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 االفتتاحية
 

العربي لصحة األسرة في جامعة الددول  برنامج حرصًا من إدارة ال

العربيددة علددى توسدديع قاعدددة مسددتخدمي بيانددات المسددوحات القطريددة         

وخاصدة الشدبا     وتعظيم االستفادة منها، وتشجيعًا للباحثين والدارسين

راسددات والبحددوث التددي يقومددون ب عدددادها،     ولتسددهيل نشددر الد  مددنهم،

تبددادل خبددراتهم بمددا يسدداعد فددي تطويددلر وتفعيددلل الشراكددلة والتعددلاون  و

 جنو  في المنطقة العربية. –جنو  

 

"صددحة األسددرة العربيددة  دوريددة مددنعشددرون الالعدددد يسددرنا تقددديم 

 أكبدر فدي موعدوعات     ذي يشدهد تنوعداً  الد  والسكان: بحوث ودراسات"

نأمل أن تكون إعافة جديدة إلثراء والتي  بية واالنجليزيةباللغتين العر

سدرة والسدكان    بالموعوعات المختلفة حدول صدحة األ  ناحية المعرفية ال

كمدددا نرحدددب بدددقرائكم ومقترحددداتكم لتطويرهدددا وإخراجهدددا فدددي أفضدددل   

 صورة.

 

 واهلل ولي التوفيق        

 رئيس التحرير                                                          
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  لألسرةنساني  من اإل األ
 1العربية في ظل الحروب والنزاعات

 

 2 يلي  مخايلا

 مستخلـص -
حراكًا مجتمعيًا أفضى إلى تغييرات سياسية بنيوية أدت إلى انهيار أنظمة والى اندالع تعاني المنطقة العربية 

جيات وخطط عمل استباقية تياسترا لم تعمل على تحضير، وأغلب دول المنطقة حروب داخلية لم تنته فصولها بعد
، والتي يعتبر وجودها من األعباء واألضرار المدمرة التي تطال المجتمع واألسرةوللتخفيف لوقاية من الحروب والنزاعات ل

 .االقتصادي واالجتماعي والسياسيمهما للحفاظ على أمنها 
 

تصيب السياسات التي ت تتناول هذه الدراسة الحروب والنزاعات و ظروف عدم استقرار عمل المؤسسا
االجتماعية التي تصبح مطالبة بتلبية احتياجات مستجدة وتحاول أن تقدم بعض المقترحات العملية التي تساعد في 
التخفيف من وطأتها.  كما سيتم التركيز على بعض المشاكل التي تواجه األطفال والنساء واألسر المهمشة باعتبارهم 

 ت والنزاعات.الفئات األكثر تأثرًا باألزما
 

في مواجهة ظروف الحرب  واالستمرارألسرة العربية وتمكينها من الصمود ادعم وتخلص الدراسة إلى ضرورة 
وأهمية دور الدولة ومؤسساتها في  والنزاع وعدم االستقرار هما مسؤولية وطنية تنخرط كل فئات المجتمع في تحملها

على مبادئ حقوق اإلنسان  االرتكازو ، لة متمحورة حول األسرةشاملة ومتكام اجتماعيةالعمل على إيجاد سياسات 
يالء عناية خاصة بتعزيز مكانة المرأةو ، االجتماعيةوالعدالة  ، تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الجمعيات األهلية، و ا 

 .محاسبةاللة و مساءالوتعزيز  واالحتكارمحاربة الفساد والجشع ، و عتماد مقاربات المركزية في تصميم برامج التدخلاو 
 

 األمن اإلنساني، األسرة العربية، الحروب والنزاعات، استراتيجيات، خطط استباقية،  الكلمات الدالة: 

 
 

                                                           

 11و10التةي انعقةدت يةومي   جتمـاعي""دور النسـا  واألماـات فـي الح ـاظ علـم التماسـي األسـرق وا سـت رار االندوة العربيةة حةول ورقة تم تقديمها في  1
 .بالجزائر، 2014سبتمبر / أيلول 

 Dremekhael@gmail.comالجامعة اللبنانية   -استاذ بكلية التربية 2
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I- م دمة 
وات األخيةةرة وال يةةزال يشةةهد حراكةةًا مجتمعيةةًا أفضةةى إلةةى تغييةةرات نشةةهد العةةالم العربةةي فةةي السةة

ب داخلية لم تنتةه فصةولها بعةد. كمةا تسةتوطن سياسية بنيوية أدت إلى انهيار أنظمة والى اندالع حرو 
اإلسةرائيلي والنزاعةات الداخليةة  –في المنطقة العربية صراعات ونزاعات قديمة كمثل الصراع العربةي 

المتعددة األسباب في بعض دول المنطقة )السودان، العراق، الصةومال  ومةن الطبيعةي أن تتةره هةذه 
ارات التنمية فةي المجتمةع ومةن الطبيعةي أيضةًا أن تتةأثر النزاعات والحروب انعكاسات سلبية على مس

 األسر في بنيانها ووظائفها وفي سبل تلبية احتياجاتها.
 

اسةةتراتيجيات وخطةةط عمةةل اسةةتباقية مةةن شةةأنها  كثيةةرة هةةي الةةدول التةةي لةةم تعمةةل علةةى تحضةةير
دمرة التةي تطةال الوقاية من الحروب والنزاعات ومن شأنها أيضًا أن تخفف من األعباء واألضةرار المة

المجتمةةع واألسةةرة وتحةةرم الةةدول مةةن فةةرص النمةةو والرفةةاه ومةةن شةةأنها أيضةةًا أن تحشةةد المةةوارد وتعبةة  
 الطاقات المجتمعية لمرحلة االنتعاش والتعافي.

 
يعتبر وجود هذا النوع من اإلستراتيجيات والخطط ضروري في منطقة تستوطن فيها النزاعةات 

ترتكةةةةز هةةةةذه اإلسةةةةتراتيجيات والخطةةةةط والسياسةةةةات علةةةةى األسةةةةرة  والحةةةةروب، ومةةةةن الضةةةةروري جةةةةدًا أن
وتمكينهةةةا مةةةن الحفةةةاظ علةةةى أمنهةةةا االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي والسياسةةةي وتةةةأمين الحقةةةوق االقتصةةةادية 

 واالجتماعية والسياسية لسائر أفرادها وال سيما األطفال والنساء.
 

ولم تةرتبط مسةارات التنميةة  إن وجود مثل هذه الخطط والسياسات في منطقة لم تعتد التخطيط
فيهةةا برؤيةةة علميةةة منهجيةةة اسةةتباقية تعمةةل علةةى تقلةةيص المخةةاطر وتقةةدير أثرهةةا علةةى المجتمةةع وعلةةى 
أعضاء األسر وال سيما األسةر المهمشةة، هةو أمةر أساسةي وضةروري ويحتةار إلةى إرادة سياسةية قويةة 

منسةقة ومةن خةالل إيجةاد تليةات وواضحة ومعّبر عنها من خالل اعتماد سياسات اجتماعية متكاملةة و 
 وهيكليات تتمتع بصالحيات وتفويض يخولها لعب دور التنسيق والمتابعة.
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إصالحات اجتماعية أساسية  يجدر العمل عليها في بعض الدول التي تستوطن فيها تفةات   
يةر الرشةيدة اجتماعية كالفقر والبطالة وسوء توزيع الثروات الوطنية وعدم المساواة والفساد والحوكمةة غ

 والتي جعلتها تتخلف عن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية.
مسةةتويات مقبولةةة مةةن التنميةةة والرفةةاه وتحسةةين معيشةةة األسةةر ال يةةزال  تن حققةةا  بعةةض الةةدول و 

ثقافةةة التخطةةيط المرتكةةز علةةى مبةةادئ حقةةوق اإلنسةةان وعلةةى العدالةةة االجتماعيةةة والحريةةة. إن  ايعوزهةة
عور كةةل أفةةراد األسةةر أنهةةم مةةواطنين يتمتعةةون بحقةةوق وواجبةةات تحةةت سةةقف اسةةتلهام هةةذه المبةةادئ وشةة

ن كةةرامتهم اإلنسةةانية تكفلهةةا لهةةم دولهةةم، يقةةوض فةةرص النزاعةةات الداخليةةة السياسةةية أالقةةانون والعدالةةة و 
والطبقية واالجتماعية ويعزز من فرص النمو والنهضة. كذله التضامن العربي ومساعدة الدول األقل 

يةةةات دعةةةم عربيةةةة مةةةن شةةةأنه أيضةةةًا أن يبعةةةد التةةةأثير السةةةلبي لةةةبعض المةةةانحين المسةةةتغلين نمةةةوًا عبةةةر تل
 لتناقضات اجتماعية، عرقية، مذهبية موجودة في بعض المجتمعات العربية.

 
ثمةةة تحةةديات محةةددة تفرضةةها الحةةروب والنزاعةةات علةةى المجتمعةةاتة الوفيةةات، الهجةةرة، أعبةةاء 

سةةري، فقةةدان السةةكن، تزايةةد أالقلةةق علةةى المصةةير، تفكةةه صةةحية، جةةوع، بطالةةة، تراجةةع فةةرص العمةةل، 
ولألسرة وأفرادها وال سيما األطفال والنساء النصيب األكبر من هذه التداعيات، وفي  ،العنف والجريمة

مثل هذه الظروف من الطبيعي أن تكون االستجابات المجتمعية مالئمة للحاجات القديمة  والمستجدة 
 قع مدويًا وفتاكًا.  امشة حيث يكون الو لألسر وال سيما األسر المه

 
الرسةةمي واألهلةةي وتكاملهمةةا وتعبئةةة المةةوارد المحليةةة عبةةر إشةةراه  نإن تضةةافر جهةةود القطةةاعي

هةي مةن الشةروط  ،المجتمع وال سيما المرأة وعدم إهمال تمثيلها في تليات الوقاية مةن النزاعةات وحلهةا
 سات والبرامج.المفترض توافرها لضمان فعالية التدخالت والسيا

 
إن تمثيةةةل المجتمةةةع المحلةةةي وتةةةأمين مشةةةاركته فةةةي تليةةةات االسةةةتجابة والتخطةةةيط يعطةةةي دفعةةةًا 
إيجابيةةةًا أمةةةام فةةةرص التعةةةافي، كةةةذله فةةةان احتةةةرام الخصةةةائص االجتماعيةةةة والثقافيةةةة والمعرفةةةة الواقعيةةةة 

عوامل تعزز مرونةة بالحاجات وبمواطن القوة والضعف واألخذ بعين االعتبار عدالة النوع االجتماعي 
 التحديات وتقليص أثارها السلبية. مواجهةالمجتمع في 
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 -IIالدراسة هدف  

تصةةيب السياسةةات التةي تقةوض الحةةروب والنزاعةات و ظةةروف عةةدم اسةتقرار عمةةل المؤسسةةات 
االجتماعية التي تصبح مطالبةة بتلبيةة احتياجةات مسةتجدة وبالتةالي ينحسةر الةدور الرعةائي للدولةة ممةا 

سةةةرة عرضةةةة لمشةةةاكل عديةةةدة سةةةوف تتنةةةاول هةةةذه الدراسةةةة بعضةةةها وتحةةةاول أن تقةةةدم بعةةةض يجعةةةل األ
المقترحةةات العمليةةة التةةي تسةةاعد فةةي التخفيةةف مةةن وطأتهةةا.  كمةةا سةةيتم التركيةةز علةةى بعةةض المشةةاكل 

 التي تواجه األطفال والنساء واألسر المهمشة باعتبارهم الفئات األكثر تأثرًا باألزمات والنزاعات.
 

III- ألمن اإلنسانيا  
م األمن اإلنساني أمن األسرة من عدة جوانب سيتم تناولها فةي الجةزء التةالي مةن و يتضمن مفه

 الدراسةة 
 

 األمن ا جتماعي:  مستوىعلم  -3-1
يعتبةةر االنقسةةام الطةةائفي والمةةذهبي عائقةةا أمةةام المواطنةةة الصةةالحة حيةةث يتراجةةع االنتمةةاء إلةةى 

أو الطائفةةة.  يقةةوض هةةذا االنقسةةام قواعةةد العةةيش الواحةةد ويعةةرض الةةوطن أمةةام التعصةةب إلةةى العشةةيرة 
الدولةةة ككيةةان جةةامع لالضةةمحالل وتصةةبح األسةةر رهينةةة الطائفةةة التةةي تنتمةةي إليهةةا وغالبةةًا مةةا يبتزهةةا 
الةةزعيم أو رئةةيط الطائفةةة لضةةمان والئهةةا مقابةةل حصةةولها علةةى حقوقهةةا األساسةةية، التةةي فةةي المواطنةةة 

 كٍل متساٍو وبعيدًا عن أي تمييز.تكفلها الدولة للجميع وبش
 

يفتةةه اإلرهةةاب بةةبعض المجتمعةةات و يعمةةم ثقافةةة المةةوت والرعةةب والقلةةق ويحةةرم األسةةر مةةن أن 
تحةدي  مواجهةة من الوسةائل التةي تسةاعد فةيو  تنشأ في جٍو من السلم واآلمان الضروريين لكل نهضة

 األمن االجتماعي لألسرة
 

 تعزيز ثقافة المواطنة.  
  المصالحة والحوار والوساطةليات تتوفر.  
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  التمسه بقيم الدين والتسامح واإلخاء والمحبة وغرسها في نفةوط أفةراد األسةرة كبةديل
 عن أفكار التطرف والتعصب.

 
 علم مستوى األمن السياسي -3-2

فةةةي الحةةةروب والنزاعةةةات تختةةةل الضةةةوابط األخالقيةةةة وتتراجةةةع سةةةيادة القةةةانون وتتعطةةةل شةةةروط 
مقراطي فتتةةأثر األسةةرة فةةي قةةدرتها علةةى التعبيةةر عةةن انتمائهةةا وأرائهةةا وتتلكةةأ عةةن المنةةاا السياسةةي الةةدي

المشةةةاركة فةةةي المنتةةةديات والسةةةلطات المحليةةةة والمجةةةالط اإلقليميةةةة وتجبةةةر علةةةى االنصةةةياع إلةةةى رغبةةةة 
ا يولةد ذلةه مالحزب أو السلطة وفي بعض األحيان ينكل بأحد أعضائها ترهيبًا أو سجنًا أو اختطافا م

عيات علةةى تماسةةه األسةةرة وقةةدرتها فةةي تةةأمين موجبةةات الرعايةةة ألفرادهةةا ومةةا يحدثةةه مةةن أذ  مةةن تةةدا
 نفسي يتره أثارًا طويلة األمد.

 
 ومن الوسائل التي تساعد في جبه هذا التحدية

 
  تشةةةجيع مشةةةاركة األسةةةر فةةةي اللجةةةان المحليةةةة المجتمعيةةةة المعنيةةةة برصةةةد الحاجةةةات

لتخطةةةيط ويبةةةرز هنةةةا ضةةةرورة إشةةةراه النسةةةاء ومشةةةاركتها أيضةةةًا فةةةي بةةةرامج التةةةدخل وا
 وممثلين عن الشباب واألطفال.

  تنظةةيم منتةةديات حةةوار مةةع ممثلةةي األسةةر والمجتمةةع المةةدني ومةةع السةةلطات المحليةةة
 والمركزية.

   .برامج تدخل لألسر التي فقدت معيلها بسبب ترائه السياسية أو نتيجة تسلط حاكم 
 ساتي من خالل تأسيط جمعيات، روابط تشجيع األسر على االنتظام في عمل مؤس

 أو منتديات دائمة تعمل على برامج مناصرة وكسب تأييد لقضايا مطلبية.
  إيجةةاد تليةةةات للوسةةةاطة وللوقايةةة وحةةةل النزاعةةةات وتثقيةةةف األسةةر علةةةى هةةةذه التقنيةةةات

 والتركيز على أهمية إشراه المرأة والشباب واألطفال في هذه اآلليات. 
 مجتمةةع المةةدني علةةى المناصةةرة والمنةةاداة وعلةةى تقنيةةات حةةل بنةةاء قةةدرات منظمةةات ال

 النزاعات وعلى  التنظيم اإلداري والبرامجي وكيفية الحصول على تمويل.
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 :ا جتماعيةعلم مستوى الحماية  -3-3
التقليديةةة فةةي  االجتماعيةةةالخةةدمات األساسةةية وتصةةدع الضةةوابط  وانقطةةاعتآكةةل سةةيادة القةةانون 

ناا عنف مجتمعةي ومنزلةي يكةون وقعةه سةلبيا علةى األشةخاص المهمشةين وال الحروب يسمح بوجود م
 سيما المرأة واألطفال والشباب.

 
تكثر حاالت تعرض المرأة للعنف المنزلي نتيجة الضةغوطات المتزايةدة ويصةيبها أيضةًا العنةف 

، تجةةاراالنظةةم الحمايةةة يتجلةةى هةةذا العنةةف بظةةواهر متعةةددةة زوار القاصةةرات،  اخةةتاللالجنسةةي نتيجةةة 
 إلخ.الجنسي التجاري... االستغالل

ألطفةةةال  والعنةةةف ا)عمةةةل  االقتصةةةادي واسةةةتغاللهمكمةةةا تةةةزداد حةةةاالت العنةةةف ضةةةد األطفةةةال 
 .الجنسي

     
معةةدالت الجريمةةة فةةي المجتمةةع وجنةةوح الشةةباب نحةةو سةةلوكيات خطةةرة تهةةدد أمةةنهم  ارتفةةاعإن 

مصةةةةاحبة للحةةةةروب  اجتماعيةةةةة..  هةةةةي ظةةةةواهر .انحةةةةرافالشخصةةةةي واألمةةةةن المجتمعةةةةي )مخةةةةدرات، 
 والنزاعات.

 
 هذا التحدية مواجهةالوسائل التي تساعد في 

 
  كفالةةة القةةوانين الوضةةعية ضةةمان حمايةةة فعالةةة لألطفةةال والنسةةاء وسةةائر أفةةراد األسةةرة

عبةر مواءمتهةةا مةع القةةانون الةدولي اإلنسةةاني ومعاهةدات جنيةةف وغيرهةا مةةن المواثيةةق 
تكفةةةةل تةةةةأمين حمايةةةةة المةةةةدنيين فةةةةي حةةةةاالت  الدوليةةةةة وقةةةةرارات مجلةةةةط األمةةةةن التةةةةي

  .الحروب
 الموجةةةودة علةةةى المسةةةتو  المركةةةزي والعمةةةل علةةةى  االجتماعيةةةةتليةةةات الحمايةةةة  تعزيةةةز

اسةةتحداث تليةةات مجتمعيةةة محليةةة تقةةوم بأنشةةطة الوقايةةة مةةن العنةةف ورصةةد حةةاالت 
حالتها إلى تدخالت متخصصة. االنتهاكات  وا 
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  ايا وللمعنفةةين وللجهةةاز العامةةل معهةةم والبنةةاء للضةةح االجتمةةاعيتةةأمين الةةدعم النفسةةي
 احتةرامعلى الفةرص المتاحةة فةي المجتمةع المحلةي لتقويةة مرونةة األسةر والمجتمةع. )

والثقافية والبناء عليها لتدعيم تليات تكيف  االجتماعيةالعادات والتقاليد والخصائص 
عادة   ... االجتماعي االندمارالمجتمع وتسهيل التعافي وا 

 ظمةةةات المجتمةةةةع المةةةدني وسةةةةائر الجهةةةات المتدخلةةةة علةةةةى أهميةةةة الوقايةةةةة تةةةدريب من
 االجتمةةاعيوالحمايةةة مةةن العنةةف بكافةةة أشةةكاله وال سةةيما العنةةف المبنةةي علةةى النةةوع 

 وعلى تعزيز مشاركة الرجال في برامج التدخل.
 توعية أفراد األسرة على حقوقهم  وتمكينهم من الدفاع عنه.  
  تنظةةيم لقةةاءات توعيةةة فةةي هةةذه األمكنةةة باإلضةةافة إلةةى إيجةةاد أمكنةةة تمنةةة لألطفةةال(

 أو الصدامات النفسية .  االضطراباتالمواكبة للتعرف على حاالت 
  حالةةة الحةةاالت  إلةةىالعمةةل علةةى إيجةةاد خةةط سةةاخن يةةؤمن المشةةورة ويتةةيح اإلبةةال  وا 

 المساعدة المناسبة.
 تةةي يةةتم إيةةداع العمةةل علةةى تحسةةين نوعيةةة خةةدمات المؤسسةةات الرعائيةةة واإليوائيةةة ال

األطفةةةال والنسةةةةاء والمسةةةةنين وذوي الحاجةةةات الخاصةةةةة فيهةةةةا فةةةي حةةةةاالت العنةةةةف أو 
 العجز.

  تشجيع أشكال الرعاية البديلةة إعطاء األولوية للمحافظةة علةى تماسةه األسةرة وعةدم
 فصل أحد أفرادها عنها إال في حاالت تفرضها المصلحة الفضلى لهذا الفرد.

 وتتبةةع أثةةر سةةائر األفةةراد المنفصةةلين عةةن األسةةرة خةةالل  إيجةةاد بةةرامج لةةم شةةمل األسةةرة
 مرحلة الحروب.

  فةي سةائر بةرامج اإلغاثةة والمسةاعدة  االجتماعيةةالعمل على تضمين مكةون الحمايةة
 اإلنسانية.
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 الح اظ علم البيئة والموارد الطبيعية -3-4
وتقلةص المسةاحات  مةواد مضةرة استعمالينتج عن الحروب تلوث الماء والتربة والهواء نتيجة  

الخضةةراء نتيجةةة تعرضةةها للحريةةق أو التلةةف فضةةاًل عةةن العديةةد مةةن التغييةةرات فةةي الةةنظم اإليكولوجيةةة 
 التي تؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي.

 
درجةةةة حةةةرارة  وارتفةةاعهةةذه العوامةةةل الناتجةةة عةةةن الحةةروب معطوفةةةة علةةى ظةةةاهرة تغيةةر المنةةةاا 

عربيةةةة تحةةةتم ضةةةرورة تضةةةمين المكةةةون البيئةةةي فةةةي السياسةةةات األرض التةةةي يشةةةهدها العةةةالم والمنطقةةةة ال
 لتحقيق التنمية المستدامة. االجتماعية

 
منةةةاطق تمنةةةة وتنتشةةةر  إلةةةىنية نتيجةةةة لجةةةوء األسةةةر افةةةي الحةةةروب أيضةةةًا تةةةزداد الكثافةةةة السةةةك

سةةكن عشةةوائي غيةةر مربوطةةة بقنةةوات الصةةرف الصةةحي فضةةاًل عةةن صةةعوبات التةةزود بالميةةاه تجمعةةات 
 وعن عدم وجود إدارة متكاملة للنفايات.

 
 

 من وسائل دعم األسر في مواجهة التحدي البيئية
 
  برامج لتأمين سكن الئق لألسر النازحة )يؤمن ظروف حياتية مناسبة 
  بمةوارد مائيةة  انقطاعمين إمداد األسر دون وتأ استعمالهمعالجة تلوث المياه وترشيد

 نظيفة.
  إلصةةةالح أي ضةةةرر طةةةارئ يطةةةال البنةةةى التحتيةةةة الضةةةروريةة  واالسةةةتعدادالجهوزيةةةة

شةةةبكة الصةةةرف الصةةةحي، شةةةبكة التةةةزود بالميةةةاه العذبةةةة، معالجةةةة النفايةةةات، معالجةةةة 
  الحرائق،...
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 ألمن الصحياعلم مستوى  -3-5
تلبيةةةةة  الضةةةةطرارهاكثيةةةةرة فةةةةي الحةةةةروب والنزاعةةةةات نظةةةةرا تةةةةرزح الةةةةنظم الصةةةةحية تحةةةةت أعبةةةةاء 

عدد اإلصابات والتدخالت الجراحيةة والعالجيةة ويصةعب علةى المؤسسةات  ارتفاعمستجدةة  احتياجات
بالفعاليةة والةوتيرة نفسةها بةالبرامج  االسةتمرارالصحية الموجودة في مناطق النزاع وعلى طاقمها العامل 

اع وغالبةةةًا مةةةا تتةةةأثر بةةةرامج الصةةةحة المجتمعيةةةةة الوقايةةةة )التثقيةةةف، الصةةةحية القائمةةةة أصةةةاًل قبةةةل النةةةز 
 التحصين،...  برامج الصحة اإلنجابية، اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة،...

 
ظةروف صةحية مالئمةة لمواكبةة الحمةل  النعةدامتعتبر النساء الحوامل من أكثر الفئات تعرضًا 

 إلةةىسةةيما مةةن هةةم فةةي سةةن الطفولةةة المبكةةرة الةةذين يحتةةاجون وللتوليةةد. كةةذله بالنسةةبة إلةةى األطفةةال وال 
لى إشراف صحي دائم ومستمر.  تغذية سليمة وا 

 
النظافةة واإلصةحاح وبالتةةالي  انعةدام 4ينةتج عةن الظةروف البيئيةة التةي تحةدثنا عنهةا فةي الفقةرة 

 إنتقال عدو  األمراض الجرثومية بسهولة وشيوعها في عدد كبير من األسر.
 

علةةى تةةأمين رفةةاه األسةةر وعلةةى قةةدرة  والتأكيةةدر ثةةإغفةةال الصةةحة النفسةةية ذات األكمةةا ال يجةةب 
 صمودها في وجه األحداث والتطورات المستجدة التي تحدث تغييرات في نمط الحياة. 

 
 ألمن الصحي تتمثل فيةاتحدي  مواجهةإن أهم الوسائل التي تساعد األسر في 

 
 مةةداد بالمةةاء تعزيةةز بةةرامج الوقايةةة ) معالجةةة التةةدهور الب يئةةي، تةةأمين ظةةروف سةةكن وا 

 .. .بشكل منتظم، الوقاية من خطر األلغام
  التثقيةةةف الصةةةحي لمختلةةةف أفةةةراد األسةةةرة وال سةةةيما المةةةرأة حةةةولة سةةةبل التعامةةةل مةةةع

 / ...الرضاعة الطبيعيةاألزمة / التغذية السليمة / أهمية 
 صبة والعمل علةى ببرامج التحصينة تغطية كافة األطفال خاصة بلقاح الح االهتمام

 حفظ اللقاحات بشكل سليم.
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  معالجةةة سةةوء التغذيةةة والةةنقص الغةةذائي عبةةر توزيةةع مةةواد مفيةةدة )حليةةب، سةةلة غةةذاء
 متوازن تتوافر فيها العناصر التغذوية الالزمة... 

  العمةةل علةةى تةةدعيمها لضةةمان ظةةروف  وايضةةاً اإلبقةةاء علةةى بةةرامج الصةةحة اإلنجابيةةة
 حمل ووالدة دون مشاكل صحية.

 ببرامج الطفولة المبكرةة تشةجيع الرضةاعة الطبيعيةة، أهميةة اللعةب فةي نمةو  الهتماما
 األطفال،  تثقيف األمهات على وسائل التغذية السليمة.

  محتاجيها والى المرافق الصحية. إلىضمان تدفق األدوية 
 مستوصةةفات أو مستشةفيات ميدانيةةة فةي منةةاطق قريبةة مةةن منةاطق الحةةرب  اسةتحداث

 ن وصول سريع وتمن للجرحى والمصابين.والنزاع تؤم
  التةةةي تطةةةال مختلةةةف أفةةةراد  االجتمةةةاعي –إعطةةةاء حيةةةز مهةةةم لبةةةرامج الةةةدعم النفسةةةي

 األسرة والعاملين المهنيين أيضًا.
  تدريب مختلف الكوادر الطبية الصحية علةى سةبل مواجهةة التحةديات الصةحية أثنةاء

 األزمات.
 لةةةةى رصةةةةد الحاجةةةةات  ومتابعةةةةة تةةةةأطير تمثيةةةةل األسةةةةر فةةةةي لجةةةةان مجتمعيةةةةة تعمةةةةل ع

 التدخالت والمطالبة بتامين الحقوق.
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تلةوث التربةة باإلضةافة  –نةدرة الميةاه  –الحرائق  –التصحر  –تؤثر العوامل البيئيةة الجفاف  
تةؤدي الهجةرة، فةي تراجةع المحاصةيل الزراعيةة وقةد  إلةىاألسر التي تعتاش من الزراعةة  اضطرار إلى

نفةةاذ مخةةزون بعةةض المةةواد الغذائيةةة الضةةرورية لصةةعوبة اإلمةةداد والنقةةل وتجةةد  إلةةىالحةةروب والنزاعةةات 
حاجاتهةةةا  ابتيةةةاعأسةةةر كثيةةةرة نفسةةةها عرضةةةة للجةةةوع أو الةةةنقص فةةةي التغذيةةةة نتيجةةةة تراجةةةع قةةةدرتها علةةةى 

غير أن الوصول  تراجع في الدخل والقدرة الشرائية إلىالتي تؤدي  االقتصاديةالتغذوية نظرًا للظروف 
كيفيةةة الحفةةظ والتصةةنيع والطهةةي  إليةةهالغةةذاء مةةا هةةو إال مكةةون واحةةد مةةن األمةةن الغةةذائي يضةةاف  إلةةى

 بعيدًا عن أي تلوث وبطرق صحية مناسبة.
 
 



 تنزاعاالعربية في ظل الحروب وال اإلنساني لألسرةمن األ                                          صحة األسرة العربية والسكان  

 

11 

 

 من الغذائية األثمة تدابير ووسائل تسهم في تمكين األسر لمواجهة تحدي  
 

 طهي والتقديمالتثقيف الغذائي ويشمل مهارات الحفظ واإلعداد وال. 
  معونةةة غذائيةةة متوازنةةة تتةةوافر فيهةةا عناصةةر الغةةذاء الضةةرورية تقةةدم الةةى أألسةةر وال

 سيما الفقيرة منها بشكل عادل ومستمر.
  تغاللاالسأو  االحتكارحماية أمكنة التخزين للمواد األولية وضمان عدم.    
 رشةةةاد مسةةةاعدة األسةةةر فةةةي المنةةةاطق الزراعيةةةة علةةةى التشةةةبث فةةةي أرضةةةها عبةةةرة اإل

فةةةي تعاونيةةةات زراعيةةةة، مةةةنح وقةةةروض لتنفيةةةذ مشةةةاريع زراعةةةة  االنضةةةواءالزراعةةةي، 
 وتصنيع غذائي ومساعدتها في التصريف والتسويق.

 
 .الفقر، العمل الالئق :ا قتصادقعلم مستوى األمن  -3-7

وتخةف  االقتصةاديالطبيعيةة فةي الحةروب والنزاعةات ويتراجةع النمةو  االقتصاديةتتعطل الدورة 
األساسةةية ممةةا يجعةةل األسةةر تةةرزح تحةةت وطةةأة  االجتماعيةةةوتضةةعف التقةةديمات  واالسةةتهالهنتاجيةةة اإل

الفقر والعوز ويزداد الخطر على األسر ذات الدخل المحدود أصاًل أو تله التي تعاني من فقدان أحد 
اهمة فةةي معيليهةةا أو التةةي أصةةاب أحةةد أفرادهةةا مرضةةًا مزمنةةًا أو إعاقةةة وبالتةةالي فقةةد أهليتةةه فةةي المسةة

الضةرورية للبقةاء  احتياجاتهةااإلنتار على المستو  الوطني وفي رفد دخل األسرة بما يمكنها من تلبيةة 
 وللتمتع بحد أدنى من مقومات العيش الكريم.

 
عدد األسةر تحةت خطةر الفقةر، البطالةة وتراجةع فةرص  بارتفاع االقتصادييتجلى تراجع النمو 

فةي  وارتفةاعوالجريمةة فةي المجتمةع  االنحةراففي معدل سلوكيات  العمل وال سيما عند الشباب وازدياد
 بالبشر... واالتجاروعمل األطفال نسب التسرب المدرسي 
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 تحديات الفقر والبطالةة مواجهةثمة تدابير ووسائل يمكنها مساعدة األسر في 
 

  الموجودة في المجتمع والعمل علةى زيةادة تغطيتهةا االجتماعيتدعيم شبكات األمان 
 وتقديماتها بمساعدات مباشرة.

  احتياجاتهةةةةةابرنةةةةةامج للتحةةةةةويالت النقديةةةةةة والقسةةةةةائم يمكةةةةةن األسةةةةةر الفقيةةةةةرة مةةةةةن تلبيةةةةةة 
 األساسية.

  ألسر المستفيدة من بناء مشروعات مدرة للدخل.اإعطاء قروض صغيرة تمكن 
  للمةةرأة وتعزيةةز قةةدراتها فةةي إدارة وتشةةغيل  االقتصةةاديإيةةالء عنايةةة خاصةةة بةةالتمكين

روعات المنتجةة وفةي تسةهيل حصةولها علةى فةرص عمةل عبةر التةدريب المهنةي المش
 والتدريب على المهارات الحياتية ومحو األمية.

  مهةةارات حياتيةةة، تةةأمين تمويةةل لمشةةاريعهم  –بةةرامج لتوظيةةف الشةةبابة تةةدريب مهنةةي
 ... .)تسهيل الحصول على تمويل، منح

  عةةةادة إدمةةةار األطفةةةال فةةةي النظةةةام مكافحةةةة عمةةةل األطفةةةال عبةةةر التةةةدريب المهنةةةي وا 
دعةةم مةةالي مشةةةروط  –التعليمةةي وتعطيةةل أسةةباب التسةةةرب المدرسةةية تثقيةةف األهةةةل 

تحسةةةين نوعيةةةة التعلةةةيم ومواجهةةةة  –دعةةةم فصةةةول التربيةةةة غيةةةر النظاميةةةة  –لألسةةةرة 
 ...فيه.العنف 

  السةةةةتجابات الوطنيةةةةة االعمةةةل علةةةةى إشةةةةراه القطةةةةاع الخةةةةاص فةةةةي التخطةةةةيط وتنظةةةةيم
 والمحلية.

  خاصة للمرأة والشباب االجتماعيةودعم مشاريع الريادة تشجيع. 
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 علم مستوى التربية والتعليم -3-8
سةحب أطفالهةا مةن  إلةىيتأثر النظام التربةوي فةي الحةروب والنزاعةاتة تضةطر األسةرة النازحةة 

 إلةةةىفةةةي مةةةدارط المجتمعةةات المضةةةيفة، بعةةةض المةةةدارط تتحةةةول  انةةةدماجهمالمدرسةةة وتصةةةعب إعةةةادة 
يةةواء أو مراكةةز لتقةةديم المسةاعدات، يترافةةق ذلةةه مةةع شةةعور األسةر بالحاجةةة الةةى مةةوارد إضةةافية مراكةز إ

 لى سحب أطفالهم من المدرسة.علزيادة الدخل فيعمدون 
 

تةةزداد الضةةغوطات النفسةةية علةةى أألهةةل والمعلمةةين ويةةنعكط العنةةف السةةائد فةةي المجتمةةع علةةى 
نةةف عنةد األطفةةال والتةةوترات المدرسةةية مةةع مةةا ينةةتج المدرسةة فتتراجةةع نوعيةةة التعلةةيم وتةةزداد شةةحنات الع

 عنها من مشاكل ونزاعات وتعطيل...
 

األطفال في التعليم هةو ضةرورة لتخطةي ظةروف الحةرب ولتسةريع التعةافي النفسةي  استمرارإن 
ولتجةذر األسةر فةةي مجتمعاتهةا بةدل استسةةهال النةزوح الةداخلي أو الهجةةرة الةى الخةارر ومةةا ينةتج عنهمةةا 

 على مستو  حياة األسر. من تداعيات
 تحدي في التعليم أثناء الحروب والنزاعاتةاللمواجهة  اقتراحهاالممكن  الوسائل والتدابير

 
  الوقاية من التسرب المدرسية دعم األسةرة وتثقيفهةا علةى حقةوق الطفةل وعلةى أهميةة

 .الحق في التعلم
 تدريب مهني لألطفال المنقطعين عن الدراسة. 
 المدرسي. االلتحاقمكن األطفال المنفصلين من إعادة تربية غير نظامية ت 
 .تنظيم فصول محو أمية األمهات 
 .مواجهة العنف في المدارط ومحاسبة المرتكبين 
  العمةةةل علةةةى عةةةدم إعاقةةةة التةةةدريط مةةةن خةةةالل إيجةةةاد أمكنةةةة بديلةةةة ل يةةةواء ولتنظةةةيم

 المساعدات.
 ر األطفةةال فةةي فصةةول دعةةم مدرسةةي فةةي أمكنةةة النةةزوح والعمةةل علةةى إدمةةا اسةةتحداث

 مدارط المجتمع المحلي.



 تنزاعاالعربية في ظل الحروب وال اإلنساني لألسرةمن األ                                          صحة األسرة العربية والسكان  

 

14 

 

IV- والتوصيات خالصةال 
فةي مواجهةة ظةروف الحةرب والنةزاع  واالسةتمرارإن دعم أألسرة العربية وتمكينها من الصمود  

 وعدم االستقرار هما مسؤولية وطنية تنخرط كل فئات المجتمع في تحملهاة
 
تلعب دور الناظم والموجةه  تظامهاانالدولةة في حال حافظت مؤسساتها على تماسكها وعلى  

فةةي الحةةاالت التةةي تنةةدثر فيهةةا مقومةةات  أمةةا، االجتماعيةةة واالحتياجةةاتوالمعنةةي األول بتةةأمين الرعايةةة 
مجتمعيةةة مناسةبة يعبةة  لهةا المةةوارد والطاقةةات  اسةتجاباتالدولةة ال بةةد مةن المجتمةةع المةدني مةةن تنظةةيم 

 محترمة للسيادة والكرامة الوطنية.المحلية ويسهر على أن تكون المساعدة الخارجية 
 

إدماجهةةا فةةي مبةةادرات الةةدول العربيةةة  إلةةىجملةةة مبةةادئ عامةةة تستخلصةةها هةةذه الورقةةة وتةةدعو 
 والمنظمات الدولية لتأمين دعم فعال ومفيد لألسرة العربيةة  ألهليةاوالجمعيات 
 

  شةةةةاملة ومتكاملةةةةة متمحةةةةورة حةةةةول األسةةةةرة  اجتماعيةةةةةالعمةةةةل علةةةةى إيجةةةةاد سياسةةةةات
 .تجزأةالم االستهدافعن مقاربة برامج  االبتعادو 

 الستشةةةرافي لألزمةةةات والكةةةوارث فةةةي صةةةلب عمليةةةات اسةةةتباقي و تضةةةمين التخطةةةيط اال
 إعداد إستراتيجيات التنمية.  

 والمسةةاواة والحفةةاظ علةةى  االجتماعيةةةعلةةى مبةةادئ حقةةوق اإلنسةةان والعدالةةة  االرتكةةاز
 الحريات

 رأة كشةةةريه فعةةةال وكامةةةل فةةةي رفةةةد مسةةةارات إيةةةالء عنايةةةة خاصةةةة بتعزيةةةز مكانةةةة المةةة
 القتصةةةةادياو التنميةةةةة ة القضةةةةاء علةةةةى أشةةةةكال التمييةةةةز ضةةةةدها، تمكينهةةةةا السياسةةةةي 

ومواجهة العنف ضةدها والتخلةي عةن المعتقةدات والتقاليةد التةي تحةد مةن  واالجتماعي
 كرامتها أإلنسانية.

 ق تليةات هةذه تعزيز شراكة القطاع الخاص مع الجمعيات األهليةة ومةع الدولةة وتنسةي
تفعيل دور المجالط الوطنية  إلىالشراكة ووضع أطر ناظمة لها )تبرز الحاجة هنا 

 لألسرة ....
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  تمكةةين األسةةر عبةةر التثقيةةف والتةةدريب وعبةةر توسةةيع مسةةتو  مشةةاركتها فةةي هيكليةةات
وتليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم لكافةة التةدخالت والبةرامج وهةذا مةا يسةتلزم 

 وتربية على الديمقراطية ال تزال غير رائجة في مجتمعاتنا العربية.ثقافة 
 فةي تصةميم بةرامج التةدخل تنطلةق مةن تقيةيم وتقةدير الواقةع  المركزيةعتماد مقاربات ا

لةةى دعةةم  إلةةى)تبةةرز الحاجةةة هنةةا  واالحتياجةةات تعزيةةز صةةالحيات المجةةالط البلديةةة وا 
 ال .الجمعيات األهلية لكي تلعب دورها كشريه تنموي فع

  وتعزيةةز مسةةاءلة ومحاسةةبة مةةن يسةةتغل أو يسةةيء  واالحتكةةارمحاربةةة الفسةةاد والجشةةع
 صالحيات فَوضها له المجتمع. استعمال

  إصةةالح تشةةريعي يضةةمن إعمةةال حقةةوق األسةةرة كافةةة بشةةكل فعةةال ومسةةتدام يسةةتلهم
جنيةةف  اتفاقيةةات –ذوي اإلعاقةةة  –الطفةةل  –الدوليةةة ذات الصةةلة )المةةرأة  االتفاقيةةات

 .النازحين...  اتفاقية –عة ألربا

  
إن جهةةودًا ملموسةةة مطلةةوب العمةةل عليهةةا مةةن كافةةة المجتمعةةات العربيةةة خاصةةة فةةي ظةةل هةةذه 

ال يسةاعد فقةط فةي تعزيةز قةدرات األسةرة  المبةادئالمرحلة الصةعبة وممةا ال شةه فيةه إن اسةتلهام هةذه  
بةةةل يسةةةاعد أيضةةةًا فةةةي  علةةى الصةةةمود ومواجهةةةة مختلةةةف التحةةةديات التةةةي تفرضةةها الحةةةروب والنزاعةةةات

 كثيرة كانت وراء نشوب هذه األزمات والحروب والنزاعات. اجتماعيةالوقاية وفي تعطيل أسباب 
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  عليم والتكوينتأثير لغة الت
 الجزائرفي على معارف ونجاح الطفل 

 
     1جويدة عميرة

 
 صـلخستم -

اهتمت معظم الهيئات والدول في العالم بقضية التعليم، ومن بينها الجزائر حيث أولت عناية متزايدة 
بالمعارف  الدارسينت منذ االستقالل سعيا منها لتنمية قدرا كبيرةمالية مبالغ بهذا القطاع وخصصت له 

والعلوم التي من شانها أن تخفف من هاجس األمية عن طريق سياسة االصطالحات التي انتهجتها 
 .يتهومجان هجباريتا  و لمنظومتها التربوية كتعميم التعليم 

 
والهدف من هذه الدراسة معرفة ما إذا كان للغة انعكاسا على التحصيل المدرسي لدى التلميذ وتطوير 

 وتفكيره. إبداعه
 
عمليات التنشئة  أن العمليات اللغوية التي تبدأ في سن مبكر من خاللقد توصلت الدراسة و 

فتلعب دورا كبيرا في  االجتماعية والتي تستمر ألعمار متقدمة، تعمل على قولبة اتجاهاتهم في اتجاه معين
 فردية والثقافية وكذا العلمية.التكوين الشخصية 

 
بشكل إقصائي والدفاع  ات المبحوثين من استعمال لغة ما من اللغات األربعةوعليه فمواقف واتجاه

 وا فيه.أالثقافي الذي نش وعنها كان مالزما لمحيطهم االجتماعي 
 

لغة األم هي التي تعمل على هندسة االتجاهات والتمثيالت اللغوية لدى األفراد، هذا من جهة كما أن 
الفكرية. فكلما  إبداعاتهمر واضح على تحصيلهم الدراسي وتطوير ومن جهة أخرى نجد أن للغة األم تأثي

درسة تشبه لغة األم أو هي لغة األم مضاف إليها لغة أجنبية أخرى زاد نجاح التلميذ خاصة كانت اللغة الم  
  الموهوب منه والعكس صحيح.

 
 التنشئة االجتماعية.  ، الرسوب المدرسي، المهارات، المدرسة، التعليم.عليملغة الت الكلمات الدالة:

                                                           

  . amiradjaouida@yahoo.frأستاذة محاضرة، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، جامعة الجزائر،  1
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I- مقدمــة 
يعتبر التعليم مكونا أساسيا وشرطا ضروريا من شروط التنمية فبوجود مستوى معين من 
التعليم، كاف لتنمية الفرد والمجتمع ككل، كما يعد التعليم أيضا مطلبا من متطلبات تشكيل اتجاهات 

بح توفير الحد األدنى من التعليم والدوافع للنمو االقتصادي والتطور االجتماعي، ومن هنا أص
 طفال.ضروري لكل المستويات االجتماعية لكن النوعي منه خاص بفئة معينة من األ

 
، إلى شمول أنحاء 1990أكد المؤتمر العالمي حول التعليم للجميع في جومتيان بتايالند عام 
أفقر سكان العالم، والتوسع العالم كافة بالتعليم ذي الجودة العالية، مع التأكيد الخاص على شمول 

نماء األطفال في مراحل مبكرة وكذا تمكين جميع األطفال في العالم من  في خدمات رعاية وا 
كماله، وذلك بحلول عام   .(1999)اليونيسف، . 2000الحصول على التعليم االبتدائي وا 

 
 1999ام كما ذكرت اليونسيف في التقرير الخاص بوضع األطفال في العالم الذي نشرته ع

بعنوان التعليم "أن أحد العقبات الرئيسية التي ما تزال تواجه دخول األطفال إلى المدارس تكمن في 
أن لغة المستعمرين القدامى لتلك البلدان هي اللغة المدرس بها، على الرغم من أن هناك بحوث 

ية هي اللغة األم، كما كافية تثبت أن التالميذ يتعلمون بشكل أسرع إذا كانت لغة التدريس في البدا
بينت في هذا التقرير أن عددا من البلدان وضعوا مشاريع كأستراليا وأمريكا الالتينية وجنوب شرق 

 .آسيا لتدرس اللغة األم ولغة أخرى للسكان األصليين
 

مالية ضخمة منذ مبالغ خصصت له  إذولقد اهتمت الجزائر بالتعليم وأولته عناية كبيرة، 
جباريته ا  يومنا هذا عن طريق سياسة االصطالحات التي انتهجتها كتعميم التعليم و  إلىاالستقالل 

والذي تضمن تنظيم التربية والتكوين  1976ريل بأ 16المؤرخ في  35-76باألمر رقم  يتهومجان
وبفضل هذه اإلصالحات نجد أن نسبة التمدرس  ،(1995)المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي، 

-1969 في السنة الدراسية 54 يـحوالدرت بـاع إذ قـي ارتفـة فـسن 15-6لفئة األعمار 
1970(ONS, 1999)  ، 86.5ووصلت إلى  2000-1999في السنة الدراسية ،(ONS, 1997-

وفي المقابل انخفضت نسبة األمية من  2009-2008 في السنة الدراسية 92 إلىلتصل ، (1999
74.5  32حوالي  إلى 1966سنة  2013 سنة% 19 لتصل، 1998سنة. (Ministère de la 

Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, 2002). 
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لهذا ارتأينا  ،موجودةالمدرسي  رسوبالتسرب و اللكن رغم كل هذه المجهودات تبقى ظاهرة 
 كان للغة الوالدين تأثير على نجاح أو فشل التلميذ. إذانبحث فيما  أن

 
 كلة الدراسةمش 1-1-

أساس المهارة وهما االثنان يشكالن ميراث اجتماعي متواصل،  و اللغة قوام الفكر والمعرفة
ن لها وبما أن السنوات الثمانية األولى من الطفولة وخاصة السنوات الثالث األولى منها حاسمة أل

جدا ويستوعب  عالقة بالنمو الجسدي والذهني. إذ يتعلم الطفل في هذه المرحلة بكيفية سريعة
 المعارف الجديدة بكيفية حسنة.

 
في هذه المرحلة خاصة وفي السنوات الالحقة عامة  والتعليم لهذا تعتبر قضية لغة التكوين

انعكاسا لنجاح التلميذ وبالتالي أصبحت من القضايا الجوهرية األساسية التي اختلطت فيها األقوال، 
 لتعليم باللغة األم في مقابل اللغات األخرى حديثااألفكار، حتى صار الحديث عن ا وحارت فيها

 .تمجه األسماع، وتنفر منه النفوس، وتصد عنه صدودا
 

مّدع أن يقول فيه ما يقول من دون سند علمي واضح، وغدا  فأصبح المجال مفتوحا لكل
نهم من يدلون بأقوالهم التي تؤخذ مأخذ المرجعية الموثوق بصحتها. فم الجميع في هذا األمر خبراء
طفل والتلميذ التفاعل مع المادة وبيئة التعليم وتساعده على النجاح في ليقول أن اللغة األم تسمح ل

الفرنسية هما لغتا و  ليزيةجاإلن . ومنهم من يقول أن اللغةاإلبداعيةأعماله الدراسية وتطوير مهاراته 
التالي نجاح الطفل في مستقبله العصر في سياق العولمة فالبد من التعلم بهما الكتساب المعارف وب

 العلمي.
 

وقد نتج عن ذلك حيرة خاصة عندنا مما جعلنا نبحث في الموضوع حيث قمنا ببحث ميداني 
في الجزائر العاصمة على مجموعة من الطلبة لمعرفة مدى تأثير اللغة المكون بها التلميذ على 

 معارفه ونجاحه المدرسي. 
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 وتفكيره؟ إبداعهح التلميذ وتطوير فهل للغة األم تأثير على نجا
في البيت وقبل الدخول المدرسي تأثير على نجاح التلميذ وتطوير ستخدمة وهل للغة الم

وهل للغة المستعملة عند الوالدين تأثير على التحصيل المدرسي للتلميذ وتطوير  وتفكيره؟ إبداعه
 وتفكيره؟ إبداعه

 
 األهمية والهدف من الدراسة: -1-2

دوار تأسيسية أمعرفية وأهم مؤسسة مجتمعية، لما لها من -يديوإت المدرسة كمنظومة لما كان
وليقوم بأدوار معينة  ترتيبهافي تكوين المتعلم ودمجه داخل البنية المجتمعية ليحتل موقعا معينا في 

لطلبة ن هؤالء اكذلك فيها كان اختيارنا لطلبة المدرسة العليا لتكوين األساتذة مستهدفا ومحكما أل
والمكونين الحقا متخرجين من المدرسة األساسية الجزائرية باعتبارهم النخبة التي أنهت تكوينها 
األساسي والثانوي وهم الذين سيكونون أساتذة في المؤسسات التعليمية في المستقبل. فارتأينا أن 

ن السلوكات نبحث عن أرائهم حول أفضل لغة لتكوين الطفل، هذا من جهة ومن جهة أخرى قد تكو 
اللغوية المستندة لالستعمال الحقا والمتبناة من طرف من تكونوا في المدرسة الجزائرية ذات مدلولية 
تقان لغة محلية كانت أم أجنبية أكثر الملكات ارتباطا بالتفكير  صادقة أكثرا، بما أن الكفاءة اللغوية وا 

 المنطقي للتبليغ والتواصل مع اآلخرين.
 

ف على واقع الممارسة اللغوية في المحيط األسري للتلميذ تأثير واضح على إذ يبدو أن التعر 
بداعهتكوينه   وكذا تفكيره النقدي. وا 

 
 منهجية الدراسة: -1-3

استعمال المنهج الكمي التحليلي اعتمادا على المعطيات الميدانية قصد  البحثلقد استدعى 
وأخرى مزدوجة. والتقنية المستعملة جداول بسيطة  من خالل عرضالوصول إلى نتائج موضوعية 

أسئلة مفتوحة إلبداء أرائهم  10مغلقا و 25سؤاال  35ت نكانت تقنية االستمارة االستبيانية حيث تضم
 .2010 ينايرعن الظاهرة. أما عن المجال الزمني للدراسة فقد أجريت الدراسة في 

 
 مصادر البيانات: -1-4

العشوائية  استخدام العينة تمهذه الدراسة تنفيذ ية الالزمة لالمادية والزمن االمكانيات تماشيا مع
البسيطة بدل الحصر الشامل لمجتمع الدراسة ككل، حيث قمنا باستجواب عن طريق الطلبة الذين 
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 24-18بين  يتكونون ليصبحوا أساتذة في مؤسسات التعليم األساسي والثانوي. الذين يتراوح سنهم ما
 طالب وطالبة. 200حجم العينة بلغ سنة. و 

 
II- :نتائج الدراسة 
 

رغبة في ضبط وتحديد اللغات األم للمبحوثين في ظل تلك الخاصة بأوليائهم لمعرفة تأثيرها 
 (.2و 1) على التحصيل المدرسي للمبحوث وقفنا عند الجدولين

 
 (1)جدول 

 توزيع افراد العينة حسب لغة الوالد وحالة الرسوب
 

 الحالة 

 لغة الوالد

 المجموع يرسب لم رسب

  عدد  عدد  عدد

 100 136 41.2 56 58.8 80 العربية
 100 48 75 12 25 72 مازيغيةاأل

 100 8 - - 100 8 الفرنسية
 100 8 50 4 50 4 عربية أمازيغية

 100 200 36 72 64 128 المجموع
  الجدول بمعرفة الباحثة.المصدر: تم إعداد 

 
 64ّن أغلب المبحوثين رسبوا خالل فترة تمدرسهم بنسبة من الجدول أعاله يتبين لنا أ

 اجتازوا مراحل تعليمهم في المدرسة األساسية والثانوية بطريقة منتظمة. 36مقابل 
 

 ولمعرفة تأثيرا اللغة الذي يتكلم بها والد المبحوث على مدى رسوبه في السابق. نجد أن الذين
حين ي . ف%75وتزيد نسبة النجاح إلى  25 إلى الرسوبمازيغية تقل عندهم نسبة هم األؤ آبا يتكلم

 ترتفع نسبة من رسبوا خالل مراحل تعليمهم السابقة كلما كان الوالد يتكلم اللغة الفرنسية لوحدها بنسبة
100  58.8أو يتكلمون اللغة العربية فقط بنسبة . 
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للغة العربية وهي اللغة والعكس صحيح بنسبة للغة والدة المبحوث، فكلما كانت األم تتكلم با
ممن أمهاتهم  41.7 في الفصل حيث نجدرسوبه التي يبدأ الطفل بالدراسة بها كلما قلت نسبة 
لغة مزدوجة في  ممن رسبوا أمهاتهم تتكلمن 100تتكلمن اللغة العربية في البيت نجحوا مقابل 
 أدناه. 2ينه الجدول مازيغية( كما يبالبيت )اللغة العربية والفرنسية( أو )العربية واأل

 
ويمكن االستنتاج أنه كلما اتسعت عالقة المبحوث مع أفراد المجتمع من ذوي لغات مختلفة 

 تمكنهم من اللغات األخرى. عن لغته األم وأخص بالذكر المبحوثين المنحدرين من منطقة القبائل زاد

، وهذا لما يفرضه موضع عكس نظائرهم المنحدرون من مناطق تكون اللغة األم هي اللغة العربية
االتصال من خصائص سوسيولغوية ولما يفرضه واقع العالقة مع اآلخرين الذين يمكن أن يكونوا من 

مازيغية اقصائيا أو تزامنيا مع وي نفس لغة األم ليصبح استعمال اللغة األذنفس األصول ومن ثم 
هر كلغة تكوين خالل المراحل اللغة الفرنسية أو العربية وارد جدا خصوصا وأن هذه األخيرة تظ

 التعليمية في المدرسة األساسية.
 

وقال أن االكتساب الطبيعي ألي لغة من طرف األفراد، إنما يتم بطرق  برنستاينوأكد هذا 
متداخلة إلى درجة يصبح فيها أهم ما يشتركون ويجتمعون فيه في حالة التلقي والممارسة للغة األم 

إلى النمو البيولوجي للفرد الستعمالها  هذا األخير يؤدي جنبا إلى جنب الشعوري لها.الهو االلتقاط 
 .(Basil Bernstein, 1975)، في حياته بيسر وطالقة

 
  (2)جدول 

 توزيع افراد العينة حسب لغة الوالدة وحالة الرسوب
 

 الرسوبنسبة 
 لغة الوالدة

 المجموع لم يرسب رسب 
  عدد  عدد  عدد

 100 144 41.7 60 58.3 84 العربية
 100 44 27.3 12 72.7 32 مازيغيةاأل

 100 8 - - 100 8 عربية أمازيغية
 100 4 - - 100 4 عربية فرنسية

 100 200 36 72 64 128 المجموع
 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
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 (1شكل )
 فيه الرسوب تم الذي الطور

 
 
 
 
 
 
 
 

 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص
 

تكلم بها المبحوث في صغره )قبل الدخول إلى المدرسة(.  يولمعرفة مدى تأثير اللغة الت
الذي يبين لنا أن نسبة النجاح ترتفع عند المبحوثين الذي كانوا يتكلمون  (،3رقم )وقفنا عند الجدول 

)اللغة العربية  لغة مزدوجة ونممن كانوا يتكلم   100مقابل رسوب  40.5اللغة العربية بنسبة 
 مازيغية(.)اللغة العربية واللغة األ واللغة الفرنسية( أو

 
ومن هنا نجد أن التكلم باللغة العربية لوحدها في الصغر وهي اللغة الرسمية لتعليم تزيد من 

 دناه.انسبة النجاح لدى التلميذ كما يبينه لنا الجدول 
 

ثنية واالجتماعية والثقافية للمبحوثين. فبما أن األصول اإل هذه النتائج التي تبين اختالفا في
لغة األم هي اللغة المستهلكة األولى من طرف الفرد ومن ثم اللغة المنتجة من طرف األفراد ضمن 
أول المؤسسات التنشئوية الممثلة في األسرة، مما يعزز دور التنشئة اللغوية الوالدية في قولبة 

ية لألفراد باعتبار ممارسة لغة ما داخل البيت من طرف احد الوالدين وبشكل الممارسة اللغوية األول
 أخص األم يؤدي إلى توريثها آليا لألبناء.

 
حيث ال يختلف اثنان في اعتبار لغة األم هي اللغة األولى التي يتم فهمها، تعلمها ومن ثم 

في التفوق الدراسي أثناء مراحل  تملكها في المستقبل، وهذا ما سمح لمجموعة كبيرة من أفراد عينتنا
 دراستهم عندما تكون لغة األم المتداولة في البيت هي اللغة العربية وهي نفسها لغة الدراسة والتكوين.

2% 12%

24%

90%

الطور األول أساسي

الطور الثاني أساسي

الطور الثالث أساسي

الباكلوريا
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مع العلم أن المجتمع الجزائري تتباين فيه لغات أم أفراده بين جملة من اللغات العربية، 
 األمازيغية و حتى الفرنسية.

 
ذا المقام أنه حتى وان كانت لغة واحدة من تلك اللغات لغة المحيط وتجدر اإلشارة في ه

االجتماعي المصغر للطفل فانه قد تتوصل اثنين من بينهما أو ثالث لتكون اللغة المستعملة في 
إلى المحددات الجغرافية  وكذلكالبيت، تتباين تبعا للمركز االجتماعي لألسرة ومستواها االقتصادي 

 ثنية ...الخ.واإل
 (3)جدول 

 توزيع افراد العينة حسب اللغة التي يتحدث بها وحالة الرسوب 
 

 مدى الرسوب
 اللغة التي

 تحدث بهاي 

 المجموع لم يرسب رسب

  عدد  عدد  عدد

 100 148 40.5 60 59.5 88 العربية
 100 40 20 8 80 32 مازيغيةاأل

 100 4 - - 100 4 عربية أمازيغية
 100 4 - - 100 4 عربية فرنسية

 100 4 100 4 6 - أمازيغية فرنسية
 100 200 36 72 64 128 المجموع

 
 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
 

ذا ما عرجنا للغة التي يجيدها المبحوث اليوم بمدى رسوبه في السابق، نجد أن الذين  وا 
دون أكثر من ية أو اإلنجليزية أي اللذين يجمازيغييجدون اللغة العربية مع لغات أخرى كالفرنسية واأل

  .100 ثالث لغات هم الذين نجحوا خالل مسارهم الدراسي بنسبة
 

 62.5ممن يجدون لغة واحدة رسبوا خالل مشوارهم الدراسي كالعربية  100مقابل 
 .100مازيغية بنسبة والفرنسية أو األ

 
واإلتقان للغة، يتمثل النوع األول في وهنا نتكلم عن نوعين متمايزين ومختصرين للمهارة 

قدرات االستهالك اللغوي الذي يضم الفهم عن طريق السمع أو القراءة، بينما يتمثل النوع الثاني في 
 قدرات اإلنتاج اللغوي الذي يضم الكالم والكتابة.
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مبحوثين فقط  4وقد أفضت نتائج هذه الدراسة إلى أن التنوع في إتقان اللغات ضئيل جدا 
هذا يفسر منطلق كون أن كل لغة إنما ترتبط و  ا  مبحوث 200من يتقنون اللغات األربعة من بين م

خاصا ومن ثم ال يمكنها الوجود خارج العالقات التاريخية واالجتماعية باعتبارها  ا  ببيئة ما ارتباط
ية والثقافية نتاج الممارسات االجتماعية فهي إذا تتشكل وتتميز عن طريق الظروف النفسية والجغراف

 Louis Jean) ش في ظلها مالكوا مهاراتها ومستعمليهاـة التي يعيـذا االجتماعيـواالقتصادية وك

Calvet, 1999)   ممن يجيدون لغة واحدة فقط ممثلة مثال في اللغة العربية  ا  لهذا وجدنا عددا معتبر
في نفس الوقت وجدنا نسبة  كونها اللغة األم عند أغلب أفراد عينتنا إال أننا مبحوث. ورغم 128

 .4الجدول معتبرة منهم ممن رسبوا خالل مراحلهم التعليمية. كما يبينه 
 

 (4) جدول
 توزيع افراد العينة حسب اللغة التي يجيدها وحالة الرسوب

 
 مدى الرسوب

 اللغة التي
 يجيدها المبحوث

 المجموع لم يرسب رسب

  عدد  عدد  عدد
 100 128 37.5 48 62.5 80 العربية

 100 4 0 0 100 4 مازيغيةاأل
 100 4 0 0 100 4 الفرنسية

 100 - - - - - ليزيةجاإلن
 100 12 66.7 8 33.3 4 عربية أمازيغية
 100 20 20 4 80 16 عربية فرنسية

 100 8 0 0 100 8 أمازيغية  فرنسية
 100 4 100 4 - - ليزيةجعربية إن

 100 12 33.3 4 66.7 8 عربية  أمازيغية فرنسية
 100 4 100 4 0 0 ليزيةجعربية أمازيغية إن

 100 4 0 0 100 4 كل اللغات األربعة
 100 200 36 72 64 128 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
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 ( 5)جدول 
 توزيع افراد العينة حسب اللغة التي يجيدها ومدى تفوقه الدراسي

 
 مدى الرسوب

 التي  اللغة
 يجيدها المبحوث

 المجموع مقبول متفوق في المتوسط متفوق كثيرا

  عدد % عدد  عدد  عدد

 100 48 47.9 23 20.8 10 31.3 15 العربية

 100 - - - - - - - االمازيغية

 100 - - - - - - - الفرنسية

 100 - - - - - - - اإلنجليزية

 100 8 25 2 37.5 3 37.5 3 عربية أمازيغية

 100 4 - - 25 1 75 3 عربية  فرنسية

 100 - - - - - - - أمازيغية  فرنسية

 100 4 - - 25 1 75 3 عربية إنجليزية

 100 4 - - 25 1 75 3 عربية  أمازيغية فرنسية

 100 4 25 1 50 2 25 1 عربية  أمازيغية إنجليزية

 100 72 36.11 26 25 18 38.89 28 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـإعم ـدر: تـالمص
 

من الجدول نالحظ أن أغلب الطلبة الناجحين تم نجاحهم بدرجة مقبول أي دراجاتهم 
تم نجاحهم  28.9مقابل  36.1بنسبة  20من  12-10وعالماتهم تتراوح في المتوسط ما بين 

بنسبة وفي  20من  20-16 بين بتفوق كبير وهم التالميذ الذين تحصلوا على عالمات  تتراوح ما
ما بين درجات تفوقهم في المتوسط وهم الذين تحصلوا على  أوكان نجاحهم  25األخير نسبة 

 .20من  13-15
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أغلب الذين نجحوا بتفوق خالل  أنمتغير اللغة التي كان يجيدها التلميذ نالحظ  إدخالوعند 
لمن كانوا يتقنون اللغة  75 عأرباثالث  إلىمشوارهم الدراسي كانوا مزدوجي اللغة حيث وصلت 

 العربية الفرنسية أو العربية واالنجليزية، أو عربية أمازيغية فرنسية. 
 

الذي يبين لنا  التاليوفي كل ما ورد أعاله تأكيد على ما تم التوصل إليه من نتائج الجدول 
أو اللغات ككل بنسبة  هي اللغة الفرنسية واإلنجليزية أن اللغة المفضلة لتكوين المبحوثين الراسبين

100  مقابل فقط نسبة بسيطة ممن نجحوا يفضلون لو كانت لغة تكوينهم اللغة العربية بنسبة
30.8. 

 
وهي اللغة األم غير راضين على لغة التي يجيدونها اللغة في ن رغم نجاحهم و ن المبحوثاوك

 :يتكوينهم كما نالحظه في الجدول التال
 

 ( 6)جدول 
 ينة حسب اللغة التي يفضلها المبحوث وحالة الرسوبتوزيع افراد الع

 
 لرسوبا حالة

 اللغة
 المفضلة لدراسة

 المجموع لم يرسب رسب

  عدد  عدد  عدد

 100 52 30.8 16 69.2 36 العربية
 100 16 50 8 50 8 االمازيغية
 100 72 44.4 32 55.6 40 الفرنسية
 100 32 37.5 12 62.5 20 اإلنجليزية

 100 8 50 4 50 4 فرنسية عربية

 100 8 - - 100 8 فرنسية إنجليزية

 100 12 - - 100 12 اللغات األربعة
 100 200 36 72 64 128 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
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 (7)جدول 
  لرسوبتوزيع افراد العينة حسب رأيهم في مدى مساهمة لغة تكوينه في توسيع معارفه وحالة ا

 الرسوب حالة
 الرأي

 المجموع لم يرسب رسب
  عدد عدد عدد  عدد

 100 156 38.5 60 61.5 96 ساهمت
 100 44 27.3 12 72.7 32 لم تساهم
 100 200 36 72 64 128 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
 

ممن رسبوا خالل  72.7ن نسبة تبين أ (7)إن معاينة النتائج الموضحة في الجدول 
والسبب ي إثراء معارفهم العلمية مشوارهم الدراسي ذكروا أن اللغة العربية التي درسوا بها لم تساهم ف

، أو لعدم 81.8في ذلك حسب رأيهم لعدم تمكنهم من قراءة الكتب باللغات األجنبية بنسبة 
 ((.2) )شكل رقم .18.2تطور العلمي العصري بنسبة لمواكبتها ل
 

 لغة تكوينهم ساعدتهم في إثراء معارفهموا أن أجابو  لم يرسبوابلغت نسبة من وفي مقابل ذلك 
38.5 ذلك يكمن في أنها لغة مكنتهم من معرفة حضارتهم وتاريخهم العربي سبب ، وكان

 12.8، أو ألنها أوصلتهم لما هم فيه اآلن من مستوى تعليمي بنسبة 82اإلسالمي بنسبة 
 ((.3))شكل 

 
األساسية  عليملغة التفهي من المعروف أن اللغة الرسمية في الجزائر هي اللغة العربية وعليه 
واعون بأهمية  عينة الدراسةواإلجبارية بشكل رسمي طيلة المراحل األساسية والثانوية، إال أن أفراد 

تقريبا يكتفوا وباإلجماع التمكن من اللغات األخرى وبالحاجة لتطوير قدراتهم اللغوية وتحسينها فلم 
بما يتم الحصول عليه من مستويات خاصة باللغة من خالل اإلطار المدرسي. ومن هنا تظهر 
القدرات الشخصية والفردية النابعة أساسا من الوعي الفردي الذي يؤمن بضرورة التثقيف الذاتي من 

سجيل في المدارس الحرة خالل القراءات والمطالعات وصوال إلضافة دروس تدعيمية من خالل الت
المتخصصة في تعليم اللغات، والعتباره من طرفهم مصدر أساسي يحيل بالضرورة فعالية الذكاء 
الشخصي المستقي إما من الوسط األسري والمجتمعي باإلضافة إلى ما هو معطى ضمن اإلطار 

وبالفعل فقد أجاب ، غويةالمدرسي، مما يساهم في تنمية قدراتهم المعرفية من خالل تنمية قدراتهم الل
عددا معتبرا من المبحوثين ممن يتقنون على األقل ثالث لغات أن مستواهم الدراسي كان جيدا بنسبة 

100  100مقابل ذلك صرح ة فقط أن مستواهم الدراسي كان متوسطا.ددون لغة واحيممن يج 
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 (3شكل )
 رفهم حسب السببتوزيع افراد العينة الذين ساهمت لغة التعليم في اثراء معا

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص

 
 (4شكل )

 توزيع افراد العينة الذين لم تساهم لغة التعليم في اثراء معارفهم حسب السبب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص
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أبنائهم في المستقبل متعدد  عليمكون تين يريدون أ 44المبحوثين وبنسبة أغلب لهذا نجد 
ممن ذكروا أنهم يفضلون أن تكون لغة  26مقابل فقط  ،فرنسيةو  إنجليزية ،مازيغيةأاللغات عربية 

% 0، والفرنسية وحدها% 10، واإلنجليزية لوحدها% 18وتكوين أبنائهم باللغة العربية لوحدها 
 مازيغية وحدها.باللغة األ

 (8)جدول 
 اد العينة حسب لغة الوالد وتأثيرها على المستوى العلمي للمبحوثتوزيع افر 

 
المستوى التعليمي 
 للمبحوث

 لغة الوالد

 المجموع متوسط حسن جيد

  عدد % عدد  عدد  عدد

 100 136 5.9 8 52.9 72 41.2 56 العربية

 100 48 25 12 50 24 25 12 مازيغيةاأل

 100 8 - - 100 8 - - الفرنسية

 100 8 50 4 - - 50 4 ية أمازيغيةعرب

 100 200 12 24 52 104 36 72 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
 
 

مع جاءت  تناسق بياناته 8الجدول  يوضحولمعرفة تأثير لغة الوالد على مستواهم التعليمي، 
هم يتكلمون اللغة العربية أو العربية بأس بها ممن آبائ أن هناك نسبة التبين حيث  1جدول بيانات 

 على التوالي.  50و 41.2مازيغية كان مستواهم التعليمي جيد بنسبة األو 
ونفس المالحظة باإلمكان وضعها على لغة الوالدة وتأثيرها على المستوى الدراسي للمبحوث 

للمبحوث جيد بنسبة  فرنسية( كلما كان المستوى التعليمي فكلما كانت األم مزدوجة اللغة )عربية،
100 ،أمازيغية( كلما كان المستوى التعليمي  وكلما كانت األم مزدوجة اللغة في الكالم )عربية

مازيغية كلما كان مستواه التعليمي متوسط وكلما كانت تتكلم فقط األ، 100للمبحوث حسن بنسبة 
  .9كما يبينه الجدول  27.3بنسبة 
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 (9)جدول 
 حسب لغة الوالدة ومدى تأثيرها على المستوى التعليمي للمبحوث توزيع افراد العينة

 
 المستوى التعليمي
 للمبحوث

 لغة الوالدة

 المجموع متوسط حسن جيد

  عدد  عدد  عدد  عدد

 100 144 8.3 12 55.6 80 36.1 52 العربية

 100 44 27.3 12 36.3 16 36.4 16 االمازيغية

 100 8 - - 100 8 - - عربية أمازيغية

 100 4 - - - - 100 4 عربية  فرنسية

 100 200 12 24 52 104 36 72 المجموع

 ة. ـرفة الباحثـدول بمعـداد الجـم إعـدر: تـالمص
 

وعليه يعتبر المحيط الثقافي الذي يعيش فيه التلميذ من بين العوامل التي لها تأثير على 
في البيت مستخدمة ة والمحيط في تشابه اللغة الفتوفر مناخ ثقافي خصب في األسر  حياته الدراسية،

تساهم في نجاح ومواصلة الدراسة بزيادة مستوى التحصيل العلمي مستخدمة في المدرسة واللغة ال
  .وبالتالي عدم رسوبه

مواقفهم من اللغات األربعة المتداولة في  واتجاهات المبحوثين  7،6،5،4وتوضح االشكال
 الفرنسية واإلنجليزية. غية،مازيالجزائر. العربية، األ

 
ففيما يخص اللغة العربية واإلنجليزية ظهرت االتجاهات االيجابية أكثر حيث صرح نحو 

كما صرح أكثر من ثالث أرباع العينة أن ، مبحوث أنها تمثل لهم لغة القرآن 100نصف العينة أي 
ذا العصر الذي العلمي في ه عليموالت اللغة اإلنجليزية هي اللغة األولى في العالم وهي لغة التكوين

 .يسمى بعصر العولمة



 في الجزائرعلى معارف ونجاح الطفل  التكوينالتعليم و  تأثير لغة                                   صحة األسرة العربية والسكان  
 

 
32 

مازيغية والفرنسية ظهرت فيها االتجاهات السلبية حيث صرح نحو يخص اللغة األأما فيما 
68  كما في منطقة معينة، ولغة محصورة  هي إال لغة ثانوية ما مازيغيةأن اللغة األمن المبحوثين

وهي ، ولغة المستعمر أمام اللغة االنجليزية ثانوية ال لغةأن اللغة الفرنسية ما هي إ% 36صرح نحو 
الفكرة التي كانت متواجدة أثناء االستعمار الفرنسي والتي تزامنت مع قهر واضطهاد المستعمر 

رغم أن الفكرة السائدة عن هذه اللغة بعد االستقالل هي لغة العمل و النخبة واالرتقاء جزائريين، لل
 االجتماعي. 

 (4شكل )
 زيع افراد العينة حسب رأيهم في اللغة العربيةتو 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص

 
 (5شكل )

 توزيع افراد العينة حسب رأيهم في اللغة األمازيغية
 
 
 
 
 
 

 
 ة.ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص
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 (6شكل )
 لفرنسية توزيع افراد العينة حسب رأيهم في اللغة ا

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص
 

 (7شكل )
 توزيع افراد العينة حسب رأيهم في اللغة االنجليزية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة. ـرفة الباحثـبمع شكلداد الـم إعـدر: تـالمص
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البيت هي تصريحات المبحوثين فيما إذا كانت لغة األم وهي اللغة المتداولة في بالنسبة لو 
وكان مرد ذلك يكمن في  62مبحوث بنعم أي بنسبة  124األفضل في تكوين التلميذ، أجاب نحو 

% على تعليم  36،وقد وافق أنها اللغة المتكلم بها في الصغر فتكون بذلك اللغة المفهومة والواضحة
% اشترطوا ان 40 االطفال باللغات االجنبية  وذلك لتنويع الثقافات واكتساب المهارات وان حوالي

 يتزامن ذلك مع اللغة العربية .
 

باللغات األجنبية لوحدها قد تحرم الطفل مما يوفره له إتقان اللغة عليم التكما يرى البعض أن 
هذا من ناحية ومن ، االتزان الوجدانيتوفر له األم )عربية كانت أم أمازيغية( باعتبارها اللغة التي 

والمواطنة. ناهيك عما تملكه من المرجعيات األساسية لتكون شخصية  ناحية أخرى كونها لغة الهوية
 لذات.االتي تقيه من االنفصام الفكري وضياع  الطفل

 
أما بقية أفراد العينة فبقوا متمسكين برأيهم السابق كون اللغة العربية وهي اللغة الرسمية في 

لك أفضل لغة لتكوين الطفل خالل البالد وهي اللغة المتداولة بكثرة عند كافة الشعب فتكون بذ
وكان السبب في ذلك كوننا  24نسبتهم حوالي بلغت المرحلة التحضيرية أو األساسية من التعليم و 

 عرب وهي اللغة الرسمية للبالد.
 

III- الخالصة والتوصيات 
االستقالل حيث عمل االستعمار على لم يظهر الخالف اللغوي في الجزائر إال حديثا بعد 

بمحاربة الدين ومحاولة القضاء على وطنية البنية الثقافية التي تتكون ضمنها الشخصية ال تفكيك
اللغة السائدة واستبدالها بشكل محتشم بلغته باإلضافة إلى تحريف بعض اللهجات الشعبية وتكريس 

ة وأخرى مازيغية الثقافأفكرة إبراز التعارض بينهما فئة معربة اللغة والثقافة وأخرى مفرنسة اللغة 
 مازيغية الثقافة.أمعربة اللغة 

 
عمليات التنشئة  يتضح أن العمليات اللغوية التي تبدأ في سن مبكر من خالل ومن هنا

فتلعب دورا  االجتماعية والتي تستمر ألعمار متقدمة، تعمل على قولبة اتجاهاتهم في اتجاه معين
 .والثقافية وكذا العلمية كبيرا في تكوين الشخصية فردية
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بشكل إقصائي  وعليه فمواقف واتجاهات المبحوثين من استعمال لغة ما من اللغات األربعة
 والدفاع عنها كان مالزما لمحيطهم االجتماعي والثقافي الذي أنشئوا فيه.

 
الفكرية.  االبداعاتالدراسي وتطوير  التحصيل وعليه نجد أن للغة األم تأثير واضح على

تشبه لغة األم أو هي لغة األم مضاف إليها لغة أجنبية أخرى زاد نجاح فكلما كانت اللغة المدرسة 
 والعكس صحيح.  منهمالتلميذ خاصة الموهوب 

 وتخلص الدراسة الى التوصيات التالية:
تنظيم دورات تدريبية لمعلمي المراحل االبتدائية حول أساليب التعامل مع األطفال لتنمية  -

 اللغات المستعملة في الجزائر.  لديهم بمختلف اإلبداعيةالقدرات 
الدائم بين األسرة والمدرسة في سبيل تحقيق وعي األسرة على أهمية اللغة لدى  االتصال -

 األطفال. 
عقد ندوات لتوعية الوالدين بكيفية تنشئة أبنائهم على اللغة المستعملة في المنظومة  -

 التربوية. 
ل ما يقدم له من الكتب والقصص ووسائل بتنمية تفكير الطفل من خال االهتمامضرورة  -

 (. ، االنجليزيةالفرنسية ،مازيغيةاإلعالم المختلفة بمختلف اللغات )العربية، األ
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 رعاية الوليد ووفيات
 في الجزائر حديثي الوالدةالمواليد 

 
 1صليحة برادعية

 
 صـلخستم -

 وفيات ظلت فقد ذلك، ومع الماضية، العقود خالل البلدان معظم في انخفاضا   األطفال وفيات شهدت
 .كبير حد إلى هي كما الجدد المواليدو  األمهات

 
الوقاية من وفيات المواليد الجدد، فحاالت المرض  مهمة بشكل واضح في منةإن ممارسة الوالدة اآل

 ،تتطلب التعرف عليها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن بعد والدة الطفلحديثي الوالدة والعدوى التي تصيب 
المدربة ممن يشرفون على الوالدة تخفيف حدتها بإنعاش المولود الجديد من  طبيةبحيث يستطيع أحد الكوادر ال

 اق. اإلغماء واالختن
 

لهذا يمكن تفادي هذه النسبة من الوفيات إذا تم الكشف المبكر لها أثناء المراقبة الطبية لألمهات عن 
حالة النمو المقيد، والمعالجة المبكرة ألمراض األمهات، وتوفير التغذية الجيدة على طريق التعرف الصحيح 

 لهن. 
 

عن األسباب االجتماعية ، و المواليد الجددالكشف عن الحالة الصحية لفئة وتهدف هذه الدراسة إلى 
فهم الدور الذي تقوم به المرأة عند وكذلك  لوفيات المواليد الجدد تؤديالثقافية التي  وكذلكواالقتصادية 

 اجتيازها مرحلة الحمل والوالدة.
 

لتي توفير الرعاية الجيدة النوعية قبل الوالدة، امجموعة من التوصيات أهمها  الىوخلصت الدراسة 
تنفيذ التدخالت الوقائية، والعالجية بما في ذلك التحصين و  املة من الخدمات الصحية والتغذيةتقدم حزمة ش

 والنساء الحوامل، والتحصين االعتيادي لها.الدة و حديثي الضد الكزاز الذي يصيب 
 

 ،الكشف الطبي، المستوى المعيشي ة،، الوالدة اآلمنوفيات حديثي الوالدةمواليد الجدد، الرعاية، ال: المفتاحية الكلمات
 .الجزائر

                                                           

  nasimasocio@yahoo.fr .، الجزائر2باحثة في مخبر التغير االجتماعي وطالبة دكتوراه، جامعة الجزائر  1

mailto:nasimasocio@yahoo.fr
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I- مقدمــة 

احتمالية وفاة مولود جديد خالل الفترة التي تمتد بين لحظة ميالده  حديثي الوالدةتعني وفيات 
 يوما من حياته. 28وقبل بلوغ 
 

، أن 2004الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، التي تعود إلى سنة  اإلحصاءاتوتبين 
ن جميع وفيات المواليد ،و يوما من حياتهم 28مليون طفل توفوا مابين اليوم األول و 3.7حوالي  ا 

 )منظمة األمم المتحدة للطفولة،،الجدد تحدث في الدول النامية ذات الدخل المتدني والمتوسط
2009.)  

 
 الدولي المؤتمر أهداف أهم بين منالمواليد الجدد  ووفيات اإلنجابية الصحة كانت لهذا

 خفض إلى الدولي المجتمعتم خالله دعوة  حيث .1994 سنة القاهرة في المنعقد والتنمية انللسك
 أمرا كان واالحتياجات الموارد بين التوفيق أن غير مسبباتها، على بالقضاءالمواليد الجدد  وفيات
 هذا إلى الوصول دون تحال الهيكلي التعديل وبرامج الميزانيات وتقلص السكاني فالنمو صعبا
 .الهدف

  
تقدم أي بلد مرهون بوضع استراتيجيات واضحة من أجل الوصول إلى األهداف  إن

المنشودة، وال يمكن أن يتحقق ذلك دون االعتماد على الدراسات واألبحاث العلمية التي تّوفر 
البيانات واإلحصائيات من خالل تسليط الضوء على الواقع االجتماعي واالقتصادي والثقافي 

 لمجتمع.والصحي ل
 

 مشكلة الدراسة 1-1-
 فقد ذلك، ومع الماضية، العقود خالل البلدان معظم في انخفاضا   األطفال وفيات شهدت

 ما الجدد المواليد وفيات تمثل حيث كبير حد إلى هي كما الجدد المواليدو  األمهات وفيات ظلت
 اليوم في للوفاة فلالط تعرض احتماالت أن هذا ويعني .الرضع األطفال وفيات من% 60 يقارب
 .واحد شهر عمر في الوفاة احتماالت من ضعف 500 بحوالي أكثر الحياة من األول
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 الوالدة، بعد األول األسبوع في% 75 إلى يصل وما ،%50 حوالي  نسبتهم تبلغ حيث
 .الكبرى الصحراء جنوب أفريقيا وفي آسيا جنوب في المواليد وفيات من مطلق عدد أكبر ويحدث

 
الوالدة إلى حاالت العدوى الحادة بما في ذلك بعد وفيات ما الع السبب الرئيسي لحاالت ويرج

وتشير المبكرة، العفن وااللتهاب الرئوي، والكزاز واإلسهال صعوبة التنفس بعد الوالدة، والوالدة 
تقع % من جميع وفيات المواليد الجدد إذ يمكن أن 32التقديرات إلى أن العدوى الحادة تتسبب في 

 هذه الوفيات في أي وقت أثناء الشهر األول من الحياة.
 

أسبوعا من الحمل(، تتسبب بصورة  36)الوالدة في فترة تقل عن المبكرة كما أن الوالدة 
% من وفيات المواليد الجدد، إذ أن األطفال المولودين قبل األوان  يجدون 27مباشرة في حدوث 

ال الذين يكملون مدة الحمل في إطعامهم، والمحافظة على صعوبة أكثر من تلك التي يجدها األطف
 للعدوى. المستوى الطبيعي لدرجات حرارة أجسامهم، وتحملهم

 
، فإنها تبين أن 2007-2000وحسب آخر التقديرات الدولية التي غطت الفترة الممتدة مابين 

 الوالدة.غرام عند  2500من  أقل اي بنقص وزن% من جميع المواليد الجدد يولدون 15
 
أو عن انحصار النمو المبكرة عن الوالدة  ،غالب األحيانينتج نقص الوزن عند الوالدة، في  

 .حديثي الوالدة% من وفيات 80-20داخل الرحم، فهو أحد العوامل وراء وفاة 
 

كما يعد انحصار النمو داخل الرحم، الذي يشير إلى النمو المحصور أو المقيد للجنين أثناء 
د المخاطر المؤدية إلى حدوث الوفيات قبل الوالدة وأثنائها وبعدها، وعلى غرار الوزن الحمل أح

المنخفض عند الوالدة، فإن النمو المحصور للجنين مرتبط أيضا بنقص تغذية األمهات واعتالل 
 صحتهن.
 
الجزائر حوالي ربع نسبة وفيات الرضع  يوما في 28-0 حديثي الوالدةوفيات  نسبةتشكل و 
 أيام حوالي النصف. 7-0هذه مثلت نسبة وفيات الرضع المبكر  نسبة وفيات الرضعوضمن 
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 سبب بقاء هذا المعدل في الجزائر نوعا ما مرتفعا. البحث عنالدراسة  هذه تتناوللهذا 
 
للمسللتوى التعليمللي لللألم والمسللتوى المعيشللي لألسللرة دور فللي الرعايللة الصللحية للوليللد وهللل فهللل 

 ممارسات االجتماعية في التأثير على وفيات األطفال .هناك دور لبعض ال
 

  الدراسةهداف أ -1-2
 :تهدف الدراسة الحالية الى مايلي

 الحالة الصحية لفئة المواليد الجدد.  إلقاء الضوء على 
  دي لوفيات المواليد الجدد.ؤ األسباب االجتماعية واالقتصادية وكذا الثقافية التي تإبراز 
 وم به المرأة عند اجتيازها مرحلة الحمل والوالدة.فهم الدور الذي تق 
 

 منهجية الدراسة -1-3
 متعدد المتغيرات. المنهج الكمي ذو التحليل  هوالمنهج المستعمل في هذا البحث 

 
  مصادر البيانات -1-4

النساء المتزوجات، اللواتي أنجبن  لعينة منفي هذه الدراسة ببحث ميداني تمت االستعانة 
 30إلى  فبراير 12م إجراء البحث الميداني خالل فترة تتين السابقتين للدراسة، حيث خالل السن

 .2010مارس 
 

واليات الوسط )والية الجزائر، والية البليدة، والية  كان البحث متعدد األبعاد من حيث اختالف
ة... بومرداس(. ومن حيث المناطق حسب درجة التحضر وكذا من حيث الفئات العمرية والتعليمي

 لألمهات. 
 

معاينة، وهو عدد النساء اللواتي أنجبن خالل السنتين السابقتين للونظرا لعدم وجود إطار 
، ثم االعتماد على طريقة العينة باعتبارها تقنية تهدف إلى بناء 2009-2008أي في سنة  للمسح

المسحوبه مجتمع نموذج معبر عن المجتمع الكلي، بغية الوصول إلى نتائج قابلة للتعميم على ال
 منه. 
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 :سيدة  500وقد روعي في اختيار مفردات العينة البالغ عددها 
 .كون المرأة متزوجة زواجا شرعيا 
 2009أو  2008 عامي أن تكون قد حملت ووضعت خالل. 
 ة الجزائر، البليدة، أو بومرداس.أن تكون مقيمة دائمة إما في والي 

 
II- نتائج الدراسة 
 لألمهات واهتمامهن بصحة المولود:المستوى التعليمي العالقة بين  -2-1
 

 (1)جدول 
 توزيع نساء العينة حسب المستوى التعليمي وتاريخ أول كشف

 
 تاريخ أول كشف

 

 المستوى التعليمي

 الشهر الثاني الشهر األول
الشهر 
 الثالث

الشهر 
 الرابع

 المجموع لم تكشف

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 65 12.3 8 12.3 8 12.3 8 12.3 8 50.8 33 أمي

 100 145 27.6 40 - - 16.4 24 33.8 49 22.1 32 ابتدائي

 100 157 10.2 16 - - 5.1 8 10.2 16 74.5 117 متوسط

 100 80 - - 10 8 - - - - 90 72 ثانوي

 100 53 - - - - - - - - 100 53 جامعي

 100 500 12.8 64 3.2 16 8 40 14.6 73 61.4 307 المجموع

 المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. 
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بلغت حملهن في الشهر األول تابعن النساء اللواتي نسبة أن  (1)تبين نتائج الجدول 
 في الشهر الرابع.تابعنه % ممن 3.2% مقابل 61.4

 
أن النتائج تظهر ولمعرفة تأثير المستوى التعليمي على فترات المراقبة الطبية المنتظمة 

% 12.3% من النساء األميات يراقبن في الشهر األول، مقابل ثالثة نسب متساوية 50.8حوالي 
الثالث و الرابع، إضافة إلى نفس النسبة للواتي لم يتلقين أي  و ر الثانيو من النساء يراقبن في الشه

 كشف.
 

لشهر الثاني، مقابل % من النساء ذوات المستوى االبتدائي يراقبن في ا33.8في حين نسبة 
 % لم يتلقين أي كشف.27.6

 
% ذهبن للكشف 74.5مستوى التعليمي المتوسط فنجد نسبة ال ىاألمهات الحاصالت علأما 

 % في الشهر الثاني وللواتي لم يتلقين الكشف.10.2في الشهر األول مقابل نسبتين متساويتين 
 

ذهبن للكشف أثناء الشهر األول  في حين نجد ذوات المستوى التعليمي الجامعي والثانوي
 % على الترتيب.90% و100بنسبة 

 
أن للمستوى التعليمي تأثير على أول كشف  يالحظهذا الجدول بيانات ومن خالل تحليل 

فترة  منعلى الكشف، والتزامالألم الحامل، فكلما ارتفع المستوى التعليمي لألم كانت أكثر حرصا 
ووعيهن بأهمية إجراء الفحوص الالزمة أثناء الشهر األول من وهذا إلدراكهن  مبكرة من الحمل 

 الحمل وهذا ما يقلل نسبة إصابة أطفالهن باألمراض بعد الوالدة مباشرة.
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  (2)جدول 
 توزيع نساء العينة حسب المستوى التعليمي وفحص الرضيع بعد الوالدة 

 

 

 

    

        

 33 50.8 32 49.2 - - 65 100 

 72 49.7 73 50.3 - - 145 100 

 91 58 66 42 - - 157 100 

 32 40 40 50 8 10 80 100 

 29 54.7 24 45.3 - - 53 100 

 257 51,4 235 47 8 1,6 500 100 

 إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. المصدر: تم 

 
النساء اللواتي أخذن مولدوهن الرضيع إلى الفحص خالل الشهر ان نسبة  (2ويبين الجدول )

 قمن بذلك.لم ي% 1.6% مقابل 51.4 بلغتاألول 
 

وعند إدخال متغير المستوى التعليمي لمعرفة تأثير هذا األخير في مدى أخذ الرضيع إلى 
النساء األميات اللواتي أخذن مولودهن إلى الفحص  نسبة  أنهرت النتائج أظالفحص بعد الوالدة، 

 % لم يأخذن مولودهن للفحص.49.2% مقابل 50.8بحولي قدرت 
 

% 49.7% لم يأخذن مولودهن للفحص عند ذوي المستوى االبتدائي، مقابل 50.3نسبة  وأن
 أخذن رضيعهن للفحص مباشرة بعد الوالدة.

 
% من النساء أخذن مولودهن للفحص مقابل 58متوسط فنجد نسبة أما ذوات المستوى ال

 % لم يأخذنه.42
 

% 40% من النساء ذوات المستوى الثانوي لم يأخذن طفلهن للفحص مقابل 50نسبة  وأن
 للواتي أخذنه.
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% 45.3لهن للفحص مقابل ا% أخذن أطف54.7أما عن ذوات المستوى الجامعي فنجد نسبة 
 لم يأخذنه.
 

النساء ذوات المستوى التعليمي المرتفع أخذن مولودهن للفحص بنسب متفاوتة  أن والخالصة
لدرايتهن التامة بضرورة أخذ مولودهن الرضيع للفحص من أجل االطمئنان على صحته، وتجنيبه 

 حياة.البعض المشاكل الصحية التي قد تصيبه أثناء أيامه األولى من 
 

 بصحة المولود: هتمامالواالمستوى المعيشي لألسرة العالقة بين  -2-2
 
 (3)جدول 

 توزيع نساء العينة حسب المستوى المعيشي لألسرة وتاريخ أول كشف على الحمل 

 
 شهر الكشف 

 األول

 

 المستوى المعيشي

 الشهر الثاني الشهر األول
الشهر 

 الثالث

الشهر 

 الرابع
 المجموع لم تكشف

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 212 18.9 40 3.8 8 15.1 32 23.1 49 39.1 83 فقيرة

 100 231 10.4 24 - - 3.5 8 10.4 24 75.7 175 متوسطة

 100 57 - - 14 8 - - - - 86 49 غنية

 100 500 12.8 64 3.2 16 8 40 14.6 73 61.4 307 المجموع

 المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. 
 

 الطبي خالل الشهر األول بالفحصقاموا العينة أن أغلب أفراد  3ائج الجدول توضح نت
 %.61.4 بنسبة

 



 صحة األسرة العربية والسكان                                                   رعاية الوليد ووفيات المواليد الجدد في الجزائر

 
45 

تليها النساء المنتميات إلى  نساء األسر الغنية % بين 86ونالحظ أن النسبة بلغت حوالي 
% فقط من النساء المنتميات للطبقات 39.1بينما ال تقوم إال % 75.7الطبقة المتوسطة بنسبة 

 .بإجراء الفحص ةالفقير 
وقد بلغت نسبة من قمن بإجراء ضعف قدرتهن الشرائية  ببسبالفقيرات وال تقوم النساء 

من لم يقمن بالكشف بلغت حوالي  نسبةوهي نسبة كبيرة، كما أن  %15.1شهر الثالث الكشف في ال
 .وهي نسبة معتبرة 18.9%

الذي  ²كار ذلك بأختبار ويظه، المادية الصعبة تجعلهن ال يلجأن إلى الكشف هنفظروف
 يؤكد وجود عالقة قوية معنوية بين المتغيرين.

 
 (4)جدول 

 توزيع نساء العينة حسب دخل األسرة بالدينار الجزائري والرعاية الصحية للرضيع خالل فترة النفاس
 

 

 

    

        

 100 48 16.7 8 50 24 33.3 16 بدون دخل

15000أقل من   56 49.1 58 50.9 - - 114 100 

15000-25000  65 50.4 64 49.6 - - 129 100 

25000-35000  35 46.1 41 53.9 - - 76 100 

35000-45000  16 66.7 8 33.3 - - 24 100 

45000-55000  16 50 16 50 - - 32 100 

55000أكثر من   37 60.6 24 39.4 - - 61 100 

 100 16 - - - - 100 16 دون إجابة

 100 500 1.6 8 47 235 51.4 217 المجموع 

 المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. 
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عند الطبيب مقابل  % من النساء اخذنة رضيعهن51.4نالحظ أن  (4)من خالل الجدول 

% من النساء اللواتي بدون دخل لم يأخذن 50أن نسبة  كما نالحظلم يأخذن رضيعهن  47%
ذوات الدخل أن في حين  ،% أخذن رضيعهن عند الطبيب33.3مقابل  فترة النفاس أطفالهن خالل

% مقابل 53.9لم يأخذن طفلهن عند الطبيب بنسبة   ،دج 35000-دج 25000المنخفض ما بين 
دج فنسبة من أخذن  55000أما ذوات الدخل المرتفع أكثر من  ،الطبيب % أخذن طفلهن عند46.1
أن النساء  على هذا ما يدلو  يأخذن% 60,65% مقابل 39,34عهن عند الطبيب كانت يرض

الفقيرات تقمن بالمعالجة الطبيعية التقليدية ألطفالهن لقلة دخلهن، واعتقادهن الكبير أن بعض 
أما  ،الطفل بديهية ومتداولة بينهم ال تستدعي المعالجة الحديثة اإلصابات الطفيفة التي يصاب بها

ذوات الدخل المرتفع فالبحبوحة المالية التي يعيشونها وخوفهن الكبير على أبنائهن يجعلهن يتجهن 
 .مباشرة عند الطبيب في حالة ما إذا أصيب رضيعهن بأي سوء

 بصحة المولود هتمامالواا معدد الوالدات والمباعدة بينهالعالقة بين  -2-2
 (5)جدول 

 توزيع نساء العينة حسب عدد األطفال وأخذ الرضيع الى الطبيب
 

 

    

        

1 – 2 112 53.6 89 42.6 8 3.8 209 100 

3 – 4 57 46.3 66 53.7 - - 123 100 

5 – 6 48 50 48 50 - - 96 100 

7 – 8 40 71.4 16 28.6 - - 56 100 

9 – 10 - - 16 100 - - 16 100 

 257 51.4 235 47 8 1.6 500 100 

 المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. 
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 بلغتنالحظ أن النساء اللواتي أخذن أطفالهن إلى طبيب بعد الوالدة  (5)من الجدول 

 % لم يأخذن أطفالهن.47% مقابل 51.4
طفل أخذن رضيعهن بعد الوالدة خالل الشهر األول  2-1أن اللواتي لديهن من  كما نالحظ

 % للواتي لم يأخذنهم.42.6%، مقابل 53.6بنسبة 
 

أطفال لم يأخذن أطفالهن خالل  4-3% للواتي لديهن من 53.7نسبة  أن في حين نجد
أن اللواتي  كما نالحظالطبيب.  الىاتي أخذن أطفالهن % للو 46.3الشهر األول من الوالدة مقابل 

طبيب  على% للواتي عرضن أطفالهن 50أطفال كانت عندهن نسبة متساوية  6-5لديهن من 
 الطبيب. الىوللواتي لم يأخذن أطفالهن بعد الوالدة 

من هنا نالحظ أن النساء الالتي لديهن عدد قليل من األطفال أو متوسط هن اللواتي أخذن 
أطفالهن عند الطبيب، وهذا راجع إلى قلة الخبرة في التعامل مع األطفال الرضع، على عكس اللواتي 

الشيء الذي يؤثر سلبا على صحتهم في  لديهن عدد كبير من األطفال، وهذا يرجع لعامل الخبرة.
 .هحالة وجود مضاعفات صحية مما يزيد من ارتفاع حاالت الوفيات بين الوالدات المبكر 

 (6)ل جدو
 توزيع نساء العينة حسب استعمال وسائل تنظيم األسرة ووفيات األطفال

 

 

 

   

      

 16 14.2 97 85.8 113 100 

 243 62.8 144 37.2 387 100 

 259 51.8 241 48.2 500 100 

 م إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. المصدر: ت
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%مقابل  51.8حدث لهن حالة وفاة طفل بنسبة العينة أن أغلب أفراد  6تبين نتائج الجدول 
 .الا% لم يفقدن أطف48.2

  
وفيات األطفال بين غير المستعمالت لوسائل تنظيم  كما يشير الجدول الى ارتفاع حاالت

 .األسرة
ة بين حملين متقاربة زادت احتماالت الوفاة في صفوف تر فال ، أنه كلما كانتوهذا يؤكد

 األمهات واألطفال على حد السواء.
ونفس المالحظة يمكن ذكرها فيما يخص الوالدات الميتة، فمن نتائج هذه الدراسة أن اللواتي 

 %.67.1، هن اللواتي لم يحدث لهن حالة والدة ميتة بنسبة لتنظيم األسرةاستعملن وسائل 
طبيب شعبي أو عراف بنسبة  الىبرهن ويفسر إقبال اللواتي حدث لهن وفاة طفل وهذا مما ي

% للواتي لم يحدث لهن حالة وفاة طفل فاليأس التي تشعر به النساء الفاقدات 14.7% مقابل 28.3
ألبنائهن يجعلهن يتجهن إلى أي نوع من أنواع التداوي بغية إبقاء أبنائهن أحياء، أو اإلنجاب فكم 

اتجهت عند األولياء الصالحين وعند العرافين وقدمت قرابين من أجل إبقاء أبنائهن أحياء،  من امرأة
 .(7)كما بينه الجدول 

 
 (7)جدول 

 توزيع نساء العينة حسب حدوث وفيات الرضع والذهاب الى طبيب شعبي او عراف 

 

 

    

       

 32 28.3 81 71.7 - - 113 100 

 56 14.7 323 83.4 8 2.1 387 100 

 88 17.6 404 80.8 8 1.6 500 100 

 المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحثة. 
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III-  التوصياتالخالصة و 

قبال على المراقبة تبين النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة إلى أن اإل
له األثر البالغ  سيما على صعيد رعاية األمومة أثناء الحمل وعند الوالدة وبعدها، الصحية لألم، ال

 .وفيات حديثي الوالدةعلى 
 

ألثر الواضح للمستوى االقتصادي لألسرة على كل من المتابعة المبكرة نتائج اكما أظهرت ال
ة، حيث أن األمهات الالتي ينتمين ألسر ذات مستوى مرتفع زيارات للمتابع 3أو القيام بأكثر من 

أكثر حرصا على ذلك مقارنة باألمهات الالتي ينتمين ألسر منخفضة المستوى كما أن األمهات 
المنتميات لألسر الغنية هن األكثر إقباال لفحص أطفالهن عند األطباء المختصين خالل الشهر 

 األول من الحياة.
 

االقتصادي أيضا على نسب المتابعة عند الطبيب، أو الوالدة تحت كما يؤثر المستوى 
ن عند طبيب مختص مع ارتفاع إشراف كادر طبي مؤهل، حيث لوحظ ارتفاع نسبة من فحصه

زاد مستوى أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة كما يالحظ  . كما بينت نتائج هذه الدراسة دخلهن
عت نسبة استعمالها لوسائل منع الحمل و التي أثرة بنسبة كبيرة على رعايتها الصحية لرضيعها وارتف
 . تنظيم األسرة% ممن ال تستعملن وسائل 62.8 فقدان األطفال حيث ذكرت نسبة

 
فكلما كانت الرعاية  صحة الطفل،و صحة األم االرتباط القوي بين ومن كل ذلك نستنتج 

ست باإليجاب على صحة طفلها خاصة في األيام الصحية لألم جيدة أثناء حملها ووضعها كلما انعك
األولى من العمر، كذلك كلما ارتفع المركز االجتماعي للوالدين زادت الرعاية الصحية لألطفال 

 وبالتالي قلة الوفيات بينهم. 
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 التالية:يمكن الخروج بالتوصيات ومن خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
 
   الجيدة النوعية قبل الوالدة، التي تقدم حزمة شاملة من الخدمات توفير الرعاية ضرورة

 الصحية والتغذية.
  تنفيذ التدخالت الوقائية، والعالجية بما في ذلك التحصين ضد الكزاز الذي يصيب

 المواليد الجديدة و النساء الحوامل، والتحصين االعتيادي لها.
  طبيب، أو ممرضة أو قابلة عند  )ة،توفير إمكانية الوصول إلى الكوادر الصحية الماهر

 .(الوالدة
  القيام بزيارة خاصة بعد الوالدة لكل أم ومولود جديد، وذلك في أسرع وقت ممكن بعد

ساعة من لحظة الوالدة إلى  24الوالدة، ويكون الوضع المثالي إلتمام هذه الزيارة خالل 
ذلك خالل أربعة إلى ستة جانب القيام بزيارات إضافية في أواخر األسبوع األول، وبعد 

 أسابيع.
   توفير الرعاية األساسية لجميع المواليد الجدد بما في ذلك الشروع في الرضاعة ضرورة

الطبيعية أثناء الساعة األولى بعد الوالدة، والرضاعة الطبيعية الخالصة، ومكافحة 
 .العدوى، وتوفير الدفء
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  في القوى العاملةتقدير حجم 
 هجرية  1445حتى عام  مدينة الرياض

 
 1 سلوى لطفي الخياط

 
 صـلخستم -

 هائلة بسرعة والمهارات والمعلومات التكنولوجيا واستقدام األموال رؤوس انتقال في هائل   تطورا   حاليا   العالم يشهد
 وما الرياض مدينة في السكان ألعداد المضطردة الزيادة ضوء وفى. الوطني االقتصاد مفاهيم علي سيؤثر مما ومتزايدة

 للقوى األساسية السياسات احد تحقيق على فضل, واالقتصادية االجتماعية التنمية أهداف لتحقيق عاملة قوى من تطلبهت
 نسبة تبلغ نمابي% 40 من يقرب ما إلى نالسعوديي العاملين نسبة ثباتل  ونظرا  ". السعودة" بعملية تعرف والتى العاملة
 النسبة تلك تزيد بينما% 33 نسبة إلى نالسعوديي للعاملين المشاركة معدل وانخفاض%. 60 السعوديين غير العاملين

 :التالية األهداف تحقيق الى ويهدف %72 نسبة إلى نالسعوديي غير العاملين بين
 

 الرياض نةمدي فى العاملة القوى حجم جوانب لبعض الماضية االتجاهات على التعرف . 
 هجرية 1445 عام حتى الرياض لمدينة العاملة القوى تقدير. 
 العاملة القوى لجوانب الرياض مدينة تواجه التي القضايا أهم تحديد. 

 

 -سعودي) والجنسية النوع بحسب للسكان العمل قوة في المساهمة نسب على المستخدمة التقدير طريقة وتعتمد
 الذكور بين للسعوديين المساهمة لنسب واضحا اختلفا الصدد هذا في المحسوبة تالتقديرا تعكس حيث(. سعودي غير

ناثا ذكورا أيضا السعودية غير للعمالة أيضا النمط هذا يختلف كذلك. واإلناث  صورة في المساهمة نسب تلك وتعكس. وا 
 واضحا نمط ذلك ليعكس املةالع القوة حجم تحديد في ونوعية عمرية فئة لكل السكان بأعداد هاحيترج يمكن معدالت

عدادها الوطنية البشرية الموارد بناء أهمية: التالية التوصيات إلى الدراسة خلصت قدو  .نسبال لهذه  لمواجهة وتأهيلها وا 
 في االستثمار وتشجيع إنتاجيته, مستوى ورفع المواطن, مهارات تنويع ضرورة. للسكان والمتغيرة المتجددة الحاجات
 لمقابلة االقتصادية الظروف وتهيئة واالجتماعية, الصحية الرعاية من المزيد تحقيق أهمية. البشرية التنمية مجاالت
 .للسكان المتزايدة األعداد

 
 .السعودة – البطالة – النشطة المساهمة نسبة – العاملة القوى :المفتاحية الكلمات

 

                                                           

 .السعوديةجامعة الملك عبد العزيز،  –، وبكلية العلوم للبنات ، مصرجامعة كفر الشيخ –مدرس بكلية التجارة  1
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I- مقدمــة 
أسرع حواضر العالم نموا. من مدينة  اهالحقائق التي تواجه مدينة الرياض, كون أهممن لعل 

فقد تضاعف عدد سكانها أكثر من مائتي مرة كما تضاعفت مساحتها أكثر من ألف مرة منذ عام 
األمر الذي يلقى بكثير من األعباء  هجرية(. 1417)الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،  هـ. 1350

ة. ولتجنب ما قد يصاحب هذا النمو من آثار والمتطلبات من جميع الجوانب االجتماعية واالقتصادي
سلبية على مجتمع المدينة وبيئتها وثقافتها وهويتها وتراثها فإن الحاجة تبدو ملحة نحو تبنى دراسات 
متعددة لتناول أبعاد تلك القضايا الهامة, بما يساعد متخذي القرار والمخططين في تبني البرامج 

 ضوعة. الفاعلة من أجل تحقيق األهداف المو 
  

وتمثل قواعد البيانات أحد المدخلت األساسية لبناء األهداف الكمية في عملية التخطيط, 
وكذلك أحد المعايير والمؤشرات األساسية في عمليات التقويم لعمليات التخطيط االستراتيجي في 

سة األسرة عام ويعتبر درا كافة المجاالت ومنها ما يتعلق بجوانب السكان واإلسكان والقوى العاملة.
هـ أحدث دراسة في سلسلة الدراسات السكانية في مدينة الرياض ويشمل البيانات والمعلومات  1425

)الهيئة العليا  عن العديد من الجوانب السكانية واالقتصادية واالجتماعية والنقل والمجمعات السكنية.
 .(1425لتطوير مدينة الرياض، 

 
ل  في انتقال رؤوس األموال واستقدام التكنولوجيا والمعلومات ويشهد العالم حاليا  تطورا  هائ

وطنيا  في  ىمفاهيم االقتصاد الوطني . ولن يبق ىوالمهارات بسرعة هائلة ومتزايدة مما سيؤثر عل
ذا أرادت أي دولة أن تبق ىالقو  ىاالقتصاد الوطني سو  قدرتها التنافسية  ىعل ىالعاملة الوطنية . وا 
ا فأن مكمن ذلك  الحقيقي يدور حول االهتمام بقوة العمل الوطنية وتحسين وأن تطور اقتصاده

فالقوى العاملة تعتبر الدعامة األساسية للقتصاد القومي ألي دولة مهما كان نظامها  مهارتهم.
أي مجتمع يعتبر أهدارا لموارده,   فيعدم توظيف القوى العاملة توظيفا كامل  أناالقتصادي, كما 

 مكن أن يتعرض له من أضرار اقتصادية واجتماعية.فضل عما ي
 

هـ. وقد زاد هذا 1425( نسمة في عام 4.260.000وقد بلغ عدد سكان مدينة الرياض )
(  نسمة في فترة الثمان سنوات 1.160.000بمقدار ) 1417الحجم عن سكان مدينة الرياض عام 

( 3.100.000قد بلغ ) 1417 الماضية, حيث كان الحجم الكلى لسكان مدينة الرياض في عام
. وهذه الزيادة المطردة والمستمرة لمدينة الرياض (ـه 1425)الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، , نسمة

( تشكل طلبا متزايد على جميع الخدمات والتي الشك سوف 1) في حجم السكان كما يوضحها جدول
جتماعية واالقتصادية من حيث حجمها تلقى بظللها على زيادة العرض المطلوب من الخدمات اال
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تقدير القوى  األخصونوعيتها, مثل الخدمات التعليمية والطلب المتزايد من الوحدات السكنية. وعلى 
 .التنمية االجتماعية واالقتصادية أهدافالعاملة المطلوبة لتحقيق 

 
 ( 1جدول )

 هـ(1425-1407تطور إعداد السكان لمدينة الرياض للفترة )
 

 هـ1425 هـ1417 هـ1411 هـ1407 السنة
 4.260.192 3.116.800 2.083.400 1.389.500 إجمالي

 
الجداول اإلحصائية لمسح األسر  –إدارة البحوث والخدمات التخطيطية  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -

 هجرية. 1418هجرية الرياض  (1417-1411-1407والسكان لألعوام )
 .تقرير األسرة – ـه 1425مدينة الرياض،  الهيئة العليا لتطوير -

 
رافية وبعض الجوانب المرتبطة بالقوى العاملة غالجوانب الديمو  أهم( يلخص 2والجدول رقم )

 ( هجرية.1425-1407مدينة الرياض خلل الفترة ) في
 

 (2جدول )
 .( هجرية1425-1407مدينة الرياض خالل الفترة ) في ومؤشرات القوى العاملة تطور حجم

 
 المؤشر هـ 1425 هـ 1417 هـ 1411 هـ 1407 السنوات

 4260192 3116773 2083352 1389500 حجم السكان

 2739500 2087660 1310532 844959 حجم السكان فى سن العمل

 1425922 1034097 634364 443751 حجم القوى العاملة

 1345254 964958 591832 423918 عدد العاملين

 39.7 39.4 44.1 35.5 ن السعوديين% العاملي

 60.3 60.6 55.9 64.5 % العاملين غير السعوديين

 12 12.4 9.2 8.8 معدل البطالة بين السعوديين

 49.1 53 51.2 56 معدل مشاركة  القوى العاملة اجمالى

 33.1 34.6 38.8 38 معدل مشاركة القوى العاملة للسعوديين

 72.0 81 68.5 75 ير سعوديينمعدل مشاركة القوى العاملة غ
 
الجداول اإلحصائية لمسح األسر  –إدارة البحوث والخدمات التخطيطية  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -

 هجرية. 1418(هجرية الرياض 1417-1411-1407والسكان لألعوام )
 .تقرير األسرة –ه  1425الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض،  -
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 الدراسةمشكلة  1-1-
من قوى عاملة  تطلبهت مدينة الرياض وما فيضوء الزيادة المضطردة ألعداد السكان  في
للقوى  األساسيةلسياسات إحدى افضل على تحقيق  ,التنمية االجتماعية واالقتصادية  أهدافلتحقيق 
 ,الرياض تواجه مدينة التيذلك ظاهرة البطالة  إلى أضفتعرف بعملية "السعودة".   والتيالعاملة 

 كما يؤكد الجدول السابق الحقائق التالية:
 

 بينمــا تبلــغ نســبة العــاملين غيــر 40يقــرب مــن  مــا إلــىن يثبــات نســبة العــاملين الســعودي %
 %.60السعوديين 

 بينمـا تزيـد تلـك النسـبة بـين 33نسـبة  إلـىن يانخفاض معـدل المشـاركة للعـاملين السـعودي %
 .%72نسبة  إلىين يالعاملين غير السعود

 12الملحوظ لنسبة البطالة بين السعوديين لتصل  االرتفاع.% 
 

  الدراسةأهداف  -1-2
 :إلى تهدف الدراسة

 فى مدينة الرياض.  التعرف على االتجاهات الماضية لبعض جوانب حجم القوى العاملة 

  هجرية. 1445تقدير القوى العاملة لمدينة الرياض حتى عام 

  القوى العاملة. في بعض جوانبدينة الرياض تواجه م التيالقضايا  أهمتحديد 

 
 ألجراء تقديرات القوى العاملةفي الدراسة المستخدمة المنهجية  -1-3

تعتمد طريقة التقدير المستخدمة على نسب المساهمة فى قوة العمل وذلك بحسب النوع 
فا هذا الصدد اختل في(. حيث تعكس التقديرات المحسوبة سعوديغير  - سعوديوالجنسية )

واضحا لنسب المساهمة للسعوديين بين الذكور واإلناث.  كذلك يختلف هذا النمط أيضا للعمالة غير 
ناثا. وتعكس تلك نسب المساهمة  صورة معدالت يمكن ترجحيها بأعداد  فيالسعودية أيضا ذكورا وا 

واضحا لتلك تحديد حجم القوة العاملة العمرية ليعكس ذلك نمط  فيالسكان لكل فئة عمرية ونوعية 
 .نسب المساهمة

 -وذلك بأستخدام المعادلة التالية:

 
Labor force t  
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 حيث:
 

 Labor force tحجم القوة العاملة في نقطة زمنية 

 في نقطة زمنية                     64-15لسكان حسب النوع في العمر ا

 في نقطة زمنية   64-15 معدل المساهمة في النشاط للسكان في العمر

 في نقطة زمنية                      14-10السكان حسب النوع في العمر 

 في نقطة زمنية   14-10معدل المساهمة في النشاط للسكان في العمر 

-1407ترة )القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين للف فيوبحساب نسب المساهمة 
 (:3يلخصها الجدول رقم ) والتيبأستخدام المعادلة  ( هجرية1425

 
 (3جدول )

 ن خالل الفترةيالقوى العاملة للسعوديين وغير السعودي فينسب المساهمة  
 ( هجرية1407-1425)

 
 1425عام  1417عام  1411عام  1407 عام الفئة العمرية

 سعودي غير سعودي سعوديغير  سعودي سعوديغير  سعودي سعوديغير  سعودي 
12-19 0.05 0.14 0.03 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 
20-24 0.36 0.53 0.34 0.38 0.22 0.64 0.21 0.56 
25-29 0.56 0.76 0.54 0.68 0.53 0.85 0.50 0.81 
30-34 0.58 0.84 0.60 0.78 0.55 0.88 0.58 0.86 
35-39 0.52 0.87 0.50 0.80 0.53 0.88 0.53 0.85 
40-44 0.56 0.86 0.51 0.82 0.55 0.88 0.57 0.86 
45-49 0.53 0.88 0.53 0.85 0.51 0.89 0.54 0.86 
50-54 0.58 0.88 0.53 0.77 0.40 0.85 0.39 0.87 
55-59 0.58 0.85 0.50 0.75 0.41 0.77 0.32 0.82 
60-64 0.49 0.72 0.43 0.53 0.32 0.85 0.17 0.71 

65+ 0.28 0.28 0.18 0.32 0.13 0.48 0.09 0.40 
 0.72 0.28 0.77 0.29 0.64 0.33 0.74 0.35 إجمالي

 
الخصائص السكانية في  -اإلحصاءات السكانية والحيوية –مصلحة اإلحصاءات العامة  –وزارة التخطيط  -

 هجرية. 1421المملكة العربية السعودية من واقع نتائج البحث الديموجرافى 
 هجرية. 1425عام  األسرةالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، تقرير  -
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من أن يتضح ( فيمكن 1425-1407أما نمط تلك النسب لألعوام الهجرية خلل الفترة )
 (.1،2الشكلين خلل 
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 بحسبيعطى صورة أوضح  أنفيمكن  1425أما نمط نسب المساهمة فى قوة العمل عام 
 .3،4الشكلين من  يتضحما  الجنسية سعودي وغير سعودي وأيضا حسب النوع وهو

 

 هجرية 1425( نسبة المساهمة في القوى العاملة للسعوديين حسب النوع عام 3شكل)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هجرية 1425( نسبة المساهمة في القوى العاملة  لغير السعوديين حسب النوع عام 4شكل)
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 :مايليمن األشكال السابقة ملحظة يمكن  وبالتالي 
 
  جميــع الفئــات العمريــة لصــالح العمالــة غيــر الســعودية  فــينســب المســاهمة  فــيفجــوة وجــود

 العمالة السعودية. فيعنها 
  سن العمل واألعمار األولى من التخرج من التعليم فأن الفجوة مازالت موجودة. فيحتى 

  انعكاسا ملحوظا لصالح العمالة السعودية بما يستنتج منـه بطـيء  أيلم تعكس تلك النسب
 ملية إحلل العمالة الوطنية.ع

 ضـــمن حزمـــة برنـــامج  "وقـــد  تـــم تطبيـــق ذلـــك باســـتخدام احـــد البـــرامج المعروفـــه باســـم "رابيـــد
 "سبيكترم".

 
 

  مصادر البيانات -1-3
 1425-1407لحساب تلك المنهجية من المسوح السكانية من عام  ياألساسيعتبر المصدر 

 فيبالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بما تشكل  البحوث والدراسات إدارةنفذتها  والتيهجرية 
 .تقديرات القوى العاملة إجراء وبالتاليتوفير مثل تلك البيانات,  فيمصدرا فريدا 

 
 (1425-1407) تقديرات القوى العاملة

III- مدينة الرياض يالعاملة فالماضية لبعض جوانب حجم القوى  االتجاهات 
لماضية لبعض جوانب حجم القوى العاملة حيث تعكس االتجاهات ايتناول هذا الجزء 

الفترة  فياألوضاع الحالية للقوى العاملة محصلة المتغيرات الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية 
ن إلقاء الضوء على األوضاع الحالية يمثل خلصة الخبرات الماضية لتفاعل الجوانب إالسابقة. لذا ف

 الجتماعية.الديموجرافية واالقتصادية وا
 
 حجم ونسبة القوى العاملة -2-1

بدراسة تطور حجم القوى العاملة اإلجمالية لمدينة الرياض التي بلغت خلل الثماني سنوات 
هـ, حيث 1417( ألف فرد عن عام 390هـ, بزيادة قدرها )1425( مليون فرد في عام 1.4الماضية )

هـ بينما كانت 1425%( في عام 47.4عاملة )( مليون فرد. وتصل نسبة القوى ال1.034كانت تبلغ )
 (.4كما يلخصها جدول ), %(49.5هـ تبلغ )1417نسبة في عام تلك ال
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 ( 4جدول رقم )
 سنة فأكثر(  12حجم ونسبة قوة العمل السعودية وغير السعودية )

 .هـ(1425-1407لمدينة الرياض خالل الفترة )
 

 
 السنة

 غير سعودي سعودي إجمالي

 النسبة العدد النسبة العدد سبةالن العدد
 73.7 278.919 35.1 164.832 52.0 443.751 هـ 1407
 67.5 347.020 36.0 287.344 48.4 634.364 هـ 1411
 78.8 600.295 32.7 434502 49.5 1.034.697 هـ 1417
 72.2 816.849 32.3 607.847 47.4 1.424.695 هـ 1425

 
%( بينما لغير السعوديين 32.3ملة بين السعوديين لنجدها )وتتفاوت بوضوح نسبة القوى العا

%(. ويرجع انخفاض هذه النسبة بين السعوديين أساسا لوجود شريحة كبيرة من 72.2نجدها )
%(, وكذلك نسبة أخرى مرتفعة وهى نسبة 39السكان مازالوا في مجال الدراسة من الطلب بنسبة )

  %(.21ربات البيوت, التي تمثل نسبة )
 

 (6شكل )
 هجرية 1425-1407الفترة  حجم قوة العمل السعودية وغير السعودية في مدينة الرياض خالل
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وبتناول حجم ونسب القوى العاملة بين السعوديين حسب الجنس, نجد أن نسبة القوى العاملة 
ذلك في عام %( وبمقارنة 11%(, بينما سجلت النسبة لإلناث نسبة )51للذكور قد سجلت نسبة )

ويدل ذلك أن هناك تقدما  ملحوظا لحجم القوى العاملة لصالح  .%4.8هـ نجد أنها سجلت 1417
اإلناث كنتيجة طبيعية لزيادة التحاقهن بالتعليم بمراحله المختلفة بما يعكس مدى نسبة مشاركة 

عليم والصحة اإلناث في سوق العمل بما يساعدن على العمل في الوظائف المرتبطة بطبيعتهن كالت
واألخصائيين االجتماعيين. أما نمط القوى العاملة غير السعودية فقد استحوذ الذكور على معظم 

%. وقد شهدت هذه النسبة اتجاها 46.7%, بينما اإلناث سجلت نسبة 87.7القوى العاملة بنسبة 
ث سجلت نسبة حي 1417متزايد لتوظيف العمالة غير السعودية بين الذكور إذا ما قورنت مع عام 

 %.46.1% بين الذكور بينما بلغت النسبة لإلناث60.6
 

 (5جدول )
 سنة فأكثر(  12حجم قوة العمل السعودية وغير السعودية حسب النوع )

 هجرية 1425لمدينة الرياض لعام 
 

 الجنسية
 اإلجمالي إنـاث ذكـور

 % العدد % العدد % العدد

 32.3 607.847 11.2 98.430 50.6 509.417 سعودي

 72.8 816.849 46.7 190.295 87.7 626.554 غير سعودي

 47.4 1.424.695 22.5 288.725 66 1.135.971 اإلجمالي

النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن فى المملكة  –مصلحة اإلحصاءات العامة  –وزارة التخطيط  -
 هجرية. 1425العربية السعودية لعام 

 
 لعمليةالحالة ا -2-2

تعكس الحالة العملية أحد أوجه النواحي االقتصادية في المجتمع. حيث يمكن من خلل 
تصنيف الحالة العملية إلى شرائح, استخلص بعض االستنتاجات لمدى مساهمة أفراد المجتمع في 

بق العملية اإلنتاجية, وكذلك الوصول إلى معدالت البطالة فيه. وكما سبق أن أشرنا في الجزء السا
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بأن نسبة وحجم القوى العاملة بين السعوديين أقل من غير السعوديين وذلك لوجود شريحة سكانية 
من القوى البشرية تدخل في نطاق الطلبة وربات البيوت وهما شريحتان داخلتان في العملية اإلنتاجية 

يين, حيث نجد ( تلك الشرائح بين السعوديين وغير السعود6التي سبق ذكرها. ويلخص الجدول رقم )
%(, 72.2%( بينما هذه النسبة لغير السعوديين )28.4أن نسبة الذين يعملون بين السعوديين نسبة )

وهذا راجع بطبيعة الحال إلى كون معظم المستقدمين من خارج المملكة العربية السعودية ألغراض 
 العمل.

 
 (6جدول )

 ه1425لية والجنسية لعام حسب الحالة العم سنة فأكثر(12التوزيع النسبي للسكان)
 

 % اإلجمالي % غير سعودي % سعودي الحالة العملية

 44.8 72.2 28.4 يعمل
 2.7 0.6 3.9 ال يعمل ويبحث عن عمل 

 29.3 12.9 39.1 طالب
 17.6 12.7 20.6 ربة بيت
 2.4 0.1 3.7 متقاعد

 3.2 1.5 4.3 يبحث عن عمل( يعمل وال آخر)غير قادر، ال
 100 100 100 اإلجمالي 

النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن فى المملكة  –مصلحة اإلحصاءات العامة  –وزارة التخطيط  -
 هجرية. 1425العربية السعودية لعام 

 
 البطالة -2-3

(, أن معدل البطالة 7يلخصها جدول ) والتيعكس اتجاهات التطور لمعدالت البطالة ت
%( وهى مرتفعة 4.9نة الرياض ) سعوديون وغير سعوديين( تبلغ نسبة )اإلجمالية للذكور في مدي

بطالة السعوديين من للسعوديين فقد بلغت  %(. أما بالنسبة3.9والتي سجلت نسبة ) 1417عن عام 
%( 6.6هـ )1417, فيما كانت تبلغ عام ا  ( فرد50.000%( بعدد إجمالي يصل إلى )10)الذكور 

 %(.0.8رد. أما غير السعوديين فإن نسبة البطالة تبلغ )( ف24.000فقط بعدد إجمالي )
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 (7جدول )
 سنة فأكثر(  12الذكور للسعوديين وغير السعوديين ) %معدل بطالة

 (هـ1425-1417لمدينة الرياض لعام )
 

 هـ1425 هـ1417 الجنسية
 10 6.6 سعودي

 0.8 1.8 غير سعودي
 4.9 3.9 إجمالي

النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن  –صاءات العامة مصلحة اإلح –وزارة التخطيط  -
 هجرية. 1425فى المملكة العربية السعودية لعام 

 
 ( 7)شكل 

 الرياض خالل الفترة مدينة فيبين السعوديين وغير السعوديين  %معدالت البطالة
 ( هجرية.1425 -1407) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 العاملون حسب القطاع )حكومي والخاص( -2-4
الحالية للعاملين أن النسبة العامة للعاملين في القطاع الخاص قد استأثرت  األوضاعتعكس 

%(, فيما وظف القطاع 68بالنسبة األكبر من توظيف قوة العمل في مدينة الرياض بنسبة )
%( من 75ية فسنجد أن نسبة )%(. أما إذا تناولنا توزيع التوظيف حسب الجنس32الحكومي نسبة )

%( فقط منهم يعملون لدى القطاع الخاص. 25العاملين السعوديين يعملون لدى القطاع الحكومي و)
%( 4%( من العاملين غير السعوديين في مدينة الرياض في القطاع الخاص. و)96بينما يعمل )

 (. 8جدول ) فيفقط منهم يعملون لدى القطاع الحكومي, كما 
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  (8جدول )
 حسب القطاع توزيع العاملين السعوديين وغير السعوديين

 هـ. 1425في مدينة الرياض لعام  خاص( -)حكومي
 

 % إجمالي % غير سعودي % سعودي القطاع
 32 4 75 حكومي
 68 96 25 خاص

 100 100 100 إجمالي النسبة
 1.345.854 810.928 534.926 إجمالي العاملين

السكانية لمدينة الرياض .التقرير الموجز الدراسة  –ارة البحوث والدراسات إد –ينة الرياض الهيئة العليا لتطوير مد -
 هجرية. 1425الرياض 
 

 العاملون حسب المهنة -2-5

تصنيف المهن حسب المجموعات الرئيسية الموضحة, ويشير  (9يعكس الجدول رقم )
الفنية واإلدارية في مدينة الرياض  الجدول إلى بعض النواحي اإليجابية حيث نجد أن نسبة العمالة

%( على التوالي. وال شك أن هذا يعطى داللة جيدة 20%(, )41تشكل نسبة مرتفعة, وذلك بنسبة )
 نحو توجه السياسات التعليمية وبرامج التدريب نحو التخصصات الفنية.  

 
 ( 8شكل )

 هجرية 1425 التوزيع النسبي للعاملين السعوديين حسب المهنة فى مدينة الرياض
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 (9جدول )
 سنة فأكثر(  12نسبة العاملين بين السعوديين وغير السعوديين )

 .هـ 1425حسب المهنة لمدينة الرياض لعام 
 

 % إجمالي % غير سعودي سعودي% الحالة المهنية
 24 15 41 فنيون

 8 2 20 مديرون
 7 4 14 أعمال كتابية
 7 7 8 عمل خاص

 29 39 8 عمالة غير مهرة
 3 2 6 مشرفون

 22 31 3 عمالة مهرة
 100 100 100 إجمالي النسبة 

الدراسة  السكانية لمدينة الرياض .التقرير  –إدارة البحوث والدراسات  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 هجرية.1425الموجز الرياض 

 
سبة العمالة غير الماهرة بين وبالنظر إلى توزيع النسب السابقة نجد ارتفاعا  كبيرا  في ن

%, وهي بل شك نسبة كبيرة تستدعي االلتفات 40العاملين غير السعوديين حيث تصل إلى حوالي 
إليها وتحليل مسبباتها, حتى مع وجود التفسير القائل بأن هذا نتيجة استقدام عدد كبير من العاملين 

 النظافة وغيرهم.والعاملت من خدم وسائقين وعمال شركات البناء وخدمات 
 

 مدينة الرياض فيتواجه القوى العاملة  التيالقضايا األساسية  -2-6

باستعراض االتجاهات السابقة لجوانب القوى العاملة يمكن بإيجاز سرد أهم القضايا التي 
 :التاليتواجه مدينة الرياض وذلك على النحو 

 
  من حجم القوى العاملة.60زيادة نسبة وحجم العمالة غير السعودية لتشكل تقريبا % 
  الفترة الماضية بما ال يتناسب عما هو  فيبطء عملية اإلحلل للعمالة السعودية

 مستهدف عليه.
 القطاع الحكومي. فيتعمل  والتيمة بين العمالة السعودية وغير السعودية ءعدم الموا 
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  للعمالة  تشكيله المهن ومناسبتها لنسبة الفنين واإلداريين خاصة فيعدم الموائمة
 السعودية وذلك للتطلع مستقبل للقيام بتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية.

  لها انعكاساتها االقتصادية 12ارتفاع نسبه البطالة للسعوديين لتشكل نسبة %
 واالجتماعية على المجتمع.

 ذنإن سنة القادمة بيالعشر  فيعرض كبير من القوى العاملة للمجتمع السعودي  ةمواجه 
 أنيمكن  التياهلل يجب استثماره وتوجيه من خلل البرامج والمشروعات الكبيرة والعملقة 

 تستوعب هذا العرض الكبير من القوى العاملة.
 

 الخطوات العملية لحساب تقديرات القوى العاملة -2-7

 النقاط التالية: فييمكن تلخيص الخطوات األساسية لتقديرات القوى العاملة 
 
 قديرات السكانية للفرض المختار وفى هذه الحالة تم اختيار الفرض األول الت إجراء

حجم السكان  (10)تقرير التقديرات السكانية. ويلخص الجدول  فيلتقديرات حجم السكان 
 هجرية. 1445هجرية والسنة المستهدفة  1425والقوى العاملة لسنة األساس 

 

 ( 10جدول )
 ضوء التقدير السكاني المختار في ـه 1445و  1425حجم القوى العاملة لعامي 

 
 1425 1445 

 جماليإ غير سعودي سعودي جماليإ غير سعودي سعودي البيان

 7260192 1858800 5346416 4260192 1316587 2790970 عدد السكان

حجم القوى 
 العاملة

607847 816849 1424695 1488790 782719 2271509 

السكانية لمدينة الرياض .التقرير الموجز الدراسة  –ارة البحوث والدراسات إد –الرياض الهيئة العليا لتطوير مدينة  -
 هجرية. 1425الرياض 
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 إناثا فى ضوء الخطوة  تم حساب نسب المساهمة للسعوديين وغير السعوديين ذكورا و
 السابقة الخاصة بتقدير نسب المساهمة.

  إناثا(   )ذكورا و والنوعي العمري السكان طبقا للتوزيع ألعدادتم ترجيح تلك النسب
 كل سنة. فيللسعوديين وغير سعوديين وذلك للحصول على حجم القوى العاملة 

  اتجاهات نسب  فيضوء التغيرات  فيتم تحديد نسبة المساهمة للسنة المستهدفة
المساهمة مع أهمية زيادة حجم ونسب القوى العاملة للسعوديين تدريجيا مما يعطى 

ا وترجمة إلحلل العمالة الوطنية كأحد أهداف خطط التنمية االقتصادية تصورا منطقي
 (.11) المستقبل. كما يلخصه جدول فيتحقيقها  إلىتسعى  التيواالجتماعية 

  ( 14-10تكون نسب المساهمة المستهدفة للفئة العمرية ) أنوجد من المناسب  أيضا
ذلك العمر  فيالة األطفال التعليم وتجنب عم فيصفرا بما يتمشى مع حقوق الطفل 

 سواء كان للعمالة السعودية وغير السعودية وذلك على النحو التالي:
 

 ( 11جدول )
للقوى العاملة السعودية وغير السعودية  1425والمستهدفة عام 1425نسبة المساهمة لسنة األساس 

 )%( لمدينة الرياض
 

 غير سعودي غير سعودي سعودي سعودي 
 1445 1425 1445 1425 الفئة العمرية

 صفر 1 صفر 2 14-10ذكور 
 75 86 75 60 64-15ذكور 
 صفر 1.5 صفر 0.01 14-10أناث 
 30 46 20 12 64-15أناث

السكانية لمدينة الرياض .التقرير الموجز الدراسة  –ارة البحوث والدراسات إد –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 هجرية. 1425الرياض 

 
 وض األساسية لتقديرات القوى العاملةالفر  -2-8

-1425لل الفترة )ـتم وضع الفروض المقترحة لتقديرات القوى العاملة لمدينة الرياض خ
 ضوء المعطيات التالية: في(. وذلك 1445
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  ميلدية(. 2004هجرية )  1425سنة األساس 
  ميلدية(. 2024هجرية )  1445السنة المستهدفة 
 سنوات. فترات التقديرات كل خمس 
 .التقديرات السكانية المستخدمة للفرض المختار األول 
  تم افتراض ثبات تقديرات القوى العاملة لغير السعوديين على أساس تحقيق حجم وشكل

األهداف القومية وبالتالي تكون العمالة غير  ولتحقيقالمستهدف من العمالة السعودية 
 سعودية مكمله لما هو مطلوب من شكل العمالة.

 ستوى إعداد التقديرات:م 
 
 أجمالي مدينة الرياض. -
 ن لمدينة الرياض.و السكان السعودي -
 السكان غير السعوديين لمدينة الرياض. -
تم تحديد الوضع الحالى والفروض المقترحة للقوى العاملة للسعوديين وذلك على النحو  -

 (.12)الجدول  فيالموضح 
 

  (12جدول )
  1445لى مستوى مدينة الرياض للفترة المستقبلية لعام الوضع الحالي والفروض المقترحة ع

 للعاملين السعوديين
 

 الفرض الثالث الثانيالفرض  الفرض األول  الوضع الحالى  انـــــــالبي

 خفض نسبة البطالة )%(

 عدد العاملين

12 

551007 

7 

1384575 

5  

1414350 

3 

1459014 

 
 بها عند إجراء تقديرات للقوى العاملة وهى:وفى ضوء ذلك فهناك عدة اعتبارات تم األخذ 
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  ضوء النمو االقتصادي المتوقع  فيأهمية تحقيق العمالة الكاملة للعمالة السعودية
حلل العمالة السعودية. وأن ذلك يعتبر احد بأ ص العمالة غير السعودية بما يسمحوتقلي

بشرية وزيادة إنتاجيتها تنمية الموارد ال إلىتسعى  والتياألهداف العامة االستراتيجية 
حلل العمالة السعودية المؤهلة محل القوى العاملة غير السعودية.  وا 

  االستفادة و األهمية  فيأهمية األخذ بزيادة معدالت المساهمة فى النشاط بما ينعكس ذلك
تحقيق  فيسوف يساعد كثيرا  والذيمجال المعلومات  فيبالتقدم التكنولوجي وخاصة 

  أهداف التنمية.
   بعض القطاعات الخدمية مثل االتصاالت والمياه  فيانعكاس عملية الخصخصة

 المستقبل. فيتركيبية القوى العاملة  فيحد كبير  إلىوالكهرباء والبريد سوف يغير 
  أهمية إيجاد بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص وتشجيعه على االستثمار واالضطلع

 مسيرة التنمية. فيبمهام قيادية 
  تولى أعمال اإلنشاء والتشغيل  فييز دور القطاع الخاص ومشاركته بفاعلية تعز

 والصيانة.
  ضرورة األخذ بالبعد االجتماعي والذي يتمثل فى المحافظة على القيم اإلسلمية وتنمية

الموارد البشرية وكذلك البعد االقتصادي لدعم القاعدة االقتصادية وتحقيق النمو المتوازن 
 صادية.للقطاعات االقت

 
 نتائج تقديرات القوى العاملة  -2-9

 -( المعلومات التالية :13،14،15تتضمن الجداول )
 

 ( 1445-1425المقدر للسعوديين وغير السعوديين خلل الفترة ) أعداد القوى العاملة
 هجرية.

  عداد العاملين للسعوديين وغير السعوديين تحت فروض البطالة أحجم القوى العاملة و
 الثلثة.

  ( هجرية.1445-1425الوظائف المطلوبة للعمالة السعودية خلل الفترة ) أعداد 
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 (13جدول )

 هجرية (1445-1425) المقدر للسعوديين وغير السعوديين القوى العاملة أعداد
 

 سعودي السنة
غير 
 نسبة السعوديين اجمالى سعودي

1425 611,007 814,287 1,425,294 42.87 

1426 696,872 917,588 1,614,460 43.16 
1427 733,815 919,477 1,653,292 44.39 
1428 771,313 921,612 1,692,925 45.56 
1429 809,261 923,671 1,732,933 46.70 
1430 847,492 925,341 1,772,833 47.80 
1431 885,759 926,488 1,812,247 48.88 
1432 923,764 926,979 1,850,743 49.91 
1433 961,149 926,548 1,887,697 50.92 
1434 997,474 924,883 1,922,357 51.89 
1435 1,032,301 921,762 1,954,063 52.83 
1436 1,071,927 917,039 1,988,966 53.89 
1437 1,111,219 910,598 2,021,817 54.96 
1438 1,150,012 902,489 2,052,501 56.03 
1439 1,188,110 892,783 2,080,892 57.10 
1440 1,225,243 881,280 2,106,523 58.16 
1441 1,279,775 873,530 2,153,305 59.43 
1442 1,336,878 864,165 2,201,042 60.74 
1443 1,396,679 852,939 2,249,618 62.09 
1444 1,459,293 839,505 2,298,798 63.48 
1445 1,488,790 782,719 2,271,509 65.54 
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 (14)جدول 
 حجم القوى العاملة وأعداد العاملين تحت فروض معدالت البطالة الثالثة

 

 السنة
 عدد العاملين القوى العاملة

%10بطالة  الحالية %5بطالة   %2بطالة    

 اجمالى سعوديغير  سعودي اجمالى سعوديغير  سعودي اجمالى سعوديغير  سعودي اجمالى سعوديغير  سعودي 

1425 611,007 814,287 1,425,294 551,007 814,287 1,365,294 551,007 814,287 1,365,294 551,007 814,287 1,365,294 

1426 696,872 917,588 1,614,460 648,091 917,588 1,565,679 662,028 917,588 1,579,617 682,935 917,588 1,600,523 

1427 733,815 919,477 1,653,292 682,447 919,477 1,601,925 697,124 919,477 1,616,601 719,138 919,477 1,638,615 

1428 771,313 921,612 1,692,925 717,321 921,612 1,638,934 732,747 921,612 1,654,360 755,887 921,612 1,677,499 

1429 809,261 923,671 1,732,933 752,613 923,671 1,676,284 768,798 923,671 1,692,469 793,076 923,671 1,716,747 

1430 847,492 925,341 1,772,833 788,167 925,341 1,713,508 805,117 925,341 1,730,458 830,542 925,341 1,755,883 

1431 885,759 926,488 1,812,247 823,756 926,488 1,750,244 841,471 926,488 1,767,959 868,044 926,488 1,794,532 

1432 923,764 926,979 1,850,743 859,100 926,979 1,786,079 877,575 926,979 1,804,555 905,288 926,979 1,832,267 

1433 961,149 926,548 1,887,697 893,868 926,548 1,820,416 913,091 926,548 1,839,639 941,926 926,548 1,868,474 

1434 997,474 924,883 1,922,357 927,651 924,883 1,852,534 947,600 924,883 1,872,483 977,525 924,883 1,902,408 

1435 1,032,301 921,762 1,954,063 960,040 921,762 1,881,802 980,686 921,762 1,902,448 1,011,655 921,762 1,933,417 

1436 1,071,927 917,039 1,988,966 996,892 917,039 1,913,931 1,018,331 917,039 1,935,370 1,050,489 917,039 1,967,528 

1437 1,111,219 910,598 2,021,817 1,033,434 910,598 1,944,032 1,055,658 910,598 1,966,256 1,088,995 910,598 1,999,593 

1438 1,150,012 902,489 2,052,501 1,069,511 902,489 1,972,000 1,092,512 902,489 1,995,000 1,127,012 902,489 2,029,501 

1439 1,188,110 892,783 2,080,892 1,104,942 892,783 1,997,725 1,128,704 892,783 2,021,487 1,164,347 892,783 2,057,130 

1440 1,225,243 881,280 2,106,523 1,139,476 881,280 2,020,756 1,163,981 881,280 2,045,261 1,200,738 881,280 2,082,018 

1441 1,279,775 873,530 2,153,305 1,190,191 873,530 2,063,720 1,215,786 873,530 2,089,316 1,254,180 873,530 2,127,709 

1442 1,336,878 864,165 2,201,042 1,243,296 864,165 2,107,461 1,270,034 864,165 2,134,198 1,310,140 864,165 2,174,305 

1443 1,396,679 852,939 2,249,618 1,298,911 852,939 2,151,850 1,326,845 852,939 2,179,784 1,368,745 852,939 2,221,684 

1444 1,459,293 839,505 2,298,798 1,357,142 839,505 2,196,648 1,386,328 839,505 2,225,833 1,430,107 839,505 2,269,612 

1445 1,488,790 782,719 2,271,509 1,384,575 782,719 2,167,294 1,414,350 782,719 2,197,070 1,459,014 782,719 2,241,733 
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(15جدول )  
( هجرية1445-1425خالل الفترة ) عدد الوظائف المطلوبة  

 
 الوظائف المطلوبة السنوات

1425 35865 

1426 36943 

1427 37499 

1428 37948 

1429 38230 

1430 38268 

1431 38004 

1432 37385 

1433 36325 

1434 34827 

1435 39627 

1436 39292 

1437 38793 

1438 38097 

1439 37134 

1440 54532 

1441 57103 

1442 59801 

1443 62614 

1445 63000 
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III- التوصيات 
بناء المنهجية  فيساهمت  والتيتم بنائها  التيحد التوقعات أالعاملة  تقديرات القوىتعتبر  

 التوصيات التالية: إلىالوصول  إلىمستخدمة لتقدير القوى العاملة. قد خلصت ال
 

  عدادها وتأهيلها لمواجهة الحاجات المتجددة أهمية بناء الموارد البشرية الوطنية وا 
 والمتغيرة للسكان.  

  ضرورة تنويع مهارات المواطن, ورفع مستوى إنتاجيته, وتشجيع االستثمار في مجاالت
 بشرية.التنمية ال

  أهمية تحقيق المزيد من الرعاية الصحية واالجتماعية, وتهيئة الظروف االقتصادية
 لمقابلة األعداد المتزايدة للسكان.

  إتاحة المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية سواء من خلل التعيين أو
 اإلحلل في جميع المهن والقطاعات االقتصادية خصوصا  في القطاع الخاص.

 عملية استقدام العمالة غير السعودية, وقصر العمل في بعض المهن والقطاعات  ترشيد
 على العمالة السعودية فقط.

 المتزايدة من الوظائف  األعدادتبنى مشروعات استثمارية عملقة وذلك لمواكبة  أهمية
 الجديدة لمواجهه ظاهرة البطالة

 ية المختلفةتعميم عملية السعودة على جميع القطاعات االقتصاد. 
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 قائمة المراجــع -
التقرير الفني عن  –إدارة البحوث والخدمات التخطيطية  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -

)باللغة   –هجرية  1407الجوانب السكانية والنقل واستعماالت األراضي في مدنية الرياض لعام 
 هجرية. 1418اإلنجليزية( الرياض 

الجداول اإلحصائية  –إدارة البحوث والخدمات التخطيطية  –يا لتطوير مدينة الرياض الهيئة العل -
 هجرية. 1418هجرية الرياض  (1417-1411-1407لمسح األسر والسكان لألعوام )

دراسة السكان  –إدارة البحوث والخدمات التخطيطية  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 هجرية. 1418الرياض  –ية هجر  1418واستعماالت األراضي 

الهجرة والنمو السكاني بمدينة  –إدارة البحوث والدراسات  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 هجرية. 1421الرياض  –الرياض 

صفات المهاجرين السعوديين  –إدارة البحوث والدراسات  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 .هجرية 1421(. الرياض 1991–هجرية 1411نة )إلى الرياض وآثارها على المدي

الدراسة  السكانية لمدينة  –إدارة البحوث والدراسات  –الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض  -
 هجرية. 1425الرياض .التقرير الموجز الرياض 

النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان  –مصلحة اإلحصاءات العامة  –وزارة التخطيط  -
 ميلدية. 1992هجرية  1413ن فى المملكة العربية السعودية لعام والمساك

الخصائص  -اإلحصاءات السكانية والحيوية –مصلحة اإلحصاءات العامة  –وزارة التخطيط  -
 هجرية. 1421السكانية في المملكة العربية السعودية من واقع نتائج البحث الديموجرافى 

النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن  –ة مصلحة اإلحصاءات العام –وزارة التخطيط  -
 هجرية. 1425المملكة العربية السعودية لعام  يف
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 2012الهجرة الداخلية في العراق 
 

 2أحمد سلمان العرداوي                     1يسمية السعدن
 
 صـلخستم -

وتأثيرها على الهجرة الداخلية وخاصة هجرة  واالجتماعية واالقتصاديةمل الديموجرافية اإن دراسة العو 
تحركات السكان بين المناطق العمل له أهمية كبيرة في تحليل التغيير في حجم وتركيب السكان وفهم 

 والمحافظات المختلفة.
 

تم تحديد مفهوم المهاجر وهو الفرد الذي يغير محل إقامته إلى محافظة غير محافظة مكان إقامته 
تقل عن ستة أشهر، وعليه ركز البحث على التعرف  السابق على أن يقيم في مكان اإلقامة الحالي مدة ال

تمت بين المحافظات واستبعاد جميع المهاجرين داخل المحافظة الواحدة،  على معدالت وحجم الهجرة التي
 وتم التعرف على المحافظات الجاذبة والطاردة للسكان و تحليل تيارات الهجرة الرئيسة بين المحافظات.

 
دراسة تحليلية للهجرة الداخلية في العراق بصفة عامة وهجرة  إلىالتوصل  إلىهدف هذا البحث 

خاصة والتعرف على أهم محدداتها الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية، لتكون هذه الدراسة  العمل بصفة
ز تخطيط ورسم السياسات السكانية في العراق المعنية ـراكـة ومـراكز البحثيـأحد الروافد المساهمة في تعزيز الم

تركز السكان على المحافظات ونموها ي ـل فـالل الحاصـن االختـة عـار الناتجـة اآلثـول ومعالجـبوضع الحل
 System of Structural Equations Modelادالت الهيكلية ـاالقتصادي. ولقد تم بناء نموذج من المع

 2SLS"( "Two-stage probit leastوتقدير معامالتها بطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين 

squares هذا على تحليل  في. نعتمد 2012-2003الفترة تمت خالل  التي( لدراسة محددات الهجرة للعمل
 (.IHSES-2) 2012لألسرة لسنة  واالقتصادي االجتماعيبيانات المسح 

 
، طريقة المربعات الصغرى على احتماليالمعادالت اآلنية، المعادالت الهيكلية، تحليل  الكلمات الدالة: 

 قر، حجم األسرة، مستوى اإلنفاق، محل اإلقامة. مرحلتين، محددات الهجرة للعمل، العمر، النوع، التعليم، الف
 
 

                                                           

 . ssaadani@aucegypt.eduالقاهرة جامعة اإلحصائية، والبحوث الدراسات معهد/ والسكاني ويـالحي اءـاإلحص قسم ورئيس أستاذ 1
 .رةـالقاه جامعة اإلحصائية، والبحوث الدراسات معهد/ والسكاني الحيوي اإلحصاء قسم ماجستير، طالب 2
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I- مقدمــة 
الهجرة الداخلية هي أحد المكونات الرئيسة المؤثرة في حجم وتوزيع وتركيب السكان إضافة 

أن الهجرة من أكثر العوامل فعالية في تغيير حجم وتركيب  إلىالخصوبة والوفيات، إضافة  إلى
والسياسية التي  واالجتماعية واالقتصاديةلمؤثرات الديموجرافية السكان بسبب استجابتها السريعة ل

تنعكس على تغيير حجم وتركيب السكان بصورة أسرع مقارنة بتأثير كل من الخصوبة والوفيات على 
إحداث هذا التغيير في السكان وذلك لبطأ تأثير كاًل من الوالدات والوفيات، خاصة إذا ما كانت 

 ات ثابتة على األغلب لفترة من الزمن.معدالت المواليد والوفي
 

 مشكلة الدراسة 1-1-
يصعب قياس الهجرة بشكل عام في كثير من الدول مقارنة مع قياس الخصوبة والوفيات 

يتسم بالثبات من الناحية الزمنية  بسبب صعوبة جمع بياناتها بشكل دقيق، ألن تدفق المهاجرين ال
في المفاهيم والتعاريف المستخدمة لتحديد من هو  االختالف إلىندرة بياناتها إضافة  إلىوهذا أدى 

القرار مثلما حظيت  وصانعيوالمحلى  الدوليالمهاجر؟ كما لم تحظ دراسات الهجرة باهتمام المجتمع 
به الخصوبة والوفيات لهذا كانت دراسة الهجرة تشكل تحديات كبيرة أمام الباحثين والدارسين في 

 العراق وفي دول عديدة.
 

عانى العراق خالل العقود الثالثة الماضية من أوضاع صعبة نتيجة للحروب والصراعات 
المتكررة التي تسبب فيها النظام السياسي القائم آنذاك مما عكس ظاللها السلبية على مجمل الحياة 

تقال لزيادة الحركة واالن أو أخر العامة في العراق اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، وهذا أدى بشكل 
للسكان بين المحافظات، وبالتالي إلى عدم التوازن بين المحافظات من حيث التركز السكاني  والنمو 

   على مستوى جميع القطاعات زراعيًا وصناعيًا وخدميًا.  االقتصادي

 
 أهداف الدراسة  -1-2

امة دراسة تحليلية للهجرة الداخلية في العراق بصفة ع إلىالتوصل  إلىيهدف هذا البحث 
لتكون هذه الدراسة أحد الروافد المساهمة في تعزيز المراكز البحثية ومراكز تخطيط ورسم السياسات 
السكانية في العراق المعنية بوضع الحلول ومعالجة اآلثار الناتجة عن االختالل الحاصل في تركز 

 السكان على المحافظات ونموها االقتصادي من خالل األهداف اآلتية:
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 لهجــرة ووصـف أهــم تياراتهــا المختلفـة حســب محــل االقامـة الســابق ومحــل االقامــة حجــم ا قيـاس
 الحالي و دراسة أسباب الهجرة بين المحافظات.

 حجم هجرة العمل وأهم تياراتها. دراسة 

 خصــــائر هجــــرة العمــــل مــــن خــــالل االختالفــــات بــــين المهــــاجرين للعمــــل وبــــين غيــــر  دراســــة
 المهاجرين.

 موجرافيــة واالقتصــادية واالجتماعيــة المــؤثرة علــى الهجــرة الداخليــة وتحليــل المحــددات الدي تقــدير
 .للعمل

 
  مصادر البيانات -1-3

 2012لألسرة لسنة  واالقتصادي االجتماعيعلى تحليل بيانات المسح  البحث هذا يعتمد في
(IHSES-2( شملت عينة المسح كافة محافظات العراق بواقع ،)أسرة حسب التناسب 25488 )

توفير  إلىمناطق حضرية وريفية، يهدف المسح بشكل عام  إلىلعدد األسر موزعة  ياالحتمال
والحالة العلمية والزواجية  األسرةمختلفة كاإلنفاق ودخل  واقتصاديةمؤشرات إحصائية وديموغرافية 
 بيانات حول الهجرة.  إلىوالعملية لكل أفراد األسرة إضافة 

 
حجم وتيارات ومعدالت الهجرة  الثانيالقسم  يتناول خمسة أقسام: بعد المقدمة يتضمن البحث

 يإحصائتطويرا لنموذج  يتضمنخصائر الهجرة للعمل وفى القسم الرابع  تعرضوفى القسم الثالث 
الخالصة فى القسم الخامس  ونناقشلمحددات هجرة العمل الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية 

 والتوصيات.
  

II-  الهجرة  ومعدالتوتيارات حجم 

 إلىر محل إقامته المعتادة في محافظة معينة ي  من غ  بأنه تبنت الدراسة تعريف المهاجر 
بالهجرة بين  الدراسةتهتم  ولهذامحل إقامة مختلف في محافظة أخرى مدة ال تقل عن ستة أشهر. 

ئج المسح تتم داخل المحافظة. بناء على هذا التعريف أوضحت نتا التيالمحافظات وتستبعد الهجرة 
%( 9.1( وبمعدل )3102434أن عدد المهاجرين يقدر بـ ) 2012لألسرة،  واالقتصادي االجتماعي

%( مهاجر لكل 8.9إذ بلغ ) 1997لكل مائة من سكان العراق، وهو مقارب لما كان عليه في عام 
محافظة . إن أعلى معدل للهجرة اإلجمالية كان في (2003)هالة وليد الزبيدي، ، مائة من السكان

%(، ثم تأتي بعدها بالمرتبة الثانية محافظة ميسان بمعدل بلغ حوالي 34كربالء حيث بلغ أكثر من )
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%(. أما على مستوى أعلى 9.5%(، أما أقل معدل فقد كان في محافظة نينوى إذ بلغ )27)
حيث  فقد جاءت محافظة البصرة األولى بين المحافظات (3)المحافظات في معدالت الهجرة الداخلة

%( على 12% و16%( ثم محافظات كربالء وأربيل بمعدالت بلغت )17بلغ المعدل حوالي )
من المحافظات  باعتبارهاالتوالي وهذه المحافظات تعد المستوى األعلى في جذب السكان إليها، 

الرئيسة التي تشكل مراكز تجارية وسياحية وخدمية إضافة الى إنه تتوفر فيها فرر عمل جديدة أو 
مكن الحصول فيها على فرر عمل أفضل ولكل هذا يجعلها األكثر جذبًا للسكان. أما أقل ي

%( 5.6% و4.9المعدالت فتمثلت في محافظات نينوى واألنبار حيث بلغ معدل الهجرة إليهما )
 %(.5.9على التوالي وتليهما محافظتا ميسان والمثنى بمعدل )

 
 ( 1جدول )

 2012وصافي الهجرة واإلجمالي حسب المحافظات، العراق، معدالت الهجرة للداخل والخارج 
 

 معدل الهجرة للداخل % مكان اإلقامة الحالي
معدل الهجرة 

 للخارج %

معدل صافي 

 الهجرة  %

 الهجرة معدل

 % اإلجمالي

 14.8 3.8 5.5 9.3 دهوك

 9.5 0.3 4.6 4.9 نينوى

 13.4 1.2 6.1 7.3 السليمانية

 21.0 2.4 9.3 11.7 كركوك

 24.3 0 12.1 12.1 اربيل

 21.7 7.2- 14.5 7.3 ديالى

 14.2 3- 8.6 5.6 االنبار

 17.4 0.6 8.4 9.0 بغداد

 15.5 2.9- 9.2 6.3 بابل

 34.1 1.6- 17.8 16.2 كربالء

 19.4 0.2 9.6 9.8 واسط

 16.0 1.8- 8.9 7.1 صالح الدين

 22.6 0.8 10.9 11.7 النجف

 16.3 1.1- 8.7 7.6 القادسية

 14.8 3.0- 8.9 5.9 المثنى

 17.7 0.7- 9.2 8.5 ذي قار

 27.4 15.6- 21.5 5.9 ميسان

 23.4 11.0 6.2 17.2 البصرة

 18.1 0.0 9.1 9.1 إجمالي العراق %

             3102434 3102434 (عدد)

 .2012العراق،  واالقتصادي لألسرة، االجتماعيمن قبل الباحث من نتائج المسح  احتسابهاتم  المصدر:
                                                           

يعرف معدل الهجرة الداخلة أنه عدد المهاجرين لمحافظة معينة لكل مائة من سكان المحافظة و معدل الهجرة الخارجة أنه عدد  3
جماليالمهاجرين من محافظة معينة لكل مائة من سكان المحافظة وصافى الهجرة هو حاصل طرح المعدلين  الهجرة هو حاصل  وا 

 جمع المعدلين.
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وأما على مستوى معدالت الهجرة الخارجة فالجدول أعاله أوضح أن محافظة ميسان كانت 
والصحي  االقتصادياألعلى بين المحافظات في الهجرة الخارجة منها لتدني مستويات نموها 

%( 21.5إذ بلغ المعدل فيها ) ،(2011)الجهاز المركزي لإلحصاء، ، والتعليمي ومستوى الخدمات فيها
%( بالرغم من 17.5ولذا فهي من المحافظات الطاردة للسكان. ثم تأتي محافظة كربالء بمعدل )

. وما يقال عن كربالء (4)أنها من المحافظات الجاذبة للسكان لكونها مركزًا دينيًا وسياحيًا وتجارياً 
وهم أيضًا أغلبهم  %(11أيضًا يقال عن محافظة النجف إذ بلغ معدل الهجرة الخارجة منها حوالي )

محافظاتهم األصلية التي هاجروا منها. بلغ معدل الهجرة الخارجة من محافظة  إلىمن العائدين 
 إلىوضعها األمني في قسم من مناطقها مما دفع بعض ساكنيها  استقرار%( لعدم 14.5ديالى )

ات الرئيسة التي الهجرة الى مناطق أخرى في محافظات أخرى. أما محافظة أربيل وهي من المحافظ
وتجاريًا وسياحيًا جاذبًا للسكان إال انه بنفس الوقت شكل المهاجرين منها تيارًا  اقتصادياتشكل مركزًا 

%(. أما أقل المحافظات في 12.1حيث بلغ ) إليهامعاكسًا بمعدل مساوي إلى معدل الداخلين 
لسليمانية ومحافظة البصرة فى معدالت الهجرة الخارجة منها هي محافظات الشمال: نينوى ودهوك وا

 إلى%(، وبهذا تعد األقل بين المحافظات في طرد سكانها 6يزيد المعدل فيها عن ) الجنوب إذ ال
 الخارج.

 
أنه يوجد تسع محافظات طاردة للسكان تشمل كل من ميسان )وهى  إلىأشارت نتائج المسح 

%(،  والمثنى والقادسية وذي 15.6-يأكثر المحافظات الطاردة للسكان بمعدل هجرة صافي بلغ حوال
قار فى الجنوب وديالى واألنبار وبابل وكربالء وصالح الدين فى وسط العراق، مقابل ثمانية جاذبة 

محافظات فى الشمال:دهوك وكركوك والسليمانية ونينوى  وبغداد وواسط فى وسط العراق  4 يوه
سكان وبمعدل هجرة صافي بلغ حوالي وكل من البصرة )وهى األعلى بين المحافظات الجاذبة لل

محافظة واحدة متوازنة وهي محافظة أربيل حيث ما يدخل  إلى%( والنجف فى الجنوب، إضافة 11)
 من مهاجرين يساوي ما يخرج منها. إليها

 
أن المحافظات األكثر حرمانًا هي كل من محافظات   إلىيشير  (5)إن مؤشر نسبة الحرمان

وذي قار وهى محافظات متجاورة فى الجنوب حيث تراوحت نسبة الحرمان  ميسان والمثنى والقادسية
                                                           

رين منها هم من العائدين من التهجير والترحيل بسبب الحروب والصراعات المسلحة التي طالت أماكن إقامتهم إال ان أغلب المهاج 4
  في محافظاتهم األصلية فعادوا بعد استقرار األوضاع في مناطقهم.

 ،اإلبعاد متعدد فقرال قياس إلى الدخل فقر قياس من لالنتقال يتيح حيث للفقر جديد مقياس وهو الحرمان نسبة مؤشر تصميم تم 5
 تقرير مراجعة تتم العراق في المؤشر هذا احتساب آلية تفاصيل من للمزيد) والمركبة المتعددة الفقر طبيعة مع انسجاما األكثر وهو

 (.2006 لإلحصاء، المركزي الجهاز العراق، في المعيشة ومستويات الحرمان خارطة
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وهذه المحافظات هي األكثر طردًا ، (2011)الجهاز المركزي لإلحصاء، %(، 56% و48فيها بين )
للسكان. أما محافظات بغداد والبصرة وكل من المحافظات الشمالية كركوك و دهوك وأربيل 

، لذا فإنها (2011)الجهاز المركزي لإلحصاء، ، %(30لحرمان فيها عن )والسليمانية فال تتجاوز نسبة ا
أن مستويات المعيشة في المحافظات يمكن أن  اعتبارمن المحافظات الجاذبة للسكان، وبهذا يمكن 

 تكون عامال رئيسا لتحديد المحافظات الجاذبة والطاردة مع مراعاة عوامل الجذب والطرد األخرى.
 

 

 
 (2جدول )

 .2012، زيع النسبي للمهاجرين للداخل والخارج وصافي الهجرة، العراقالتو  
 

 نسبة المهاجرين للخارج %  نسبة المهاجرين للداخل % الحاليمحل اإلقامة 

 2.0  3.5 دهوك

 5.0  5.3 نينوى

 3.8  4.5 السليمانية

 4.3  5.4 كركوك

 6.5  6.5 اربيل

 6.9  3.5 ديالى

 4.4  2.9 االنبار

 19.6  21.1 دبغدا

 5.5  3.8 بابل

 6.3  5.7 كربالء

 3.8  3.9 واسط

 4.1  3.3 صالح الدين

 4.7  5.0 النجف

 3.3  2.8 القادسية

 2.1  1.4 المثنى

 5.6  5.1 ذي قار

 6.9  1.9 ميسان

 5.2  14.4 البصرة

 100.0  100.0 إجمالي العراق %

 3102434  3102434 (عدد)

 .2012واالقتصادي لألسرة، العراق،  االجتماعيمن قبل الباحث من نتائج المسح  هااحتسابتم  المصدر:
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%( من مجموع المهاجرين للداخل 55( أن أكثر من )2يتبين من نتائج المسح، جدول )
بغداد والبصرة أربعة محافظات فى الشمال وهم  محافظتيمحافظات وتشمل: بجانب  6تساهم بها 

سليمانية أي أكثر من نصف المهاجرين يستقرون في هذه المحافظات مما أربيل ونينوى وكركوك وال
تكون نسبة التحضر في هذه المحافظات من أعلى النسب بين المحافظات، كانت  أن إلىأدى 

%( 21.1بنسبة بلغت ) إليهامحافظة بغداد أكثر المحافظات مساهمة بنسبة المهاجرين الداخلين 
كونها تمثل مقرًا ألغلب الوزارات  إلىها العاصمة وتعد إضافة وهذا يتوافق مع وضع بغداد بوصف

والدوائر الخدمية وأجهزة الدولة األخرى، حيث أنعكس هذا على تطور مستوى الخدمات فيها مقارنة 
ببقية المحافظات ما جعلها من المراكز الرئيسة الجاذبة للسكان، بينما بلغت نسبة المهاجرين 

أن كل تيار هجرة له  باعتبارم يشكلون تيارًا مضادًا )معاكسًا( للهجرة %( وه19.6الخارجين منها )
 .(Evert .S. Lee, 1966)، (Ravensteinتيار هجرة مضاد )قوانين 

 
ولغرض التعرف على مدى مساهمة كل محافظة في إرسال المهاجرين للمحافظات األخرى 

الهجرة للداخل وكذلك نسب تيارات  أو استقبالهم من المحافظات األخرى فقد تم حساب نسب تيارات
( التوزيع 3الهجرة الخارجة وفقًا إلجمالي المهاجرين للداخل وللخارج في كل محافظة. يبين الجدول )

 . والحاليالنسبي للمهاجرين حسب محافظات مكان اإلقامة السابق 

 
همتها يتبين من الجدول أن محافظة بغداد قد شكلت األعلى بين المحافظات في نسبة مسا

ن أهم المحافظات التي ساهمت بإرسال 21.1)بلغت  إليهابأعداد المهاجرين الداخلين  %(، وا 
جميع مناطق بغداد هي كل من محافظة األنبار وميسان وواسط وديالى بنسب كانت  إلىمهاجريها 

%( على التوالي من إجمالي المهاجرين للخارج لكل من هذه 51% و53% و57% و59.2)
وهذه المحافظات مجاورة لمحافظة بغداد عدا محافظة ميسان فهي من المحافظات المحافظات. 

الجنوبية و تفصلها عن محافظة بغداد مسافة أبعد كثيرًا من تلك المسافات التي تفصل بغداد عما 
يجاورها من محافظات. أن موقع محافظة بغداد يجعلها مركزًا يقصده سكان المحافظات األخرى 

ل المسافات الفاصلة بينها وبين بقية المحافظات األخرى خاصة الجنوبية إذ يبدو على الرغم من طو 
مع تطور وسائل النقل وسهولة االتصاالت  إليهاأن طول المسافة ال يشكل عبئًا يعيق عملية الهجرة 

ومع وجود طرق برية معبدة حديثة وسريعة كل ذلك ساعد على تسهيل حركة انتقاالت األفراد من 
أن محافظة  إلى. إضافة (2002)الكيتب، افظات باتجاه بغداد بالرغم من عامل المسافة هذه المح

بغداد تمثل مركز ثقل اقتصادي وحضاري وثقافي وتعليمي وصحي وخدمي تتميز به عن باقي 
المحافظات مما يجعلها قبلة لكل الباحثين عن فرر عمل لتحسين مستوياتهم المعيشية أو للباحثين 
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في التعليم أو للعالج أو الحصول على خدمات غير متوفرة في محافظاتهم عن فرر أفضل 
األصلية، في حين شكلت المحافظات الشمالية أربيل ودهوك والسليمانية وكركوك ونينوى أقل النسب 

 خارجها.  إلىبغداد من مجموع مهاجريها المتوجهين  إلىالمساهمة بتدفق المهاجرين 
 

ة الثانية بعد بغداد فى جذبها للمهاجرين من محافظات وسط تأتي محافظة البصرة بالمرتب
لموقعها الجغرافي  االقتصاديةالعراق ومحافظات الجنوب. وهي مرشحة أن تكون عاصمة العراق 

 إلىالممتاز إضافة الى أنها المحافظة الوحيدة التي لها منافذ بحرية تطل على الخليج العربي إضافة 
يجعلها بوابة العراق المطلة على دول العالم، أنعكس هذا على واقعها  منافذها البرية والجوية مما

والثقافي في جانب توفر فرر العمل والتطور في مستوى التعليم والصحة  واالجتماعي االقتصادي
%( من 14.4تبلغ نسبة مساهمتها ) أوضحناوهذا جعلها من المحافظات الجاذبة للسكان. فكما 

، وقد شكلت النجف المحافظة األعلى في مساهمتها بنسبة المهاجرين مجموع المهاجرين الداخلين
، ومن (6)(3%( من مجموع مهاجريها للخارج )جدول 46.4) يالبصرة وبنسبة بلغت حوال إلى

%( ثم محافظتي 40.6البصرة تأتي محافظة ذي قار بنسبة ) إلىالمحافظات المساهمة في الهجرة 
 الخارج. إلى%( على التوالي من إجمالي مهاجريهم 34.9% و36.7المثنى وكربالء بنسب )

 

%( من  6.5تأتي محافظة أربيل بالمرتبة الثالثة بين المحافظات الجاذبة للسكان وبنسبة )
ن كان بفارق كبير بينها وبين محافظة بغداد والبصرة، وأقوى تيارات  مجموع المهاجرين للداخل وا 

وك والسليمانية وكركوك ونينوى وهذه المحافظات جميعها كانت من محافظات ده إليهاالهجرة القادمة 
هذه المحافظة أكبر من باقي  إلىمتجاورة وتقع في شمال العراق لذا فإن نسبة مساهمتها بالمهاجرين 

فيها  االقتصاديمستوى النمو  بارتفاعتتميز  اربيلأن محافظة  إلى(، إضافة 2المحافظات )جدول 
ونها تمثل بيئة تتمتع باالستقرار األمني جعلها مركز جذب للمهاجرين تجاريًا وصحيًا وسياحيا، ولك

ن هذه  من محافظات العراق خاصة هذه المحافظات المتجاورة والتي تفصلها مسافات قصيرة، كما وا 
وبين ما يخرج منها من مهاجرين. وتأتي  إليهاالمحافظة تعد من المحافظات المتوازنة بين ما يدخل 

 إليهالمرتبة الرابعة من ناحية جذب السكان إذ شكلت نسبة المهاجرين الداخلين محافظة كربالء با
                                                           

ية خالل كل الحروب التي افتعلها النظام الحاكم آنذاك ، كان ذلك دافعًا لنسبة حينما كانت محافظة البصرة ميدان معارك أمام  6
األمني مما جعلها  االستقرارمن المراكز الدينية المقدسة تتمتع بقدر كبير من  باعتبارهامحافظة النجف  إلىمهمة من سكانها بالهجرة 

األمني  االضطرابخرى خاصة تلك التي عانت من مركز جذب للسكان ليس من البصرة فحسب بل من باقي المحافظات األ
األوضاع األمنية في البصرة،  استقرارتبعد كثيرًا عن محافظة البصرة . أما بعد  كمحافظة البصرة . إضافة الى عامل المسافة حيث ال

في محافظة النجف بالعودة  محافظة البصرة قادمًا من النجف حين بدأ مهاجري محافظة البصرة باتجاهكان هناك تيارًا معاكسًا نشأ 
محافظة البصرة وخاصة القادمين من  إلىنسبة المهاجرين الداخلين  ارتفاعأماكن أقامتهم األصلية في البصرة. وهذا ما فسر  إلى

 محافظة النجف.
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%( من إجمالي المهاجرين للداخل. إن محافظة كربالء من المحافظات التي تتمتع بمكانة 5.7)
دينية مقدسة جعلها مركزًا الستقطاب وجذب المهاجرين من المحافظات األخرى مما أثر إيجابيًا على 

وانتعاشها تجاريًا وخدميًا ومن ثم توفر فرر عمل حقيقية للقوى العاملة فيها وفي  تصادياالقنموها 
محافظة كربالء كانت من محافظة بابل  إلىأقوى تيارات الهجرة القادمة  إنالمحافظات المجاورة لها، 

كربالء وبنسبة  باتجاهمحافظة بابل  يوذي قار والقادسية والبصرة ، حيث هاجر ربع مهاجر 
 (.3%( من مجموع مهاجريها للخارج، جدول )25.5)

 

يوضح الجدول تبادل تيارات الهجرة بين المحافظات الشمالية الخمس مع بعضها البعض 
ربيل. فنجد أن أخاصة المحافظات ذات الحدود المشتركة: دهوك ونينوى والسليمانية وكركوك و 

% من المهاجرين من نينوى 69 ربيل، كذلكأ% من الخارجين من دهوك توجهوا إلى نينوى و 90
% من المهاجرين من السليمانية دخلوا كركوك واربيل. بينما ما يقرب 72ربيل وأتوجهوا إلى دهوك و 

% من 60ربيل توجهوا إلى نينوى والسليمانية وكركوك، وما يقرب من أ% من الخارجين من 90من 
حركة الهجرة المتبادلة وتركزها هي  مهاجرى كركوك توجهوا إلى نينوى والسليمانية واربيل. إن حجم

 األعلى نسبيًا من تيارات الهجرة بين أي من هذه المحافظات والمحافظات األخرى.
 
محافظات الجنوب على محافظات الجنوب ومحافظات وسط  يوالعكس يتوزع مهاجر  

لخمسة، العراق. كما أن نسبة ضئيلة من مهاجرى محافظات الجنوب يتوجهون للمحافظات الشمالية ا
% من البصرة. بينما ترتفع نسب 6.5% من ميسان والقادسية إلى 0.3% و0.2فتتراوح بين 

% من بغداد واألنبار 20.8المهاجرين إلى المحافظات الشمالية من محافظات وسط العراق 
 % من صالح الدين.26.0و

  

المثنى المهاجرين الداخلين إليها كانت محافظات  استقبالأما أضعف المحافظات في 
%( على التوالي من إجمالي 2.9% و2.8% و1.9% و1.4وميسان والقادسية واألنبار وبنسب )

(. هذه المحافظات هي األقل في مستوى النمو 3المهاجرين للداخل كما أوضحها الجدول )
 وباعتبارضعيفة  إليهاوالتعليمي والصحي والخدمي، لهذا كانت تيارات الهجرة القادمة  االقتصادي

ا من المحافظات الطاردة للسكان، وأغلب ما يدخل إلى هذه المحافظات من المهاجرين القادمين أنه
 من المحافظات المجاورة لها.
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يتضح مما سبق أن تيارات الهجرة الداخلية السائدة بين محافظات العراق تتميز بنمط 
افة يحدد بشكل كبير قوة تتم بين المحافظات المتجاورة بقوة أكبر، أي أن عامل المس أنهامشترك، 

بعض المحافظات التي تمثل عامل جذب  باستثناءتيار الهجرة بين المحافظات على األغلب  واتجاه
 البصرة، كركوك وأربيل. قوي بغض النظر عن المسافة مثل بغداد،

  
مما تقدم تظهر الجداول أعاله توضيحًا لحركة تيارات الهجرة بين المحافظات. أن هناك 

لى المحافظات وهي وجود أنماطًا  عامة تتميز بها هذه التيارات سواء كانت الداخلة أو الخارجة من وا 
إذا استثنينا محافظة بغداد  –عالقة تبادل التيارات بين المحافظات المتجاورة وتزداد هذه العالقة 

 قابلها تياراتيرة ي، وكلما كانت تيارات الهجرة كباالعتباركلما تم أخذ عامل المسافة فى  –والبصرة 
ن التيارات الصغيرة يقابلها تيارات معاكسة صغيرة.معاكسة كبيرة ، وا 
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(3) جدول  

.2012 العراق، السابق، اإلقامة ومكان الحالي اإلقامة مكان محافظات حسب للمهاجرين النسبي التوزيع  
 

 مكان اإلقامة الحالي
 المهاجرون مكان اإلقامة السابق

 البصرة ميسان ذي قار المثنى القادسية النجف صالح الدين واسط كربالء بابل بغداد االنبار ىديال اربيل كركوك ليمانيةالس نينوى دهوك للداخل %

 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 0.2 0.0 0.4 1.5 0.3 0.0 9.1 0.3 1.7 47.6 0.0 دهوك

 5.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 0.0 0.4 4.2 6.8 0.3 32.8 13.4 0.3 0.0 52.1 نينوى

 4.5 0.6 0.0 0.5 2.6 0.0 1.4 3.2 0.3 0.2 0.0 2.0 4.8 13.3 32.1 13.6 0.0 0.2 0.2 السليمانية

 5.4 2.0 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 16.3 0.4 0.0 0.0 5.7 3.0 4.4 22.1 0.0 34.4 3.4 4.2 كركوك

 6.5 0.4 0.1 0.0 2.0 0.3 0.1 1.1 2.2 0.2 0.2 7.4 5.9 0.0 0.0 28.5 37.6 21.3 39.1 اربيل

 3.5 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 9.6 4.7 1.5 1.5 7.1 5.1 0.0 0.7 10.4 11.0 0.0 0.0 ديالى

 2.9 2.3 0.7 0.5 0.0 0.2 0.1 5.5 0.2 0.3 0.6 10.6 0.0 0.7 0.0 0.4 3.8 2.2 0.0 االنبار

 21.1 27.2 57.1 17.7 37.0 7.7 15.4 29.5 53.3 16.5 22.4 0.0 59.2 51.2 0.9 5.3 8.9 11.2 4.1 بغداد

 3.8 10.0 0.1 2.4 1.2 14.8 6.0 1.6 1.4 4.1 0.0 8.4 0.8 0.7 0.1 3.8 0.0 1.0 0.0 بابل

 5.7 11.2 2.6 17.4 0.0 15.6 8.2 1.0 1.7 0.0 25.5 6.8 1.0 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 كربالء

 3.9 2.2 5.2 5.7 0.0 1.0 0.5 2.1 0.0 0.4 6.0 8.7 0.3 13.1 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 واسط

 3.3 1.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 1.3 0.0 1.0 7.3 4.9 5.8 0.6 12.8 1.5 8.8 0.2 صالح الدين

 5.0 6.9 2.7 4.7 3.6 21.9 0.0 0.8 2.4 14.4 10.9 8.1 0.4 1.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 النجف

 2.8 1.8 0.6 4.7 6.6 0.0 10.7 0.5 4.3 2.8 2.6 4.9 2.1 1.4 0.3 1.7 0.4 0.7 0.0 القادسية

 1.4 1.8 0.0 4.4 0.0 15.8 3.5 0.0 1.0 0.5 0.7 0.6 1.6 0.0 0.4 1.0 0.3 0.0 0.0 المثنى

 5.1 18.4 1.3 0.0 10.3 3.0 6.5 7.7 7.5 22.9 0.3 6.2 1.2 0.9 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 ذي قار

 1.9 7.7 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 8.6 1.5 1.4 1.9 3.4 0.3 2.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 ميسان

 14.4 0.0 29.4 40.6 36.7 19.1 46.4 7.2 17.5 34.9 25.6 7.3 2.4 1.8 0.7 4.1 0.1 2.6 0.0 البصرة

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 االجمالي
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 الهجرة أسباب -
( التوزيع النسبي للمهاجرين حسب أسباب الهجرة فتراوحت أسباب الهجرة بين 4يبين جدول )

األسباب اإلرادية مثل قرار الفرد بالهجرة بغرض البحث عن فرر للعمل والتعليم، وأسباب هجرة ال 
إرادية  مثل الزواج  ومرافقة األسرة والتهجير القسري والعودة من التهجير واألسباب األمنية. هاجر 

%( بسبب مرافقة األسرة والزواج والطالق والترمل، وشكل التهجير 52نصف المهاجرين ) حوالي
% من إجمالي المهاجرين، وهاجر 30 يحوالالقسري والعودة من التهجير والترحيل واألسباب األمنية 

 عشر المهاجرين بسبب العمل. تتباين أسباب الهجرة بين الذكور واإلناث. فبينما يشكل العمل السبب
خمس المهاجرين الذكور يهاجرون  حواليللهجرة بعد مرافقة األسرة بين الذكور،  الثاني الرئيسي
%(. وعلى العكس يحتل 2.5%(، ال يحتل سوى نسبة ضئيلة للغاية بين اإلناث )19.8للعمل )

ف %(. ونظرا للظرو 65 حواليمرافقة األسرة والزواج والطالق والترمل المرتبة األولى بين اإلناث )
للهجرة للعمل بين الذكور يتراجع أمام األسباب  النسبيالوزن  أنتمر بها العراق نجد  التيالسياسية 

للهجرة للعمل بين الذكور )راجع  النسبيبينما فى ظل استقرار األوضاع يرتفع الوزن  اإلراديةغير 
 دراسات الهجرة فى  حالة جمهورية مصر العربية(.

 
(4جدول )  

.2012لمهاجرين حسب الجنس وأسباب الهجرة، العراق، التوزيع النسبي ل  
 

 أسباب

 الهجرة
 العمل

دراسة 

أو 

إنهاء 

 دراسة

زواج أو 

طالق أو 

 ترمل

مرافقة 

 األسرة

ترحيل أو 

 تهجير

العودة 

من 

الترحيل 

أو 

 التهجير

أسباب 

 أمنية
 المجموع أخرى

 100.0 5.8 10.0 9.2 16.9 36.7 0.8 0.9 19.8 ذكور

 100.0 4.1 6.9 6.7 14.0 43.9 21.4 0.5 2.5 إناث

 100.0 4.9 8.4 7.9 15.3 40.5 11.8 0.7 10.5 اإلجمالي

 3102434 151336 260007 243724 475719 1257621 367500 20860 325666 (عدد)

 .2012 العراق، لألسرة، واالقتصادي االجتماعي المسح نتائج من احتسابها تم: المصدر 

أن األسباب األخرى  باعتباريعها تشكل الهجرة للعمل هجرة إرادية من بين تلك األسباب جم
نما مرتبطة بظروف أخرى قد تفرض عليه  ليس لها عالقة مباشرة بقرار الفرد يهاجر أم ال يهاجر وا 

قرار الهجرة كالزواج أو الطالق أو الترمل ومرافقة األسرة أو أسباب قسرية كالتهجير  التخاذوتدفعه 
جير أو أسباب أمنية. لذا تركز الدراسة على محددات الهجرة للعمل والتعرف على هلتأو العودة من ا

 خصائر مهاجري العمل.
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III-  محددات الهجرة الداخلية للعمل في العراق 
أوضحت دراسات الهجرة إن حرية اتخاذ القرار بالهجرة تقل بين األفراد الذين يهاجرون بسـبب 

نة بقرار الفرد بالهجرة للبحث عن فرصة عمل جيدة أو جدية أو عندما الزواج أو مرافقة األسرة ، مقار 
ن هجـــرة العمـــل تختلـــف عـــن الهجـــرة التـــي  يتخـــذ قـــراره بـــالهجرة بـــدافع التعلـــيم إلكمـــال دراســـته. كمـــا وا 
يضطر فيها الفرد التخاذ قراره بالهجرة الإراديًا بسبب التهجير القسري أو نتيجة الندالع أعمال العنف 

أو ألسباب أمنية مختلفـة . لـذا نهـدف فـى هـذه الدراسـة إلـى تحليـل محـددات هجـرة العمـل  أو الحروب
ريات ـل النظـــأنــواع الهجــرات الداخليــة، كمــا أن كــ ببــاقيرة إراديــة مقارنــة ـفــي العــراق حيــث تعتبــر هجــ

كانـت  (Todaro, 1969; Lee, 1966)دول العـالم  فـيت الهجـرات الداخليـة ـقات التـي تناولــوالتطبيـ
 تتعلق بالهجرة اإلرادية.

  
هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر فــإن بيانــات المســح ال تســمح بقيــاس خصــائر المهــاجرين 

نمــا تمثــل واقعهــم حــال إجــراء المســح أي فــي عــام  وال يوجــد فــي  2012وقــت اتخــاذ القــرار بــالهجرة وا 
وبة فـي كيفيـة قيـاس خصائصهم عند الهجـرة.  هـذا باإلضـافة إلـى أن هنـاك صـع إلىالمسح ما يشير 

تمت فيها هجرة األفراد. كما لم يتوفر مسح آخر  التيخصائر غير المهاجرين في األزمنة المختلفة 
سبق هذا المسح كان ممكنًا من خالله بناء عالقة بين المتغيرات من خالل بيانـات المسـوح المقطعيـة 

(Cross Sectional Dataلغــرض تقليــل أثــر التحيــز فــي البيانــات. لــ ) ذا فــإن الدراســة تعتمــد علــى
( وهـي 2003-2012رة )ـالل السنوات العشر التـي سـبقت المسـح، أي خـالل الفتــرين خـبيانات المهاج

ـــرًا خـــالل ـفتـــ ـــر كثي ـــم تتغي ـــافتراض أن خصـــائر المهـــاجرين ل ـــي فـــي الدراســـة وب هـــذه رة اإلســـناد الزمن
 ة واالجتماعيـــةـجرين الديموجرافيـــر المهـــاـم خصائــــى أهــــتـــم التعـــرف فـــي القســـم الســـابق علـــ (7)رةـالفتـــ

م الدراســة بتحديــد أهــم محــددات الهجــرة الداخليــة للعمــل فــي العــراق ـذا القســم تهتـــي هـــواالقتصــادية، وفــ
ـــوقيــاس تأثيــ اء بعــض النمــاذج اإلحصــائية  واختبارهــا وتقــدير معالمهــا ـوير وبنـــها وذلــك بتطـــر كــل من

لق ـــــطـ)وي System of Structural Equation Modelوتشـمل بنـاء نمـوذج معـادالت هيكليـة  

                                                           

ذلك دافعًا لنسبة حينما كانت محافظة البصرة ميدان معارك أمامية خالل كل الحروب التي افتعلها النظام الحاكم آنذاك ، كان   7
األمني مما جعلها  االستقرارمن المراكز الدينية المقدسة تتمتع بقدر كبير من  باعتبارهامحافظة النجف  إلىمهمة من سكانها بالهجرة 

األمني  االضطرابمركز جذب للسكان ليس من البصرة فحسب بل من باقي المحافظات األخرى خاصة تلك التي عانت من 
األوضاع األمنية في البصرة،  استقرارتبعد كثيرًا عن محافظة البصرة . أما بعد  . إضافة الى عامل المسافة حيث الكمحافظة البصرة 

محافظة البصرة قادمًا من النجف حين بدأ مهاجري محافظة البصرة في محافظة النجف بالعودة  باتجاهكان هناك تيارًا معاكسًا نشأ 
محافظة البصرة وخاصة القادمين من  إلىنسبة المهاجرين الداخلين  ارتفاعصرة. وهذا ما فسر أماكن أقامتهم األصلية في الب إلى

 محافظة النجف.
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ـــأيه ـــــعلي ( واختبــاره مــن خــالل تطبيــق System of Simultaneous Equation Model ضاــ
 .Two stage probit least squaresطريقة المربعات الصغرى لمرحلتين 

 
 عينة الدراسة   -4-1

، بلغت 2012لألسرة،  صاديواالقت االجتماعيالدراسة على عينة من بيانات المسح  اعتمدت
ـــرة )64-15ســـن العمـــل ) فـــي( مهـــاجرًا بســـبب العمـــل 615) -2012( خـــالل الســـنوات العشـــر األخي

المهاجرين الذين هاجروا ضمن نفـس المحافظـة وكـذلك المهـاجرين الـذين  استبعاد(، بعد أن تم 2003
وبالمقابـل كـان عـدد  . 2003هاجروا ألسباب أخـرى غيـر العمـل والمهـاجرين الـذين هـاجروا قبـل عـام 

( وفي سن العمـل أيضـًا. وبمـا أن الفئـة المسـتهدفة فـي الدراسـة 69974نظرائهم من غير المهاجرين )
غيــــر  اســـتبعادهـــي الفئـــة المعرضـــة لهجـــرة العمـــل بحثـــًا عـــن فــــرر عمـــل جديـــدة أو جيـــدة، لـــذا تـــم 

( غيـر 29439هـاجرًا و)( م595من العينة، وبهذا أصبح العدد النهائي لمفردات العينة ) (*)النشطين
يســمح عنــد تطبيــق أي  مهــاجر، وهــذا التبــاين الكبيــر بــين عــدد المهــاجرين وعــدد غيــر المهــاجرين ال

تحليل إحصائي معمق بالوصول الـى نتـائج منطقيـة مقبولـة فالنتـائج حتمـًا سـتكون متحيـزة. لـذا ي فضـل 
تجــــاوز هــــذه المشــــكلة ( ل5:1أو 4:1حــــدود ) فــــيغيــــر المهــــاجرين  إلــــىأن تكــــون نســــبة المهــــاجرين 

ولتحقيــق هــذا  (.Hosmer & Lemeshow, 1989)وللحصــول علــى نتــائج أكثــر دقــة ومقبوليــة 
% من إجمالي غير المهاجرين فقط، وليصـبح حجـم عينـة 10التناسب تم سحب عينة عشوائية بحجم 

رة ( غيــــر مهــــاجر. وللتأكــــد مــــن إن العينــــة المختــــا2946(  مهــــاجرًا و)595( منهــــا )3441الدراســــة )
عشــوائيًا ممثلــة للمجتمــع ومماثلــة للعينــة األصــلية تــم مقارنــة التوزيــع النســبي لــبعض خصــائر العينــة 
األساسية والعينة الثانوية كالتوزيع العمري والجنس ومكان اإلقامـة والحالـة الزواجيـة والتعلـيم والمهنـة ، 

والخطــأ المعيــاري فلــم حســاب الوســط الحســابي  إلــىفكانــت الخصــائر متماثلــة بــين العينتــين، إضــافة 
كبيـــرة تـــذكر، ممـــا أكـــد للبـــاحثين بـــأن العينـــة الثانويـــة المســـحوبة تماثـــل العينـــة  اختالفـــاتيكـــن هنـــاك 
 األساسية.
 
 
 

                                                           

 العاجزين عن العمل وكبار السن. العمل،الزاهدين في  المتقاعدين،  دراسيًا،المتفرغين  البيوت، الطلبةغير النشطين تشمل ربات   (*)
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 Simultaneous equations modelنموذج المعادالت اآلنية  -4-2
لقـرار تعاني دراسة محددات اتخـاذ القـرار بـالهجرة مـن مشـكلة أساسـية مبعثهـا هـو كـون اتخـاذ ا

بــــالهجرة  كحــــدث يســــبق وقــــت التعــــداد أو المســــح بــــزمن محــــدد، بينمــــا يــــتم جمــــع البيانــــات المتعلقــــة 
بخصـائر المهــاجرين كمــا هــم وقـت التعــداد أو المســح، علمــًا بــأن بعـض خصائصــهم قــد تتغيــر عبــر 
الـزمن وبعضـها قـد يتــأثر بحـدث الهجـرة وبالتــالي تنشـأ مشـكلة أن بعــض المتغيـرات المسـتقلة أصــبحت 

. ينـتج simultaneity problemمتغيرات تابعة لحدث الهجرة  وهـو مـا يطلـق عليـة مشـكلة التـزامن 
اللوجستيى أونموذج  االنحدارتطبق نموذج  التيتقدير معامالت االنحدار  فيعن هذه المشكلة تحيز 

يـــة ( بنـــاء نمـــوذج مـــن المعـــادالت الهيكل1. ولقـــد تـــم معالجـــة هـــذه المشـــكلة مـــن خـــالل: )Probitالــــ 
System of Structural Equations Model   وتقـدير معامالتهـا بطريقــة المربعـات الصــغرى

 التـي( ودراسة محددات الهجرة للعمـل Two-stage least squares( ،)2" )"2SLSعلى مرحلتين 
 .2012-2003تمت خالل الفترة 

   
خـاذ القـرار بـالهجرة للعمـل وقد تم بناء هذا النموذج من دالتين: األولى دالة تتعلق بمحـددات ات

" يأخذ القيمة واحد إذا كان الفرد مهاجرا والقيمة صـفر إذا  Migr" يوفيها المتغير التابع متغير وصف
لم يكن مهاجرا. وشملت المتغيرات المستقلة المتغيرات التالية: العمـر، التعلـيم، الجـنس، مكـان اإلقامـة 

ر علــى مســتوى دخــل الفــرد. وتــدرس الدالــة الثانيــة الفــرد كمؤشــ إنفــاقالســابق: )ريف/حضــر(، ومتغيــر 
المســح قــد يكــون متــأثرا  إجــراءالفــرد المقــاس وقــت  إنفــاقمســتوى  أنالفــرد حيــث نتوقــع  إنفــاقمحــددات 

باتخاذ قرار الهجرة. وهو متغير متصل وشملت المتغيرات المستقلة المتغيرات التالية: العمـر، التعلـيم، 
  حسب مكان اإلقامة الحالي، الفقر، وحالة الهجرة. حجم األسرة، المحافظات النفطية

  التالية:وقد تم تكوين الدوال 
 
 …(1) 

 

…(2) 
 

 هذه المعادالت اآلنية متغيران تابعان وهما: فيأصبح لدينا 
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اجر. والمتغير  حالة غير المه فيحالة المهاجر وصفر  فييأخذ القيمة واحد  ثنائيمتغير   

 لمتغير إنفاق الفرد وهو متغير متصل.   eهو لوغاريتم  لألساس و  

 

، والختبار تأثيره Continuous variableمتغيريا مستمرا  Ageالعمر: وثمان متغيرات مستقلة: 
بدأ الهجرة يأخذ شكل داله منحنية ت احتمالالغير خطى، حيث نفترض أن العمر في تأثيره على 

العمر: مربع  إضافةمع تقدم العمر ثم تتناقر مع مزيد من تقدم العمر، فقد  تم  واالرتفاعبالزيادة 
Age2،  :التعليمEdu، الجنس ٍٍ :Sex، ( :( الفقر: )مكان اإلقامة السابق ،)

( ومتغير المحافظات ) مكان اإلقامة الحالي:المحافظات النفطية حسب 
كل من محافظة بغداد  الحاليالنفطية هو متغير ثنائي يأخذ القيمة واحد في حالة كون مكان اإلقامة 

العاصمة ومركز جذب للعمالة في قطاعات مختلفة بصفة عامة والمنشآت النفطية بصفة  باعتبارها
من المحافظات المنتجة والمسوقة للنفط، أما  باعتبارهماخاصة، وكذلك محافظتي البصرة وكركوك 

حجم األسرة بقية المحافظات األخرى فإنه يأخذ القيمة صفر،  الحاليإذا كان مكان اإلقامة 
()8 . 

 
باختبـــــار تحقـــــق شـــــرط  Identificationوباختبـــــار قـــــدرة النمـــــوذج علـــــى تقـــــدير المعـــــامالت 

“Order condition"، معرفتــانن كلتاهمــا يمكــن تقــدير معــامالتهم فكلتاهمــا فتوضــح المعادلتــان أ 
Over identified”  وألن أحد المتغيرات التابعة وهو متغير الهجـرة متغيـر متقطـع فقـد تـم اسـتخدام ."

(Two-stage probit least squares وذلـــك بتطبيـــق البرنـــامج ،)ياإلحصـــائ  (cdsimeq)، 
(Keshk, 2003). 

 
، كـــان النمـــوذج معنويـــا  Stata12البرنـــامج الجـــاهز  باســـتخدام (cdsimeqعنــد تنفيـــذ األمـــر )

 ، وفيما يلي النتائج حسب كل دالة:0.51تساوي  R2وقيمة 
                                                           

مكن أن يكون لها تأثير على هجرة العمل بهدف التعرف على أهم المحددات  التى تفسر تم حصر جميع المتغيرات التي من الم 8
سن العمل على الهجرة كان عدد المتغيرات المستقلة المقترحة والتي من المحتمل أن يكون لها تأثير على هجرة العمل  فياألفراد  إقدام

، ووجودها يؤثر على دقة (Multicolinearity)قوية بينها  تباطار المتغيرات التي ثبت وجود عالقة  استبعاد( متغير، وتم 14)
 .معنويا يكن ولم الهجرة احتمال على المهن متغير تأثير باختبار قمنا قدالنموذج . و 
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    Migrالدالة األولى: هجرة العمل 
تأثيره غير معنوي ويعنى ذلك أنه ليس هناك   اإلنفاق( أن 10تؤكد نتائج التحليل جدول )

ذوي مستوى اإلنفاق المنخفض وبين احتماالت الهجرة لذوي  فرق في إحتماالت الهجرة بين األفراد
لم يتأثر بإرتفاع أو  2012-2003مستوى اإلنفاق المرتفع أي إحتمال الهجرة للعمل فى الفترة 

 إنخفاض مستوى اإلنفاق، مع ثبات باقى العوامل األخرى.
  

بالهجرة للعمل عالقة  منحنية : تؤكد النتائج على ان العالقة بين العمر واتخاذ القرار متغير العمر
(Curvature ومعنوية )حيث  يزداد احتمال الهجرة مع تقدم األعمار في سن الشباب ثم إحصائيا ،

 ثبات باقي العوامل. االفتراضتنخفض مع األعمار الكبيرة ، مع 
 

 معنوياحتمال هجرة اإلناث أقل كثيرا من هجرة الذكور وهو  أن إلى: يشير النموذج الجنس
%. وهذا يتوافق مع كل فرضيات الهجرة خاصة في 0.01عند مستوى معنوية اقل من  صائياإح

 البلدان العربية التي تؤكد على إن الهجرة بين الذكور أعلى منها بين اإلناث.
 

: بين النموذج أن العالقة بين الهجرة للعمل فى العراق وبين التعليم عالقة عكسية مستوى التعليم
أنه كلما ارتفع مستوى التعليم  إلى%. ويشير 0.01عند مستوى معنوية أقل من  ياإحصائ معنويوهو 

هجرة الذين مستواهم التعليمي االبتدائي أقل من  فاحتمالكلما انخفضت احتماالت هجرة العمل. 
احتمال هجرة من كان بالمستوى بدون شهادة )الفئة المرجعية(، والذين بالمستوى الجامعي فأعلى أو 

 افتراضى الثانوي احتمال هجرتهم أقل من احتمال هجرة من كان بالفئة )بدون شهادة(. مع بالمستو 
ثبات بقية العوامل األخرى. وتختلف هذه النتيجة مع العالقة الموجبة المفترضة بين التعليم والهجرة 

على معظمها درس مستوى التعليم  أنأدبيات الهجرة. ولكن عند مراجعتنا لتلك األدبيات نجد  في
تناولت هجرة العمل وتأثير  التيوليس على مستوى األفراد. وفى الدراسات القليلة  المجتمعيالمستوى 

 ,Metwally) ،تعليم الفرد على اتخاذ القرار بالهجرة كانت العالقة بين التعليم وهجرة العمل عكسية

(2004. 
 

بق معنوي، وأن هجرة العمل من : يبين النموذج أن تأثير مكان اإلقامة السامكان اإلقامة السابق

 .األخرىثبات العوامل  االفتراضالمناطق الحضرية، مع هجرة العمل من المناطق الريفية أقل من 
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 (9جدول )
 :2012 -2003الفترة  يالعراق ف فيمحددات هجرة العمل 

 .نتائج تحليل نموذج المعادالت اآلنية لدالة الهجرة 
 

 يالمعيار الخطأ المعامل المتغيرات
 % 95     الثقة فترة

 األعلى الحد األدنى الحد

 0.219 0518. - 0.0692 0.0839 اإلنفاق لوغارتم

 150. 091. 0.0153 ***0.121 العمر

 0009. - 0017 - 0.0002 ***0.001 - العمر مربع

 428.- 846. - 0.107 ***0.637- الجنس

 165.- 414.- 0.0635 ***0.289- السابق اإلقامة مكان

 التعليم
    

 090.- 360. - 0.068 ***0.225 - ابتدائي

 298.- 615. - 0.081 ***0.456 - ثانوي

 201.- 667.- 0.118 ***0.434 - فأعلى جامعي

 2.611- 4.432 - 0.465 ***3.521.- الثابت المقدار

               .(P=value ≤ 0.001*** مستوى معنوية  )         Stataالمصدر: من نتائج تحليل  
 .الفئة المرجعية: الجنس )الذكور( ، مكان اإلقامة السابق )الحضر( ، التعليم )بدون شهادة(

 
 الدالة الثانية:  لوغارتم اإلنفاق الفردي  

في مستوى اإلنفاق  اختالفيوجد  : تأثيرها غير معنوي على اإلنفاق الفردي أي أنه الهجرة العمل
 العوامل األخرى ثابتة. باقيظل بقاء  فيالمسح،  إجراءغير المهاجرين وقت بين المهاجرين و 

مستمر ومربع العمر: بين النموذج أن عالقته باإلنفاق عالقة منحنية وأن تأثيره معنويًا : متغير العمر
األعمار الصغير ومع زيادة العمر  في اإلنفاق%. بمعنى يقل 0.01عند مستوى معنوية  إحصائيا
 نفاق.يزداد اإل

 

الفرد يزيد مع ارتفاع مستوى التعليم وتأثير  إنفاق: يشير النموذج الى أن مستوى مستوى التعليم
(. فاإلنفاق بين من كانوا بمستوى التعليم 0.001بمستوى داللة ) إحصائيامستوى التعليم معنويًا 

مستوى التعليم، فإنفاق  االبتدائي أعلى من إنفاق من كانوا بدون شهادة، ويزداد اإلنفاق كلما أرتفع
من كانوا بمستوى الثانوي أعلى من إنفاق ذوي الفئة المرجعية )بدون شهادة(، كما يوضح النموذج 
أن إنفاق ذوي التعليم الجامعي فأعلى أكبر من إنفاق من كان بمستوى بدون شهادة، هذا فى ظل 

 العوامل األخرى ثابتة. باقيبقاء 



 2012داخلية في العراق الهجرة ال                                                                      صحة األسرة العربية والسكان  
 

 
95 

تأثير متغير حجم األسرة كان معنويًا وعالقته باإلنفاق عالقة عكسية، : يؤكد النموذج أن حجم األسرة
( يصبح 3-4أي كلما قل حجم األسرة كلما زاد مستوى إنفاق الفرد. الفرد الذي ينتمي ألسرة حجمها )

( وهي الفئة المرجعية، 1-2متوسط نصيبه من األنفاق أقل من الفرد الذي ينتمي ألسرة حجمها )
نصيبه من اإلنفاق أقل من إنفاق  متوسطحجمها سبعة أفرد فأكثر  أسرة إلىي ينتمي وهكذا فالفرد الذ

 مستوى إنفاق الفرد. انخفضالفئة المرجعية  أي كلما زاد حجم األسرة كلما 
 

 في اإلقامة: توضح النتائج انه ليس لمحل المحافظات النفطية حسب مكان اإلقامة الحالي
ى إنفاق الفرد حيث أن تأثيرها غير معنويًا. بمعنى أنه ليس المحافظات النفطية عالقة مع مستو 

في مستوى اإلنفاق لألفراد الذين يقيمون فى المحافظات النفطية وبين مستوى  اختالفهناك أي 
 غير النفطية. فياإلنفاق لألفراد الذين يقيمون 

 

لما زاد مستوى الفقر كلما كف( وعالقته باإلنفاق عالقة عكسية، 0.001: تأثيره معنويًا بمستوى )الفقر
 مستوى اإلنفاق، الفقراء دائمًا ينفقون أقل مما ينفق غير الفقراء. انخفض
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(10جدول )  
: نتائج تحليل 2012 -2003الفترة  يالعراق ف يمحددات هجرة العمل ف  

.نموذج المعادالت اآلنية لدالة اإلنفاق  
 % 95   الثقة فترة

اريالمعي الخطأ المعامل  
 المؤشر

األدنى الحد األعلى الحد   المتغيرات 
العمل هجرة 1086. 0158.- 0.0317 0.0463  

  العمر 007. - 0283.- 0.005 ***017.-

العمر مربع 0003. 0001. 0.00006 ***0002.  

األسرة حجم      

- 0.365*** 0.0367 -.437 - .293 3-4 
- 0.537*** 0.0362 - .608 - .466 5-6 

- .635*** 0.037 - .708 - .561 7+ 

 التعليم    
 ابتدائي 116. 0369. 0.020 ***0.76

 ثانوي 282. 185. 0.024 ***0.233
فأعلى جامعي 456. 324. 0.034 ***0.39  

  الفقر 788. - 875. - 0.022 ***0.831 -

-.0334 0.023 - .079 .0126 
/ نفطية محافظات

  الحالي اإلقامة مكان

الثابت المقدار 6.413 5.949 118. ***6.182  
 

              .(P=value ≤ 0.001*** مستوى معنوية  )              Stataالمصدر: من نتائج تحليل  
(، التعليم )بدون شهادة(، الفقر )غير 1-2الفئة المرجعية : الهجرة )لم يهاجر(، مكان اإلقامة السابق )الحضر(، حجم األسرة )

 .حافظات نفطية )غير النفطية(م، فقراء(
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IV- والتوصيات الخالصة 
 
 الخالصة -4-1

دراسة تحليلية للهجرة الداخلية في العراق بصفة عامة  إلىالتوصل  إلىهدف هذا البحث 
وهجرة العمل بصفة خاصة والتعرف على أهم محدداتها الديموجرافية واالجتماعية واالقتصادية، 

أحد الروافد المساهمة في تعزيز المراكز البحثية ومراكز تخطيط ورسم السياسات لتكون هذه الدراسة 
السكانية في العراق المعنية بوضع الحلول ومعالجة اآلثار الناتجة عن االختالل الحاصل في تركز 

 Systemالسكان على المحافظات ونموها االقتصادي. ولقد تم بناء نموذج من المعادالت الهيكلية 

of Structural Equations Model  وتقدير معامالتها بطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين
2SLS"( "Two-stage probit least squares لدراسة محددات الهجرة للعمل )تمت خالل  التي
لألسرة لسنة  واالقتصادي االجتماعيهذا على تحليل بيانات المسح  في. نعتمد 2012-2003الفترة 
2012 (IHSES-2:وقد توصل البحث إلى النتائج التالية .) 

 
أنه يوجد تسع محافظات طاردة للسكان تشمل كل من ميسان   إلىأشارت نتائج المسح 
وسط  فيالجنوب وديالى واألنبار وبابل وكربالء وصالح الدين  فيوالمثنى والقادسية وذي قار 

وكركوك والسليمانية ونينوى  دهوك  الشمال: فيمحافظات  4العراق، مقابل ثمانية جاذبة وهي 
محافظة واحدة  إلىالجنوب، إضافة  فيوالنجف  وسط العراق وكل من البصرة  فيوبغداد وواسط 

 من مهاجرين يساوي ما يخرج منها. إليهامتوازنة وهي محافظة أربيل حيث ما يدخل 
 

على بين معدالت الهجرة الداخلة وهى األ فيجاءت محافظة البصرة األولى بين المحافظات 
%(. وأما على مستوى معدالت 11المحافظات الجاذبة للسكان وبمعدل هجرة صافي بلغ حوالي )

الهجرة الخارجة فجاءت محافظة ميسان األعلى بين المحافظات في الهجرة الخارجة منها والطاردة 
حي والص االقتصادي%، نظرا لتدني مستويات نموها 15.6 للسكان بمعدل هجرة صافي بلغ حوالي

 والتعليمي ومستوى الخدمات فيها.
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 :تتميز تيارات الهجرة الداخلية السائدة بين محافظات العراق بنمط مشترك
( وهو أنها تتم بين المحافظات المتجاورة بقوة أكبر، أي أن عامل المسافة يحدد بشكل 1
ظات التي تمثل بعض المحاف باستثناءتيار الهجرة بين المحافظات على األغلب  واتجاهكبير قوة 

عامل جذب قوي بغض النظر عن المسافة مثل بغداد والبصرة وكركوك وأربيل. فتتبادل تيارات 
ربيل مع بعضها أالهجرة بين المحافظات الشمالية الخمس دهوك ونينوى والسليمانية وكركوك و 
هجرة بين أي من البعض وحجم حركة الهجرة المتبادلة  بينهم وتركزها هو األعلى نسبيًا من تيارات ال

محافظات الجنوب على محافظات  يهذه المحافظات والمحافظات األخرى.  والعكس يتوزع مهاجر 
محافظات الجنوب يتوجهون  يالجنوب ومحافظات وسط العراق. كما أن نسبة ضئيلة من مهاجر 

 للمحافظات الشمالية الخمسة.
ن التيارات الصغيرة أة كبيرة، و ( وكلما كانت تيارات الهجرة كبيرة يقابلها تيارات معاكس2

 يقابلها تيارات معاكسة صغيرة. 
 

العالقة بين العمر واتخاذ القرار بالهجرة للعمل عالقة منحنية  أنتؤكد نتائج التحليل على 
(Curvature حيث يزداد احتمال الهجرة مع تقدم األعمار في سن الشباب ثم تنخفض مع األعمار )

هجرة العمل فيقل احتمال هجرة اإلناث كثيرا عن هجرة الذكور.  في الكبيرة وتسود هجرة الذكور
ال  التييتوافق هذا مع كل فرضيات الهجرة خاصة في البلدان العربية التي تؤكد على تأثير الثقافة 

تشجع الهجرة بين اإلناث. ان احتمال الهجرة للعمل من المناطق الحضرية أعلى من احتمال الهجرة 
العراق  يهو وجود عالقة عكسية بين الهجرة للعمل ف الهامةالريفية. من النتائج  للعمل من المناطق

أنه كلما ارتفع مستوى التعليم كلما انخفضت احتماالت هجرة العمل ورغم اختالف  أيوبين التعليم 
ت الدراسا أنأدبيات الهجرة. إال  فيهذه النتيجة مع العالقة الموجبة المفترضة بين التعليم والهجرة 

جمهورية مصر العربية  فيركزت على هجرة العمل بين الذكور، على سبيل المثال  التيالحديثة 
 ،تؤكد على العالقة بين التعليم وهجرة العمل عكسية. 
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الهجرة للعمل بين األفراد ذوي  احتماالتمن النتائج الهامة أيضا أنه ليس هناك فرق في 
الهجرة  احتمالالهجرة لذوي مستوى اإلنفاق المرتفع أي مستوى اإلنفاق المنخفض وبين احتماالت 

 مستوى اإلنفاق. كما تؤكد أيضا أنه ال انخفاضأو  بارتفاعلم يتأثر  2012-2003الفترة  فيللعمل 
 المسح. إجراءفي مستوى اإلنفاق بين المهاجرين وغير المهاجرين وقت  اختالفيوجد 

 
األعمار الصغير ويزداد مع زيادة  فيقليال  األفراد يكون إنفاقمستوى  أنتوضح النتائج 

الفرد كلما زاد حجم  إنفاقالعمر. ويرتفع مستوى األنفاق مع ارتفاع مستوى التعليم.  كما يقل متوسط 
مستوى اإلنفاق، الفقراء دائمًا  انخفضاألسرة. كما تؤكد النتائج على أنه كلما زاد مستوى الفقر كلما 

المحافظات النفطية  فيقراء. ولم توضح النتائج وجود تأثير لإلقامة ينفقون أقل مما ينفق غير الف
 األفراد. إنفاقعلى مستوى 
 

 التوصيات  -5-2
الجهاز المركزي لإلحصاء توصلت الدراسة إلى توصية ، السابقة   النتائج بناءًا على

ى دراسات بالعمل على تنفيذ مسوح مقطعية يمكن ربط بياناتها بفترات زمنية مختلفة للوصل ال
إن دراسات تحليل الهجرة بحاجة الى مثل هذه فتحليلية معمقة بشتى المجاالت، وبشكل خار 

البيانات بإعتبار أن الهجرة دائمًا تحدث بوقت يسبق وقت تنفيذ المسح بفترات قد تطول وقد 
 خوض في هذا المجال.اللباحثين والدارسين لتقصر، ووجود مثل هذه البيانات يسهل 
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I- مقدمــة 
تعتبر الهجرة الداخلية من الظواهر االقتصادية واالجتماعية المهمة التي تؤثر على حركة 

فيها عوامل ومسببات كثيرة، فقد تكون الهجرة بسبب  وتوزيع السكان داخل أقاليم الدولة، وتشارك
التخلص من أوضاع اقتصادية واجتماعية متردية غير مرغوبة في منطقة األصل وهذه األوضاع 
تمثل عوامل الطرد، أو تكون بسبب البحث عن فرص عمل ومستوى معيشي واجتماعي أفضل في 

وامل التي تدفع الفرد التخاذ قرار الهجرة منطقة الوصول وهذه تمثل عوامل الجذب. ولذلك فإن الع
عديدة فهنالك العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية والطبيعية والسياسية، وهذه العوامل 
جميعها تتفاعل وتتداخل مابين مناطق الجذب ومناطق الطرد والمحصلة النهائية تكون إما الهجرة أو 

 عدمها. 
 

ن هذه إن الظروف الصعبة التي تحي ط بالفرد تجبره على أن يهاجر ويترك محل ميالده، وا 
برازها كعوامل  الظروف ترتبط بمجموعة من األسباب والدوافع تحتاج إلى الدراسة والتحليل وا 

من  وتختلف   ومتداخلة كثيرة الهجرة الداخلية على المؤثرة العواملف ومتغيرات مؤثرة تؤدي إلى الهجرة.
لة ومراكزها نمط وظروف حدوث الهجرة ، فحركة السكان بين أقاليم الدو دولة إلى أخرى باختالف 

واضحًا على نشاط وحجم الخدمات العامة وتوزيعها على السكان ونسبتها لكل  الحضرية  تؤثر تأثيراً 
 فرد.

 
وتلعب العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية دورًا مهمًا ومؤثرًا في حجم واتجاهات 

ن التفاوت الكبير في توزيع فرص العمل والخدمات التي تلبي الحاجات الهجرة ال داخلية في اليمن، وا 
الضرورية لإلنسان بين المحافظات قد ميزت هذه المحافظات بالتباين الكبير في درجة النمو 
االقتصادي والحضري، مما أدى إلى هجرة سكان المحافظات ذات النمو االقتصادي والحضري 

المحافظات األكثر تحضرًا لتحسين مستويات معيشتهم بالبحث عن فرص عمل أفضل المتدني إلى 
 .1996 ،ووسائل أفضل لحياتهم واستقرارهم

 
عرض بالتحليل إلى أهم العوامل االقتصادية واالجتماعية تستهذه الدراسة سوف و 

 ن باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي. والديموغرافية المؤثرة على الهجرة الداخلية في اليم
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 أهمية الدراسة 1-1-
أصبحت ظاهرة الهجرة الداخلية من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام واسع من قبل 

تعد أداة فعالة ومؤثرة من الباحثين والمهتمين نظرًا لخطورتها وانعكاساتها السلبية على المجتمع. فهي 
عاماًل مهمًا من عوامل التغير السكاني وعاماًل مهمًا أيضًا من عتبارها باأدوات إعادة توزيع السكان 

والهجرة الداخلية عادة ما تكون من األقاليم المتخلفة  .عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية
اقتصاديًا إلى األقاليم المتقدمة نسبيًا وذلك لعدم التوازن في النمو السكاني والنمو االقتصادي على 

كما تبرز أهمية هذه الدراسة من أهمية العوامل المؤثرة  في الهجرة الداخلية، توى اإلقليمي. المس
حيث تنشط حركة الهجرة بفعل مجموعة من العوامل وتصبح نتاجًا لعوامل اقتصادية واجتماعية 

 وديموغرافية.
 

 وتكمن أهمية الدراسة الحالية في:
 ماعيــة المــؤثرة علــى الهجــرة الداخليــة بــين التعــرف علــى أهــم العوامــل االقتصــادية واالجت

 محافظات اليمن. 
 .تقدير بعض النماذج اإلحصائية للهجرة الداخلية بين محافظات اليمن 
 

 أهداف الدراسة  -1-2
المؤثرة على  والديموغرافية تحليل العوامل االقتصادية واالجتماعيةتهدف الدراسة الحالية إلى 

لتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على حركة الهجرة الداخلية في بهدف الوقوف وا الهجرة الداخلية
االنحدار اللوجستي، وذلك لوضع صورة واقعية أمام الجهات  اسلوبعلى استخدام  باالعتماداليمن، 

المعنية للتخطيط ووضع البرامج من أجل تحسين وتطوير نوعية الخدمات والتوزيع العادل للموارد 
 ظات اليمن.المتاحة بين عموم محاف

 
 اإلطار النظري ومنهجية الدراسة -1-3 

يعتبر نموذج االنحدار اللوجستي من األدوات واألساليب اإلحصائية الشائعة المستخدمة في 
( وبين عدد من المتغيرات Binaryتقدير واختبار العالقة بين متغير وصفي تابع ذو وجهين )

يعد مناسبًا ومالئمًا لدراسة وتفسير العالقة بين  المستقلة وصفية كانت أم رقمية. إن هذا األسلوب
هجرة األفراد وتركهم لمواطنهم وبين المتغيرات األسرية والفردية وعلى المستوى المجتمعي االقتصادية 
واالجتماعية والديموغرافية التي ستعتمد في هذه الدراسة وذلك لتقدير تأثير كل منها على احتمال 

 .(2010)جواد، الهجرة. 
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لهجرة، بحيث يأخذ الحتمال ا هو تعرض الفرد    يكون المتغير التابع   الدراسة ي نموذجف
مهاجر،  الفرد ( في حالة إذا كان1غير مهاجر، ويأخذ القيمة ) الفرد القيمة )صفر( في حالة إذا كان

تقدير إلى النموذج هذا يهدف أي 1YP  أالمهاجر مقابل المتعلق باحتمال أن يكون الفرد 
يكون الفرد مهاجر 0YP حيث إن التوزيع االحتمالي للمتغير التابع . Y: 

 
  PYP  10                PYP 1  

 
 1 
 

 وبالمثل نجد أن:
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 أن:حيث 










 P

P

1
 (.(Odds Ratioتدل على نسبة األرجحية : 

nB :ى التغير الـذي يحـدث فـيوتدل عل.لوجستيمعامالت االنحدار ال(Log Odds)   نتيجـة لتغيـر
 المتغير المستقل بمقدار الوحدة.

nX :الداخلة في النموذج المتغيرات المستقلة. 
0B :ثابت.ال 
 

( أكبر من الواحد الصحيح فان هذا يشير إلى أن فرصة (Odds Ratioوعندما تكون قيمة 
ث للحدث مقارنة بالفئة المرجعية يزيد بمقدار أكبر عن الواحد الصحيح، وأما إذا قلت قيمة الحدو 

Odds Ratio) عن الواحد الصحيح فهذا يشير إلى أن حدوث الحدث مقارنة بالفئة المرجعية يقل )
 (.2009وعناني،  2000)نتر وآخرون، ( والواحد الصحيح (Odds Ratio قيمة بين الفرق بمقدار

 
 در البيانات: امص -1-4

الجهاز  والذي اجراهم 2004تعتمد هذه الدراسة على بيانات التعداد العام للسكان لعام 
 المركزي لإلحصاء اليمني. حيث تم استخدام )بيانات خام( على مستوى الفرد واألسر.

 
وقد اشتملت البيانات على متغيرات متعددة تستخدم كمؤشرات للعوامل المؤثرة على هجرة 

ومتوسط  عألفراد، ومن هذه المتغيرات ما ينصب على الخصائص الديموغرافية للفرد كالعمر والنو ا
حجم األسرة، ومنها ما يخص الوضع االجتماعي كالحالة الزواجية، باإلضافة إلى الحالة التعليمية 

 .والعملية والمهن الرئيسة ومؤشر الثروة الذي يعكس المستوى االقتصادي واالجتماعي للفرد
 

 اً تأثير  لها يكون أن ويحتمل فئاتها مع الداخلة في النموذج المتغيرات بجميع جدوالً  يلي وفيما
 هجرةالالتابع  المتغير على
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 ( 1جدول )
 أهم المتغيرات المستخدمة في نموذج الهجرة

 
 Categoriesالفئات   الكود اسم المتغير

 المتغير التابع

 0 الهجرة
1 

 غير مهاجر
 مهاجر

 

 متغيرات المستقلةال
االقتصادي ) المهنة  النشاط

 الرئيسة(
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 القوات المسلحة واألمن
 المشرعون وكبار المسئولين والمديرون

 االختصاصيون
 الفنيون واالختصاصيون المساعدون

 الكتبة
 عمال الخدمات وعمال البيع في المتاجر واألسواق

 األسماك العمال المهرة في الزراعة وصيد
 الحرفيون ومن إليهم

 عمال تشغيل وتجميع المصانع واآلالت
 المهن البسيطة

 الفئة المرجعية

 الحالة التعليمية )أعلى شهادة(
 

1 
2 
3 
4 
5 

 أمي
 يقرأ ويكتب
 تعليم متوسط

 تعليم فوق المتوسط
 جامعي فأكثر

 
 
 

 الفئة المرجعية

الحالة الديموغرافية )متوسط حجم 
 األسرة(
 

1 
2 
3 

1-5 
6-11 

12+ 

 
 

 الفئة المرجعية
 الحالة الديموغرافية )النوع(

 
0 
1 

 أنثى
 ذكر

 الفئة المرجعية

 الحالة العملية
 

 

1 
2 
3 

 صاحب عمل 
 يعمل لحسابه الخاص
 يعمل بأجر نقدي

 الفئة المرجعية

 الحالة الزواجية
 

1 
2 

 أعزب
 متزوج

 الفئة المرجعية

 مؤشر الثروة
 

1 
2 
3 

 منخفض الدخل
 لدخلمتوسط ا

 مرتفع الدخل

 الفئة المرجعية

 تم بمعرفة الباحثالمصدر: 
 
 الدراسات السابقة -1-5

تناول العديد من الباحثين والمهتمين العرب واألجانب بالبحث والتحليل العديد من الجوانب 
 ، وقد أثبتتالعوامل المؤثرة فيها واألسباب التي أدت إليهاالمتعلقة بالهجرة الداخلية محدداتها و 
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دراساتهم أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر في حركة الهجرة الداخلية بين أقاليم ومدن الدولة وأن 
من هذه العوامل ما هو اقتصادي أو اجتماعي أو ديموغرافي أو محصلة من هذه العوامل. فعلى 

 مستوى األدبيات المحلية:
 

خلية في اليمن واتجاهاتها الهجرة الدا عندراسة  (م1996 )الجهاز المركزي لإلحصاء،قدم 
عن التباين في الخصائص االقتصادية واالجتماعية  الدراسة وكشفت ،بين المحافظات اليمنية

إن أهم أسباب وعوامل الهجرة هو  الدراسة بينتوالديموغرافية بين المهاجرين وغير المهاجرين. 
الذي أدى و المحافظات اليمنية  التي تميزت بهاالتباين الكبير في درجة النمو االقتصادي والحضري 

بدورة إلى هجرة سكان المحافظات ذات النمو االقتصادي المتدني إلى المحافظات األكثر تحضرًا 
الدراسة إن عامل المسافة نتائج أظهرت  تتوافر فيها فرص عمل أفضل ودخل أفضل.ونموًا حيث 

ن حجم حجم وحركة الهجرة حديدتمن محددات الهجرة وأنها تؤثر تأثير كبيرًا في بين المحافظات  ، وا 
السكان في المحافظات الطاردة والمستقبلة يلعب دورًا مهمًا في رفع نسبة المهاجرين من محافظة 
معينة أو إليها. كما أظهرت النتائج إن المستوى االقتصادي واالجتماعي للمحافظة يعتبر األساس 

 هجرة.في خلق األسباب والعوامل التي تساعد على التحفيز لل
 

بدراسة الدوافع والعوامل المؤثرة في الهجرة إلى محافظة عدن باليمن،  م(2006قام )أحمد، 
وخلصت الدراسة إلى أن األسباب الرئيسة للهجرة إليها كانت اقتصادية بالدرجة األولى ثم اجتماعية 

رة الداخلية إلى عدن وديموغرافية. أظهرت نتائج الدراسة إن األسباب والدوافع المسئولة والمحفزة للهج
تمثلت في: البحث عن العمل لعدم توفر العمل في الموطن األصلي يدر دخاًل كافيًا للعيش، ارتفاع 
نسبة الفقر والبطالة في الريف، النمو السكاني المرتفع والكثافة السكانية في محافظات الطرد، تدني 

لصحة، المسافة القريبة بين عدن وبعض مستوى الخدمات االجتماعية كالتعليم والمياه والكهرباء وا
المحافظات األخرى، األهمية االقتصادية والتجارية واالجتماعية لمحافظة عدن جعلت منها منطقة 
جذب سكاني ألولئك الوافدين الباحثين عن عمل يؤدي إلى زيادة الدخل أو ممن لديهم الطموح في 

 مواصلة التعليم الجامعي.
 

 العربية: وأما على مستوى األدبيات
أنه كلما كانت و الهجرة الداخلية إلى محافظة النجف  حركة م(2002)الكتيب، ناقشت دراسة 

  عوامل الجذب في الخارج قوية ومغرية كلما شجعت األفراد على ترك موطنهم األصلي.
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أظهرت نتائج الدراسة إن العوامل االقتصادية واالجتماعية وعامل المسافة كان لها الدور  وقد
فأصبحت محافظة جاذبة للسكان بعد أن كانت  ،محافظة الساسي في اتخاذ قرار الهجرة إلى األ

محافظة من الأظهرت الدراسة إن التطور الصناعي الكبير الذي حدث في  كمامحافظة طاردة، 
خالل إنشاء العديد من المشاريع الصناعية التنموية أثر على النشاط االقتصادي وساعد وبشكل 

إذ أن تنوع وتوفر  ،ب األيدي العاملة مما أدى إلى تطور كبير في حياة سكان المحافظةكبير في جذ
نتائج الدراسة إن عامل مرافقة األسرة من أقوى  أظهرتفرص العمل من أهم العوامل االقتصادية. 
 .محافظة ويليه عامل الزواج ثم عامل السكن األفضلالالعوامل االجتماعية الدافعة للهجرة في 

العديد من المهاجرين للهجرة إلى بن العامل الديني من العوامل الرئيسة التي دفعت أبرت الدراسة واعت
وجود عالقة وثيقة بين حجم الهجرة والمسافة، حيث يميل  أيضاً  أظهرت نتائج الدراسة كمامحافظة. ال

 .المهاجر إلى الهجرة إلى المناطق القريبة من موطنه األصلي
 

تحليلية لظاهرة الهجرة في دراستهما الجوانب ال (م2005مخول، )نعيم و أظهر كل من 
حيث  .األسباب والدوافع الكامنة وراء الهجرة الداخلية لألفراد بين مدنهاموضحين  االداخلية في سوري

حددت  ،واالجتماعية االقتصادية المؤشرات الهجرة الداخلية بعدد من بدراسة تحليلية لعالقة اقام
لجذب بالعوامل االقتصادية المتعلقة بالدخل أو المهنة ومصدر كسب العيش أو عوامل الدفع أو ا

يستطيع الفرد من خاللها كسب مقومات العيش، وعوامل  التيالفقر وعدم وجود المشاريع أو األمالك 
اجتماعية تتعلق باالرتقاء االجتماعي وانعدام العدالة االجتماعية والخالفات العائلية وتسلط األهل، 

عن امل ديموغرافية وطبيعية وجغرافية وعوامل شخصية كالطموح الفردي واالرتقاء بالذات. أما وعو 
وفق أهميتها بعامل الزواج، االلتحاق باألسرة،  تهمااألسباب الكامنة وراء الهجرة فقد لخصتها دراس

الدراسة إن بالتعليم. أظهرت نتائج  والجوار، االلتحاق دائم، السكن عمل على الحصول بسبب الهجرة
 تأثيرها يختلف والجذب والتي الدفع عوامل من جملة وعلى اإلقامة، مدة على بالهجرة يتوقف الفرد قرار

 المناطق في ودرجتها الدفع عوامل تأثير اختالف طبيعة تهماحيث أوضحت دراس .آخر إلى فرد   من

 كما أظهرت نتائج الدراسة إنالمستقبلة.  المناطق في ودرجتها عوامل الجذب تأثير طبيعة عن المرسلة

ن الزواج  المعيشي المستوى تحقيق من الدخل كفاية محكوم بعدم المهاجر لدى الهجرة قرار المالئم، وا 
وهو ذو تأثير على فئة اإلناث  امن أبرز العوامل االجتماعية المؤدية إلى الهجرة الداخلية في سوري

الفردي من أهم جملة العوامل  الدخل ينتحس أكثر مما هو عليه من فئة الذكور، ويعد عامل
 االقتصادية المؤدية إلى الهجرة.
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دراسة التفاعل بين الفوارق اإلقليمية إلى  (Gezici and Keskin, 2004)هدفت دراسة 
 ياتحركات الهجرة الداخلية بين المحافظات من حيث مستو . قيمت والهجرة الداخلية في تركيا
نتائج تحليل  ناقشتو  .التي تجعل المناطق المتقدمة مراكز جذب لمكانيةا التنمية، واختبرت المميزات

التي استخدمت فيها المؤشرات االجتماعية واالقتصادية المتغيرات  االنحدار متعددنموذج 
والديموغرافية لقياس أثر االختالفات اإلقليمية بشأن الهجرة الداخلية، وذلك لفحص التفاعل بين عدم 

أن هنالك عالقة بين حركات  ، حيث أظهرت الدراسةاليم وحركات الهجرة الداخليةالمساواة بين األق
هي  الدراسةالمتغيرات التي استخدمت في . الهجرة الداخلية وعدم المساواة بين األقاليم في تركيا

المتغيرات الديموغرافية )حجم السكان، معدل المواليد، معدل النمو السكاني السنوي المقدر(، 
القوى العاملة الزراعية، القوى العاملة  الدخل، ، ات االقتصادية )الناتج القومي اإلجماليوالمتغير 

والخدمات العامة  الصناعية، قيمة المنتجات الصناعية، استهالك صناعي(، والمتغيرات االجتماعية
والمتغيرات  )االستثمارات العامة، عدد مدارس الثانوية، معدل معرفة القراءة والكتابة، عدد األطباء(،

أن حركات إلى  الدراسة نتائجأشارت المكانية )الموقع الجغرافي(، إضافة إلى معدل صافي الهجرة. 
الهجرة بين المحافظات في تركيا تزداد تبعًا لمستوى التنمية فيها. كما أظهرت نتائج التحليل 

أكثر فعالية في تحديد  كبيرة وينظر إليها أنها ن المتغيرات التي لها دالالت إحصائيةأاإلحصائي 
الناتج القومي اإلجمالي ومعدل القوى العاملة الصناعية والموقع الدخل، معدل صافي الهجرة هي: 

 ر.الجغرافي ومعدل النمو السكاني السنوي المقد
 

من تدفقات الهجرة الداخلية في تايالند محددات و  (Piriyakul, 2006)استعرضت دراسة 
نية للمكان المهاجر إليه والذي يساهم بدرجة كبيرة في اتخاذ قرار معرفة الخصائص المكاخالل 

اعتمدت الدراسة على . دراسة محددات الهجرة الداخلية بين المحافظات وتدفقاتهامن خالل الهجرة، و 
، حجم سكان محافظة األصلالمسافة بين المحافظات، حجم سكان محافظة )المتغيرات التفسيرية 

لسكان تحت خط الفقر، الدخل الشخصي، تكاليف ا، الوصولة في محافظات ، الهجرة السابقالوصول
يمتلكها القطاع الخاص،  التي المعيشة، عدد السكان في مناطق البلديات، النسبة المئوية من المنازل

معدل العمالة، النسبة المئوية من القوى العاملة في الصناعة، عدد فرص العمل الجديدة، متوسط 
طول الطريق " المدرسة، نسبة األطباء من السكان، معدل الجريمة، كثافة الطرق عدد السنوات في

أظهرت نتائج الدراسة أن خصائص الموقع أو المكان من العوامل الرئيسة التي . ("عالكيلومترمربفي 
مؤشر فعالية الهجرة ومتوسط معامل  تؤثر على تحركات السكان بين المقاطعات التايلندية كما بين

، وأن العوامل تأثير الهجرة أن تايالند لديها هجرة داخلية قوية أخلت بتوازن إعادة توزيع السكان
 االقتصادية من أهم العوامل المؤثرة في الهجرة.
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عن الهجرة الداخلية في والية  (Gunderson and Sorenson, 2010)دراسة أظهرت 
نتائج التحليل أن لعاملي . أظهرت ارة صافية من المهاجرين في والية كاليفورنياعن خسكاليفورنيا 

ن المناطق  المسافة والتحضر الدور الواضح في تحديد واختيار المهاجرين لمنطقة الوصول، وا 
الحضرية أكثر جذبًا للمهاجرين من والية كاليفورنيا. كما أجرت الدراسة بعض التحليالت اإلحصائية 

عض المتغيرات االقتصادية على النموذج وذلك باستخدام االختالفات بين معدالت البطالة بإضافة ب
، حيث أظهرت نتائج التحليل أن االختالفات الوصولومستويات الدخل الفردي بين مناطق األصل و 

في حين كانت االختالفات كبيرة بين  والوصولبين معدالت البطالة ليست كبيرة بين مناطق األصل 
 يات الدخل الفردي.مستو 

 
بناء على ماسبق، يمكن استخالص نتيجة رئيسة وهي أن الهجرة الداخلية تتأثر بمجموعة 
من العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية سواء وجدت في بيئة منطقة األصل أو بيئة 

المالية بين المناطق منطقة الوصول والتي تعتبر استجابة لعدم التوازن في توزيع الموارد الطبيعية و 
ن  المختلفة. وبالتالي يمكن القول أن أسباب الهجرة الوافدة والمغادرة تختلف من منطقة  إلى أخرى وا 

 غلبت األسباب االقتصادية خاصة في دول العالم النامي.
 

II- نتائج الدراسة  

والديموغرافية سوف يتم التعرض بالبحث والتحليل إلى أهم المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 
نتائج التحليل اإلحصائي لالنحدار اللوجستي ( 2الجدول ) المؤثرة على الهجرة الداخلية. حيث يوضح

 هجرة األفراد بين محافظات اليمن )نموذج الهجرة(.أهم المتغيرات المؤثرة على مبينًا فيه 
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 ( 2جدول )
  نتائج تحليل نموذج االنحدار اللوجستي

 
 المتغيرات

 المعامالت 
B 

الخطأ 
المعياري 

S.E 

نسبة 
 األرجحية
EXP(B) 

-0.2160.022 0.806 
0.3930.032 1.481 
-0.0770.030 0.962 
0.3060.024 0.736 

0.4340.024 1.534 

0.6770.016 1.968 

1.810 0.024 0.164 

0.5000.016 1.649 

0.2550.020 1.291 

0.3330.014 1.395 

0.549  0.014 1.732 

0.4400.030 1.553 

 0.9950.025 2.704 

1-5  0.2220.075 .8011
6110.7460.327 0.474 

0.2130.023 1.237 

 * -0.361 0.014 0.697 

* 0.097 0.013 1.102 

0.6390.019 1.962 
0.077
0.512

0.017
0.014 

1.080 
1.669 

Constant * -1.566 0.595 0.209 
 P-value =0.000 Nagelkerke R Square =0.17

 %76  Cox & Snell R Square =0.11

 
ـــائج تحليـــل  ـــين المتغيـــرات ( 2)جـــدول فـــي ال لوجســـتياالنحـــدار النمـــوذج توضـــح نت العالقـــة ب

، كما تظهر تقديرات معالم النموذج ودرجة معنوية المستقلة )العوامل المؤثرة( والمتغير التابع )الهجرة(
مقارنــة بالفئــة المرجعيــة Exp(B) المتغيــرات الداخلــة فــي النمــوذج والخطــأ المعيــاري ونســبة األرجحيــة 

 المحددة لفئات المتغيرات الداخلة في النموذج وذلك لتقدير احتمال حدوث الهجرة.
 



 ليمنعلى الهجرة الداخلية في االعوامل المؤثرة على                                             صحة األسرة العربية والسكان 
 

 
112 

( متغيــرًا 21والتــي تشــكل فــي مجملهــا ) ةالمــؤثر  علــى مجموعــة العوامــل النمــوذج أشــتمل لقــدو 
مفســـرًا لنمـــوذج الهجـــرة، وتبـــين نتـــائج التحليـــل أن جميـــع معلمـــات النمـــوذج ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 

وأن  (0.17)تسـاوي   (Nagelkerke R Square) ، وأن قـوة تفسـير النمـوذج5%مسـتوى المعنويـة 
النمــوذج كــان معنويــًا فقــد أدى إلــى نتــائج ، كمــا يبــين الجــدول أن (76%)كفــاءة التقســيم الكليــة بلغــت 

 منطقية.
 
 .النموذج أظهرها كما األفراد هجرةاحتماالت  على المؤثرة للعوامل تحليالً  يأتي وفيما
  

 النوع -2-1
مــن الدراســات أن  تشــير الكثيــرحيــث  ،متغيــر النــوع مــن المتغيــرات المــؤثرة فــي الهجــرة يعتبــر

اث. أظهـر التحليـل أن تـأثير متغيـر النـوع معنـوي وأن احتمـال الذكور هم أكثر عرضة للهجرة من اإلن
، ففرصــة احتمــال هجــرة الــذكور تعــادل )الفئــة المرجعيــة( اإلنــاثهجــرة الهجــرة بــين الــذكور أعلــى مــن 

 ضعف احتمال هجرة اإلناث مع ثبات المتغيرات األخرى.
 

 المهنة -2-2
لهجرة. ولقد أظهر النمـوذج أن متغيـر متغير المهنة من المتغيرات المهمة المؤثرة على ا يعتبر

المهنة تأثيره معنويًا، وعند اختيار من يعملـون فـي مهنـة )القـوات المسـلحة واألمـن( كفئـة مرجعيـة فـإن 
هجــرة العمــال المهــرة فــي الزراعــة وصــيد األســماك تعــادل ضــعف هجــرة مــن يعملــون فــي مهنــة القــوات 

فـــراد الـــذين يعملـــون فـــي مهـــن الزراعـــة وصـــيد المســـلحة واألمـــن. أي تزيـــد احتمـــاالت الهجـــرة عنـــد األ
األسماك بمقدار الضعف عن هجرة األفراد الذين يعملون في مهن القـوات المسـلحة واألمـن. كمـا تزيـد 

عمــال تشــغيل وتجميــع المصــانع واآلالت، عمــال فــرص الهجــرة عنــد األفــراد الــذين يعملــون فــي مهــن )
ختصاصـيون، المهـن البسـيطة( علـى التـوالي بمقـدار اال، الخدمات وعمال البيع في المتـاجر واألسـواق

( مرة عن هجرة األفراد الذين يعملـون فـي مهـن القـوات المسـلحة واألمـن مـع 1.2، 1.4، 1.5، 1.6)
الفنيـون كما أوضح النموذج أن األشخاص الذين يعملون في مهـن ) افتراض ثبات المتغيرات األخرى.

( المسـئولين والمــديرون، الكتبـة، الحرفيــون ومـن إلــيهمالمشـرعون وكبــار ، واالختصاصـيون المســاعدون
( الخاصــة بهــم ســالبة ولهــذا فــأن نســبة Bيــؤثر عكســيًا فــي احتمــاالت هجــرة األفــراد، حيــث أن قيمــة )
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األرجحية أقل من الواحد الصحيح، وبالتالي تنخفض فرصة هجرتهم مقارنة باألفراد الذين يعملون في 
 ة المرجعية(.مهن القوات المسلحة واألمن )الفئ

 
 مستوى التعليم -2-3

النمـــوذج أن متغيــــر التعلـــيم ذو تـــأثير معنــــوي، وأن احتمـــال هجـــرة األفــــراد الـــذين لــــديهم  يبـــين
مستوى تعليم فوق المتوسط تزيد عن هجرة األفراد الذين لديهم مؤهل جامعي فأكثر )الفئـة المرجعيـة(، 

( مــرة عــن 2.7مســتوى تعلــيم فــوق المتوســط )حيــث تقــدر نســبة األرجحيــة لهجــرة األفــراد الــذين لــديهم 
احتمال هجرة األفراد الذين لديهم مؤهل جامعي فأكثر. كما أوضح النموذج أن نسـبة األرجحيـة لهجـرة 

( مـرة عـن هجـرة األفـراد الـذين لـديهم مؤهـل جـامعي 1.7األفـراد الحاصـلين علـى مسـتوى يقـرأ ويكتـب )
( مـرة عـن هجـرة مـن 1.5مستوى تعليم متوسط تقـدر ) فأكثر، كما أن نسبة األرجحية لهجرة من لديهم

كانوا بمستوى تعليم )جامعي فأكثر( مع ثبـات المتغيـرات األخـرى، وهـذا يوضـح أنـه كلمـا زاد المسـتوى 
 التعليمي فإن الميل إلى الهجرة يزداد.

     
 متوسط حجم األسرة -2-4

ن هجــرة األفــراد الــذين ينتمــون يشــير النمــوذج أن متغيــر متوســط حجــم األســرة تــأثيره معنويــًا، وأ
( فـرد  12( أفراد أكبر من هجرة األفراد الذين ينتمون إلى أسرة مكونة من )1-5إلى أسرة مكونة من )

( مـــرة. وأنـــه تـــنخفض احتمـــاالت الهجـــرة عنـــد األســـر التـــي يزيـــد 1.8فأكثر)الفئـــة المرجعيـــة( بمقـــدار )
 حجمها.

 
 الحالة الزواجية -2-5

، وأن نسـبة يوالحالو  الوواي و  توثي ر وعنوذ     الهجور   بو    العالقو   رتوثي   أن النموذج   أوضـح
(، بمعنـى أن احتمـال هجـرة األفـراد المتـزوجين 1.1االرجحية لهجـرة األفـراد المتـزوجين كانـت تسـاوي )

( مـرة عـن احتمـال هجـرة األفـراد العـزاب )الفئـة المرجعيـة( مـع ثبـات بقيـة المتغيـرات 1.1تزيد بمقـدار )
 األخرى.

 لحالة العمليةا -2-6
بين النموذج أن تأثير متغير الحالة العمليـة علـى الهجـرة تـأثير معنـوي مقارنـة بالفئـة المرجعيـة 

( للـذين يعملـون لحسـابهم الخـاص، بمعنـى 1.2رجحيـة تسـاوي ))صاحب عمل(، حيث كانت نسبة األ
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( مـرة. 1.2أن احتمال هجرة من كـان يعمـل لحسـابه الخـاص أكثـر مـن الـذين هـم أصـحاب العمـل بــ )
(  وهذا يعني أن هجـرة 0.70رجحية هجرة من يعمل بأجر نقدي حوالي )أكما يبين النموذج أن نسبة 

  ( مرة.0.70من يعمل بأجر نقدي تقل عن هجرة صاحب العمل )الفئة المرجعية( بمقدار )
 
 مؤشر الثروة: -2-7

الفئـة المرجعيــة )مــنخفض أوضـح التحليــل أن مؤشــر الثـروة تــأثيره معنويــًا فـي النمــوذج مقارنــة ب
الدخل(، حيث كانت نسبة األرجحية لهجرة األشخاص ذوي المستوى االقتصادي واالجتمـاعي المرتفـع 

( بمعنــى أن احتمـــال هجــرة األشــخاص ذوي المســـتوى االقتصــادي واالجتمــاعي المرتفـــع 1.6تســاوي )
المستوى االقتصادي  ( مرة أي مرة ونصف المرة عن احتمال هجرة األشخاص ذوي1.6) تزيد بمقدار

واالجتماعي المنخفض )الفئة المرجعية(، كما تزيد فرصة هجرة األشخاص ذوي المسـتوى االقتصـادي 
( مــرة عـــن احتمــال هجــرة األشــخاص ذوي المســتوى االقتصـــادي 1.1واالجتمــاعي المتوســط بمقــدار )

 خرى.واالجتماعي المنخفض )الفئة المرجعية( مع ثبات باقي المتغيرات المستقلة األ
 

وهكــذا يتضــح مــن خــالل تحليــل االنحــدار اللوجســتي وتقــدير النمــوذج اإلحصــائي للهجــرة، أن 
العوامل االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية تعد من أهـم العوامـل المـؤثرة علـى الهجـرة الداخليـة فـي 

، النــوع ،ســرةالمهــن الرئيســة، مســتوى التعلــيم، متوســط حجــم األ)الــيمن، والتــي تمثلــت فــي المتغيــرات: 
 الحالة الزواجية، الحالة العملية، مؤشر الثروة(.

 
III- الخالصة والتوصيات 

تعاني مجتمعات الدول النامية من مشكلة الهجرة الداخلية، حيث غدت ظاهرة الهجرة الداخلية 
تمثــل ســمة مــن ســمات العصــر الــراهن، ونتيجــة لــذلك ســعت حكومــات تلــك الــدول إلــى اتخــاذ بعــض 

للحــد مــن هــذه الظــاهرة، كمــا قــدمت بعــض المنظمــات والجامعــات والبــاحثون دراســات عــن اإلجــراءات 
شــكلت هــذه الهجــرة الداخليــة تمخضــت بــبعض المعالجــات وضــعت أمــام متخــذي القــرار. وبنــاء عليــة  

التعـرف علـى أهـم العوامـل المـؤثرة الدراسة محاولة متواضعة لتحليل الهجرة الداخلية فـي الـيمن بهـدف 
 ها كميًا. وقياسفيها 
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  الخالصة -3-1
فيمــا توصــلت الدراســة إلــى نتــائج محــددة ومرتبطــة بهــدف الدراســة، ويمكــن إيجــاز تلــك النتــائج 

 -يلي:
 

احتماالت  بينت نتائج الدراسة من خالل تحليل االنحدار اللوجستي أهم العوامل المؤثرة على
لنموذج الهجرة خمس مجموعات  هجرة األفراد بين محافظات اليمن، وقد شملت المتغيرات المفسرة

من العوامل: متغيرات خاصة بالنشاط االقتصادي لألفراد )المهن الرئيسة(، متغيرات خاصة بالحالة 
التعليمية، متغيرات خاصة بالحالة العملية، متغيرات خاصة بالحالة الزواجية، متغيرات خاصة 

الثروة الذي يعكس المستوى  ومؤشر النوع ومتوسط حجم األسرة،كبالخصائص الديموغرافية لألفراد 
( متغيرًا مفسرًا لنموذج 21وكل هذه المتغيرات تشكل في مجملها )االقتصادي واالجتماعي للفرد. 

أظهر التحليل أن غالبية المتغيرات تؤثر طرديًا على احتماالت الهجرة. وكما أظهرت نتائج  الهجرة.
، وأن النموذج 5%ئية عند مستوى المعنوية ذات داللة إحصاالتحليل أن جميع معلمات النموذج 

 ذات داللة معنوية فقد أدى إلى نتائج منطقية.
 

 إلى اآلتي: تحليل االنحدار اللوجستيأوضحت الدراسة من خالل كما
 
 

     

 

5-1

12
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 التوصيات -3-2
 الدراسة، توصي بما يلي: فأنبناء على ما تم التوصل له من نتائج 
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 في المرافق الصحية  الصحيينداء العاملين أثر التدريب أثناء العمل على أ
 من سوريا تطبيقية مقارنةدراسة 

 1  1استشاري في الصحة العامة -محمد إبراهيم البيطار 
 
  مستخلـص -

 أداء على أثر هذا التدريب واقع التدريب وطريقة ادارته  و معرفة  تهدف الدراسة إلى معرفة 

 . في المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة حماه العاملين

ونظرًا لطبيعة الدراسة وللوضع في سوريا فانه   2003على نتائج بحث اجرى عام  ًادااعتم

النتائج على ليس من المتوقع أن يكون قد حصل أي تغيير قد يؤدي الى التأثير على النتائج . وتم بناء 

المجموعة , مقارنة بالدراسةاملين الصحيين في مجموعة تحديد التحسن الذي طرأ على كفاءة الع

والمعرفة واألداء. وذلك قبل إجراء  االمستندة إلى قياس الرضوذلك بإتباع طرق التقييم  الضابطة,

  .التدريب ثم بعد ثالثة اشهر

عن . %78 حيث أعرب, مجموعة الدراسة عن التدريب ضمن المعايير المقبولة اجاء رض

َا ااّل أن هذا التدريب لم يعط أثر .أثٌر في هذه النتيجة ومدته  التدريبطريقة لكان و يبرضاهم عن التدر

رابط مباشر بين اكتساب المعرفة واكتساب فقد ظهر عدم وجود وأخيرًا  ,على اكتساب المهارات واألداء

 .األداء يتبعه بالضرورة تحسن فيالمهارة وأن وجود حدوث تحسن معرفي ال

للتدريب مستقل إحداث نظام ضرورة بمجموعة من التوصيات أهمها الدراسة وخرجت 

ودة تحسين جرفع كفاءة العامل الصحي وصواًل إلى يكفل والحتياجات التدريبية ما يلبي اب المستمر

 الخدمات الصحية. 

 

 المرافق الصحية –المعايير المقبولة  -اداء العاملين -التدريب -الكلمات الدالة:

 

 

                                           
 malbittar@hotmail.com    استشاري في الصحة العامة -محمد إبراهيم البيطار  1
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 مقدمة -1

 

ة التدريب المستمر معروفة منذذ ممذن بعيذد سذواء فيمذا يتعلذي بتعريذل العذاملين         إن أهمي

بذذالبرامج الجديذذدة أو تعلذذيمهم األسذذاليب الحديشذذة أو تنمذذيط معذذرفتهم العلميذذة ومهذذاراتهم السذذابقة        

والمحافظة عليها.وتؤثر كل الظروف الموضوعية والذاتيذة المحيطذة بالعمليذة التدريبيذة فيهذا سذلبًا       

 لتحدد أخيرا نتيجة العملية نجاحا أو فمال في تحقيي أهداف التدريب.  أو إيجابًا

وعلذذى المسذذتوى المحلذذي يذذتم تنفيذذذ العديذذد مذذن الذذدورات علذذى مختلذذل بذذرامج الرعايذذة     

الصحية األولية عن طريي دائرة الرعايذة. بتخطذيط وتمويذل مركذزي,إال أن ممعظذم الذدورات لذم        

التذذذذي يذذذذتم تقييمهذذذذا, تسذذذذتند العمليذذذذة إلذذذذى قيذذذذاس  (. وفذذذذي الذذذذدورات2002توثذذذذيم  دب البذذذذاب, 

البعذدي  -المتدربين في نهاية الدورة وقد يضاف في بعض الدورات اسذتعما  االختبذار القبلذي   رضا

(. فذذإذا أضذذفنا إلذذى ذلذذك ييذذاب أرشذذيل يحفذذ  هذذذه التقذذارير والتقييمذذات, فذذإن    2002 دب البذذاب, 

 ا  تزداد وضوحًا. الفجوة بين واقع التقييم وما يجب أن يكون عليه الح

العاملين الصحيين عن  اأولها إذا كان رض األسئلةتحاو  الدراسة اإلجابة على عدد من 

والشذاني إذا كذان    التذدريب العذاملين عذن أنذواع أخذرى مذن       االتدريب أثناء العمل يختلذل عذن رضذ   

 وأخيذرًا  ,  االختبذارات المعرفيذة  العاملون الصذحيون فذي   للتدريب أثر على العالمات التي يحققها 

 العاملين الصحيين أم ال؟  أداءلهذا التدريب أثُر على كان  هل

التذذدريب خذذارا مواقذذع العمذذل والذذذي يقذذام    لتدريبيذذة تنفذذذ بأسذذلوب  وقذذد كانذذت العمليذذة ا 

إال أن المديرية وضمن خطتهذا إلجذراء التذدريب فذي المنذاطي       المديرياتلى مستوى مركزيًا أو ع

أسذلوب التذدريب أثنذاء     2003قذة الصذحية قذد أدخلذت منذذ بدايذة عذام        المختارة لتطبيذي نظذام المنط  

إلى إرسا  مدربين إلى المراكز المحددة لتنفيذ البرامج التدريبيذة ضذمنها بذداًل مذن     والمستند العمل 

 استدعاء العاملين إلى مراكز المديريات لحضور التدريب.  

لمديريذة لذم تقذم حتذى اتن بتقيذيم      لكن عملية تقييم التدريب كانت دائمًا الحلقة األضعل فا

الممذاركين والذذي يقذيس درجذة      اشامل للتدريب ويالبًا ما اقتصر التقييم على تطبيي استبيان رض

ظهذرت أن  عن المدربين وطرق التدريب ومضذمونه ومدتذه, وكانذت البحذوث السذابقة قذد أ       االرض
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 ,Baenziger)بعد في العملالعامل عن التدريب وبين كفاءته فيما  اهناب عالقة بسيطة بين رض

البعدي, وبالتالي فقد كان تذأثير هذذا التذدريب    -. وأحيانًا كان يستعمل اختبار المعرفة القبلي(1998

قد يكون على كفاءة العاملين الصحيين وبالتالي على المستوى الصحي العام للمواطنين مجهوال. و

سذيلة  لوالقذائمين علذى التذدريب    رفذة  مسذتمرًا لسذهولة تطبيذي هذذه الطريقذة أو لعذدم مع      الوضع هذا 

, بالريم من عدم كفايتها لمعرفة أثذر التذدريب علذى كفذاءة العامذل الصذحي أو طريقذة        تقييم أخرى

ولهذذا فذان الدراسذة قذد      الفائدة المكتسبة من وراء التدريب.تقديم الخدمات . وبالتالي التتيح معرفة 

 لصحيين وبالتالي على تحسين الوضع الصحي.هدفت الى تحديد أثر التدريب على أداء العاملين ا

تذذؤثر الرعايذذة الصذذحية األوليذذة بسذذبب برامجهذذا المتعذذددة والمذذاملة علذذى صذذحة األفذذراد  

والمجتمع والوضع الصحي العذام للمذواطنين, ويكتسذب التذدريب المكانذة المحوريذة بسذبب تذأثيره         

سذذة أهميتهذذا بالنسذذبة للوضذذع علذذى أهذذم المذذوارد وأثمنهذذا وأكشرهذذا حساسذذية. ومذذن هنذذا تسذذتمد الدرا 

الصحي. وقد اعتمدت المديرية هذا العام طريقة التدريب أثنذاء العمذل, وتهذدف هذذه الدراسذة إلذى       

تقييم التدريب المنفذ بهذه الطريقة, وبالتالي مساعدة مديرية الرعاية الصحية األولية علذى تحسذين   

إلذذى رفذذع مسذذتوى معرفذذة    جذذودة التذذدريب ووضذذع نظذذام متكامذذل للتذذدريب المسذذتمر ممذذا يذذؤدي      

وممارسة العاملين الصحيين وبالتالي ميادة جودة الخدمات الصذحية التذي تقذدم للمذواطن وبالتذالي      

تحسين الوضع الصحي العام. وان عذدم القيذام هذذه الدراسذة يجعذل عمليذة التذدريب ييذر معروفذة          

 اإلمكانيات يير معروفة.  النتائج, ويجعل معرفتنا بفوائد التدريب والكفاءة التي تنفي بها فيها 

وأخيرًا يتوقع أن تمكل الدراسة منطلقًا نحو وضع أسذس نظذام للتذدريب المسذتمر, يذتم        

األسذاليب الصذحيحة, بحيذث يذتم تلبيذًة لحاجذة        هذذه  من خالله تخطيط وتنفيذذ وتقيذيم التذدريب وفذي    

المذدربين, ويذدير    النظام الصحي وتوقعات المجتمذع, ويجعذل همذه تلبيذة احتياجذات المتذدربين, ال      

العمليذذة التدريبيذذة بالمذذكل الصذذحيح متجنبذذًا الشغذذرات والممذذاكل التذذي الحظتهذذا الدراسذذة فذذي إدارة   

 التدريب.
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 أهداف الدراسة

 -تهدف الدراسة الى تحقيق:

 :  هدف العامال

معرفة أثر التدريب أثناء العمل على كفاءة العاملين في المراكز الصحية التابعة لمديرية 

 حماه.صحة 

 :الفرعيةاألهداف 

 العاملين رضامعرفة أثر التدريب على  -

 معرفة أثر التدريب على المعرفة العامة للعاملين الصحيين  -

 العاملين النوعية  قسم التلقيح, كمشا ( أداء معرفة أثر التدريب على  -

 

 منهجية الدراسة

ت أهمممل المتايمممراويبيذذذة مذذذن الدراسذذذات التطبيقيذذذة المقارنذذذة شذذذبه التجر دراسذذذة ال تعتبذذذر

 العاملين عن التدريب . رضا المستخدمة فيها هي 

 العينة ومجتمع الدراسة 

الممذاركين, تذم أخذذ جميذع العذذاملين     رضافيمذا يتعلذي باختبذار المعرفذة العامذة واسذذتبيان      

الفنيين في المراكز الصحية التي دربت ُأثناء العمل وهي سبعة مراكذز خمسذة منهذا تابعذة لمنطقذة      

المجموعذة  ان واثنان لمنطقة الغاب, وذلك خذال  الفتذرة المخصصذة للدراسذة الميدانيذة. أمذا       صور

فتتألل من ثالثة مراكز اثنان تابعان لريل حماه والشالث تذابع لمنطقذة صذوران. وتقذرر      الضابطة

 إجراء اختبار المنهجية في مركز عقرب التابع لريل حماه. 

لمهارات الخاصة, فقد تم االكتفاء بعمرة قوائم تحقذي  أما بالنسبة لمراقبة األداء و قياس ا

من كل مركز يقدم خدمة اللقاح, واعتبارها كمشا , علمًا بأنذه كذان مقذررًا أن تمذمل مراقبذة األداء      

الصحة اإلنجابية خدمة تنظيم األسرة, ومراقبة الحامل( ولكن الظذروف الموضذوعية حالذت دون    

 ذلك. 
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 تقنيات وأدوات جمع المعلومات 

عن مختلذل جوانذب   رضذا سذؤاال تغطذي ال   30يتذألل مذن    و الممذاركين  رضذا استبيان  -

. وقذذد تمذذت إدارة هذذذا االسذذتبيان فذذي المراكذذز الصذذحية حيذذث قذذام جميذذع العذذاملين بتعبئذذة    التذذدريب

 . البيانات شخصيا بحضور أحد الباحشين 

ند إلذى تذذذكر  تسذت  سذؤاالً 38يتذألل مذذن   و المعرفذة العامذذة للعناصذر الفنيذة    لاختبذار سذب   -

الحقذذائي, أخذذذ معظمهذذا مذذن دورات الرعايذذة السذذابقة, وتذذم اختبارهذذا فذذي مركذذز عقذذرب, وتعذذديل    

 بعضها. وطبقت على جميع العاملين في المركز الصحي.

تغطذذي القائمذذة جميذذع جوانذذب الخدمذذة مذذع مراعذذاة جذذانبي     و قائمذذة تحقذذي قسذذم اللقذذاح   -

عذن تطبيذي هذذه القذوائم الجلسذة وراقذب        الباحذث المسذؤو   التواصل التشقيل الصذحي وقذد حضذر    

 طريقة تقديم الخدمة لعمرة مراجعين من كل مركز صحي يقدم اللقاح.

 جمع البيانات   -

بعد إجراء اختبار المنهجية لتحرى الشغرات والصعوبات الموجودة في أدوات  

 البحث وتجاومها, بدأت عملية جمع البيانات على ثالثة مراحل  

 . والمراكز الضابطةلتدخل  وتم فيها جمع البيانات من مراكز الدراسة مرحلة ما قبل ا - 

 .  مرحلة التدخل  تم فيها استكما  جمع البيانات, باإلضافة إلى إجراء التدريب بحد ذاته -

للمرة الشانية بعد ثالثذة اشذهر مذن     الضابطةمرحلة مابعد التدخل  تم فيها مسح المراكز -

 أشهر من انتهاء التدريب في مراكز الدراسة. وبعد ثالثة  , المسح األو 

 معالجة وتحليل البيانات -

أدخلذذت البيانذذات إلذذى الحاسذذوب فذذي نهايذذة كذذل يذذوم عمذذل ميذذداني باسذذتخدام البرنذذامج         

(, وتذم ضذبط دقذة هذذا اإلدخذا  بأخذذ عينذات عمذوائية وتذدقيقها. ثذم تذم            (Epi-info 6اإلحصذائي  

, بمذكل أساسذي حيذث تذم     (Excel)لج باسذتعما  برنذامج   تحويل الملفات إلى تنسذيقات أخذرى لتعذا   

والدراسذذة مذذن حيذذث متوسذذط المعرفذذة والمهذذارة بواسذذطة    المجموعذذة الضذذابطةالتأكذذد مذذن تمذذابه  

 رضذذاوتذذم حسذذاب التغيذذر الذذذي طذذرأ علذذى كذذل مجموعذذة علذذى حذذده أمذذا بالنسذذبة ل         .(Tاختبذذار  

مذذن أفذذراد  (1989 جيلبذذرت,  الممذذاركين رضذذاالممذذاركين فقذذد تذذم إجذذراء المقارنذذة بذذين منسذذب   



  أثر التدريب أثناء العمل على أداء العاملين الصحيين في المرافق الصحية                 ة العربية والسكان  صحة األسر 

 

126 

 

 رضذا عن الدورات السابقة, ومع المجموعة الضابطةالمماركين من  رضامجموعة الدراسة, مع 

الممذذاركين مذذن مجموعذذة الدراسذذة عذذن التذذدريب أثنذذاء العمذذل, وتمذذت المقارنذذة باسذذتعما  اختبذذار   

 (, لمقارنة المتوسطات وتقرير ما إذا كان لها داللة إحصائية.Anovaأنوفا 

 

التذذي اسذذتخدمت للمقارنذذة فقذذد تذذم الحصذذو  عليهذذا بطذذرق مختلفذذة.       رضذذاأمذذا مناسذذب ال

بالنسذذبة لذذدورة إعذذداد المذذدربين, تمذذت معالجذذة البيانذذات المتذذوفرة لشالثذذة دورات وحسذذب منسذذب      

العام لكل دورة وفذي الطريقذة المعتمذدة فذي هذذه الدراسذة, ثذم أخذذ المتوسذط.كما اسذتعملت            رضاال

العذذام لكذذل دورة مذذن الذذدورات  رضذذابة لذذدورات الجذذودة فقذذد حسذذب منسذذب ال نفذذس الطريقذذة بالنسذذ

الشالثذذة التذذي تذذوفرت لذذدى الدراسذذة تقذذارير عنهذذا والتذذي شذذارب الباحذذث كمذذدرب فيهذذا, ثذذم أخذذذ          

العاملين عذذن التذذدريب أثنذذاء العمذذل  بعذذد انتهذذاء التذذدريب   رضذذاالمتوسذذط, وكذذذلك األمذذر بالنسذذبة ل 

ارير التذي قذدمت لذدائرة الرعايذة حذو  هذذا التذدريب وتذم حسذاب          مباشرة( فقد تذم حسذابها مذن التقذ    

من المراكز األربعة التي أتيح الحصو  على تقاريرها  ًا( ممارك57العاملين  رضاالمنسب العام ل

الخاص بدورات الرعاية الصذحية األوليذة    رضالمماركة الباحث بالتدريب. وفيما يخص منسب ال

 ب متوسط المناسب لهذه الدورات السبعة . , وهي سبعة , فقد تم حساالمحلية 

دورة اإلسذذكندرية بأخذذذ المعذذد  المتوسذذط للمناسذذب   فذذي  رضذذامنسذذب الوقذذد تذذم حسذذاب  

الواردة في تقرير الذدورة, بينمذا أخذذت مناسذب دورات السذنغا  وناميبيذا كمذا وردت فذي التقريذر          

لعناصذر الفنيذة فهذو يتذألل مذن      المعرفذة العامذة ل   لدون إجراء أية معالجة. أما بالنسبة الختبذار سذب  

سؤاال تغطي المواضيع التي يتم التعرض لها في الدورات الخاصة بالرعاية الصذحية األوليذة    38

 .ألسئلة التي تتعلي بهذا الموضوعوقد تم تجميع األسئلة في مجموعات تضم كل مجموعة منها ا

 

 II .نتائج الدراسة 

 خصائص العينة: -2-1

التوميع والذي يبين  (1تي يعمل بها عناصر الدراسة في المكل يمكن معرفة المراكز ال

 الصحيين المماركين من كل مركز ونسبتهم إلى العدد اإلجمالي للمجموعة.  النسبي للعاملين
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 ( توميع العاملين الصحيين حسب نوع المجموعة والمركز التابع له1شكل رقم  

 مجموعة الدراسة (           
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�     
   

�     �    
   

�    
   

�    
   

�      �    
  

       �   
  

 

 

 المجموعة الضابطة
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أخذ قسم اللقاح كمشا , وبالتالي فقذد شذملت الدراسذة كذل     أما بالنسبة لقياس المهارات فقد 

طفذاًل فذذي   60أي , وتمذذت مراقبذة األداء لعمذذرة أطفذا  مذذن كذل مركذذز     المراكذز التذي تقذذدم اللقذاح   

 .ةتحقي خاصباالستعانة بقوائم (.ضابطة مجموعة الالفي  طفاًل 30مجموعة الدراسة, و

 

  نوعية العمل : 2.2

%(, وذلك سواء في مجموعة الدراسة 83بعمل فني فقط   ونمعظم العاملين كما هو متوقع يقوم

  .تقوم بعمل إداري أو إداري وفني معامنهم , فيما قلة الضابطةأو 

 

 الخبرة   3.2

بلغذت نسذبة مذن     حيذث مذن حيذث الخبذرة.     مجمذوعتين الد يالح  التطابي الكامل بين أفرا

% بينما بلغت نسبة من لديهم خبرة أكشر من عمذرة سذنوات   23لديهم خبرة أقل من خمسة سنوات 

وتجدر االشارة الى عدم وجود  ,%54% ونسبة من لديهم خبرة بين الخمسة والعمرة سنوات 23

 اي فرق ملحوظ بين هذه النسب في المجموعتين.

 

 ية التدريبية:  الخلف 4.2

لذذذذم فذذذذي مجموعذذذذة الدراسذذذذة % مذذذذن العذذذذاملين 34حيذذذذث أن نسذذذذبة  اظهذذذذرت النتذذذذائج

األقذذل منذذذ أكشذذر مذذن    % مذذنهم دورة واحذذدة علذذى   31تحضذذر دورة تدريبيذذة أبذذدًا, بينمذذا حضذذر     

% مذذذن 35يحضذذذروا دورة خذذذال  العذذذام السذذذابي علذذذى بذذذدء الدراسذذذة, وأجذذذاب   عذذذام ولكذذذنهم لذذذم

 واحذذذدة علذذذى األقذذذل خذذذال  العذذذام السذذذابي علذذذى بذذذدء الدراسذذذة  العذذذاملين أنهذذذم قذذذد حضذذذروا دورة

 .وبدون اختالفات واضحةبالنسبة للمجموعة الضابطة  هذا النمطواكدت البيانات وجود 
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 ( الوضع في المجموعتين قبل إجراء التدريب أثناء العمل2ويلخص المكل  

 

 

 ريبمن حيث التد الدراسة والضابطة( مقارنة بين مجموعتي 2شكل )

 

حو  حضور دورات فقد المجموعة الضابطةفي إجابات عناصر  طتغير بسيقد لوح  و

بينمذا نقذص عذدد مذن أجذاب بأنذه قذد         37إلذى   29نسبة من أجاب بأنه لم يحضر دورة من  تامداد

بينمذا حذدث العكذس بالنسذبة لمجموعذة الدراسذة        17إلذى   37حضر دورة خال  العام الماضي من 

بينمذا امداد عذدد مذن     31إلذى   34بأنه لم يحضر دورة على اإلطالق من فقد نقص عدد من أجاب 

 .38إلى  35أجاب بأنه قد حضر دورة خال  العام الماضي من 
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 العاملين  رضاأثر التدريب على  -5.2

 العام عن التدريب رضامنسب ال -

 

 ( منسب الرضاالعام للعاملين لدى مختلف المجموعات3شكل) 

 

 

 

% بمتوسذط  100-22عن الدورات السذابقة بذين   المجموعة الضابطةتراوحت قيمته عند 

% بمتوسذط  96-0% أما عند مجموعة الدراسة عن الذدورات السذابقة فقذد تراوحذت بذين      78قدره 

% لذدى مجموعذذة الدراسذذة عذذن التذذدريب  78% وبمتوسذذط 100-36% كمذذا تذذراوح بذذين 75قذدره  

 .(3كل  كما في المأثناء العمل, 

 

 

78% 78% 

75% 

  الدراسة عن التدريب مجموعة  السابقة الدورات عن المجموعة الضابطة
 أثناء العمل

ة عن الدورات الدراسمجموعة
 السابقة
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  لدى مجموعة الدراسة عن التدريب أثناء العمل رضامناسب ال -

%( كمذا أن أدنذى   91عن فريذي التذدريب    هو  , أن أعلى منسب رضااوضحت الدراسة

 %(.66كان عن التحضيرات   منسب رضا

 

العاملين عن التدريب أثناء العمل لم يتغير سواء تم قياسه بعد  رضاأظهرت الدراسة أن 

شهر علذى انتهذاءه, فقذد بلغذت قيمتذه فذي كذال الحذالتين         أالتدريب مباشرة أو بعد مرور ثالثة  انتهاء

االخذذتالف  ولذذم يشبذذت هذذذا%,75العذذاملين عذذن الذذدورات السذذابقة  رضذذا%, بينمذذا بلذذت مسذذتوى 78

  .داللة إحصائية وجود

 

 تاير مستوى المعرفة العامة لمجموعة الدراسة  -

%, 11% وارتفذع بمقذدار  28ي مجموعذة الدراسذة حذوالي    بلت المستوى العام للمعرفذة فذ  

, وبالعودة إلى الجداو  تبين أن لهذه القيمة داللذة إحصذائية   97عند درجة حرية = 4.8وبلغت تي 

وبالتذذالي فلهذذا قيمذذة.  وبالتذذالي فللتذذدريب أثذذر فذذي تحسذذن المعرفذذة العامذذة للعذذاملين الصذذحيين فذذي     

 مجموعة الدراسة بمكل عام. 

 

 دورات أخرى   التاير الذي حققتهمع ير المستوى العام مقارنة تا -

% فذذي المجموعذذة 11اوضذذحت الدراسذذة ان قيمذذة التحسذذن للتذذدريب اثنذذاء العمذذل بلغذذت  

  المدروسة.

 أداء العاملين أثر التدريب على  -6-4

تم تحديد مستوى مهارة العاملين الصحيين في قسم اللقذاح باسذتعما  قائمذة تحقذي تتذألل      

تغطذي جميذع المواضذيع التذي تخذتص بخدمذة التلقذيح ابتذداء مذن التحضذير السذتقبا               بنذداً  47من 

متلقي الخدمة وانتهاء بالعمل في السجالت بعذد مغادرتذه المركذز. وقذد تمذكلت خمسذة مجموعذات        

المزدوا لكل مجموعذة, واسذتخرا منذه     Tمن البنود تمت دراستها بالتفصيل,  وتم إجراء اختبار 
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كل مجموعة مذن البنذود إضذافة إلذى منسذب األداء العذام وكانذت النتذائج كمذا           التغير الذي حدث في

 يلي 

 مجموعذة الضذابطة  للبتطبيي اختبار تذي المذزدوا, تبذين أن متوسذط منسذب األداء العذام       

% 72%, بينمذا كذان متوسذط األداء العذام لمجموعذة الدراسذة حذوالي        66% وأنذه أصذبح   60كان 

لذيس لهذا داللذة, وقذد تبذين باسذتعما  طذرق اإلحصذاء         و 1.3% وبقيمة تي =71وأنه قد نقص إلى 

يعاد  مجموعذة الضذابطة  للالوصفي إلظهار الفرق, أن التغير الذي حدث على منسب األداء العذام  

5.4 %. 

 

III  .مناقشة النتائج 

 العاملينرضا -3-1

 لدى مجموعة الدراسة  رضامناسب ال -

%( كمذذا أن 91دريب وقذذد بلذذت  هو المنسذذب الخذاص بفريذذي التذذ رضذذاكذان أعلذذى منسذذب  

ضذذمن ومذع ذلذك فمذا مالذذت قذيم كذل المناسذب       %( 66كذان عذذن التحضذيرات     رضذا أدنذى منسذب   

(, وهنذذذا يجذذذب أن نمذذذير إلذذذى أن منسذذذب    1989%  جيلبذذذرت, 60الحذذذدود المقبولذذذة المحذذذدد ب  

 .(Howard, 1979)يقاس فقط في نهاية الدورة, ويفضل في هذا على تطبيقه قبل وبعد رضاال

  

 المقارنة الذاتية  -

العذاملين عذن التذدريب أثنذاء العمذل لذم يتغيذر سذواء تذم قياسذه بعذد             رضامن الواضح أن 

 %(, كمذذا أنذذه يبذذدي اختالفذذاً 78  شذذهر مذذن انتهذذاءهأانتهذذاء التذذدريب مباشذذرة أو بعذذد مذذرور ثالثذذة  

 .%(75عاملين عن الدورات السابقة  ال رضابسيطا عن 

 

 مقارنة محلية -

%, وهذي األدنذى بذين القذيم التذي حصذلت عليهذا الذدورات         78رضذا ب البلغت قيمذة منسذ  

%, بينمذا حصذلت بعذض    81المحلية, ويليها مباشذرة دورات إعذداد المذدربين التذي حصذلت علذى       
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, ويعود األمر مذن وجهذة نظذر الدراسذة لبسذباب      % 86حلية على أعلى قيمة دورات الرعاية الم

 التالية   

رين أو بوجذذودهم, وقذذد يكذذون  ت العاديذذة مذذن قبذذل الميّسذذ  تذذم تطبيذذي االسذذتبيان فذذي الذذدورا   -

رين .وقد يؤدي هذا بالبعض إلى االنجراف إلى المحابذاة لقنذاعتهم بذأن الميّسذ    بعضهم مديرًا

فذي   أو الممرفين سيسرون بسذماع المذديح يكذا  للذدورة كمذا أن الذبعض قذد ال يكذون دقيقذاً         

لقناعتذه بذأن هذذه االسذتبيانات     جامذل  كمذا أن الذبعض قذد ي   إجاباته بدافع الخوف من المدير. 

لذدورات تدريبيذة دون أن يتذاح    يتكذرر حضذورهم   العذاملين اللذذين   ويبرم هذا لذدى   .شكلية

النتقذذاداتهم أو مالحظذذاتهم  أي أنهذذم لذذم يلمسذذوا أثذذراً التغذيذذة الراجعذذة لهذذم الحصذذو  علذذى  

التذذي عذذانوا منهذذا عن خيبذذة األمذذل ناتجذذًاالسذذابقة سذذواء سذذلبية أم إيجابيذذة. وقذذد يكذذون األمذذر 

أو مذدائح كذانوا قذد أوردوهذا فذي دورات      ما كانوا يتوقعون حدوثه كنتيجة النتقادات بسبب 

 أو مالحظذات  سابقة, أو قناعة البعض بأنه لن يتم استدعاء العاملين الذين يعطذون إجابذات  

 سلبية.

جديد, خص أو شيء فمن المعروف أن حالة االنبهار التي تحصل عند رؤية ش ,الةحثر الأ -

محاطذا بهالذة معينذة    هذا المذيء أو المذخص   أو خوض تجربة جديدة, خاصة عندما يكون 

 .مشل المدرب أو المدير تؤثر في التقييم األولي, وأن هذا التأثير يميل إلى الخبو مع الزمن

عدم جديذة بعذض الممذاركين خاصذة وأن االسذتبيان يذتم تطبيقذه فذي نهايذة اليذوم التذدريبي             -

األمذر  رايبذون فذي انتهذاء    وهم الكشير من المماركين في عجلة من أمرن يكواألخير حيث 

كمذا أن صذرف التعويضذات فذي اليذوم      التعذب أو االنمذغا  بالسذفر.    بأسرع مذايمكن بسذبب   

 األخير يتدخل أحيانًا في النتائج التي يتم الحصو  عليها. 

 

 مقارنة عالمية    -

بذين الذدورات العالميذة    وسذط  في موقع  العام عن التدريب أثناء العمل رضاوقع منسب ال

%( إلدارة البرامج ومامالت قيمتذه أقذل   78ممابهًا للقيمة التي تم الحصو  عليها في دورة ناميبيا 

%(. وأعلذى مذن قذيم    80بقليل من قيم دورة اإلسكندرية إلعداد المدربين والسنغا  إلدارة البرامج 
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. ويعتبذذر المنسذذب ضذذمن األرقذذام العالميذذة    %إلعذذداد المذذدربين 76% وناميبيذذا 73دورة السذذنغا  

 (, كما أنذه لذم يكذن مرتفعذاً    1989%  جيلبرت, 60الجيد, فهو قد تجاوم حد ا رضاالمعبرة عن ال

 إلى الحد الذي قد يشير المبهة في منهجيته أو في تطبيقه.   

 

 تاير مستوى المعرفة العامة -3-2

والدراسذة قبذل تطبيذي     الضذابطة المجموعذة  داللة إحصائية بذين   يعدم وجود فرق ذإن 

التدريب وحدوث ارتفاع بالمستوى العام للمعرفة ذو داللة يؤدي إلذى اسذتنتاا أن التذدريب قذد أثذر      

علذذى المعرفذذة العامذذة للعناصذذر وان كذذان هذذذا األثذذر يختلذذل بدرجاتذذه مذذن مركذذز إلذذى  خذذر حسذذب  

  .بكل مركز ,الظروف الخاصة

 

تغير فذي المخرجذات, مذع    حدوث تيجة بناء على تستنتج الدراسة أن التدريب قد أعطى ن

زمنذي  الوجود عالقة بذين هذذا التغيذر والتذدريب, متناسذب مذع مذدة التذدريب ونوعيتذه, وبالترتيذب           

 .الصحيح, ووجود الترابط المنطقي

أن التذذدريب قذذد حقذذي تحسذذنًا فذي مسذذتوى المعرفذذة العامذذة فذذي مجموعذذة   وخالصذة ذلذذك  

مذذكل لذه داللذذة فذذي المجموعذة الشانيذذة, وأن للظذذروف المحيطذذة   الدراسذة بمذذكل عذذام, وتبذّدى هذذذا ب  

في هذذه النتيجذة, ممذا يتفذي مذع المعذروف عذن دور المحاضذرات فذي إكسذاب            ثٌربعملية التدريب أ

المعرفة,كما أن هذا التحسن كان مقبواًل بالمقارنة بما حققته دورات أخرى, خاصة إذا أخذنا بعين 

 ثر انتهاء التدريب مباشرة.إم االختبار البعدي فيها االعتبار أن أيلب هذه الدورات يت

 

 تاير منسب األداء العام  -3.3

إن تغيرات منسب األداء العام كانت بدون داللة ويفسر هذا بأن التدريب الذي تم لم ينفذذ  

ن كان قد راعى إلى حد ما البرنامج واإلمكانيات, فقد كان يفترض إبالمكل الذي تم التخطيط له,و

, ولكذن مذاتم تنفيذذه هذو     ونظريذاً  عمليًا مقترح أن يقوم بالتدريب ثالث مدربين ينفذون تدريبًاوفي ال

 تدريب مستند الى المحاضرة . 
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وبمكل عذام فإننذا نسذتد  هنذا علذى ضذعل العالقذة بذين هذذا النذوع مذن التذدريب وتنميذة              

ع مذن التذدريب   المهارات الخاصة. وهذا الوضع يتفذي مذع مذاهو معذروف عالميذا مذن أن هذذا النذو        

 (  1980 أبات,  ليس له تأثير على اكتساب المهارات فضال عن ممارستها

. والداعي للدخو  في التفاصيل مادام منسب األداء بمكل عام لذم يطذرأ عليذه أي تحسذن    

 ؟؟ أو عالقة بها على المهارات  ولكن هل يحتمل أن يكون لهذا التدريب تأثيُر

مجموعذة الدراسذة أو فذي مجموعاتهذا الفرعيةأيذة      تغير الذي حذدث فذي   ليس للباختصار,

داللة إحصائية أي أن هذا التدريب لم يكن له أي أثر على مهارة العاملين الفنيين, وبالتذالي لذم يفذد    

العاملين, في أي من المهارات النوعية أو يير النوعيذة.  وإذا كذان األمذر مفهومذا     أداء في تحسين 

التواصذذل تسذذاؤ  ممذذروُع حذذو  المهذذارات ييذذر النوعيذذة مشذذل  الن إفذذ, بالنسذذبة للمهذذارات النوعيذذة

 عنها ومناقمتها. والتشقيل الصحي والتي صرف وقت ليس قليل بالتحدث

 

 مناقشة وضع التدريب   -4.3

 وضع المتدربين   -

الحديث عن وضع المتدربين يبدأ بموضوع مشيٍر للجد , وهو االنتقذاء.  وهذذا اليقتصذر    

المعذذروف أن ثمذذذة خذذالف حذذو  موضذذوع االنتقذذاء, فالمذذذدربون      علذذى المسذذتوى المحلذذي, فمذذن     

والميسرون يريبون بمماركين لديهم إمكانيات بحيث يسهل تذدريبهم بينمذا يريذب بعذض المذدراء      

كمذذا يتمنذذى الذذبعض تذذدريب كذذل العذذاملين. لكذذن   تدريبيذذهبمكافذذأة عناصذذرهم بإرسذذالهم إلذذى دورات 

ي نضطر فيها بسبب اإلمكانيات المحذدودة ألن  مراعاة األولويات ضرورية في بعض الحاالت الت

نكون انتقائيين إلى حد ما. وهنا يجب أن يتم التدريب على أساس الصفات المخصذية مشذل الريبذة    

و االهتمذذام بالعمذذل واالسذذتعداد للتعذذاون مذذع اتخذذرين أو العمذذل كفريذذي. ويتطلذذب تحسذذين االنتقذذاء   

مميزات الموجودة في العاملين الصحيين تحديدا توضيح أهداف الرعاية الصحية وتقبلها, تحديد ال

جيدا, تحليل نظم االنتقاء والتدريب القائمة بدقة لتحديذد أوجذه القصذور, استكمذاف أسذاليب جديذدة       

وأن يذذذتم االنتقذذذاء والتذذذدريب بمذذذا يتماشذذذى مذذذع سياسذذذات الخذذذدمات الصذذذحية وأولياتهذذذا      لالنتقذذذاء

 (.  1984 بينيت,ويكفورد, 
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مسذتوى المتذدربين,فلم يمذكلً ممذكلة حقيقيذة, بذل أمكذن تحويلذه إلذى فرصذة           أما بالنسذبة الخذتالف   

وتنميذة روح الفريذي, وهذذا مذا يؤيذده      للتفاعل بين العاملين و إيناء الحوار وتبذاد  الفائذدة والذتفهم    

الكشيرون ممن يعتقدون أن اختالف المستويات يسذاعد علذى تحقيذي هذدف التذدريب وهذو االرتقذاء        

المؤسسذذة, ممذذا يذذؤدي إلذذى تحسذذن األداء فيهذذا, ولذذيس   مسذذتويحية برفذذع بمسذذتوى الخذذدمات الصذذ

فالمعرفذة المكتسذبة ملذك لجميذع العذاملين, ولذيس لمذخص        مجرد رفع المستوى المعرفذي لبفذراد.   

 (BARNES,1999)بمفرده. 

 

 وضع المدربين: -

ذي ان خبرة المدربين تتأثر بوضع انتقاء المدربين, وبالمواقل المخصذية وبالتذدريب الذ   

 يخضع له هؤالء المدربون, وتؤثر بوضع المناهج وسائر مراحل التدريب.

 البيئة  -

تجلت مقاومة التغيير فيما تعرض له الباحث الذي كذان ينفذذ أسذلوبًا تذدريبيًا مختلفذًا عمذا       

اعتادته الدائرة, مصداقًا لما هو معروف مذن مأن الكائنذات البمذرية ستصذدق, أو تفعذل كذل شذيء        

(. وقذد  1999, نه الوقوف في وجذه أي تغيذر فذي روتينهذا المذألوف م. عذالم المعرفذة       تقريبا من شأ

كان لهذه المقاومة عدة جوانب منها الجانب اإلداري, والجانب المتعلي بالتدريب, ومن المعذروف  

 (Davis, et al.1999) أن محواجز التغيير تلعب دورًا في التدريبم 

 تخطيط التدريب: -

ضع قد التكون مقتصرة على مديرية الرعاية, وقد يكون لها أسباب المعاناة من هذا الو 

موضذذوعية, فقذذد الحذذ  أندرسذذونم أنذذه بذذالريم مذذن وجذذود تقنيذذات واسذذتراتيجيات تذذدريب مسذذتمر  

قادرة على تغييذر السذلوب وتحسذين الجذودة فذان الكشيذر مذن التذدريب الطبذي المسذتمر يعتمذد علذى             

 وتغييذره أ(. كمذا أن عمليذة وضذع المنهذاا     (ANDERSON,1999تقنيات معروفة بعذدم فعاليتهذا  

ليست عماًل سهاًل. وفي الحقيقية فانم إجراء تغيير جذري في المنهاا يعتبر تحذديًا حقيقيذًا وبمذكل    

 ANDERSON, 1999)خاص باتجاه ربط التدريب المستمر بقياس الكفاءة. 
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 تقييل التدريب    -

الممذاركين ليسذت كافيذًة فقذد أشذار ميللذر       ارضإن طريقة التقييم المستعملة المسذتندة إلذى   

الى أن مالبحوث السابقة أظهرت أن هناب عالقة بسيطة بين رضذا العامذل عذن التذدريب وكفاءتذه      

. وكذذلك أسذلوب االختبذارات المعرفيذة ألنذه اليكذون       (Baenziger,1998 )فيمذا بعذد فذي العمذلم    

بسبب محدودية األسئلة وعدم عمقها فذي   فعااًل في قياس تغير درجة المعرفة الذي يتم أثناء الدورة

(. وبذذذالريم مذذذن أن الدراسذذذة تفضذذذل االعتمذذذاد علذذذى التقيذذذيم     1998أحيذذذان كشيذذذرة  دب البذذذاب,   

 (.Davis, 1998االجتماعي, فان دراسات الفعالية االجتماعية يصعب إجراؤها 

ن كما أن أيلب المقّيمذين يذرون أن ثمذة أهميذة خاصذة للمسذتوى الشالذث والذذي قذد يكذو          و

هو األصعب بين المراحذل. وهنذا نمذير إلذى أن عالقذة التقيذيم باإلشذراف والمراقبذة بحاجذة          تقييمه 

إلعذذادة نظذذر. كمذذا أن أدوات القيذذاس المسذذتعملة بحاجذذة للمزيذذد مذذن العمذذل فالشذذك بأنذذه اليجذذوم        

ال بضذعة أسذئلة قصذيرة     االكتفاء باالختبارات المعرفية, أو المستندة إلى اسذترجاع الحقذائي, ألنم  

(, بذل يجذب التركيذز علذى بذاقي أدوات القيذاس مشذل        1998تعبر عذن مذدى المعرفذة م دب البذاب,     

قوائم التحقي التي يمترط فذي واضذعها معرفذة وخبذرة كبيذرتين, إضذافة إلذى أنهذا يالبذا مذا تمذكل            

يفترض التي تقيس بالفعل ما  -. ويجب االنتباه إلى أن مأن إنماء االختبارات العلميةّ جماعيًا عمالًً

 Kagan and)أصذعب بكشيذر ممذا يعتقذده العامذةم.        -أن تقيسذه وتقذوم بهذذا بمذكل دقيذي وثابذت       

Havemann, 1980     ,و للحصذذو  علذذى نتذذائج دقيقذذة لالختبذذار يجذذب أن يصذذا, بعنايذذة فائقذذة ,

إضافة لهذا فان إبداع اختبار موثوق به هو فن رفيع ألن التغير البسيط في طريقة صياية األسئلة 

 .أن يحّرف النتائج بمكل كامل يمكن

 تنفيذ التدريب -

يذذتم التذذدريب عذذن طريذذي الذذدورات, ويذذرى الذذبعض أن مذذن أسذذباب اسذذتمرار العمذذل          

 Davis, et) . بأسلوب دورات التدريب الطبي المستمر سهولة تصميم وتقديم مشل هذه األنمطة 

al.1999)  ,فلوعدنا إلذى برنذامج ورشذة    وقد نستطيع أن نضيل إلى ذلك إمكانية المدربين أنفسهم

(, لالحظنذا عذدم وجذود أي وقذت مخصذص      4العمل المقررة لتدريب المذدربين كمشذا   وثيقذة رقذم    

لموضوع طرق التدريب, واقتصار الوقت المخصص لوسائل التدريب على محاضرة واحدة. في 
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ا بالمقارنة مذع  م فقد أثبتت هذه الطرق فعاليتهالوقت الذي يجب التركيز فيه على الطرق التفاعلية 

 (Davis, et al.1999)الطرق التدريبية التقليديذة سذواء كانذت منفذردة أو بالممذاركة بالذدروسم       

 كما اليبدو أن الدورات التعليمية فعالة في تغيير أداء األطباء. 

أن اسذذتعما  نمذذاطات التذذدريب الطبذذي المسذذتمر مشذذل المحاضذذرات   ونخلذذص مذذن ذلذذك   

أن لهذه االنتقادات ما يبررهذا ألن المذدخالت التعليميذة المحللذة فذي       منتقد على نطاق واسع, ويبدو

هذا المقا  فملت في تحقيي تقدم في تغيير األداء, وبينما قد تغير هذذه المذداخالت عناصذر أخذرى     

للتغييذر, فذإن    ئذة من الكفاءة مشل المعرفة أو المهارات أو المواقل, أو يمكن أن تعمل كعناصذر تهي 

ة بحد ذاتها التلعب دورًا هامًا مباشرًا في تغيير كفذاءة األطبذاء أو تحسذين العنايذة     الدورات التعليمي

بذذالمريض. وبذذالعكس فذذإن الدراسذذات التذذي تسذذتعمل التقنيذذات التفاعليذذة مشذذل مناقمذذة الحالذذة ولعذذب   

األدوار, كانت بمكل عام أكشر فعالية فذي تغييذر تلذك المخرجذات, وباختصذار فعنذدما يكذون تغيذر         

الهذدف المباشذر للنمذاط الخذاص بالتذدريب المسذتمر فذإن نمذوذا الذدورات الدراسذية لذه             األداء هو

دور بسيط أو الدور له إطالقا. من الواضح أن المعرفة ضذرورية ولكنهذا ليسذت كافيذة بحذد ذاتهذا       

 (Davis, et al.1999) إلحداث تغير سلوب الطبيب ومخرجات المريض.
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 IV. والتوصيات الخالصة 

 

 .المماركين عن التدريب بمكل عام مقبواًل رضاان ك -

 .كان تحسن مستوى المعرفة العامة بمكل عام مقبواًل -

 .اختلل تحسن مستوى المعرفة العامة باختالف مدة التدريب وخبرة المدربين -

لم يكن لهذا التدريب أي أثر على ممارسة المهارات, ولذوح  بمذكل خذاص أنذه لذم يكذن        -

بذالتشقيل الصذحي والتواصذل أثذر ايجذابي علذى ممارسذة هذذه          للتحسن المعرفي الخذاص 

 .المهارات

طريقة التدريب أثناء العمل طريقة فعّالة في تعلذيم المعرفذة, وخاصذة عنذدما يذتم تذدارب        -

 .الشغرات التي حدثت في التصميم أو التنفيذ

يمكذذن لطريقذذة التذذدريب أثنذذاء العمذذل أن تمذذكل الحذذل الصذذحيح لممذذاكل التذذدريب علذذى       -

 ارات والمواقل فيما لوتم تعديل الطريقة التي تم بها التدريب. المه

 

 التوصيات

 

داريذة والماليذة   إقامة نظام تدريب صحي مستمر يختص بالتدريب ويملذك االسذتقاللية اإل   -

العالقذة معهذا, بحيذث يمكذن     الجهات التي تقدم الخدمات, مع المحافظة على  الكاملة عن 

ة ويضع المناهج وينفذ التدريب ويقيمذه دون الخضذوع   له أن يدرس االحتياجات التدريبي

 للقيود والعوائي اإلدارية التي يعاني منها التدريب حاليًا. 

لجميذذع العذذاملين الصذذحيين وأن يلبذذي     شذذاماليجذذب أن يكذذون  نظذذام التذذدريب المسذذتمر    -

 علذذى مركزيذذة  وأن يملذذك صذذفة الديمومذذة والتجذذدد    احتياجذذات العذذاملين والمسذذتفيدين,   

والمعذذايير, ومحيطيذذة التنفيذذذ, وأن يذذدعم بنظذام إشذذراف فعذذا  ويعتمذذد التوثيذذي  التخطذيط  

 واإلشهاد.  

 .  يممل النظام , نظام للمتابعة لمرحلة مابعد التدريب . يجب أن  -
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يجب أن يستفيد التدريب من المرافي الصحية الموجودة ومن العاملين األكشذر خبذرة مذن     -

 . العاملين ومهاراتهم , لرفع مستوىلتدريب ُأثناء الخدمةأجل ا

يجب مراعاة المروط المناسبة عند انتقاء المتدربين, والمدربين. ويجب أن يتم التذدريب   -

الهادف إلعداد المدربين خاصة, على أساس الصفات المخصية مشل الريبذة واالهتمذام   

بالعمل واالستعداد للعمل الجماعي والقدرة علذى التواصذل. ويمكننذا هنذا اسذتعما  نسذيج       

 مهام المعّد  كأساس موضوعي لالنتقاء.  ال

ربط التدريب بالتوصيل الوظيفي وإيجاد الذدعم الكذافي للبذرامج التدريبيذة بحيذث يتذاح         -

 للمتدرب ممارسة المعرفة والمهارة والمواقل التي اكتسبها خال  التدريب.

 . يجب أن يركز التدريب المستمر على الكفاءات التي يحتاجها النظام الصحي -

 كيز على تعليم المواقل.التر -

 

وضع منهجية محددة وثابتذة يذتم علذى أساسذها تقيذيم كافذة البذرامج.  وإنمذاء بنذك أسذئلة             -

 الستعمالها في االختبارات, وعدم ترب األمر الجتهاد المدربين. 

ابتكار أساليب جديدة لتقييم البرامج, باالعتماد على المكون المجتمعي إضافة إلى التقييم  -

لمتذذدرب. والحكذذم علذذى فعاليذذة البرنذذامج وتذذأثيره علذذى كفذذاءة العذذاملين بتقذذدير    التقليذذدي ل

إمكانيذذاتهم علذذى اإليفذذاء بالمتطلبذذات الخاصذذة بالمجتمعذذات التذذي يخذذدمونها عذذن طريذذي     

 متلقي الخدمة.  -تطوير طرق جديدة للتقييم, تستند إلى المجتمع 

لتدريب في مواقع عملهذم, والقيذام   إيجاد نظام يتم من خالله متابعة المتدربين بعد انتهاء ا -

 بتنفيذ المستوى الرابع من التقييم.

التنميذة  العاملين الصحيين مشل ربط التدريب المستمر مع االعتبارات األخرى في إدارة  -

 المهنية والترقية, والرضا الوظيفي, والحوافز, واإلشراف وتقييم األداء.

المفاهيم التقليدية للتدريب, ويرّكذز علذى   اتباع مايسمى بالتعليم المؤسساتي الذي يتجاوم  -

اكتساب المعرفة والمهذارات والمواقذل الجمعيذة ممذا يذؤدي إلذى تحسذن أداء المؤسسذة,         

 العاملين وليس لمخص بمفرده.جميع وتكون المعرفة المكتسبة ملك ل
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Domestic Violence against Women 

 IN IRAQ, 2011. 
 

 

Feras Mouein Abd Alradha
1
                   Mona Tawfik Yousif

 2
 

 

 

Abstract 

The present study aims to analyze the prevalence and differentials of 

domestic violence, as well as women attitude towards violence. Data used for such 

analysis is the "Iraqi Women Integrated Social and Health Survey (I-WISH)", 

2011.  

 

The study shows three different types of domestic violence, nearly 43.5 

percent of women reported that they had been exposed to emotional/psychological 

violence by the husband during the 12 months preceding the survey (16.9%), and 

about 6.3 percent of ever married women had been exposed to physical violence, 

while about 9.7 percent reported that they had been exposed to sexual violence. 
 

Unexpectedly the emotional and sexual violence rose as women age 

increases. But physical violence decrease with the rise of women age. This is may 

be due to the fact that couple is more affected by old customs and traditions. Also it 

is higher among women with higher duration of marriage especially in urban areas, 

but it fluctuates inconsistence in rural areas within a narrow range. But the physical 

violence decreases with the increase of duration of marriage. The analysis indicates 

that the women  with  any certificate reduces especially the sexual violence in 

urban and rural areas, but no impact on emotional violence; while regarding the 

physical violence, education reduces it in urban area only. 
 

Based on this study, there is no specific factor that helps reducing the 

percentage of women exposed to violence, as mainly it is a problem of culture and 

tradition from the husband, as well as family raising issues, hence the 

comprehensive programs from both NGO’s and Government to uphold women’s 

human rights and provide the fund needed to ensure the services for victims. 
 

Key Words: Horn of Africa, MDGs, Sustainable Development. 

                                                           
1General Diploma Student at Cairo Demographic Center, Egypt.  fdeab2005@yahoo.com 
2Head of Training Unit and Staff member at Cairo Demographic Center, Egypt, Supervisor 

mona_ty61@yahoo.com. 
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I- INTRODUCTION 
 

1.1 Scope of the Study 

Violence against women is an age-old practice but it was only in the 

last decade of the 20th century that it got recognition as a serious human 

rights issue. Due in large part to the tireless advocacy of women’s 

organizations, the issue has been placed on the agenda of a number of 

international conferences: the World Conference on Human Rights, (Vienna, 

1993), the International Conference on Population and Development (Cairo, 

1994), and the Fourth World Conference on Women (Beijing, 1995). The 

commitments made during these conferences by participating governments, 

international agencies, and donors directed growing attention to this 

globally alarming problem, (Velzeboer, Marijkeet.al., 2003).  
 

Violence against women is a major threat to social and economic 

development and hinders the progress in achieving development targets. 

This was recognized in the Millennium Declaration of September 2000, in 

which the General Assembly of the United Nations resolved “to combat all 

forms of violence against women and to implement the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women”, (Ellsberg, Mary. 

2006). 
 

Despite the growing recognition of violence against women as a 

public health and human rights concern, and of the obstacle it poses for 

development, this type of violence continues to have an unjustifiably low 

priority on the international development agenda and in planning, 

programming and budgeting. It negatively affects women’s general well-

being and prevents women from fully participating in society. Violence not 

only has negative consequences for women but also their families, the 

community and the country at large. It has tremendous costs, from greater 

health care and legal expenses and losses in productivity, impacting national 

budgets and overall development, (Hindin M, Kishor S, Ansara LD., 2008). 
 

Violence against women and the threat of violence are main barriers to 

women’s empowerment and equal participation in the development of 

society. However, they often go unnoticed and undocumented and therefore, 

not resolved. When stress and violence increase in the community in 

general, women’s safety at home, work place and community are often 

seriously affected, (UNICEF, 2000).  
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Violence is broadly classified into two categories: Social violence that 

occurs in public places and usually between strangers and Domestic 

violence that occurs in households and usually between relatives or intimate 

partner. Domestic violence is a pattern of controlling behaviors that one 

partner uses to get power over the other, including: physical violence or 

threat of physical violence to get control, emotional or mental abuse and 

sexual abuse, (WHO, 2005). 

 

Violence against women is not confined to a specific culture, region or 

country, or to particular groups of women within a society. The roots of 

violence against women lie in persistent discrimination against women. 

Even though most societies proscribe violence against women, the reality is 

that violations against women’s human rights are often sanctioned under the 

garb of cultural practices and norms, or through misinterpretation of 

religious tenets. Moreover, when the violation takes place within the home, 

as is very often the case, the abuse is effectively condoned by the tacit 

silence and the passivity displayed by the state and the law-enforcing 

machinery. (UNITE, 2009). 

 

1.2 Problem of the Study: 

The development of women's rights in Iraq has a long and complex 

history. Beginning with the war with Iran (1980-1988), the situation of 

women began to deteriorate rapidly; the personality cult of previous 

governing system became more and more evident, revealing his 

unequivocally conservative views on society in general and women in 

particular, (Nadje Sadig Al-Ali, 2008). 

 

In the early 90s, in a tense regional political context, "the patriarch" 

adopted laws and policies more in line with Islamic and tribal values, of 

which many had an adverse effect on women's freedoms. Indeed, the 

Revolutionary Command Council (RCC) violated key provisions of the 

1970 constitution by adopting various discriminatory measures: provisions 

facilitating polygamy; mitigation of sentences in cases where a man has 

murdered a woman on behalf of family honour (according to Article 111 of 

the new Criminal Code, commonly called honour crimes); a restriction of 

the freedom of movement of women, and the deprivation of property rights 

of women in certain cases of marriage with a foreigner. (UNOCHR, 2003). 
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The 1990-91 Iraqi invasions of Kuwait and ensuing Gulf War led to 

more than a decade of economic sanctions and political isolation. Iraqis— 

especially women— were deprived of their most basic needs. Moreover 

previous governing system launched a "fidelity" campaign in which 

prostitutes were publicly beheaded and thousands of citizens who opposed 

Baathist policies were accused of political dissent and became targets for 

harassment and repression, including rape, torture and public beheadings 

(Iraqi Democratic Future Network, (IDFN, 2010). 

 

A year after the American and British armed forces had intervened in 

Iraq, George W. Bush declared: “the advance of freedom in the Middle East 

has given new rights and new hopes to women… the systematic use of rape 

by Saddam’s former regime to dishonor families has ended.” It has been 

taken as self-evident that the American-British invasion has helped to 

improve the lives of Iraqi women, (U.N. Commission on Human Rights, 2002). 

 

This is simply not the case for the majority of women. In the post-war 

chaos of looting, attacks by Islamic or unidentified militias, and water and 

oil shortages, the efforts of Iraqi women to participate in the country's 

recovery and reconstruction process have been greatly hampered. Moreover, 

some militias hold very conservative views on the role of women in society, 

leading certain women to become targets of armed attacks: political leaders, 

professionals, academics and students, and those who publicly defend the 

rights of women. Many women fear being raped or kidnapped if they leave 

their homes unaccompanied by a male relative. (Human Rights Watch, 2003). 

 

On 25 January 2004, Iraqi women took to the streets to protest against 

the adoption of resolution 137, presented by the Iraqi Governing Council 

(IGC) on 29 December 2003. It proposed to introduce Sharia Law in place 

of the Personal Status Code— which governs the rights of women— in 

addition to rescinding all laws that are inconsistent with this decision. Thus 

resolution 137 gave the clergy authority to not only ban the education of 

women, their right to work, to freedom of movement and travel, to 

inheritance and to custody of their children, but also to sanction the 

marriage of girls, polygamy, the wearing of religious clothing and spousal 

abuse, (Ahmed, Huda 2013). 
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Thus women and girls in Iraq are at higher risk of becoming victims 

of violence after the US-led invasion that removed Saddam Hussein and the 

Ba’ath regime from power in 2003. The invasion did not bring with it an 

increased respect for or protection of women’s rights, but rather reinforced 

ethnic and sectarian divisions. Religious extremism and traditional and 

patriarchal attitudes have, as a result, been strengthened. As a rule, women 

and girls are unable to access protection against violence because of 

inadequate legislation, a dysfunctional criminal justice system and lack of 

publicly funded shelters and other forms of support for women and girls 

victims of gender-based violence. The most central factor has been the 

government's failure to build a national identity that meaningfully 

incorporates all Iraqis. (Kvinna Foundation, 2014). 
 

Another issue raises the problem of domestic violence against women 

is by law as mentioned in the Penal Code "Article 41" which authorizes 

domestic violence by allowing husbands to "punish" their wives, "within 

certain limits prescribed by law or by custom". There are no specifics given 

as to what is meant by "certain limits" and "customs". Tradition is thus often 

used to justify violent acts against women that are meant to show them the 

path they must follow in life. 
 

Article 111 (41) of the Iraqi Penal Code (1969) 

There is no crime if the act is committed while exercising a legal 

right. The following are considered to be in exercise of a legal 

right: 

The punishment of a wife by her husband, the disciplining by 

parents and teachers of children under their authority within 

certain limits prescribed by law or by custom.(UNAMI, 2009). 
 

Historically, domestic violence (physical, sexual and psychological) 

has existed in many Iraqi communities, but it is very difficult to know its 

extent because such abuse is usually treated as a family affair and is rarely 

reported to the authorities. The Iraqi Constitution also forbids entering 

homes except by judicial decision. Such a provision, which seeks to defend 

the right to privacy, also makes it harder for police to intervene in 

situations of domestic violence, (Shafeeq N. Ghabra, 2001). 
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1.3 Importance of the Study: 

A more recent analysis of WHO with the London School of Hygiene 

and Tropical Medicine and the Medical Research Council, based on existing 

data from over 80 countries, found that globally 35% of women have 

experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or non-

partner sexual violence. Most of this violence is intimate partner violence. 

Worldwide, almost one third (30%) of all women who have been in a 

relationship have experienced physical and/or sexual violence by their 

intimate partner, in some regions this is much higher. Globally, as many as, 

38% of all murders of women are committed by intimate partners. (WHO, 

2013). 
  

The laws in Iraq do not criminalize all forms of violence against 

women. According to the Iraqi Penal Code, a man who rapes a woman or a 

girl would escape punishment if he marries the victim. In southern and 

central Iraq, it is not criminal for a husband to “discipline” his wife. The 

gaps in legislation do not only result in widespread impunity for offences, 

but also contribute to the lack of reporting on violence against women.  

 

Others reasons for impunity and lack of reporting are that many 

women have no faith in the criminal justice system. Only 2.8 percent of 

women say that they are willing to report violence to the police. The reasons 

behind this are, among other things, that the women are afraid of damaging 

their reputation or because they believe the police are unable to solve the 

situation (I-WISH, 2011). This lack of faith is well-founded. 

 

Human Rights Watch, 2011; refers to a culture in Iraqi society of 

blaming the victim of violence rather than the perpetrator, with many 

officials in the criminal justice system believing that domestic violence does 

not constitute real crime and is socially acceptable. Even when cases are 

reported, it is very rare with arrests and prosecutions, let alone convictions. 

 

Violence against women and girls in Iraq is an extreme and chronic 

problem and often happens at home, at the hands of husbands, fathers, 

brothers, sons, and male extended family members. More than one in five 

(21%) women in Iraq between the ages of 15 and 49 has suffered physical 

violence by their husband; and one in three (33%) has suffered psychological 

abuse. (UNFPA/COSIT/KRSO, 2009). The vast majority of married women 

(83%) report being subjected to “controlling behavior” by their husbands, 
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which includes insisting on knowing where they are at all times. In a survey 

conducted by the United Nations Population  Fund (UNFPA) and the Iraqi 

government, an astonishing 68% of young Iraqimen reported that they 

believe it is acceptable to kill a girl for damaging a family’s honor, 

(WHO/COSIT/KRSO, 2006-2007). Violence against women and girls is 

widespread in Iraq. 

 

Hence the importance of this study emerges from the highest 

percentages of married women age 15-49 in Iraq exposed to violence from 

their intimate partners, 44.5 percent of married women reported they had 

been subjected to psychological violence (humiliation, intimidation, threat 

and control of her behavior) by their husbands in the past 12 months (I-

WISH 2011), which is even higher than the global level (33%), (I-WISH, 

2011). 
 

1.4 Objectives of the Study: 

         The ultimate goal of this study is to examine the prevalence of 

domestic violence in Iraq. More specifically the study meets the following 

objectives: 
 

 To understand its root causes, 

 To analyze the prevalence of domestic violence against women. 

 To examine the association between types of violence and 

demographic and socioeconomic characteristics 

 Attitudes of women towards violence. 

 

1.5 Data Source and its’ Limitations: 

The study relies mainly on secondary data from the "Iraqi Women 

Integrated Social and Health Survey (I-WISH)", 2011. It is a modified 

version of PAPFAM household survey. It covered all Iraq 18 governorates 

including 3 governorates in Kurdistan region. This survey is the first survey 

that addresses women issues on the basis of life cycle approach 

(adolescence, reproductive, after reproductive and elderly stages) from 

empowerment, health, reproductive health, violence against women and 

other relevant social and health dimensions to establish a comprehensive 

database on Iraqi woman issues across life cycle. The innovation in I-WISH 

is the comprehensive approach beyond reproductive role of women, and the 

involvement of new modules on female adolescent and a module on man 

knowledge, perception and behavior in regard to women issues. 
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The main objective of I-WISH is to provide a precise, and 

disaggregated data set about Iraqi woman, it interviewed a nationally 

representative sample of (10523) families, the response rate was 99.7%, and 

(10097) married women or previously married aged 15-49, the response rate 

was 99.4%, and (4811) single women of age (15-54), the response rate was 

92.5%, and (2556) women in 55 age and more, the response rate was 

(95.7%).  

 

Among the limitations is that I-WISH digs deeper beyond the classical 

research on the reproductive role, it shed lights on all life stages and studied 

all relevant health and social dimensions, which did not collect data in 

details regarding each topic. Also there is a culture of silence surrounding 

gender-based violence which makes collection of data on this sensitive topic 

particularly challenging. Even women who want to speak about their 

experiences of domestic violence may find it difficult. Asking about or 

reporting violence, especially in households where perpetrator may be 

present at the time of interview, carried the risk of further violence. Also the 

survey is missing the characteristics of the husband such as age education 

work, which makes the analysis of violence incomplete. 

 

1.6 Methodology of the Study: 

The Methodology adopted in this study is based on a descriptive 

approach that relies on secondary data information from (I-WISH) survey 

related to the study subject and carried out  by the Central Statistical 

Organization of the Iraqi(CSO),World Health Organization (WHO),United 

Nations Fund for population (UNFPA),Arab Project for Family 

Health(PAPFAM), by using cross tabulation, proportions, percentages and 

graphs, to examine the prevalence of different types of Domestic Violence 

according to demographic and socio-economic characteristics of ever 

married women age 15-49 with reference to urban/Rural place of residence. 

 

1.7 Country Background 

 

Location:  The  republic  of Iraq is located in the south-west of Asia, 

to  the  north  east  of  the  Arab  homeland ,bounded  on  the  north by 

turkey, on  the  east  by  Iran ,on  the west by  Syria ,Jordan  and Saudi 

Arabia , on  the  south  by  Arab  gulf, Kuwait  and  Saudi  Arabia. 
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Land boundaries: Iraq has common borders with the following 

countries: Iran, 1458 kilometres; Jordan, 181 kilometres; Kuwait, 240 

kilometres; Saudi Arabia, 814 kilometres; Syria, 605 kilometres; and 

Turkey, 352 kilometres(Iraq is divided into 18 provinces And 388 

administrative unit. 

 

Natural Resources:   Iraq’s arable land has been rich and productive, 

particularly in the lower alluvial plain. The substantial amounts of arable 

land in the north-western uplands region require irrigation. Because of its 

river systems, Iraq has the most abundant water reserves in its region. 

Hydrocarbons are Iraq’s most important natural resource. Iraq has the third 

largest oil deposits in the world. Confirmed oil reserves total 112.5 billion 

barrels. Natural gas deposits are estimated at 3.1 trillion cubic meters, about 

2 percent of total world reserves. Other mineral resources include 

phosphates, estimated to total 10 billion tons, and sulphurdeposits located 

near Mosul.  Regarding the Demographic and Socio-Economic Indicators in 

Iraq, some more demographic and socio-economic characteristics are 

presented in  table (1). 
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Table (1) 

Demographic and Socio-Economic Indicators 

 
Indicator Value Year 

Area: Total 

          Land 

          Water 

435,052sq km 

434,102sq km 

950 sq km 

- 

Population: Total 

                     Male 

                     Female 

32,778,000 

51% 

49% 

(2012 est)* 

Sex ratio at birth:        male(s)/female 1.05  (2013 est.)* 

Age structure: 0-14 years 

                         15-64 years 

                         65 years and over 

38.8% 

58.2% 

3% 

(2013 est.)* 

Median age: Total 

                     Male 

                     Female 

20.4 years 

20.3 years 

20.5 years 

(2009 est.)* 

Population growth rate: 2.9% (2012 est.)* 

Urbanization: from total population 69% (2012 est.)* 

Total fertility rate: Children born /woman 4.5 (2013 est.)* 

Life expectancy at birth: total population 

                                           Male 

                                           Female 

70.0 

66.0 

74.0 

(2013 est.)* 

Birth rate: births/1,000 population 30.1 (2013 est.)* 

Death rate: deaths/1,000 population 5.03 (2013 est.)* 

Net enrolment ratio in primary education 86 (2006)* 

Literacy rate of (15-24)year olds 74% (2004)* 

Unemployment rate: 18.2% (2008 est.) 

Gross national income per capita (PPP international 

$, 2012 
4,230 (2012 est) ** 

Probability of dying between 15 and 60 years m/f 

(per 1 000 population, 2012) 
223/107 (2012 est)** 

Total expenditure on health per capita (Intl $, 2012) 149 2012 est)** 

Total expenditure on health as % of GDP (2012) 3.6 2012 est)** 

Source: 
*(world, Health Organization). 

**Population, Health, And Environment  Data And Estimates For The Countries And Regions of the world.  

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2147
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2010
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2177
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2002
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2212
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2127
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2102
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2054
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2066
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me#2129


IN IRAQ (2011)  Domestic Violence against Women                              Arab Family Health and Population  

 

   

 11 

1.8 Literature Review: 

Many researches on Domestic violence have been carried out, with 

only few focusing on Domestic violence against women in Iraq. These are 

few literature reviews on violence against women and its’ consequences. 

 

Walby& Allen, 2004;Concluded that 1 in 17 women disclosed 

experiencing one or more of the measured forms of domestic abuse during 

the previous year, and 1 in 25 disclosed domestic assaults or threats in the 

same period. 72% reported more than one such in-year incident, and the 

average was 20; a small percentage of women experienced an exceedingly 

high number of threats and assaults. 37% endured severe forms of violence 

(being kicked, bit, hit with a fist or weapon, choking, threats to kill, or 

threats with a weapon), averaging 18 such incidents in the past year. 72% of 

women were injured in the worst last year incident (Walby& Allen 2004). 

 
WHO/COST/KRSO, 2007; Concluded from the Iraq Family and Health 

Survey that  Violence against women in the home is a major problem that prevents 

women’s full participation in society. One in five women (21%) in Iraq aged 15-49 

has suffered physical violence at the hands of the husband. 14% of women who 

suffered physical violence were pregnant at the time. 33% have suffered emotional 

violence, and 83% have been subjected to controlling behaviour by the husbands.  

Emotional violence includes insults, threats and public humiliation, and many men 

seek to control the wife’s social life and access to medical care. 

 
IAUIRAQ, 2010;mentioned “Violenceagainst Women in Iraq, Factsheet”, 

that violence against women in the home is a major problem that prevents women’s 

full participation in society. One in five women (21%) in Iraq aged 15-49 has 

suffered physical violence at the hands of the husband. 14% of women who 

suffered physical violence were pregnant at the time. 33% have suffered emotional 

violence, and 83% have been subjected to controlling behavior by the husbands.  

Emotional violence includes insults, threats and public humiliation, and many men 

seek to control the wife’s social life and access to medical care. 

 

Velzeboer, Marijke et.al. 2003; states that violence against women has 

a strong relation with socio-economic status of women. The study shows 

that domestic violence happens in many social levels, and most of these 

crimes happen in the first year of martial life. The study also shows that 

29% of the violence is honor killing, and the perpetrators for these crimes 

take relievers rule. 
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The “UN, The World's Women 1995”; stated that the most pervasive 

form of gender-based violence against women is reported to be an abuse by 

a usband or intimate partner. National studies in 10 countries estimate that 

between 17 and 38 percent of women have been physically assaulted by an 

intimate partner. More limited studies in Africa, Latin America and Asia 

report even higher rates of physical abuse among the populations studied, 

i.e. up to 60 percent or more victims are women. Women assault their 

partners too, but less frequently and seriously than men and usually in self-

defense. Sexual assault is also common, but only a small fraction of rapes 

are reported to the police. Inthe United States more than 100,000 attempted 

and completed rapes of women and girls were reported to the police in 1990. 

But a national survey found that rape was more than six times greater, even 

when considering only adult women and completed rapes. Most sexual 

crimes were committed by individuals known to the victims. According to 

criminal justice statistics and data from rape crisis centers from six countries 

(Chile, Malaysia, Mexico, Panama, Peru, and the United States) in more 

than 60 percent of all sexual cases the victim knows theperpetrator. 

 
Heise, L., Ellsberg, M. and Gottemoeller, M, 1999; stated that around 

the world at least one woman in every three has been beaten, coerced into 
sex, or otherwise abused in her lifetime. Most often the abuser is a member 
of her own family. Increasingly, gender-based violence is recognized as a 
major public health concern and a violation of human rights. The effects of 
violence can be devastating to a woman's reproductive health as well as to 
other aspects of her physical and mental wellbeing. In addition to causing 
injury, violence increases women's long term risk of a number of other 
health problems, including chronic pain, physical disability, drug and 
alcohol abuse, and depression. Women with a history of physical or sexual 
abuse are also at increased risk for unintended pregnancy, sexually 
transmitted infections, and adverse pregnancy outcomes. Yet victims of 
violence who seek care from health professionals often have needs that 
providers do not recognize, do not ask about, and do not know how to 
address. 
 

Erlick Robinson G., 2003; indicated that although North America is 
viewed as a place where women have equal rights and status, violence 
against women is still rampant. He found that 40% to 51% of women 
experience some type of violence in their lifetime including child abuse, 
physical violence, rape and domestic violence. The perpetrator is most likely 
to be a current or former partner. Such violence stems from historical views 
of women as property and may flourish because of the public's reluctance to 
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get involved in family matters. The concept of violence has been expanded 
to include non-traditional types such as sexual harassment, breaches of 
fiduciary trust and stalking. Treatment of victims of violence must include 
ensuring their safety, encouraging them to make healthy choices and helping 
them to understand they are not at fault. Education at all levels is required to 
change attitudes which perpetuate violence despite laws which forbid it. 
 

Castro R, Peek-Asa C, Ruiz A, 2003; Studied the prevalence and types 
of violence experienced by pregnant women, the ways victimization 
changed during pregnancy from the year prior to pregnancy, and factors 
associated with violence during pregnancy. The study found that 
approximately one quarter of the women experienced violence during 
pregnancy. The severity of emotional violence increased during pregnancy, 
whereas physical and sexual violence decreased. The strongest predictors of 
abuse were violence prior to pregnancy, low socioeconomic status, parental 
violence witnessed by women in childhood, and violence in the abusive 
partner's childhood. The probability of violence during pregnancy for 
women experiencing all of these factors was 61%.  Violence is common 
among pregnant women, but pregnancy does not appear to be an initiating 
factor. Intergenerational violence is highly predictive of violence during 
pregnancy.  
 

Douki S, Nacef F, Belhadj A, Bouasker A, Ghachem R, 2003; 
Consider that in Arab and Islamic countries, domestic violence is not yet 
considered a major concern despite its increasing frequency and serious 
consequences. DHS Surveys in Egypt, Palestine, and Tunisia show that at 
least one out of three women is beaten by her husband. The indifference to 
this type of violence stems, from attitudes that domestic violence is a private 
matter and, usually, a justifiable response to misbehaviors on the part of the 
wife. Selective excerpts from the Koran are used to prove that men who beat 
their wives are following God's commandments. These religious 
justifications, plus the importance of preserving the honor of the family, 
lead abusers, victims, police and health care professionals to join in a 
conspiracy of silence rather than disclosing these offences. However, a fair 
reading of the Koran shows that wife abuse, like genital mutilation and 
"honor killings" are a result of culture rather than religion. 
 

WHO, 2005; in a multi-country study, found that across the study sites 
between 15% and 71% of women reported physical or sexual violence, or 
both, by an intimate partner at some point in their lives. Most sites reported 
prevalence rates in the range 30–60%. Between 4% and 54% of women 
reported physical or sexual violence, or both, by a partner within the 12 
months prior to the study, with most estimates falling between 15% and 
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Violence 

30%. These results add to the existing body of research, primarily from 
industrialized countries, on the extent of physical and sexual violence 
against women and confirm that violence by an intimate partner is a 
common experience for a large number of women in the world.  
 
1.9 Conceptual Framework of the Study: 

The study applies the following conceptual frame work. It is focusing on 
the factors behind domestic violence against women. Factors are distinct by two 
parts, such as demographic factors and socio-economic factors, which will 
show their impact on prevalence of violence in Iraq. 

 
Figure (1) 

Conceptual Framework  

 
Factors behind Violence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Derived by the researcher 

 

1.10 Organization of the Study: 
The study comprises four sections; following the introductory section, 

is the second section that concerned with prevalence of forms of violence 
against wives, followed by section three that deals with differentials of 
different forms of violence against women from their husband to examine 
the association between violence against women and demographic and 
socioeconomic characteristics. The fourth section deals with different 
attitude of Iraqi women towards violence. The last fifth section deals with 
the summary and recommendations.  

 

II. PREVALENCEOF DEMOESTIC VIOLENCE 
The term ‘domestic violence’ is used in many countries to refer to 

partner violence but the term can also encompass child or elder abuse, or 
abuse by any member of a household. Intimate Partner Violence refers to 
any behavior within an intimate relationship that causes physical, 

(Demographic Factors) 

 

-Mother’s Age 

- Duration of Marriage 

- No. of living Children 

 

- 

(Socio-economic Factors) 

- Formal school   attendance 

- Place of Residence Region 

- Mass Media  
- Mothers’ Education 

- Working 
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psychological or sexual harm to those in the relationship. Examples of types 
of behavior are as follows: 
 

Emotional or Psychological Violence: It is the behavior which 
affects or is likely to adversely affect the wife. Preventing her from 
communicating with her family, controlling her movements, ignoring her, 
not giving her enough money, expressing anger when she speaks with other 
men, taking possession of her property or preventing her from receiving 
education and employment are all forms of moral and psychological 
violence. 
 
 

Physical violence: It refers to any act directed against women that 
affects or is likely to affect her physical integrity. For example, this includes 
beating, shoving, pulling hair, threatening with a weapon, and any other 
similar acts. 
 
 

Sexual Violence: It refers to manifestations of violence, including 
sexual harassment, sexual exploitation and sexual violence by the husband 
such as forced intercourse, intercourse under threat, and any other similar 
acts. 
 

Prevalence of different forms of violence, estimated from responses 
given by married women age 15-49 who were asked about their experience 
of types of violence is examined through Iraq Woman Integrated Social and 
Health Survey (I-WISH).  
 

Figure (2) shows that 43.5 percent of ever married women aged (15-
49 year) at time of the survey may have been subjected to 
emotional/psychological violence by the husband during the twelve months 
preceding the survey and this kind of violence which varies in humiliation, 
intimidation, threat, control and monitoring of her behavior continuously, 
about 6.3 percent of women reported that they were victims of physical 
violence at the same period. 9.7 percent were victims of sexual violence 
from the husband. There were differences amongst the Kurdistan region and 
other governorates. 

 

Regarding the place of residence, there is a variation in the levels of 

each type of violence. Figure (2) shows that emotional violence is the most 

common type of lifetime Intimate Partner Violence, the percentage of 

women who exposed to emotional and physical violence are higher in rural 

areas than their counter part in urban areas by 1.6 percent point and 0.9 

percent point, for emotional and physical type of violence respectively. 
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Although the difference between urban and rural is higher for emotional 

violence than physical violence, but this difference is not significant, while 

that of physical type of violence is significant with probability (0.042). A 

significant difference between urban and rural women who exposed to 

sexual violence is shown at probability level of (0.014), with difference of 

1.3 percent point in favor of urban. 

 
Figure (2) 

Percentage of Ever Married Women Age (15-49) who Exposed to Different 

Types of Violence from their husbands in the past 12 Months, 

by Place of Residence I-WISH, 2011. 

 

 
 

III. DIFFERENTIALS OF DOMESTIC VIOLENCE  

The factors that contribute to the phenomenon of domestic violence 

are not clearly understood. Further, examining selected background 

characteristics of the individuals by intimate partner violence, it is possible 

to distinguish some factors that are associated with an increased risk of 

experiencing domestic violence. 

 

The variation in the percentages of ever married women experiencing 

domestic violence from intimate partner is examined for the following 

demographic and socio-economic characteristics of women: current age, 

duration of marriage, number of living children, school attendance status, 

having an educational certificate, exposure to mass media and work status in 

the past 12 months. 
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3.1  Emotional/Physiological Violence 
Percentage of ever married women age (15-49) who exposed to emotional 

violence from their husbands in the past 12 months, by women’s background 

characteristics according to place of residence in Iraq is examined in table 

(2) 

 

Mother’s age, (Walby & Allen 2004) concluded that most international 

community surveys find that youth is a risk factor for domestic violence 

victimization, with women under 25 being at highest risk of experiencing 

abuse in the past year; while (Richardson et al., 2002) did not find abuse rates 

varied significantly among women under 45, but were significantly lower 

among older women. 

 

Women who had the risk of being violated  is generally hypothesized 

to increase with age, since the older an ever-married woman is, the longer 

has been her period of exposure to the risk of violence. However, Table (2) 

supported this expectation, although the percentages of women who had the 

risk of emotional violence vary significantly with age in urban residence and 

reaching its peak in the last age group (45-49) to reach 48.6 percent, it 

fluctuates inconsistently within a narrow range between the different age 

groups to be between 41 percent and 42 percent. While in rural residence, 

the percentages of women who had the risk of emotional violence vary 

insignificantly with age to fluctuate in a very narrow range o (44.3 and 44.9 

percent) except the age group (35-44) has the lowest percentage of violence 

(31.8 percent). 
 

Regions, it covers 18 governorates in Iraq including 3 governorates in 

Kurdistan region, the results indicates significant variations of women 

exposed to emotional violence between the Kurdistan regions and all other 

governorates, nearly about one quarter of women exposed to emotional 

violence versus nearly 50% for other provinces in both urban and rural 

residence. 

 

Duration of marriage has a positive significant relation with 

emotional violence against women from their intimate partners in urban 

residence, however, with the increase of duration of marriage, the 

percentage of women who exposed to emotional violence increases to reach 

the highest percentage in the duration of 20 years and more (45.4%). In rural 

residence the percentage of women exposed to emotional violence fluctuates 
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inconsistently within a narrow range between the different duration of 

marriage to range between 43 percent and 45 percent, showing no 

significant relations between exposing to emotional violence and duration of 

marriage in rural areas. 

 

Some studies have found an association between having a large 

number of children and greater risk of domestic violence. However, 

evidence suggests this could well be a consequence rather than a cause of 

abuse (Jewkes, 2002).  The results of table (2) shows there is no significant 

relation between number of living children and the percentage of emotional 

violence a woman is exposed to in urban and rural areas, while the 

percentages are varying in a narrow range between having no children and 

having 5+ child,  

 

Education has been shown to be a source of empowerment for 

women, facilitating their ability to “gather and assimilate information, 

manipulate and control the modern world, and interact effectively with 

modern institutions (K. Sunita & J. Kiersten, 2004). It is hypothesized that 

women with more education have greater resources to draw upon in times of 

need, such as when dealing with a violent partner. Thus, it is expected that 

women with more education experience less violence. With contrast, in Iraq 

there is no significant relations between having a certificate of not and 

women who exposed to emotional violence in urban and rural residence, as 

violence against women in Iraq is a male-dominated culture. 

 

Mass media consists of newspaper, TV, Radio, and Internet, are now 

more interested in social issues, it is hypothesized that ever married women 

age (15-49) who exposed to mass media are less exposed to emotional 

violence. Iraq ever married women’s age (15-49) who exposed to different 

forms of mass media show lower percentages of women who are at risk of 

emotional violence from their husbands in either urban or rural areas, but it 

shows significant relation only for listening to Radio as those who listen are 

less exposed to the risk of emotional violence in both residence of urban and 

rural, while for other forms of mass media, shows only significant relation 

in rural areas regarding reading newspaper and using internet with gap of 

6.8 percent points and 19.8 percent points respectively, are less exposed to 

the risk of emotional violence, while watching TV shows not significant 

relation with exposure to emotional violence either in urban or rural. 
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Table (2) 
Percentage of Ever Married women Age (15-49) who are Exposed to 

Emotional Violence from their husbands in the past 12 Months, by Women’s 
Background Characteristics according to Place of Residence, I-WISH, 2011. 

 
Chi-Square  

P-Value  

Rural Urban 
Background 

Characteristics 
Rural Urban  Number % Number % 

Mother’s Age 

.998 .014 

855 44.3 1186 42.3 15-24 
1571 44.5 2192 41.7 25-34 
1333 31.8 1858 42.5 35-44 
421 44.9 681 48.6 45-49 

Region  

.000 .000 
690 23.9 1431 25.4 Kurdistan  
3490 48.5 4486 48.4 Other Regions 

Duration of Marriage 

.447 .046 
1916 44.9 2775 41.3 0-9  
1379 43.1 1883 43.5 10-19 
885 45.6 1259 45.4 20+ 

No. of Living Children 

.868 .193 

447 35.3 617 44.2 0 
954 34.2 1701 45.0 1-2 
1083 35.9 1760 45.3 3-4 
1695 34.9 1839 42.1 5+ 

Having any Certificate 

0.244 0.938 
3569 44.8 3698 42.9 No certificate  
610 42.3 2219 42.8 Have  certificate 

Mass Media 

.008 .274 
1842 48.2 3090 43.5 Do not Read Newspaper 
476 41.4 1393 41.8 Read Newspaper 

.371 .644 
250 47.2 182 41.2  No Watching TV   

3930 44.3 5735 42.9 Watching TV   

.000 .000 
3505 46.8 4388 45.0 Do not Listen  Radio    
675 32.6 1529 36.8 Listen Radio   

.002 .863 
4120 44.8 5587 42.8 No Using internet  

60 25.0 330 43.3 Using internet 

Working Status 

.494 .968 
237 42.6 727 42.8 Work  

3943 44.6 5190 42.9 No Work 

 4180 44.5 5917 42.9 Total 
 
Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH. 

 

There are inter-linkages between several factors relating to a woman’s 
socio-economic status and an increased risk of abuse, such as 
unemployment.  Higher socio-economic status has generally been found to 
offer some protection against the risk of domestic violence, (Walby&Myhill 

2001b). 
 
Women’s work status was significantly associated with domestic 

violence in the last 12 months (Richardson et al 2002). This hypothesis is the 
opposite as table (2) illustrates that there is no significant difference 
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between the percentage of women who exposed to emotional violence and 
working status in both residence of urban and rural.  

 

3.2 Physical Violence 
Percentage of ever married women age (15-49) who exposed to 

physical violence from their husbands in the past 12 months, by women’s 
background characteristics according to place of residence in Iraq is 
examined in table (3). 

 
Mother’s age, Age of women is one of most leading factor for the 

domestic violence. Researchers argue that as a woman age increases, she 
often grows in social status as she becomes not only a wife, but a mother, 
and perhaps a more economically productive or socially influential member 
of her community; thus, older women, may be less exposed to violence than 
younger ones. 

 
However, Table (3) supported this expectation, the percentages of 

women who had the risk of physical violence shows a negative significant 
relationship with age in urban residence as age increases the percentage of 
women exposing to physical violence decreases. While in rural residence, 
the percentages of women who had the risk of physical violence vary 
insignificantly with age to fluctuate in a very narrow range (6.4 and 7 
percent). 

 
Regions, the results indicate significant variations of women exposed 

to physical violence and region either in Kurdistan or all other provinces in 
urban and rural residence, nearly about 4% of ever married women in both 
urban and rural areas are exposed to physical violence in Kurdistan, versus 
6.4% and 7.4%in other provinces for urban and rural residence respectively. 

 
Duration of marriage, it has a negative relation with physical 

violence against women from their intimate partners in both residences, 
however, with the increase of duration of marriage, the percentage of 
women who exposed to physical violence decreases. In urban residence the 
decrease in the percentage of women exposed to physical violence is 
significant, while it shows no significance between duration of marriage and 
the percentage of women exposed to emotional violence in rural areas. 
 

Some studies have found an association between having a large 
number of children and greater risk of domestic violence. Table (3) shows 
there is no significant relation between number of living children and the 
percentage of women exposed to physical violence either in urban or rural 
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areas, although the percentages are varying in a narrow range between 
having no children and having 5+ children. 
 

Table (3) 

Percentage of Ever Married women Age (15-49) who are Exposed to Physical 

Violence from their husbands in the past 12 Months, by Women’s Background 

Characteristics according to Place of Residence, I-WISH, 2011. 

 
Chi-Square 

P-Value 
Rural Urban 

Background Characteristic 

Rural Urban Number % Number % 

Mother’s Age 

.9
2
1
 

.0
1
7
 

837 7.0 1142 7.0 15-24 

1528 7.0 2125 6.6 25-34 

1249 6.4 1724 5.0 35-44 

364 6.9 583 4.1 45-49 

Region  

.002 .004 
666 4.1 1363 4.3 Kurdistan 

3312 7.4 4211 6.4 Other Regions 

Duration of  marriage 

.6
5
2
 

.0
3
0
 1868 7.2 2679 6.5 0-9  

1324 6.6 1782 6.0 10-19 

786 6.2 1113 4.3 20+ 

No. of Living Children 

.705 .323 

410 6.3 560 4.3 0 

900 6.1 1594 6.0 1-2 

1047 6.9 1682 6.4 3-4 

3978 7.3 1738 5.9 5+ 

Having any Certificate 

.339 .003 
3384 7.0 3488 6.7 No certificate  

593 5.9 2086 4.7 Have  certificate 

Mass Media 

.696 .009 
1750 6.1 2918 6.1 Do not Read Newspaper 

462 5.6 1319 4.3 Read Newspaper 

.472 .711 
230 5.7 167 6.6 No Watching TV   

3748 6.9 5407 5.9 Watching TV   

.035 .000 
3343 7.2 4133 6.7 Do not Listen  Radio    

635 4.9 1441 3.7 Listen Radio   

.116 .016 
3919 6.9 5255 6.1 No Using internet  

59 1.7 319 2.8 Using internet 

  Working Status 

.384 .014 
228 7.5 670 4.0 Work 

3750 6.8 4904 6.2 No Work 

  3978 6.8 5574 5.9 total 
 

Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH. 
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Education, It is hypothesized that women with more education have 

greater resources to draw upon in times of need, such as when dealing with 

a violent partner. Thus, it is expected that women having any certificate 

experience less violence. This hypothesis is matching with the results about 

Iraq, which shows that women having any certificate exposed less to 

physical violence than who haven’t any, with significance relation in urban 

only regardless rural area. 

 

Mass media, it is hypothesized that ever married women age (15-

49) who exposed to mass media are less having the risk of physical 

violence. Radio is the dominant mass media method both in urban and rural 

as the table indicates a significant result between listening radios and 

exposing to the risk of physical violence in both urban and rural, i.e. women 

who listen to radio are less exposed to physical violence than none listening.  

Regarding the reading of newspaper and using internet it is significant only 

in urban areas, hence women in urban areas are more educated and are able 

to read newspaper and use internet more than their counterpart in rural 

areas, while watching TV shows not significant relation with exposure to 

physical violence either in urban or rural. 

 

Women’s working status, There are inter-linkages between several 

factors relating to a woman’s socio-economic status and an increased risk of 

abuse, such as poverty, inequality between partners, relative isolation and 

unemployment. Higher socio-economic status has generally been found to 

offer some protection against the risk of domestic violence (Walby & Myhill 

2001b). This finding was assured by results indicated in table (3), there is a 

significant difference between the percentages of women who exposed to 

physical violence and working women in urban residence only regardless 

those who reside in rural areas.  

 

3.3 Sexual Violence 

Percentage of ever married women age (15-49) who exposed to sexual 

violence from their husbands in the past 12 months, by women’s 

background characteristics according to place of residence in Iraq is 

examined in table (4).  
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Mother’s age and duration of marriage show a positive significant 

impact with the exposure of sexual violence, as the mother’s age and 

duration of marriage increases, the parentage of women who have exposed 

to sexual violence increases. 

 

Regions, Kurdistan region witnessed higher significant percentage 

of women who exposed to sexual violence than other provinces in rural 

areas regardless urban areas, 11% versus 8.5% respectively. 

 

Number of living children, it shows unexpected significant results 

especially for urban areas as the percentage of women exposed to sexual 

violence are those who have no children and those having 5 children and 

more to 11.3% and 11.7% respectively. It shows difference results in rural 

areas as the percent of exposure to violence is higher among women who 

have no children and fluctuate in a narrow range for other categories of 

children, but shows no significance relation. 

 

Education, it is expected as mentioned before that women having 

any certificate experience are less being exposed to violent. This expectation 

matches with results of table (4) as it is recognized that percentage of 

women who exposed to sexual violent is significantly lower among those 

who have any certificate for urban and rural residence. 

 

Mass media; indicates significant results in urban areas only, 

women who read newspaper and those who use internet having less risk of 

exposure to sexual violent than their counter parts who do not read 

newspaper or used internet. 

 

Work status; shows no significant relation between women who are 

working and the exposure to sexual violent.  
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Table (4) 
Percentage of Ever Married women Age (15-49) who are Exposed to Sexual 

Violence from their husbands in the past 12 Months, by Women’s Background 
Characteristics according to Place of Residence, I-WISH, 2011. 

 
Chi-Square 

P-Value 

Rural Urban 

Background Characteristic 

Rural Urban Number % Number % 

Mother’s Age 

.000 .000 

855 7.0 1186 7.4 15-24 

1571 6.2 2192 7.8 25-34 

1333 10.1 1858 11.7 35-44 

421 19.2 681 18.8 45-49 

Region  

.040 .463 
690 11.0 1431 9.7 Kurdistan 

3490 8.5 4486 10.4 Other Regions 

Duration of  Marriage 

.000 .000 

1916 6.4 2775 7.5 0-9  

1379 7.8 1885 10.0 10-19 

885 16.0 1259 16.6 20+ 

No. of Living Children 

.199 .027 

447 11.4 617 11.3 0 

954 9.1 1701 9.6 1-2 

1084 8.0 1760 8.9 3-4 

1695 8.7 1839 11.7 5+ 

Having any Certificate 

.001 .017 
3569 9.5 3698 11.0 No certificate  

610 5.4 2219 9.0 Have  certificate 

Mass Media 

.145 .013 
1842 8.1 3090 10.0 Do not Read Newspaper 

476 6.1 1393 7.7 Read Newspaper 

.188 .923 
250 11.2 182 10.4  No Watching TV   

3930 8.8 5735 10.2 Watching TV   

.306 .133 
3505 8.7 4388 10.6 Do not Listen  Radio    

675 9.9 1529 9.2 Listen Radio   

.127 .000 
4120 9.0 5587 10.6 No Using internet  

60 3.3 330 4.2 Using internet 

  Working Status 

.798 .828 
237 8.4 727 10.5 Work 

3943 8.9 5190 10.2 No Work 

  4180 8.9 5917 10.2 Total 
 
Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH. 

 

IV. ATTITUDES OF WOMEN TOWARDS VIOLENCE 

Various macro-level factors have been linked to domestic violence in 

cross-cultural and other literature, and may be particularly directed for those 
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individuals who perpetrate abuse. These include notions of patriarchal 

masculinity linked to dominance, toughness and honor, which may 

particularly be linked with sexual coercion. Rigid gender roles and adverse 

attitudes to women have also been linked to sexual aggression and 

interpersonal violence. A sense of male entitlement and ownership over 

women emerges as an indicator of violence in qualitative research and 

historical analysis. Approval of physical punishment of women, particularly 

when they against gender norms by disobeying partners or being unfaithful, 

can be viewed culturally or sub-culturally as a just cause for abuse, 

especially if the cultural or sub-cultural ethos condones violence as an 

acceptable way of dealing with disputes (Walby&Myhill, 2001b). 

 

Domestic violence tends be higher in societies where the status of 

women is in transition, and where women have begun to assume non-

traditional roles or enter the workforce (WHO 2002). 

 

Figure (3) shows lack of consensus among ever married women 

conception’s regarding their husband’s behaviors that is considered as 

violence against her. About 80 percent admitted that husband not give 

enough money for the house expenses and preventing wife from visiting her 

family is violence in both urban and rural residence with little percentage 

higher in rural areas. Approximately 77.5 percent and 75.8 percent in urban 

and rural respectively considered controlling women’s possessions without 

her permission is violence, and objecting the wife education completion and 

her work comes among the higher violence from the husband according to 

the conception of women, it ranges between 72 percent and 65 percent in 

urban and rural respectively; while this percentage reaches 59 percent and 

53 percent concerning preventing woman from political participation for 

urban and rural respectively; and nearly two third of the women state 

explicitly that their husbands beat them if they went out without permission 

or against orders is a form of violence. 

 

As for the sources of violence against Iraqi ever married women (15-

49), figure (4) indicates that all sources are higher in urban than rural except 

who reported that husband always or sometimes is a dominant source of 

violent, are nearly the same in both residence to be about 74 percent, as well 

as more than half of the women reported that the father always or sometimes 

is a source of violence against women, 58 percent and 56 percent for both 

urban and rural residence respectively. 
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Figure (3) 

Percentage of Ever Married Women (15-49) who reported that Some Behavior 

from the intimate Partner is considered as Violence against Women, I-WISH, 2011 

 

  
Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH, 2011. 

 
Figure (4) 

Percentage of Ever Married women (15 - 49) by their views regarding source 

of Violence against Women Iraq 2011. 
 

 
 
Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH, 2011. 
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figure (5); the house comes on top of these places in equal percent for urban 

and rural residence, followed by the street and other public places but not 

equally as it is higher in urban residence than rural. 

 
Figure (5) 

Percentage of Ever Married women (15 - 49) by their Views in the Past 12 

Months Regarding the Place of Violence against Women Iraq 2011. 

 

  
Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH, 2011. 

 

Figure (6) illustrates how women describe some situations as causes 

for violence against them. The highest and the most common cause is the 

common culture if Iraq as the law do not support women abuse to register 

about 28% for urban and rural areas; followed by the familial raising to 

register 23 percent in urban area and 21 percent in rural, next to it is the low 

awareness of men which are equally in both urban and rural which 

registered nearly 10 percent, and the last among the high percentage is the 

bad economic status to register about 9 percent in urban and 11.5 percent in 

rural. Among the other reasons are the women weakness and acceptance of 

violence, lack of awareness among women, country laws, women lack of 

knowledge of her rights, and finally the security pressure the country 

witness; they fluctuate in a small range between 3 percent and 1,7 percent. 

 
Figure (6) 

Percentage of Ever Married Women (15-49) by how they describe Some 

Situations as Causes for Violence against Iraqi women, 2011. 
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Source: Calculated by the researcher from the raw data of I-WISH, 2011. 

 

IV. SUMMARY AND RECOMMENDATIONS 
 

4.1 Summary of the Findings:  

The present study aims to analyze the prevalence and differentials of 
domestic violence and background characteristics of the women, as well as 
women attitude towards violence. 
 

Data used for such analysis is the "Iraqi Women Integrated Social and 
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(95.7%). 

According to this analysis the main findings are as follows: 
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emotional/psychological violence by the husband during the 12 

months preceding the survey (16.9%), and about 6.3 percent of ever 

married women had been exposed to physical violence, while about 

9.7 percent reported that they had been exposed to sexual violence. 

 

 Unexpectedly the emotional and sexual violence rose as women age 

increases. But physical violence decrease with the rise of women 

age. This is may be due to the fact that couple is more affected by 

old customs and traditions. 

 

 Kurdistan region witness as expected lower percentage of  the 

emotional and sexual violence comparing to all regions. But there is 

no difference between the percentages of women who exposed to 

sexual violence in either Kurdistan or all other province.  

 

 Number of living children hasn’t any significant impact on women 

who exposed to emotional and physical violent in urban and rural 

residence; while  there is a significant impact in urban areas 

regarding women who exposed to sexual violence as women who 

have 5 and more children are the higher to expose to violence. 

 

 According to the analysis, emotional and sexual violence is higher at 

those women who higher duration of marriage especially in urban 

areas, but it fluctuates inconsistence in rural areas within a narrow 

range. But the physical violence decreases with the increase of 

duration of marriage.   

 

 Having any certificate reduces violence in Iraq. The analysis 

indicates that having any certificate reduces especially the sexual 

violence in urban and rural areas, but no impact on emotional 

violence; but regarding the physical violence education reduces it in 

urban area only. 

 

 Mass media expose reduce violence in Iraq. The analysis indicates 

that highly use of media especially reading newspaper and using 

internet in reduce violence in urban area only, but listen to radio 

reduces violence in general in both urban and rural residence, while 

violence is high when mass media use is low. 
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 Working women have the same as not working women as they 

exposed to emotional and sexual violence equally and in urban and 

rural areas; while working women reduces her exposure to physical 

violence for urban areas, but not for rural areas. 

 

4.2 Recommendations: 

The following recommendations can be also referred to the policy 

makers to promote new strategies regarding violence against women. A 

number of recommendations stem from the analysis of violence against 

women are as follows: 

 

 

 According to the analysis there is no specific factor that helps 

reducing the percentage of women exposed to violence, as mainly it 

is a problem of culture and tradition from the husband, as well as 

family raising issues, hence the comprehensive programs from both 

NGO’s and Government to uphold women’s human rights and 

provide the fund needed to ensure the services for victims. 

 

 Appropriate Information, Education, and Communication campaign 

should be launched through all media either listing, reading, or 

visually for raising awareness of women and men against violence 

and women rights. 

 

 Women empowerment through education and awareness is the key 

to reduce husband physical violence, and this can be achieved by 

increasing community awareness, and informing women of their 

rights, to try to eradicate the bad common culture, and correct 

interpretation to religion.  

 

 It is also strongly recommended that government should undertake 

are view of all policies, their content and their impact on equality 

and inter-personal violence. 
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Abstract 

 

Horn of Africa is a region full of troubles, wars, droughts and famines and 

slow economic growth; the region has suffered several major setbacks that halted 

sustainable development to take place, the economic situation cannot help 

implementing huge development projects that could transform the region from an 

aid recipient region into middle-income, self sufficient region that develops its own 

human resources, produces its own food and implements its own development 

strategies. 

 

The region has many rich resources; agriculture, fishery and marine 

resources and services sector are all under developed; the proper use of resources 

could largely help in building strong and diversified economy that in turn helps 

development programmes to be sustainable and viable.  

 

The region has made progress towards achieving universal primary 

education, promoting gender equality in primary education, empowering women, 

immunization coverage and proportion of population with access to safe drinking 

water. But still, poverty, unemployment, infant and child mortality, maternal 

mortality, literacy of young women aged 15 – 24 years, proportion of births 

attended by skilled health personnel, HIV/AIDS and proportion of population with 

access to improved sanitation facilities remain the major challenges that stand in 

front of sustainable development to take in effect in the region. 

 

Key Words: Horn of Africa, MDGs, Sustainable Development. 
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I- INTRODUCTION AND STUDY BACKGROUND 

 

1-1- Introduction  
At the Millennium Summit in 2000, world leaders agreed on a 

common vision for the future. A world with less poverty and hunger, fewer 

mothers dying in childbirth, and a reduction in the mortality rate of children 

under five. It is a vision of a world with universal primary education, of 

gender equality and the empowerment of women, where HIV and AIDs, 

malaria and other diseases are tackled, and where there is development with 

environmental sustainability. The Millennium Development Goals 

encapsulates this vision with a set of quantitative targets to be met by 2015. 

To achieve the Goals, developed and developing countries agreed to come 

together to form a global partnership based on the deployment of resources 

and the implementation of the policies needed to fight poverty and 

accelerate development. (UNDP, 2007). 

 

1-2- Research Problem 

There has a lot of progress made to achieve the Millennium 

Development Goals in many regions of the world, but the region of Horn of 

Africa is still struggling to meet the basic needs of its societies even not 

mentioning achieving the Millennium Development Goals by 2015, as 

poverty dominates most the populations in region, thus Horn of Africa is 

experiencing low levels of primary education enrollment, high levels of 

child and maternal mortality, high levels of unemployment and so forth. 

These facts have been deteriorated by the droughts and famines that occur 

each year in the region. 

 

1-3- Importance of the Study 

This study will help to identify the current status of the MDGs in Horn 

of Africa, the research implication of this study is informing various stake-

holders about the status of the MDGs and recommend them to take proper 

policies and actions to increase efforts toward achieving the Millennium 

Development Goals by 2015. 

 

The ultimate goal of this study is to advocate for commitment, 

evidence-based and increase efforts to achieving the MDGs by 2015 by all 

countries of the region.  
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1-4- Objectives of the Study 

The main objective of this study is to assess the status of the MDGs in 

Horn of Africa countries by comparing levels and trends of the MDGs. This 

will allow identifying similarities and dissimilarities. Other objectives may 

include: 

 

1. Examine levels and trends of the MDGs’ indicators of Horn of Africa. 

2. Make a comparative profile of the countries in the region. 

3. Identify challenges and progress of the MDGS in the region. 

  

1-5- Methodology 

This study will apply a descriptive approach, which compares levels 

and trends of the MDGs indicators for five countries: Somaliland (in north 

Somalia but separated in 1991), Somalia, Djibouti, Ethiopia and Eritrea. 

 

1-6- Data Sources and Limitation 

The main data sources of this study are secondary data derived from 

the MDGs progress reports of 2010 for the five countries. The progress 

reports are produced either by government institutions (like ministries of 

planning and economic development) or UN agencies (such as UNDP). 

 

This study has several limitations, one of the main challenges is that 

some of the MDGs indicators are not available in the reports, the reports do 

not include some indicators which are hard to collect data about them; this is 

due to the poor data collection institutions in those countries. These 

indicators are mainly related to MDG 7 (Environmental Sustainability). 

 

The other limitation of this study is, that the MDGs reports of the five 

countries were published in very close periods (2010 or 2011) which are the 

latest available reports, except for Eritrea, which the last MDGs report was 

published in 2005, this could be handled by using the estimates of the 

MDGs indicators of 2010 provided by the same report.  

 

1-7- Organization of the Study 

The study will contain four sections, section one will include 

introduction and background, section two will be status of the MDGs in 

horn of Africa, section three will be progress towards achieving the MDGs 

and section four will be challenges and recommendations.  
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1-8- Countries Background 

 

- Somaliland 

Somaliland is a self declared unrecognized country in Horn of Africa, 

it separated from Somalia in 1991 after a long term war between the Somali 

Government and local freedom fighters. Somaliland has borders with 

Djibouti from northwest, Ethiopia from south and southeast and Somalia 

from east. It has a long coastline of 740 km on the Gulf of Aden. It has a 

population of nearly 3.8 million and 137,600 Sq. Km of land. 

 

The country is struggling to meet the basis needs of its population, 

infrastructure were destroyed during the war period, but recently there are 

many development projects aiming at improving the living standards of the 

society, education and health are the most fundamental basic needs which 

are recently under huge development. 

 

 

- Djibouti: 

Djibouti is a small country in Horn of Africa, it took its independence 

from the French colony in 1977, it has borders with Somaliland from 

southeast, Ethiopia from west and southwest and Eritrea from the north. It 

has a population of nearly 820,000 and an area of 23,300 Sq. Km. 

 

Djibouti is basically a poor country, the country mainly depends on 

services sector for its national income, Djibouti has a strategic location in 

the region and serves as the hub that feeds the region by its modern seaports 

(Djibouti and Doraleh ports). The government of Djibouti in collaboration 

with the development agencies is implementing several development 

projects targeting women and children; in the last decade, many 

demographic and social indicators were improving gradually. 

 

- Somalia: 

Somalia is a long term troubled country in the region, being under the 

British and Italian colonies; it took its independence in 1960 and merged 

with Somaliland to form the Democratic Republic of Somalia which 

collapsed in 1991. 

 

The country has borders with Somaliland, Ethiopia and Kenya; it has a 

population of 7 million and an area of 500,057 Sq. Km and a coastline of 

2285 Km, which is one of the longest coastlines in the continent. 
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In the last two decades, Somalia was in a terrible war period, after the 

collapse of the central government, Somali tribes and clans fought each 

other in order to take control of the capital city, Mogadishu and other crucial 

areas, the war continued for twenty years and many civilians were either 

killed or displaced. During that period of chaos, the country had no 

development projects but was receiving humanitarian aid for the displaced 

people, hence, many socio-economic and demographic indicators had 

worsened, taking the maternal mortality ratio as an example, the MMR of 

Somalia has reached 1100 maternal deaths per 100,000 live births, which is 

considered the second highest ratio in the world after Afghanistan (MMR = 

1400). (UNICEF, 2006) 

 

- Ethiopia: 

Ethiopia is the biggest and most populous country in the region with a 

population of 84 million and an area of 1,104,300 Sq. Km, Ethiopia is a 

landlocked country and has no coastline, it mainly depends on the regional 

seaports, Djibouti port in Djibouti and Berbera port in Somaliand for its 

imports and exports. 

 

Ethiopia has made progress in the Millennium Development Goals 

targets, efforts have been put together to fight poverty, child mortality and 

maternal mortality. In a recent report, poverty in Ethiopia had fallen down 

from 40% in 1990s to 29.3% in late 2000s; Ethiopia is one of the countries 

that has a good strategic plans and projects on achieving the MDGs not only 

in the region but also worldwide. (MOFED, 2010) 

 

 

- Eritrea: 

Eritrea is coastal country in the Horn of Africa; it was once part of 

Ethiopia but seceded in 1993 and formed its own independent government. 

Eritrea has a population of 6 million, area of 117,600 Sq. Km and a 

coastline of 1347 Km on the Red Sea. 

 

The country is widely considered as a close country to international 

relations due to its political views and actions, Eritrea had a war with 

Ethiopia from 1998 – 2000 because of border disputes, it had wars also with 

Yemen (1996) over island dispute and with Djibouti (2008) over a territorial 

confrontations, it went through a break of diplomatic relations with Sudan in 

1994. 
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Eritrea is one of the least developed countries in Africa and the World, 

many education and health infrastructure were destroyed during the guerrilla 

war against the Ethiopian Regime, (started in early 1960s and ended in early 

1990s) and again during the war with Ethiopia in 1998. The demographic 

and social statuses of the Eritreans are poor and many citizens are migrating 

outside the country in search of a better life conditions. 

 

1-9- Review of Literature 

 

Omer, Ghedi (2011); Somaliand has made slight progress in achieving the 

Millennium Development Goals, the proportion of population living under 

one dollar a day has fallen down from 37.5% in 2003 to nearly 30% in 2010. 

These estimates apply only on the urban population, while the situation of 

rural communities is not known. Employment is much worse than the 

poverty line, in the same report, employment to population ratio in 

Somaliland is estimated to be 38.5% and 59.3% in urban and rural areas 

respectively. 

 

Diriye, Ahmed (2011); the maternal mortality ratio in Somaliland is 970 

maternal deaths per 100,000 live births, this rate was produced from the 

Somaliland Emergency Obstetric Care Survey conducted in 2011, at the 

same year, total maternal deaths were estimated to be 1,307 maternal deaths; 

457 maternal deaths was caused by spontaneous abortion complication (with 

hemorrhage or sepsis), 379 by severe pre-eclampsia and eclampsia; 235 by ante- 

and postpartum hemorrhage; 183 by prolonged labor (including obstruction); and 

52 by postpartum sepsis; while additional 300 maternal deaths were induced by 

indirect complications. 

 

UN Djibouti (2010); Djibouti has put efforts together in order to improve 

the social status of its population, the progress is visible in the areas of 

health, education and gender, in the health sector for example, there is a 

significant decline in child mortality and maternal mortality, improved 

access to health services and improved immunization coverage of children 

under 5 years of age and pregnant women.  

 

UNDP Somalia (2010); during the period of 1998-2006, there was 

economic and social recovery in Somalia, despite the anarchy and a lack of 

governance that had prevailed, many educational institutions facilities in the 
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most of towns and mostly in Mogadishu like, primary and secondary 

schools, universities and schools for skill training were rebuild. In the health 

sector, hospitals and health clinics were established with qualified 

physicians and other trained personnel.  

 

This was all done with investment by private people with some 

support from charity organizations and international agencies. Remittances 

from the large Somali community abroad become a major sources 

consumption and investment for many people in the country over the past 

15 years. It has also greatly contributed to economic growth and expansion 

of social sector. 

 
Assefa et. Al. (2010); during the past seven years in Ethiopia, progress 

towards achieving the MDGs, as measured by macroeconomic parameters 

and strong economic growth averaging over 11% per annum, has been 

registered. This growth has emanated from the growth of small holder 

private agriculture, resulting in significant reductions of poverty, 

particularly in rural areas.  

 

Even though the agricultural sector has continued to be the major driver of 

the economy, the growth contribution of the non-agricultural sectors (par-

ticularly the service sector), has also been significant. Together, the 

agricultural and service sectors, have contributed the lion’s share of GDP. 

During the last seven years, the agriculture (including allied activities) and 

service sectors have respectively contributed 41% and 46% on average to 

total GDP. Moreover, this expansion has also been broad based with sig-

nificant contributions from the manufacturing and construction sectors. 

 

Ablo et. al.  (2005); Eritrea is on track to achieve the MDGs relating to 

gender equality in primary education, child health, maternal health, 

HIV/AIDS, malaria and other major diseases as well as access to safe 

drinking water. However, in two crucial areas, namely eradication of 

extreme poverty and achievement of universal primary education, the 

country is below target. 

 

The gains made since independence in all the areas covered by the MDGs 

need to be sustained and improved upon. For the gains to be sustained, 

economic growth has to resume at a rate of at least 5% a year. But the 

government is facing a number of challenges in its efforts to promote 
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development and achieve the MDGs, these are mainly 1) restoring economic 

stability 2) attracting private investment 3) ensuring food security 4) 

achieving sustained, rapid economic growth and 5) mobilizing the required 

resources. 

 

II: STATUS OF THE MDGs IN HORN OF AFRICA 

2-1- Introduction  

The current study considered as the attempt to present a profile of the 

MDGs for the countries of Horn of Africa; previously, each country had its 

own MDGs report that presents the current situation of the specific country 

in terms of progress made towards achieving the MDGs or challenges 

encountered. 

 

This profile is comparing countries through a comparable set of 

MDGs targets, mainly the most crucial targets (22 target indicators), like 

percentage of people living under one US dollar a day, rate of child 

mortality, maternal mortality ratio, percentage of population getting safe 

drinking water and so on. Unfortunately, not all MDGs targets could be 

compared for the countries, this is mainly due to the availability of data of 

such targets which varies among countries, for example, percentage of 

population aged 15-24 years who are living with HIV/AIDS could be 

available in countries like Ethiopia and Eritrea, but this indicator is totally 

absent in other countries like Somaliland and Somalia. This could be 

referred as a social taboo and people living with HIV/AIDS will never 

mention if they are HIV positive. 

 

The region of Horn of Africa is considered one the poorest regions in 

the world, all countries in the region are among the least developed 

countries, hence, making a profile of the MDGs for these countries could 

help in figuring out the main challenges that these countries face in efforts 

towards achieving the MDGs by 2015. 

 

Achieving the Millennium Development Goals by 2015 for Horn of 

Africa is considered a miracles job, due to the economic constraints and 
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successive droughts that hit the region almost every year; but some 

countries have made progress towards reaching some targets even before 

2015, for example, Ethiopia has made progress towards eliminating extreme 

poverty, data shows, that percentage of population below the poverty line 

has declined from 50% in 1990 to 29.2% in 2010 and will further decrease 

to 21.2% in 2015. In Djibouti, proportion of population with access to safe 

drinking water has increased from 0.76 in 1990 to 0.935 in 2006 and 

expected to reach 0.99 before 2015.  

 

2-2- Eradicate Extreme Poverty And Hunger (Goal 1) 

The region of Horn of Africa has suffered successive drought since 

mid 1970s when a devastating drought hit Somalia, nearly ten years later in 

mid 1980s another drought hit the region specially Ethiopia where 

thousands of people died because of hunger and shortage of food.  

 

The first decade of 2000 did not pass without at least one or two 

drought seasons in the region, in 2008 there was a major shortage of rainfall 

in the region which subsequently resulted in food and water shortage, for 

example, in Djibouti, hundreds of families living in rural areas were under 

severe food and water shortage, and people were receiving international aid 

from donors to survive the harsh season.  

 

In 2011, a severe drought hit the region, almost all countries were 

affected, Somalia, Djibouti, Ethiopia and Kenya, even some parts of 

Uganda, Sudan and South Sudan went through shortage in food supplies. 

(UNOCHA, 2011) 

 

The case of Somaliland is quite different, almost every year between 

the months of December and February (the winter season) and sometimes 

through March/April, drought occurs frequently and food and water become 

scarce. One may say, these droughts are happening repeatedly because of 
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lack of recovery plans and the government is depending on aid rather than 

putting sustainable strategy for those who are the victims of drought. 

Table (2.1)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 1 for Horn of Africa, 2010-2011 

 
Indicator/ Country/ Year Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 

Proportion of population 

living below the poverty line 

30% 43.2% 42% 29.2% 55% 

Employment to population 

ratio 

52.6% -  - 76.7% - 

Prevalence of underweight 

children under 5 years of age  

21% 36% 28.6% 40.5% 29.4% 

 
Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

Ethiopia NLFS 2005, UNICEF (2012). 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report. 

 

In table (2.1), data shows that proportion of population living below 

the poverty line, that means living on less than $1.25 a day, is very high in 

the region and is considered one of the highest in the world (compared to 

other regions of Africa and Asia); Eritrea has the highest proportion of 

population living below the poverty line (55%), slightly more than half of 

the population live in poverty, Somalia has the second highest proportion 

(43.2%) followed by Djibouti, Somaliland and Ethiopia which proportion of 

population living in poverty is 43.2%, 30% and 29.2% respectively. 

 

Due to the limited sources of income and lack of cash flow to buy 

sufficient food many children are malnourished, data shows that prevalence 

of underweight children, that is inconsistent weight to height of the child, 

reached its highest in Ethiopia (40.5%), followed by Somalia (36%) and the 

rest of the countries were less than 30%. 
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Figure (2.1)  

Proportion of population living below the poverty line in Horn of Africa, 2010-2011 
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Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005 

 

Poverty, high unemployment rate, child malnutrition are direct 

consequences of poor economic performance, governments are struggling to 

provide basic social services like health and education but the economic 

constraints are deteriorating the process of sustainable development. In a 

recent study, an economic growth of more than 5% per year is needed for 

development to be sustained.   
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2-3- Achieve Universal Primary Education (Goal 2) 

Basic education is the right of every child in order to be part of the 

future progress of the nations, uneducated child cannot cope with the vast 

technological advances of this world, children to be able to read and write 

can get better chances of decent job and live in a suitable life in the future 

rather than a child whose right to education was oppressed. 

  
Table (2.2)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 2 for Horn of Africa 
 

Indicator/ Country/ Year 
Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 

Net enrolment ratio in 

primary education 
51.3 16.9 74.3 87.9 64 

Proportion of pupils 

starting grade 1 who reach 

last grade of primary 

96.1 31 78.8 - 91.9 

Literacy rate of 15-24 

years old, women 
44.1 24.7 47.5 36 - 

Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report.  

  
Africa has made progress towards achieving universal primary before 

the deadline of 2015, the region of Horn of Africa has made similar progress 

to that of the continent; as indicated in the previous figure of table (2.2), net 

enrolment rate in primary education is above 50% for all countries except 

Somalia (17%), the rate has reached nearly 88% in Ethiopia, 74% in 

Djibouti, 64% and 51% in Eritrea and Somaliland respectively. 

 

Along with the net enrolment rate, the region has made good progress 

in proportion of pupils who start grade 1 and reach grade 5, this percentage 

has its highest in Somaliland (96%), Eritrea (92%) and Djibouti (74%). This 

could be an indicator for more children completing primary education or at 

least reaching last grade of primary, although, there is a separate indicator 

for primary school completion rate but it is not available in this study. 

 

Horn of Africa has not made much progress in rate of literacy among 

women aged 15-24 years, this mainly due to previous cultural and social 

restrictions of girls education, many societies in the region believe that 
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women should be kept at home serving other members of the family and 

only boys should be sent to schools because they are the ones who will take 

responsibilities and make decisions in the future. Literacy rate of women 

aged 15-24 years in all the study countries is below 50%.  

  
Figure (2.2)  

Net enrolment ratio in primary education, both sexes in Horn of Africa, 2010-2011. 
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Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

  
2-4- Promote Gender Equality And Empower Women (Goal 3) 

All children have the right to be educated whether boys or girls, girls 

education is particularly important as boys education, even far important, as 

today’s young girls are tomorrow’s mothers who will raise children and in 

turn educate them, an educated mother is much better than uneducated 

mother, as simply, she can follow the medical instructions of the physician 

and can also read the medical prescription for her child to be healthier and 

safer. 

 

The region has made much more progress concerning this target 

indicator, ratio of girls to boys in primary education has dramatically 

increased during the last decade, efforts were pushed together and reached 

the limits of more than a ratio of 0.9:1 in some countries like Djibouti, 

Ethiopia and Eritrea, while Somaliland is very much closer to than number, 

0.86:1 (approximately 0.9:1). This ratio will further increase by 2015 to 

reach 1:1, a ratio of one girl corresponding to one boy in primary education. 
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Perhaps this is not the situation of other levels of education, ratio of 

girls to boys in secondary and tertiary education is much more different than 

the ratio of girls to boys in primary education, this is mainly attributed to a 

previous cumulative girls non education from previous generations, but 

there is a hope that this situation will change during this decade, as girls 

who are now enrolled in primary education will be transferred to secondary 

education by mid this decade. 
 

Table (2.3)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 3 for Horn of Africa 

 
Indicator/ 

Country/ Year 

Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 

Ratio of girls to 

boys in primary, 

secondary and 

tertiary education 

P S T P S T P S T P S T P S T 

.86 .67 .24 .54 - - .98 .72 .69 .93 - - .92 .73 .28 

Proportion of 

seats held by 

women in 

national 

parliament 

1.2 - 14 22 22 

Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report. 

 

Women in politics is another major measurement of gender equality, 

promoting women’s rights have become the issue of the day in many 

countries of the world, nowadays, in some countries women are presidents, 

like Argentina and Switzerland, in other countries women hold senior posts 

as deputy prime ministers and ministers and others are in national 

parliaments. 

 

In Rwanda, which has the highest percentage of women in a 

parliament in the world, women constitute 56% of the lower house of the 

parliament (45 out of 80 members); in this study, Ethiopia and Eritrea has 

the highest percentage of women as members of parliament in the region, 

nearly 22% of the members of the parliament are women. 

 

2-5- Reduce Child Mortality (Goal 4) 

Child mortality is a global issue affecting child’s health, as a direct 

result of child morbidity, child mortality could be controlled through 
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interventions that may ameliorate child health and eliminate child 

morbidity. 

Child morbidity could be controlled through early childhood 

immunization against the six most dangerous diseases on child health (TB, 

Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Polio and Measles); many countries in the 

world have reached full coverage of child immunization against those 

diseases, but in this region of Horn of Africa, still many children die 

because of these preventable diseases; the trials have proved that the more 

the immunization coverage raises the more that the child morbidity declines.  

 
Table (2.4)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 4 for Horn of Africa 

 
Indicator/ Country/ Year Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 

Under five mortality rate per 

1000 

90 142 94 101 40 

Infant mortality rate per 1000 72 88 67 45 30 

Proportion of 1 year old 

children immunized against 

measles (%) 

25.8 34 72.9 81.9 95 

 

Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report. 

 

In the previous table (2.4), figures show that the proportion of 1 year 

old children immunized against measles have reached 95% and 83% in 

Eritrea and Ethiopia respectively, 73% in Djibouti, while in Somalia and 

Somaliland the proportion was 34% and 26% respectively. 

 

From this analysis we can figure out that Eritrea had the highest 

proportion of 1 year old children immunized against measles and 

consequently had the lowest under five and infant mortality rates in the 

region. In a recent study in Bangladesh, under five and infant mortality rates 

had dropped to lower levels after implementing wider coverage of child 

immunization against diseases. (Bangladesh MDGR 2009). 

 

Ethiopia and Djibouti had medium coverage of child immunization 

against measles, which made them to have lower infant mortality rates than 
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Somaliland and Somalia where proportion of 1 year old children immunized 

against measles was 26% and 34% respectively. 
  

  
Figure (2.3)  

Under five mortality and infant mortality rates in Horn of Africa, 2010-2011 
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Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005 

  

  

  
2-6- Improve Maternal Health (Goal 5) 

Improving maternal health is considered the most important goal of 

the Millennium Development Goals, saving mother’s life will in turn result 

in saving child’s life, a healthy mother can raise a healthy child, but if the 

mother is sick there is a great possibility that the child will also be sick or at 

least he/she will not get enough care from the mother. 

 

Many interventions were introduced to improve maternal health, probably 

maternal health care services are the most widely used ones, antenatal health 

care are given to women during pregnancy, delivery health care is crucial 

during childbirth and following up the status of the mother and her newborn 

is an important step for postnatal health care. 
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Some developed countries in the world have reached a milestone in 

improving maternal health and lowering maternal mortality ratio, for 

example, Estonia has reached a level of MMR of 2 maternal deaths per 

100,000 live births (the lowest in the world), this came after improving 

maternal health care services and each mother received the appropriate care 

at the appropriate time. In contrast, Afghanistan has the highest maternal 

mortality ratio in the world, MMR in 1400 maternal deaths per 100,000 live 

births; this is mainly attributed to the lack of maternal health care services 

due to the absent of health infrastructure caused by the long term conflict in 

that country. (WHO, 2010). 

 
Table (2.5)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 5 for Horn of Africa 
 

Indicator/ Country/ Year 
Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 

Maternal mortality ratio per 

100,000 
970 1044 180 350 240 

Proportion of births attended 

by skilled health personnel 

(%) 

44.1 33 87.4 20.3 49.2 

Contraceptive prevalence rate 

(%) 
9.8 - 33.5 - - 

Antenatal care coverage (at 

least one visit) (%) 
32 - - 59.4 - 

Unmet need for family 

planning (%) 
20.2 - - - - 

 
Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report. 

  
Maternal mortality ratio and maternal health care services provided to 

women have inverse relationship, for example, in this study, Djibouti has 

the highest proportion of births attended by skilled health personnel (87.4%) 

and as a result it has the lowest maternal mortality ratio in the region (180 

maternal deaths per 100,000 live births); while proportion of births attended 

by skilled health personnel in Somalia is only 33% ( one out of each three 

pregnant women receive childbirth care) and subsequently it has the highest 

maternal mortality ratio in the region – 2
nd

 in the world after Afghanistan – 

MMR in Somalia is 1044 matenal deaths per 100,000 live births. 
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The low contraceptive use in the region is another setback of 

improving maternal health in general and avoiding sexually transmitted 

diseases in special. In the region, contraceptive prevalence rate reached its 

highest in Djibouti (33%) and its lowest in Somaliland (10%), although, 

there are no available data about contraceptive prevalence rate for Somalia, 

Ethiopia and Eritrea, which could under estimate the actual situation of 

contraceptive use in the region. 

  
Figure (2.4)  

Maternal Mortality Ratio in Horn of Africa( Maternal Deaths per 100,000 

Live Births) 
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Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

 

2-7- Combat Hiv/Aids, Malaria And Other Diseases (Goal 6) 

HIV/AIDS is an endemic problem in Africa, thousands of people 

living with the virus HIV, many of them did not receive appropriate 

treatment and eventually die. Despite HIV/AIDS been spread in all of Africa 

specially in the sub-saharah region, but some regions have lower prevalence 

rates than others, like North of Africa. 

 

Horn of Africa has similar situation of that of the continent, prevalence of 

HIV/AIDS is high in some countries like Ethiopia and Djibouti, with a 

prevalence rate of 2.4% and 2.1% respectively, other countries have no 

accurate data about the prevalence rate of HIV/AIDS, like Somaliland, 

Somalia and Eritrea.  
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Malaria is considered number two killer in the sub-saharan region, all 

parts of the society are suffering from malaria disease, children, pregnant 

women and youth have all similar chances of getting malaria infection, but 

children and pregnant women are the most vulnerable ones. 

 

Table (2.6)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 6 for Horn of Africa 

 

Indicator/ Country/ Year 
Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 
Proportion of population aged 15-

24 years with comprehensive 
correct knowledge of HIV/AIDS, 

women (%) 

6.4 4 - - - 

Ratio of school attendance of 
orphans to non orphans aged 10-

14 years 
1.16 0.9 - - - 

Proportion of children under 5 
years sleeping under insecticide 

treated bednets (%) 
21.9 11 29.1 - - 

Proportion of children under 5 
year with fever who are treated 
with appropriate anti malarial 

drugs (%) 

10 8 - - - 

 

Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005. 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report . 

 

Many efforts were done to prevent children and pregnant women from 

malaria infection, one of the indicators to monitor this prevention is the 

proportion of children under 5 years of age sleeping under insecticide 

treated bednets, this proportion in Djibouti has reached 29%, while in 

Somaliland and Somalia the proportion is much lower than that of Djibouti, 

with the proportion reaching 22% and 11% respectively. 

 

2-8- Ensure Environmental Sustainabilty (Goal 7) 

Pure source of drinking water is a challenge in Africa, specially in 

rural areas, many people are not getting enough water for drinking let alone 

a pure one. Water resources are becoming scarce in many parts of the world; 

but Africa has plenty water resources but the main issue is how much is 

suitable for drinking purposes. 
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Table (2.7)  

Some Indicators of Millennium Development Goal 7 for Horn of Africa 
 

Indicator/ Country/ Year 
Somaliland 

(2011) 

Somalia 

(2010) 

Djibouti 

(2010) 

Ethiopia 

(2010) 

Eritrea 

(2010)* 
Proportion of population with 
access to safe drinking water 

resources (%) 
41.9 29.3 93.5 68.5 74.5 

Proportion of population using 
improved sanitation facility 

(%) 
58.3 37 67 - 45.4 

 

Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005 

* The last MDGs report of Eritrea was published in 2005 but this figure is an estimate of 2010 provided by 

the same report  

 

Not all parts of the region has this issue as a challenge, for example, in 

Djibouti, proportion of population with access to safe drinking water 

resources is nearly 94%; Eritrea and Ethiopia had also similar high 

proportion of 75% and 69% respectively, while Somaliland and Somalia had 

the lowest proportion in the region of 42% and 29% respectively. 

 
Figure (2.5)  

Proportion of population with access to safe drinking water in Horn of Africa, 

2010-2011 
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Source: Somaliland MDGR 2011, Somalia MDGR 2010, Djibouti MDGR 2010, Ethiopia MDGR 2010, 

Eritrea MDGR 2005 
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III- PROGRESS AND CHALLENGES TOWARDS ACHIEVING THE 

MDGs IN HORN OF AFRICA 

 

3-1- Progress Made 

Governments, private sector and local communities are all pushing 

efforts together to achieve the MDGs by 2015, but these efforts vary 

between one country to another; almost all countries in the region have 

formulated plans and strategies targeting poverty reduction and food 

security, job creation, improving maternal and child health and so forth. 

  

In this section, national plans and policies will be presented here, to 

demonstrate each country’s effort of achieving the MDGs, these are national 

development strategies which could be referred as MDGs based 

development strategies. 

 

3-1-1- National Plans and Policies: 

 

Somaliland: 

As previously mentioned in section one, Somaliland is a young 

country which declared its self as independent country in 1991; the country 

is recovering from a major war with Siyad Barre regime which destroyed 

completely the infrastructure and government institutions; this fact has put 

Somaliland in a very difficult situation, which implies to start everything 

from zero. 

 

Since 1993, the government of Somaliland tried its best to formulate 

national development plans, since that time, the government has put four 

development strategies for the whole country in a different periods of time 

(1997 – 1999), (2003 – 2005), (2008 – 2012) and very recently (2012 – 

2016), but none of the previous plans were implemented as it should be. 

 

The reason behind the failure of each development plan is that 

economic capacity of Somaliland could not support these major 

development initiatives, the economic growth in Somaliland is very low and 

the budget of the government is spent only on expenses and wages. 

 

A. National Development Plan (NDP 2012 – 2016) 

The current national development plan is a very ambitious movement 

from the government of Somaliland; this will transform the country from 
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humanitarian aid dependent to more economical and social stable country 

which owns its development strategy.  

 

The plan covers all sectors of development, from infrastructure, 

economic growth, social development, good governance and so on; the plan 

has five years interval beginning from 2012 and ending to 2016; the 

estimated budget to implement this plan will exceed $ 1.1 billion US dollars 

that would be generated from contributions of government of Somaliland, 

the private sector, the Diaspora as well as the international donors. 

 

B. Food and Water Security Strategy 

The food and water security strategy of Somaliland is premised upon 

the nation’s vision of 2030. It provides the mechanism through which the 

government facilitates, in a comprehensive and coordinated manner, the 

implementation of strategic actions to improve and ensure food and water 

for the people of Somaliland. It is a roadmap for bolstering the productive 

sectors of the country as a means of contribution to sustainable economic 

development. This strategy covers four dimensions as follows:  

 

1- Physical availability of food 

2- Economic and physical access to food entitlement 

3- Food utilization 

4- The stability of the previous three dimensions over time. It addresses 

food and water at two levels, the household level and the national 

level.  

 

 

Djibouti: 

Djibouti is a very small country with very limited resources; the 

country has neither oil production nor industrial sector. The country heavily 

depends on the service sector; mainly its modern seaports and international 

airport make up the majority of its GDP. 

 

The government of Djibouti is engaged in improving the living 

standard of its citizen, thus the government has formulated the National 

Initiative of Social Development (NISD) that was launched in January 

2007 by the President Mr. Ismail Omer Guelleh; the plan goes with the 

international efforts of achieving the Millennium Development Goals and is 

a more tailored one that goes with the situation of the country’s economic 
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and social structure. It is a benchmark for poverty reduction and total 

development of the society. 

 

Ethiopia: 

Ethiopia is a good example of total implementation of plans and 

policies concerning poverty reduction and human development; the 

country’s medium term development plans such as the Plan Accelerated 

and Sustained Development to End Poverty (PASDEP 2005/2006 – 

2009/2010) and its successor Growth and Transformation Plan 

(2009/2010 – 2014/2015) are MDGs based development plans that were 

conceived to be implemented in the medium term. 

 

MDGs to be tailored in to the local context and related to the 

economic and social composition of the country has allowed Ethiopia to 

reach many MDGs targets even before 2015 or at least be on the right track; 

hence, this proves that the MDGs should be compatible and harmonized 

with national development context. 

 

3-2- Challenges Encountered 

Each country has its own unique situation, of course, there are 

similarities between the five countries, but each country has encountered a 

challenge that could halt efforts towards achieving the Millennium 

Development Goals; these are the summary of key challenges: 

 

1. Somalia is the most vulnerable country in the region, being in civil 

for more than two decades, there were no development programs and 

projects to reduce poverty and improve social wellbeing; the country 

heavily depends on two main sources of income, one being the 

humanitarian aid and the other is remittances. Thus, the country has 

no development plan that could go together with the MDGs. 

 

2. Somaliland is recovering, but still the country has not explored yet 

the full capabilities of its production sector, whether industrial, 

fishery and marine resources, agriculture and oil/minerals; the 

country’s economy now depends on livestock exports and the 

service sector, mainly telecommunication and money transfer; the 

country has a very striving development plan but needs a huge 

financial support so it can be implement well. 
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3. Eritrea went through difficult periods of war with Ethiopia that 

halted the development cycle to start from its moving point; the state 

of no peace no war with Ethiopia has made Eritrea in a stunted 

situation; but the country has many resources, agriculture, livestock 

and fishery are the major backbones of the economy and it could be 

used for the development of the country. 

 

4. Djibouti has a very unique situation among the five countries, the 

limited resources of the country has made development to take place 

almost difficult for the government there; the government is trying 

its best to reduce poverty and put in place sustainable development, 

but the economy is not helping these efforts as it depends on few 

sectors that are available in the country, mainly services sector and 

fishery and marine resources. 

 

5. Ethiopia is in a better situation among the countries in the  region, 

the economic sectors are diversified, development plans are in place 

and going with the MDGs but with local context and government is 

playing the leading role in the implementation process; but the 

country has the highest population in the region – it could be a 

burden if not used properly for labor force – it is a landlocked 

country, it has no good relationship with Eritrea, which may result in 

diverting development budget into purchasing more weapons (the 

same case for Eritrea). Thus, the country plan of action to reduce 

poverty and raise human development is going in a well structured 

manner but needs total collaboration of all stake-holders. 

 

IV: CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

4.1 Conclusion 

Horn of Africa is a region full of troubles, wars, droughts and famines 

and slow economic growth; the region has suffered several major setbacks 

that halted sustainable development to take place, the economic situation 

cannot help implementing huge development projects that could transform 

the region from an aid recipient region into middle-income, self sufficient 

region that develops its own human resources, produces its own food and 

implements its own development strategies. 

 

The region has many rich resources; agriculture, fishery and marine 

resources and services sector are all under developed; the proper use of 
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resources could largely help in building strong and diversified economy that 

in turn helps development programmes to be sustainable and viable.  

 

The region has made progress towards achieving universal primary 

education, promoting gender equality in primary education, empowering 

women, immunization coverage and proportion of population with access to 

safe drinking water. But still, poverty, unemployment, infant and child 

mortality, maternal mortality, literacy of young women aged 15 – 24 years, 

proportion of births attended by skilled health personnel, HIV/AIDS and 

proportion of population with access to improved sanitation facilities remain 

the major challenges that stand in front of sustainable development to take 

in effect. 

 

4.2 Recommendations 

The following recommendations are put in place for governments, 

development partners, local communities and other stake-holders to take 

appropriate actions concerning efforts towards achieving the MDGs and 

make development more sustainable: 

 

1- National resources should be fully and well exploited for the benefits 

of economic growth and sustainable development. 

 

2- Human development should be put as a priority in any development 

programme, people should get enough help to produce their own 

food and be part of the development cycle, not as an object but as a 

subject. 

 

3- Economic growth should be sustained at the level of more than 5% 

each year, this may result in more strong economy that could help 

development projects to take place; a country can reach sustainable 

development if only it has a healthy economy. 

 

4- Poverty reduction schemes should be put in place by creating more 

jobs with sustainable and sufficient income for the families. 

 

5- Cost effective interventions that targets maternal and child health 

should be introduced in many parts of the region, this could prevent 

infant and child mortality as well as maternal mortality to occur. 
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6- Millennium Development Goals should not be treated separately by 

taking each goal as standalone, MDGs are rather one complete set of 

development framework that work together and give one tangible 

result. Reducing poverty will result that families will get enough 

income to purchase food for their children, subsequently if children 

get enough food they have greater chances that they will be 

healthier, a healthier child can resist many preventable diseases, if 

incident of disease is halted, child mortality will drop.  
 

7- Capacity of national statistics systems and institutions should be 

strengthened and improved, this will help in getting national officers 

who are well trained and well educated so that they will in turn 

produce accurate and reliable data.  
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Abstract 

 

This study examines YRH practices and their access to RH information. 

Data from SYPE, 2009 and DHS, 2008 are calculated for young people aged 15-24 

by different demographic and socioeconomic characteristics. In addition, Data of 

FGDs with young people are used to have more information about their needs. 

 

Young people RH experiences show a clear variation by education level, 

wealth level and place of residence. On one hand, there is a negative relation 

between these variables and FGM, marriage prevalence, teenage pregnancy, unmet 

need for family planning, and ideal number of children. On another hand, there is a 

positive relation with other RH experiences such as marriage decision, age at first 

marriage, exposure to family planning message, use of contraceptive methods, and 

prenatal and postnatal care. FGM and prevalence of marriage, teenage pregnancy, 

using contraception, unmet need, and ideal number of children show a decline 

among younger women. Young People are in need to acquire more and accurate 

information to improve their RH practice. Comprehensive approach is required to 

meet all RH needs of young people regardless their sex, age, and level of education 

and economic. 

 

Key Words: Adolescents youth, reproductive health, FGM, marriage prevalence, 

teenage pregnancy, unmet need for family planning.   
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I- Introduction  

According to CAPMAS (2006) young people aged 15-24 constituted 

slightly one fifth (22.5%) of the Egyptian population. Achieving the full 

potential of this segment of population requires comprehensive approaches 

that address all their needs and provide them with all services that achieve 

their full potential. At the top of these needs are their health and 

reproductive health. Early marriage and childbearing, female genital 

mutilation (FGM) and significant lack of information on their reproductive 

health as well as appropriate services that meet young people RH needs are 

some of the main needs and issues of young people reproductive health in 

Egypt. 

  

Addressing young people reproductive health needs can only be 

planned appropriately with a complete understanding of the current situation 

of their practices and information of these issues.  The current paper aims to 

provide a full profile of young people practices and information in the area 

of reproductive health using the available information in two large 

nationally representative surveys namely the Egyptian Demographic and 

Health Survey (EDHS) and The Survey on Young People in Egypt (SYPE). 

More insights of young people practices and information are captured by 

supplementing the above two surveys with focus group discussions with 

young people about the various issues of their reproductive health. 

 

This study consists of four sections. Following this introductory, the 

second section presents the data used in the paper. Third section is dedicated 

for the finding and is divided into three large subsections.  The first 

subsection presents an over view of the analytical samples used in drawing 

young people RH profile, the second subsection investigates young people 

RH practices, while the third subsection  addresses young people access to 

RH information. The last section presents a conclusion summarizing the 

findings of this paper. 

 

1-1 Data and Methodology 
The study uses data from the Survey on Young People in Egypt 

(SYPE 2009) and Egyptian Demographic and Health Survey (EDHS, 2008) 

to provide a profile of RH for young people aged 15-19 and 20-24.  These 

two surveys are the largest nationally representative surveys that addressed 

issues of reproductive health in Egypt. 
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The samples used in this study mounts to 3257 young women in 

EDHS (representing around 20% of the EDHS sample and 8522 young 

females and males in SYPE (representing 53% of the SYPE sample).  

 
However, it worth mentioning that while these two surveys were large 

enough to provide information on young people RH profile, the fact that 
these two surveys were not originally designed to meet this objective 
implies the need to supplement them with other sources of information.  
While EDHS is mainly designed to address ever married women RH, it 
lacked issues related to unmarried young women and issues related to 
reproductive health of young men.  SYPE sample included both young men 
and young women but were discussing RH among other aspects of young 
people’s lives and hence lacked the needed depth to cover all the important 
RH issues of this population. As a result, eleven focus group discussions 
were conducted with 84 youth aged 15-24 years (45 males and 39 females). 
Five out of eleven FGS were with educated young people, among of them 2 
with females and 3 with males, and the other 6 FGDs were with uneducated 
young people (3 per each males and females). The FGDs were implemented 
in three governorates namely Ismailia, Suez and Behera to provide more 
insights on young people RH practices, information and needs. All the 
interviews with young people in Suez, Ismailia, and Behera were conducted 
during June-August, 2010 . 

  

 

II-The Findings  

2-1- Study Papulation Characteristics 

 
Table 1 presents the distribution of young people in both SYPE, 2009 

and DHS, 2008. In SYPE, It showed a sex ratio is about 110 males per 100 
females. More than half of the sample are in age 15-19 (53% compared to 
47% in age 20-24). Most of the sample are educated (94%, almost half are 
living in rural areas and more than third of them are living in upper Egypt. 
In DHS, the table showed that 80% of the sample at older age 20-24. 
Among DHS's young women, the fifth are not educated and half have 
completed secondary and higher. Almost three quarter of young women are 
living in rural areas and 40% in upper Egypt. 
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Table (1) 
Percent distribution of the young people aged 15-24 by background characteristics 

in SYPE 2009 and DHS, 2008. 
 

Background characteristics  SYPE EDHS 

Total sample 100.0 8522 100.0 3257 
 Females/Males  

Females 47.7 4065 - - 
Males 52.3 4457 - - 

 Age groups  
15-19 53.2 4344 19.3 636 
20-24 46.8 4178 80.7 2621 

 Education  
No education 6.8 648 22.0 760 
Some primary 26.0 2185 04.8 145 
Primary complete/some secondary 48.0 4066 20.3 657 
Secondary complete and higher 19.2 1623 52.9 1695 

 Wealth quintile  
Lowest 19.5 1652 20.2 724 
Second 20.9 1722 24.4 813 
Middle 22.2 1846 21.7 701 
Fourth 20.1 1777 20.7 606 
Highest 17.4 1525 13.0 413 

 Urban – Rural Residence  
Urban 31.7 2924 29.1 966 
Rural 58.8 4832 70.9 2291 
Slum 9.6 766 - - 

 Region  
Urban governorates 20.8 1766 11.8 321 
Urban Lower Egypt 11.2 877 07.5 219 
Rural Lower Egypt 31.0 2385 39.9 1068 
Urban Upper Egypt 08.2 648 08.9 318 
Rural Upper Egypt 27.1 2177 30.4 1146 
Frontier Governorates 01.6 633 01.4 185 

Source: Special tabulation. 

2-2- Young People RH Experiences and Practices 
This section aims to provide a profile of reproductive health practices 

among young people.  The profile is presented along the life cycle of young 
people starting from the pre marital stage reaching to maternal health care. 

    

 Premarital Stage 
This section presents information on prevalence of Females Genital 

Mutilation among young females, and the average age of menarche. 
 

- Females Genital Mutilation (FGM): 
One of the first RH experiences faced by some young females is 

FGM. Table (2) shows that 83% of young females had been circumcised. 
However, this phenomenon is declining in magnitude. While 86% of those 
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aged 20-24 years of age were circumcised, 79.5% of those aged 15-19 years 
of age were circumcised. This decline is observed for each and every 
category of the respondents’ background indicating a general trend in 
population and not being confined to a particular group. 

  

Female education is significantly and negatively related to FGM 

where it reached to 66.6% among highly educated women compared with 

93.0% among women with no education. Similar to education, the wealth is 

also significantly and negatively related to FGM. While 92.7% of women in 

the lowest wealth quintile were circumcised, only 52.9% of women in the 

highest quintile reported being circumcised. 

 

There are significant differences by respondents’ place of residence. 

While more than 91% of women in rural Lower and Upper Egypt were 

circumcised, in urban areas this proportion did not exceed 88% in both 

regions. 
Table (2)  

Prevalence of FGM among female aged 15-24 by background characteristics, 
SYPE 2009. 

 
Background haracteristics  15-19 20-24 Total 

Total 79.5 86.8 83.0 
Education 
No education 89.6 96.1 93.8 
Some primary 85.5 93.9 88.4 
Primary complete/some secondary 78.6 91.2 84.3 
Secondary complete and higher 62.7 68.9 66.7 
Wealth quintile 
Lowest 91.0 94.6 92.7 
Second 91.3 96.2 93.8 
Middle 88.9 91.7 90.2 
Fourth 75.7 86.2 81.2 
Highest 45.3 61.5 52.9 
Urban – Rural Residence 
Urban 62.4 72.8 67.3 
Rural 89.8 94.8 92.2 
Slum 73.9 83.8 79.3 
Region 
Urban governorates 52.2 68.1 59.7 
Urban Lower Egypt 72.1 81.3 77.1 
Rural Lower Egypt 89.1 94.6 91.8 
Urban Upper Egypt 88.4 87.6 88.0 
Rural Upper Egypt 90.9 95.7 93.1 
Frontier Governorates 50.9 63.6 56.5 

Source: Special tabulation, SYPE (2009), tape. 
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- Menarche 

According to Population Council, 2010 nearly all (99.6%) female 

SYPE respondents over the age of 15 have gone through menarche. The 

average age of menarche among those who knew their age at menarche was 

12.8 years of age. Female in urban areas were younger on average at 

menarche than those living in rural or informal urban areas. 
  
In general, the majority of young women (67%) reported that they 

were shocked or afraid when they had their first menstrual cycle.  Less than 

2% reported that they were happy (1.9%) and 21% reported that they were 

indifferent, and 10.2 % did not know what to do. 
  
Responses varied somewhat by region, more young women in rural 

Lower Egypt (14.3%) did not know what to do compare to other regions, 

and young women in Upper Egypt were the least to be in shock or afraid 

(less than 60%) than did young women in other regions.  
  

 Marriage Attributes  

The following subsection provides information on the decision of 

marriage among young people, prevalence of marriage and age at first 

marriage. 

  

Decision of Marriage: 
According to the table 3, about 93.4% of ever married young males in 

the age group (15-24 years) reported that it was their decision to marry. In 
contrast, only 55.9% of ever married young females in the same age group 
reported it was their decision to marry. The marriage decision differed by 
the demographic and socioeconomic characteristics of the respondents. Both 
education level and wealth index exhibit a significant positive relationship 
with own marriage decision. Both highly educated and those who have the 
highest wealth index had the highest level of independent decision to marry. 
Similarly, 72% of young people in the highest wealth quintile had their own 
marriage decision compared to 41.7% of those in the lowest wealth quintile. 
The marriage decision was significantly lower among those who are living 
in rural areas compared to those who are living in urban areas. Rural Upper 
Egypt showed the lowest prevalence of own marriage decision . 
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Table (3)  
Marriage attributes for young people 15-24 years by background characteristics, 

SYPE 2009. 
 

Background 

characteristics  

Marriage Decision Percentage Married Median age at first 

Marriage 
Females Males Total Females Males Total Females Males 

Total 55.9 93.4 60.7 25.5 3.4 14.0 18.13 20.29 

Age group 

15-19 57.0 76.2 57.6 7.2 0.2 3.5 16.46 16.95 

20-24 55.7 94.0 61.2 45.3 7.3 25.9 18.41 20.39 

Education 

No education 42.6 92.6 46.0 49.3 10.9 39.5 17.02 19.6 

Some primary 53.7 90.1 60.0 25.4 4.6 14.1 17.49 19.9 

Primary 

complete/some 

secondary 

61.4 95.0 65.5 26.9 3.1 13.8 18.62 20.6 

Secondary 

complete and 

higher 

66.0 100.0 71.2 9.1 1.5 5.1 20.31 21.4 

Wealth quintile 

Lowest 41.7 96.3 48.9 26.6 3.8 14.7 17.49 19.4 

Second 54.2 89.3 58.9 32.4 4.7 18.0 17.72 19.9 

Middle 59.4 87.8 62.4 26.4 2.7 13.7 18.01 20.4 

Fourth 60.3 97.4 65.3 25.6 3.6 14.2 18.79 20.7 

Highest 72.3 100.0 76.0 15.0 2.2 8.5 19.34 22.0 

Urban – Rural Residence 

Urban 65.8 97.2 69.8 16.1 2.1 8.8 18.63 20.4 

Rural 52.8 90.9 57.6 29.8 3.8 16.1 17.85 20.0 

Slum 56.9 100.0 63.1 30.4 5.3 18.1 18.83 21.6 

Region 

Urban 

governorates 
67.3 96.4 71.5 16.8 2.5 9.2 18.82 20.6 

Urban Lower 

Egypt 
59.0 100.0 64.0 24.0 3.4 13.9 18.81 21.3 

Rural Lower 

Egypt 
56.2 92.7 60.1 30.4 3.2 15.9 18.11 20.3 

Urban Upper 

Egypt 
56.1 100.0 61.4 19.6 2.7 11.1 18.30 20.6 

Rural Upper 

Egypt 
49.3 89.0 54.9 29.0 4.4 16.2 17.55 19.8 

Frontier 

Governorates 
60.0 100.0 68.4 27.8 7.3 17.1 18.27 20.6 

Source: Special tabulation, SYPE (2009), tape. 
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Percentage Married 

 
Table 4 shows that almost 25.5% of young female aged 15-24 years 

are currently married compared to only 3.4 % of males. Among young 
women aged 15-19 years, 7.2% of young women were currently married 
compared to 0.2 % of males in the same age group.  In contrast, 45.3% of 
young women aged 20-24 years old had been married compared to 7.3 % of 
males. The relationship between percentage married and standard of living 
shows large and significant differences between young people in the fifth 
quintile and all the others.  

 

Age at First Marriage 

The Egyptian personnel status law has set age 18 as the minimum age 

for marriage for both males and females.  In 2008, the parliament drafted 

amendment to the Children's Act, which added text to prevent the marriage 

of less than 18 years of age "may not directly enter into marriage or the 

ratification of the marriage unless the spouses age 18 at the time of the 

contract". 

  

According to Young People Survey (SYPE,2009), 0.2% and 7.2% of 

males and females respectively in the age group (15-24 years) were married 

before the age of 18 years. Table 4 shows that the median age at first 

marriage was 20.29 for males and 18.13 years for females. The table also 

reveals that median age at first marriage was lower among non-educated 

young people, those who had lower wealth index and who were living in 

rural areas and rural Upper Egypt. 

  

 Teenage Pregnancy and Motherhood 

 Table 4 shows that 9.6 % of young women age 15-19 were mothers 

or were pregnant with their first child at the time of the EDHS, 2008.  The 

table also reveals that the level of teenager's fertility was strongly associated 

with a woman's educational level. The proportion of women age 15-19 who 

were pregnant or who had already had a birth was highest among women 

with no education (26.2 %). Teenagers in the three lowest wealth quintiles 

were more than twice as likely as women in the highest wealth quintile to 

have begun bearing children. 

  

The level of teenage childbearing also varies by place of residence 

(urban/rural). The level of teenage fertility in rural areas (12.3%) was almost 
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twice its level in urban areas (6.5%). The highest level of teenage fertility 

was among women living in rural Upper Egypt (14.1%) while the lowest 

level was in urban governorates and urban Lower Egypt (5%, each). 

 
Table (4) 

Percentage of women age 15-19 who are mothers or pregnant with their first child, 
by background characteristics, EDHS, 2008. 

 

Background characteristics 

% who were 
% who begun 

childbearing mothers 
Pregnant with 

first child 
Total 6.0 3.7 9.6 

Education  

No education 16.6 9.5 26.2 

Some Primary 10.7 3.2 13.9 

Primary complete/some 

secondary 

4.1 1.8 5.8 

Secondary complete/higher 5.8 5.4 11.2 

Wealth quintile 

Lowest 8.1 3.6 11.7 

Second 7.3 4.6 11.9 

Middle 6.2 3.9 10.1 

Fourth 4.7 4.4 9.1 

Highest 2.9 1.9 4.8 

Urban – Rural Residence 

Urban 4.4 2.2 6.5 

Rural 7.4 4.9 12.3 

Regions 

Urban governorates 3.2 2.1 5.4 

Urban Lower Egypt 3.8 1.0 4.8 

Rural Lower Egypt 6.5 4.2 10.7 

Urban Upper Egypt 4.8 2.4 7.2 

Rural Upper Egypt 8.5 5.6 14.1 

Frontier Governorates 3.5 4.0 7.5 

Special tabulation, EDHS (2008), tape. 

The proportion of young women who began childbearing varies 

clearly through the teenagers, where it rose from less than one among 15 

years old to 23.9% among 19-years old (Figure 1) 
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Figure (1) 
Percentage of women age 15-19 who are mothers or pregnant with their first child 

by age, EDHS, 2008. 
 

 

 

 

 

 
Special tabulation, EDHS (2008), tape 

 Use of Contraceptive Methods and Fertility Preference: 

The following subsection explores the current use of contraception, 

unmet need of family planning, ideal number of children among young 

people, and number of living children at the time of first use of 

contraception, by some background characteristics. 

 

Current Use of Contraception 
Table 5 shows differentials in the level of current use among currently 

young married women age 15-24 by some background characteristics. 
Current use rose rapidly with age, from a level of 23.4% among currently 
married young women aged 15-19 years to 44.6% among those aged 20-24 
years. For educational differences, table 5 shows that the largest difference 
can be observed between young women who never attended school and 
those who had at least some schooling.  As expected, the level of 
contraceptive use increased with the wealthy quintile. Current use was 10% 
points higher among women in the highest wealth quintile than among 
women in the lowest quintile . 

  

This prevalence varies by urban and rural residence. It was reached to 

the lowest level in rural Upper Egypt followed by frontier governorates 

especially among the younger age group . 
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Unmet Need for Family Planning: 
One of the major concerns of reproductive health program is to define 

the size of the potential demand for contraception through unmet need. 
Unmet need is consists of unmet need for spacing and unmet need for 
limiting. Unmet need for spacing includes pregnant women whose 
pregnancy was mistimed, amenorrhea women whose last birth was 
mistimed, and women who are not using any method of family planning and 
say they want to wait two or more years for their next birth. Also included 
in unmet need for spacing are women who are unsure whether they want 
another child or who want another child but are unsure when to have the 
birth.  Unmet need for limiting refers to pregnant women whose pregnancy 
was unwanted, amenorrhea women whose last birth was unwanted, and 
women who are neither pregnant nor amenorrhea and who are not using any 
method of family planning and who want no more children. Excluded from 
the unmet need categories are pregnant and amenorrhea women who 
became pregnant while using a method. Also excluded are menopausal or in 
fecund women.  

 
Table 5 presents levels of unmet need and the percentage of the 

satisfied demand for family planning by age groups and some background 
characteristics. It shows that the total unmet need in Egypt among the young 
women aged 20-24 years was 9.0% compared to 7.9% among young women 
aged 15-19 years. The total percentage of demand satisfied among these two 
groups was 83.5% and 75.2%, respectively. The level of satisfied demand 
was found to be the highest among young women who are living in urban 
areas, urban governorates, highly educated women, and have high standard 
of living. 

 
Ideal Number of Children: 
Table 5 explores the mean ideal number of children for currently 

married young males and females age 15-24 by socioeconomics background 
characteristics. As a total, there was no clear variation by sex where the 
mean ideal number of children was 2.77 and 2.75 children among both 
males and females respectively. On average, young people who lived in 
urban governorates, in Lower Egypt (whether urban or rural areas), and in 
urban upper, and young people who completed at least a primary education 
wanted fewer than three children. The mean ideal family size was highest in 
the frontier governorates (3.25 children) and in rural Upper Egypt (3.13 
children). Young males in the lowest wealth quintile preferred 3 and more 
children. 
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Table (5)  
Use of contraceptive methods and Fertility preferences of currently married 

women aged 15-24 by background characteristics 
 

Background 

Characteristics 

Current use of 

contraception* 

Unmet Need 

for* family 

planning 

Demand 

satisfied* 

N
u

m
b

er o
f w

o
m

en
 

Mean ideal 

number of 

children** 

Total 
1

5
-1

9
 

2
0

-2
4
 

T
o

ta
l 

1
5

-1
9
 

2
0

-2
4
 

1
5

-1
9
 

2
0

-2
4
 

F
em

a
les 

M
a

les 

Total 23.4 44.6 40.5 7.9 9.0 75.2 83.5 3132 2.75 2.77 2.75 

Education  

No education 20.5 39.6 35.4 11.3 12.1 64.6 76.6 680 3.01 2.89 3.01 

Some Primary 20.0 59.3 51.4 3.3 8.5 85.7 87.5 148 2.81 2.75 2.80 

Primary 

complete/some 

secondary 

23.3 46.4 38.7 9.5 8.8 71.0 84.1 631 2.65 2.83 2.68 

Secondary 

complete/higher 
26.0 44.8 42.4 4.2 8.0 86.2 84.8 

167

4 
2.45 2.33 2.43 

Wealth quintile  
Lowest 21.8 40.8 35.8 9.6 13.7 69.2 74.9 627 2.96 3.04 2.97 

Second 18.9 43.9 38.3 8.3 10.0 69.6 81.4 575 2.83 2.64 2.80 

Middle 27.4 44.9 41.9 10.3 9.3 72.7 82.8 685 2.79 2.93 2.80 

Fourth 26.0 45.2 42.2 4.0 6.9 86.7 86.8 651 2.55 2.69 2.57 

Highest 30.2 49.4 47.0 3.08 4.02 88.9 92.2 413 2.48 2.44 2.47 

Urban – Rural Residence  
Urban  31.6 48.1 45.7 6.6 5.3 82.7 90.1 910 2.60 2.71 2.61 

Rural 
21.1 43.0 38.4 

8.3 10.6 71.7 80.2 222

2 
2.85 2.80 2.84 

Slums area - - - - - - - - 2.47 2.66 2.50 

Regions  

Urban 

governorates 
31.9 49.5 47.3 6.4 4.0 83.3 92.4 368 2.49 2.85 2.54 

Urban Lower 

Egypt 
36.4 48.5 46.8 2.9 5.4 92.3 89.9 237 2.43 2.34 2.42 

Rural Lower 

Egypt 
26.9 47.5 43.9 6.0 7.4 81.7 86.6 1262 2.60 2.42 2.58 

Urban Upper 

Egypt 
28.8 47.2 43.8 9.6 7.4 75.0 86.4 282 2.83 2.91 2.84 

Rural Upper 

Egypt 
16.4 36.4 31.3 10.4 15.6 61.2 70.0 943 3.13 3.07 3.13 

Frontier 

Governorates 
14.3 40.5 36.4 14.3 05.4 50.0 88.2 44 3.26 3.20 3.25 

*Special tabulation, EDHS (2008), tape.** Special tabulation, SYPE (2009), tape. 
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First Use of Family Planning:  

 Maternal Health Care 

Prenatal Care 

Any pregnant woman can be exposed for complications during 

pregnancy or during childbirth which might result in death. Consequently, 

access to medical care during pregnancy and childbirth is an important way 

to reduce maternal and infant mortality. Although the EDHS, 2008 report 

indicated the improvement in maternal health indicators during 1988-2008, 

women age 15-24 still have very low maternal care during pregnancy. Table 

6 shows the proportion of young mothers who received any antenatal care 

from a trained medical provider by selected background characteristics.  

There is a generally positive association between the women's 

education and wealth and antenatal care during pregnancy. Women with 

University and higher education level were significantly more likely to 

receive any antenatal care (87.6%) than women with no education (60.2%). 

Women in the fifth quintile of wealth were significantly more likely to 

receive any antenatal care (97.6%) than any other women. 
 
Urban young mothers are more likely to receive antenatal care than 

rural young mothers (90.4% urban areas compared to 73.8% rural areas). 

Women who were living in rural Upper Egypt were less likely to receive 

any antenatal care compared to other young women (62.5%). 
 
Delivery at Any Health Facility: 

 Almost seven in ten births in the five–year period preceding the 

survey occurred in health facility among young mothers aged 15-24 years. 

Table 6 shows that the prevalence of the delivery in a facility was lowest 

among women with no education(less than 52.8%). Women in the lowest 

wealth quintile were also less likely to have birth in a health facility 

(50.4.8%) than those in the highest wealth quintile (95.8%). 
 
As expected, births to women who were living in rural areas were less 

likely to take place in a health facility than those in urban areas. This was 

particularly true among rural Upper Egypt (54.8percent). 
 
Postnatal Care for Mother Delivered at Home 

Care after delivery is important especially for young mothers and 

those who delivered at home. Table 6 shows that postnatal care among 

young mother aged 15-24 years who delivered at home did not exceed 
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15.9%.  The level of postnatal care among mothers who delivered at home 

increased with both the mother's education and the wealth quintile. 

However, even among infants born to mothers with a secondary or higher 

education and among infants in the highest wealth quintile, less than one 

quarter was seen for check-up. 
 
Postnatal care was slightly more prevalent among urban residents than 

rural residents (17.6% compared to 15.3%). The lowest postnatal care 

prevalence was observed among residents of Frontier governorates (5.6%) 

followed by residents of rural Upper Egypt (10.4%).  
 

Table (6) 
Neonatal and postnatal care among mothers age 15-24 by age at birth and 

background characteristics, Egypt 2008. 
 

Background 

characteristics 

Any antenatal care Delivery at health 

facility 

Postnatal care for 

mothers delivered at 

home 

15-19 20-24 Total 15-19 20-24 Total 15-19 20-24 Total 
Total 80.1 78.1 78.3 73.4 71.3 71.5 13.8 16.2 15.9 

Education 
No education 67.8 59.1 60.2 60.0 51.7 52.8 12.2 11.3 11.3 

Some Primary 88.9 78.7 79.8 82.4 71.0 72.1 0.0 20.0 17.9 

Primary 

complete/some 

secondary 

80.8 76.2 77.1 74.2 69.3 70.3 13.4 17.5 16.6 

Secondary 

complete/higher 
89.4 87.4 87.6 83.0 81.0 81.2 18.3 17.6 17.7 

Wealth quintile 
Lowest 75.3 55.5 58.3 67.7 47.8 50.4 9.7 10.3 10.2 

Second 71.1 74.5 74.1 64.0 67.6 67.2 14.4 17.5 17.2 

Middle 82.1 82.6 82.4 77.6 71.9 72.5 11.9 15.6 15.3 

Fourth 95.5 90.9 91.2 84.1 86.8 86.6 25.0 18.5 19.0 

Highest 96.3 98.0 97.6 96.3 96.1 95.8 14.8 20.9 20.4 

Urban-rural residence 
Urban 84.5 91.2 90.4 83.3 86.2 85.9 20.2 17.3 17.6 

Rural 78.8 73.1 73.8 69.9 65.6 66.1 11.8 15.7 15.3 

Region 
Urban 

governorates 
87.5 96.2 95.1 81.3 93.0 92.2 21.9 18.6 18.9 

Urban Lower 

Egypt 
90.5 91.3 91.2 95.2 85.9 86.8 22.7 21.2 21.0 

Rural Lower 

Egypt 
87.9 82.5 82.9 73.8 75.4 75.2 15.1 19.7 19.4 

Urban Upper 

Egypt 
78.6 84.1 83.5 75.9 77.2 76.9 17.2 13.4 13.8 
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Rural Upper 

Egypt 
71.3 61.1 62.5 66.7 53.0 54.8 8.5 10.7 10.4 

Frontier 

Governorates 
100.0 79.4 80.6 100.0 75.8 77.8 0.0 5.9 5.6 

Special tabulation, EDHS (2008), tape. 

2-3- Young People RH Information 

Information is vital path through which young people understand and 

comprehend the different changes that happened in their lives and attempt to 

avoid/ overcome reproductive health risks. To understand the RH 

information needs among young people, the current subsection examines 

young people information about specific RH issues as reported in SYPE or 

the focus group discussion. These issues include the meaning of two 

commonly used concepts namely reproductive health and family planning.  

Young people’s information was examined with regard to two other issues 

namely puberty and STI’s and HIV/AIDS. 

    

 Concept of RH 

In the FGD, young people were asked to define what is meant with 

RH.  Young people were unable to define the concept but were mainly 

focused on identifying RH components.  Even in doing so, their information 

was fragmented. Generally, educated young people were more likely to 

identify more aspects of RH than uneducated young people. Among 

educated young people, RH was mainly concerned with marital life, 

appropriate sexual relations, and family planning. 

  

“RH means marriage...it focuses on correct sexual relations that 

prevent sexual diseases…RH is also the right relations between males and 

females through legal marriage in order to have children.…It is also the way 

how married couple organizes their life after giving birth.” a young male 

reported. 

  

Some young females had more information about the main 

components of RH concept. 

  

“RH means family planning, premarital examination and marriage to 

relatives, and healthy life without HIV/ AIDS.”. 

  

In contrast other young females have very limited information about 
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these components, “It is family planning...isn’t it?”. 

  

Uneducated young people were less informed about the components 

of RH concept than their educated counterpart. They reported that RH 

encompasses a premarital test to have healthy marriage life and children: 

 

 “It is better to pay a visit to a doctor before getting married in order 

to be examined …Thus the woman will be healthy and strong…she will be 

able to have three or two children.”.  

  

 

Others considered RH as pertaining to marriage among relatives. 

“We shouldn’t marry our relatives in order to avoid any deformation 

of the fetus.”. 

 

 Concept of Family Planning: 

Another commonly used concept is family planning. In FGDs young 

people were asked to define what is meant by family planning. They were 

well aware that FP means planning child birth for the family through 

spacing between births. They mentioned that in order to have small family, 

married couples should use contraceptive methods. They had sufficient 

information about FP methods. They were able to identify IUD, Pills, 

injections, and condoms (which were stigmatized by illegitimate sexual 

relations) as FP methods. 

 

When asked about the circumstances during which young couples 

should use FP methods. Some related those circumstances to the age at 

which people get married. 

 

 “Young people think that they shouldn’t give birth immediately after 

marriage unless they are old. After giving birth, the woman should take rest 

for 3-4 years.” reported an educated young male. 

  

Other young people tied use of FP methods to the economic ability 

of the family. “I want to say that the number of children is mainly based on 

the income of the family. In Upper Egypt, wealthy families might have one, 

two and three children as many as they can afford to bring them up. But if 

they are poor one will be enough.” reported an educated young female.  
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Exposure to Family Planning Message Among Currently Married 

Women:  

According to reproductive health definitions family have a right to 

practice family planning to achieve their desired number of children.  In 

order to practice this right, both woman and her husband have to receive 

accurate and complete information about family planning methods, their 

side effect, and how to overcome these problems to be able to choose the 

appropriate one with her physician. Media campaigns can also play an 

important role to increase the awareness of family in this aspect. 

 
Table 7 shows that more than two third of currently married young 

women age 15-24 were exposed to family planning message from different 
sources including radio, TV, newspaper or magazine, poster or billboard 
sign, community meeting, or religious leader. The exposure to this message 
varied by the demographic and socioeconomic characteristics of the 
respondents. The table shows that the level of exposure to FP message 
increases with age from 68.3% among young women aged 15-19 years  and 
70.8 % among those aged 20-24 years. It also varied by education level as it 
reached 63.1% among uneducated women compared to 73.9 % among 
secondary and higher educated women. The level of exposure to family 
planning message also increased by wealthy. It increased from 60.5% 
among young women in the lowest wealth quintile to 73.8% among young 
women in the fifth quintile. 
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Table (7) 
Percentage of women exposed to any family planning messages among 

currently married women aged 15-24 in the 6 months prior the interview by 
background characteristics, EDHS, 2008. 

 
Background characteristics  15-19 20-24 Total 

Total 68.3 70.8 70.3 

Education 

No education 62.7 63.2 63.1 

Some primary 66.7 60.2 61.5 

Primary complete/some secondary 68.1 71.7 70.5 

Secondary complete and higher 72.9 74.0 73.9 

Wealth quintile 

Lowest 60.6 60.5 60.5 

Second 69.4 71.5 71.0 

Middle 70.1 74.1 73.4 

Fourth 76.2 72.5 73.0 

Highest 67.9 74.7 73.8 

Urban – Rural Residence 

Urban 69.1 71.1 70.8 

Rural 68.0 70.6 70.1 

Region 

Urban governorates 70.2 68.2 68.5 

Urban Lower Egypt 64.7 71.4 70.5 

Rural Lower Egypt 71.3 72.2 72.1 

Urban Upper Egypt 74.5 75.5 75.4 

Rural Upper Egypt 65.5 68.2 67.5 

Frontier Governorates 42.9 65.8 62.2 

Source: Special tabulation, EDHS (2008), tape. 

 Puberty  

Information about Physical Change during Puberty 

Young people were asked in the FGDsto report their information 

about the physical changes they experienced during puberty. According to 

FGDs young people were well informed about these changes especially 

educated people. Young females were able to provide detailed information 

about these changes during puberty regardless of their education. They 

indicated that they experience the following changes: 

 

1- Change in voice 

2- Feelings of shyness 

3- Menstruating and breast growth 
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4- Trying to adapt to the new changes 

5-  Growth spurts  

6- Acne.  

7- Hair growth in sensitive areas. 

 

Young males provided the same information but also noted sexual needs.  

“When we grew up, our perception towards sex started to change 

completely due to mental changes,” reported an educated young male. 

  

Another educated male mentioned, 

"During puberty the willingness to know more about the physical changes 

and his body increases…Moreover, the sperm start to appear either through 

dreams or through the masturbation.”. 

 

Puberty for uneducated young men was different as they felt embarrassed to 

talk and limited their reports on one of RH changes. 

“You will have a moustache, ID and start smoking.”. 

  

Source of Information 

SYPE asked all respondents if they had ever talked with any one 

either about changes in their body during puberty. The data showed that less 

than one third of young people aged 15-24 received information about 

puberty (31.9% and 31.8 for both 15-19 and 20-24 respectively). 

 

Figure 2 shows that the main source of information for young females 

was the family (60%) compared to males (6%), while peers, relatives and 

neighbours were the main source of information for young males (57%) but 

not for young females (28%). The data also showed that religious leaders 

and schools have a very limited role in providing such information (3.2%) 

especially among young females (0.5%).  
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Figure (3)  

Percentage of young people age 15-24 who received information about puberty 
by source of information, SYPE 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Special calculation, SYPE (2009), tape. 

Sufficiency of Information Received about Puberty: 

Table 8 explains that almost half of the young people aged 15-24 who 

received information about puberty find this information inadequate (59.4% 

for females and 50.6% for males). Asking young people about sufficiency of 

information received from each source, the data showed that, among 

females who received information about puberty from family 70.8% were 

satisfied with the information they received. Among males who received 

information about puberty from their family, religious leaders, or schools, 

more than 70% felt that this information was sufficient. Although religious 

leaders have a very limited role in discussing these issues with young 

people, almost 82% who obtained their information from them reported that 

they received sufficient information. Peers and relatives or neighbour are the 

least adequate source of information for young people(less than half for both 

females and males). 
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Table 8  
Percentage of young people age 15-24 who feel they received sufficient 

information about puberty by source of information, Egypt 2009. 
 

Source of information Females Males Total 

Total 59.4 50.6 54.8 

Family 

15-19 71.0 64.7 70.3 

20-24 70.3 79.8 71.2 

Friends/neighbour/relatives 

15-19 40.0 38.3 38.8 

20-24 44.7 50.8 48.9 

Religious Leaders 

15-19 82.9 80.0 80.3 

20-24 30.4 91.2 85.9 

Schools 

15-19 60.0 71.8 68.9 

20-24 56.5 74.9 69.7 

Others 

15-19 29.3 37.0 35.4 

20-24 34.1 44.7 41.8 

Source: Special tabulation, SYPE (2009), tape. 

 Sexual Transmitted Infections (STIs) and (HIV/AIDS) 

SYPE, although have asked about all STIs, data on HIV/AIDS shows 

high levels of information of this disease.  Table 9 showed that 85.2 % of 

young people age 15-24 heard about AIDS (78.6 % females and91.2 % 

males). Older males were the most likely to hear about AIDS. There was 

positive relationship between information of HIV/AIDs and education.  

Similarly there was a positive relationship between wealth and information 

of HIV/AIDS.  About 74% of young people in the first wealth quintile heard 

about HIV/AIDS compared to 95% among young people in the fifth wealth 

quintile. Young people residing in urban areas were more likely to hear 

about AIDS than those who reside in rural areas . Rural Upper Egypt young 

people were the least likely to hear about AIDS . 
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Table (9) 
 Percentage of young people age 15-24 who have heard of AIDs by 

background characteristics, SYPE, 2009. 
 

Background characteristics  Females Males Total 

Total 78.6 91.2 85.2 

Age group 

15-19 77.2 88.6 83.3 

20-24 80.1 94.4 87.4 

Education 

No education 36.8 70.0 45.2 

Some primary 63.5 86.2 75.8 

Primary complete/some secondary 88.8 92.7 90.9 

Secondary complete and higher 97.4 98.2 97.9 

Wealth quintile 

Lowest 57.3 89.6 74.1 

Second 73.7 85.6 79.9 

Middle 77.9 91.5 85.2 

Fourth 91.4 93.9 92.7 

Highest 93.9 96.5 95.2 

Urban-rural residence 

Urban 87.8 94.4 91.3 

Rural 71.7 89.1 80.9 

Slums area 89.0 93.9 91.4 

Regions 

Urban governorates 89.4 94.7 92.2 

Urban Lower Egypt 89.8 94.9 92.3 

Rural Lower Egypt 78.8 87.0 83.2 

Urban Upper Egypt 83.6 92.7 88.2 

Rural Upper Egypt 64.3 91.8 78.6 

Frontier Governorates 68.4 88.2 78.8 

Source: Special tabulation, SYPE (2009), tape. 

In the FGDs, questions about information of STIs and HIV/AIDS 

revealed that young women generally were less informed about this subject 

and were less welling and embarrassed to discuss it. In contrast, young men 

were more open to discuss the subject and indicated that some diseases like 

syphilis and gonorrhoea can be transmitted through sexual intercourse and 

those pimples and irritations can negatively affect male genitals. 

 

Major differences in the information of HIV/AIDS by education were 

observed in the FGDs. While educated young people were able to define 

two modes of STIs transmission, either through sexual intercourse or 
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through blood transmission, uneducated young people were less informed 

about the subject. Some uneducated young people reported cancer as an 

STI.  One of the uneducated males reported that the STIs encompass the flu, 

diabetes and HIV/AIDs. Another less educated male aged 20-24 reported 

that having a lot of sexual intercourse might affect a man’s health. Other 

young uneducated men added scabies as STI that might affect couples.  

 

Modes of Transmission 

FGDs investigated young people' information about the modes of 

transmission of HIV/AIDS. Young people reported the following modes of 

transmission: 

 

1- Sexual intercourse (illegitimate and legitimate). 

2-  Blood transmission. 

3- Underwear. 

4- Shaving tools. 

5- During surgery. 

6- Drug addiction. 

7- Using personal tools. 

8- Anal sex. 

9- Shaking hands. 

10- Coughing. 

11- Kissing. 

 

The modes of transmission reported were almost similar among all 

groups. However, some of the youngest respondents differentiated between 

legitimate and illegitimate sexual relations, alleging that the legitimate 

relations do not transmit disease.  

 

“In religious books Feqh, the HIV/AIDS is widely spread because 

God banned illegitimate sexual intercourse especially anal intercourse. This 

is the main reason for infection…God forbids harmful attitudes,” reported 

an educated young male. 

  

“It is widely spread in the foreign countries but in our country, it is 

not so common, as adultery is not common,” reported a young educated 

female. 
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When asked about means of protection against HIV/AIDS, data from 

FGDs revealed that the majority of the participants who associated the 

HIV\AIDs with the sexual intercourse with patients, prostitute, homosexual 

people and illegitimate relations find that not having sexual intercourse, 

using male’s condom, and not using personal and shaving tools are the best 

modes of protection against HIV/AIDS. 

 

In addition, respondents reported that since the transmission of 

contaminated blood is one of the modes of transmission, it is important to 

have blood tests and any other important tests for marriage. They suggested 

that premarital test should include these tests. 

 

III- Conclusion and recommendations: 

Young people RH experiences show a clear variation by education 

level, wealth level and place of residence. On one hand, there is a negative 

relation between these variables and FGM, percentage married prevalence, 

teenage pregnancy, unmet need for family planning, and ideal number of 

children. On another hand, there is a positive relation with other RH 

experiences such as marriage decision, age at first marriage, exposure to 

family planning message, use of contraceptive methods, and prenatal and 

postnatal care. Young People are in need to acquire more and accurate 

information to improve their RH practice. Comprehensive approach is 

required to meet all RH needs of young people regardless their sex, age, and 

level of education and economic. 
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