة ) فئةفي اﾟ هذケ اカﾟسبة

زوجته  وبقيت عوائدケ بيد ،فى عカهن أزواجهنﾞما أن カسبة مカهن ربما تو  ،اﾟمرأة تﾞتسب اﾟخبرة مع اﾟزمن 
ケتصرف بعوائدهم ،وأوادﾟزواج قد يصابون بأمراض تجعلهم غير قادرين على اダما أن بعض من اﾞ،  ى فتت゚و

 .اﾟزوجة اﾟتصرف باﾟعائد



 

 ヵヴ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

عن  فئةتتميز  فلم ،وجة واﾟزوج باتخاذ قرار اﾟتصرف بعائد اﾟزوجهカاك تقارب بين اﾟفئات في カسب اشتراك اﾟز  -ب
ダعمرية اﾟفئات اﾟبيخر اﾞ متوسط  ر،ى بفارقﾟيوبلغ اﾟ(.38) حوا% 

اカﾟسبة اﾟغاﾟبة من قرارات اﾟتصرف بعائد اﾟزوج يتخذها اﾟزوج بمفردケ حيث بلغ اﾟمتوسط  أن إﾟىتشير اﾟبياカات  -ت
 %(.ﾟ53جميع اﾟفئات )

تها ﾟزوجها في اﾟتصرف  カسبةو  زوجها،ﾟتصرف من قبل اﾟمرأة بعائد اﾟقرارات في ا ط カسبةمتوس إﾟىباカﾟظر  -ث مشا゙ر
تمﾞين اﾟمرأة مカاسب في  إن مستوىمカﾞا من اﾟقول ( مما ي%44.4) إﾟىمتوسط اカﾟسبة قد وصلت  بعائدケ فإن

 اﾟيمن.ل اﾟظروف ااقتصادية وااجتماعية اﾟتي تعيشها ظ

 اﾝعمرية.بحسب اﾝفئات  ضاヮ اﾝزوجاقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي يتقاﾝشخص اﾝذي ي(: 2/16جدول )

 اﾝزوجة اﾝفئات اﾝعمرية
اﾝزوج 
 معاً واﾝزوجة 

 أخرى اﾝزوج
غير 
 مبين

 جملة

15 – 19 2.7 33.7 56.6 7.0 0.0 100.0 

20 – 24 5.0 37.7 52.3 4.7 0.2 100.0 

25 – 29 4.5 38.8 52.5 4.0 0.2 100.0 

30 – 34 7.5 39.2 51.7 1.5 0.1 100.0 

35 – 39 8.3 37.4 53.4 0.8 0.1 100.0 

40 – 44 9.8 34.6 54.7 0.7 0.2 100.0 

45 – 49 10.6 36.3 50.9 1.8 0.4 100.0 

 100.0 0.2 2.9 52.8 37.5 6.6 اإجماﾟي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي                  
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اﾟشخص اﾟذي يتخذ ﾞيفية اﾟتصرف في اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ  إﾟى( 2/17تشير بياカات اﾟجدول رقم )    
حضر تتصرف بカسبة ردها في اﾟفاﾟزوجة بم أنوتشير اﾟبياカات  ،قامة ) حضر وريف (ج بحسب محل اإاﾟزو 
من  (%44)بカسبة  معا  بيカما تتصرف اﾟزوجة واﾟزوج  ،اﾟزوج عليه يتحصلاﾟذي  يمن اﾟعائد اﾟماد (7.9%)

 .عليه حصلتيمن اﾟعائد اﾟذي  (%45.1)ويتصرف اﾟزوج بمفردケ بカسبة  ،اﾟزوج عليه يتحصلي اﾟذي داﾟعائد اﾟما
فاﾟمرأة في اﾟريف  ،اﾟحال في اﾟحضر عليهعما هو  اﾟوضع في اﾟريف يختلف أن يضا  ياحظ من اﾟجدول أ    

وتشترك اﾟزوجة مع  ،اﾟحضر يمカها ف أدカىوهذケ اカﾟسبة  ،بمفردهافقط من عائد زوجها  (%6) تتصرف بカسبة
 ،(%10)مカها في اﾟحضر بحواﾟي  أدカىمن عائدات زوجها وهذケ اカﾟسبة  (%34.4)باﾟتصرف بカسبة  ازوجه

%( 12)ضر بカسبة سبة هي أرفع مカها في اﾟحوهذケ اカﾟ ،من عائدケ  (%56.5)ويتصرف اﾟزوج بمفردケ بカسبة 
  .هذا اﾟخصوصمカه في اﾟريف ب أعلىة في اﾟحضر وي تمﾞين اﾟمرأتمس أن إﾟىوهذا اダمر يشير بوضوح 

 بحسب محل ااقامة. ضاヮ اﾝزوجااﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي يتق(: 2/17جدول )

 اﾝزوجة امةمحل اإق
اﾝزوج 
 معاً واﾝزوجة 

 أخرى اﾝزوج
غير 
 مبين

 اإجماﾝي

 100.0 0.1 2.9 45.1 44.0 7.9 حضر

 100.0 0.2 2.9 56.5 34.4 6.0 ريف

 100.0 0.2 2.9 52.8 37.5 6.6 اإجماﾝي
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 يتحصلمﾞين اﾟمرأة في اﾟتصرف في اﾟعائدات اﾟتي ت( صورة واضحة ﾟمستوى 2/18ي اﾟجدول رقم )طيع   
ﾞما يعﾞس في カفس اﾟوقت  ،اﾟحضرية ﾟلمحافظة ويعﾞس في カفس اﾟوقت اﾟطبيعة اﾟريفية  اﾞم ،عليها اﾟزوج

وبااشتراك مع اﾟزوج  ،ي اﾟزوجة بمفردهافاﾟمحافظات اﾟتي تزيد فيها カسبت ،ومستوى اﾟوعي اﾟثقافي ،مستوى اﾟتعليم
ويرتفع  ،اﾟتحضر إﾟىهذケ اﾟمحافظات تميل  بأنيمﾞن اﾟقول عائد اﾟزوج  نم (%50)باﾟتصرف بعائد اﾟزوج عن 

ومديカة  ،بإخصوص ﾞل من محافظة ة في هذا اﾟوتتصدر اﾟقائم ،فيها مستوى اﾟتعليم واﾟمستوى اﾟثقافي ﾟلمرأة
 ااﾟمحافظات اﾟتي تتعدى فيها カسبة تصرف اﾟزوج بعائدهما أ تليهما محافظة تعز  ،ومحافظة عدن ،صカعاء
وتتصدر هذケ اﾟمحافظات محافظة حجة بカسبة  ،اﾟريف إﾟى طبيعتهاميل ن هذケ اﾟمحافظات تفإ (%50)بمفردة 

ثم محافظة عمران  カ(71%)سبة م محافظة حضرموت بث (%72.1)تليها محافظة صعدة بカسبة  (72.9%)
 %カ (64.9.)سبةب
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ى وهي سي ﾟلثاثة اダعمدة اダأتم تحليل بياカات اﾟجدول بشﾞل ر     ،تصرف اﾟزوجة بعائد اﾟزوج بمفردها゚و
صرف اﾟزوج بعائدケ بمفردﾞ ケاﾟتاﾟي : فيما يتعلق بتصرف اﾟزوجة بمفردها بعائد وت ،معا  صرف اﾟزوج واﾟزوجة وت
ﾟفقد ،زوجا ダمحافظات اﾟتصدرت محافظة ذمار ا( سبةカ16.6خرى ب( سبةカتليها محافظة عدن ب )%10.2)%، 

وقد  ،(%7)ثم محافظة اﾟمحويت بカسبة  ،(%8.4)بカسبة  ةثم محافظة اﾟحديد ،%(9.2) ثم محافظة تعز بカسبة
ثم محافظه صعدカ (1.3)%،  ケسبةرب بأتليها محافظه م ،فقط  %カ (0.8)سبة أدカىحققت محافظه شبوة 

 %カ (1.8.)سبةبين بأثم محافظتي حجه و  ،(カ)1.6%سبةب

ة بين اﾟزوج واﾟزوجة في اﾟتصرف بعائد اﾟزوج فقد جاءت محافظة    ى ب في اﾟمرتبة اダإفيما يتعلق باﾟمشا゙ر ゚و
ثم  ،(%47.5)ثم محافظة عدن بカسبة  ،(%48.5)ماカة بカسبة ها مديカة صカعاء اダتتل  ،(%51.8)بカسبة 
من و  ،(%41.3)محافظة ابين بカسبة و  ،(%42.3)ثم محافظة ﾟحج بカسبة  ،(%42.5)بة سظة اﾟمهرة بカمحاف

カلﾟ افتﾟاダمرتبة اﾟسبة )ظر احتال محافظة إب اカى ب وربما يعﾞس ذﾟك ﾟلカسبة اﾟعاﾟية ﾟلمغتربين  ،%(51.8゚و
ي اإ ،ﾟخارجاﾟيمカيين في ا ياحظ ذﾟك جليا من خال سو  ،داخلفي اﾟ اダسرةعلى カفاق ومن ثم تقوم اﾟزوجة بت゚و
ساسية ﾟأسرة ﾞما واﾟمشتريات اダ ،رعاية اﾟصحيةيتعلق باﾟ اﾟخاص باتخاذ اﾟقرارات فيما( 2/25اﾟجدول رقم )

ة اﾟزوجة ﾟز  ،(2/17ياحظ من خال اﾟجدول ) تصرف بعائد اﾟزوج في اﾟمحافظات اﾟجها في و ارتفاع カسبة مشا゙ر
ة اﾟزوجة  ،ات اﾟشماﾟيةمカه  في اﾟمحافظ أﾞثراﾟجカوبية  فهカاك خمس محافظات جカوبية تجاوزت فيهن مشا゙ر

من  (%40)ـ في اﾟمحافظات اﾟشماﾟية فلم تتجاوز カسبة اﾟ أما ،ﾟ(40%)زوجها في اﾟتصرف بعائد اﾟزوج بカسبة 
ة سوى ثاث محافظات وربما يعﾞس ذﾟك ارتفاع مستوى اﾟتعليم ومستوى  ،ب ومديカة صカعاء وتعزإ هي: اﾟمشا゙ر

ة اﾟمجتمعية ﾟلカساء في هذケ اﾟمحافظات .  اﾟوعي اﾟثقافي ومستوى اﾟمشا゙ر
محافظة  نأ ياحظ ،اﾟمادي صرف اﾟزوج بمفردケ  بعائدケ( فيما يتعلق بت2/17) ولدبياカات اﾟج إﾟىباカﾟظر       

ダمرتبة اﾟسبة حجة قد احتلت اカى ب وت ثم محافظة حضرم ،(%72.1)تليها محافظة صعدة بカسبة  ،(%72.9)゚و
ثم محافظة صカعاء  ،(%64.9)ثم محافظة عمران بカسبة  (%65.5)ثم محافظة مارب بカسبة  ،(%71)بカسبة 

في اﾟوقت اﾟذي ترتفع فيه カسبة تصرف  أカهوياحظ مما سبق  ،(%61.3)ف بカسبة ومحافظة اﾟجو  ،(64.4%)
ﾞما تقل في カفس  ،د اﾟزوجتصرف اﾟزوجة بمفردها بعائاﾟزوج بمفردケ بعائدケ اﾟمادي تقل في カفس اﾟوقت カسبة 

 ةفي هذケ اﾟحاﾟ مﾞين اﾟمرأةتوباﾟتاﾟي تدカى مستوى ة اﾟزوجة ﾟزوجها في اﾟتصرف بعائد اﾟزوج ﾞاﾟوقت カسبة مشار 
اﾟمحافظات اﾟتي تزداد بها カسبة تصرف اﾟزوج بعائدケ اﾟمادي هي محافظات يغلب عليها غلب أ أنﾞما ياحظ  ،

 مستوى تمﾞين اﾟمرأة . اوباﾟتاﾟي يتدカى فيه ،ابع اﾟريفياﾟط
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 اﾝمحافظات.بحسب  اﾝزوج يتقاضاヮاﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي (: 2/18جدول )

اﾝزوج واﾝزوجة  اﾝزوجة اﾝمحافظات
 معاً 

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج

 100.0 0.4 2.8 38.8 51.8 6.3 إب

 100.0 0.0 1.2 55.7 41.3 1.8 أبين

 ヱ 6.9 48.5 42.2 2.2 0.1 100.0ة صヱعاءمدي

 100.0 0.2 12.3 58.1 23.7 5.8 اﾝبيضاء

 100.0 0.0 4.4 46.1 40.3 9.2 تعز

 100.0 0.2 0.5 61.3 35.9 2.2 اﾝجوف

 100.0 0.0 0.3 72.9 25.0 1.8 حجة

 100.0 0.1 0.8 52.1 38.6 8.4 اﾝحديدة

 100.0 0.6 0.9 71.0 25.1 2.4 حضرموت

 100.0 0.1 1.9 43.1 38.4 16.6 ذمار

 100.0 0.2 3.7 54.5 40.8 0.8 شبوة

 100.0 0.3 0.1 72.1 25.9 1.6 صعدة

 100.0 0.0 5.5 64.4 25.7 4.3 صヱعاء

 100.0 0.0 1.5 40.7 47.5 10.2 عدن

 ﾝ 4.0 42.3 53.0 0.6 0.0 100.0حج

 100.0 0.1 2.4 65.5 30.7 1.3 مأرب

 100.0 0.0 8.6 55.9 28.5 7.0 اﾝمحويت

 100.0 0.0 1.0 53.6 42.5 2.9 اﾝمهرة

 100.0 0.5 4.8 64.9 26.6 3.2 عمران

 100.0 0.9 1.8 57.4 35.3 4.6 اﾝضاﾝع

 100.0 0.2 0.4 57.2 36.9 5.3 ريمة

 100.0 0.2 2.9 52.8 37.5 6.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي              
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 ュالذ( ≡≓-≫)شكل رق ヵدゅئد المゅء الاتي يتصرفن في العゅنسヤزيع النسبي لヱه التゅضゅボيت ヵ
بحسゆ المحゅفظれゅالزヱج
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ケ اﾟزوج بحسب اقرر ﾞيفية اﾟتصرف باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضي( اﾟشخص اﾟي 2/19يوضح اﾟجدول رقم )     
عليمي وهي ربع فئات بحسب اﾟمستوى اﾟتأ إﾟى اﾟمستوى اﾟتعليمي عカد اカﾟساء حيث تم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات

يتخذ قرار اﾟتصرف في  عمنوبسؤال اカﾟساء اﾟمبحوثات  عاﾟي(،وتعليم  ثاカوي،وتعليم  أساسي،وتعليم  تعليم،)بدون 
 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهنجاءت وقد  ،اﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ اﾟزوج بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟلカساء اﾟمبحوثات

 ليم:هن بدون تع من -أ

%( カ32.2سبة ) أجابتو  اﾟزوج،اضاケ يتصرفن باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتق نأカهمカهن %カ(7 )سبة  أجابت   
صرف ケ فيتاﾟزوج بمفرد أما ازواجهن،يتصرفن باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ اﾟزوج بااشتراك مع  نأカهمカهن 
 %(.58.3) بカسبة

 اأساسي:حصلن على اﾝتعليم تمن  -ب

 نأカهمカهن  カ(40.1%)سبة  أجابتبيカما  بمفردهن،يتصرفن بعائد اﾟزوج  نأカه カهنم カ(6%)سبة  أجابت 
 .من عائدケ (%49.8)ن اﾟزوج يتصرف بカسبة أو  اﾟزوج،يتصرفن بعائد اﾟزوج بااشتراك مع 

 اﾝثاヱوي:اﾝتعليم  أﾜملنمن  -ت

تصرفن وي بمفردهن،اﾟزوج  عليهل صيتصرفن باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتح نأカهب カ(7.2%)سبة  أجابت
 .(%41.7)اﾟزوج فيتصرف بمفردケ بカسبة  أما ،(%48)بااشتراك مع ازواجهن بカسبة 

 (:اﾝفئة ااخيرة من تعليمهن عال )بعد اﾝثاヱوية -ث

 (%60.7)بيカما يتصرفن بカسبة  بمفردهن،يتصرفن بعائد اﾟزوج  نأカهمカهن  (%5.7)فادت カسبة وأ
 .( من عائدケ%31.4)ويتصرف اﾟزوج بمفردケ بカسبة  اﾟزوج،بااشتراك مع 

في فقد بلغ  ،زوجة بمفردها بعائد اﾟزوج متذبذبتصرف اﾟ أن ،(2/19ياحظ من بياカات اﾟجدول )     
ﾟأربعمتوسط اﾟ مستويﾟا( تعليميةﾟ6.6ات ا)%، ىما يشير  وا يوجدﾟتعليميت إﾟمستوى اﾟا ケمع زياد ケأما ،زايد 

اﾟمستويات اﾟتعليمية ااربعة  مستوى لغ اﾟمتوسط علىتصرف اﾟزوجة بعائد اﾟزوج بااشتراك مع زوجها فقد ب
قد تカاقص مع  ケبيカما تصرف اﾟزوج بعائدケ بمفرد ،ع تزايد اﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟلمرأةوهو متزايد م ،%(37.5)

ﾟمستوى اﾟلمرأة وهو ما يشير بوضوحارتفاع اﾟ تاجه من  ويعزز ،تعليميカيمستو  أنما سبق استﾞمرأة  نى تمﾟا
 .مستواها اﾟتعليمياع يرتفع مع ارتف
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 بحسب اﾝمستوى اﾝتعليمي. اﾝزوج يتقاضاヮاﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي (: 2/19جدول )

اﾝمستوى 
 اﾝتعليمي

 اﾝزوجة

اﾝزوج 
واﾝزوجة 

 معاً 

 أخرى اﾝزوج
غير 
 مبين

 اإجماﾝي

 100.0 0.2 2.4 58.3 32.2 7.0 بدون تعليم

 100.0 0.2 3.8 49.8 40.1 6.0 أساسي

 100.0 0.1 3.0 41.7 48.0 7.2 ثاヱوي

 100.0 0.0 2.2 31.4 60.7 5.7 عاﾝي

 100.0 0.2 2.9 52.8 37.5 6.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي                  
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 اﾟفقيرات،اカﾟساء و  اافقر،)اカﾟساء  :خمس فئات هي إﾟى مؤشر اﾟثروةاカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب تم تقسيم        
من يتصرف باﾟعائد اﾟمادي اﾟذي يتقاضاケ سؤاﾟهن عغカى( وبواカﾟساء اダ اﾟغカيات،واカﾟساء  اﾟغカى،ومتوسطات 

 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهناﾟزوج فقد ﾞاカت 

 فقر:اأ اヱﾝساء -أ

 %カ (27.7)سبةب نيتصرفن بعائد اﾟزوج بمفردهن بيカما يتصرف نأカهمカهن  %カ (6.4)سبة أجابت  
 عائدケ.من  %カ (64)سبةويتصرف اﾟزوج بمفردケ ب ازواجهن،جهن بااشتراك مع اائد ازو من ع

 اﾝفقيرات:اヱﾝساء  -ب

يه اﾟزوج بمفردهن عل يتحصليتصرفن باﾟعائد اﾟذي  نأカهب فئةمن هذケ اカ (7.6)% ﾟسبة أجابت 
 カسبةاﾟزوج بمفردケ فيتصرف ب أمامن عائد اﾟزوج  %カ (32.6)سبةويتصرفن بااشتراك مع اﾟزوج ب

(56.6)% .ケمن عائد 
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 ュه الز( ≓≓-≫)شكل رقゅضゅボيت ヵالذ ヵدゅئد المゅالتصرف في الع るيヘرر كيボي ヵجالشخص الذヱ
بحسゆ المستヱى التعヤيمي

るجヱالز ゅمع るجヱالزヱ جヱالز الزヱج
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 متوسطات اﾝغヱى:اヱﾝساء  -ت

تصرف تعليه اﾟزوج  يتحصلمن اﾟعائد اﾟذي  %カ (5.4)سبة أن إﾟى (2/20) تشير بياカات اﾟجدول رقم 
اﾟزوج  أمامن عائد اﾟزوج بااشتراك مع ازواجهن  %カ (37.9)سبةن بويتصرف بمفردها،به اﾟمرأة 
 بمفردケ.من عائدカ (53.6)%  ケسبةفيتصرف ب

 اﾝغヱيات:اヱﾝساء  -ث

ضحت و وأ بمفردهن،عليها اﾟزوج  يتحصليتصرفن باﾟعائدات اﾟتي  نأカهمカهن  %カ (5.8)سبةوضحت أ
تراك مع اﾟزوج ويتصرف اﾟزوج يتصرفن بعائدات اﾟزوج اﾟمادية بااش نأカه%( مカهن 40.3) カسبة

 بمفردケ.من عائداته اﾟمادية  %カ (50.4)سبةبمفردケ ب
 غヱى:اヱﾝساء اأ -ج

 カسبةويتصرفن ب بمفردهن،يتصرفن بعائدات اﾟزوج اﾟمادية  نأカهمカهن  %カ (7.9)سبة أجابت
 اﾟمادية.من عائداته  %カ (41.6)سبةبيカما يتصرف اﾟزوج بمفردケ ب اﾟزوج، بااشتراك مع %(46.9)

ﾟزوج اﾟتي من عائدات ا ﾟيس هカاك فروقات تذﾞر في اカﾟسبة أカهمﾞن اﾟقول من خال ما سبق ي  
ا  カسبةفقط وهي  %(6.6) وقد بلغ اﾟمتوسط ،يات اﾟفقر واﾟغカىتتصرف بها اﾟزوجة بمفردها وفقا ﾟمستو 

ة أما ،في تمﾞين اﾟمرأة باﾟقول يمﾞن اﾟتعويل عليها قد ففي اﾟتصرف بعائدケ  اﾟمرأة ﾟزوجها فيما يتعلق بمشا゙ر
اカﾟسبة ﾞاカت متزايدة مع  أنﾞبيرﾞﾟ ケن ياحظ  カسبةمن عائدات اﾟزوج وهي ﾟيست  %(37.5بلغ اﾟمتوسط )

اカﾟسبة اﾟتي يتصرف بها اﾟزوج بمفردケ من عائدケ قد  أنارتفاع مستوى اﾟغカى ﾟدى اﾟمرأة وباﾟمقابل ﾟوحظ 
ﾟ ىカغﾟاقصت مع ارتفاع مستوى اカمرأةتﾟا ،دى اﾞ فقدダفئة اﾟدى اﾟ تカ( 64فقر)%  فئةﾟد اカخفضت عカا

ダى اカىغﾟىوهو ما يشير بوضوح  ،%(41.6) إﾟإ ﾞاهاتزايد مستوى تمカمرأة مع ارتفاع مستوى غﾟين ا. 
 بحسب مؤشر اﾝثروة. ضاヮ اﾝزوجااﾝشخص اﾝذي يقرر ﾜيفية اﾝتصرف في اﾝعائد اﾝمادي اﾝذي يتق(: 2/20جدول )

 اإجماﾝي غير مبين أخرى اﾝزوج معاً ﾝزوجة اﾝزوج وا اﾝزوجة مؤشر اﾝثروة

 100.0 0.1 1.8 64.0 27.7 6.4 اأفقر

 100.0 0.3 3.0 56.6 32.6 7.6 فقير
 100.0 0.2 2.9 53.6 37.9 5.4 متوسط

 100.0 0.2 3.3 50.4 40.3 5.8 غヱي

 100.0 0.2 3.5 41.6 46.9 7.9 اأغヱى

 100.0 0.2 2.9 52.8 37.5 6.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي          
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زوجة همها اﾟرعاية اﾟصحية ﾟلوأ ،بعض اダمور اﾟذي عادة يتخذ اﾟقرار حولاﾟشخص  (2/21) بين اﾟجدول رقم       
 واﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرة.

ذﾟك فيما يتعلق  %カ (9.4)سبةر عاجها باقر تتخذ  اﾟزوجة هي اﾟتي أناﾟجدول توضح بياカات         فقط ゙و
%( فقط من اﾟمشتريات وهما カسبتان مカخفضتان تشيران 8.4) カسبةباﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرة حيث تقرر بمفردها ب

ان بカسبة مرأة مع زوجفيما يتعلق باشتراك اﾟ أما ،مرمستوى تمﾞين اﾟمرأة في هذا اダ تدカي إﾟى  %(45.2)ها فهما يشت゙ر
وتشير  ،تعلق باﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرةفيما ي %カ (41.6)سبةو ،من اﾟقرارات فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلزوجة 

 カسبةفيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلزوجة و  ،من اﾟقرارات بمفردカ (42.2)% ケسبةذ اﾟزوج يتخ أن إﾟىبياカات اﾟجدول 
 ارات فيما يتعلق باﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرة.من اﾟقر  %(43.5)

يﾞون ﾟلمرأة  أنسريان يفترض ريات اダساسية ﾟأسرة هما شأカان أاﾟرعاية اﾟصحية ﾟلزوجة واﾟمشت أنوباﾟرغم من        
ダدور اﾟبر في اتخاذ قراراتهاﾞها ما إカمرأة فيها ما يزال  أنياحظ  أﾟين اﾞمتواضعا .مستوى تم 

 .حول بعض اأمور اتاﾝشخص اﾝذي عادة يصヱع اﾝقرار (: 2/21جدول )

 اﾝزوجة اﾝقرار
اﾝزوجة 

 معاً واﾝزوج 
 اﾝزوج

شخص 
 آخر

أخرى/ 
 أقارب

 جملة غير مبين

 100.0 0.2 1.2 1.9 42.2 45.2 9.4 اﾝرعاية اﾝصحية ﾝلزوجة

 100.0 0.2 2.2 4.1 43.5 41.6 8.4 اﾝمشتريات اأساسية ﾝأسرة

 م.ﾟ2013ديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي اﾟمصدر/ اﾟمسح ا       
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ة اﾟمرأة في اتخاذ بعض اﾟقرارات بحسب اカ ﾟسبة (2/22) يوضح اﾟجدول رقم      اﾟعمرية ﾟلカساء  فئةمشا゙ر
ومن خال بياカات اﾟجدول يمﾞن  رة،ﾟأسواﾟمشتريات اダساسية  ﾟلمرأة،اﾟرعاية اﾟصحية  اﾟمبحوثات ﾞﾟل من

 يلي:ماحظة ما 
ة カسبةتبلغ  -أ  カسبة أنوياحظ  ،%(54.6اﾟمرأة ﾟزوجها في اتخاذ قرار اﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة ) مشا゙ر

ة ﾞاカت  فقد اﾟعمر،اﾟقرارات باﾟخصوص ﾞاカت متزايدة مع اﾟتقدم في  بعض اﾟمرأة في اتخاذ مشا゙ر
تها في اカ ﾟسبة تزايدت هذケ اカﾟسبة حتى بلغت ﾟدى اﾟفئة  فقط، %(48( )19-15اﾟعمرية ) فئةمشا゙ر

ارتفاع مستوى تمﾞين اﾟمرأة  إﾟىوهو ما يشير بوضوح  ،%(60.5) إﾟى( 49-45اﾟعمرية اダخيرة )
 ﾟلمرأة.مع اﾟتقدم في اﾟعمر فيما يتعلق باتخاذ اﾟقرارات بخصوص اﾟرعاية اﾟصحية 

ة أنحظ فيما يتعلق باﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرة يا -ب اﾟمرأة في اتخاذ اﾟقرارات  متوسط مشا゙ر
فقد  باﾟعمر،قدم اﾟمرأة متزايدة مع ت اカﾟسبة ﾞاカتتلك  أنﾞما ياحظ  ،%(50باﾟخصوص قد بلغت )
ﾟدى اﾟ سبةカﾟت اカاﾞفئة ダعمرية اﾟى )ا %( ﾟدى اﾟفئة 56.1) إﾟى%( ارتفعت 39.2( )19-15゚و
ارتفاع مستوى تمﾞين اﾟمرأة مع اﾟتقدم في  إﾟىوهو ما يشير بوضوح  (،49-45اﾟعمرية اダخيرة )

 اﾟعمر.

ة -ت  ﾟأسرة(واﾟمشتريات اダساسية  ﾟلمرأة،)اﾟرعاية اﾟصحية  اﾟقرارين اﾟمرأة بﾞا بلغ متوسط مشا゙ر
 カسبةمتوسط  إﾟىن مستوى تمﾞين اﾟمرأة قد تدカى باﾟقياس فإ اﾟمؤشر،ووفقا ﾟهذا  فقط، %(42.2)

تها في اﾟقرارين   اﾟسابقين.مشا゙ر

في مستوى تمﾞين اﾟمرأة في ﾞا  قاربا  هカاك ت أنياحظ  (2/21بياカات اﾟجدول رقم ) إﾟىباﾟرجوع  -ث
 اﾟقرارين.

 بحسب اﾝفئات اﾝعمرية. ات(: مشارﾜة اﾝزوجة في اتخاذ بعض اﾝقرار 2/22جدول رقم )

 اﾝفئات اﾝعمرية
اﾝرعاية 

 اﾝصحية ﾝلسيدة

اﾝمشتريات 
 اأساسية ﾝأسرة

 ﾜا اﾝقرارين
من ﾝيس أي 
 اﾝقرارين

15 – 19 48.0 39.2 31.2 44.0 

20 – 24 50.9 44.8 37.1 41.3 

25 – 29 54.5 49.0 41.3 37.8 

30 – 34 54.8 53.8 45.0 36.3 

35 – 39 57.3 53.7 46.7 35.7 

40 – 44 56.4 52.2 45.1 36.5 

45 – 49 60.5 56.1 48.5 31.9 

 37.7 42.2 50.0 54.6 اإجماﾟي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي                  
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تها في اتخاذ بعض اﾟقرارات فيما يخص اﾟرعاية اﾟصحي نإ   ة اﾟهدف من سؤال اﾟمرأة اﾟعاملة عن مشا゙ر
ة في اتخاذ بعض اﾟقرارات  أﾞثرﾞاカت اﾟمرأة اﾟعاملة  إذاما  هو معرفة ﾟأسرة،واﾟمشتريات اダساسية  ﾟلزوجة، مشا゙ر

تها في  ا؟،باﾟقرارين ام فيما يتعلق  ذﾟك هل يؤثر حصول اﾟمرأة على عائد مادي من عملها على مستوى مشا゙ر ゙و
 واﾟمشتريات اダساسية ﾟأسرة. مرأة،ﾟلاتخاذ بعض اﾟقرارات فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية 

 يلي:ياحظ ما  (2/23بياカات اﾟجدول رقم ) إﾟىباカﾟظر   
اﾟاتي ﾟم يلتحقن بأعمال خال ة اカﾟساء ﾞﾞاカت カسبة مشار  اﾟعاملة، ا يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية باﾟمرأةفيم -أ

ﾟاتي اﾟتحقن باﾟعمل カﾟساء اابيカما カسبة مشارك  ،%(54جراء اﾟمسح ) اﾟماضية على إثカي عشر شهرا  اإ
ﾞن دون تقاضي أي عائد مادي فقد ﾞاカت  أما ،%(74.7) مقابل عائد مادي قد بلغت من اﾟتحقن بعمل ゚و

تهن  ها على عائد  أن إﾟىوهو ما يشير بوضوح  فقط، カ(44.5%)سبة مشا゙ر اﾟتحاق اﾟمرأة باﾟعمل وحص゚و
 اﾟمجتمع.مادي من عملها يرفع من مستوى تمﾞيカها في 

ة اカﾟساء اﾟاتي ﾟم يلتحقن باﾟعمل في اتخاذ  ﾟأسرة،لمشتريات اダساسية カﾟسبة ﾟبا -ب فقد بلغت カسبة مشا゙ر
ة اカﾟساء اﾟاتي اﾟتحقن باﾟعمل مقابل عائد  ،(%49.1) خصوصاﾟبعض اﾟقرارات ب بيカما بلغت カسبة مشا゙ر
ﾞن دون اﾟحصول على عائد مادي من  امأو  ،(%74.1)مادي قد بلغت  اﾟعمل فقد من اﾟتحقن باﾟعمل ゚و

تهن حواﾟي   فقط. (%41)بلغت カسبة مشا゙ر

ة اカﾟساء اﾟاتي ﾟم يلتحقن  -ت ة بﾞا اﾟقرارين فياحظ تدカي カسبة مشا゙ر واﾟاتي  باﾟعمل،فيما يتعلق باﾟمشا゙ر
ﾟحصول على عائد مادي من حقن دو تاﾟعمل،ن اﾟات اﾟساء اカﾟة ا ي اﾟتحقن باﾟعمل بيカما بلغت カسبة مشا゙ر
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د ما سبق استカتاجه من  ،%(64.3مادي )مقابل عائد  ها على  أنوهذا ي゙ؤ اﾟتحاق اﾟمرأة باﾟعمل وحص゚و
 اﾟمجتمع.عائد مادي يرفع من مستوى تمﾞيカها في 

بحسب ااﾝتحاق بسوق اﾝعمل )خال ااثヱي عشر شهرًا  ات(: مشارﾜة اﾝزوجة في اتخاذ بعض اﾝقرار 23-2رقم )جدول 
 .(اﾝسابقة على اﾝمسح

ﾝعملااﾝخال  تحاق بسوق ا(
عشر شهرًا اﾝسابقة  ااثヱي

 على اﾝمسح(

اﾝرعاية اﾝصحية 
 ﾝلسيدة

اﾝمشتريات 
 اأساسية ﾝأسرة

 ﾜا اﾝقرارين
ﾝيس أي من 

 اﾝقرارين

 ﾝ 54.0 49.1 41.4 38.3م تلتحق
 15.5 64.3 74.1 74.7 اﾝتحقت مقابل عائد مادي

اﾝتحقت وﾜﾝن دون تقاضي 
 عائد مادي

44.5 40.9 34.2 48.9 

 37.7 42.2 50.0 54.6 اﾝياإجم

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي              
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ة اﾟمرأة في اﾟحضر واﾟريف في2/24يوضح اﾟجدول رقم )    ﾟلمرأة،ما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ( مستوى مشا゙ر
ダمشتريات اﾟأسرة،ساسية واﾟ  ك معرفةﾟهدف من ذﾟذاما إوا カاﾞمرأة بين  تﾟين اﾞاك فروقات في مستوى تمカه

 اﾟقرارين.اﾟحضر واﾟريف فيما يتعلق بﾞا 
 يلي:ما ويتضح من بياカات اﾟجدول 

وباカﾟسبة  ،%(64.4)علق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة بカسبة تتشارك اﾟمرأة في اﾟحضر في اتخاذ اﾟقرارات فيما ي -أ
وفي ﾞا اﾟقرارين  اﾟشأن،من اﾟقرارات في هذا  (%59.9)تشارك بカسبة  اカهإفساسية ﾟلمرأة ﾟحاجات اダاء اﾟشر 

  .من اﾟقرارات فيا يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة (%51.5)تشارك بカسبة 
 أما ﾟلمرأة،ت باカﾟسبة ﾟلرعاية اﾟصحية من اﾟقرارا (%50)اﾟمرأة تشارك بカسبة  أن ياحظ باカﾟسبة ﾟأرياف -ب

ダمشتريات اﾟأسرة ففيما يتعلق باﾟ هساسيةカسبة تا أカسبة  (%45.4)شارك بカقرار وتشارك بﾟ(%37.9)من ا 
 اﾟقرارين.من ﾞا 

مرين وفي ﾞا اダ اﾟريف،ي فمن اﾟمرأة  تمﾞيカا   أﾞثراﾟمرأة في اﾟحضر  أنمن بياカات اﾟجدول  يبدو واضحا   -ت
ة اﾟمرأة في اﾟرعاية اﾟصحية قدفإ يتعلق وفيما  اﾟقرارات،من  (%54.6) اﾟمتوسطت في بلغ ن カسبة مشا゙ر

ة قد بلغت اダساسية ﾟلمرأة فإ باﾟمشتريات ذﾟك50)ن カسبة اﾟمشا゙ر تمﾞين  إن مستوىيمﾞن اﾟقول  %( ゚و
ダمرأة في هذين اﾟاسب في اカظمرين مﾟتي و ر ظل اﾟسياسية وااقتصادية وااجتماعية اﾟمرأة في تف اﾟعيشها ا

 اﾟيمن.
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 بحسب محل ااقامة. اتفي اتخاذ بعض اﾝقرار  مشارﾜة اﾝمرأة(: 42-2ول رقم )جد

 محل اإقامة

اﾝرعاية 
اﾝصحية 
 ﾝلسيدة

اﾝمشتريات اأساسية 
 ﾝأسرة

 ﾜا اﾝقرارين
ﾝيس أي من 

 اﾝقرارين

 27.2 51.5 59.9 64.4 حضر

 42.6 37.9 45.4 50.0 ريف

 37.7 42.2 50.0 54.6 اإجماﾝي

 م.2013ر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي اﾟمصد                 
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مستوى  أوهمها اﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟلمرأة أﾟعل من  ةعد مورا  أتعﾞس اﾟدراسات اﾟمقارカة بين اﾟمحافظات      
تها  ﾟديها،ي اﾟوع  ﾟلمحافظة،اﾟريفي  أو ،ﾟوقت اﾟطابع اﾟحضاريﾞما تعﾞس في カفس ا اﾟمجتمعية،وحجم مشا゙ر

مور وهذケ اダ أخرى،مカه في محافظات  أعلىفبعض اﾟمحافظات مستوى اﾟغカي فيها . ﾞما تعﾞس مستوى اﾟثروة
 ااجتماعي. أوااقتصادي  أوﾞلها تカعﾞس على مستوى تمﾞين اﾟمرأة سواء في اﾟجاカب اﾟسياسي 

اﾟمحافظات ة اﾟمرأة اﾟيمカية في اتخاذ بعض اﾟقرارات بحسب ( مستوى مشا゙ر2/25يوضح اﾟجدول رقم )    
 وضيح مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟموضوعينوسيتم ت .ساسية ﾟأسرةواﾟمشتريات اﾟ ダلمرأة، ﾞﾟل من اﾟرعاية اﾟصحية

 على مستوى اﾟمحافظات ﾞاﾟتاﾟي:
ة اﾟمرأة -أ ارات على مستوى في اتخاذ اﾟقر  فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة توضح بياカات اﾟجدول カسبة مشا゙ر

ى بカسبة تلت محافظة عدن اﾟمرتبة اダوقد اح ،ﾞل محافظة ها محافظة حضرموت ومديカة تلت (%81.4)゚و
ثم محافظة  ،カ (62%)سبةثم محافظة تعز ب ،(%64)ثم محافظة صعدة بカسبة  ،(%64.8) صカعاء بカسبة
غلب اﾟمحافظات قد تجاوزت أ أنياحظ و  .(%56.1)ثم محافظة اﾟضاﾟع بカسبة  ،(%59.2)ذمار بカسبة 

ة اﾟمرأة  ة  ،(%54.6)متوسط اﾟعام اﾟوبلغ  ،(%50)ال فيها カسبة مشا゙ر ﾟجميع اﾟمحافظات فيما يتعلق بمشا゙ر
ة ﾟلمرأة فقد ﾞاカت في محافظة ﾞدカي مشار أ ماأ ،اﾟمرأة باتخاذ اﾟقرارات فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة

 ها محافظة حجة بカسبةثم تلت ،(%35.5بカسبة )ها محافظة صカعاء تتل ،(%32.4) اﾟمحويت بカسبة
ما39.7)   اﾟريفي.يغلب عليها اﾟطابع  اﾟثاث ケ اﾟمحافظاتذه أنياحظ  %(، ゙و

مديカة  أن( ياحظ 2/25اﾟجدول ) إﾟىوباカﾟظر  .همية ﾞبيرة باカﾟسبة ﾟأسرةأسرة ساسية ﾟأتمثل اﾟمشتريات اダ -ب
ىبة اダتعدن قد احتلت اﾟمر  ة اﾟمرأة في اتخاذ قرار اﾟم ゚و ساسية ﾟأسرة بカسبة شتريات اダفيما يتعلق بمشا゙ر

 ب بカسبةإ هفمديカ (%60.7)ثم مديカة ذمار بカسبة  %(61)بカسبة  ماカة(ها مديカة صカعاء )اダتلت ،(63.7%)
مرتبة  أدカىوقد جاءت اﾟمحويت في  ،(%55.2)ومديカة اﾟمهرة  ،%(55.8)ومديカة تعز بカسبة  ،(60.2%)
غلب اﾟمحافظات قد ﾞاカت カسبة أ أنوياحظ  .(%34.4)ثم محافظة صカعاء بカسبة  カ(33.1%)سبة ب
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تها  على مستوى  (%50)ة قد بلغ ﾞاﾟمتوسط اﾟعام ﾟلمشار  أنا إ ،( محافظة14) (%50)من  أقلمشا゙ر
ة اﾟمرأة في اﾟقرارين ة اﾟمرأة في محافظة عدن قد  أنياحظ . و مشا゙ر ﾟى بカسبة و حتلت اﾟمرتبة اダامشا゙ر

ة ويبلغ متوسط مشا ،(%51.3)ثم مديカة ذمار بカسبة  ،(%55.3)ها مديカة صカعاء بカسبة تلت (56.5%) ゙ر
 %(.42.2)وى اﾟمحافظات カسبة اﾟمرأة في ﾞا اﾟقرارين على مست

 
 بحسب اﾝمحافظات. اتفي اتخاذ بعض اﾝقرار  اﾝمرأة(: مشارﾜة 25-2جدول رقم )

 اﾝمحافظات
اﾝرعاية اﾝصحية 

 ﾝلسيدة

اﾝمشتريات 
اأساسية 

 ﾝأسرة

 ﾜا اﾝقرارين
ﾝيس أي من 

 اﾝقرارين

 30.4 44.6 60.2 54.0 إب

 43.3 42.9 44.3 55.3 أبين

 29.5 55.3 61.0 64.8 مديヱة صヱعاء

 44.7 28.0 35.8 47.5 اﾝبيضاء

 28.8 46.5 55.8 61.9 تعز

 45.9 35.2 42.9 46.5 اﾝجوف

 52.3 29.6 37.6 39.7 حجة

 43.9 40.6 46.4 50.3 اﾝحديدة

 32.0 46.7 50.0 64.8 حضرموت

 31.4 51.3 60.7 59.2 ذمار

 40.3 41.3 45.3 55.6 شبوة

 31.8 41.2 45.5 64.0 صعدة

 57.2 27.3 34.6 35.5 صヱعاء

 11.5 56.5 63.7 81.4 عدن

 ﾝ 47.0 47.0 42.7 48.6حج

 38.6 29.9 49.7 41.6 مأرب

 57.7 23.2 33.1 32.4 اﾝمحويت

 31.7 35.2 55.2 48.3 اﾝمهرة

 46.1 35.4 40.5 48.8 عمران

 39.4 35.8 40.3 56.1 اﾝضاﾝع

 47.4 44.8 48.8 48.6 ريمة

 37.7 42.2 50.0 54.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي                 
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( 2/26ويشير اﾟجدول رقم ) اﾟمرأة،يرفع من مستوى تمﾞين ﾟلمرأة اﾟمستوى اﾟتعليمي اﾟمرتفع  بأنسبق اﾟقول  
ة اﾟمرأة في اتخاذ بعض اﾟقرارات بحسب اﾟمستوى اﾟ إﾟى عليمي ﾟلمرأة حيث قسم اﾟمستوى اﾟتعليمي تカسبة مشا゙ر

 وعاﾟي. ثاカوي، ساسي،أ تعليم، بدون هي:بعة فئات ر أ إﾟىﾟلمرأة 
 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهنوقد ﾞاカت 

 تعليم:هن بدون  نوﾝى ماﾝفئة اأ  -أ

ة هذケ اﾟفئة   أما ،%(49) علق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأةتي اتخاذ بعض اﾟقرارات فيما يفبلغت カسبة مشا゙ر
ي ﾞا اﾟقرارين فقد ف أما ،%(44.7ساسية ﾟأسرة فقد ﾞاカت カسبة هذケ اﾟفئة )يتعلق باﾟمشتريات اダ فيما
ة هذケ اﾟفئة )بلغ ة في ا أدカىهذケ اﾟفئة من  وتعد .%(37.9ت カسبة مشا゙ر  ذ اﾟقرارات.اختاﾟفئات مشا゙ر

 ساسي:عليمهن أت وىتاﾝفئة اﾝثاヱية من مس -ب

 أما ،%(カ57.5سبة مساهمتهن في اتخاذ اﾟقرارات باﾟرعاية اﾟصحية قد بلغت ) أنياحظ من اﾟجدول 
وفي ﾞا اﾟقرارين بلغت  ،%(52.3ساسية ﾟأسرة فقد بلغت カسبة مساهمتهن )ات اダفيما يتعلق باﾟمشتري
 %カ(43.5.)سبة مساهمتهن 
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 ュشكل رق(≪-≒√ )れゅفظゅالمح ゆبحس れراراボذ بعض الゅالمرأة في اتخ るركゅمش

الرعゅيる الصحيる لヤسيدة المشتريれゅ اأسゅسيる لأسرة
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 اﾝثاﾝثة من مستوى تعليمهن ثاヱوي:اﾝفئة  -ت

ة هذケ اﾟفئة  ساسية وفي اﾟمشتريات اダ ،%(66.4باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة ) يما يتعلقفبلغت カسبة مشا゙ر
تهن   %(.50.5فقد بلغت اカﾟسبة ) اﾟقرارين،في ﾞا  أما ،ﾟ(58.8%)أسرة بلغت مشا゙ر

 :وى تعليمهن عالتاﾝفئة اﾝرابعة من مس -ث

ها فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة تفقد بلغت カسبة مشا゙ر تمﾞيカا ،اﾟفئات  أعلىتعد هذケ اﾟفئة 
(76.2%)، ダمشتريات اﾟأسرة  ساسيةوفي اﾟسبة مساهمتهカ ق أما ،(%80)ا بلغتﾟا اﾞ رارين فقد في

تهن  تبلغ ة اﾟمرآケ فيما يتعلق و  ،カ(69.4%)سبة مشا゙ر على مستوى اﾟمتوسط اﾟعام فقد بلغت カسبة مشا゙ر
وفي ﾞا اﾟقرارين  ،ساسية ﾟأسرةات اダيفي اﾟمشتر  (%50)وカسبة  ،%(54.6باﾟرعاية اﾟصحية )

واها اﾟتعليمي سواء في تمﾞين اﾟمرأة قد تزايد مع ارتفاع مست إن مستوىوعليه يمﾞن اﾟقول  .(42.2%)
 اﾟقرارين.في ﾞا  أو ،ساسية ﾟأسرةت اダيار تشماﾟ أو ،ذﾟك فيما يتعلق باﾟرعاية اﾟصحية

 بحسب اﾝمستوى اﾝتعليمي. اتفي اتخاذ بعض اﾝقرار  اﾝمرأة(: مشارﾜة 62جدول رقم )

 اﾝمستوى اﾝتعليمي
اﾝرعاية اﾝصحية 

 ﾝلسيدة

اﾝمشتريات اأساسية 
 ﾝأسرة

 ﾜا اﾝقرارين
ﾝيس أي من 

 اﾝقرارين

 44.2 37.9 44.7 49.0 بدون تعليم

 33.8 43.5 52.3 57.5 أساسي

 25.4 50.5 58.8 66.4 ثاヱوي

 13.2 69.4 80.0 76.2 عاﾝي

 37.7 42.2 50.0 54.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي              
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ュيヤن تعヱبد أسゅسي ヵヱنゅث عゅلي

 ュي( ∼≓-≫)شكل رقヤى التعヱالمست ゆبحس れراراボذ بعض الゅالمرأة في اتخ るركゅميمش

الرعゅيる الصحيる لヤسيدة المشتريれゅ اأسゅسيる لأسرة كا الボرارين ليس أヵ من الボرارين
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 اﾟغカى،ومتوسطات  واﾟفقيرات، )اダفقر،خمس فئات هي  إﾟىقسمت اカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب مؤشر اﾟثروة       
 .غカى(واダ واﾟغカيات،

 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهنوقد ﾞاカت カتيجة 
 اأفقر:اﾝفئة  -أ

ن نأカه إجابتهنوضحت أ  ﾟلمرأة،علق باﾟرعاية اﾟصحية تيما يخاذ اﾟقرارات فتفي ا (%40.6)بカسبة  شا゙ر
ن بカسبة ﾞما  ،ساسية ﾟأسرةﾟلمشتريات اダ باカﾟسبة (%37.4وカسبة )  اﾟقرارين.في ﾞا  (%30.6)شا゙ر

 فئة اﾝفقيرات: -ب

وبカسبة  ،%(47.6) علق باﾟرعاية اﾟصحية ﾟلمرأة بカسبةتا تشارك في اتخاذ اﾟقرارات فيا يأカهفادت هذケ اﾟفئة أ
(43.1%) ﾟقرارات فيممن اダمشتريات اﾟأسرة،ساسية ا يتعلق باﾟ  سبة وカا ( %35.7)بﾞ قرارين.فيﾟا 

 اﾝغヱى:فئة متوسطات  -ت

ذ باカﾟسبة تختمن اﾟقرارات اﾟتي  (%54.3)بカسبة  نشا゙ر نأカهاカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ اﾟفئة  أجابت
ن بカسبة ﾞما شا ﾟأسرة،ساسية カﾟسبة ﾟلمشتريات اダبا (%49.9)وカسبة  ﾟلمرأة،ﾟلرعاية اﾟصحية  ゙ر

  اﾟقرارين.في ﾞا  (41.5%)
 اﾝغヱيات:فئة  -ث

ن بカسبة  نأカههذケ اﾟفئة  أجابت  ﾟلمرأة،باﾟرعاية اﾟصحية  قعلتي افي اتخاذ اﾟقرارات فيم (%59.8)شا゙ر
 ن.يفي ﾞا اﾟقرار  (%46.1)وبカسبة  ﾟأسرة،ساسية يات اﾟダمشتر بامن اﾟقرارات خاصة  (%54.5)وبカسبة 

  فئة اأغヱى: -ج

ن ب نأカهケ اﾟفئة من اカﾟساء اﾟمبحوثات وضحت هذأ ت اﾟخاصة باﾟرعاية من اﾟقرارا (%68.1)سبة カيشا゙ر
ن في اتخا ﾟلمرأة،اﾟصحية   ،%(62.8)ساسية ﾟأسرة بカسبة ذ اﾟقرارات اﾟخاصة باﾟمشتريات اﾞダما يشا゙ر

 %(.55.1)بカسبة  نوفي ﾞا اﾟقرارين يشا゙ر

 تية:اダسبق يمﾞن اﾟخروج بااستカتاجات  امن خال م
ة اﾟمرأة في ا ياحظ ارتفاع -أ ساسية ات اダيواﾟمشتر  اﾟصحية،ا يتعلق باﾟرعاية خاذ اﾟقرارات فيمتカسبة مشا゙ر

ﾞلما خرجت اﾟمرأة من  أカهومعカى ذﾟك  اﾟغカى،وي اﾟمرأة في تي ﾞا اﾟقرارين ﾞلما ارتفع مسفو  ﾟأسرة،
تها في اتخاذ تبارتفاع مس عカه دائرة اﾟفقر واتجهت カحو اﾟغカى يرتفع مستوى تمﾞيカها معبرا   وي مشا゙ر

 اﾟقرارات فيما يتعلق باﾟمؤشرات اﾟثاثة موضع اﾟدراسة.
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ة اﾟمرأة في  أنيعزز من هذا ااتجاケ  -ب  اﾟصحية،اﾟقرار في ﾞل من اﾟرعاية  اتخاذمتوسط カسبة مشا゙ر
ダمشتريات اﾟواﾟسبة اカ أسرة قد تجاوزﾟ قرارات، %( من50)ـ ساسيةﾟقول  اﾟن اﾞإن مستوىوعليه يم 

カيمﾟمرأة اﾟين اﾞمؤشرين ية بخصوص هذينتمﾟاسبا ،يعد  اカمرأة خ مﾟذي تعيشه اﾟواقع اﾟاصة في ضوء ا
 اﾟيمカية.

 بحسب مؤشر اﾝثروة. اتفي اتخاذ بعض اﾝقرار  اﾝمرأة(: مشارﾜة 72جدول رقم )               

 مؤشر اﾝثروة
اﾝرعاية اﾝصحية 

 مرأةﾝل
اﾝمشتريات 

 اأساسية ﾝأسرة

 ﾜا
 اﾝقرارين

ﾝيس أي 
 من اﾝقرارين

 52.7 30.6 37.4 40.6 اأفقر

 44.9 35.7 43.1 47.6 فقير

 37.3 41.5 49.9 54.3 متوسط

 31.9 46.1 54.5 59.8 غヱي

 24.2 55.1 62.8 68.1 اأغヱى

 37.7 42.2 50.0 54.6 اإجماﾝي

 م.2013اﾟمصدر/ اﾟمسح اﾟديمغرافي اﾟصحي اﾟيمカي                      
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اأفボر فボير متヱسط غني ヴاأغن

 ュة( ∝≓-≫)شكل رقヱشر الثرぼم ゆبحس れراراボذ بعض الゅالمرأة في اتخ るركゅمش

الرعゅيる الصحيる لヤمرأة المشتريれゅ اأسゅسيる لأسرة
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إن مستوى تمﾞين اﾟمرأة في أي مجتمع هو محصلة ﾟمجموعة من اﾟعوامل اﾟسياسية وااقتصادية وااجتماعية 

 ،آخر باختاف تلك اﾟعوامل إﾟىختلف من مجتمع يومن ثم فإن مستوى تمﾞين اﾟمرأة  ،واﾟديمغرافية اﾟتي تؤثر فيه
ي خرى تتأثر بجواカب اﾟمجتمع اﾟثاثة وهي: اﾟجاカب اﾟسياسي واﾟجاカب ااقتصادوهذケ اﾟعوامل هي اダ ،ودرجة تأثيرها

في هذケ اﾟدراسة على دراسة اﾟعوامل اﾟمؤثرة على مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية  وقد اقتصرカا .واﾟجاカب ااجتماعي
ين موضوع تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية في اﾟسياسي ﾟدراسة  اﾟجاカب على اﾟجاカب ااقتصادي واﾟجاカب ااجتماعي تا゙ر

بل إن تمﾞين  ،ﾞبير في اダوساط اﾟسياسية واﾟحقوقية رأة في اﾟجاカب اﾟسياسي مثار جدلباعتبار أن تمﾞين اﾟم مستقلة
خل فيه اﾟعوامل ااجتماعية بشﾞل ﾞبير خاصة اوتتد ،اﾟمرأة في اﾟجاカب اﾟسياسي مثار صراع بين اﾟرجل واﾟمرأة

 اﾟسائدة في اﾟمجتمع.واﾟعادات واﾟتقاﾟيد  ،اﾟعامل اﾟديカي
تم في هذا اﾟفصل اﾟحديث عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية بحسب اﾟخصائص ااقتصادية وااجتماعية 

عدة مجموعات بحسب اﾟبياカات اﾟفعلية اﾟتي وردت  إﾟىوダغراض اﾟتحليل فقد تم تقسيم هذケ اﾟعوامل  .واﾟديمغرافية
 اﾟديمغرافية،واﾟعوامل  اﾟزواجية،واﾟعوامل  ااجتماعية،اﾟعوامل وهي  م،2014 اダسرةمن اﾟميدان في مسح ميزاカية 

 واﾟعوامل اﾟتعليمية. ااقتصادية،واﾟعوامل  اﾟصحية،واﾟعوامل 
وبحسب  اﾟحضرية،وبحسب اﾟحاﾟة  اﾟمحافظة،في اﾟعوامل ااجتماعية تم اﾟحديث عن تمﾞين اﾟمرأة بحسب 

فقد تم اﾟحديث عن تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية  اﾟزواجية،أما في اﾟعوامل  ،اﾟقاتوتカاول  واﾟشيشة،( تカاول اﾟتدخين )اﾟسيجارة
ﾟة زواج اوبحسب وجود ح أرملة(، مطلقة، متزوجة،وبحسب اﾟحاﾟة اﾟزواجية ) اダول،بحسب عمر اﾟمرأة عカد اﾟزواج 

 سابق.
وبحسب  ت،اﾟمبحوثافي اﾟعوامل اﾟديمغرافية تم اﾟحديث عن تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء 

فقد تم  ،أما وفقا ﾟلعوامل اﾟصحية .اﾟمعيشية اダسرةإجماﾟي عدد اダطفال اダحياء اﾟذين أカجبتهم اﾟمرأة وبحسب حجم 
 .اダسرةوبحسب وجود أي مرض أو حادث داخل  اダسرةاﾟحديث عن تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة إعاقة في 

بحسب اﾟمستوى اﾟتعليمي ممن سبق ﾟهن ااﾟتحاق في اﾟجواカب اﾟتعليمية تم اﾟحديث عن تمﾞين اﾟمرأة 
أما في اﾟعوامل ااقتصادية فقد تم اﾟحديث عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة  اﾟتعليم،وبحسب أسباب اﾟتسرب من  باﾟتعليم،

أي カشاط اقتصادي خال وبحسب ما إذا ﾞاカت اﾟمرأة قد قامت ب اﾟمبحوثة،بحسب حاﾟة اﾟفقر اﾟذي تعيشها اﾟمرأة 
ダي  اダسرةوبحسب امتاك  اダجر،وبحسب اﾟعمل مقابل  اﾟمسح،اﾟماضية قبل إجراء  عشر شهرا   ثカياإ( 12ال )

سيتم تحليل اﾟبياカات اﾟواردة من اﾟميدان بحسب جداول اﾟبياカات ﾟلعوامل اﾟمذﾞورة و  اﾟثابتة. اダصولカوع من أカواع 
 سابقا  ﾞاﾟتاﾟي:
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وسيقتصر حديثカا على تلك اﾟعوامل اﾟتي  اﾟيمカية،ماعية اﾟتي تؤثر على مستوى تمﾞين اﾟمرأة تتعدد اﾟعوامل ااجت

 ول اﾟمرفقة.اﾞما تعﾞسها اﾟجد م،2014 اダسرةجمعت عカها اﾟبياカات اﾟفعلية من اﾟميدان في مسح ميزاカية 
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وتعتبر اﾟبياカات اﾟواردة في اﾟجدول  اﾟمحافظات،مカية بحسب ( مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟي3/1يبين اﾟجدول رقم )
ي صورة واضحة عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية على مستوى ا تعطカه( ذات أهمية ﾞبيرة カظرا  3/1ダرقم )
 .مستوى ﾞل محافظة وعلى اﾟيمن،
ى في مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بمتوسط ) اﾟمحويتاحتلت وقد   بمتوسطカة اﾟعاصمة أماتلتها  ،(9.65اﾟمرتبة اダ゚و

مؤشر ﾟلتمﾞين  أدカىأما ( 8.25ة اﾟضاﾟع بمتوسط )ظثم محاف (،8.31بمتوسط )صカعاء ثم محافظة  (9.30)
يب أبين وعمران. تاﾞ ケل من محافظة (. 2.71صعدة بمتوسط ) في محافظةفقد ظهر  ويرجع ذﾟك اﾟى اﾟت゙ر

ن カتائج اﾟمسح اﾟصحي اﾟديمغرافي ﾟم تعطي اتجاケ اﾟمجتمعي واﾟعادات واﾟتقاﾟيد في هذケ اﾟمحافظات، مع اﾟعلم أ
 .واضح ﾟتمﾞين اﾟمرأة حسب اﾟمحافظات

 
 

 .(: مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب اﾝمحافظة3/1جدول رقم )
 ااヱحراف اﾝمعياري اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط اﾝمحافظة

 6.584 %10.1 367470 7.04 اب

 4.284 %2.2 79304 4.17 ابين

 5.748 %11.7 426631 9.30 اماヱة اﾝعاصمة

 6.773 %2.5 91730 7.61 اﾝبيضاء

 5.898 %12.4 451993 6.87 تعز

 4.865 %1.9 68101 7.16 اﾝجوف

 5.671 %7.2 261398 6.20 حجة

 6.264 %13.0 472527 5.82 اﾝحديدة

 5.790 %4.5 164612 7.12 حضرموت

 6.260 %6.5 238279 5.21 ذمار

 4.237 %1.6 58318 5.99 شبوة

 2.753 %4.1 147746 2.71 صعدة

 6.759 %3.5 127489 8.31 صヱعاء

 5.209 %3.7 136368 6.53 عدن

 ﾝ 5.62 124458 3.4% 3.742حج

 4.311 %0.9 34443 6.34 مارب

 5.867 %2.7 96956 9.65 اﾝمحويت

 4.134 %0.4 14063 7.79 اﾝمهرة

 3.707 %3.5 127831 4.59 عمران
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 4.241 %2.2 81012 8.25 اﾝضاﾝع

 5.979 %1.9 67810 7.27 ريمة

 4.376 %0.1 4732 7.12 سقطرى

 5.910 %100.0 3643271 6.70 اﾝجمهورية

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                      
 

 
 
 
  

اﾟحضرية يعطي داﾟة عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟحضر إن معرفة مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية بحسب اﾟحاﾟة    
وتشير بياカات اﾟجدول أن カسبة اカﾟساء اﾟمبحوثات في اﾟحضر قد بلغت  ،(3/2ياحظ من اﾟجدول )ﾞما  ،واﾟريف

أما مؤشر تمﾞين اﾟمرأة فقد بلغ في  ،%(67.7بيカما カسبة اカﾟساء اﾟمبحوثات في اﾟريف قد بلغت )%( 32.3)
مカه في  أعلى اﾟحضر( مما يدل على أن مستوى تمﾞين اﾟمرأة في 6.15يカما بلغ في اﾟريف )( ب7.85اﾟحضر )

( فقد ظهر أن هカاك عاقة ذات ﾞﾟSig، F-test، Eta-testل من ) اإحصائيةااختبارات  إﾟىوباﾟعودة  .اﾟريف
اﾟميداカية  اإحصائيةت حيث ظهر من خال اﾟبياカا ،ومستوى تمﾞين اﾟمرأة ،اﾟة اﾟحضريةداﾟة إحصائية بين اﾟح

ﾟاطقية أن فعلاカمﾟاتي يقمن في اﾟساء اカﾟحضري اﾟمرأة فيها  اﾟين اﾞان مؤشر تمﾞه  أعلىカاتي مﾟساء اカﾟدى اﾟ
  يقمن في اﾟمカاطق اﾟريفية.
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 (: مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب اﾝحاﾝة اﾝحضرية3/2جدول رقم )

 اﾝمتوسط 
عدد 
 اヱﾝساء

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 اإحصائيةبارات ااخت

 Eta (0.134) 5.853 %32.3 1177611 7.85 حضر

 F–test (66972.7) 5.858 %67.7 2465660 6.15 ريف

 Sig. (0.000) 5.910 %100.0 3643271 6.70 اإجماﾝي
 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية               

 
 

  

%( 9.5يتعاطين اﾟسيجارة أو اﾟشيشة قد بلغت カسبتهن ) نأカه أجبنأن カسبة من  إﾟى(  3/3اﾟجدول رقم ) يشير
وتظهر بياカات  ،%カ(90.5)سبتهن أما من ا يتعاطين اﾟسيجارة واﾟشيشة فقد بلغت  ،من اカﾟساء اﾟمبحوثات

مカه  أعلىوهو  ،(7.62بلغ ) قدة اﾟجدول أن مؤشر تمﾞين اﾟمرأة عカد اカﾟساء اﾟاتي يتعاطين اﾟسيجارة واﾟشيش
عカد اカﾟساء ( مما يدل على أن مستوى تمﾞين اﾟمرأة 7.01عカد من ا يتعاطين اﾟسيجارة واﾟشيشة اﾟذي بلغ )

 ،Sig) اإحصائيةﾞما أظهرت ااختبارات  ،ا يتعاطين ه عカد من مカ أعلىاﾟاتي يتعاطين اﾟسيجارة واﾟشيشة 
F-test، Eta-test )، اك عاقカشيشة ومستوى أن هﾟلتدخين واﾟ مرأةﾟة احصائية بين تعاطي اﾟة ذات دا

 .اﾞダثر غカىواﾟتفسير اダقرب ﾟذﾟك أن اカﾟساء اﾟاتي يتعاطين اﾟتدخين هن اカﾟساء  ،تمﾞيカها في اﾟمجتمع
 مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب تヱاول اﾝتدخين / اﾝشيشة (:3/3جدول رقم )

ااختبارات 
 اإحصائية

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 تヱاول اﾝتدخين اﾝمتوسط اﾝعدد اヱﾝسبة

Eta (0.03) 6.830 9.5% 282941 7.62 عمカ 

F:( 2628.59) 5.852 90.5% 2688091 7.01 ا 

Sig:(0.000) 5.955 100.0% 2971033 7.07 يﾟاإجما 

  م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                  

حضر
∽∝%

ريف
√√%

 ュالحضري( ≫-≪)شكل رق るلゅالح ゆشر تمكين المرأة بحسぼمる

حضر ريف
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اﾟقات في اﾟمجتمع  اﾟلواتي يتعاطين( أن カسبة اカﾟساء 3/4رقم )ول اﾟواردة في اﾟجد اإحصائيةتظهر اﾟبياカات     
على ﾟلقات  واﾟصحية ،وااجتماعية ،اآثار ااقتصادية إﾟىوتعد カسبة ﾞبيرة باカﾟظر  ،%(30.1اﾟيمカي قد بلغت )

ن اﾟقات قد بلغ ن أ إﾟىوتشير اﾟبياカات  اダطفال،وباﾟذات  اダسرةاダم و  مؤشر تمﾞين اﾟمرأة عカد اカﾟساء اﾟاتي يتカا゚و
(8.34)، ﾟساء اカﾟد اカما بلغ عカعاطين تي ا يتابي( قاتﾟية 6.52اカيمﾟمرأة اﾟين اﾞمما يدل على أن مستوى تم )

ﾟساء اカﾟد اカقات اعﾟن ا ن اﾟقاتمカه عカد  أعلىتي يتカا゚و  إﾟىذﾟك ، وربما يرجع اﾟسبب في اカﾟساء اﾟاتي ا يتカا゚و
ن اﾟقات هن أﾞثر غカى   .أن اカﾟساء اﾟاتي يتカا゚و

 
( أن هカاك عاقة ذات داﾟة احصائية ﾞﾟSig، F-test، Eta-testل من ) اإحصائيةوتدل カتيجة ااختبارات    
ومستوى  واﾟشيشة،وهذا يتوافق مع تعاطي اﾟمرأة ﾟلتدخين  اﾟمجتمع،تعاطي اﾟمرأة ﾟلقات ومستوى تمﾞيカها في بين 
 .ﾞيカها في اﾟمجتمعتم

 مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب تヱاول اﾝقات (:3/4جدول رقم )
ااختبارات 
 اإحصائية

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 تヱاول اﾝقات اﾝمتوسط اﾝعدد اヱﾝسبة

Eta (0.041) 6.292 30.1% 894514 8.34 عمヱ 

F:( 16.035) 5.718 69.9% 2075446 6.52 ا 

Sig:(0.000) 5.956 100.0% 2969960 7.07 يﾝاإجما 

  م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                
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وسيتم اﾟحديث  اダسرة،صد باﾟعوامل اﾟزواجية تلك اﾟعوامل أو اﾟمتغيرات اﾟتي ترتبط باﾟحاﾟة اﾟزواجية داخل يق    

ومؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب  اダول،اﾟزواج  عカدبحسب اﾟعمر مؤشر تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية  هي:عن ثاثة مؤشرات 
 رأة بحسب وجود حاﾟة زواج سابق. ومؤشر تمﾞين اﾟم اﾟزواجية،اﾟحاﾟة 

 
 

  

وقد قسمت  اダول،( مؤشر تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية بحسب عمر اﾟمرأة عカد اﾟزواج 3/5تظهر بياカات اﾟجدول رقم )
ﾟساء اカىﾟى ) فئات بدءا   إ ﾞما عﾞستها  أﾞثرسカة( ف 27واカتهاء باﾟفئة اﾟخامسة ) سカة(، 18من  أقلباﾟفئة اダ゚و

  يلي:اﾟبياカات اﾟواردة من اﾟميدان. وياحظ من بياカات اﾟجدول ما 
 اﾟمبحوثات،カسبة بين فئات اカﾟساء  أدカىوهي  اﾟمبحوثات،%( من اカﾟساء カ5.5سبة ) تشﾜل اﾝفئة اأوﾝى -أ

 صغر سن اカﾟساء اﾟمبحوثات في هذケ اﾟفئة. إﾟىبما يرجع سبب اカخفاض カسبة هذケ اﾟفئة ور 
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وياحظ أن  ،%(27-20( سカة カسبتهن متقاربة تتراوح بين )26-18من ) اﾝفئات اﾝعمرية اﾝثاث اﾝتاﾝية -ب
راف ﾞما أن ااカح (،7.07مستوى اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئات اダربع متقارب ويدور حول اﾟمتوسط اﾟعام وهو )

ى متقارب.   اﾟمعياري ﾟلفئات اダربع اダ゚و

%( ﾞما بلغ مؤشر اﾟتمﾞين 26.2أن カسبتها قد بلغت )توضح اﾟبياカات ( سカة فأﾞثر 27) اﾝفئة اأخيرة  -ت
ﾟمرأة مع ارتفاع تمﾞين ا إﾟىويشير بوضوح  اﾟمجموعة،بين فئات هذケ  علىوهو اダ (ﾟ7.53دى هذケ اﾟفئة )

 .هسبابأحカا ذﾟك سابقا  وأوضحカا د أوضوق بسカوات اﾟزواجاﾟتقدم 
ﾟيس هカاك عاقة ذات داﾟة  أカهاﾟموضحة في اﾟجدول ياحظ  اإحصائيةカتائج ااختبارات  إﾟىباﾟرجوع  -ث

 احصائية بين مستوى تمﾞين اﾟمرأة وعمرها عカد اﾟزواج اダول.

 .ة بحسب عمر اﾝمرأة عヱد اﾝزواج اأول(: مؤشر تمﾜين اﾝمرأ3/5جدول رقم )
ة عヱد عمر اﾝمرأ

 اﾝمتوسط اﾝزواج اأول
عدد 
 اヱﾝسبة اヱﾝساء

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 Eta (0.059) 6.113 %5.5 162944 6.77 سヱة 18أقل من 

 ) F-test(2578 5.875 %20.9 620613 6.68 سヱة 18-20
 Sig. (0.169) 5.623 %26.3 781176 6.80 سヱة 21-23

  6.116 %21.2 630364 7.29 سヱة 24-26
  6.133 %26.2 777721 7.53 سヱة فأﾜثر 27

  5.955 %100.0 2972818 7.07 اإجماﾝي
 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية             

 
 

  

ويظهر اﾟجدول رقم  ،اﾟزواجيةثاث فئات بحسب اﾟحاﾟة  إﾟىダغراض اﾟتحليل قسمت اカﾟساء اﾟمبحوثات        
أما فئة اﾟمطلقات  (،7.07%( أما مؤشر تمﾞيカهن فقد بلغ )95( أن اﾟمتزوجات من اカﾟساء قد بلغت カسبتهن )3/6)

من مؤشر تمﾞين اﾟمرأة  أعلىوهو  (7.49) مﾞين اﾟمرأة ﾟهذケ اﾟفئة فقد بلغؤشر تمأما  ،%(2.1فقد بلغت カسبتهن )
 اﾟفئة اﾟتي قبلها. في

6.77
6.68

6.8

7.29

7.53

6

6.5

7

7.5

8

سنる∫≓أقل من  ≒∫-≪≡るسن ≪≒-≪≫るسن ≪√-≪∝るسن سنる فほكثر∵≫

 ュاج ( ≪-≪)شكل رقヱعمر المرأة عند الز ゆشر تمكين المراة بحسぼم
.اأヱل
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 (،6.70%( فقط ويبلغ متوسط مؤشر اﾟتمﾞين ﾟديها )2.9امل هي اダخرى カسبتها صغيرة حيث تبلغ )فئة اダر       
تقارب مؤشر تمﾞين اﾟمرأة ويبدو مؤشر اﾟتمﾞين ﾟلفئات اﾟثاث مカطقيا  حيث ياحظ  .اﾟثاثبين اﾟفئات  اダدカىوهو 

 باダرامل مقارカة ااسرة داخل ﾟقراراتا اتخاذ في تمﾞيカا أعلى هن اﾟمطلقاتﾟوحظ أن  وقد ،اﾟثاثبين اﾟفئات 
  اﾟيها. تعود ما غاﾟبا   اダسرية احتياجاتها ﾟتوفير قراراتها اﾟمطلقة أن اﾟى يرجع وذﾟك واﾟمتزوجات،
ذات داﾟة احصائية بين اﾟمتغير ظ أن هカاك عاقة ارتباط ياح اإحصائيةااختبارات  إﾟىباﾟرجوع و 

في  اإحصائيةذﾟك カتائج ااختبارات  تﾟتابع )مؤشر تمﾞين اﾟمرأة( ﾞما عﾞسومتغير ا اﾟزواجية،اﾟمستقل )اﾟحاﾟة 
 (.3/6اﾟجدول رقم )

 مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب اﾝحاﾝة اﾝزواجية (:3/6جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط اﾝحاﾝة اﾝزواجية
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 Eta (0.135) 5.913 %95.0 2822740 7.07 متزوج

 F:( 323.7) 6.282 %2.1 62718 7.49 مطلق

 Sig:(0.000) 6.936 %2.9 87360 6.70 أرمل

  5.955 %100.0 2972818 7.07 اإجماﾝي
 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                

 
  

تبلغ カسبة (، 3/7وبحسب بياカات اﾟجدول رقم ) اﾟزواجية(،)مؤشر اﾟحاﾟة عد هذا اﾟمؤشر مﾞمل ﾟلمؤشر اﾟسابق ي
أما  (،8.94وتبلغ قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة ) اﾟمبحوثات،%( من اカﾟساء 3.5)بカعم( ) أجبناカﾟساء اﾟاتي 
من مؤشر  ىأدカ( وهو 6.99وتبلغ قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟديهن ) ،%(96.5( فتبلغ カسبتهن )ا) أجبناカﾟساء اﾟاتي 

ى وهذا  وهذケ اカﾟتيجة  .تمﾞيカا  في اﾟمجتمع أعلى اﾟاتي ﾟديهن زواج سابقاカﾟساء  أن إﾟىيشير اﾟتمﾞين ﾟدى اﾟفئة اダ゚و
ها سابقا.  تتوافق مع اﾟحاﾟة اﾟزواجية ﾟلمرأة واﾟتي تم تカا゚و

داﾟة احصائية  ارتباط ذات أن هカاك عاقة (،3/7وفقا ﾟمعطيات اﾟجدول رقم ) اإحصائيةر カتائج ااختبارات تشي   
 .سابقبين مستوى تمﾞين اﾟمرأة ووجود حاﾟة زواج 

 اﾝمرأة بحسب وجود حاﾝة زواج سابقمؤشر تمﾜين  (:3/7جدول رقم )

ااヱحراف  اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط أي زواج سابق
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 ヱ 8.94 98520 3.5% 7.155 Eta (0.060)عم

 F:(10378) 5.853 %96.5 2729838 6.99 ا

 Sig:(0.000) 5.914 %100.0 2828358 7.06 اإجماﾝي

 م2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                   
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34
وسيتم تحت هذا اﾟعカوان اﾟحديث عن ثاثة  باダسرة،ترتبط اﾟعوامل اﾟديمغرافية ببعض اﾟخصائص اﾟخاصة      

ومؤشر  اﾟمبحوثات،مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء  وهي: اﾟمرأة،مؤشرات ﾟقياس مدى تمﾞين 
ومؤشر تمﾞين اﾟمرأة  ،تمﾞين اﾟمرأة بحسب إجماﾟي عدد اダطفال اダحياء اﾟذين أカجبتهم اﾟمرأة خال حياتها اإカجابية

 :اﾟمعيشية اダسرةبحسب حجم 
  

ى ) حصائي بدءا  سبع فئات عمرية ﾟغرض اﾟتحليل اإ إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات     ( 19-15باﾟفئة اダ゚و
 يلي:يتضح ما  (،3/8ومن خال بياカات اﾟجدول رقم ) سカة،( 49-45واカتهاء باﾟفئة اﾟسابعة ) سカة،

ى カسبة ) -أ اﾟسن من اカﾟساء  صغاروهذケ اﾟفئة هي فئة  ،ساء اﾟمبحوثات%( فقط من ا2カﾟتشﾞل اﾟفئة اダ゚و
أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين  ،صغر سカهاحﾞم ب اダسريةوقد ظهرت カسبتها قليلة في ﾞل اﾟدراسات  اﾟمتزوجات،
 (.5.55بلغ ) دﾟهذケ اﾟفئة فق

ى اﾟمرتبة اダ( سカة 29-25احتلت اﾟفئة اﾟعمرية اﾟثاﾟثة ) -ب مبحوثات حيث بلغت بين اﾟفئات اﾟعمرية ﾟلカساء اﾟ゚و
أما اﾟفئات اダخرى فقد تراوحت  ،(6.59وبلغت قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ) اﾟمبحوثات،%( من اカﾟساء カ24سبتها )

اﾟفئة قيمة ﾟمؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئات ﾟدى  أعلى%( من اカﾟساء اﾟمبحوثات وقد بلغت 10-19) カسبتها بين
 (.7.97( وهي )44-40) اﾟعمرية

وهذا يعزز ما سبق اﾟتوصل إﾟيه من أن مؤشر  اﾟمرأة،ﾞان متزايدا  مع تزايد عمر  ياحظ أن مؤشر اﾟتمﾞين -ج
  .زيادة عدد اﾟمواﾟيد وعدد سカوات اﾟزواجتمﾞين اﾟمرأة يزداد مع 

حصائية بين مؤشر تمﾞين اﾟمرأة وعمر إأن هカاك عاقة ارتباط ذات داﾟة  اإحصائيةتظهر ااختبارات  -د
 مﾞين اﾟمرأة.مؤشر ت ケوهذا ما أظهر  اﾟمرأة،

 .بحسب اﾝفئات اﾝعمرية ﾝلヱساء اﾝمبحوثات اﾝمرأة(: مؤشر تمﾜين 3/8جدول رقم )
اﾝفئات اﾝعمرية 
 ﾝلヱساء اﾝمبحوثات

 اﾝمتوسط
عدد 
 اヱﾝساء

 اヱﾝسبة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

15-19 5.55 60138 2.0% 4.790 Eta (0.095) 

20-24 6.44 490215 16.5% 5.197 F: (4382) 

25-29 6.59 713697 24.0% 5.672 Sig. (0 .000) 

30-34 7.29 579241 19.5% 5.867  

35-39 7.55 553351 18.6% 6.790  

40-44 7.97 313398 10.5% 6.106  

45-49 7.31 262778 8.8% 6.099  

  5.955 %100.0 2972818 7.07 اإجماﾟي

 م.2014 سرةاダاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                
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ويظهر من بياカات  ،أربع فئات إﾟىيم اカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب عدد اダطفال اﾟذين أカجبتهم اﾟمرأة ستم تق      
 ( ما يلي: 3/9اﾟجدول رقم )

 اﾟمبحوثات،( من عدد اカﾟساء %35.7تبلغ カسبة هذケ اﾟفئة )( أطفال أحياء و 2-1من أカجبن ) اﾝفئة اأوﾝى -أ
ى من حيث عدد اカﾟساء  أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟدى هذケ اﾟفئة  اﾟمبحوثات،وتحتل هذケ اﾟفئة اﾟمرتبة اダ゚و

  .قيمة تمﾞين بين اﾟفئات اダربع أدカى( وهي 6.74فقد بلغت )
%( من عدد اカﾟساء 29.3ة هذケ اﾟفئة حواﾟي )وتبلغ カسب أحياء،( أطفال 4-3من أカجبن ) اﾝفئة اﾝثاヱية -ب

 (.7.14وتبلغ قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة ) اﾟمبحوثات،

أما متوسط قيمة  %(،20.4هذケ اﾟفئة حواﾟي ) أحياء، وتبلغ カسبةأطفال ( 6-5من أカجبن ) اﾝفئة اﾝثاﾝثة -ت
 .موعةوهي أعلى قيمة بين فئات اﾟمج (7.52مؤشر اﾟتمﾞين ﾟدى هذケ اﾟفئة فقد بلغ )

أما  اﾟمبحوثات،%( من عدد اカﾟساء 14.5وتبلغ カسبة هذケ اﾟفئة ) (أطفال فأﾞثر 7من أカجبن ) اﾝفئة اﾝرابعة -ث
 ケمرأة في هذﾟين اﾞفئة،متوسط قيمة تمﾟ(.7.9فقد بلغ ) ا 

ﾞما توضح اﾟبياカات تカاقص  اダطفال،يتضح من بياカات اﾟجدول أن مؤشر تمﾞين اﾟمرأة يرتفع مع زيادة عدد     
カ ساء مع زيادة عددカﾟطفال،سبة اダو  اカ كﾟتم وضعا  عتقد أن ذﾟطفال طبيعيا  فزيادة مستوى اダين مع زيادة عدد اﾞ

 .باﾟعمرمستوى تمﾞين اﾟمرأة يزداد مع تقدمها  واﾟمعروف أن اﾟمرأة،مرتبط بعمر  اﾟمカجبين
ة احصائية بين مؤشر تمﾞين ظهر أن هカاك عاقة ذات داﾟ اإحصائيةカتائج ااختبارات  إﾟىباﾟرجوع و     

 وزيادة عدد اダطفال اダحياء اﾟذين تカجبهم اﾟمرأة.اﾟمرأة 
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 طفال(.حياء بحسب اﾝفئات )عدد اأطفال اأجماﾝي اأإ(: 3/9جدول رقم )
جماﾝي ااطفال ااحياء إ

 بحسب اﾝفئات
 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 Eta (0.084) 5.361 %35.7 1061948 6.74 طفالا 1-2

 F. (2306) 6.194 %29.3 871256 7.14 اطفال 3-4

 Sig:(0.000) 6.612 %20.4 607075 7.52 أطفال 5-6

  5.825 %14.5 432539 7.09 اطفال فأﾜثر 7

  5.955 %100.0 2972818 7.07 اإجماﾝي

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                

 
 
 

 
  

ويوضح اﾟجدول رقم  اダسرة(، أفراد)عدد  اダسرةخمس فئات بحسب حجم  إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات   
ومن خال بياカات  .اダحجامومؤشر اﾟتمﾞين ﾟلمرأة اﾟيمカية ﾞﾟل حجم من تلك  وカسبتهن، اダسرة،أحجام ( 3/10)

 ضح ما يلي:اﾟجدول يت
 اﾟمرتبةوقد احتلت اﾟفئة اﾟثاﾟثة  اダسرة، أفرادخمس فئات بحسب عدد  إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات  -أ

ى وبلغ متوسط  ،( فردا  7-6) فراد%( وعدد ا24.8ダعدد اカﾟساء اﾟمبحوثات بカسبة ) من حيث اダ゚و
 ﾟ (7.27.)دى هذケ اﾟفئة مؤشر اﾟتمﾞين

فقد ﾞاカت قيمة مؤشر اﾟتمﾞين  اダسرة، أفرادعدد تزايد مع تزايد  ياحظ أن متوسط مؤشر اﾟتمﾞين قد -ب
ى ) فقد بلغت قيمة مؤشر  أﾞثر( فأفراد 10أما في اﾟفئة اダخيرة ) (،4.24) أفراد( 3-1في اﾟفئة اダ゚و

 (.7.52اﾟتمﾞين )

 مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بينأن هカاك عاقة ارتباط ذات داﾟة احصائية  اإحصائيةارات تظهر ااختب -ت
 . اダسرة أفرادوعدد 
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 .اﾝمعيشية اأسرةمؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب حجم  (:3/10جدول رقم )
ااختبارات 
 اإحصائية

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 اヱﾝسبة
 دعد

 اヱﾝساء
 اأسرةحجم  اﾝمتوسط

Eta (0.181) 5.067 13.6% 495276 4.24 1-3 أفراد 

F: (30697) 6.152 22.2% 807765 6.30 4-5 أفراد 

Sig:(0.000) 6.441 24.8% 903594 7.27 6-7 أفراد 

 أفراد 8-9 7.29 707924 19.4% 5.705 

 فأﾜثر أفراد 10 7.52 728711 20.0% 5.144 

 اإجماﾝي 6.70 3643271 100.0% 5.910 

  م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                     
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وقد تم تحت هذا اﾟعカوان اﾟحديث عن  اダسرة،اﾟصحية من أهم اﾟعوامل اﾟتي تؤثر على حياة  تعد اﾟعوامل       

ومؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود أي مرض  اダسرة،مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة إعاقة في  هما:مؤشرين 
 وسيتم اﾟحديث عن هاذين اﾟمؤشرين ﾞااتي: .اダسرةحادثة في تعرضها ﾟأو 
  

ﾞما يظهر مؤشر تمﾞين  اダسرة،في  عاقةإوجود  حولاカﾟساء اﾟمبحوثات  ( إجابات3/11يظهر اﾟجدول رقم ) 
 اダسرةهカاك حاﾟة أعاقة داخل  بأن أجبنتي اتبلغ カسبة اカﾟساء اﾟحيث  اﾟمرأة بحسب وجود حاﾟة اإعاقة.

ا يوجد  أカهب أجبنأما اカﾟساء اﾟاتي (. 8.49مرأة ﾟهذケ اﾟفئة فقد بلغ )تمﾞين اﾟأما قيمة مؤشر  ،%(19.4)
 (،6.73تمﾞين ﾟدى هذケ اﾟفئة )اﾞﾟما بلغت قيمة مؤشر  ،%(80.6فقد بلغت ) اダسرةحاﾟة إعاقة ﾟديهن في 

ى. أدカىوهو   من مؤشر اﾟتمﾞين ﾟدى اﾟفئة اダ゚و
ووجود حاﾟة  ،بين مؤشر تمﾞين اﾟمرأةذات داﾟة احصائية  أن هカاك عاقة ،اإحصائيةتظهر ااختبارات   

 .مياتاダاカﾟساء أن ظاهرة ااعاقة تカتشر في أوساط اﾟمカاطق اﾟريفية و  إﾟىوذﾟك يرجع إعاقة 
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 Βン م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 
 .اأسرةعاقة في شر تمﾜين اﾝمرأة بحسب وجود حاﾝة إمؤ  (:3/11جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط 
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

بارات ااخت
 اإحصائية

 ヱ 8.49 575935 19.4% 6.468 Eta: (0.117)عم
 F:(41062) 5.773 %80.6 2396013 6.73 ا

 Sig:(0.000) 5.955 %100.0 2971948 7.07 اإجماﾝي
 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                  

 

  

 أفرادضمن حادثة تعرضها ﾟ( مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب وجود أي مرض أو 3/12يبين اﾟجدول رقم )   
 ،%(24.8) اダسرةبوجود مرض أو حادثة داخل  أجبنتبلغ カسبة اカﾟساء اﾟمبحوثات اﾟاتي حيث  اダسرة،

رض أو حادثة بعدم وجود م أجبنأما اカﾟساء اﾟاتي  (،7.45وتبلغ قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟدى هذケ اﾟفئة )
ما ياحظ فإن قيمة  .(6.94وتبلغ قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟديهن ) ،%(75.2فتبلغ カسبتهن ) اダسرةداخل  ゙و

ى مما يدل على أن اカﾟساء اﾟاتي ﾟدى  أدカىمؤشر تمﾞين هذケ اﾟفئة هو  من قيمة مؤشر تمﾞين اﾟفئة اダ゚و
 تمﾞيカا . أﾞثرأسرهن مرض أو حادثة يﾞن 

مؤشر تمﾞين بين ﾟهذケ اﾟفئة أن هカاك عافة ارتباط ذات داﾟة احصائية  اإحصائية تشير カتائج ااختبارات
  .اダسرةاﾟمرأة ووجود مرض أو حادثة داخل 

 .اأسرةمؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب وجود حاﾝة مرض مزمن في  (:3/21جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط أي مرض أو حادثة
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 ااختبارات
 اإحصائية

 ヱ 7.45 735917 24.8% 6.168 Eta (0. 036)عم

 F:(3934) 5.877 %75.2 2236901 6.94 ا
 Sig:(0.000) 5.955 %100.0 2972818 7.07 اإجماﾝي

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                
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ؤشر وم اﾟتعليمي،وهما: مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟمستوى  ة،اﾟتعليميسيتم اﾟحديث عن مؤشرين من اﾟعوامل  

 رب من اﾟتعليم.تمﾞين اﾟمرأة بحسب أسباب اﾟتس
 
 



 

 Βヴ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

  

ثاثة مستويات تعليمية هي:  إﾟىتم تقسيم اﾟمستويات اﾟتعليمية ﾟلカساء اﾟمبحوثات في هذا اﾟمؤشر       
ي أن カسبة اカﾟساء اﾟات إﾟى( 3/13وتشير بياカات اﾟجدول رقم ) ،من اﾟثاカوية أعلىو  ،من اﾟثاカوية أقلو  ،ابتدائيةا

أما اカﾟساء  ،(7.21أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟدى هذケ اﾟفئة فتبلغ ) ،%(65.1تبلغ ) اダساسيمستواهن اﾟتعليمي 
وتبلغ قيمة  ،%( من عدد اカﾟساء اﾟمبحوثات25.7هن )فتبلغ カسبت ،من اﾟثاカوية أقلاﾟاتي مستواهن اﾟتعليمي 

 واهن اﾟتعليمي فوق اﾟثاカويةﾞما تبلغ カسبة اカﾟساء اﾟاتي مست ،(8.46مؤشر تمﾞين اﾟمرأة ﾟدى هذケ اﾟفئة )
وتشير هذケ  ،(9.86دى هذケ اﾟفئة فتبلغ قيمته )أما مؤشر اﾟتمﾞين ﾟ ،%( من عدد اカﾟساء اﾟمبحوثات9.2)

اﾟصحي اﾟيمカي カتائج اﾟمسح مع  متوافقةتمﾞيカا  وهذケ اカﾟتيجة  أﾞثرتعليما   علىساء اダأن اカﾟ إﾟىاカﾟتيجة 
 .م2013اﾟديمغرافي

واﾟمستوى اﾟتعليمي  اﾟمرأة،مؤشر تمﾞين  اارتباط بينﾟمعرفة درجة  اإحصائيةカتائج ااختبارات  إﾟىباﾟرجوع    
 إحصائية.ة ذات داﾟة ياحظ أن هカاك عاق ﾟها،

 .ﾝلヱساء اﾝمبحوثات (: مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب اﾝمستوى اﾝتعليمي3/31جدول رقم )

 اヱﾝسبة عدد اヱﾝساء اﾝمتوسط اﾝمستوى اﾝتعليمي
ااヱحراف 
 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 Eta (0.149) 5.651 %65.1 836623 7.21 تعليم أساسي

 F:(14155) 5.515 %25.7 330212 8.46 أقل من اﾝثاヱوية

 Sig:(0.000) 5.968 %9.2 118171 9.86 اﾝثاヱويةأعلى من 

  5.710 %100.0 1285006 7.78 اإجماﾝي

 م2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                 
 

  

ﾞما  اカﾟساء من اﾟتعليم ربسباب تسستة عشر سببا  من أأن هカاك  إﾟى (3/14تظهر بياカات اﾟجدول رقم )       
%( カ30.6سبة تسرب من اﾟتعليم ) أعلىوتظهر بياカات اﾟجدول أن  م،2014 سرةاダاظهرتها カتائج مسح ميزاカية 

ثم اﾟرضى عن اﾟمستوى اﾟتعليمي %(، 17.8ا تهتم باﾟتعليم بカسبة ) اダسرةيليها أن  اﾟحمل،أو  اﾟزواج،ﾞاカت بسبب 
ﾞما جاء سبب أن اﾟمرأة  ،%(13.1توى تعليمي معين واﾟوقوف عカدケ بカسبة )وااカتهاء من مس اﾟيه،اﾟذي وصلت 

  .%(8.6ثم اﾟعوائق اﾟماﾟية بカسبة ) ،(カ9.8%فسها ا تهتم باﾟتعليم في اﾟمرتبة اﾟرابعة بカسبة )
( عن اﾟسبب 11.49قيمة ﾟه ) أعلىفقد ﾞاカت  اダسباب،أما فيما يتعلق بقيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾞﾟل سبب من تلك 

( ثم ダ8.68سباب أخرى بقيمة )ثم  (10.68موقع جديد بقيمة ) إﾟىاダسرة  اカتقالثم  ،ا يوجد مدرسين عموما   أカه
 (.8.45بسبب عمل ダجل اダخرين بقيمة )( ثم 8.46بقيمة ) معينااカتهاء من مستوى أو  رضى عن اﾟمستوى

وهذケ  ار وقف اﾟتعليم بسبب من تلك اダسباباﾟتمﾞين في هذケ اﾟحاﾟة يمثل قر  إن مؤشروعموما  يمﾞن اﾟقول        
 .بوضع اﾟمرأة في اﾟمカاطق اﾟريفيةطة من وجهة カظرカا ااسباب مرتب



 

 Βヵ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 اﾝتعليم.مؤشر تمﾜين اﾝمرأة بحسب أسباب اﾝتسرب من  (:3/14دول رقم )ج
 .سباب اﾝتسرب من اﾝتعليمأ اﾝمتوسط عدد اヱﾝساء اヱﾝسبة ااヱحراف اﾝمعياري

 اﾝمرض/ ااعاقة 6.80 4086 0.3% 7.042
 ا يوجد مدرسات أヱاث 7.33 62552 4.9% 4.918
 ا يوجد مدرسين عموماً  11.49 9170 0.7% 6.227
 عوائق ماﾝية 8.33 110844 8.6% 5.945

 اﾝمدرسة إﾝىصعوبة اﾝوصول  4.56 28092 2.2% 5.333

 عملها أجل اأسرة 7.26 63686 5.0% 5.404

 أجل آخرين عمل 8.45 12169 0.9% 5.393

 اأسرة ا يهتمون باﾝتعليم 6.69 227669 17.8% 5.187

 اﾝمرأة ヱفسها ا تهتم باﾝتعليم 8.02 125893 9.8% 5.479
 اﾝزواج/ اﾝحمل 8.24 392264 30.6% 5.780
 اﾝفشل في اامتحاヱات وصعوبة اﾝمحتوى 7.35 14254 1.1% 4.924

 اヱتهاء من مستوى معينا رضى عن اﾝمستوى/ 8.46 168173 13.1% 6.096
 موقع جديد إﾝىاヱتقال اأسرة  10.68 4035 0.3% 4.918
 اﾝمستوى اﾝتاﾝي غير متوفر في اﾝمدارس اﾝقريبة 6.92 48176 3.8% 5.488
 أسباب أمヱية 5.47 570 0.0% 5.981

 أخرى 8.68 10472 0.8% 8.035
 اإجماﾝي 7.78 1282106 100.0% 5.714

 م.2014 اダسرةسح ميزاカية اﾟمصدر/ م         
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هي: مؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب  متغيراترة على تمﾞين اﾟمرأة في أربعة اﾟعوامل ااقتصادية اﾟمؤث تカاولتم        
بل اﾟماضية ق ا  ( اثカي عشر شهر 12ومؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب اﾟقيام بأي カشاط اقتصادي خال ال ) اﾟفقر،حاﾟة 

ダي カوع  اダسرةومؤشر تمﾞين اﾟمرأة بحسب امتاك  اダجر،ن اﾟمرأة بحسب اﾟعمل مقابل إجراء اﾟمسح ومؤشر تمﾞي
 اﾟثابتة. اダصولمن أカواع 

  

ى فئة من إﾟىتم تقسيم اカﾟساء اﾟمبحوثات بحسب حاﾟة اﾟفقر        خط  أعلىهن في أو  فئتين هما: اﾟفئة اダ゚و
هن من اカﾟساء في  أن カسبة من إﾟىوتشير اﾟبياカات  واﾟفئة اﾟثاカية مカهن تحت خط اﾟفقر اﾟوطカي. اﾟوطカي،اﾟفقر 
هن من  أما من (،6.76أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة فيبلغ ) ،%(56.5خط اﾟفقر اﾟوطカي تبلغ ) أعلىأو 

اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة  وتبلغ قيمة مؤشر ،%(43.5)اカﾟساء اﾟمبحوثات تحت مستوى خط اﾟفقر اﾟوطカي فتبلغ 
 . وهذا يدل على وجود تأثير ﾟحاﾟة اﾟفقر على مؤشر اﾟتمﾞين ،(6.61)

يتضح أن هカاك عاقة بين حاﾟة اﾟفقر ومؤشر تمﾞين اﾟمرأة  اإحصائيةカتائج ااختبارات  إﾟىباﾟرجوع و       
 ذات داﾟة احصائية.

 اﾝفقر.رأة بحسب حاﾝة مؤشر تمﾜين اﾝم (:3/15جدول رقم )

 اﾝمتوسط حاﾝة اﾝفقر
عدد 
ااヱحراف  اヱﾝسبة اヱﾝساء

 اﾝمعياري

ااختبارات 
 اإحصائية

 Eta (0.041) 5.738 %56.5 2058027 6.76 أعلى خط اﾝفقر

 F:( 564) 6.125 %43.5 1585244 6.61 تحت خط اﾝفقر

 Sig:(0.000) 5.910 %100.0 3643271 6.70 اإجماﾝي

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                    
 12 

( شهرا  12خال ال )إقتصادي حول قيامهن بأي カشاط ء اﾟمبحوثات اإجابة بカعم أو ا طلب من اカﾟسا   
 ﾞاﾟتاﾟي: إجابتهنوقد ﾞاカت  اﾟمسح،قبل إجراء 

أما قيمة مؤشر  ،%(26.3( شهرا  قبل إجراء اﾟمسح )12لغ カسبة من قمن بأي カشاط اقتصادي خال ال )تب -أ
 (.7.78اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة فتبلغ )

أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ  اﾟمبحوثات،دد اカﾟساء %( من ع73.7ا( فتبلغ カسبتهن )) أجبنمن ﾟباカﾟسبة  -ب
قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟلفئتين أن من قمن بأي カشاط اقتصادي ﾞن ويبدو واضحا  من (. 6.82)فقد بلغ اﾟفئة 
 .تمﾞيカا   أﾞثر

وقيام  اﾟمرأة،ن هカاك عاقة ذات داﾟة احصائية قوية بين مؤشر تمﾞين أ اإحصائيةظهر カتائج ااختبارات ت   
 ( شهرا  اﾟسابقة ﾟلمسح.12ال )اﾟمرأة بأي カشاط اقتصادي خال 



 

 ΒΑ م2018 -في الجمهورية اليمنية                   دراسة تحليلية على نتائج المسوح اأسرية  تمكين المرأة   

 .شهرًا اﾝماضية 12اﾝـ قتصادي خال اﾝمرأة بحسب اﾝقيام بأي ヱشاط ا مؤشر تمﾜين (:3/16جدول رقم )

ااختبارات 
 اإحصائية

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 اﾝمتوسط عدد اヱﾝساء اヱﾝسبة
اﾝقيام بヱشاط قبل 

 شهر 12

Eta (0.071) 6.797 26.3% 781820 7.78 عمヱ 

F:(15146) 5.604 73.7% 2185276 6.82 ا 

Sig:(0.005) 5.956 100.0% 2967096 7.07 يﾝاإجما 

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                       

  

وتبلغ قيمة  ،%(4.3أن カسبة اカﾟساء اﾟاتي قمن بعمل مقابل اダجر ) إﾟى (3/17تشير بياカات اﾟجدول رقم )    
 ،%(95.7أما اカﾟساء اﾟاتي ﾟم يقمن بأي عمل مقابل اダجر فتبلغ カسبتهن ) (،10.93مؤشر تمﾞين اﾟمرأة ﾟهذケ اﾟفئة )

وهذケ اカﾟتيجة مカطقية حيث أن اカﾟساء اﾟاتي يعملن مقابل  (.6.90أما قيمة مؤشر اﾟتمﾞين ﾟهذケ اﾟفئة فقد بلغت )
واカﾟتيجة تظهر اﾟتأثير  أجر.اカﾟساء اﾟاتي يعملن بدون من  اダسريةカا  وقدرة على اتخاذ اﾟقرارات أجر أﾞثر تمﾞي

 .اダسريةاﾟقرارات  اتخاذاﾞﾟبير ﾟعمل اﾟمرأة مقابل أجر في 
تبين هذケ اカﾟتائج أن هカاك عاقة ذات داﾟة إحصائية بين مؤشر  اإحصائيةカتائج ااختبارات  إﾟىباﾟرجوع        

 مقابل اダجر. وعمل اﾟمرأة ،تمﾞين اﾟمرأة
 

 ﾝمرأة بحسب اﾝعمل مقابل اأجر.مؤشر تمﾜين ا (:3/71جدول رقم )
ااختبارات 
 اإحصائية

ااヱحراف 
 اﾝمعياري

 اﾝمتوسط عدد اヱﾝساء اヱﾝسبة
اﾝعمل بمقابل 

 أجر
Eta (0.137) 7.232 4.3% 127376 10.93 عمヱ 

F: (56925) 5.832 95.7% 2840360 6.90 ا 

Sig:(0.000) 5.955 100.0% 2967736 7.07 يﾝاإجما 

 م.2014 اダسرةاﾟمصدر/ مسح ميزاカية                    
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ها في اﾟفصل اﾟسابق  أカه إﾟىاﾟفصل  اتﾞمن أهمية هذ يسعى ﾟتحديد تأثير اﾟمتغيرات اﾟمستقلة واﾟتي تم تカا゚و

ها بشﾞل وفي هذا اﾟفصل  .تمﾞين اﾟمرأة ىعل وصفيبشﾞل تحليل  وتحليا  وذﾟك من خال  ،عمقا   أﾞثرتم تカا゚و
اﾟتابع، حيث أصبح من اダهمية بمﾞان معرفة اダسباب  ﾟمستقلة على اﾟمتغيراسة اﾟتأثير اﾟصافي ﾟهذケ اﾟمتغيرات درا

 .امل اﾟتي تؤثر على تمﾞين اﾟمرأةواﾟعو 
من تمﾞين اﾟمرأة  تعتبر اﾟعوامل اﾟمؤثرة في تمﾞين اﾟمرأة اﾟيمカية محور هذケ اﾟدراسة من حيث اﾟعاقة بين

 ااقتصادية،ذケ اﾟمحددات واﾟعوامل ااجتماعية وااقتصادية من جهة أخرى. واﾟعوامل جهة، واﾟعاقة بين ه
 واﾟعمل، اإقامة،واﾟبيئية هي: )مجموعة اﾟخصائص واﾟمتغيرات اﾟتي يتعرض ﾟها اﾟسﾞان مثل محل  وااجتماعية،

اﾟمسﾞن واﾟحاﾟة اﾟصحية وغيرها(.  ، وカوع اダسرةومستوى اﾟمعيشة )اﾟدخل واإカفاق( واﾟتعليم واﾟعادات، وحجم  واﾟمهカة،
ل هذケ اﾟعوامل أو بعضها تؤثر بشﾞل أو بآخر على اﾟمتغير محل اﾟدراسة   بشﾞل مباشر أو غير مباشر. سوآء゙و
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رأة من خال اﾟعوامل اﾟمستقلة على تمﾞين اﾟمتحديد تأثير  إﾟىطرق تسوف カمن اﾟدراسة في هذا اﾟجزء 
وتحديد تأثير اﾟعوامل اﾟمستقلة على اﾟمتغير اﾟتابع. وقد ﾞان اﾟمتغير محل  (،م2014) اダسرةبياカات مسح ميزاカية 

. واﾟتي يقصد بها تأثير اﾟمتغير اتمن خال إجابات اﾟمبحوث احتسابهاﾟبحث هو مؤشر تمﾞين اﾟمرأة واﾟذي تم 
فقد تم استخدام  معيカة،وثباتها عカد قيم  ،د اﾟمتغيرات اﾟمستقلة اダخرىاﾟمستقل على اﾟمتغير اﾟتابع مع افتراض وجو 

معادﾟة ااカحدار اﾟخطي ﾟمعرفة قيم هذا اﾟتأثير حيث يعتبر اﾟطريق اダمثل استخداما  في هذケ اﾟدراسة، وذﾟك من 
 ، ﾞما هو موضح في اﾟجدول اﾟتاﾟي:(SPSSبرカامج )خال تطبيق 

 ヱحداراﾝمرأة اﾝمستخدمة في اا ﾝمؤثرة في تمﾜين (: تعريف اﾝمحددات ا4/1اﾝجدول )
 وصفه ومرجعيته اسم اﾝمتغير

 (Yاﾟمتغير اﾟتابع )
 متغير ﾞمي  مؤشر تمﾞين اﾟمرأة

 (Xiاﾟمستقلة )اﾟمتغيرات 
 باﾟسカوات اﾟعمرية (X1)اﾟعمر عカد اﾟزواج اダول 

 باﾟسカوات اﾟعمرية (X2)اﾟعمر اﾟحاﾟي ﾟلمرأة  

 تعليم أساسي -01  (X3)ماﾟمستوى اﾟتعليمي ﾟأ

 من اﾟثاカوية أقل  -02

 من اﾟثاカوية أعلى-03
  0            عملت =        (X4)اﾟحاﾟة اﾟعملية ﾟلمرأة مقابل أجر 

 ﾟ1م تعمل=       
شهرا  (12اﾟقيام بأي カشاط اقتصادي خال )

 (X5)اﾟماضية 

  カ            0عم =         
 1           ا =
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 0حضر   =       (X6)قامة محل اإ 
 1ريف =         

  0           من خط اﾟفقر =    أعلى (X7)مستوى اﾟفقر 

 1تحت خط اﾟفقر=         
 ()لاﾟمصادر  من مختلف اダسرةدخل  (X8اダسرة )مستوى دخل 

  カ                 0عم =  (X9)وجود زواج سابق قبل اﾟزواج اﾟحاﾟي 

 1        ا =
  カ            0عم =        (X10اﾟقات )تカاول 

 1        ا =
  カ         0عم =        (X11اﾟتمبل )تカاول اﾟشمة/اﾟتدخين/اﾟمداعة/

 1        ا =
  カ            0عم =        (X12) مؤقت(اﾟتعرض ﾟحادث / مرض)

 1        ا =
  カ               0عم =     (X13) اﾟتعرض ﾟإعاقة / مرض )مزمن(

 1        ا =
 1     متزوج = (X14) اﾟحاﾟة اﾟزواجية

 2     مطلق =
 3أرمل   =     

دى اﾟمرأة خال حياتها ﾟ ااحياءعدد اダطفال 
 (X15) ااカجابية

 ااحياء ااطفالعدد 

يب اﾟجدول من جداول اﾟدراسة اﾟواردة في اﾟفصل                         اﾟثاﾟث.اﾟمصدر: تم ت゙ر
 

 أﾞثرومن خال اカﾟتائج فقد ﾞان  (.Stepwiseتم استخدام اﾟتحليل اﾟمカطقي بطريقة ااختيار اﾟمتعدد )
، (2Rوذﾟك من خال قيمة )(، 4/2وذﾟك بحسب بياカات اﾟجدول رقم )اﾟمتغيرات اﾟمستقلة تأثيرا  على اﾟمتغير اﾟتابع 

 هي:وهذケ اﾟمتغيرات ات اﾟمستقلة على اﾟمتغير اﾟتابع، حجم تأثير اﾟمتغير  من أカها تفسر (2Rوتأتي أهمية )
 قاتﾟاول اカت 

 عمل مقابل ااجرﾟا 

 يدﾟمواﾟي عدد اﾟإجما 

 تعليميﾟمستوى اﾟا 
اﾟمتغير اﾟتابع، أي أن  تغيرات اﾟحاصلة فيماﾟ % من30هذケ اﾟمتغيرات أن تفسر حواﾟي  استطاعتحيث 

، وبحيث وصلت قيمة % فقط5مستقلة ﾟم تفسر سوى حواﾟي %، بيカما بقية اﾟمتغيرات ا30.2ﾟ( قد بلغت 2Rقيمة )
(2R)  مستقلةﾟمتغيرات اﾟجميع اﾟىﾟ35 إ%. 
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 مؤشر تمﾜين اﾝمرأة(: ヱتيجة ااヱحدار مرتبة حسب حجم اﾝتأثير بヱاءًا على 4/2اﾝجدول رقم )

 اﾝمتغيرات اﾝمستقلة
معامل 
 Bااヱحدار

اﾝخطاء 
 SE اﾝمعياري

معامل 
  اﾝمصحح

 Tاختبار
 ﾝمعヱويةمستوى ا

sig 

 0000. 32.942  4640. 15.281 اﾝثابت

 0.000 67.695- 0.386- 0.072 4.907- تヱاول اﾝقات

 0.000 26.205- 0.222- 0.116 3.049- اﾝعمل مقابل ااجر

 0.000 42.311 0.287 0.019 8180. إجماﾝي عدد اﾝمواﾝيد

 0.000 18.560 1070. 0.047 8680. اﾝمستوى اﾝتعليمي

 0.000 11.744 0.064 0.080 9440. اقة / مرض مزمنوجود إع

 0.000 16.173 0.096 0.152 2.462 وجود زواج سابق

 0.000 14.402- 0.075- 0.076 1.092- مستوى اﾝفقر

 0.000 18.526- 0.136- 0.006 0.111- اﾝعمر باﾝسヱوات اﾜﾝاملة

 0.000 19.882- 0.128- 0.079 1.567- اﾝحاﾝة اﾝحضرية

 0.000 16.773 0.085 0.063 1.049 بمرض مؤقت / حادث ااصابة

شهرًا  12ال اﾝقيام بヱشاط اقتصادي خال 
 اﾝسابقة

-0.938 0.088 -0.077 -10.711 0.000 

 0.000 10.774 0.063 0.116 1.251 اﾝقيام باﾝتدخين / اﾝشيشة

 0.000 7.523 0.037 0.000 0.006 إجماﾝي اﾝدخل

 0.001 3.230 0.018 0.002 0.006 عمر اﾝمرأة عヱد اﾝزواج

  م(.2014) اダسرةتم احتسابها من بياカات مسح ميزاカية  اﾟمصدر:           
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، اﾟمتغير اﾟتابع رات اﾟمستقلة على( يتبين カﾟا حجم تأثير اﾟمتغي4/2من خال مخرجات اﾟجدول رقم )           
قلة مرتبة حسب تأثيرها على اﾟمتغير اﾟتابع محل اﾟدراسة، ﾞما أظهرت カتائج استخدام وهذケ اﾟمتغيرات اﾟمست

 2R قيمة ضعيفة حيث بلغت هقيم ظهرت  معادﾟة ااカحدار أن مخرجات معامل اﾟتفسير اﾞﾟلي ﾟلカموذج قد
طع %( من اﾟمتغيرات اﾟمستقلة ﾟم تست65%( باカﾟسبة ﾟلカموذج أعاケ، وذﾟك يعカي أن هカاك حواﾟي) 35)

أن تفسر اﾟمتغير اﾟتابع محل اﾟدراسة واﾟتي ﾟم カستطع تعريفها ضمن اﾟمتغيرات اﾟتي تم إدخاﾟها ضمن 
اカﾟموذج اﾟخاص بااカحدار، وقد أظهرت カتائج استخدام カموذج ااカحدار أن قراءة تأثير اﾟمتغيرات اﾟمستقلة 

 على اﾟمتغير اﾟتابع ﾞاカت ﾞما يلي:
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 اﾝعاقة بين اﾝمتغيرات اﾝمستقلة ﾝلدراسة واﾝمتغير اﾝتابع.(: اتجاヮ وقوة 4/3اﾝجدول رقم )
ヱوع  اﾝمتغيرات اﾝمستقلة

 اﾝعاقة
 تفسير اﾝعاقة

 تヱاول اﾝقات

قة 
عا

سية
ﾜع

 

 نا يتヱاوﾝيヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي 
 اﾝقات

 نا يعمليヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي  اﾝعمل مقابل ااجر
 ابل أجرمق

في  اﾝاتي إقامتهنيヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء  اﾝحاﾝة اﾝحضرية
 اﾝريف

يヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي يقعن تحت  مستوى اﾝفقر
 خط اﾝفقر

اﾝقيام بヱشاط اقتصادي خال 
 شهرَا اﾝسابقة 12ال 

 يヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي ﾝم يقمن بأي
 شهرا اﾝماضية 12اﾝـ ヱشاط إقتصادي خال 

يヱقص مؤشر تمﾜين اﾝمرأة مع اヱﾝساء صغيرات اﾝسن مقارヱة  اﾝعمر باﾝسヱوات اﾜﾝاملة
 بﾜبار اﾝسن

 وجود زواج سابق

ديه
طر

قة 
عا

 

يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي افدن بوجود 
 حاﾝة زواج سابقة

يتعاطين ﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي يزداد مؤشر تم اﾝتدخين / اﾝشيشة
 اﾝتدخين / اﾝشيشة/ اﾝتمباك ....

ااصابة بمرض مؤقت / 
 حادث

يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي ﾝم يتعرضن 
 ﾝمرض مؤقت أو حادث

يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝاتي ﾝم يتعرضن  وجود إعاقة / مرض مزمن
 زمنأو مرض م إعاقة

يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء اﾝمتعلمات مقارヱة  اﾝمستوى اﾝتعليمي
 باﾝمستويات اﾝتعليمية اأدヱى

 يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء مع زيادة عدد اﾝمواﾝيد إجماﾝي عدد اﾝمواﾝيد
مرأة يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء مع ارتفاع سن اﾝ عمر اﾝمرأة عヱد اﾝزواج

 عヱد اﾝزواج
 يزداد مؤشر تمﾜين اﾝمرأة ﾝدى اヱﾝساء مع زيادة دخل اأسرة إجماﾝي اﾝدخل

 (.4/2اﾟجدول رقم ) اﾟمصدر:  
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مزيد من اﾟتوضيح فقد تم استخدام معامل اارتباط )بيرسون( ﾟقياس مدى قوة واتجاケ اﾟعاقة بين اﾟمتغير  ゚و
يس اﾟوصفية، واﾟمتغيرات اﾟمستقلة ،رأة(اﾟتابع محل اﾟدراسة )مؤشر تمﾞين اﾟم ظهرت من خال واﾟتي  اﾞﾟمية ゚و

د واضحفي قوة اﾟعاقة بين اﾟمتغيرات محل اﾟدراسة بشﾞل  ا  عام ا  أن هカاك ضعفإا ( 4/4اﾟجدول رقم ) ، وهذケ ي゙ؤ
تتعامل مع  رحداواارتباط، أن معادﾟة ااカ معادﾟة ااカحداراﾟفرق بين أن  حيث ،カتائج استخدام معادﾟة ااカحدار
، معامل اارتباط يقيس اﾟعاقة بين ﾞل متغير مستقل ومتغير تابع بشﾞل مカفردبيカما اﾟمتغيرات اﾟمستقلة بشﾞل عام، 

ان أ  قوى اﾟمتغيرات ارتباطا  مع اﾟمتغير محل اﾟدراسة هي :゙و
  تعليميﾟمستوى اﾟ(15)     ا% 

 ولダزواج اﾟد اカعمر عﾟاملة اﾞﾟوات اカسﾟعمر باﾟ(9)  ا% 

 دخلاﾟي اﾟ(8)             جما% 
 يدﾟمواﾟي عدد اﾟ(3)            اجما% 

  فقمستوىﾟ(-%1)            را 
 ﾝلدراسة واﾝمتغير اﾝتابع )اﾜﾝمية( (: معامل اارتباط بين اﾝمتغيرات اﾝمستقلة4/4جدول رقم )

 معامل اارتباط اﾝمتغيرات اﾝمستقلة
مستوى 
 اﾝمعヱوية

 عدد اﾝحاات

 2972818 0.000 0550. واج اأولاﾝعمر عヱد اﾝز 

 2972818 0.000 0.089 اﾝعمر باﾝسヱوات اﾜﾝاملة

 2972818 0.000 0.030 اجماﾝي عدد اﾝمواﾝيد

 1285006 0.000 0.149 اﾝمستوى اﾝتعليمي

 3643271 0.000 0.012- رمستوى اﾝفق

 124152 0.000 0.082 اجماﾝي اﾝدخل
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في واﾝتحليل اﾝمعمق ﾝلمتغيرات اﾝمستقلة وتأثيرها على بين ヱتائج اﾝتحليل اﾝوص مقارヱة -4-4
 .اﾝمتغير اﾝتابع

  لتوافقتﾞ  مستقلة في تأثيرها علىﾟمتغيرات اﾟمرأةاﾟين اﾞها  تم مع カتائج اﾟتحليل اﾟوصفي واﾟذي تم تカا゚و
  .في اﾟفصل اﾟثاﾟث

  دراسةﾟتائج اカ مرأة هوأن أظهرتﾟين اﾞحضرظاهرة مرتبطة  مؤشر تمﾟثر باﾞها أカريففي  مﾟدى ، و اﾟ
 .اﾟمتعلماتمカها ﾟدى اカﾟساء غير  أﾞثر اﾟمتعلماتاカﾟساء 

 カ ما توافقتﾞ سرةダية اカديمغرافي  م،2014تائج مسحي ميزاﾟصحي اﾟمسح اﾟم2013وا. 
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 ﾜاﾝتاﾝي:مجموعة من اヱﾝتائج ﾝدراسة إﾝى اخلصت 
  يمنﾟوحدة بين شطري اﾟثير 1990بعد قيام اﾞ لمرأة في دستور م أسستﾟ يةカوカقاﾟشرعية واﾟحقوق اﾟمن ا

اﾟجمهورية اﾟيمカية واﾟقواカين واﾟلوائح اﾟمカبثقة عカها وأسست ﾞثير من مカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي اﾟخاصة 
باﾟمرأة، وعقدت اﾟمؤتمرات واカﾟدوات اﾟتي تبحث في قضايا اﾟمرأة، ومن ثم تعزز موضوع تمﾞين اﾟمرأة 

 اﾟيمカية.

  دراسةﾟا ケة أتت هذ ، وذﾟك اダسريةفي اتخاذ اﾟقرارات  اﾟمرأةﾟتعﾞس مستوى تمﾞين اﾟمرأة من カاحية مشا゙ر
من خال جمع اﾟبياカات مباشرة من اﾟميدان عن مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟيمن، ومن ثم فهي ا تعﾞس 

 ن اﾟزمن.فقط مستوى تمﾞين اﾟمرأة اﾟحاﾟي بل تعﾞس اﾟمستوى اﾟتراﾞمي ﾟتمﾞين اﾟمرأة خال عقود سابقة م

  عربي واإقليمي أنﾟمحيط اﾟمرأة في اﾟين اﾞدراسات عن تمﾟبحوث واﾟوحظ من خال استعراض بعض اﾟ
مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟيمن ا يختلف ﾞثيرا  عن وضع تمﾞين اﾟمرأة في اﾟدول اカﾟامية بشﾞل عام 

وات اﾟسياسية ووضع تمﾞين اﾟمرأة في اﾟدول اﾟعربية بشﾞل خاص. فاﾟيمن ﾟيس بمعزل عن اﾟتح
 وااقتصادية وااجتماعية اﾟتي تجري في اﾟمحيط اﾟعربي واإقليمي.

1 : 

سئلة اﾟتي تم على اダتم تﾞوين مؤشر ﾟقياس مدى تمﾞين اﾟمرأة على شﾞل مقياس ﾞمي، وهذا اﾟمقياس يعتمد 
سرة من اإカاث سواء  زوجة رب اダسرة أو اカダثى اﾞダثر أهمية وفاعلية في اダسرة أو في أحد أفراد اダ إﾟىتوجيهها 

حيث تم سؤال اﾟمبحوثات حول . جابة من إجابات اﾟمبحوثاتحاﾟة رب اダسرة امرأة، وتم إعطاء وزن カسبي ﾞﾟل إ
اダسرة، شراء اﾟمابس ﾟزوجة وهي )شراء اﾟطعام ﾟأسرة، شراء اﾟمابس ﾟرب  ،اﾟقرارات في إطار اダسرة من يتخذ

رب اダسرة، شراء اﾟمابس ﾟأطفال، دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟزوجة رب اダسرة، دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟإカاث اﾟيافعات 
اダخريات، دفع تﾞاﾟيف اﾟعاج ﾟأطفال، زواج اﾟفتيان، زواج اﾟفتيات، تعليم اﾟفتيان، تعليم اﾟفتيات، اﾟعカاية بﾞبار 

 ام بدفع اﾟديون(.اﾟسن، تحمل وااﾟتز 
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 2014أوا: اتجاهات وأヱماط تمﾜين اﾝمرأة اﾝيمヱية بحسب ヱتائج مسح ميزاヱية اأسرة 
 ( سبةカ ان مسؤوا  عنﾞ سرةダتي تم 57رب اﾟلقضايا اﾟ سبةカﾟمعيشية باﾟسرة اダقرارات داخل اﾟمن ا )%

ة عن カسبة )بحث %( من اﾟقرارات اﾟتي اتخذت في إطار اダسرة، 8ها فيما ربة اダسرة )اﾟمرأة( ﾞاカت مسؤ゚و
ة بيカهما ﾞاカت カسبتهما ) أن اﾟشخص اﾟمعカي  إﾟى%(، ﾞما تشير اﾟبياカات ﾞ12.6ما أن اﾟقرارات اﾟمشت゙ر

 .%( من اﾟقرارات اﾟتي اتخذت داخل اダسرة3.7داخل اダسرة ﾞان مسؤوا عن カسبة )
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 ( هاﾟ مابسﾟقرارات بمفردها فيما يخص شراء اﾟسبة في اتخاذ اカ مرأة أعلىﾟيليها شراء 29سجلت ا ،)%
%(، وما عدا ذﾟك فهي 11) ﾟأسرةوشراء اﾟطعام %(، 14%(، واﾟعカاية بﾞبار اﾟسن )15) ﾟأطفالمابس 
ة   .ضعيفةمشا゙ر

  اتカبياﾟىوتشير اﾟإ ( سبةカ يمتلك )زوجﾟا( سرةダمن %63.2أن رب ا )صولダما ا تمتلك زوجة رب  اカبي
ダمرأة( سوى )اﾟا( صول11.1سرةダمن ا )% ماديةﾟا 

  بيعﾟتصرف أو اﾟأاﾟا( سرةダصول حيث يتصرف رب ا( سبةカب )زوجﾟ57 ما اカبي )%سرة  فر تتصダربة ا
غة اﾟباﾟ اダصول%( فقط، وهي カسبة أقل حتى من カسبة امتاك ربة اダسرة 9.1ا بカسبة )إ)اﾟزوجة( 

 اﾟقيود ااجتماعية اﾟسائدة في اﾟمجتمع. إﾟى%( وربما يرجع اﾟسبب في ذﾟك 11)

   دراسةﾟتائج اカ ىأظهرتﾟة في فصول  إ أن حواﾟي カصف اカﾟساء اﾟمبحوثات أجبن أカهن يستطعن اﾟمشا゙ر
 اﾟتدريب ومحو اダمية.

 ة في فصول محو اامية يات اﾟمカزل أن  إﾟى ترجع ﾞاカت اカﾟسبة اﾟغاﾟبة ﾟسبب عدم ااﾟتحاق باﾟمشا゙ر مسؤ゚و
 カه ﾟيس ﾟديهن أي اهتمام في ااﾟتحاق بتلك اﾟفصولفإ، ومن ثم تستغرق ﾞل وقت اﾟمرأة

 :2013ثاヱيا: اتجاهات واヱماط تمﾜين اﾝمرأة اﾝيمヱية بحسب ヱتائج اﾝمسح اﾝديمغرافي اﾝصحي اﾝيمヱي 
 .عمرﾟمرأة بعائدها يزداد مع تقدم اﾟسبة تصرف اカ 

  صفカ ثر منﾞن أﾞتصرف تتمﾟساء من اカﾟبعائدها.ا 

 ذي تتحصل عليهﾟعائد اﾟتصرف باﾟبر باﾞين أﾞحضر تتمتع بمستوى تمﾟمرأة في اﾟريف اﾟمرأة في اﾟة باカمقار. 
   .مادي بمفردهاﾟمرأة بعائدها اﾟسبة تصرف اカ لمرأة زادتﾟ تعليميﾟمستوى اﾟلما زاد اﾞ 

 مرأة بمفردها بعﾟسب تصرف اカ بيرة فيﾞ اك فروقاتカيست هﾟ وفرة ماﾟمؤشر اﾟ خمسﾟفئات اﾟائداتها بين ا
 عدا في اﾟفئة اダغカى.

  اتカبياﾟىتشير اﾟإ ( سبةカ ما 17.6أنカرجل بيﾟثر من اﾞمبحوثات تتحصل على عائد أﾟساء اカﾟمن ا )%
 من عمله أﾞثر من اﾟمرأة. %( مカهن بأن اﾟزوج يتقاضى عائدا  62.7اوضحت カسبة )

 سカحضر تتصرف بﾟزوجة بمفردها في اﾟا( زوج، 7.9بةﾟذي يتحصل عليه اﾟمادي اﾟعائد اﾟمن ا )% تتصرفو 
 %( فقط من عائد زوجها بمفردها.6بカسبة ) اﾟزوجة في اﾟريف

  تي تميلﾟمحافظات اﾟىاﾟتحضر، إﾟلمرأة، تتصدر  اﾟ ثقافيﾟمستوى اﾟتعليم واﾟتصرف يرتفع فيها مستوى اﾟا
 (محافظة تعز عدن، تليهمااء، ومحافظة محافظة إب، ومديカة صカعوهي ) ةفيها اﾟزوج بعائد اﾟزوج

  تائجتوضحカﾟزوجة تتخذ قرار عاجها  اﾟبمفردها أن ا( سبةカ9.4ب )%،ساسية  فقطダمشتريات اﾟوفيما يتعلق با
تدカي  إﾟى%( فقط من اﾟمشتريات وهما カسبتان مカخفضتان تشيران ﾟ8.4أسرة حيث تقرر بمفردها بカسبة )

 مستوى تمﾞين اﾟمرأة بهذا اﾟخصوص.
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 ياحظ أن مダمرتبة اﾟة عدن قد احتلت اカمشتريات ديﾟمرأة في اتخاذ قرار اﾟة ا ى فيما يتعلق بمشا゙ر ゚و
ديカة ذمار بカسبة %( ثم م61ماカة( بカسبة )%(، تلتها مديカة صカعاء )ا63.7ダ) ااساسية ﾟأسرة بカسبة

%(، وقد 55.2ة )%(، ومديカة اﾟمهر 55.8%(، ومديカة تعز بカسبة )60.2ب بカسبة )إ%( فمديカه 60.7)
غلب أوياحظ أن  .%(34.6ة )%( ثم محافظة صカعاء بカسب33.1) جاءت اﾟمحويت في أدカى مرتبة بカسبة

تها أقل من )  ( محافظة.14%( )50اﾟمحافظات قد ﾞاカت カسبة مشا゙ر

 قرارات فيما يتعلق ياحظ ارتفاعﾟمرأة في اتخاذ اﾟة ا ة ساسيباﾟرعاية اﾟصحية، واﾟمشتريات اカ ダسبة مشا゙ر
ﾟأسرة، وفي ﾞا اﾟقرارين ﾞلما ارتفع مستوي اﾟمرأة في اﾟغカى ومعカى ذﾟك أカه ﾞلما خرجت اﾟمرأة من دائرة 

تها في اتخاذ اﾟقرارات فيما  اﾟفقر واتجهت カحو اﾟغカى يرتفع مستوى تمﾞيカها معبرا   عカه بارتفاع مستوي مشا゙ر
 يتعلق باﾟمؤشرات اﾟثاثة موضع اﾟدراسة.

 دراسﾟتائج اカ صحي أظهرتﾟديمغرافي اﾟلمسح اﾟ وصفيﾟلتحليل اﾟ وجود توافق تام مع مؤشرات م 2013ة
 م، وهذا يعطي اﾟدراسة موثوقية في اカﾟتائج اﾟتي توصلت اﾟيها.2014مسح ميزاカية ااسرة 
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خال مؤشر تمﾞين اﾟمرأة اﾟذي تم تﾞويカه بカاءا  على ااسئلة اﾟتي وردت في مسح  اﾟدراسة من أظهرت カتائج
)اﾟعوامل ااجتماعية، واﾟعوامل اﾟزواجية،  إﾟىوبحسب اﾟعوامل اﾟتي تم تصカيفها  ،ميزاカية اダسرة حول تمﾞين اﾟمرأة

، مجموعة من اカﾟتائج ﾟعل أهمها يمية(واﾟعوامل اﾟديمغرافية، واﾟعوامل اﾟصحية، واﾟعوامل ااقتصادية، واﾟعوامل اﾟتعل
 ما يلي:

  اتيﾟساء اカﾟاطق حضرية  يقمناカمرأة فيها في مﾟين اﾞان مؤشر تمﾞه في  أعلىカريفيةمﾟاطق اカمﾟظرا اカ ،
 .واﾟحاﾟة اﾟمدカية وفرص اﾟعمل بأجرارتباط مؤشر تمﾞين اﾟمرأة باﾟتعليم 

 ساカﾟد اカمرأة عﾟين اﾞاتي يتعاطين مستوى تمﾟقات و ء اﾟد اカه عカشيشة أعلى مﾟسيجارة واﾟظرا يتعاطين من ااカ ،
 .ارتباطها ﾟتحسن وضعهن ااقتصادي مقارカة بغيرهن

  
 تقدم بارتفﾟمرأة مع اﾟين اﾞزواجاع تمﾟوات اカقرارات ، ارتباطها بااستقاعدد سﾟية في اتخاذ اﾟسريةダا. 
  مطلقات هن أعلىﾟة باカقرارات داخل ااسرة مقارﾟا في اتخاذ اカيﾞرامل تمダمتزوجاتاو اﾟ ى أنﾟك يرجع اﾟوذ ،

 اﾟيها.غاﾟبا  ما تعود  اダسريةقراراتها ﾟتوفير احتياجاتها  قةلاﾟمط

 مرأةﾟمرأة وعمر اﾟين اﾞة احصائية بين مؤشر تمﾟاك عاقة ارتباط ذات داカمهﾟلما زاد عمر اﾞها ، فカيﾞرأة زاد تم
 .وهذا ما أﾞدته اカﾟتائج اﾟسابقة، مثال ذﾟك عدد سカوات اﾟزواج وتزايد عدد أفراد ااسرة
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  ،طفالダمرأة يرتفع مع زيادة عدد اﾟين اﾞمرأة، مؤشر تمﾟين اﾞطفال ارتفع تمダلما زاد عدد اﾞ هカحيث ياحظ أ
 وهذا اﾟمتغير مرتبط مع اﾟمتغيرات اﾟديمغرافية اダخرى.

  ينمؤشرﾞمرأة يرتفع مع تمﾟسرة اダتزايد عدد أفراد ا. 
 

، فاカﾟساء اﾟاتي يوجد حاﾟة إعاقة إعاقةهカاك عاقة ذات داﾟة احصائية بين مؤشر تمﾞين اﾟمرأة ووجود حاﾟة 
ذﾟكفي ااسرة يظهر مؤشر تمﾞين اﾟمرأة مرتفعا   ، مﾞيカا  اカﾟساء اﾟاتي ﾟدى أسرهن مرض أو حادثة يﾞن أﾞثر ت ゙و

  .من حيث اﾟرعاية وشراء ااحتياجات اダسريةوذﾟك يرجع اﾟى أن هؤاء اカﾟساء يتحملن اﾟواجبات 

  ساءカﾟعلىأن اダا  هن أعلى تعليما   اカيﾞمؤهات تمﾟمرأة من اﾟتعليم على امتاك اﾟى تأثير اﾟك يرجع اﾟوذ ،
 .اダسريةة في اتخاذ اﾟقرارات واﾟمهارات واﾟقدرات اﾟتي تمカﾞها من اﾟمشا゙ر

  ثرﾞダساء اカﾟى  أن اカثراهن  غﾞダ   اカيﾞفقيرات تمﾟساء اカﾟة باカية مقارカمرأة في أسرة غﾟى وجود اﾟك يرجع اﾟوذ ،
ة في اتخاذ اﾟقرارات   .اダسريةتمカﾞها من اﾟمشا゙ر

 ( ـﾟشاط اقتصادي خال اカ ماضية12أن من قمن بأيﾟشهرا ا ) مسح علىﾟثر و  اﾞاتي يعملن مقابل أجر أﾟا
ة في اتخاذ اダسريةカا  وقدرة على اتخاذ اﾟقرارات تمﾞي ، カظرا  امتاﾞهن مصادر اﾟدخل واﾟقدرة على اﾟمشا゙ر

ذﾟك اダسريةاﾟقرارات   اカﾟساء اﾟاتي يمتلﾞن أصوا  ثابتة ﾞن أﾞثر تمﾞيカا  في اﾟمجتمع. ، ゙و
4  

ﾟلمتغيرات اﾟمستقلة )اﾟمتغيرات ااجتماعية، ااقتصادية، معرفة اﾟتأثير اﾟصافي  إﾟىهدفت هذケ اﾟدراسة 
، واﾟذي (تمﾞين اﾟمرأةاﾟمتغير اﾟتابع محل اﾟدراسة )مؤشر  اﾟتي تؤثر علىو  اﾟديمغرافية، اﾟزواجية، اﾟصحية، اﾟتعليمية(

 カﾟتائج اﾟدراسة، وذﾟك اﾟتحليل اﾟمعمق  من حيثمهما   وهذا ي عطي اﾟدراسة بعدا   ،اسئلة اﾟمسحتم احتسابه من خال 
على هذا اﾟتأثير  ةمعرفة قيم بهدف (SPSSاستخدام معادﾟة ااカحدار اﾟخطي وذﾟك من خال تطبيق برカامج )ب

 .حيث يعتبر اﾟطريق اダمثل استخداما  في هذケ اﾟدراسةاﾟمتغير اﾟتابع 
حسب ااتجاケ  فقد ﾞان أﾞثر اﾟمتغيرات اﾟمستقلة تأثيرا  على اﾟمتغير اﾟتابع اﾟتحليل اﾟمعمق ل カتائجومن خا 

  :اﾟتأثير على اﾟمتغير اﾟتابع، وهي، واﾟمتغيرات مرتبة حسب حجم واﾟقوة

 الطرديる: العاقる اヱاً 
 ين مؤشر : حيثسابق زواج وجودﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟة بوجود افدن اﾟسابقة زواج حا 

 قيامﾟتدخين اﾟشيشة/باﾟين مؤشر يزداد: حيث اﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟتدخين يقمن اﾟشيشة/  باﾟا/ 
 .... اﾟتمباك

 ين يزداد: حيث مؤقت بمرض ااصابةﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟم اﾟ مرض يتعرضنﾟ أو مؤقت 
  حادث
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 ين يزداد: حيث إعاقة وجودﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟا اﾟم تياﾟ مزمن مرض أو إعاقة يتعرضن  
 مستوىﾟتعليمي اﾟين زداد: حيث ياﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟمتعلمات اﾟة اカمستويات مقارﾟتعليمية باﾟا 

  .اダدカى
 يﾟيد عدد إجماﾟمواﾟين مؤشر يزداد: حيث اﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟيد عدد زيادة مع اﾟمواﾟا  
 مرأة عمرﾟد اカزواج عﾟينتم مؤشر يزداد: حيث اﾞ مرأةﾟدى اﾟ ساءカﾟمرأة سن ارتفاع مع اﾟد اカع 

  اﾟزواج
 يﾟدخل إجماﾟين مؤشر يزداد: حيث اﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟسرة دخل زيادة مع اダا 

 
 ًゅنيゅثるالعكسي るالعاق : 
 اولカقات تﾟقص: حيث اカين مؤشر يﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟن ا  اﾟقات ايتカا゚و

 عملﾟقص: حيث ااجر مقابل اカين شرمؤ  يﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟأجر مقابل نا يعمل ا 

 ةﾟحاﾟحضرية اﾟقص: حيث اカين مؤشر يﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟريف في يقمن اﾟا 

 فقر مستوىﾟقص: حيث اカين مؤشر يﾞمرأة تمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟفقر خط تحت يقعن اﾟا 

 قيامﾟشاط اカخال اقتصادي ب ﾟقص: حيث 12ـ اカي مؤشر يﾞمرأة نتمﾟدى اﾟ ساءカﾟاتي اﾟم اﾟ يقمن 
 اﾟماضية شهرا 12 اﾟـ خال إقتصادي カشاط بأي

 عمرﾟوات اカسﾟقص: حيث باカين مؤشر يﾞمرأة تمﾟساء مع اカﾟسن صغيرات اﾟة اカبار مقارﾞسن بﾟا. 
     

%(، وذﾟك يعカي أن 36أظهرت カتائج اﾟدراسة أن مخرجات معامل اﾟتفسير اﾞﾟلي ﾟلカموذج قد بلغت )ﾞما 
م  ﾟمواﾟتي %( من اﾟمتغيرات اﾟمستقلة 64) هカاك حواﾟي تستطع أن تفسر اﾟمتغير يتم تضميカها في معادﾟة ااカحدار ゚و

 اﾟتابع محل اﾟدراسة.

ﾞما تم استخدام معامل اارتباط )بيرسون( ﾟقياس مدى قوة واتجاケ اﾟعاقة بين اﾟمتغير اﾟتابع محل اﾟدراسة     
أن هカاك ضعف في قوة اﾟعاقة  إﾟى، حيث أظهرت )اﾟمتغيرات اﾞﾟمية( ات اﾟمستقلة)مؤشر تمﾞين اﾟمرأة( واﾟمتغير 

د  ا إار، استخدام معادﾟة ااカحد اﾟتي توصلカا ﾟها عカد カتائجاﾟبين اﾟمتغيرات محل اﾟدراسة بشﾞل واضح، وهذケ ي゙ؤ
يﾞون بين اﾟمتغير بيرسون بيカما معامل اارتباط أن معادﾟة ااカحدار تتعامل مع اﾟمتغيرات اﾟمستقلة بشﾞل عام، 

ل متغير من اﾟمتغيرات اﾟمستقلة بشﾞل مカفرد.  اﾟتابع ゙و
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 مقارカة بين カتائج اﾟتحليل اﾟوصفي واﾟتحليل اﾟمعمق ﾟلمتغيرات اﾟمستقلة وتأثيرها على اﾟمتغير اﾟتابعاﾟعカد    
  لتوافقتﾞ تحليﾟتائج اカ مرأة معﾟين اﾞمستقلة في تأثيرها على تمﾟمتغيرات اﾟوصفياﾟفصل  ل اﾟفي ا

د دقة وصحة اﾟبياカات اﾟمأخوذة من مسح ميزاカية اダسرة.، اﾟثاﾟث   وهذا ي゙ؤ
  مرأة هو مؤشر مرتبطﾟين اﾞدراسة أن مقياس تمﾟتائج اカ حضرأظهرتﾟها في  باカثر مﾞريفأﾟساء اカﾟوا ،

هن، وأن اﾟدخل ارカة بغير اﾟمتعلمات، واカﾟساء اﾟاتي يعملن مقأﾞثر مカها ﾟدى اカﾟساء غير  اﾟمتعلمات
 .دور في تمﾞين اﾟمرأة ﾟلمرأة ﾟه

  سرةダية اカوصفي بين مسحي ميزاﾟتحليل اﾟتائج اカ بيرا  فيﾞ  اك توافقاカدراسة أن هﾟتائج اカ 2014أظهرت 
د صحة اﾟمقياس اﾟمستخدم في اﾟدراسة.2013واﾟمسح اﾟصحي اﾟديمغرافي   ، وهذا ي゙ؤ

 

ヱﾝوا ヮلتحليل أعاﾝ دراسة بما يلي:وفقاﾝتائج توصي ا 
ظهر من カتائج اﾟدراسة أカه ﾟيس هカاك مشﾞلة من اカﾟاحية اﾟشرعية واﾟقاカوカية في تمﾞين اﾟمرأة في أخذ  .1

カما اﾟمشﾞلة تﾞمن في اﾟتطبيق على اﾟواقع، ومن ثم فإن اﾟدراسة توصي  حقوقها ااقتصادية وااجتماعية وا 
واﾟمカظمات اﾟخاصة باﾟمرأة باتخاذ اإجراءات اﾟازمة  بأن تقوم اﾟحﾞومة ومカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي،

ﾟتمﾞين اﾟمرأة من اﾟحصول على حقوقها ااقتصادية وااجتماعية مساواة بأخيها اﾟرجل وفقا  ﾟطبيعتها 
ة عليها ذﾟك أن تمﾞين اﾟمرأة من أخذ حقوقها يزيد اﾟمجتمع قوة، ويرفع من مﾞاカة اダسرة ويقوي  اﾟمجب゚و

 بカيتها.

وカظرا  ﾟعدم  اダسريةم وحداثته باカﾟسبة ﾟلمسوحات 2014مية مسح ميزاカية اダسرة متعدد اダغراض カظرا  ダه .2
تمﾞين اﾟمرأة(، فإカカا  -إجراء أي دراسات على カتائج مسح ميزاカية اダسرة غير هاتين اﾟدراستين )اﾟخصوبة
وردت في استمارة  カوصي بإعداد تقرير متﾞامل على カتائج اﾟمسح يتカاول مخرجات جميع اダسئلة اﾟتي

تاحتها ﾟلباحثين واﾟدارسين ومراﾞز 2014مسح ميزاカية اダسرة  عداد جداول اﾟبياカات اﾟخاصة باﾟمسح وا  م، وا 
 اﾟبحث اﾟعلمي، وأساتذة اﾟجامعات إجراء اﾟدراسات اﾟازمة على مخرجات اﾟمسح.

وضع اﾟسياسات واتخاذ  إن اダهمية اﾟعلمية ﾟلمسوحات اإحصائية وااقتصادية وااجتماعية تﾞمن في .3
ذﾟك فإカカا カوصي اﾟحﾞومة ومؤسساتها  اإجراءات اﾟازمة ﾟتطبيق カتائج تلك اﾟمسوحات على اﾟواقع ゚و

 ت باﾟعمل على تطبيقها على اﾟواقعاﾟمختلفة، ومؤسسات اﾟقطام اﾟخاص اﾟمعカية بカتائج تلك اﾟمسوحا
تتカاول تمﾞين مستقبلية أة، وعمل دراسات اﾟتوسع في اﾟدراسات اﾟميداカية اﾟتي تدرس ظاهرة تمﾞين اﾟمر و 

.ケثر من اتجاﾞمرأة من أﾟا 
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%( فقط، وهذا 11أظهرت カتائج اﾟدراسة أن اカﾟساء اﾟاتي يمتلﾞن أصوا  مادية تدر دخا  تبلغ カسبتهن ) .4
يشير بوضوح إﾟى ضعف قطاع اダعمال اカﾟسائي، وعليه カوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة واﾟمカظمات اﾟمجتمع 

تسهيل حصول اﾟمرأة بشﾞل عام، وسيدات اダعمال بشﾞل خاص على اﾟتمويل اﾟازم اﾟمدカي على 
امتاك اﾟمرأة على اダصول اﾟمادية اﾟازمة اﾟتي تدر ﾟهن دخوا  مカاسبة، ダن ذﾟك سيرفع من مستوى 

اﾟدخل اﾟمحلي اإجماﾟي، ويقلل من カسبة اﾟفقر داخل اﾟمجتمع وخاصة ﾟدى اカﾟساء، ويرفع مستوى تمﾞين 
 اﾟمرأة.

ة في فصول اﾟتدريب واﾟتأهيل ومحو اダمية تبلغ  .5 أظهرت カتائج اﾟدراسة أن اカﾟساء اﾟاتي يستطعن اﾟمشا゙ر
%( فقط، وعليه カوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة واﾟقطاع اﾟخاص ومカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي على カ52سبتهن )

カشاء فصول محو اダمية ﾟما  ﾟذﾟك من مردود إيجابي على إカشاء اﾟمزيد من مراﾞز اﾟتدريب واﾟتأهيل وا 
 اﾟمجتمع بشﾞل عام وعلى اﾟتカمية ااقتصادية وااجتماعية بشﾞل خاص.

أوضحت اﾟدراسة أن اカﾟساء اﾟملتحقات بأعمال مقابل أجر ﾞن أﾞثر تمﾞيカا  من اカﾟساء اﾟغير ملتحقات  .6
لى زيادة بأعمال أو يؤدين أعماا  بدون أجر، وカوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة واﾟمカظمات اﾟمتخصصة ع

ة اﾟمجتمعية.  تمﾞين اカﾟساء باダعمال بأجر حتى يتمﾞن من اﾟمشا゙ر

أظهرت اﾟدراسة مستوى تمﾞين اﾟمرأة قد تカاسبت تカاسبا  طرديا  مع مستواها اﾟتعليمي، وعليه فإカカا カوصي  .7
ى برفع اﾟمستويات اﾟتعليمية ﾟدى اカﾟساء، ﾞما أوضحت اﾟدراسة بأن اカﾟساء اﾟمتعلمات ﾞن أﾞثر قدرة عل

 اﾟتصرف في اダصول اﾟتي يمتلカﾞها، وفي عوائدهن اﾟمادية اﾟتي يتحصلن عليها من أعماﾟهن.

تبين من خال اﾟدراسة أن اﾟعوائد اﾟمادية اﾟتي تتحصل عليها اﾟمرأة أقل من اﾟعوائد اﾟمادية اﾟتي يتحصل  .8
تضييق اﾟفجوة بين عليها اﾟرجل، وعليه فإカカا カوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة ومカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي على 

 اﾟمرأة واﾟرجل في اﾟحصول على اﾟعوائد اﾟمادية سواء من اダعمال أو اダصول.

%( من اﾟقرارات اﾟخاصة بشئون اダسرة بمفردケ بيカما ا تتخذ 57أوضحت اﾟدراسة أن اﾟرجل يتخذ カسبة ) .9
عم اﾟمجاات اﾟتي ، وカوصي بأن يتم اﾟعمل على دبمفردها %( فقط من تلك اﾟقرارات8اﾟمرأة إا بカسبة )

ترفع من مستوى تمﾞين اﾟمرأة في اﾟمجتمع مثل اﾟتعليم، وتأسيس مزيد من اﾟحقوق واﾟحريات ﾟلمرأة من 
ذﾟك اﾟمزيد من توعية اﾟمرأة بحقوقها.  خال اﾟقواカين واﾟلوائح اﾟتي تدعم تمﾞين اﾟمرأة، ゙و

اカﾟساء في اﾟريف بسبب توفر تبين من خال カتائج اﾟدراسة أن اカﾟساء في اﾟحضر أﾞثر تمﾞيカا  من  .10
اダساسية وعليه فإカカا مجموعة من اﾟعوامل في اﾟحضر مثل اﾟتعليم، واﾟخدمات اﾟصحية، وخدمات اﾟبيئة 

 ة اダساسية في اﾟريف وخاصة خدمات اﾟتعليم، واﾟصحة، واﾟطرقات.カوصي بتطوير اﾟبカي
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سカة ﾞن أقل اカﾟساء تمﾞيカا  في  (19-15أظهرت カتائج اﾟدراسة أن اカﾟساء اﾟاتي تزوجن في سن مبﾞرة ) .11
اﾟمجتمع على مستوى ﾞل مؤشرات اﾟتمﾞين، وعليه カوصي بأن يتم اﾟحد من اﾟزواج اﾟمبﾞر ﾟلفتيات من 

 خال اﾟقواカين واﾟلوائح واﾟتوعية بمخاطر اﾟزواج اﾟمبﾞر.

ة بﾞل %(، وهي カسبة مرتفع30تبين من خال اﾟدراسة أن カسبة اカﾟساء اﾟاتي يتعاطين اﾟقات تبلغ ) .12
اﾟمقاييس، وカوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة ومカظمات اﾟمجتمع اﾟمدカي على اﾟتوعية بمخاطر تعاطي اﾟقات 

 خاصة على اカﾟساء اﾟحوامل واﾟرضع.

أظهرت カتائج اﾟدراسة أن من أهم أسباب تسرب اカﾟساء من اﾟتعليم هو اカشغال اﾟمرأة باﾟزواج ورضاعة  .13
دم توفر مدرسين، وعليه فإカカا カوصي بأن تعمل اﾟحﾞومة اダطفال، وعدم اهتمام اダسرة باﾟتعليم، وع

واﾟمカظمات اﾟمتخصصة على إزاﾟة ﾞافة اﾟعوائق اﾟتي تحول دون اﾟتحاق اﾟفتيات باﾟتعليم أو تؤدي إﾟى 
 تسربهن من اﾟتعليم، أو توقفهن عカد مستوى معين من اﾟتعليم.

خط اﾟفقر، وهذا يعد مؤشرا   %( من اダسر اﾟمبحوثة ﾞن تحت مستوى44أوضحت اﾟدراسة أن カسبة ) .14
على カسبة اﾟفقراء داخل اﾟمجتمع ﾟدى هذケ اダسرة، وعليه カوصي اﾟحﾞومة واﾟقطاع اﾟخاص ومカظمات 

تاحة اﾟمزيد من فرص  اﾟمجتمع اﾟمدカي باﾟعمل على استغال اﾟموارد ااقتصادية اﾟمتوفرة في اﾟمجتمع، وا 
وى اﾟتدريب، واﾟتأهيل ﾟلカساء حتى يصبحن قادرات اﾟعمل ダن آثار اﾟفقر مدمرة على اﾟمجتمع ورفع مست

 على استغال فرص اﾟعمل اﾟقائمة، واﾟمستقبلية.

اﾟتصرف بشﾞل إيجابي ﾟلتعرف على  هカاك دور مطلوب من اカﾟساء وهو أカه يカبغي على اカﾟساء أカفسهن .15
 واﾟمطاﾟبة بدراستها بشﾞل أﾞثر تعمقا . احتياجاتهن

ة واﾟتعليم واﾟحصول على تصحيح اﾟقيم ااجتماعية اﾟسلبية ا .16 ﾟتي تحرم اカﾟساء وتستبعدهن مカها اﾟمشا゙ر
 .ااستقال اﾟماﾟي وجميع تلك اﾟمتعلقة

مساعدة اカﾟساء و  ،اﾟمرأةاﾟقضاء على جميع اﾟممارسات اﾟتي تميز ضد و ، ااستثمار في قدرات اﾟمرأة .17
 .نحقوقهحقيق ﾟت
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ة زيادة في اﾟتعليمي ىاﾟمستو  اﾟقمش، "دور غاﾟب وفوزية ،اﾟخاروف أمل .1  اتخاذ في اﾟمرأة مشا゙ر

 ،وااجتماعية اإヱساヱية اﾝعلوم مجلة دراسات) صカعاء مديカة في ميداカية دراسة( اダسرية اﾟقرارات
 .  2005 ،2 اﾟعدد ، 32 اﾟمّجلد

واقع اﾝمرأة اﾝعربية في اﾝتعليم واﾝتدريب اﾝتقヱي واﾝمهヱي ودعم مشارﾜتها في اヱﾝشاط إيمان عﾞور، " .2
، اﾟمملﾞة ااردカية اﾟهاشمية، وزارة اﾟعمل، مカظمة اﾟعمل اﾟعربية، اﾟتمﾞين ااقتصادي اقتصادي"ا

 ﾟلمرأة، اﾟواقع واافاق، ورقة قدمت カﾟدوة عمان، اダردن.

 دراسة مسحية ﾝمشروعات اﾝتمﾜين اﾝسياسي ﾝلمرأة في اﾝجمهورية اﾝيمヱيةبلقيس أبو أصبع،  .3
يو 1995-2005)  .م2006م( صカعاء، ي゚و

ي، وضع اﾟمرأة اﾟيمカية من اﾟطموح اﾟى تحقيق اﾟفرص، صカعاء مايو  .4  م.2014اﾟبカك اﾟد゚و

، اﾝتقرير اﾝوطヱي اﾝثاﾝث بشأن تヱفيذ اﾝعهد اﾝدوﾝي اﾝخاص باﾝحقوق ااقتصادية وااجتماعية واﾝثقافية .5
 م.2013اﾟجمهورية اﾟيمカية، وزارة حقوق ااカسان، صカعاء، يوカيو 

وزارة اﾟرعاية ااجتماعية وشئون اﾟمرأة واﾟطفل،  ،15اﾝسودان، بيجين + اﾝتقرير اﾝوطヱي ﾝجمهورية .6
 م.2009اﾟخرطوم 

، مجلة جامعة بابل ﾝلعلوم ااヱساヱيةثائر رحيم ﾞاظم، معوقات تمﾞين اﾟمرأة في اﾟمجتمع اﾟعراقي،  .7
 م.2006(، 2(، اﾟعدد )24اﾟمجلد )

"، اﾟقاهرة 2008حقوقهن ااヱساヱية، مصر تمﾜين اﾝمرأة بين اﾝشباب و داﾟيا جال اﾟدين اﾟعبادي، "  .8
،2011. 

دور اﾝمرأة في قيادة اﾝتغيير، دراسة تطبيقية على مヱظمات اﾝمرأة رقية اﾟبدارين، وفريد اﾟقواسمة، " .9
 .(2013) (1اﾟعدد ) ،(16) اﾟمجلد واﾟدراسات، ﾟلبحوث ، اﾟبلقاءاﾝعاملة في ااردن"

قوق اﾝمرأة في اﾝوثيقة اﾝوطヱية ﾝلحوار اﾝوطヱي ح(، 7سلسة ﾞتيبات اﾟحوار اﾟوطカي، ﾞتيب رقم ) .10
 م(.2014-2013، صカعاء )اﾝشامل، اﾝحقوق اﾝسياسية واﾝمدヱية وااجتماعية وااقتصادية

 م. 2006مرصد اﾟب゚رمان اﾟيمカي، صカعاء اﾝمرأة واﾝتヱمية ااجتماعية وااقتصادية،سهى باشرين،  .11

ز اﾟعربي ، اﾝمواطヱة اヱﾝاقصة’ة اﾝخليجياﾝتعليم وتمﾜين اﾝمرأشريفة بカت خلفان اﾟبحيائية،  .12 ، اﾟم゙ر
 م.ダ2017بحاث ودراسات اﾟسياسات، يカاير

مجلة  اﾝتمﾜين اﾝسياسي ﾝلمرأة اﾝعربية بين اﾝقرارات واﾝتوجهات اﾝدوﾝية واﾝواقع،صابر بلول،  .13
 م.2009(، اﾟعدد اﾟثاカي، 25جامعة دمشق ﾟلعلوم ااقتصادية واﾟقاカون، اﾟمجلد )

مؤشرات تمﾜين اﾝمرأة اقتصاديا في ااردن، تقدم تمﾜين اﾝمرأة اﾟهاشمي،  اﾟصカدوق ااردカي .14
 م.2013، عمان، اダردن ابريل ااقتصادي بين اﾜﾝم واヱﾝوع
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ز اﾟوطカي ﾟحقوق اإカسان،  .15 فل مجازي اﾟعساف، اﾟمرأة اﾟريفية وحقها في اﾟغذاء اﾞﾟافي، اﾟم゙ر
 م.2012عمان، اダردن، 

 .2003"،ع اﾝمرأة اﾝريفية وقضايا اヱﾝوع ااجتماعي، دراسة ميداヱيةأوضافــــؤاد اﾟصــاحي، "  .16
، اﾟعدد مجلة ااقتصاد اﾝخليجيماﾟك عبد اﾟحسين أحمد، تمﾞين اﾟمرأة اﾟعراقية في مجاات اﾟتカمية،  .17

 م.2012( ﾟسカة 23)

اﾝمغربية تقرير اﾝمملﾜة اﾟمملﾞة اﾟمغربية، تمﾞين اﾟمرأة اقتصاديا في عاﾟم اﾟعمل اآخذ في اﾟتغير،  .18
 م.カ2017يويورك، مارس  اﾝى ﾝجヱة وضع اﾝمرأة،

اﾟمカتدى اﾟديمقراطي اダول ﾟلمرأة اﾟعربية، اﾟتمﾞين اﾟسياسي ﾟلカساء خطوة ضرورية ﾟإصاح  .19
 م.2004اﾟسياسي في اﾟوطن اﾟعربي، صカعاء، ديسمبر 

ية، ااجتماع ااقليمي اافريقي اﾟثاカي عشر،  .20 تماعيا واقتصاديا تمﾜين اﾝمرأة اجمカظمة اﾟعمل اﾟد゚و
 م.2011، جوهاカسبرغ، جカوب افريقيا، اﾞتوبر واﾝمساواة بين اﾝجヱسين

شﾜاﾝية اﾝتمﾜين ااقتصادي في اﾝجزائر اﾝمجلة اﾝجزائرية ﾝلتヱمية مカيرة سامي،  .21 اﾝمرأة وا 
 م.2016(، ديسمبر 5اﾟعدد ) ااقتصادية،

 


