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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

دور االستثسار في
الذباب لتحقيق التشسية االقترادية واالجتساعية
 -مدتخلص

د .أماني يذوع جاد

1

تعج التخوة البدخية ألي دولة مغ أىع مقػمات قياميا ،فيي الةي يةػقف عمييا تقجميا وتصػرىا ألن
العسذخ البدخي ىػ القادر عمى إحجاث السيرة الةكسػلػجية وتصػيعيا بزا يساسب ضخوفيا مغ أجل اسةجامة
تجقيق الةسزية االقةذادية واالجةزاعية مزا يؤدي إلى االرتقاء بزخةػى معيدة أفخاد ىحا الزثةزع في الػقت
الجالي وتجقيق الخفالية لألجيال الزةعاقبة مسيع ،متمزا حجث لزثزػعة الجول الزةقجمة وما أحجثةو مغ تقجم
كسةيثة إلدراكيا لمجور الفاعل لمدباب الحي ىػ الزكػن األساسي لتخوتيا البدخية ،فالدباب ىع الثػاد الحي
تخاىغ عميو أي دولة لةكخب معخكة الزخةقبل وتذػغو بزا يرزغ شزػحات شعبيا .يأتي ذلظ في الػقت
الحي تجطي فيو مذخ بالػقػف عمى أعةاب "اليبة الجيزػجخافية" ،ومايعسيو ىحا مغ أن السخبة األكبخ مغ
سكان مذخ تةكػن مغ الدباب ،وىػ مايزتل التخوة البدخية الةي يزكغ لمجولة في حالة اسةغالليا بدكل أمتل
مغ تجقيق تسزية اقةذادية واجةزاعية مةخارعة ،وذلظ يةأتي في حالة تػفيخ تعميع وتجريب جيج لمدباب يزكسيع
مغ أسةغالل شاقةيع االبجاعية وقجرتيع عمى العزل الثاد لمكيام بزداريع رائجة ومبةكخة تجج مغ بصالة الدباب،
األمخ الحي يثعمسا أمام تجج صعب حيث عانت مذخ خالل الخسػات الزاضية مغ تخاجع كبيخ في مخةػى
أيرا الةجريب مزا جعميا غيخ قادرة عمى تجقيق االسةفادة القذػى الزخجػة مغ ىحه
الةعميع بزحةمف مخاحمو و ً
التخوة البدخية.
وفي ىحا الخياق تةساول ىحه الػرقة دور االسةتزار في الدباب مغ خالل الججيث عغ رأس الزال
البدخي ،والحي يعج الدباب العسذخ الخئيخي والفاعل فيو ،وذلظ شزعاَ لةجقيق اسةجامة الةسزية االقةذادية
واالجةزاعية .وتخكد ىحه الػرقة عمى تفاعل عسذخ رأس الزال البدخي مع بعس مغ العػامل االجةزاعية؛
االقةذادية؛ الخكانية والذجية الزسةقاه في سمخمة واحجة يذعب الةزييد فييا ما بيغ األسباب والسةائج والحي
يخةػجب تفكي اَخ يسجرج في إشار نطخي لزجاولة تمزذ تأثيخ ىحه العػامل عمى تكػيغ رأس الزال البدخي
لمةعخف والفيع لالنعكاسات والةفاعالت الزةبادلة بغخض وضعيا أمام الزحصصيغ ومةححي القخار في إشار
مساسب مبسي عمى خمفية عمزية لذياغة بعس الزقةخحات لةجخيغ رأس الزال البدخي بيجف تجقيق تسزية
اقةذادية واجةزاعية مخةجامة ،ويةأتي ىحا بعج اسةعخاض لعسذخ رأس الزال البدخي مغ حيث ماىيةو وكل
مغ أىع مكػناتو ثع أىزيةو ،وأخي اَخ إتثاىاتو وما إذا كان اإلتثاه إيثابيا أم سمبيا مع ترزيغ دراسة أثخ السػع
االجةزاعي عمى إتثاه كل مكػن مغ مكػنات رأس الزال البدخي وذلظ بالةصبيق عمى مذخ.
الكلسات الدالة :االستثسار في الذباب ،رأس السال البذري ،التشسية االقترادية واالجتساعية.
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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

ٌدوريح صحح األسرج انعرتيح وانسكا

The Role of Investing
In Youth to Achieve Economic and Social Development
Dr. Amany Yashoa Gad1
Abstract:
The human wealth of any country is one of the most important foundations of
its establishment, it is upon which its progress and development depend because the
human element can bring about a technological renaissance and adapt it to suit its
conditions to sustain the achievement of economic and social development, which
leads to the improvement of the standard of living of the members of this society at
present and achieving prosperity for the successive generations, as happened to the
group of developed countries and the progress they made as a result of their awareness
of the active role of youth, which is the basic component of their human wealth.
The youth are the horse that any country bets on to win the battle for the future
and shape it to ensure the aspirations of its people. This comes at a time when Egypt
enjoys standing on the threshold of the "demographic gift", and what this means is that
the largest percentage of Egypt's population is made up of youth, which represents the
human wealth that the state, in case of optimally exploiting, can achieve accelerated
economic and social development, and that comes if quality education and training are
provided to youth, they can use their creative energy and ability to work hard to carry
out pioneering and innovative projects that reduce youth unemployment, this makes us
face a difficult challenge, as Egypt has suffered during the past years from a significant
decline in the level of education in its various stages, as well as training, which made it
unable to achieve the desired maximum benefit from this human wealth.
In this context, this paper deals with the role of investing in youth by talking
about human capital, in which youth are the main and effective component, to achieve
sustainable economic and social development. This paper focuses on the interaction of
the human capital component with some of the social, economic, demographic, and
health factors that is difficult to distinguish between causes and consequences, which
requires thinking within a theoretical framework to try determining the effect of these
factors on the formation of human capital to recognize and understand the
repercussions and mutual interactions to place them in front of planners and decisionmakers in an appropriate framework based on a scientific background to formulate
some proposals to improve human capital that can achieve sustainable economic and
social development, this comes after a review of the human capital component, then its
importance, and finally its trends and whether the trend is positive or negative, with the
inclusion of a study of the impact of gender on the direction of each component of
human capital by applying to the case of Egypt.
Key Words: Investing in Youth, Human Capital, Economic and Social Development.
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 -Iمــــقدمــــة

يعددج الدددباب بجددق قدػام التددخوة البد دخية والة دي تعددج مددغ أىددع مقػمددات قيددام أي دولددة ،فيدي الةدي

يةػقف عمييا تقجميا وتصػرىا ألن العسذخ البدخي ىػ الزؤسذ والزجخك لعػامدل االنةداج وىدػ القدادر
عمى إحجاث السيرة الةكسػلػجية وتصػيعيا بزدا يساسدب ضخوفيدا مدغ أجدل تجقيدق الةسزيدة الدداممة مزدا

يددؤدي إلددى االرتقدداء بزخددةػى معيدددة أف دخاد ىددحا الزثةزددع فدي الػقددت الجددالي وتجقيددق الخفاليددة لألجيددال
الزةعاقبددة مددسيع ،متمزددا حددجث لزثزػعددة الددجول الزةقجمددة ومددا أحجثةددو مددغ تقددجم كسةيثددة إلدراكيددا لمددجور
الفاعددل لألسددةتزار فدي رأس الزددال البدددخي والددحي يزتددل الدددباب ركيدت دو وحثددخ زاويةددو لةجقيددق الةسزيددة

االقةذادية واالجةزاعية.
فالدباب ىػ الثػاد الحي تخاىغ عميو أي دولدة لةكخدب معخكدة الزخدةقبل وتذدػغو بزدا يردزغ
شزػحات شدعبيا وتجقيدق الخفاليدة لألجيدال القادمدة مدسيع .وفادة الددباب كزدا اعةزدجت الثزعيدة العامدة
لألمع الزةججة تعخيفاَ ليع ،ىع مابيغ " "24-15سسة وىدي الفادة العزخيدة األكتدخ نزدػاَ بديغ بداقي الفادات
العزخية في مذخ فيي تزتل تقخيبا  ،1%18.2مغ مثزدػع الخدكان الزذدخييغ ،ولديذ بغائدب عسدا مدا
تختب عمى ذلظ مغ أثخ عزيق عمى أوجو الجياة الزحةمفة في

مذخ.

ولددحلظ فننسددا نثددج أن مخددألة االىةزددام بالدددباب واالسددةتزار فددييع ال تعددج مخددألة مجميددة خاصددة

بجولددة بعيسيددا أو اقميزيددة خاصددة بداقميع معدديغ بددل أصددبجت مخددألة عالزيددة لزددا لمدددباب مددغ دور مةزيددد
وفاعددل فدي تجقيددق الةسزيددة بأبعادىددا الزحةمفددة ،ألنددو بجددق يعدج الزكددػن األساسدي لكددل الزخددةقبل ،وذلددظ

ألنو قصداع عدخيس واسدع الةخكيبدة الخدكانية ألي مثةزدع وخاصدة فدي مذدخ الدحي يةزيدد بأندو مثةزدع
فةي ولجيو قجرات ىائمة عمدى العصداء إذا مدا أحخدغ تجريبدو وتػجييدو وذلدظ مدغ خدالل اسدةتزار إيثدابي
ليددحه الصاقددات وذلددظ لبسدداء أنفخدديع أوالَ ومددغ ثددع بسدداء دولددةيع فيكػندػا ذخيدخة لددػشسيع ،مزددا يدددكل تجددجياَ
بددار اَز أمددام الجولددة إلعددجاد ىدؤالء الدددباب وتزكيدسيع بدددكل يرددزغ االسددةتزار األمتددل لصدداقةيع وقددجراتيع
كتخوة قػمية لجاضخ ىحا البمج ومخةقبمو.

ولحلظ فننو يزكسسا تسداول االسدةتزار فدي الددباب عمدى أندو مددخوع قدػمي لزذدخ ،وال سديزا أندو

ومددغ خددالل اسددةقخاء اوضدداع الدددباب يزكسسددا ق دخاءة الجاضددخ والةسبددؤ بالزخددةقبل ،مزددا يعس دي أن رعاي دة

 1الجهبس الوزكشي للتعجئخ العبهخ واإلحصبء" ،التعداد العبم للسكبى واإلسكبى والوٌشآد لعبم "7102
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الدباب وتجريبدو يعةبدخ اسدةتزا اَر عمدى الزدجى البعيدج وعمدى قدجر عصاءندا ليدع اليدػم عمدى قدجر مدا نثسيدو

مددغ ثز دار مخددةكبالَ ،وتجخددب ىددحه التز دار رصدديجا ليددحا البمددج ف دي مػاجيددة كددل الةجددجيات الزجيصددة بددو
داخميا وخارجيا.

 -1-Iالدراسات الدابقة

درسددة عسذددخ رأس الزددال البدددخي مددغ حيددث أىزيةددو
تػجددج العجيددج مددغ الج ارسددات الةدي تساولددت ا

وعػائددج االسددةتزار فيددو وعالقةددو بالةسزيددة الددداممة .وىسددا سددػف نقةذددخ عمددى بعددس مددغ ىددحه الج ارسددات

بديء مغ الةفذيل حخب ارتباشيا األقخب بالزػضػع واألحجث في اإلصجار.

اسةعخضا لمػضع الخاىغ لخأس الزال البدخي فدي عدجد
 الكواز ( ،)2002قجمت ىحه الجراسة
ً
مددغ البمددجان العخويددة وىدي تججيددجاَ لالكػيددت -عزددان -األردن -مػريةانيددا -الزغددخب -الدديزغو وذلددظ مددغ
خددالل اإلشددارة إلددى عددجد مددغ الزؤش دخات الةعميزيددة والة دي أوضددجت جزيعيددا تػاضددع رصدديج رأس الزددال
يرا تعخضت ىحه الجراسة إلى الججيث عغ تأثخ رأس الزال البددخي مدغ خدالل الةعمديع
البدخي بيا .وأ ً
بخياسات الةكيف الييكمي متل تكاليف الجراسة واألجػر ...،وتصخقت لخياسة البسظ الجولي فدي مثدال
تزػيل الةعميع ومغ أىزيا سياسة الحذحذة وما تبعيا مغ أثار سمبية مدع اإلشدارة إلدى سياسدة الدجعع
وضدخورة اإلىةزددام بسػعيدة السدػاتج الةعميزيددة الزختبصدة بالددجعع وأيردا العالقددة مددا بديغ الةعمدديع وسياسددات
تػزيددع الددجخل وتسددامي ىددحه العالقددة .وقددج خمذددت ىددحه الج ارسددة إلددى أىزيددة إعددادة السطددخ ف دي السزدداذج
الزخةحجمة في مثال تقييع سياسات إعادة الييكمة االقةذدادية بجيدث تةردزغ بددكل واضدا الةدأثيخات
الزجةزمة عمى الةعميع ورأس الزال البدخي مع ضخورة تيحيب سياسات الحذحذدة فدي قصداع الةعمديع
بجيددث ال يسددةج عددغ ىددحه الخياسددات مخددةكبالَ شددكالَ مددغ أشددكال االسددةقصاب لسػعيددة تعمدديع ارق دي لزددغ
يزمظ ،ومةجني لزغ ال يزمظ.
 فـــــر ( ،)2004حاول د ددت ى د ددحه الج ارس د ددة إلق د دداء الرد ددػء عم د ددى بع د ددس األبع د دداد االقةذ د ددادية
واالجةزاعية والتقافية لمدباب ولمزخاىقيغ في العالع العخوي في إشدار مخجعيدة الزدؤتزخ الدجولي لمخدكان
والةسزيددة  ،1994وذل ددظ مددغ خ ددالل اسددةعخاض م ددػجد لمزالمددا العام ددة لمدددباب العخوددي وعم ددى أرس دديا
الةعمدديع ،وخمذددت إلددى وجددػد أثددخ كبيددخ لددو عمددى الززارسددات الجيزػجخافيددة والدواجيددة وفددخ العزددل
والجدخاك االجةزدداعي والزػاشسددو وأيرددا بالسخددبة لقرددية العزددل واالعةبددارات االجةزاعيددة الةدي تددؤثخ فدي
تػزيع فخ العزل فقج وججت أن أىع تأثيخ ليا ضيخ مدغ خدالل البصالدة الةدي يعداني مسيدا الكتيدخ مدغ
شباب الػشغ العخوي.
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 دمحم ( ،)2000ق ددجمت ى ددحه الج ارس ددة لألىزي ددة الةسزػي ددة لد دخأس الز ددال البد ددخي ودور الةخوي ددة

والةعميع في تكػيغ ووساء وتسزية رأس الزال البدخي في الػشغ العخوي .وقدج خمذدت ىدحه الج ارسدة إلدى

مثزػعة مغ السةائج اليامة مغ أىزيا انو تػجج العجيج مغ الجراسات السطخية والعزمية الةي تخكدد عمدى

رأس الزال البدخي كأحج عػامل االنةاج الززكغ تكػيسيا وتخاكزيا عبخ الدمغ ،كزدا بيسدت ىدحه الج ارسدة

أيرا أن سبب الفثػة القائزة بيغ الجول السامية والجول الزةقجمة تعدػد إلدى ح ًدجا كبيدخ إلدى تكدػيغ رأس
ً
الزال البدخي ،لحلظ يةجةع عمى الجول السامية أن ترع إسةخاتيثية لةصػيخ العسذخ البددخي فييدا .أمدا
بحذددػ

الددجول العخويددة ،فقددج بيسددت الج ارسددة بددأن الجكػمددات العخويددة خذذددت خددالل التالثدديغ سددسة

الزاضددية م دػارد كبي دخة لبسدداء االنطزددة الةعميزيددة ورغددع االنثددازات اليامددة الة دي تجققددت ،إال أن القصدداع

اليددال يعداني مدغ مدداكل عجيدجة وال يددال العائدج غيدخ الزخجدػ ،لدحا يدخى الباحدث ضدخورة إحدجاث تغيددخ
جحري في أنطزة الةعميع الجالية.
 يوسـ

( ،)2015قددجمت ىددحه الج ارسدة لمعالقددة بدديغ الةعمدديع ورأس الزددال البدددخي مددغ خددالل

تق ددجيع لزفي ددػم رأس الز ددال البد ددخي ومكػنات ددو وأبدددخز مؤشد دخات قياس ددو ،باإلضد ددافة إل ددى تػض دديا لي ددة
االسةتزار في رأس الزال البدخي مغ خالل الةخكيد عمى الةعميع – دراسة تكيزية لجالدة الث ادئدخ .ولقدج
خمذت ىحه الجراسة إلى أن االسدةتزار فدي رأس الزدال البددخي يعدج أحدج الخىاندات الةسزػيدة فدي سدباق

اسةتزار يحمق رأس الزال ،وأنو البج مغ زيادة االنفاق عمدى الةعمديع
ًا
الةسافخية العالزية ،وأن الةعميع يعج
اسةتزار في تكػيغ رأس الزال البدخي والحي يؤدي لمةسزية االقةذادية.
ًا
والحي يعج
 -2-Iمشهجية الدراسة

إن االسددةتزار ف دي الدددباب -مددغ خددالل تكددػيغ رأس مددال قددػي وفاعددل -والةسزيددة الددداممة ىزددا

مػضػعان يختبصان بالعجيج مغ العػامل تةذف بأنيا مةجاخمة مةدابكة مةبادلة األدوار والزػاقع فزسيدا
مددغ يعةبددخ سددبباَ أو نةيثددة ومسيددا مددغ ىددػ سددبباَ ونةيثددة فدي ن واحددج ولددحلظ فج ارسددة ىددحه العػامددل وىدي
مةعدجدة مسيدا العػامدل الخدكانية؛ الذدجية؛ االجةزاعيدة؛ االقةذدادية والخياسدية وتفاعالتيدا مدع عسذدخ
رأس الزال البدخي وعالقة بالةسزية يخدةػجب تفكيد اَخ يسدجرج فدي إشدار نطدخي لزجاولدة تمزدذ تدأثيخ ىدحه
العػامددل عمددى تكددػيغ رأس الزددال البدددخي لمةعددخف والفي ددع لالنعكاسددات والةفدداعالت الزةبادلددة بغددخض

وضعيا أمام الزحصصديغ ومةحدحي القدخار فدي إشدار مساسدب مبسدي عمدى خمفيدة عمزيدة لذدياغة بعدس
الزقةخحددات لةجخدديغ رأس الزددال البدددخي لةرددزيسيا داخددل سياسددات تسزػيددة شدداممة ومخددةجيزة .ويزكسسددا
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قياس تكػيغ رأس الزال البدخي مغ خالل قياس إلتثاىات مكػناتو ولقدج اقةذدخت ىدحه الج ارسدة عمدى
اسةعخاض إلتثاه رأس الزال البددخي فدي مذدخ ومدا إذا كدان إيثابيدا أم سدمبيا مدع تردزيغ د ارسدة أثدخ
السػع االجةزاعي عمى اتثاه كل مكػن مغ مكػنات رأس الزال البدخي.

 -3-Iتشظيم الدراسة

ولقددج اس ددةيمت ى ددحه الج ارس ددة بزقجمددة حة ددى يزكسس ددا أن نةع ددخف عمددى مػض ددػعيا كك ددل ونم ددةزذ

أىزيةددو ثددع تددع عددخض لبعردا مددغ الج ارسددات الخددابقة الزختبصددة بزػضددػع الج ارسددة بدديء مددغ الةفذدديل،

تمي ذلظ عخض لزسيثية ىحه الجراسة يعقب ذلظ دراسة لةفاعل عسذخ رأس الزال البدخي مدع بعدس
مددغ العػامددل الخددكانية؛ الذددجية؛ االجةزاعيددة؛ االقةذددادية والخياسددية ولكددغ بعددجما نةعددخض إلددى رأس
الزددال البدددخي مددغ حيددث ماىيةددو ثددع أىددع مكػناتددو وأىزيةددو ووعددج االنةيدداء مددغ د ارسددة محةمددف عالقاتددو

السطخية مع العػامل الخابق اإلشارة الييا نذل إلى اتثاىاتو في مذخ وصػالَ في السيايدة إلدى بعدس
الزقةخحات لةجخيغ ىحا الزكػن اليام والجيػي أال وىػ رأس الزال البدخي لةجقيدق الةسزيدة االقةذدادية

واالجةزاعية .ودعسا ىسا نبجأ بالسقصة األولى وىي:
 -IIرأس السال البذري:

يعةبدخ رأس الزددال البدددخي مددغ أىددع مقػمددات تجقيددق الةسزيددة االقةذددادية واالجةزاعيددة وذلددظ اذا

مددا أحخددغ اسددةتزاره بددل ويزكددغ اعةبدداره الززخددظ الفعمدي بدمددام الةسزيددة .ولقددج كددان لطيددػر مفيددػم ججيددج
لمةسزيدة مدغ قبدل البخندامج اإلنزدائي لألمدع الزةجددجة حيدث عدخف الةسزيدة البددخية بأنيدا "تػسديع أخةيددارات
البدخ وقجراتيع مغ خالل تكػيغ رأس الزال االجةزاعي الحي يخةحجم بأكتخ درجدة مزكسدة مدغ العجالدة

لةمبية احةياجات األجيدال الجاليدة بدجون تعدخيس احةياجدات األجيدال الزخدةقبمية لمحصدخ" ،ولدحلظ يعةبدخ

تكد ددػيغ رأس الزد ددال البدد ددخي مد ددغ أىد ددع ميد ددام الةسزيد ددة البد د دخية والد ددحي يعد ددج أداة قػيد ددة لةجقيد ددق الةسزيد ددة
االقةذادية واالجةزاعية .ولحلظ فنندو مدغ الزخدمع بدو أن القدجرة االنةاجيدة ألي بمدج تعةزدج عمدى الخصديج
الزة دػافخ ل ددجييا مددغ رأس الزددال البدددخي وجددػدة نػعية ددو .وعمددى السكدديس فددنن قمددة رصدديج رأس الز ددال

البدخي وتجني نػعيةو يعػق السزػ االقةذادي ألي مثةزع .6

إال أن الفثددػة الكبيدخة القائزددة بدديغ الددجول الساميددة ومددغ بيسيددا مذددخ والددجول الزةقجمددة فدي مثددال

الةسزية االقةذادية تجةع عمى الجول السامية الةخكيد عمى االسدةتزار فدي رأس الزدال البددخي لإلسدةفادة

مغ فاعمية العامل االقةذادي لةجقيق تقجم سخيع مغ شأنو تقميز ىحه الفثػة.
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وعمددى سددبيل الزتددال ف دأن مذددخ قددج تددأخخت بدددكل واضددا عددغ البمددجان الساميددة الذدداعجة ف دي

تكػيغ رأس الزال البدخي لمقاسا بزةػسط سسػات الةعميعو مقارنة تججيجاَ مع ثالثة نزػر سديػية ارئدجة
لكػريا -تايػان -ىػنج كػنجو مسح عام  1960ونثج اآلن أن ىحه السزػر قج حققت سبقاَ عمى مذدخ
ف دي ت دخاكع رأس الزددال البدددخي بزددا يديددج عددغ خزخدديغ عامددا .وتقددجيخنا أن الفثددػة بدديغ مذددخ والسزددػر
اآلسيػية كانت سةطيخ بعجاَ أوسع لػ أخحنا في االعةبار نػعية رأس الزال البدخي والةي تػجج دالئل
قػيددة عمددى تددجنييا فدي مذددخ ،ويزةددج ىددحا الةددجني إلددى ميددجان الذددجة وغيددخ ذلددظ مددغ ميدداديغ الجيدداة،
فمحلظ ىسا يزكسسا القػل إجزاالَ ،أن رأس الزال البددخي الزةداح لزذدخ أيدا كدان مخدةػاه بجاجدة إلدى أن

يػضف بكفاءة في انةاج مقػمات الخفاة االنخاني لمزػاشغ الزذخي وىحا ما دفعسا إلى الكةابة في ىدحا
الزػضددػع بددأكتخ تفذدديال مددغ خددالل د ارسددة رأس الزددال البدددخي ومددغ ثددع كيفيددة االسددةتزار فيددو كػجددو
خخ لالسةتزار في الدباب .ولسبجأ ىسا بالزكػن األول وىػ الةعخيف.

 -1-IIماهية رأس السال البذري

يددخى بيكددخ ل1964و أن رأس الزددال البدددخي "مزاثددل لمػسددائل الزاديددة لإلنةدداج متددل الزذددانع

واآلآلت ويخ ددةصيع الف ددخد االسد ددةتزار فد دي رأس الز ددال البدد ددخي م ددغ خ ددالل الةعمد دديع والة ددجريب والخعايد ددة
الذجية ،وتعةزج الزحخجات بدكل جدئي عمى نخبة العائج مغ رأس الزال البدخي الزةػفخ" .10،9

ويذددف فخديددخك ىاروخددػن ل1974و رأس الزددال البدددخي عمددى أنددو "ىددػ عزميددة بسدداء الزعددارف

أيرا يذف تػدارو رأس الزال البدخي بأكتخ تججيجاَ
والزيارات والقجرات الكامسة في أفخاد الزثةزع" .و ً
مغ مثخد التخوة البدخية الكامسو في أي مثةزع ،فيعةبخه اسةتزارات مسةثو تةثخج في األشحا وىحا
يد ددزل الزي ددارات والق ددجرات والك دديع والسة ددائج الذ ددجية لإلنف دداق عم ددى الةعم دديع وود دخامج الة ددجريب والخعاي ددة
الذجية  .4ولدحلظ يعةبدخ مدغ أول مقػمدات قدجرة الزثةزدع عمدى الةسزيدة .وال يعةبدخ رأس الزدال البددخي

دالة فقط في كع البدخ ولكغ الزيع ىسا ىػ الكيف ألن الكع الكبيدخ مدع كيدف مةدجن يعةبدخ مدغ أسدباب

الةحمددف والفقددخ فدي الكتيددخ مددغ الزثةزعددات وىددحا يةفددق مددع مبددجأ أفالشددػن القائددل بددأن "نػعيددة االنخددان

أكتددخ أىزيددة مددغ عددجد األف دخاد وكزيددةيع" .ونذددل ىسددا إلددى الخ دؤال اليددام وىددػ ىددل رأس الزددال البدددخي
الزػجػد في ىحا الزثةزع مخةحجم أم ال؟ .9
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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

حكيقة فننسا نثج أنو في بعس الزثةزعات يةع تأىيل الصاقة الكامسو لمبدخ ،ويبجأ ىدحا الةأىيدل

مدغ الصفػلددة الزبكدخة لمفددخد وىدي الفةدخة الدمسيددة الةدي يحمددق فييددا رأس الزددال البدددخي ثددع يةبمددػر فدي سددغ
الدددباب وص دػالَ إلددى مخددةػيات راقيددة مددغ اآلداء ف دي كددل مثدداالت الةسزيددة .أمددا ف دي مثةزعددات أخددخى

فيعدداق تبمددػر ىددحه الصاقددة الكامسددة وتددؤدي بيددا إلددى أداء مةددجن ف دي كددل مثدداالت الةسزيددة .إجزدداال ،فددنن

وجددػد شددباب يةزةعددػن بذددجة جيددجة ومعددجالت الةجدداق عاليددة بددالةعميع ف دي كددل مخاحمددو يزددتال األسدداس
وحث اخ الداوية لةخاكع رأس مال بدخي قػي وفاعل وكسةيثة لجخغ اسدةتزاره فنندو يزتدل أحدج أىدع الصدخق

فاعميددة ف دي تجقيددق تسزيددة شدداممة عمددى مخددةػى األف دخاد وعمددى مخددةػى الزثةزددع الزجم دي وعمددى مخددةػى
الجولة ككل.

 -2-IIمكونات رأس السال البذري

يقددجم دليددل األمددع الزةجددجة لمةسزيددة البد دخية أروعددة مؤش دخات أساسددية لةكددػيغ رأس الزددال البدددخي

وىي كاآلتي-:





معجل القخاءة والكةابة ل 15سسة +و.

نخبة القيج بالةعميع األساسي والتانػي.

الخكان ل 15سسة +و الجاصميغ عمى مؤىل ثانػي أو أعمى.

الزدةغمػن بالزيغ العمزية والفسية ل %مغ إجزالي العامميغو.
وإذا نطخنا إلى ىحه الزكػنات نثج أن التالث مكػنات األول تةعمق بالةعميع بيسزا الزكػن

الخابع يةعمق بالعزل .وتأتي األمية واسةزخار حخمان بعس األشفال مغ الةعميع األساسي في مقجمة

مججدات تخاكع رأس الزال البدخي وذلظ ألن الةعميع واكةخاب القجرة عمى الةعمع ىزا األداة الخئيخية
لبساء القجرات البدخية والجذػل عمى العزل الزساسب واكةخاب الزعخفة الالزمة لألفخاد والزثةزعات

لةصػيخ إمكانياتيا ،وغسي عغ القػل أن ىحه األىجاف جدء اليةث أد مغ الةسزية البدخية وأن بساء رأس

مال بدخي ارقي السػعية يختبط أساساَ بثػدة الةعميع -لحلظ فقج أكج اإلعالن العالزي لجقػق اإلنخان
عمى حق كل إنخان في الةعميع وعمى ضخورة تػفيخه بالزثان لمثزيع وخاصة في الزخاحل األساسية

مسو -غيخ أن تجقيق إتثاىات إيثابية في مكػنات رأس الزال البدخي ال تةجقق مغ تمقاء ذاتيا

بزثخد وجػد نطام لمةعميع فالػاقع أن السثاح يةػقف عمى عػامل مةعجدة تزةج جحورىا مغ وجػد بياة
* ثزًبهج األهن الوتحدح اإلًوبئي" .تقزيز التٌويخ الجشزيخ لعبم ."7117
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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

داعزة لزساخ الةعميع تةكػن مغ وعي الفخد ثع الزثةزع ومػقفو مغ الةعميع وإدراكو لفائجتو في تجقيق

ىحه األىجاف .إ ًذا فالزيع ليذ فقط االعةخاف بأىزية الةعميع وما يةختب عميو مغ الجذػل عمى
العزل الزساسب ،لكغ األكتخ أىزية ىسا ىػ كيف يؤدي نطام الةعميع الفعال راقي السػعية إلى تعديد

تمظ القجرات الةي تزتل القػة الجافعة نجػ العزل والةسزية بكل جػانبيا .فالبج إذا مغ تكامل مسطػمة
الةعميع والعزل لةجفيد تخاكع رأس الزال البدخي وىػ ما يقػد إلى تجقيق وتجعيع السزػ االقةذادي ،4

ولخػف نةعخض الحقاَ في ىحه الجراسة لكياس إتثاىات رأس الزال البدخي مغ حيث كػنيا إيثابية
أم سمبية.
 -3-IIأهسية رأس السال البذري
لقددج أكددج االقةذدداديػن عمددى اخددةالف تػجيدداتيع عمددى أىزيددة دور التددخوة البد دخية ألي مثةزددع
وتأثيخىددا االيثددابي ف دي عزميددة الةسزيددة الددداممة ،وتبددخز أىزيددة رأس الزددال البدددخي ف دي كػنددو يزتددل أىددع
مذددادر التددخوة فددال تكددػن ىسدداك فاعيميددة لعساصددخ األنةدداج الزاديددة بددجون العسذددخ البدددخي ،وقددج أدى
الةصددػر الةكسػلددػجي ف دي شددخق اإلنةدداج الججيتددة إلددى تبددؤ العسذددخ البدددخي مػقددع الذددجارة ف دي قيددادة
الةصدػر مزددا أسددةمدم ضدخورة رفددع مخدةػى أعددجاده وأكخدابو ميددارات تعميزيددة وتجريبيدة ليػاكددب ىددحه السقمددة
.20
العمزية والةكسػلػجية الزذاحبة لمعزمية االنةاجية
ولعل مغ أوائدل مدغ تجدجثػا عدغ أىزيدة رأس الزدال البددخي ىدػ الفخيدج مخشدال ل1930و والدحي

يؤكج في أرائو عمى الجور األساسي الحي يؤديو اإلنخان في إنةاج الخمع ونزدػ االنةداج وتصدػره وأىزيدة
الةعميع في رفع انةاجية الفخد وذلظ ألن األنخان بالعمع والزعخفة والصزػح والقدجرة عمدى االبدجاع يخدةصيع
أن يخحخ كدل قدػي الصبيعدة ومذدادرىا ومدا فدي بداشغ األرض ومدا فػقيدا لذدالجو واالرتفداع بزخدةػى

معيدةو وتػفيخ الجياة الكخيزة لو ،وقج أشار مارشال إلى أن أىع أسةتزار لدخأس الزدال ىدػ "االسدةتزار

البدخي"  .17تبع ذلظ العجيج مغ الجراسات والةي أكجت عمى ما يخةصيع رأس الزال البدخي أن يخاىع

بددو فدي الةسزيددة .حيددث كددان لددو دو اَر واضددجاَ فدي تثددارب اقةذدداديات كتيددخ مددغ الددجول والةدي اسددةتزخت
دةتزار ضددحزا ف دي الةعمدديع وتسزيددة الزيددارات وأدت البجددػث الة دي أجخيددت حددػل الةعمدديع إلددى تػضدديا
اسد ًا
الذددمة بدديغ رأس الزددال البدددخي والةسزيددة وىددحه البجددػث قددج أجزعددت عمددى أن تدخاكع رأس الزددال البدددخي

ىػ أقػى مجخكات الةسزية .5

ولقج أحجثت نطخية رأس الزال البدخي واألبجداث الزختبصدة بيدا فدي مثدال الةعمديع والةدي قدجميا

شػلةد في الخةيسيات انقالبا في الزفاليع االقةذادية الةقميجية الخائجة فزغ خدالل ىدحه السطخيدة أوضدا
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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

شػلةد أىزيدة رأس الزدال البددخي والةدي قدج تفدػق أىزيدة رأس الزدال الزدادي فدي تجقيدق معدجالت أسدخع

لمةسزية ،وحاول البجث عغ تفخيخات أكتخ فاعمية لةفخيخ الديادة في الدجخل فخدعى إلدى تجػيدل االنةبداه

مددغ مثددخد اإلىةزددام بالزكػنددات الزاديددة ل دخأس الزددال البدددخي إلددى الػصددػل لسطخيددة السددةتزاره لةجقيددق
الةسزيدة االقةذدادية  .20ولقدج أسديع مفيدػم شدػلةد لالسدةتزار فدي رأس الزدال البددخي إسدياماَ كبيد اَخ فدي
السطخيددة االقةذددادية حيددث أشددار إلددى ضددخورة اعةبددار ميددارات وتعمدديع ومعخفددة الفددخد شددكالَ مددغ أشددكال

رأس الزدال الدحي يزكددغ االسدةتزار فيدو .ومددغ وجيدة نطدخه أيرددا أن ىدحا السدػع مددغ االسدةتزار وخاصددة

في مثال الةعميع وىػ مغ أىع مكػنات رأس الزال البدخي كزا سبق وذكخنا ،فقدج حقدق معدجالت أسدخع
لمةسزيددة ف دي الزثةزعددات الغخويددة عزددا حققددو االسددةتزار ف دي رأس الزددال الزددادي .ومددغ ىسددا يزكسسددا أن

نحمددز إلددى أن ت دخاكع رأس الزددال البدددخي عددالي الثددػدة يعةبددخ بجددق الثدػاد الددحي يقددػد قدداشخة الةسزيددة
وخاصة في الجول اآلخحة في السزػ .ىحا ىػ الثانب الزددخق إذا مدا أحخدغ اسدةتزاره مدغ حيدث جدػدة

الةعميع وتسزية الزيارات ولكغ عمى السكيس تزاماَ اذا ما لع يجخغ ىحا االسةتزار بفاعمية وخاصة فدي
مذدخ مددغ حيددث افةقددار الجذدديمة الةعميزيددة لقددػة العزددل إلددى الكتيددخ مددغ الكفدداءات والزيددارات الةعميزيددة
وأيرداَ مددغ حيددث الخددمػكيات الرددخورية الة دي تف دي بزةصمبددات سددػق العزددل ،ىددحا باإلضددافة إلددى مسدداخ
الخكددػد االقةذددادي فددنن البصالددة بزحةمددف صددسػفيا سددػف تصددل بػجييددا بقددػة وىددػ مددا ن دخاه اليددػم ف دي

مذخ ،وفي ىحه الجالة تكػن الزجذمة حجوث أمدخيغ ىزدا تبجيدج رأس الزدال البددخي وانةددار البصالدة

مزا يؤدي إلى انةدار الفقخ بأوسع معانيو .4

ولحلظ كزا جاء في تقخيخ الةسزية اإلنخدانية العخويدة لعدام  ،2016تجدت عسدػان "الددباب و فداق
الةسزيددة اإلنخددانية ف دي واقددع مةغيددخ"" :أن االسددةتزار ف دي الدددباب وتزكيددسيع مددغ االنح د اخ ف دي عزميددات
الةسزية أولػيدة حاسدزة وممجدة فدي حدج ذاتيدا وشدخ أساسدي لةجقيدق تقدجم ممزدػس ومخدةجام فدي الةسزيدة
واالسةقخار لمزسصقة بآسخىا .ويقري تزكيغ الدباب تعديد قجراتيع ،وىػ مدا يخدةػجب تجخديغ مسطػمدة
الحدجمات األساسدية وخذػصددا فدي مثدالي الةعمدديع والذدجة كزددا يةعديغ تػسديع نصدداق الفدخ

الزةاحددة

الئق ددا ،ووياددات سياسددية تد ددثع حخيددة الةعبي ددخ والزد دداركة
لمدددباب مددغ خددالل اقةذ دداديات تػلددج عزد ًدال ً
الفاعمة ،ونطع اجةزاعية تعدز الزخاواة" .

* ترنايج األيى انًتحدج اإلنًائي -انًكتة اإلقهيًي نهدول انعرتيح" ،تقرير انتنًيح اإلنسانيح انعرتيح نهعاو  -2116انشثاب وآفاق
انتنًيح اإلنسانيح في واقع يتغير".2116 ،
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دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

نسةقل اآلن إلى نقصة ىامة وىي األشخ السطخية لعالقة رأس الزال البدخي ببعس مغ العػامل
الخددكانية؛ الذددجية؛ االجةزاعي ددة؛ االقةذ ددادية والخياسددية حة ددى يزكسسددا االقةد دخاب م ددغ مسدداشق الة ددأثيخ
والةددأثخ فيزددا بيددسيع مددع الةخكيددد عمددى العػامددل الخددكانية ،ووذددفة خاصددة العالقددة مددا بدديغ رأس الزددال

البدخي والةخكيب العزخي وذلظ مغ خالل الججيث عغ ضاىخة "الشافذة الديسوجرافية".
 األطــــر الشظرعــــة لعاقــــة رأس الســــال البذــــري بــــبع

مــــل العوامــــ الدــــكانية االقترــــادية

االجتساعية الرحية والدياسية وأثر ذلك على التشسية االقترادية واالجتساعية

ويزكسسا وضع اإلشار السطخي لعالقة العػامل الزحةمفة بخأس الزال البدخي مغ خالل الدكل ل1و.

شك ( :)0األطار الشظري لعاقة رأس السال البذري ببع

مل العوام الدكانية االقترادية االجتساعية

الرحية والدياسية

رأس انًال انثشري

انعوايم انسكانيح
 الشواج االًجبة الىفيبد الهجزح -التزكيت العوزي

انعوايم االقتصاديح واالجتًاعيح وانصحيح
 االًتبجيخ اإلعبلخ األهبى االجتوبعي وضع الوزأح الوستىي الصحي -هستىي التغذيخ

انعوايم انسياسيح
 الديوىقزاطيخ -الوشبركخ السيبسيخ

السردر :إعداد الباحث.

 -0رأس السال البذري والعوام الدكانية (الزوا  -اإل نجاب -الوفيات -الهجرة -التركيب العسري)
أ -رأس السال البذري والزوا

كزددا سددبق وذكخنددا أنددو لةكددػيغ ت دخاكع أرسددزالي يخددةتزخ ف دي البدددخ البددج مددغ االىةزددام بددالةعميع

والةددجريب والزخددةػى الذددجي .ومددغ خددالل ذلددظ يزكسسددا أن نددجرك أن الدددواج يزكددغ أن يددؤثخ عمدى رأس
الزال البدخي مغ خالل ضاىخة مغ الطػاىخ الزسةدخة في بمجان العالع السامي ومغ ضزسيا مذخ وىي

ضاىخة "الدواج الزبكخ" والةدي تعدج مدغ الطدػاىخ الزسجرجدو تجدت مػضدػع العسدف ضدج الزدخأة والةدي كتدخ
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الجددجيث عسيددا ف دي اآلونددة األخي دخة .ىددحه الطدداىخة ومددا يعقبيددا مددغ الةخددخب مددغ الةعمدديع وحخمانيددا مددغ
مػاصمة الةعميع والةدجريب

13،14

وذلدظ بنعةبدار أن حذدػل الزدخأة عمدى الةعمديع يعةبدخ رفاليدة وامةيانيدا

عزدال مدا ،يعةبدخ خخوجدا عدغ تقاليدج الزثةزدع .فدنذا تكمزسدا بدأكتخ تفذديال عدغ األميدة ومدا ليدا مدغ أثدخ

سمبي عمى تكػيغ رأس الزال البدخي نثج أنو في عام  2017بمغت نخبة األمية بالسخبة لإلناث في

مذددخ  %30.8وى دي نخددبة الالت دي ال يعددخفغ الق دخاءة والكةابددة مددغ إجز ددالي الخددكان فددي فاددة عزخيددة

معيسددة ،وىددحا باإلضددافة إلددى أن البسددت بددجون حذددػليا عمددى الةعمدديع تةثددو إلددى الدددواج قبددل نرددثيا
وتةجػل مغ وضع إعالة مغ قبل والجىا إلدى وضدع إعالدة مدغ قبدل زوجيدا دون تجقيدق إضدافة حكيكيدة

ألسختيا أو مثةزعيا.

وإذا كسا مازلسا نةججث عغ أمية قخاءة وكةابدة بيسزدا ىدحا الةعخيدف لألميدة قدج انةيدى الكدالم عسدو
مسح زمغ بعيج في كل الجول الزةقجمة لزا تزتمو األمية وما يةبعيا مدغ انعدجام الةدجريب إلدى تبجيدج لدخأس
الزال البدخي في ىحه الزثةزعات ،فسثج أيرا ليحه الطاىخة عالقة سمبية بالزخةػى الذجي قج تؤدي
في كتيخ مغ األحيدان إلدى وفيدات األميدات وأشفداليغ فدي مذدخ فبدالخغع مدغ الثيدػد الزةػاصدمة لمجدج
مسيددا وجددج أنددو شبقداَ لمزخددا الددجيزػجخافي الذددجي لعددام  2014تبمددن نخددبة السخدداء الالتدي تدددوجغ قبددل

بم ددػن س ددغ ال  16س ددسة حد دػالي  ،18 %6.2مز ددا يعسد دي حكيق ددة وجػدى ددا وأير ددا حكيق ددة تأثيخى ددا عم ددى
الزخةػى الذجي لمزثةزع ككل وعمى الزخأة والصفل بذفة خاصة.
إجزاال ،فدنن األميدة وانعدجام الةدجريب وإعدةالل الذدجة سدجود تقدف أمدام تدخاكع رأس مدال بددخي
فاعل ومؤثخ ،ذلظ ألن الزخأة مغ الساحية الكزية مؤثخة بدجة مغ خالل األم -األخت -الدوجة لسذف
الزثةزد ددع ومد ددغ الساحيد ددة الكيفيد ددة لمزثةزد ددع كمد ددو .ىد ددحه الخد ددجود تعس د دي عد ددجم تجقيد ددق تسزيد ددة اقةذد ددادية

واجةزاعية.

ب -رأس السال البذري واإل نجاب

إن العالقة بيغ اإلنثاب ورأس الزال البدخي يزكغ السطخ إلييا خاصة في الجول السامية عمى

أنيدا عالقددة تبادليددة عكخدية ،فسثددج أن كتدخة اإلنثدداب مدع ضددعف الزدػارد بكددل صدػرىا تددؤدي إلددى عددجم
 الجهبس الوزكشي للتعجئخ العبهخ واإلحصبء ،تعداد السكبى والوسبكي والوٌشآد.7102 ،
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قجرة الجولة عمى االسةتزار في الزثاالت الةي تكدػن رأس الزدال البددخي ومدغ أىزيدا الةعمديع والةدجريب

والذددجة و....إل د  .فيث دب تددػفيخ مخددةػى تعميز دي ارق دي يخفددع كفدداءة األف دخاد ويددؤىميع لمكيددام بدداألدوار
اإلنةاجيددة الزةزي ددة الزسػشددة بيددع ،وأيرددا عددجم تددػفيخ مخددةػى صددجي مساسددب يرددزغ وجددػد مثةزددع

معدافى صددجيا ويةزةددع بجالددة مددغ الخفدداه الةامددة مزددا يدددكل وودداالَ مة اديددجاَ عمددى ىددحه الددجول .ولسخكددد ىسددا
بذددفة خاص ددة عمددى الةعم دديع فسث ددج أن اإلرتق دداء بزخددةػى الةعم دديع وىددػ الزك ددػن األساسددي لد دخأس الز ددال
البد ددخي م ددغ حي ددث اآلداء واألى ددجاف ل ددو أنعك دداس ج ددػىخي عم ددى مع ددجالت الحذ ددػوة .فد دنن الػال ددجيغ
الزةعمزيغ لدجييع إتثاىدات وأنزدا ثقافيدة ججيدجة تةثدو بيدع لمزيدل إلدى االكةفداء بعدجد قميدل مدغ األشفدال

مع تسطيع لػقت إنثابيع ألنو بزفيػم الةكمفة والعائج نثج أن تكمفة فخصة الجذػل عمى شفل إضدافي

تكػن أكبخ بالسخبة لألم الزةعمزة ألنيا يزكغ ليا أن تعزل وتقةسز أج اَخ أكتخ مغ األم غيخ الزةعمزة،

ولحلظ فنن تكمفة حزميا ورعايةيا لصفميا تكػن عمى حخاب خخارة الكتيخ مغ دخميا .وثزة سبب خدخ
يثعددل الزددخأة الزةعمزددة أقددل إنثاب داَ في دي قددج تدوجددت مةدداخ اَخ بعددج انةيائيددا مددغ الةعمدديع وأيرددا لػعييددا
.13
بزدداكل االنثداب الزبكدخ ،فسثددج ىسدا أن الةعمديع يمعدب دو اَر جػىخيددا فدي انحفداض مخدةػى اإلنثدداب
ومغ ناحية أخدخى فدنن ارتفداع تكداليف الةعمديع فدي الدجول الساميدة وخاصدة فدي ضدل إجدخاءات اإلصدالح
االقةذددادي ومددا تبعددو مددغ تجزددل األس دخة ذات الجثددع الكبيددخ أعبدداء ماليددة مة اديددجة ال تخددةصيع بالفعددل

مثابيةيا ،فقج حالت دون إقبال قصداع كبيدخ مدغ الخدكان عمدى الةعمديع أال وىدع الفقدخاء أو عمدى األكتدخ
الةجد دداقيع بةعمد دديع أقد ددل ف د دي مخد ددةػى الثد ددػدة ويقةذد ددخ عمد ددى د ارسد ددة تحذذد ددات ف د دي األغمد ددب ميسيد ددة

لمةػسصةو حةى يةزكسػا مغ الةحخج مبك اَخ لمعزل .23

باإلضددافة إلددى مددا سددبق يزكسسددا القددػل بددأن االنحفدداض ف دي معددجالت اإلنثدداب والػصددػل إلددى
الزعجالت الزخغػب فييا يؤدي إلى بساء أسخة صغيخة  -واألسخة الذغيخة -تدؤدي بدجورىا إلدى اسدةتزار

أكبخ في الةعميع والذجة لعجد أشفال صغيخ مةػقع لدو أن يعدير حيداة شػيمدة ونةيثدة ليدحا االسدةتزار

يةخاكع رأس مال بدخي فاعل يزتل قػة عاممة أكتخ إنةاجية تجقق مخةػى أجدخ مختفدع ومخدةػى معيددة

أفرددل 1يقددػد قدداشخة الةسزيددة .باالضددافة إلددى مددا سددبق ،يزكسسددا أيرددا السطددخ مباش دخة لمعالقددة مددا بدديغ
اإلنثد دداب وانحفد دداض مخد ددةػيات الزعيدد ددة فسثد ددجىا أيرد ددا تبادليد ددة عكخد ددية فكزد ددا أن ارتفد دداع معد ددجالت

الحذدػوة تددؤدي إلددى انحفدداض مخدةػيات الزعيدددة ،فننددو يزكددغ أيرداَ السطدخ إلددى أن مددغ يعيدددػن فدي
مخةػيات معيدية مسحفردة عدادة يخيدجون إنثداب عدجد كبيدخ مدغ األشفدال إلسدةحجاميع كدأدوات لثمدب
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الزال مغ خالل عزميع ألنيع يزتمػن الدكل الػحيج مغ األمدان االجةزداعي لمػالدجيغ فدي الكبدخ  4وفدي
ىحه الجالة أيراَ يخةزخ ىؤالء البخصاء في الجوران في ىحه الجمقة الزفخغة.
إجزاالَ ،فنن السزػ الخكاني الزختفع مدغ خدالل ارتفداع معدجالت الحذدػوة وانحفداض مخدةػيات

السزدػ االقةذددادي يعزددالن عمددى مدؤازرة كددل مسيزددا لمخددخ لحمددق مذديجة مةخددقة تعزددل بذددػرة مخددةزخة
عمى جحب الزديج مدغ الخدكان إلدى مخدةػى معيددي مدسحفس ،ومدع إتخداع ىدحه الزذديجة وتفداقع قػاىدا

الحاتية تةخع ضاىخة الفقخ ومايةبع ذلظ مغ مداكل تعػق تجقيق تسزية اقةذدادية واجةزاعيدة فالبدج مدغ
العزل عمى فظ شباك ىحه الزذيجة وتجخيخ الػاقعيغ في حباليا أو عمى األقل مسع الزديدج مدغ الػقدػع

في قبرةيا.
جـ  -رأس السال البذري والوفيات

نطخ ألن اإلنخان ىػ الزكػن الخئيخي لخأس الزال البدخي فنن فقجانو بالػفاة يعسي عجم وجػد
اً
رأس مال بدخي مغ األساس .ووالةالي فنن الػفداة نةيثدة وجدػد ووداء أو مدخض ونةيثدة لمجدخوب تعسدي
حخمان ىدحا الزثةزدع مدغ تدخاكع رأس مالدو البددخي .وودالسطخ إلدى دول الزسصقدة ومدغ بيسيدا مذدخ نثدج

أنيددا عانددت ولخددسػات شػيمددة مددغ االسددةعزار ومددا تبددع ذلددظ مددغ مقاومددة مخددةزخة حةددى االسددةقالل وكددان
الددتزغ األكبددخ ىددػ دمدداء أبسائيددا ،ثددع تبددع ذلددظ حددخوب لخددسػات شػيمددة لددجول الزػاجيددة مددع إسدخائيل ومددا
تبعدو أيردا مدغ فقدجان لحيدخة شدباب اوشدانيع .ثددع نثدج أن ىدحه الدجول تعخضدت شدأنيا شدأن الكتيدخ مددغ
دول العددالع لألوواددة وأىزيددا الكددػلي اخ والةدي حذددجت اآلالف مددغ األرواح فدي الزاضدي ،ونةيثددة الزديدداد
الخعايددة الذددجية تددع القردداء عمددى الكتيددخ مددغ ىددحه األوواددة مددع بقدداء بعددس األم دخاض الزةػشسددة فزددتال

تػجج في اليزغ الزالريدا وفدي مذدخ البميارسديا والةدي تذديب نخدبة كبيدخة مدغ شدباب الخيدف وتخدةسدف
الذددجة والزددال .وتبددحل الجكػمددة الزذ دخية جيددػدا مكتفددة لمقردداء عمددى ىددحا الزددخض الزخددةػشغ عددغ
شخيق زيادة الخعاية الذجية والةػعية عغ شخيق كل وسائل اإلعالم لزػاجية ىحا الزخض لزا لدو مدغ

محاشخ اجةزاعية واقةذادية وصجية مزا قج يؤدي إلى انييار جيدل كامدل مدغ شدباب الخيدف فدي فادة

عزخية مسةثة وما لو مغ عػاقب عمى الزخدةػى الدحذدي والزثةزعدي تدؤدي بدالفخد واألسدخة إلدى مديدج
مغ االندالق إلى مخةػيات معيدية مةجنية ،أيرا تؤدي بالزثةزعات الزجمية إلى مديج مدغ االسدةسداف
نةيثددة لزجدداولةيع تغصيددة تكدداليف العددالج وأيرددا لسخدديج اجةزدداعي مةيميددل نةيثددة لػفدداة عائددل األس دخة
ومديج مغ اليةع والفقخ ألسدختو ،ومتدال البميارسديا فدي مذدخ متدل أي مدخض مةدػشغ فدي أي دولدة مدغ
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الجول السامية .وأيرا نػد ىسدا أن نمزدا إلدى وجدػد بعدس العدادات الةدي ليدا تدأثيخ سدمبي عمدى الػضدع
الذجي وما يةبعو مغ تجىػر يؤدي إلى الػفاة وأكبخ متال عمى ذلظ "االدمان" بكدل صدػره ومالدو مدغ

تددأثيخ ضددار عمددى الػضددع الذددجي ألف دخاد األس دخة ي دؤدي إلددى الػفدداة ووحاصددة لمدددباب صددغار الخددغ،
4

ونةيثة ما سبق وجػد مد ًيجا مغ الخجود أمام تجقيق تسزية اقةذادية واجةزاعية.
د -رأس السال البذري والهجرة

يزكددغ السطددخ إلددى تددأثيخ اليث دخة عمددى رأس الزددال البدددخي عمددى أنددو تددأثيخ عكخ دي ألن اليث دخة
عزمية انةقائية تدزل الدباب وخاصة الحكػر بعدجما أتزدػا تعمديزيع وتدجريبيع ومدا صداحبو مدغ اسدةتزار
وجو ليدع انةطدا اَر لفةدخة جسدي التزدار ،فسثدج أن الددباب فدي ىدحه الجالدة يةػجدو بعصائدو إلدى الحدارج مزدا
يجدخم بمدجه الكتيدخ مدغ الحبدخات وخاصدة إذا كاندت خبدخات ندادرة فيزدا يخدزى "بهجـرة العقـول" .والدحي
يعسي فقجان البمج األصمي لخأس مال بددخي مةزيدد ،وسدمب لزثةزدع الكفداءات مدغ البمدجان والةدي غالبدا
مددا تكددػن بمددجان ناميددة ومسيددا بددالصبع البمددجان العخويددة ووذددفة خاصددة مذددخ مزددا يرددعف مددغ فددخ
الةسزيددة فييددا ألن ىددحا الزثةزددع ال يثسدي أيددة مكاسددب مقابددل الةكمفددة الةاريحيددة الةدي تكبددجىا فدي تكددػيغ
وتعميع وتجريب الزياجخ .ووالةالي فننسا نثج في السياية عثد فدي الكفداءات الةدي كدان يزكدغ ليدا قيدادة
قدداشخة الةسزيددة ووالةددالي تددجني إلنةاجيددة عساصددخ الكفدداءات الباقيددة فدي بمددج الزسدددأ لالبمددج الزخسددلو .وفدي
دراسة ألثخ الحخارة الساجزة عغ ىثخة ذوي الزيارات العالية ،والحي عادة ما يخزى "نديدف العقدػل"،
عمددى السزددػ االقةذددادي لبمددج الزسدددأ ،وتددع قيدداس ىددحه الحخددارة باسددةحجام مفيددػم "الحخددائخ الزةخاكزددة
لمةعم دديع الع ددالي" .وت ددع أير ددا اخةب ددار العالق ددة ب دديغ الةغي ددخ ف ددي الس دداتج الزجم ددي اإلجز ددالي لمف ددخد الػاح ددج
والحخ ددارة الزةخاكز ددة ف ددي بعد ددس بم ددجان الزسد ددأ العخوي ددة لالث ادئد ددخ ،مذدددخ ،األردن ،لبس ددان ،الزغد ددخب،
الخ ددػدان ،س ددػريا ،وت ددػنذو .وق ددج تػص ددمت الج ارس ددة إل ددى وج ددػد نة ددائج ذات دالل ددة إحذ ددائية عم ددى أن
الحخددائخ الةخاكزيددة لمةعمدديع الع ددالي والتددانػي تقمددل السز ددػ االقةذ ددادي الزجم ددي ،ف ددي حدديغ تديددج السة ددائج
.12
اإلجزالي الزجمي في حالة الةعميع اإلعجادي
إجز دداال ،يزكسس ددا الق ددػل أن اليثد دخة الحارجي ددة فد دي مثزمي ددا تر ددخ ب ددالةكػيغ ال أخس ددزالي البد ددخي
الحددا ببمددج الزسدددأ مزددا يددؤدي إلددى تبدداشؤ فدي تجقيددق تسزيةيددا االقةذددادية وإشالددة الػقددت الددحي يزكددغ
فيو ليحا الزثةزع مغ االنصالق إلى تجقيق تسزية شاممة.

 فزجبًيً ،بدر".7111 .هجزح الكفبءاد هي الىطي العزثي في هٌظىر إستزاتجيخ لتطىيز التعلين العبلي" ،هزكش الوشكبح للجحث ،هصز.
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هـ -رأس السال البذري والتركيب العسري

يزكسسا ىسا الةعخف عمى شبيعة العالقة بيغ الةخكيب العزخي ورأس الزال البددخي حيدث يزكسسدا

مغ خالل تعخفسا عمى الةخكيب العزخي ألي مثةزدع رسدع اليدخم الخدكاني والدحي يعدج بجدق لػحدة مخئيدة
تعكذ الزثةزع مغ الساحية االقةذادية واالجةزاعية أكتخ مغ أنو مثخد تذدػيخ لمػضدع الدجيزػجخافي

ليددحا الزثةزددع فيددػ يقددجم صددػرة مثةزعيددة عددغ حاضددخ ىددحا الزثةزددع ومخددةقبمو ،وأىددع مددا يددخى فدي ىددحه

الذددػرة مددا إذا كددان ىددحا الزثةزددع فة دي أم ال .فددالزثةزع الفة دي ىددػ الددحي يةزيددد بنتخدداع قاعددجة ىخمددو
الخكاني مزا يعسي زيادة نخبة سكانو في األعزار الذغيخة وحةى سغ الدباب وىحه الفاة العزخية ىدي

الةي يحمق ويةكػن فييا رأس الزدال البددخي والدحي يعدج بجدق االسدةتزار الجكيقدي ألي مثةزدع يخيدج أن
يةقجم بجق .وىحا االسةتزار يبجأ مدغ الصفػلدة الزبكدخة وحةدى الددباب .ولقدج أدركدت كدل الدجول وخاصدة

الزةقجمة مسيا أىزية الدباب كعسذخ فاعل في إحجاث الةسزية في الزثةزع حيدث أندو الصاقدة الزةفثدخة
إلحجاث أي تغييدخ إيثدابي فدي أي مثةزدع إذا مدا تدػفخت لدو كافدة االمكاندات لالسدةتزار فيدو مدغ جيدة
الةعميع والةجريب وتأىيمو ليكػن عسذخ مبةكخ .4

وىسددا نددػد الجددجيث عددغ ضدداىخة تخددزى "الشافــذة الديسوجرافيــة"

24،19،15

وى دي فخصددة فخيددجة مددغ

نػعيا في تاري الزثةزعات تججث لزخة واحدجة وايردا لزدجة مجدجودة "حدػالي جيدل" وىدي الزخحمدة الةدي

يبمن فييا مثةزع ما الحروة في حثع الخدكان فدي قدػة العزدل مقابدل أدندى نخدبة لمخدكان الزعداليغ يعقدب
ىحه الزخحمة خمل بيغ الخكان في قػة العزل لالسدصيغ اقةذادياو والخكان الزعاليغ ،خاصة وأن عجد
الزخددسيغ يدددداد تفاقزددا مددع الدددمغ .ولددحلظ في دي تعددج بجددق فخصددة تاريحيددة ،ألنيددا تعكددذ ارتفدداع نخددبة

الخكان في سغ العزدل ومدا يةبعدو مدغ زيدادة فدي القدػة العاممدة كأعدجاد وكننةاجيدة مجققدة مخدةػى أجدػر

مختفع ومخةػى معيدة أفردل ،وعمدى الثاندب االخدخ يكدػن انحفاضداَ لزعدجل االعالدة  ،11ىدحا الػضدع
سػف يؤدي إلى زيادة في الزجخخات ألن األفدخاد فدي سدغ العزدل يجققدػن أعمدى مخدةػى مدغ مخدةػيات
اإلدخار ،ومغ ثع االسةتزار مزا يعكذ أثخ جػىخي مباشخ لةجقيق نزدػ اقةذدادي كبيدخ ال غسدى عسدو
إلحجاث نيرة حرارية ليحه الزثةزعات.
وتأتي ىحه السافحة لالفخصةو الجيزػجخافية كةابعة لالنةقدال الدجيزػجخافي فدي الدجول الساميدة ومدغ
بيسيا مذخ نةيثة لمةغيخات في مخةػيات الزػاليج والػفيات في شكل انحفاض في معجالت الحذػوة،
فسثددج أن األف دػاج الخددابقة لمةجددػل الددجيزػجخافي ذات الحذددػوة الزختفعددة وصددمت إلددى سددغ العزددل مزددا
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سدداىع فدي انحفدداض معددجل اإلعالددة وذلددظ إلددى حدديغ إتخدداع مثةزددع الزخددسيغ  ،15ووعبددارة أخددخى يزكددغ

القػل بأن االنةقال الجيزػجخافي وما يعكبو مغ تغيدخ فدي الةخكيدب العزدخي لدو تبعدات اقةذدادية معسػيدة

وىحا يخجع إلى االخةالف الكبيخ في الخمػك االقةذادي والصمب في كل فاة عزخية.

ولكغ في الػاقع فنن تأثيخ االنةقال الجيزػجخافي يعةزج أساساَ عمى شبيعة سػق العزل في ىحه

دادر عمدى المجداق بالديدادة فدي قدػة
الجولة وأيرا عمى ليكل اإلنةداج بيدا .فداذا كدان ىدحا اقةذداد غيدخ ق اَ
العزل فنن ذلظ سػف يؤثخ سمبيا عمى مخةػى األجػر .والػضع العكخي صجيا ألنو سػف يكػن لو

تأثيخ إيثابي عمى معجل اإلدخار الجكػمي وىحا يزكغ حجوثو نط اَخ الرتفاع قيزدة الردخائب الزجذدمة
في ضػء زيادة القػة العاممة واإلنةاجية مزا يؤدي مباشخة إلى زيدادة االسدةتزارات ووحاصدة فدي مثدالي

الةعميع والذجة وىي مغ أىع الخبل لةجقيق السزدػ االقةذدادي .وفدي د ارسدات حجيتدة تػقعدت فدةا ىدحه
السافحة في مذخ عام  2015وانغالقيا عام  2046لشبقا لمفخض الزةػسطو

ل2و في الزمجق اإلحذائي[ .

19،15

]أنطخ الدكل رقدع

إجزدداال ،يزكسسددا القددػل أن ىددحه الطدداىخة ال يزكددغ االسددةفادة مسيددا بدددكل ذات دي مددغ تمقدداء نفخدديا
وانزددا تجةدداج إلددى تحصدديط مخددةقبمي مةزيددد ليددحه الفةدخة فدي كددل دولددة باإلضددافة إلددى الزسدداشق الزحةمفددة
داخل كل دولة لمتال الجرخ والخيفو وذلظ الخةالف ضخوف كل مسصقة ،ففي مذدخ ألبدج أن يكدػن

ىددحا الةحصدديط قددج بددجأ قبددل اآلن بخددسػات ،وإن لددع يكددغ ذلددظ فالبددج مددغ صددجػة اآلن مددغ حيددث وضددع
خصط لالسةتزار في رأس الزال البدخي مغ تعميع وتجريب يزكغ لزذخ تجقيق أكبخ أسةفادة مدغ ىدحه

الفخصة الحىبية وما يةبع ذلظ مغ تجقيق أكبخ إنثاز اقةذادي متمزا تجقق لجول السزػر اآلسيػية في
الةخعيسيات ومكسيا مغ تجقيق الزعثدة الةسزػية وما صاحبو مغ انةقاليا مغ دول خدحة فدي السزدػ إلدى

اجةزاعيا.
اقةذاديا و
مذاف الجول الزةقجمة
ً
ً

 -2رأس السال البذري والعوام االجتساعية االقترادية والرحية

يزكسسا ىسا إيثاز بعس مغ العػامل االجةزاعية؛ االقةذادية والذجية والةي تةفاعل مع رأس

الزال البدخي في الزكػنات الةالية :األمان االجةزاعي -وضع الزدخأة -اإلنةاجيدة -اإلعالدة -الزخدةػى

الذجي -مخةػى الةغحية.
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وىسددا دعسددا نبددجأ بزجاولددة السددةسةاج ىددحه العالقددات الزةدددابكة ،فسثددج أن وجددػد رأس مددال بدددخي
قػي فعال يرزغ وجػد األمان االجتساعي واالسةقخار حيث أنو يكػن مؤثخ قػي في ق اخرات الزثةزع.
وتزتددل شددبكة األمددان االجةزدداعي أحددج أىددع إسددةخاتيثيات الةقميددل مددغ الفقددخ وتجقيددق عجالددة اجةزاعيددة
لةػزيع ثزار الةسزية االقةذادية واالجةزاعية وذلظ حال كػنيا مةخعة ومةصػرة لةدزل فاات اجةزاعية
مةعددجدة واضددعة نذددب أعيسيددا ضددخورة مكافجددة الفقددخ بذددػرة ججيددة مددغ مددجخل أوسددع مددغ مثددخد تقددجيع
مخاعجات نقجيو ضعيفو بل مغ خالل وجػد رؤيو واضجة ومحصصة لكيفيدة رفدع قدجرات ىدؤالء الفقدخاء
وتدويددجىع بأصددػل إنةاجيددة مددع تددجريبيع عمددى كيفيددة اسددةحجاميا االسددةحجام األمتددل ،متددل تثخوددة األسددخ
الزسةثددة فدي مذددخ فدي الخددةيسيات وحاليددا تثخوددة الذددسجوق االجةزدداعي والزدددخوعات الذددغيخة وغيخىددا
مددغ الزدددخوعات ال اخئددجة .ىددحه الخؤيددة سددػف يكددػن مددغ شددأنيا ضددزان مددداركة فعميددة لمفقدخاء ووحاصددة
الددباب مددسيع فدي العزميددة اإلنةاجيددة ولديذ انةطددار الزعػندة الزاليددة .وىددػ مدا حددحى بزذدخ عمددى سددبيل
وزرة فدي الخددسػات األخي دخة بنسددع الةرددامغ االجةزدداعي ىددجفيا تفعيددل دور الزددداركة
الزتددال إلددى وجددػد ا
الزثةزعيددة جسب داَ إلددى جسددب مددع الثيددػد الزبحولددة مددغ قبددل الجولددة بيددجف تقػيددة ومساص دخة الفق دخاء ف دي

مػاجية عجو شخس أال وىػالفقخ .وىي خصػة مػفقة سػف تؤتي ثزارىا في الزخةقبل القخيب .إجزداال،
فددال بددج مددغ تبمددػر عقددج اجةزدداعي ججيددج يقددػم عمددى الةرددافخ فيزددا بدديغ الجكػمددة كخددمصة تسفيحيددة تزةمددظ
مقجرات شعػويا والقصاع الحا

بيا بزا يزمكو مغ امػال وخبخات يزكغ تجقيق االسةفادة الزتمى مسيدا

ومثةز ددع م ددجني ق د د دػي وجزاىي د د د دخي بج د د د دق يي ددجف إل ددى تجقي ددق تسزي ددة شامم د د د دة بدقي د د د ديا االقةذد د د دادي
واالجةزاعي .22،4
واآلن دعسا نقةخب مغ عالقة رأس الزال البدخي ووضع السرأة ،فالزخأة ىي أحج أعراء متمث

الفاعالت في األسخة -زوجة أو أما أو أبسة  -ومغ ثع تؤثخ خذائذيا وقجراتيا في حذاد تفداعالت

األسخة ووضائفيا سػاء كانت أسخية أو مثةزعية ،وتيياة العسذخ البدخي لمزخاىزة في تجقيق الةسزيدة
الددداممة واشخادىددا  .فمددحلظ نثددج أن تكددػيغ رأس مددال بدددخي مددغ خددالل تعميزيددا وتددجريبيا إلددى جانددب

تزكيسيا وتػسديع خياراتيدا الجياتيدة بزدا يزكسيدا مدغ االسدةثابة لمفدخ

الزةاحدة ليدا ومدغ تجدجي األدوار

الةقميجية الزفخوضة عمييا .فةعميع الزخأة أساس قػي لجمثيا في بدخامج الةسزيدة وأسداس لػعييدا بدالةسطيع

والددةجكع بحذددػوةيا وصددجةيا االنثابيددة وأسدداس لمػقايددة مددغ األم دخاض الزسقػلددة .فددالةعميع يدددثع عمددى
 هجلس وسراء الشؤوى االجتوبعيخ العزة " التقزيز اإلجتوبعي العزثي" ،اإلصدار األول7110 ،
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تأخيخ الدواج وعمى اسةحجام وسائل تسطديع األسدخة ومدا يدختبط بدو مدغ ت اديدج الدػعي الذدجي لمزدخأة ،بدل
ويعدددز إحخاسدديا باحةياجاتيددا ومسطػراتيددا الذددجية وقددجرتيا عمددى اتحدداذ الق د اخرات الخددميزة

13،4،2

ومددا

يةبع ذلظ مغ انةقال الزسفعة تمقائيا إلى أسختيا الذغيخة ومثةزعيا حيث تكدػن فدي السيايدة إمدخأة متقفدة

ومةعمزة ومسةثة ومداركة بفاعمية في كل أوجو الجياة .إن الزخاواة بيغ الثسخيغ وتعديد وضع الزدخأة
وخاصددة الز دخأة الزعيمددة وىزددا أيرددا مددغ أىددع أىددجاف األلفيددة اإلنزائيددة والةدي أقددخت دول العددالع بالخددعي
لةجكيقيا يدكالن تججياَ قائزاَ في الزخحمة الزقبمة.
ووالسخبة لعالقة رأس الزال البدخي باإل نتاجية فسثج أن ارتفاع تدخاكع رأس الزدال البددخي حةزدا

يديج مغ اإلنةاجية وذلظ مغ خدالل زيدادة فدخ

العزدل الةدي تسفدةا مدغ تمقداء نفخديا أمدام عسذدخ رأس

الزددال البدددخي ال اخقدي .وعمددى العكددذ نثددج ىسدداك انحفاضددا تمقائيددا فدي نخددب اإلعالــة نةيثددة لقمددة اعددجاد

األفدخاد خددارج قدػة العزددل حةددى الزخددسيغ يكػندػا مدجرويغ عمددى بعددس األعزددال الةدي تزكددسيع مددغ اإلنةدداج
حة ددى داخ ددل مس ددازليع مت ددل تثخو ددة دول ددة كالذ دديغ .إجز دداال ،فد دنن اإلنةاجي ددة تع ددج حالي ددا بج ددق الزكي دداس
الجكيقي لةقجم الجول أو تحمفيدا كزدا تةدأثخ مباشدخة بثدػدة ىدحا البسداء فدي رأس ماليدا البددخي ومدا يةبعدو

مددغ تػسدديع خيددارات أفدخاد الزثةزددع وتسزيددة قددجراتيع مددغ خددالل تددجريبيع وتسزيددة ميددارتيع وتجخدديغ شددخق
االنةاج الةي يعزمػن بيا ،مزا يديج اإلنةاجية ويقمدل معدجل اإلعالدة بدال أدندى شدظ  .4ومدا مدغ شدظ فدي

أن ارتفاع مخةػى اإلعالة يقمل مغ قجرة اآلباء عمى االسةتزار في تعميع أبسدائيع ورعدايةيع صدجياَ....،
والعكددذ صددجيا مزددا يعكددذ تدددابظ العػامددل مددغ زيددادة اإلنةاجيددة وانحفدداض ف دي مخددةػى اإلعالددة ،ثددع

زيددادة ف دي اإلدخددار تػجددو لالسددةتزار وتددؤدي إلددى ت دخاكع جيددج ل دخأس الزددال البدددخي مددغ خددالل الةعمدديع
والذجة ...،إل  .لكغ البج مغ وجػد سياسات تسزػية ليحه الزسطػمة ليجخغ اسةغالليا.
وىسددا دعسددا نددأتي إلددى أحددج الزكػنددات األساسددية لدخأس الزددال البدددخي حيددث أنددو يبسددى مددغ خددالل

اإلنفاق عمى الخعاية الذجية كأحج مكػناتو لمػصػل إلى السدتوى الرـحي الزالئدع ،ووذدفة خاصدة

في مثال الذجة اإلنثابية الةي تريف بعجاَ ججيدجاَ إلدى الةجخديغ فدي رأس الزدال البددخي ومدا يةبعدو

مغ تحفيرات في معجالت الػفيات السفاسية ووفيات الخضع واألشفدال  .7فاالصدجاء ىدع األكتدخ قدجرة
عمددى اإلنةدداج ،ولكددغ ىسددا يبددخز تخدداؤل عزددا ىددػ تعخيددف الذددجة؟ واإلجابددة تكزددغ فدي تعخيددف مسطزددة
الذجة العالزية ليا "بأنيا حالة االكةزال الفيديائي والعقمي لمدحز وشعػره بالخفاة االجةزاعي ولديذ

مثددخد الزددخض ،وقددج أضدديف أخي د اَخ إلددى ىددحا الةعخيددف قددجرة اإلنخددان أن يعددير حيدداة مسةثددة اجةزاعيددا
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واقةذد دداديا" .والجكيقد ددة فد ددنن الزخد ددةػى الذد ددجي ي د دختبط أير د داَ بالعجيد ددج مد ددغ الزةغي د دخات األخد ددخى مسيد ددا

االجةزدداعي واالقةذددادي فعمددى سددبيل الزتددال نثددج أن السخدداء الزةعمزددات أكتددخ اسددةفادة مددغ الحددجمات
الذدجية الةدي تقددجم مقارنددة بغيدخ الزةعمزددات مددغ حيددث االعةقداد بأىزيةيددا  .13وأيرددا مججوديددة الزدػارد

االقةذادية الةي تقف عائقاَ امام الجفع بزخةػى مةصػر لمحجمات الصبية .إذا فيي دائخة مغمقة مدا بديغ
الػضع الذجي وكال مغ العػامل األخخى الزةفاعمة لمةأثيخ السيائي عمى تخاكع رأس الزال البدخي في

مكػنو الذجي .ولحلظ نثج أن مجاولة الفكاك مغ ىحه الدجائخة قدج تكدػن مدغ خدالل تكتيدف العزدل فدي

مث ددال الخعاي ددة الذ ددجية وتجخ دديغ السط ددام الذ ددجي فد دي جانب ددو الػق ددائي والعالجد دي م ددع الةخكي ددد عم ددى
الزددداريع الذددجية الزػجيددة ،وقددج يكددػن مددغ الزفيددج ىسددا أيرددا الجددجيث ع دغ ضددخورة وضددع خخيصددة
صددجية لكددل دولددة تعكددذ أن دػاع األم دخاض بيددا وأمدداكغ انةدددارىا ،ومددغ ثددع يزكددغ عزددل تقددجيخ لجثددع

الحجمات الػاجب تػجيييا لكل مسصقة ولكل فاة فيكػن الةحصيط الذجي ليذ عمدى الزخدةػى القدػمي

ولكددغ عمددى مخددةػى الزجميددات وإن أمكددغ عمددى مخددةػى أصددغخ تثزددع سددكاني  .4وىسددا يزكددغ الػصددػل
إل ددى أكت ددخ الفا ددات تيزيد ددا بخؤي ددة حكيكيددة لػاق ددع مد دداكميع ووض ددع حمد دػال مساسددبة لي ددا مز ددا يزك ددغ م ددغ
االسددةفادة مددغ الةقددجم الكبيددخ الزجددخز فدي الزثدداالت الصبيددة الػقددائي مسيددا والعالجدي والددحي خصددت فيددو
مذددخ خص دػات جددادة مزددا أدى إلددى تجقيددق نثاحددات كبي دخة عمددى سددبيل الزتددال تثخوددة القردداء عمددى
نيائي ددا عم ددى ى ددحا الز ددخض الز ددجمخ لإلجخ دداد بسياي ددة  ،2022وال ددحي
في ددخوس سد دي والزةػق ددع القر دداء ً
سيسعكذ في انحفاض معجالت الػفيدات خاصدة بديغ الفقدخاء ومجدجودي الدجخل مزدا يدؤدي بدالقصع إلدى
ارتقاء ىحا الزكػن اليام مغ مكػنات رأس الزال البدخي.

كحلظ بالسخبة لسدتوى التغذية فالةغحية الخميزة ىي بزتابة األساس لدديػع الذدجة فدنن وجدػد

أمخاض سػء الةغحية كسةيثة لسقز كزية الغحاء الكافي والعدادات الخدياة فدي األكدل والزخدةػى الدخديء

لذددجة البياددة وامددجادات الزيدداه ومددا يةبعددو مددغ أم دخاض تددؤدي إلددى نقددز ف دي الددحكاء ووسيددة جخددزانية
ضعيفة وما يةختب عميو مغ ضعف الةجذيل العمزي حيث أنو في الػقت الجاضخ يعثد شفل واحدج

مغ بيغ ثالثة اشفال في العالع السامي عغ تجقيق السزػ الكامدل عقميدا وجخدجياَ بخدبب سدػء الةغحيدة .1

ومغ الزعخوف أن لخػء الةغحية الدجور األساسدي فدي ضيدػر كتيدخ مدغ األمدخاض ولعدل مدغ أىزيدا فقدخ

الجم لاألنيزياو والحي يعةبخ مخضاَ تغحوياَ يعاني مسدو الكتيدخ مدغ سدكان الدػشغ العخودي مزدا يدؤدي إلدى
تددخدي الزخددةػى الذددجي والددحي ال يقددػى معددو الزددخء عمددى إنثدداز مدداىػ مصمددػب مسددو ،ومددغ ىسددا يةدخاكع
رأس مال بدخي ضعيف.
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 -3رأس السال البذري والعوام الدياسية

يزكغ في ىحه السقصة تساول رأس الزال البدخي وعالقةو بالعػامل الخياسية مغ خالل أحج أىدع

مكػناتو وىػ الةعميع .فاإلنخان الزةعمع بالصبع أقجر مغ غيخ الزةعمع في الةعخف عمى حقػقو الخياسية
والزصالبدة بيدا .أمددا بالسخدبة لمزدداركة الخياسددية فيدي تةصمدب درجددة مدغ القدجرات الفكخيددة والتقافيدة الةدي

تزكددغ الز دػاشسيغ م ددغ االشددةخاك ع ددغ كتددب فد دي العزمي ددات االقةذ ددادية واالجةزاعيددة الةد دي تددؤثخ عم ددى

الزثةزع ،وذلظ بالزخاىزة في صسع القخار .فكيف لفدخد يثيدل مدتال مدا يدجور فدي وشسدو مدغ سياسدات
وقد اخرات أن يعددجل مسيددا؟ .كيددف يزكسددو الةػاصددل أو الةجدداور مددع صددانعي الق دخار لمػصددػل إلددى أفرددل
الجمددػل الحاصددة بزددداكل الزثةزددع؟ .كيددف يزكسددو اإلشددالع عمددى تثددارب الددجول الحارجيددة لالسددةفادة

مسيا في السيػض بالزثةزع في كافة مساحي الةسزية؟  .4كيف يزكسدو الةعبيدخ عدغ أريدو بكدل حخيدة فدي
االنةحابدات واخةيددار مخشددجو بددجون الةددأثيخ عميددو مددغ أحددج وىددػ ال يخددةصيع الةزييددد بدديغ الزخشددجيغ مددغ

حيددث الةعددخف عمددى بدخامثيع االنةحابيددة؟ .كيددف يزكسددو مزارسددة الجيزػقخاشيددة والةدي تعسدي قجرتددو عمددى
اخةيار خيخ مغ يزتمو في الخمصة الةدخيعية وأيرا الخقابة عمى الخمصة الةسفيحية؟.
فبالسطخ إلى مذخ كزتال ،نثج حاليا متل حال الكتيخ مغ الجول السامية تعاني مغ ضعف

كبيخ بعج ثػرتي  25يسايخ 30،يػنيػ
ثقافة الزداركة الخياسية إلى حج ما وإن كان قج حجث تجخسسا ًا
عمى كافة الزخةػيات والفاات وخاصة بالسخبة لمسخاء ،وذلظ شيء ليذ بغخيب في مثةزع تبمن فيو

نخبة األمية شبقا لةعجاد  2017حػالي  %25.8إلى جانب ذلظ فيػ مثةزع حجيث العيج نخبياَ
بةثخوة الجيزػقخاشية وتعجد األحداب والزداركة الخياسية الفعمية .وىسا نػد أن نديخ إلى تثخوة
االنةحابات الخئاسية الزذخية األخيخة ،مارس  2018والةي كانت الزداركة الخياسية فييا ىي بخىان

نثاح الةثخوة الجيزػقخاشية الػليجة الةي تديجىا مذخ في اعقاب ثػرة  30يػنيػ واسةكزال ما تجقق

مغ إنثازات في مثال الجخيات العامة واالعالم والذجافة في تمظ الزخحمة الجاسزة في تاري

وشسسا .ولقج بمغت نخبة الزداركة الخياسية حػالي  %41مغ إجزالي الزقيجيغ بقاعجة بيانات
الساخبيغ في إنةحابات نديية شفافة بيا أكتخ مغ مخشا اعةخف بيا القاصي والجاني .ىحه الةثخوة

الةي خاضةيا مذخ تعج بجق ميالد لفثخ ججيج مغ الجيزػقخاشية ،وعمى الخغع مغ أن نخبة
الزداركة الخياسية في االنةحابات مازالت مةػسصة ،إال أن كل الزؤشخات تسبىء بازديادىا في

االنةحابات القادمة مع ازدياد الػعي الخياسي لجى الزػاشسيغ عغ شخيق تفعيل التقافة الزخزاه

"بثقافة الفرد" وىي الةي تجعػ إلى أن لكل فخد قيزةو بزعسى وجػد أىزية بالغة لذػتو ودوره في

الزثةزع وىحه التقافة قج غابت ولفةخة شػيمة ليخت عغ مذخ وحجىا ولكغ عغ بمجان مثةزعسا
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العخوي ككل نةيثة لمقيخ الزةةابع مغ سسػات اسةعزار مةػاصمة ،وفخض لمذزت الزصمق إذا كان

يحالف الجاكع ووالةالي وصمسا إلى مثةزعات عاشمة فكخياَ وثقافياَ وكسةيثة لحلظ فيي عاشمة عغ
اإلنةاج بزعساه الػاسع أيراَ .ولمػصػل إلى ىحه التقافة يثب تخوية األفخاد مسح الصفػلة الزبكخة وصػالَ
إلى مخحمة الدباب وذلظ بيجف تجقيق تخاكع رأس مال بدخي قػي يزكسو الزداركة بفاعمية في قرايا

مثةزعو .ولكغ أيرا وجػد ثقافة سياسية بجون مزارسة ديزقخاشية فعمية ال شائل مغ وراءىا ،وىسا

نعةقج أن ىحه الزخؤلية البج وأ ن تقع عمى عاتق الزتقفيغ الحيغ بيجىع تدكيل فكخ الزثةزع لزخاعجة
مثةزعاتيع عمى الةقجم والػصػل إلى الزػاشسو بزفيػم تصبيقي .ألنو البج لمفخد أن يدعخ بالجخية وأنو

سيج مذيخه ،ولعمو يكػن مغ الزساسب ىسا الجعػة لػجػد عقج وشسي بزعسى وجػد رؤية واضجة
وشاممة لمزبادىء والكيع الةي تجفع بأي مثةزع نجػ تسزية مخةجامة تزيده عغ غيخه.

ولحلظ نجغ في مذخ ال نخيج ديزقخاشية مقمجة لمخخيغ ولكغ البج مغ وجػد نطخية ديزقخاشية

تذما لػشسسا بكل معصياتو وثقافةو وثػابةو وقيزو ومبادئو ،تعبخ عغ ضخوفسا وتسبع مغ داخمسا وال

تفخض عميسا وذلظ بيجف الػصػل إلى نطع سياسية حجيتة ليخت فقط مغ حيث الدكل ولكغ أيراَ
مغ حيث الزرزػن لكي ال تؤدي ىحه السطخة الثجيجة لمعػامل الخياسية لزا حجث عمى الزخةػى
االقةذادي مغ انفةاح اقةذادي اسةيالكي وليذ إنةاجي بزعساه الػاسع مغ أسةحجام أفرل لمزػارد،

إجزاال يزكسسا القػل أن الجيزػقخاشية ىي نطام مةكامل يةيا
مزا يؤدي إلى زيادة معجالت السزػ .و ً
لكل أفخاد الزثةزع عمى جزيع الزخةػيات مداركة مةخاوية في عزمية صسع القخار ومةابعةو في كل
مخاحمو الةسفيحية مزا يؤدي إلى الةػزيع العادل لمفخ

االقةذادية واالجةزاعية في الزثةزع وتػفيخ

رفاىة اقةذادية واجةزاعية مع إتاحة الجقػق الخياسية واالجةزاعية واالقةذادية والتقافية و...ال .،

ولمػصػل إلى رأس مال بدخي قػي ومدارك في تسزية الزثةزع البج لو مغ تفعيل لةعميع مةزيد وفكخ

مةصػر وثقافة ىادفة وتخسي لفكخ الزػاشسة واالنةزاء داخمو مزا يجفعو بقساعة داخمية إلى مديج مغ
العزل واإلنةاج وىزا بجق القاشخة الةي تقػد الةسزية الداممة الزخجػة.

 -IIIإتجاهات رأس السال البذري

مغ األىزية بزكان الةعخف عمى إتثاىات رأس الزال البدخي مغ حيث كػنيا إيثابية أم

سمبية في كل مكػن مغ مكػناتيا الزحةارة .وفي أحجث تقخيخ لمةسزية البدخية ،فقج احةمت مذخ
الزخكد الزائة والتالث عدخ بيغ دول العالع في مؤشخ رأس الزال البدخي لعام  2016وىػ ما ال
UNDP.2018. “Human Development Indices and Indicators, 2018: Statistical Update”.
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يةساسب مع مكانة مذخ ،لحلظ ىسا نجاول تقييع ىحه اإلتثاىات وتدثيع اإليثابي مسيا ومجاولة
عالج الخمبي حةى تخةصيع مذخ أن تةبؤ في الزخةقبل القخيب الزكان الالئق بيا بيغ دول العالع.

وىسا قج يكػن مغ الزساسب اإلشارة إلى عجم وجػد سالسل زمسية أو حةى سسػات مةفخقة ومسةطزو
ومةخقو لمبيانات الةي تةصمبيا ىحه الجراسة في الةعخف عمى اإلتثاىات بدكل أعزق لحا اقةذخت
الجراسة عمى بيانات بعس الخسػات الةي أمكغ الجذػل عمييا.
ولسبجأ بالزؤشخ األول وىػ معجل القخاءة والكةابة ل 15سسة+و لمزذخييغ ،ويػضا ججول رقع

]ل1و في الزمجق اإلحذائي[ قيزة ىحا الزؤشخ لبعس الخسػات في الفةخة .2014-1994
 -0معدل القراءة والكتابة ( 05سشة:)+

مزا ال شظ فيو أن الةعميع ىػ أحج الزؤشخات الخئيخية لبساء رأس مال بدخي مةزيد ألي

دولة ،كزا أن أنةدار األمية يسعكذ بدكل كبيخ عمى عسذخ العزل ويدكل عكبة في شخيق تجقيق
الةسزية الداممة ،فالةعميع يخةصيع أن يقجم "لقاحا اجةزاعيا" لججوث حخاك اجةزاعي في الزثةزع،

ويدكل اإللزام بالقخاءة والكةابة قاعجة األساس لمةقجم االجةزاعي واالقةذادي والبياي في البمجان
السامية .7فاألمية وعجم كفاية الةعميع -وىي الةذسيف الحي يخبق معخفة القخاءة والكةابة في مسطػمة

الجخاك الةعميزي -يدكل عائقا لألفخاد حةى في األعزال اليػمية األساسية كزا يزسعيع عجم كفاية

الةعميع مغ االسةفاده مغ الفخ الثجيجة في سػق العزل متل الذساعات الساشاة والةي تقػم أساساَ
عمى الزعخفة والةكسػلػجيا .فاألفخاد غيخ الزةعمزيغ تعميزا كافيا غالبا ما يثجون أنو مغ الذعػوة

بزكان الةعبيخ عغ أنفخيع ووالةالي فيع مسغمقػن يجورون وحجىع في دائخة الفقخ مميغ في وجػد
نذيبا مغ نػاتج الةسزية  .4وىسا نػد إلقاء الرػء عمى بعراَ مغ مالما
وسيمة لمحخوج مسو وأخح
ً
األمية في مذخ.
فسثج أن ضاىخة األمية مةفدية في العجيج مغ الجول السامية وفي مقجمةيا دول الػشغ العخوي

ومغ بيسيا مذخ ،مزا دعى بزسطزة االسكػا إلى الةجحيخ مغ ىحا الحصخ الثاثع ومايزتمو مغ كػنو
أحج العكبات الزعػقة لمةسزية بزفيػميا الػاسع .ونط اَخ ألىزية ىحا الةججي فقج اعةزجت يػم  8يسايخ
مغ كل سسة يػما عخويا لزجػ االمية .والجكيقة وكسةيثة لمثيػد الجخيخة مغ قبل الجكػمات

والزسطزات الجولية الزعسية فقج تبمػرت رؤية مسخثزة لمجول العخوية مع الةػجيات الجولية لةعميع
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الكبار الةي جاء بيا إعالن داكار ل2000و وىي الةي تؤكج عمى ضخورة الةقميز بذفة ممزػسة مغ
نخبة األمية ،ووالسخبة إلى مذخ ووفًقا لةعجاد  ،2017فقج بمن عجد األفخاد األمييغ ل 10سسػات
فأكتخو  18مميػن و 343ألف أمي بديادة عغ عجد األفخاد األمييغ وفًقا لةعجاد  2006والحي بمن 17

أزديادا ألعجاد األمييغ عبخ الخسيغ .ولسعػد
مميػن و 32ألف أمي فسثج ىسا انيا مدكمة مةفاقزة وفي
ً
إلى لغة األرقام كزا يقجميا لسا ججول رقع ]ل1و في الزمجق اإلحذائي[ فسثجىا كاآلتي:
يثا ،ففي عام
إن اتثاه مؤشخ معجل الق اخرة والكةابة إيثابيا حيث أنو يةدايج ويةجخغ تجر ً
 1994بمغت قيزة الزؤشخ ل52و ،ثع بجأت في الديادة الةجريثية حةى وصمت بسياية العدخ سسػات
األولى في مسةذف ىحه الخمخمة الدمسية إلى ل65.7و عام  2004أي بديادة قجرىا  %26عغ سسة
األساس .ووبجاية العدخ سسػات الةالية مغ الخمخمة الدمسية وحةى نيايةيا في  2014عام بمغت قيزة
الزؤشخ ل71.62و ،أي بديادة تبمن  %8.9فقط عغ عام  ،2004ويةبقى في عام  2014حػالي

 %28أمييغ ال يعخفػن القخاءة والكةابة وىي نخبة كبيخة التةساسب مع دولة بجثع مذخ تبغي تجقيق
تسزية اقةذادية واجةزاعية.
ووالسطخ إلى أثخ السػع االجةزاعي -وىػ اليجف التالث مغ األىجاف الةسزػية لأللفية كال مغ

الحكػر والجاعي إلي تعديد الزخاواة بيغ الثسخيغ -نثج أنو تػجج فثػة نػعية ما بيغ الحكػر واإلناث
في قيزة ىحا الزؤشخ لذالا الحكػر خالل فةخة الجراسة فةبمن قيزة ىحا الزؤشخ لمحكػر حػالي
الرعف مقارنة باإلناث )%64.5و في مقابل )%39.5و وذلظ في عام  ،1994وان كان ىحه
الفثػة تةثو إلى الةساقز ولكغ بسخب ضعيفة ليذل إلى ل%72.8و لمحكػر في مقابل ل%58.6و
يثا ليذل إلى
لإلناث وذلظ في مسةذف الفةخة في عام  ،2004ثع تخةزخ الفثػة في الةساقز تجر ً
إجزاال ،يزكسسا القػل
ل%76.06و لمحكػر مقابل ل%68.18و لإلناث في نياية الفةخة في .2014
ً

إيثابيا نجػ االرتفاع ،كزا أن ىساك فثػة نػعية لذالا الحكػر ولكسيا
أنو بالسطخ إلى إتثاىو نثجه
ً
تةثو إلى الةساقز.
 -2ندبة القيد في التعليم األساسي والثانوي

ونأتي إلى الزؤشخ التاني لةكػيغ رأس الزال البدخي فسثج أنو شبقاَ لبيانات ججول رقع ]ل2و
في الزمجق اإلحذائي[ ،فقج بمغت قيزة الزؤشخ في بجاية الفةخة في عام  1994ل%85.6و إلجزالي
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الخكان وتةأرجا ىحه السخبة ما بيغ االنحفاض واالرتفاع لةبمن ل%90.9و إلجزالي الخكان وذلظ في
أيرا الةأرجا لةذل في نياية الفةخة في عام  2014إلى
مسةذف الفةخة في عام  ،2004ويخةزخ ً
ل%90.26و إلجزالي الخكان ،بديادة حػالي  %5عغ بجاية الفةخة في عام  .1994فيي إ ًذا في
شخيقيا لمػصػل إلى مخةػى الدزػل .فبذفة عامة يزكسسا القػل ،أن إتثاه ىحا الزؤشخ إيثابياَ إال
أنو يجةاج إلى مديجاَ مغ العزل لةجقيق مخةػى الدزػل.

ووسطخة إلى الفثػة السػعية ما بيغ الثسخيغ في قيزة ىحا الزؤشخ ،فسثج أن قيزة ىحا الزؤشخ

في بجاية الفةخة في عام  1994تبمن ل%91.6و بالسخبة لمحكػر في مقابل )%79.6و لإلناث ،وإن
كانت ىحه الفثػة تةساقز تجريثياَ لةبمن بالسخبة لمحكػر )%93.8و في مقابل )%88.0و لإلناث في
مسةذف الفةخة في عام  ،2004ثع تخةزخ في الةساقز الةجريثي لةذل في نياية الفةخة في عام
 2014إلى ل%92.5و لمحكػر مقابل ل%88و لإلناث.
إجزاال ،فننو بالخغع مغ الثيػد الرحزة الزبحولة في الخسػات االخيخة إلصالح الةعميع في

كل مغ مذخ لمػصػل إلى االسةيعاب الكامل لمصالب في مخحمةي الةعميع األساسي والتانػي بذفة
عامة واألساسي بذفة خاصة مغ خالل دمثو في خصط الةسزية الزةةابعة خاصة في مثال بساء
الزجارس ،ما زال الةعميع األساسي يقذخ عغ شزػل جزيع األشفال مزا يؤدي إلى تجفق أفػاج ججيجة

إلى رصيج األمييغ .وتعاني اإلناث بذفة خاصة مغ معجالت أعمى مغ الجخمان.
 -3ندبة الدكان ( 05سشة )+الحاصليل على مؤه ثانوي فأعلى:

ونذل إلى الزؤشخ التالث لةكػيغ رأس الزال البدخي فسثج أنو شبقاَ لمبيانات الزةػفخة في

ججول رقع ]ل3و في الزمجق اإلحذائي[ ،لع يةجقق أي تغيخ مؤكج في قيزة ىحا الزؤشخ شبقاَ
لمزعمػمات الزةػفخة وحةى مسةذف الفةخة في عام  2004حيث ثبةت قيزةو عسج )%29.3و مغ

إجزالي الخكان .ثع أنحفرت قيزةو في عام  2006لةذل إلى ل%28.5و ،ثع ما لبتت وعاودت
االرتفاع في الفةخة مغ عام  2008وحةى عام  2014لةبمن ل%37.9و ،ل%39.2و ،ل%39.8و ثع
ل%40.5و عمى الةػالي.
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ووالسطخ إلى الفثػة السػعية ما بيغ الثسخيغ ليحا الزؤشخ ،نثج ىساك ثبات في الةفاوت ما
بيغ الثسخيغ وحةى مسةذف الفةخة في عام  2004حيث تبمن قيزة الزؤشخ لمحكػر )%35.1و في

أبةجءا مغ عام  2008وحةى نياية الفةخة
مقابل )%23.5و لإلناث ،ثع تقل الفثػة مابيغ الثسخيغ
ً
في عام  ،2014فةبمن قيزة الزؤشخ لمحكػر )%42.3و في مقابل )%33.5و لإلناث ،وفي عام
 2010تبمن قيزة الزؤشخ لمحكػر )%38.7و في مقابل )%33.5و لإلناث ،وفي عام  2012تبمن
قيزة الزؤشخ لمحكػر )%42و في مقابل )%36.2و لإلناث ،بيسزا في نياية الفةخة في عام 2014
إجزاال ،يزكسسا القػل أنو بالسطخ
فبمغت قيزة الزؤشخ لمحكػر ل%45.3و في مقابل ل%39و لإلناث.
ً

إيثابيا نجػ االرتفاع خاصة مسح عام  ،2008كزا أن ىساك فثػة نػعية لذالا
إلى إتثاىو نثجه
ً
الحكػر ولكسيا تةثو إلى الةساقز.
 -4السذتغلون بالسهل العلسية والفشية ( %مل إجسالي العامليل):

يعكذ ىحا الزؤشخ تصػر الثيػد الةعميزية الةي تعزل عمى إعجاد الزدةغميغ بالزيغ العمزية

والفسية وىع في الغالب مغ الجاصميغ عمى درجات جامعية وفػق الثامعية ،ووذفة خاصة خخيثػ
الةحذذات العمزية والفسية وىع مغ يقع عمى عاتقيع ميزة الةصػيخ واإلبجاع وتصػيع الةكسػلػجيا
الججيتة إلحجاث الةسزية الزخجػة بكل صػرىا.
وعػدة إلى لغة األرقام مغ خالل ما يقجمو لسا ججول رقع ]ل4و في الزمجق اإلحذائي[ ،فسثج
السخبة مةجنية نخبياَ حيث بمغت )%15.1و وذلظ في عام  ،1994وإن كان ىساك إتثاه إيثابي

أيراَ نجػ الديادة لسثج أن قيزةو في مسةذف الفةخة في  2004تبمن )%21.1و ولقج ثبةت قيزة
بجءا مغ عام
الزؤشخ عسج ىحه الكيزة في عام  ،2006لةبجأ في اإلنحفاض الةجريثي بسخب كبيخة ً
 2010فةبمن ل%12.9و ثع تذل إلى التبات الةقخيبي فةبمن قيزة الزؤشخ ل%12.2و في نياية الفةخة

سمبيا بننحفاض قجره  %33.7عغ بجاية الفةخة في
في عام  .2014وىحا يعسي أن إتثاه ىحا الزؤشخ ً
مباشخ إلسةزخار عدوف الصمبة عغ االلةجاق بدعبة العمػم وتفريل
ًا
إنعكاسا
عام  .1994وىحا
ً
شعبة األداب ،فعمى سبيل الزتال بمن عجد الصالب الزقيجيغ في الكميات العزمية  353ألف في عام
 2013/2012مقابل  1.3مميػن مقيجيغ بالكميات السطخية بسخبة حػالي  %21.4مغ إجزالي
الزقيجيغ ،مزا يعسي ضخورة السطخ في إعادة السطخ في األسةخاتيثيات الزختبصة بخياسات القبػل في
الةعميع العالي.

26

دوريح صحح األسرج انعرتيح وانسكاٌ

دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

ووالسخبة لمفثػة السػعية ما بيغ الثسخيغ نثجىا واضجة ججاَ في ىحا الزؤشخ في إتثاه اإلناث

مقابل الحكػر بعكذ كل الزؤشخات الخابقة ،فسثجىا في بجاية فةخة الفةخة في  1994تقةخب مغ

الرعف حيث تبمن قيزة ىحا الزؤشخ )%19.1و لإلناث في مقابل )%11.1و لمحكػر ،وتخةزخ

تقخيباَ بسفذ الزعجل حةى مسةذف الفةخة في عام  2004حيث تبمن )%41.5و لإلناث في مقابل

)%20.4و لمحكػر وذلظ في عام  ،2004ثع يختفع ىحا الزعجل ليذل تقخيب إلى ثالث أضعاف

بج ًءا مغ عام  2008وحةى نياية الفةخة في عام  ،2014فةبمن قيزة الزؤشخ )%31و لإلناث في
مقابل )%10و لمحكػر وذلظ في عام  ،2008وتبمن ل%23و لإلناث في مقابل )%9.4و لمحكػر
سمبيا نجػ
وذلظ في نياية الفةخة في عام .2014
ً
إجزاال ،يزكسسا القػل أنو بالسطخ إلى إتثاىو نثجه ً
اإلنحفاض ،كزا أن ىساك فثػة نػعية مةخعة مةدايجة لذالا اإلناث.

 -Vالتوصيات والسقترحات

كةػصية عامة البج مغ بحل مديجاَ مغ الثيج لةػفيخ قػاعج بيانات مساسبة ومسةطزة ومةخقة
لجراسة الزةغيخات الزةذمة بزكػنات رأس الزال البدخي في شكل سالسل زمسية ،وأن تكػن عمى

الزخةػى السػعي لذكػر /إناثو وليخت فقط عمى الزخةػى اإلجزالي حةى يزكغ أيرا تمزذ الفثػة
ما بيغ الثسخيغ.
أيرا البج مغ اعةبار االسةتزار في الدباب أولػية اسةخاتيثية ،لحا يثب عمى الجكػمة أن
ً
ػدا لةخاكع رأس الزال البدخي .وىسا يزكغ تقجيع مثزػعة مغ الزقةخحات الالزمة لةخاكع رأس
تخكد جي ً
مال بدخي قػي وفاعل مغ خالل ثالثة مجاور رئيخية وىي مجػر الةعميع ومجػر الخعاية الذجية
ومجػر الةجريب وىحه الزجاور مثةزعة كزا سبق وأوضجت الجراسة ىي الزكػنو لةعخيف رأس الزال

البدخي ،وتةزتل ىحه الزقةخحات فيزا يأتي:


في مجال التعليم:

 -1ال بج مغ وجػد دور أكبخ لزؤسخات الزثةزدع الزدجني والزسطزدات غيدخ الجكػميدة باإلضدافة
إل ددى الثي ددػد الجكػميددة فد دي القردداء عم ددى ى ددحا الحصددخ ال ددجاىع الزخ ددزى األمي ددة  -ووض ددعو

مػضع األولػيدة القذدػى فدي تصدػيخ الةعمديع ،فاألميدة ىدي أىدع الزددكالت الزعاكخدة لمةسزيدة
 وذل ددظ م ددغ خ ددالل الةػعي ددة بأىزي ددة الةعم دديع وتق ددجيع الزخ دداعجات الزالي ددة لةغصي ددة السفق دداتماليا.
الجراسية وخاصة لألسخ غيخ القادرة ً
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 -2الةػسع في تثخوة الفذل الػاحج كبجيل لبخامج مجػ األمية الةقميجية وخاصة بالسخبة لمفةيات
الخيفيات ووحاصة في الزساشق العدػائية الفقيخة.

 -3سددج مسددابع األميددة ومددغ أىزيددا الةخددخب مددغ الةعمدديع واألنقصدداع عددغ الزجرسددة ،باإلضددافة إلددى
ضعف كفاءة السطام الةعميزي وعدوف الجارسيغ مزا يريف لصابػر األمييغ أفخًادا ججد.
 -4ضزان تعزيع الةعميع األساسي لثزيدع األشفدال ووحاصدة البسدات بذدخف السطدخ عدغ الزقدجرة
الزاليددة لألىددل ووحاصددة الفق دخاء واأليةددام وإن أمكددغ تقددجيع معػنددات لألسددخ الفقيدخة كبددجيل عددغ
الدجخل الددحي يثمبدو الصفددل مددغ خدالل عزمددو لةددثيعيع عمددى إلجاقددو بالزجرسدة وضددزان عددجم

تخخوو مسيا ،فأحياناَ يكػن ىحا األمخ أىع مغ الةػسع في بساء الزجارس.

 -5تػعيددة األس دخة بزحدداشخ الدددواج الزبكددخ لبسدداتيع وتفعيددل الق دػانيغ الة دي تزسددع الدددواج أقددل مددغ
الخغ الزججد وما يةختب عمدى ذلدظ مدغ تخدخويغ مدغ الةعمديع ،كدحلظ عدجم الةزيدد بديغ أبسدائيع
عمى أساس الثسذ في مثال الةعميع.

 -6ال بجيل عغ الةػجو إلى تجخيغ نػعية الةعميع ووحاصدة األساسدي ،ولديذ ىسداك مبالغدة عسدج
القػل أن الزصمػب إصالحاَ جحرياَ لمةعميع األساسدي تعزيزداَ ليذدل إلدى الثزيدع ولكسدو أيرداَ

تثػيجا حةدى يزكدغ لصدالب ىدحه الزخحمدة تجذديل الزعدارف األساسدية ويددعخ الصالدب وأىمدو
ً
بزخدود ىحا الةعميع.
واألىمدي كصدخف يددارك الجولدة فدي تجزدل مخدؤلية

 -7البج مغ وجػد دور أكبخ لمقصاع الحا

الةعميع في كدل مخاحمدو ،مدغ خدالل الزخداىزة فدي تزػيدل الةعمديع مدغ خدالل تقدجيع الزديدج مدغ
الزسا الجراسية ووذفة خاصة لمزةفػقيغ.
 -8الةقييع الزخةزخ لسػعية الساتج الةعميزي في كل مخحمة تعميزية.
 -9تػضيددف الةعمدديع اإللكةخون دي ف دي الةعمدديع بزخاحمددو الزحةمفددة كمزددا أمكددغ تددػفيخ الز دػارد الزاليددة
لحلظ.

 -10الةدثيع عمى االبةكدار واإلبدجاع فدي الددباب مدغ خدالل اإلىةزدام باألنددصة البجتيدة وتػجيدو
الةزػيل الزساسب ليا سػاء مغ قبل الجكػمة أو مغ القصاع الحا

.

 -11البج مغ وضع سياسة واضجة لةججيج الزقبػليغ في كل قصاع حخب االمكانات الزةاحة
لزؤسخات الةعميع العالي الزحةمفة مع الةخكيد عمى الةحذذات العمزية  -مع الجج قجر
اإلمكان مغ الجراسات االنخانية واالجةزاعية -والةي تزج سػق العزل بالزدةغميغ بالزيغ

العمزية والفسية الةي تقػد قاشخة البجث والةصػيخ ،مع الةخميع بزعجالت السزػ الخكاني
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الزختفعة وزيادة الصمب االجةزاعي عمى الةعميع العالي وىحا ما يةصمب وجػد تحصيط سميع
يةفاعل مع روح العذخ وتصمعات الزثةزع مغ خالل إجخاء حػار مثةزعي يججد فيو

الزثةزع احةياجاتو.

 -12روط سياسات الةعميع العالي بالةػجيات العامة لمةسزية الزجمية والعالزية وليذ مثخد
روصيا باحةياجات سػق العزل الزجمي.

 -13أنداء قاعجة بيانات لجراسة احةياجات ومةصمبات سػق العزل مغ الزةحخجيغ ووساء لية
لمةعخف عمى احةياجاتو وذلظ لمجج مغ وجػد بصالة في بعس الةحذذات ونجرة في

تحذذات أخخى.

 -14االىةزام بنعجاد الصالب في مخاحل الةعميع ما قبل الثامعي مغ تخكيد عمى دراسة
الخياضيات والعمػم الصبيعية والمغات فيزا يخزى "بعذخنة العمػم".
وثقافيا وتخميجو بالكيع والزبادئ العامة الزةعمقة
 -15االىةزام ببساء شحذية الصالب فكخًيا
ً
بالةخاما وقبػل اآلخخ ،باإلضافة إلى ما يثب ان يةزةع بو مغ امكانيات عامة
وتحذذية تزكسو مغ االنصالق إلى سػق العزل.

 -16تدثيع عقج اتفاقات شخاكة مع الزؤسخات العمزية في الجول الزةقجمة لةبادل الحبخات
البدخية واالسةفادة مغ الزسيثيات الزةصػرة في وضع سياسات الةعميع العالي ،ولةكػن بجيل

مػقت عغ قمة البعتات العمزية لمحارج.


في مجال الرعاية الرحية:

 -1زيادة الزػارد الزحذذدة لةصدػيخ وتجخديغ نطدام الحدجمات الذدجية لمجدج مدغ معدجل وفيدات
الخضع وتدثيع الخيجات عمى الػصػل إلى خجمات الذجة االنثابية لةجقيدق حثدع األسدخة
الزخغػب الحي يؤدي مباشخة إلى انحفاض معجل السزػ الخكاني عمى الزجى الصػيل.
ماليدا
 -2زيادة اإلىةزام بالثانب الػقائي أكتخ مغ الثانب العالجي وخاصة لمفاات الغيدخ قدادرة ً
مثانا.
مغ خالل تػفيخ لقاحات الزساعة والزرادات الجيػية ً

 -3وضع خخيصة صجية لكل مجافطة عمى مخةػى أصغخ تثزع سكاني حةى يزكسيا الػصػل
إحةياجددا .وإن كانددت ىسدداك بالفعددل خخيصددة مػضددػعة ف دالزصمػب
إلددى أفقددخ الزسدداشق وأكتخىددا
ً
ى ددػ تفعي ددل دورى ددا وتقييز ددو باس ددةزخار كزجاول ددة لمعز ددل عم ددى تعدي ددد عزمي ددة إص ددالح القص دداع
الذجي.
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أحةياجددا مددغ خددالل قػافددل شبيددة
 -4ضددخورة دعددع الحددجمات الذددجية الزػجيددة لمزسدداشق األكتددخ
ً
مخةزخة لمعالج ولمكدف عغ وجػد األمخاض في مخاحميا الزبكدخة بزعسدى أن ال يجدخم الفقدخاء
مغ الخعاية الذجية بخبب فقخىع بل يسبغي إعصائيع عساية خاصة.



في مجال التدرعب:

 -1تػسيع انةدار مخاكد الةعميع الزيسي فدي جزيدع مجافطدات الثزيػريدة مدع تسدػع بدخامج الةعمديع
بيا وتقجيع تخييالت ومكافأت تدثيعية لمصمبة الزمةجقيغ بيا.

 -2تفعيل تثخوة مخاكد الةجريب األساسية بزعسى روط الةعميع السطخي بالحبخة العزمية.
 -3إحيدداء وتصددػيخ تثخوددة م اخكددد الةددجريب الةجددػيمي فدي ضددل وجددػد ىددحه البصالددة الزةػحدددة فدي
مذخ حةى يزكغ الزخاعجة في القراء عمييا.

 -4تدثيع القصاع الحا

الحي يجيخ الز اخكدد التقافيدة عمدى تسػيدع بخامثدو لةػاكدب سدػق العزدل

مع تقييزيا الجائع ومةابعة الحخيثيغ وتػفيخ شكل مغ أشكال الةػاصدل بيدسيع ووديغ الزسةثديغ
في سػق العزل لةخييل تػضيفيع وإعادة تأىيميع لمػضائف الثجيجة الةي يمةجقػن بيا.

 -5إنداء مخاكد تجريب خاصة لمزةخخويغ مغ الةعميع أو الحيغ لع يمةجقػا بدو أصدال ورودط بدخامج
مجددػ األميددة بالةددجريب الزيسدي والةعمدديع الفس دي ليةزكسدػا الزددداركة ف دي العزميددة اإلنةاجيددة الة دي
تجةاجيا الةسزية.
شكر وتقدير:

أود أن أتقجم بحالز الدكخ والةقجيخ لمخادة مسطزي الزؤتزخ العمزي الجولي األول "ريادة األعزال
والةسزية االجةزاعية االقةذادية"  -تزكيغ الزخأة وتػضيف الدباب" ،كمية اإلدارة واالقةذاد ونطع
الزعمػمات ،جامعة مذخ لمعمػم والةكسػلػجيا ،نػفزبخ  ،2018إلتاحة الفخصة لي لعخض الزخػدة

األولية ليحا البجث واألسةفادة مغ الزساقدات إلسةكزال ىحا البجث وخخوجو بيحا الدكل.

30

دوريح صحح األسرج انعرتيح وانسكاٌ

دور االستثًار في انشثاب نتحقيق انتنًيح االقتصاديح واالجتًاعيح

 -قائسة السراجع

أوال -باللغة العربية:

 -0الربري ،علي" .2003 ،العالقة الةبادلية بيغ صجة الخكان والةسزية" ،الخكان والةسزية-صسجوق األمدع
الزةججة لمخكان ،جامعة صسعاء -الثزيػرية اليزسية.

 -2الكواز ،أحسد" .2002 ،العالقة بيغ الةعميع وسػق العزل وقياس عػائج االسةتزار البدخي" ،ورقة فخعية
مقجم ددة إل ددى مد ددخوع البج ددث الزي ددجاني -الخياس ددات االقةذ ددادية ورأس الز ددال البد ددخي ،الزعي ددج العخود دي
لمةحصيط ،الكػيت.
 -3الوحيذـــي ،خالـــد" .2003 ،ىث دخة العزددل العخويددة ف دي أبددخز الةجددجيات والفددخ
الزعاصخة" ،تقجيع لمةقخيخ العخوي لميثخة ،المقاء البخلزاني الخابع.

الة دي تصخحيددا اليث دخة

 -4جــاد ،أمــاني" .2006 ،االسددةتزار ف دي الدددباب كثدددء مددغ كخددخ حددجة الفقددخ ف دي بمددجان الددػشغ العخوددي،
دراسة مقارنة في مذخ -األردن -اليزغ" ،الزؤتزخ العخوي األول لذجة االسخة والخكان ،جامعدة الدجول
العخوية ،مايػ  ،2006الزثمج التاني.
 -5حدل ،راوعة" .2003 ،مجخل إسةخاتيثي لةحصيط وتسزية الزػارد البدخية" ،الجار الثامعية ،مذخ.
 -6برنامج األمم الستحدة اإلنسائي -السكتب اإلقليسي للدول العربية" ،تقخيخ الةسزية اإلنخانية العخوية لمعدام
 -2016الدباب و فاق الةسزية اإلنخانية في واقع مةغيخ".
 -7فر  ،إيسان" .2004 ،األبعاد االجةزاعية واالقةذادية والتقافيدة لمددباب والزخاىقدة" ،ورقدة بجتيدة مقجمدو
إلى الزسةجى العخوي لمخكان -بيخوت .2004
 -8دمحم ،أيـــوب ،نـــافر" .2000 ،األىزي ددة الةسزػيددة ل دخأس الز ددال البدددخي ف دي ال ددػشغ العخو دي ودور الةخوي ددة
والةعميع فيو" ،مثمة عمػم انخانية ،العجد  44لالخسة الخابعةو.
 -9يوس  ،مدعداوي" .2005 ،االسةتزار في الةعميع في تسزية رأس الزال البدخي -د ارسدة تقييزيدة لجالدة
الثدائخ" ،مثمة االقةذاد الثجيج ،العجد  -12الزثمج .1
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10- Becker, G. S. 1993. “Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with
Special Reference to Education”, Chicago: University of Chicago Press.
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Matters Series. California, U.S.A.: Rand.
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جدول رقم ()0

معدل القراءة والكتابة ( 05سشة  )+حدب الشوع في سشوات مختارة في الفترة ما بيل ()2004-0994
الدشة

الشوع

0994
0996
0998
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004

ذكػر

إناث

إجسالي

64.5
67.5
69.6
71.4
72.2
72.8
73.0
73.3
74.04
74.86
76.06

39.5
43.5
45.7
49.6
56.2
58.6
61.0
62.7
63.51
65.75
67.18

52.0
55.5
57.7
49.6
64.2
65.7
67.0
68.0
68.77
70.30
70.62

السرادر :أ -و ازرة الةحصيط" ،تقخيخ الةسزية البدخية" لسسػات محةمفةو.
ب -قاعجة بيانات معيج اليػنخكػ لإلحذاء .2018
جدول رقم ()2

ندبة القيد في التعليم األساسي والثانوي حدب الشوع في سشوات مختارة في الفترة ما بيل ()2004-0994
الشوع

إناث

ذكػر

إجسالي

الدشة
85.6
79.6
91.6
0994
80.9
76.3
85.5
0996
80.7
77.0
84.4
0998
80.0
77.0
85.2
2000
90.0
87.0
93.2
2002
90.9
88.0
93.8
2004
89.4
87.1
91.7
2006
90.0
87.1
93.0
2008
89.7
87.4
92.0
2000
90.4
87.5
93.2
2002
90.26
88.0
92.5
2004
السرادر :أ -الثياز الزخكدي لمةعباة العامة واإلحذاء ،الةعجاد العام لمخكان والزخاكغ .2006 ،1996
ب -الثياز الع ركدي لمةعباة العامة واإلحذاء "الكةاب اإلحذائي الخسػي" .2014 -1994
ج -و ازرة الةحصيط ،تقخيخ الةسزية البدخية لسسػات محةمفةو.
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جدول رقم ()3

ندبة الدكان ( 05سشة )+الحاصليل على مؤه ثانوي فأعلى حدب الشوع في سشوات مختارة خال الفترة ()2004-0994
الشوع

الدشة
0994
0996
0998
2000
2002
2004
2006
2008
2000
2002
2004
الزذادر :أ -و ازرة الةحصيط" ،تقخيخ

ذكػر

إناث

إجسالي

1..0

71..

29.3

1..0
1..0
1..0
1..1
.7.1
1..2
.7.1
...1

71..
71..
71..
77.2
11..
11..
1..7
1..1

29.3
29.3
29.3
28.5
37.9
39.2
39.8
41.5

الةسزية البدخية" لسسػات محةمفةو.

ب -الثياز الزخكدي لمةعباة العامة واإلحذاء "الكةاب اإلحذائي الخسػي" .2014 -1994
جدول رقم ()4

ندبة السذتغلون بالسهل العلسية والفشية ( %مل إجسالي العامليل) حدب الشوع في سشوات مختارة خال الفترة
()2004-0994

الشوع

ذكػر

إناث

إجسالي

00.0
02..
0...
0...
71..
0...
0...
01.1
01..
01.1
...

0..0
.0.1
11.0

15.1
21.1
21.1
22.8
24.3
24.5
24.5
21.5
12.9
13.4
12.2

الدشة
0994
0996
0998
1...
2000
.0..
2002
11..
2004
11..
2006
10.1
2008
77..
2000
7...
2002
71.1
2004
ي
السردر :الثياز الزخكد لمةعباة العامة واإلحذاء "مخا العزالة والبصالة" لمخسػات .2014 -1994
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استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيمت "دراست تطبيقيت"

استذراف مدتقبل السرأة العربية
والتغير االجتساعي في مديشة رأس الخيسة" ،دراسة تظبيكية".1
 -مدتخمص

د .دمحم أحسد الخؾلي

2

يعتبخ إدماج قزايا السخأة العخبية وتصمعاتيا السدتقبمية ضسغ أولػيات خصط وسياسات التشسية
الذاممة ،والسيسا عشج رسع الديشاريػىات واألدوات الجاعسة الستذخاف السدتقبل مغ أجل تشسية وتحديغ وضع
السخأة العخبية مغ خالل تػقع أثخ مختمف العػامل االجتساعية السؤثخة عمييا محميا أو إقميسيا أو عالسيا.
وتسثمت أىع التػجيات العالسية السدتقبمية بحمػل  2050الستذخاف اقتراد السخأة العخبية في الشسػ الدكاني،
الشسػ االقترادي ،االنتذار التكشػلػجي ،مجتسع السعخفة باعتبارىا محخكات مؤثخة لديادة تأثيخ السخأة عمى
االقتراد العالسي خالل العقػد السقبمة تدامشا مع مدتججات الثػرة الرشاعية الخابعة .وتبمػرت مذكمة الجراسة
في اكتذاف أىع جػانب التحديغ في مؤشخات تشسية السخأة بحمػل  2030استشادا إلى فحز أثخ أبعاد التغيخ
االجتساعي السحتسل تأثيخىا عمى تشسية السخأة عخبيا حيث ىجفت إلى دراسة سبل التحديغ السسكشة في
االستذخاف السدتقبمي لتشسية السخأة العخبية داخل مجيشة رأس الخيسة عبخ رصج أىع مؤشخات التغيخ االجتساعي
السشذػدة لتسكيشيا وإبخاز دورىا داخل السجتسع.
وقج أضيخت أىع نتائج الجراسة أن كال مغ البعج التعميسي والبعج الػضيفي لجييسا أعمى أىسية ندبية في
تمبية مقػمات التشسية لمسخأة ورفع قجراتيا عشج تقييع أثخ أبعاد التغيخ االجتساعي بشدبة  ،%90مع وجػد عالقة
ارتباشية شخدية بيغ مدتػى التغيخ االجتساعي لمسخأة سػاء كان (متػقع /دون الستػقع) ومدتػاىا التعميسي.
كانت أعمى قػة عالقة ارتباشية ؼيسا بيغ أبعاد التغيخ االجتساعي ؼيسا بيغ البعج الدياسي والبعج السجتسعي
حيث بمغ ؾيسة معامل االرتباط  .0.643كسا جاء متغيخ السدتػى التعميسي في السختبة األولى داخل الشسػذج
السقجر لالنحجار المػجيدتي في التأثيخ عمى الستغيخ التابع ( )Yلترشيف مدتػى التغيخ لجى السخأة العخبية
مغ حيث كػنو متػقعا أو دون الستػقع حيث حقق أعمى ؾيسة لسعامل االنحجار المػجيدتي بمغت  ،7.868ثع
جاء بعجه في التأثيخ حدب التختيب كال مغ البعج الػضيفي والبعج الجيشي ،والثقافي حيث بمغت ؾيع معامالت
االنحجار لكل مشيسا  7.099 ،7.556 ، 7.597عمى التػالي.
وكانت مغ أىع تػصيات الجراسة ضخورة تختيب األولػيات مغ قبل السخصصيغ وصانعي القخار
وواضعي الخصط والدياسات استشادا إلى تػضيف أدوات استذخاف السدتقبل باستخجام أسمػب التخصيط
بالديشاريػىات كأداة ىامة لخسع التػجيات السحتسمة لتشسية وتسكيغ السخأة العخبية وتعديد دورىا ،مع التخكيد
عمى أىع عشاصخ الغسػض الستأثخة بأبعاد التغيخ االجتساعي لتمبية تػقعاتيغ السشذػدة.
الكمسات الدالة :السخأة العخبية ،استذخاف السدتقبل ،تشسية السخأة ،أبعاد التغيخ االجتساعي ،رأس الخيسة.
 1تؼ إعداد ىذه الدراسة مؽ قبل الباحث سشة  0202وتؼ نذرىا في ىذا العدد الستأخر عؽ سشة .0202

 2أستاذ مذارك بقدؼ الرياضيات واإلحراء والتأميؽ ،كمية العمؾم اإلدارية ،أكاديسية الدادات لمعمؾم اإلداريةEmail: mohkholy5@hotmail.com .
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Shaping the future of Arab women and social change
in the city of Ras Al Khaimah, “An applied Study”
Dr. Mohamed Ahmed ElKhouli1
Abstract:
The inclusion of Arab women's issues and their future expectations are considered among the priorities of comprehensive sustainable development plans and policies, especially when drawing up scenarios and tools in support of future foresight in
order to develop and improve the status of Arab Women by anticipating the impact of
various social factors affecting them locally, regionally or globally. The most important
future global trends by 2050 for the prospect of the Arab women's economy were
population growth, economic growth, technological spread, and the knowledge society
as influential engines of increasing women's influence on the global economy during
the coming decades, coinciding with the developments of the fourth industrial revolution. The study problem crystallized in discovering the most important aspects of improvement in the indicators of women's development by 2030 based on examining the
impact of the dimensions of social change that are likely to affect the development of
Arab women, as it aimed to study possible means of improvement in the future foresight of the development of Arab women in the city of Ras Al Khaimah by monitoring
the most important indicators of social change Sought to enable it and highlight its role
within society.
The most important results of the study have shown that both the educational
dimension and the career dimension have the highest relative importance in meeting
the components of development for women and raising their capabilities when assessing the impact of social change dimensions by 90%, with a direct correlation between the levels of social change for women, whether (expected / less expected) and
their educational level. The highest strength of the correlation between the dimensions
of social change was between the political dimension and the societal dimension,
where the value of the correlation coefficient was 0.643. The educational level dimension came in first place within the proposed model of the logistic regression in influencing the dependent variable (Y) to classify the level of change for the Arab women
in terms of being expected or less than expected. The functional, religious, and cultural
dimensions came after the educational level dimension in the influence on the dependent variable, with the values of the regression coefficients for each of them being
7.597, 7.556, and 7.099, respectively.
One of the most important recommendations of the study was the necessity of
arranging priorities by planners, decision makers, planners and policies based on employing future foresight tools using the scenario planning method as an important tool
for drawing potential directions for the development of Arab women and empowering
their role, with a focus on the most important elements of ambiguity affected by the
dimensions of social change to meet their desired expectations.
Key words: Arab Women, Shaping Future, Social Change, Ras Al Khaimah.
1- Assistant Professor, Department of Mathematics, Statistics and Insurance, Faculty of Administrative
Sciences, Sadat Academy for Administrative Sciences - Cairo, Egypt. Email: mohkholy5@hotmail.com

38

دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"

 -1خمفية الدراسة

أصبح ىشاك اىتسام متراعج عمى مدتػى دول العالع بإدماج قزايا السخأة ضسغ أولػيات

خصط وسياسات التشسية الذاممة ،والسيسا التي تعتسج عمى رسع الديشاريػىات واألدوات الجاعسة
الستذخاف السدتقبل مغ أجل تشسية وتحديغ وضع السخأة مغ خالل تػقع تأثيخ التغيخات االجتساعية

السؤثخة عمييا محميا أو اقميسيا أو عالسيا .وقج جاء ىحا االتجاه االستذخافي لسدتقبل السخأة في إشار

الحخص عمى تزسيغ قزايا الشػع في كافة السذاركات السجتسعية بغخض التأثيخ في صشع القخار
لجعع مدتػيات تشسية السخأة في السدتقبل القخيب أو البعيج ،عالوة عمى تذجيع السشطسات الجولية

لتبشي أدوار مدتقبمية لتشسية وتسكيغ السخأة استشادا إلى بشاء قجراتيا وإمكاناتيا كخصػات استباؾية

تداىع في تأىيل مكانتيا وقجراتيا لمؿيام بجور فعال داخل السجتسعات وفي كافة مياديغ العسل
والتخررات الستاحة وصػال إلى مذاركتيا في اتخاذ الق اخرات لتشسية السجتسع وتقجمو.

وقج أشارت الجراسات عغ التػجيات العالسية السدتقبمية بحمػل  2050الستذخاف اقتراد

السخأة أن العػامل السؤثخة قج تتسثل في كل مغ الشسػ الدكاني ،الشسػ االقترادي ،االنتذار

التكشػلػجي ،ومجتسع السعخفة باعتبارىا محخكات مؤثخة لديادة تأثيخ السخأة عمى االقتراد العالسي
خالل العقػد السقبمة خرػصا أن االعتساد عمى مدتججات الثػرة الرشاعية الخابعة في ضل انخفاض

األعسال البجنية التي تقػم بيا السخأة والتصػرات الحادثة في مجال التكشػلػجيا وإتاحة التعميع لمجسيع

بذكل أكثخ مخونة ،فقج يؤدي ذلظ إلى قجرة السخأة عمى التػازن بيغ العسل واألسخة ،والسداىسة في سج

الفجػة بيغ الجشديغ بحمػل ( ،2050وزارة شؤون مجمس الؾزراء والسدتقبل .)2017 ،فزال عغ إنجازات

السشصقة العخبية لتحقيق أىجاف التشسية السدتجامة بحمػل  2030مازالت محجودة حتى اآلن في ضل
عجم تػافخ البيانات والسعمػمات الالزمة لؿياس وتحميل األبعاد والتغيخات االجتساعية السحيصة

بالسشصقة لخسع الخؤى السدتقبمية إليجاد الحمػل لمتحػل العادل تدامشا مع ؾياس مدتػى التقجم السحخز
لسؤشخات وأىجاف التشسية السدتجامة ومغ أىسيا التي تجعع دراسة سبل التػازن بيغ الجشديغ سػاء في
التعميع أو سػق العسل لجعع تشسية وتسكيغ السخأة داخل السشصقة العخبية

(لؾمي.(2020 ،

لحا جاء تصبيق الجراسة الحالية باعتبارىا اتجاىا استذخاؼيا نحػ رسع مدتقبل أفزل لمشيػض

بػضع السخأة العخبية استشادا إلى تقجيع السؤشخات الجاعسة لرانعي القخار والدياسات التشسػية التي

تعج آلية مغ آليات التغييخ السشذػدة لسػاجية اتجاىات التغيخ االجتساعي السحتسل تأثيخىا عمى تشسية

السخأة العخبية بذكل إيجابي سػاء داخل اإلمارات برفة عامة ،أو في مجيشة رأس الخيسة مكان
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تصبيق الجراسة الحالية بذكل خاص .باإلضافة إلى أن دراسة وفحز االستشتاجات والسعمػمات
السدتشبصة عغ تحميل تأثيخ اتجاىات التغيخ االجتساعي السدتيجفة مغ قبل الجراسة الحالية وذلظ

لكػنيا العػامل األساسية التي تداىع في دعع قزايا تشسية السخأة العخبية لسػاجية اتجاىات التغييخ
في العرخ الحالي مثل تحجيات العػلسة التي تػاجو حاليا الجول العخبية وذلظ عمى سبيل السثال

وليذ الحرخ ،ولكي يتع االعتساد عمييا في تصػيخ االستخاتيجيات والتذخيعات لتسكيغ لمسخأة
والشيػض بيا ولزسان مذاركتيا الفعالة كذخيظ أساسي داخل السشصقة العخبية برػرة أسخع وأيدخ

في خصط وعسميات التشسية السدتيجفة.

ويذيخ التغيخ اإلجتساعي عسػما ،إلى التحػالت التي تحجث داخل السجتسع التي تص أخ عمى
البشاء اإلجتساعي خالل فتخة مغ الدمـ ـ ـغ (طبال ،)2012 ،وتذيج السخأة غالبا كل مخاحل التحػل والتغيخ
االجتساعي والدياسي ،وتعكذ ىحه التغيخات إرىاصات لفخص وإمكانات تصػر وضع السخأة تجاه أي
نيزة مدتقبمية ألي مجتسع (أبؾ غزالة .)2014 ،ومغ ىحا السشصمق تذيخ الجراسة الحالية إلى أىسية
فحز أىع عػامل التغييخ التي ليا تأثيخ في إحجاث تغيخات ممحػضة في رفع مدتػى تشسية السخأة
لتعديد دورىا في عسميات التشسية تجاه االستعجادية لمسدتقبل بذكل فعال وكفء استشادا إلى
استخاتيجيات أو سياسات متػسصة أو بعيجة السجى.
 -2مذكمة الدراسة

نط اخ لسا تسثمو قزايا التشسية السدتجامة عمى مدتػى العالع بحمػل  2030كخصة عسل دولية
مختكدة عمى عجد  17ىجف وثالثة أبعاد رئيدية اقترادية واجتساعية وبيئية ،وذلظ وفًقا لألولػيات
اإلنسائية الػششية عمى مدتػى الجول مغ ضسشيا العسل عمى تعديد السداواة بيغ الجشديغ وتسكيغ
السخة العخبية قزية بالغة
السخأة .وىحا ما دفع الجول العخبية تحجيجا إلى االلتدام بيا باعتبار أن تشسية أ
األىسية وإدراجيا في مختمف األىجاف والغايات التشسػية مع تػفيخ وسائل وآليات التشفيح والستابعة
والتقييع لسؤشخاتيا بذكل دوري مغ أجل تحقيق مدتػيات متقجمة عالسية لمتشسية ،ورغع إحخاز العجيج
مغ الجول العخبية تقجما في سج الفجػة بيغ الجشديغ (مجال التعميع) ،إال أنو ال تدال تػجج فجػات
نػعية كبيخة في الشفػذ والدمصة والػصػل إلى /التحكع في السػارد بيغ الجشديغ مسا أعاق عسمية
تشسية السخأة في السشصقة العخبية ،وفي عام  2017تع ترشيف ىحه السشصقة بأنيا بعيجة تساما عغ
تحقيق التكافؤ بيغ الجشديغ حيث بمغت الفجػة الشػعية حػالي  .%40وأن السخأة في السشصقة العخبية

ما زالت تتأثخ بذكل غيخ متشاسب بدبب أبعاد التغيخ االجتساعي التي تحج مغ فخص السداواة بيغ
الجشديغ (مؾقع ىيئة األمؼ الستحدة لمسرأة.)2020 ،
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كسا أشارت التقاريخ الجولية لديشاريػىات استذخاف السدتقبل بحمػل  2050أن ىشاك تبعيات

دور
اقترادية ىائمة لػياب السداواة بيغ الجشديغ ،حيث أشارت إحجى الديشاريػىات أن إعصاء السخأة ا

مصابقا لجور الخجل في سػق العسل قج يؤدي إلى إضافة  28تخيميػن دوالر أمخيكي أي بشدبة %26

مغ الشاتج السحمي اإلجسالي العالسي بحمػل  ،2025وأنو عمى الخغع مغ زيادة معجالت انزسام
السخأة إلى صفػف قػة العسل العالسية إال أنو مازال سج الفجػة االقترادية بذكل متداو بيغ الجشديغ

يػاجو العجيج مغ الرعػبات .كسا تسثمت ندبة فجػة السذاركة االقترادية بيغ الجشديغ  %59وفقا
لتقخيخ "الفجػة العالسية بيغ الجشديغ" الرادر عغ السشتجى االقترادي العالسي

(وزارة شؤون مجمس

الؾزراء والسدتقبل ،)2017 ،كسا استشج مجخل التخصيط لمسدتقبل السدتجيب لمشػع االجتساعي عمى

ضخورة دراسة قزايا السخأة واحتياجاتيا بذكل مدتسخ في ضل التأثخ بعػامل التغيخ االجتساعي مع
ضخورة تزسيشيا في خصط وبخامج التشسية ومذخوعاتيا االستخاتيجية بعيجة السجى

العام.)2015 ،

(االتحاد الشدائي

وتعاني السشصقة العخبية حاليا مغ ضعف متػسط مذاركة السخأة في سػق العسل حيث يبمغ

 %21.22وىػ يقل عغ نرف الستػسط العالسي عام  2015وفقا لسشطسة االسكػا ،حيث ترشف

السشصقة العخبية بأنيا األقل عالسياً في السذاركة االقترادية لمسخأة ،وعمى الخغع مغ تحدغ مدتػيات
تعميع الس أخة إال أن ذلظ لع يداىع في تشػيع مذاركتيا االقترادية ،فزال معػقات التسييد ضجىا في
مجال التعميع الف ـشي وف ـقا لسشطسة التعاون والتشسيـة االقتراديـ ـ ـة لعام  2014مع انخفاض مذاركتـ ـ ـيا

سياسيا (أريال .)2017 ،وال شظ أن التغيخ االجتساعي في ضل التصػرات التي تذيجىا حاليا عسميات

التشسية الذاممة في السشصقة العخبية وخاصة دولة اإلمارات العخبية الستحجة أضيخت مجى انعكاسيا
عمى وضع السخأة حيث ضيخ تأثيخىا عمى زيادة مذاركتيا بذكل مصخد في رفع مدتػيات التشسية بتمظ

الجول سػاء بذكل عام في جسيع جػانب الحياة السعاصخة أو تمظ السختكدة عمى تعديد البعج

االقترادي ،والسيسا أن مذاركة السخأة في الشذاط االقترادي تعج مغ أىع عػامل تسكيشيا حيث أن
العجيج مغ الشطخيات التي استيجفت دراسة العالقة بيغ التشسية االقترادية وقزايا تشسية السخأة قج

أكجت عمى وجػد عالقة متدامشة بيغ الشسػ االقترادي ومؤشخات تسكيغ السخأة (العؾض ،)2016 ،لحا

يتعيغ عمى الحكػمات العخبية أن تدتغل كافة الصاقات السجتسعية سػاء لمحكػر أو اإلناث حتى

يربح االىتسام بتشسية وتصػيخ دور السخأة داخل السجتسعات العخبية مغ أحج عػامل الشجاح األساسية

لمعسمية التشسػية الذاممة لتقييع مدتػى التقجم في استغالل الصاقات االنتاجية الستاحة لتمظ السجتسعات

دون إقراء أو تسييد حدب الشػع.
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وباإلضـافة إلــى الخصــة الذــاممة الستكاممــة لمتشسيــة السدــتجامة  2030التــي تــع وضــعيا عالسيــا،

إال أنيا أصبحت تتصمب تقييع مدتػيات التغيخ لسا يؤثخ عمى كل ىجف مجرج بجاخميا وبذكل خـاص
عبــخ التخكيــد عمــى رصــج عػامــل التغيــخ االجتس ـاعي الســؤثخة عمــى تشسيــة السـخأة ،وتعســل مشطســة األمــع
الستحجة لمسخأة عمى تعديد ىحا االتجاه بسا يعدز استخجام مختمـف التقييسـات الجاعسـة لتصـػر اتجاىـات
التغيخ في الشػع االجتساعي برػرة إيجابية وتقجيع السؤشـخات اإلحرـائية التـي تدـاىع فـي تعديـد قـجرة
الذخكاء عمـى تشفيـح أىـجاف التشسيـة السدـتجامة مـغ أجـل تشسيـة السـخأة فـي ضـل مـا تذـيجه مـغ اتجاىـات

التغيــخ االجتســاعي داخــل السشصقــة العخبيــة تحجيــجاً ومــغ ىــحه السشصمقــات الدــابقة فقــج تبمــػرت مذــكمة
الج ارسـة بذــكل رئيدــي إلــى ضــخورة السدــاىسة الجــادة فــي إلقــاء الزــػء عمــى أىــع جػانــب التحدــغ فــي

مؤشـ ـخات تشسي ــة السـ ـخأة بحمـ ــػل  2030اس ــتشادا إلـ ــى اسـ ــتيجاف فحـ ــز أث ــخ عـ ــجد م ــغ أبع ــاد التغيـ ــخ
االجتساعي السحتسل تأثيخىا عمى تشسية السخأة العخبية ،كسا يػضحيا إشار الجراسة التالي:
شكل ( :)1أبعاد التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية وفقا لفرضيات الدراسة

البعد
التعليمي

البعد
التوظيفي
البعد
السياس ي
تنمية
املراة
العريية

البعد
املجتمعي
البعد
الثقافي/
العوملة

البعد
الصحي
البعد
الديني

 -السردر :إعداد الباحث.

 -3مبررات الدراسة:

 تخكيـ ــد األىـ ــجاف االسـ ــتخاتيجية الستزـ ــسشة فـ ــي الخصـ ــط الػششيـ ــة لمعجيـ ــج مـ ــغ الـ ــجول العخبيـ ــة
الستذخاف السدتقبل عمى تسكيغ وريادة السخأة لسػاجية تحجيات الطػاىخ االجتساعية السدتججة

ومػاكبة تغيخاتيا الستدارعة سػاء إقميسيا أو عالسيا.
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 سعي الحكػمات العخبية ،والسيسا دولة اإلمارات العخبية الستحجة في الحفاظ عمى استجامة أىـع
اإلنج ــازات الجاعس ــة لسؤشـ ـخات التشافد ــية الجولي ــة لبش ــاء ق ــجرات السـ ـخأة وض ــسان تػس ــيع نص ــاق

مذاركتيا التشسػية.

 تقــجيع معمػمــات ججيــجة أمــام صــانعي الق ـخار عــغ أىــع أبعــاد التغيــخ االجتســاعي الســؤثخة عمــى
استذ ـخاف مدــتقبل الس ـخأة العخبيــة مــغ أجــل تعديــد الخصــط واالســتخاتيجيات وتصــػيخ الدياســات
والديشاريػىات السدتقبمية الجاعسة لتشسية السخأة وتسكيشيا بذكل أمثل.
 -4أىداف الدراسة:

اليدف العام :السداىسة في دراسة سبل االستذخاف السدتقبمي لتشسية السخأة العخبية في مجيشة رأس
الخيسة عبخ رصج أىع مؤشخات التغيخ االجتساعي السؤثخة عمى تسكيشيا استشادا إلى دراسة بيئة

خربة مغ خالل وضع التذخيعات والدياسات الجاعسة لجور السخأة بجولة اإلمارات لغخض تحجيج أىع
مجاالت التصػر السجتسعي السشذػدة لتشسية السخأة في السشصقة العخبية.

األىداف الفرعية:

 تحجيج أىع الستغيخات التي ليا دور معشػي في وجػد االختالفات الشدبية في إدراك ؾياس أبعاد
التغيخ االجتساعي السدتيجفة.

 فحــز العالقــة االرتباشيــة بــيغ مرــفػفة الستغي ـخات وأبعــاد التغيــخ االجتســاعي اليادفــة لتشسيــة
السخأة العخبية.

 تحجيـج العػامـل الســؤثخة فـي التشبـؤ بسدــتػى ترـشيف مدـتػى التغيــخ االجتسـاعي السشذـػد تػقعــو
لتشسية السخأة العخبية.

 تحجيج أىع أولػيات التشسية لمسخأة العخبية عشج رسع الخصط والدياسات التشسػية.
 -5مشيجية الدراسة ومردر البيانات:

تعتس ــج الج ارس ــة الحالي ــة عم ــى التحمي ــل الػص ــفي م ــغ حي ــث كػني ــا تعتس ــج عم ــى التػص ــل إل ــى

مجسػعة مؤشخات ججيجة ليا دور معشػي في تحدـيغ وضـع السـخأة العخبيـة فـي ضـػء ضـسان السػاءمـة
مع أبعاد التغيخ االجتساعي التـي تذـكل تحـجيات أمـام شخيـق خصـط التشسيـة السدـتجامة التـي تدـتيجف

تعديـد وتسكـيغ السـخأة فــي مختمـف اتجاىـات التغيــخ االجتسـاعي الستػقعـة فـي السشصقـة العخبيـة وتحجيــجا
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فــي مجيشــة رأس الخيســة محــل تصبيــق الج ارســة السدــحية الحاليــة .وتزــسغ مجتســع الج ارســة األصــمي
الدــيجات ذوات الجشدــيات العخبيــة السدــجالت فــي قاعــجة البيانــات الخاصــة بجسعيــة اإلمــارات لمتشسيــة

االجتساعي ــة داخ ــل مجيش ــة رأس الخيس ــة ال ــحيغ يد ــاىسغ بسذ ــاركتيغ بذ ــكل دوري ف ــي السذ ــاركة ف ــي
السحاضخات والشجوات وورش العسـل السختمفـة الجاعسـة لتشسيـة السـخأة بذـكل عـام فـي مختمـف السجـاالت
التــي تعكــذ اتجاىــات التغيــخ االجتســاعي السشذــػدة لتشسيــة وضــع الس ـخأة س ـػاء فــي مجــال العســل أو
التعميع أو الرحة أو الـجيغ أو السذـاركة السجتسعيـة أو الثقاؼيـة أو الدياسـية حيـث بمـغ عـجدىغ 900
إمخاة مغ جشديات عخبية مختمفة.
وبالتالي اعتسجت الجراسة عمى اختيار عيشة عذػائية مشتطسـة مـغ قاعـجة البيانـات التـي تخـز

ى ـؤالء الدــيجات بحيــث تكــػن مسثمــة لخرــائز السجتســع األصــمي حيــث بمــغ حجسيــا  150إم ـخاة أي

بشدبة  %17مغ إجسـالي الدـيجات .وتـع تػزيـع االسـتبيان عمـييغ سـػاء مـغ خـالل السقابمـة الذخرـية
أو باستخجام البخيج االلكتخوني حدب وسيمة االترال السشاسبة لصبيعة كل حالة أو مفـخدة عمـى حـجة.

خــالل فتـخة زمشيــة محــجدة ،وتــع االعتســاد عمــى اســتخجام بخنــامج التحميــل االحرــائي إصــجار رقــع .18

أداة استذخاف السدتقبل.

وقــج اعتســجت الج ارســة عمــى تصبيــق عــجد مــغ األســاليب واالختبــارات اإلحرــائية الستشػعــة التــي

تداىع في تحقيق أىجاف الج ارسـة مثـل التكـ اخرات والشدـب السئػيـة ومعـامالت االرتبـاط لبيخسـػن وكـاي

تخبيــع لفحــز عالقــات االرتبــاط بـيغ الستغي ـخات محــل الج ارســة ،وىــحا باإلضــافة إلــى اســتخجام اختبــار
(ت) لمعيشــات السدــتقمة لفحــز مرــادر االختالفــات الشدــبية فــي أبعــاد التغيـخ االجتســاعي السدــتيجفة

وفقا لعجد مغ الستغيخات الػصؽية كالعسخ والحالة االجتساعية والسدتػى التعميسي .فزال عـغ أسـمػب

االنحجار المػجيدتي لتحجيج أىع الستغيخات التي ليا دور معشػي في تحجيـج مدـتػى التغيـخ االجتسـاعي
السخة وفقا لترشيف ثشائي االتجاه سػاء كان مدتػى التغيخ (متػقع) أو (دون الستػقع)
الحادث لتشسية أ

وذلــظ بشــاءا عمــى تقدــيع الجرجــة الكميــة لسؿيــاس التغيــخ االجتســاعي السحققــة بشــاء عمــى ؾيســة الػســيط

لعيشة الجراسة حيث اعتبخت الؿيع بجءا مغ ؾيسة الػسيط فسا فػق مرشفة وفقا لمسدتػى (متػقـع) بيشسـا
ؾــيع مفــخدات العيشــة التــي تقــل عــغ ؾيســة الػســيط صــشف وفقــا لمسدــتػى (دون الستػقــع) حيــث اعتبــخت

الشسػذج دالة تداىع في التشبؤ بجرجة التغيخ الستػقعة أو السشذـػدة فـي تشسيـة السـخأة وتأخـح الؿيسـة ()1

بيشسا السدتػى دون الستػقع تأخح الؿيسة (.)0
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 -6الدراسات الدابقة:

ال تدال العجيج مغ التحجيات تػاجو السخأة العخبية في السخحمة الحالية نتيجـة تـأثيخ بعـس أبعـاد

التغيخ االجتساعي التي تذيجىا السشصقة العخبية في ضل مدتججات العرخ وتصػ ارتـو الستالحقـة ،وقـج
ألقت الجراسة في ىحا الجدء الزػء عمى ما أشارت إليو عجد مغ الجراسات في محاولة لخصج جػانب

التغيخ السحيصة بالسخأة العخبية عمى الشحػ التالي:

 دراسة صقر وشحاتو ( :)2009ىجفت إلى دراسة إمكانية زيادة مذاركة السخأة في سػق

العسل مغ خالل دراسة العػائق التي تقابميا والبجائل ،وقج أشارت إلى أىع السعػقات في الطخوف
والسعتقجات االجتساعية ،والتسييد الشػعي ،وعجم تػافخ السعمػمات الكاؼية بديػلة ويدخ ؼيسا يخز

وضع السخأة بالشدبة الحتياجات سػق العسل أو فخص العسل الستاحة ،وقج أوصت الجراسة لسػاجية
التغيخ ليحا االتجاه فإنو يمدم التػسع في أنساط العسل غيخ التقميجية في ضل الطخوف االجتساعية

واالقرادية السحيصة بالسخأة كشطام العسل لبعس الػقت ،وقج أشارت الجراسة أن ىحا األمخ يحتاج
إلى تغييخ فكخ مجتسعي خاصة في السشصقة العخيية إلى جانب التػسع في تػفيخ الخجمات االجتساعية
السداعجة ،مع ضخورة تػفيخ السعمػمات بذفاؼية ،باإلضافة إلى بجيل شػيل األجل متسثال في تفعيل
الجور اإليجابي لإلعالم ،وىحا يحتاج إلى تغييخ ثقافة السجتسع ألجل دعع السخأة وتسكيشيا.
 دراسة عبد السؾلى ،سسية ( :)2009وقج ىجفت إلى تقييع الػضع الخاىغ لتعميع السخأة

ومجى فعاليتو كأداة لتسكيشيا اقتراديا في مرخ مغ حيث مذاكل التحاقيا بسخاحل التعميع السختمفة،

ومدتػى التعميع السقجم لتمبية احتياجاتيا ،ونػعية التعميع ،والتخررات الستاحة والشسصية في األداء
السقجم التي تعكذ صػرة مجتسعية نسصية لألعسال التي تسارسيا السخأة وتدداد بػضػح في مشصقة
الذخق األوسط حيث أن ىحه الشسصية تحجيج تداىع في ضعف وضع السخأة وتيسيذيا في سػق العسل

فزال عغ أنيا تؤثخ عمييا سمبيا مغ خالل التسييد السيشي ضجىا ،لحا أوصت الجراسة مغ أجل

مػاجية معػقات التغيخ االجتساعي لمسخأة بالشدبة لمتعميع بتذجيعيع لمحرػل عمى مدتػيات تعميسية
أعمى مع دمج اإلناث خخيجات التعميع الفشي في مذخوعات متسيدة.

 دراسة العظية ،أسساء ( :)2009ركدت الجراسة عمى أىسية اعتبار األسخة ىي الخمية

األولى في بشاء نديج التغيخ االجتساعي لتشسية السخأة وزيادة قجرتيا عمى االنفتاح عمى الثقافات

األخخى لسػاجية سمبيات التغيخ االجتساعي وتقبل إيجابياتو لسا ؼيو فائجة في تساسظ السجتسعات
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وضسان التػاصل عبخ األجيال الحالية والقادمة في ضل الحفاظ عمى الؿيع االجتساعية ونقميا مغ قبل

السخأة بذكل أساسي جيل إلى جيل ،لكي تكػن السخأة قادرة عمى السداىسة بفاعمية في الشاتج الػششي

واالرتقاء بالسجتسع واالقتراد.

 دراسة الحداد ،أميرة ( :)2009وىجفت إلى بحث مذكمة التسييد ضج السخأة في العسل
الخسسي وكيؽية رفع ندبة السخأة التي تعسل بأجخ في الدػق السرخي وكيؽية التخمز مغ كافة
أشكال التسييد ضجىا .وركدت الجراسة عمى إضيار فجػة األجػر الشػعية بيغ الخجل والسخأة التي تعػد
إلى تػقعات متجنية لمسدتػى األدائي لمس أخة وليذ ألسباب تتعمق بالسيارات أو التخرز ،وأوصت
بزخورة تػعية السجتسع بأىسية تحديغ الػضع العام لمسخأة ألجل إدراك مدتػيات التغيخ االجتساعي
شػيل األمج.
 دراسة مشدور ،ديشا ( :)2009استيجفت فحز أوضاع السخأة في قصاع االتراالت
وتكشػلػجيا السعمػمات وكيؽية الشيػض بيا ؼيسا يتعمق بالتذغيل والتعميع واالستخجام .وقج أكجت عمى
أىسية رفع وتحديغ كفاءة إنتاجية السخأة مغ خالل تذجيعيا عمى االلتحاق بالتخررات العمسية في
السخحمة الثانػية والجامعية فزال عغ إكدابيا السيارات السيشية الالزمة لدػق العسل مع تذجيع
القصاع الخاص والسشطسات األجشبية عمى زيادة معجالت تذغيل السخأة إلى جانب ضعف السذخوعات
لمسخة العاممة في ضل
أ
الرغيخة والستػسصة السسمػكة لمسخأة استشادا إلى تغييخ الشطخة السجتسعية
تػضيف التكشػلػجيا وتجفق السعمػمات لخجمة ىحا البعج السجتسعي في إحجاث التغيخ السشذػد لتحديغ
الػضع العام لمسخأة لكي تربح عشرخ فعال في شخيق التشسية.
 دراسة تيؼ ،والشادي ( :(2010ىجفت الجراسة إلى ؾياس أثخ عجد مغ الستغيخات

الجيسػجخاؼية عمى درجة مداىسة السخأة في عسمية التشسية الذاممة حيث تػصمت الج ارسة إلى أنو ال

تػجج فخوق معشػية بيغ الشداء تعدو إلى كل مغ الجشذ والكمية ومكان الدكغ ،والسدتػى الجراسي،

وأوصت بأىسية نذخ الػعي لمتعخف عمى أبعاد التغيخ االجتساعي السحيصة بالسخأة لزسان مذاركتيا

الفعالة في شتى السجاالت والسدتػيات التي تكدبيا التسكيغ والقجرة عمى مسارسة حقػقيا السذخوعة.

 دراسة البداريؽ ،والقؾاسسة ( :(2013ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى دور السخأة األردنية

في ؾيادة التغييخ ورصج أىع الخرائز الؿيادية والسيارات التي تتستع بيا وأىع الصخق

واالستخاتيجيات التي تدتخجميا حيث كانت جسيعيا ليا تأثيخ إيجابي نحػ التغييخ.
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 دراسة العارف :(2015( ،ىجفت إلى إضيار دور السخأة العخبية في جسيع السجاالت

باعتبارىا نرف القػى البذخية التي تداىع في بشاء رقي السجتسعات بالتخكيد عمى شخح أىع العػامل

السؤثخة سمبيا أو إيجابيا عمى دور السخأة سػاء كانت اجتساعية أو اقترادية أو قانػنية حيث أشارت
إلى نػع التسييد السسارس ضج السخأة الستعمق بجورىا الدياسي ،وأوصت بأىسية إحجاث التغييخ

االجتساعي السشذػد في السجتسع لتغييخ تقجيع السعمػمات الجاعسة لتعديد دور السخأة في تقجم السجتسع.

 دراسة العؾض :)2016( ،استيجفت إلقاء الزػء عمى أىسية التسكيغ االقترادي لمسخأة

العخبية في دولة اإلمارات العخبية ،حيث أوصت الجراسة بزخورة التػسع في إجخاء السديج مغ

البحػث والجراسات الستعمقة التي تداىع في دعع تشسية السخأة ودورىا مغ أجل ضسان زيادة مداىستيا
في الشذاط االقترادي وذلظ مغ خالل دراسة احتياجاتيا ومتصمباتيا في ضل التغيخات العالسية
الستالحقة مع إدراج قزايا التغيخ االجتساعي السؤثخة عمى السداواة بيغ الجشديغ وقزايا الشػع في

كل الخصط واالستخاتيجيات التشسػية.

 دراسة الحاج والشاصر ( :)2018ىجفت إلى ؾياس إدراك السخأة الدعػدية العاممة في

الجيات الحكػمية لبعس السذاكل ،والتعخف إلى أسبابيا ،وكيؽية التغمب عمييا ،ومجى فاعمية جيػد
الحكػمة لتذجيع السخأة لتقمج الػضائف الؿيادية ،وأكجت عمى ضخورة تقميز الفجػة بيغ الجشديغ مغ
أجل االستفادة مغ جسيع القجرات والسػارد البذخية الستاحة ،بػية تعديد التشسية السدتجامة.
 دراسة النفايؽ :(2020( ،وىجفت إلى استعخاض ؾياس السجن حدب السقاييذ والسؤشخات

التي تعتسج عمى البيانات مغ السرادر الجولية ،وقج أشارت الجراسة أن السداواة بيغ الجشديغ تعتبخ

أحج األولػيات والدياسات الحزخية لتحديغ وضع السخأة في مجن السدتقبل ،وىحا البعج يدتشج إليو
في ؾياس الخكغ الثاني لمذسػل االجتساعي الستزسغ في **إشار ؾياس السجن الذاممة ()ICI
 Inclusive Cities Frameworkالسدتخجم في احتداب مؤشخ ختع وجائدة السجيشة لمخخاء
والذسػل ( Prosperity and Iclusion in Cities Seal and Awards )PICSAحيث أصبح

ىشاك اىتسام عالسي بتزسيغ مجن الجول العخبية ضسغ السؿياس ،وقج حرمت أبػضبي عمى السختبة
 ،45بيشسا دبي السختبة  ،63والكػيت السختبة  ،77كسا حرمت القاىخة عمى السختبة .113
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; -التعقيب عمى الدراسات الدابقة:

قج تبيغ مغ خالل استعخاض الجراسات والبحػث الدابقة الشقاط اآلتية:

 ركدت معطع الجراسات عمى البحث عغ أىع العػامـل االجتساعيـة السحتسـل تأثيخىـا عمـى تشسيـة
السخأة وتعديد قجراتيا بذكل عام مع إيجاد الحمػل والسقتخحات التي تديع فـي تصـػيخ وتحدـيغ

مدــتػى تشسيتيـ ـا ،إال أن الج ارســات الت ــي اس ــتيجفت السـ ـخأة العخبي ــة ما ازل ــت تعــاني م ــغ ض ــعف
الجانب التحميمي الستعسق الحي يدمط الزػء عمى أىع أبعاد التغيخ االجتساعي السشذػدة حتى
يتع أخحىا بعيغ االعتبار عشج رسع الخصط والدياسات السعشية باستذخاف مدـتقبل تشسيـة السـخأة
داخل السجتسعات العخبية.

 قامــت بعــس الج ارســات بإلقــاء الزــػء عمــى ضــخورة مػاص ــمة الجي ــػد الجاعســة لمسدــاواة بــيغ
الجشد ــيغ باعتبارى ــا م ــغ أى ــع األولػي ــات االس ــتخاتيجية لمدياس ــات التشسػي ــة لمتغي ــخ االجتس ــاعي
السختكدة عمى تحديغ وضع السخأة عشج تفعيل أدوات استذخاف السدتقبل.
 س ــعت بع ــس الج ارس ــات إل ــى إضي ــار أىسي ــة تحد ــيغ الػض ــع الع ــام لمسـ ـخأة ف ــي إش ــار التغي ــخ
االجتساعي شػيل األمج السبشي عمى ؾياس أثخ عـجد مـغ الستغيـخات الجيسػجخاؼيـة التـي تـشعكذ
عمى تحجيج قجرة مداىسة السخأة في عسمية التشسية الذاممة.
 أشــارت بعــس الج ارســات إل ــى دور التغي ــخ االجتســاعي فــي تػجيــو ثقافــة السجتســع تجــاه دعــع
قزــايا الس ـخأة وتسكيشيــا لسػاجيــة التحــجيات والعخاقيــل التــي تعػقيــا عــغ إدراك مقػمــات التغييــخ
االجتساعي السشذػد ،والسيسا لمسـخأة العخبيـة محـػر الج ارسـة الحاليـة داخـل السجتسعـات العخبيـة،

وبالتالي يدتمدم العسل عمى إمكانيـة تحجيـج أىـع عػامـل التغيـخ االجتسـاعي القـادرة عمـى التـأثيخ

فــي تشسيــة الس ـخأة عبــخ االســتشاد إلــى بشــاء نســػذج إحرــائي قــادر عمــى التشبــؤ بسدــتػى التغيــخ
االجتساعي لتشسية السخأة العخبية.

 -8نتائج الدراسة ومشاقذتيا:
 -1-8خرائص عيشة الدراسة مؽ السبحؾثات السسثالت لمسرأة العربية:

وسـ ــػف تدـ ــتيل الج ارسـ ــة نتائجيـ ــا باس ـ ــتعخاض أىـ ــع الخرـ ــائز الخمؽي ـ ــة لعيشـ ــة السبحػث ـ ــات

السدتيجفات بالسدح ،وذلظ لكي يديل التعخف بذكل عام عمى أىـع خرـائز عيشـة الج ارسـة السسثمـة

ـخة العخبيــة بسجيشــة رأس الخيســة نصــاق تصبيــق الج ارســة الحاليــة ،وجــاءت
لمسبحػثــات الالتــي يســثمغ السـ أ

نتائج العيشة وفقا لمججول (.)1
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أضيـخت نتــائج الجــجول ( )1أن السبحػثــات الحاصــالت عمـى التعمــيع الجــامعي فســا فــػق يســثمغ

ثالثـة أربـاع ونرـف الـحيغ لـجييغ تعمـيع دون جـامعي ،وىـحا يذـيخ إلـى ارتفـاع السدـتػى التعميسـي بـيغ
أفخاد العيشة السدـتيجفة ،كسـا أن ندـب الشدـاء غيـخ الستدوجـات بمغـت  %64مـغ إجسـالي السبحػثـات،

حيث يجل السؤشخ إلى ارتفاع ندب العشػسـة بـيغ السبحػثـات وىـحا قـج يكـػن نتيجـة التـأثخ بالعجيـج مـغ

العػامـل السجتسعيـة والتـي يدـتمدم العسـل عمـى د ارسـة أسـبابيا الجحريـة بذـكل مػسـع إال إن ىـحا األمـخ
ليذ محل اىتسام الجراسة الحالية .كسـا تسثـل ندـبة السبحػثـات  25سـشة فسـا فـػق  ،%88وىـحا أيزـا

يطيخ االىتسام أن بكػن مجتسع الجراسة السدـحػب مشـو عيشـة الج ارسـة يختكـد بذـكل أكبـخ عمـى السـخأة
بعج سغ  25سشة مقارنة باألعسار األخخى دون سغ  25سشة باعتبار أن السخأة في تمظ األعسـار فـي
ســغ م اخحــل التعمــيع اإللداميــة أو الجامعيــة والتــي يختكــد مدــتػى تشسيتيــا فــي ىــحا الػقــت عمــى الجانــب

التعميسي بذـكل أكبـخ عـالوة أن السـخأة فـي الس اخحـل العسخيـة دون  18سـشة أو  15سـشة حدـب العـخف

السصبق بكل دولة تكػن فـي مخحمـة عسخيـة صـغيخة تسثـل السخاىقـة والذـباب والصفػلـة مسـا يدـتمدم معـو

تحجيــج د ارســات بعيشــة لج ارســة متصمبــات وتػجيــات تمــظ الس اخحــل العسخيــة الرــغيخة التــي تختمــف بذــكل

كبيخ عـغ متصمبـات السـخأة بعـج سـغ السخاىقـة والبمـػو ،وىـحا محـػر ارتكـاز الج ارسـة الحاليـة حيـث تكـػن

ـخة ق ــاردة عم ــى السذ ــاركة الدياس ــية والسجتسعي ــة وغيخى ــا م ــغ أش ــكال وأبع ــاد التغي ــخ االجتس ــاعي
الس ـ أ
السشذػدة لتشسية قجراتيا بالذكل السثالي.

جـــــدول ( :)1الخرــــائص األساسيـــــة لعيشــــة الدراســـــة مــــؽ السبحــــؾثات السسثمــــة
لدراســــة وضـــــع تشسيــــــة السرأة العربية
خصبئص المبحىثبث
مرحلة دون التعليم الجامعي
المستىي التعليمي
تعليم جامعي فما فوق
غير متزوجة
الحبلت االجتمبعيت
متزوجة
 69سنة فأقل
المرحلت العمريت
 25فما فوق سنة

العذد
66
<56
=:
98
<5
576

%
%59
%<9
%:8
%7:
%56
<<%

 -1-1-8تقييؼ أثر التغير ألبعاد مكياس التغير االجتساعي السقترح عمى تشسية السرأة العربية:

م ــغ السؤك ــج أن أبع ــاد التغي ــخ االجتس ــاعي السد ــتيجفة م ــغ قب ــل الج ارس ــة الحالي ــة تع ــج عػام ــل

مدــاىسة بذــكل فعــال ف ـي إحــجاث التغيــخ السشذــػد لخفــع كفــاءة مؤش ـخات تشسيــة الس ـخأة العخبيــة وتعديــد
قجراتيا لزسان مذاركتيا بفاعمية فـي عسميـات التشسيـة الذـاممة داخـل أي مجتسـع باعتبارىـا قـػة كامشـة
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يسكــغ أن يــتع تػضيفيــا بالذــكل األمثــل مــع اعتبارىــا فــي الػقــت نفدــو أنيــا شاقــات مكسمــة فــي تقــجم

السجتســع ونيزــتو مقارنــة بالخجــال ،إال أنيــا ربســا لــع يــتع اســتغالليا بالذــكل السخغــػب ؼيــو أو لــع يــتع

دراسة أثخ تمظ األبعاد بذكل إحرائي لغخض الػقػف عمى أىع جػانب القػة أو مػاشغ التحدـيغ فـي

دور أبعاد التغيخ االجتساعية في تشسية قجرات السخأة العخبية ،وقج جاءت نتيجة اإلحراءات الػصـؽية
لتقييع السبحػثات ألثخ أبعاد التغيخ االجتساعي وفقا لمذكل (:)2

وقــج أضيــخت بيانــات الذــكل ( )2أن كــال مــغ البعــج التعميســي والبعــج الــػضيفي مــغ وجيــة نطــخ
السبحػثات كان ليسا نفـذ تقيـيع األثـخ الشدـبي األكبـخ فـي تحقيـق مقػمـات التشسيـة لمسـخأة ورفـع قـجراتيا
أثشاء أي عسمية تغييخ اجتساعي حيث بمغت ندبة كل مشسا  ،%90بيشسا تسثمت أقل األبعاد في ندب
التــأثيخ الشدــبي أثشــاء عسميــات التغييــخ االجتســاعي السدــتيجفة لتشسيــة الس ـخأة فــي كــل مــغ البعــج الثقــافي

نتيجة العػلسة حيث بمغت ندبة تقييسو  ،%86ثع ندبة تأثيخ البعج الجيشي حيث بمغت  ،%85وأخيـ اخ
ندــبة البعــج الرــحي حيــث بمغــت  ،%81وىــي جسيعيــا أقــل مــغ ؾيســة الػســيط لسجسػعــة السبحػثــات
السد ــتيجفة بالج ارس ــة الت ــي تبم ــغ  %87حي ــث ير ــشف أي ؾيس ــة بع ــجىا ض ــسغ مجسػع ــة الشد ــاء ذات

السدتػى دون الستػقع في ؾياس التغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة.

شكل ( :)2التؾزيع الشدبي ألبعاد مكياس التغير االجتساعي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
0%

50%
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75%

بعد االتجاه لمتعميؼ

90%

بعد االتجاه لمعسل

90%
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87%

بعد االتجاه السجتسعي

87%

بعد االتجاه لمعؾلسة

86%

بعد االتجاه الديشي

85%

بعد االتجاه الرحي

81%

ولتحجيج بشػد التقييع التي ساىست فـي تقيـيع أثـخ كـل بعـج مـغ أبعـاد التغيـخ االجتسـاعي وتحجيـج
البشــػد التــي كانــت ندــبتيا فــي التقيــيع أقــل مــغ ندــبة ؾيســة الػســيط أو الستػســط باعتبارىــا تسثــل نفــذ
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الشدــبة تقخيب ـاً ،حيــث تسثــل ىــحه الشدــب فــي التقيــيع مدــتػيات التغيــخ دون الستػقع ـة لتشسيــة الس ـخأة مــغ
وجية نطخ السبحػثات ،فقج جاءت عمى الشحػ التالي:
 -2-1-8تقييؼ أثر التغير لبعد العسل عمى تشسية السرأة العربية:

أضيخت الشتـائج السػضـحة فـي الذـكل ( )3أن دعـع عسميـة تخرـيز بعـس الػضـائف لمشدـاء

داخــل السجتسعــات العخبيــة تسثــل أقــل ندــبة تقيــيع مــغ وجيــة نطــخ السبحػثــات فــي إدراك أثــخ التغيــخ
ـخة
الــػضيفي ،مســا يعكــذ أىسيــة أن تتبشــي الجيــات ف ــي عسميــات تػضيفيــا سيد ــات ل ــجعع وتشسيــة السـ أ

تخرز ندبة معمشة لمػضائف ضـسغ وضائفيـا السدـتحجثة ،وكـحلظ الحـال مخاعاتيـا بالشدـبة لمػضـائف

اإلشـخاؼية والؿياديــة وعشــج إجـخاء التخؾيــات والتعاقــب الــػضيفي ســػاء عمــى مدــتػى القصــاع الحكــػمي أو
الخ ــاص م ــع وج ــػد جي ــات تشسػي ــة مكمف ــة م ــغ قب ــل الجول ــة تك ــػن مد ــئػلة ع ــغ متابع ــة وتقي ــيع تم ــظ
الدياسات بذفاؼية مصمقة دعسا لتشسية السخأة.
شكل ( :)3التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد التؾعيفي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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التمكيه المجتمعي لتشغيل المرأة وتعزيز قذراتهب

98%

تقليذ المرأة للمىبصب والمسئىليبث العليب في بيئت العمل

91%

قراراث تشريعيت وقىاويه العمل ضذ التمييز الىىعي

88%

دعم تخصيص بعض الىظبئف للىسبء

82%

 -3-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد التعميسي عمى تشسية السرأة العربية:

أضيخت الشتائج السػضحة بالذكل ( )4أن جسيع بشػد تقييع أثخ البعج التعميسي قج حققت ندـبة

أعمى مغ ؾيسـة الػسـيط لعيشـة السبحػثـات السدـتيجفة مـغ قبـل الج ارسـة أي بشدـب تدـاوي أو أعمـى مـغ

 .%87وتعكذ ىحه الشتيجة أىسية أثخ البعج التعميسي في إحجاث شفخة نػعية فـي تشسيـة قـجرات السـخأة
وتسكيشيا في عسمية تغييخ اجتساعي مدتيجفة داخل السجتسعات العخبية.
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شكل ( :)4التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد التعميسي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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تؾجيات داعسة لسدارات التعميؼ والتقدم العمسي

96%

السرادر والسدتجدات الستاحة في مجاالت التخرص

89%

قشؾات متعددة لشذر الؾعي والسعرفة في مجال التخرص

89%

البرامج التدريبية لبشاء القدرات وفقا لمتظؾرات والسدتجدات

87%

 -4-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد السجتسعي عمى تشسية السرأة العربية:
أضيخت الشتـائج السػضـحة بالذـكل ( )5أن كـل مـغ ندـبة تقيـيع بشـج "الحسـالت التصػعيـة لـجعع
قزايا السـخأة" التـي بمغـت  %86وأيزـا ندـبة بشـج "تشـػع الفعاليـات السجتسعيـة لـجعع السـخأة" التـي بمغـت
 %85عمى التػالي كالىسا أقل مغ ؾيسة الػسيط والستػسط عمى التػالي حيث أن ندبة درجة الػسيط
تتداوي مع درجة الستػسط ،وىـحا أيزـا ربسـا يذـيخ إلـى قـخب مشحشـى البيانـات الفعميـة لمسبحػثـات مـغ
التػزيــع الصبيعــي أو التساثــل قــجر اإلمكــان .إال أنــو فــي الػقــت نفدــو يدــتمدم زيــادة العســل عمــى دعــع
ـخة العخبيـة واىتساماتيـا داخـل مجيشـة رأس
الفعاليات السجتسعية والحسالت التصػعية الجاعسـة لقزـايا الس أ
الخيسـ ــة تحجيـ ــجا باعتبارىـ ــا السجـ ــال السكـ ــاني لتصبيـ ــق الج ارسـ ــة السدـ ــحية ،وأيزـ ــا باعتبارىـ ــا نسػذجـ ــا
استخشاديا مغ أجل زيادة االىتسام بيحه البشػد عمى مدتػى باقي الجول العخبية.
شكل ( :)5التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد السجتسعي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
0%
دور السشغسات السجتسعية لمسداواة بيؽ الجشديؽ

25%
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90%

دور الذراكة لمقظاع الخاص مع الحكؾمي لتشسية السرأة

88%

الحسالت التظؾعية لدعؼ قزايا السرأة

86%

تشؾع الفعاليات السجتسعية داخل السجتسع لدعؼ السرأة

85%
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 -5-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد الثقافي لغاىرة العؾلسة عمى تشسية السرأة العربية:

أضي ــخت الشت ــائج السػض ــحة بالذ ــكل ( )6أن التقي ــيع الشد ــبي لك ــال م ــغ البش ــجيغ "دور وس ــائل

اإلعالم لبحث قزايا السخأة ومذكالتيا" و"مديخة التقـجم العمسـي الستدـارع لحـل السذـكالت" التـي بمغـت
ند ــبة تقييسيس ــا  %82 ،%85عم ــى التـ ـػالي وىس ــا أق ــل م ــغ ند ــبة درج ــة الػس ــيط أو الستػس ــط لعيش ــة
السبحػثــات السدــتيجفة بالسدــح ،وىــحا يذــيخ إلــى دور اإلعــالم والتقــجم العمســي فــي ضــل ضــاىخة العػلســة
بديادة قجرات الشدـاء تجـاه اإلسـخاع فـي االنفتـاح عمـى الثقافـات األخـخى واالنـجماج معيـا والتعـخف عمـى
أىــع مــا يسيدىــا مــع محاولــة االســتفادة مشيــا فــي تحقيــق مدــتػى ثقــافي متسيــد يدــاىع فــي تشسيــة الس ـخأة
العخبية وتعديد قجراتيا بذكل أمثل.
شكل ( :)6التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد الثقافي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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الدراسات والبحؾث لفيؼ التغيرات السجتسعية

75%

100%
91%

سيؾلة االنفتاح لمثقافات األخرى دون تسييز

87%

دور وسائل اإلعالم لبحث قزايا السرأة ومذكالتيا

85%

مديرة التقدم العمسي الستدارع لحل السذكالت

82%

 6-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد الديشي عمى تشسية السرأة العربية:

أضيخت الشتائج السػضحة بالذكل ( )7أن ندبة تقييع كل مغ البشـجيغ "قـجرة تعـاليع الـجيغ عمـى

مشاقذــة مدــتججات التغيــخ االجتســاعي" و"اىتســام الجيــات السعشيــة بسشاقذــة مذــكالت وقزــايا الس ـخأة"
حيث بمغتا  %77 ،%82عمى التػالي ،وىي أقل البشػد تأثي اخ ندبيا مغ وجية نطـخ السبحػثـات حيـث
انخفزت عغ ندـبة ؾيسـة الػسـيط لمعيشـة السدـتيجفة ،وىـػ مـا يـشعكذ بـجوره عمـى خفـس ندـبة التقيـيع
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الشدبي لمبعـج الـجيشي ككـل فـي إحـجاث التغيـخ االجتسـاعي السشذـػد لتشسيـة السـخأة العخبيـة .وىـحه الشتيجـة
تعكــذ عــجم مػاءمــة السدــتججات السحيصــة بــالسخأة مــع اىتســام الجيــات الجيشيــة بسشاقذــتيا بذــكل مثــالي

وإيجاد الؿياس الدميع مغ السرادر الجيشية بسا يخجم واقع مذكالت وقزايا السخأة الستراعجة في ضـل
تصــػرات العرــخ الحــجيث ،وىــحا الجانــب يدــتمدم مــغ السؤسدــات الجيشيــة د ارســتو والعســل عمــى تقييس ـو
بذكل مػسع لتحجيج أىع األولػيات السصمػب مشاقذـتيا لتعديـد قـجرات السـخأة داخـل السجتسعـات العخبيـة
بسا يتفق مع تعاليع الجيغ ومدتججات العرخ في الػقت نفدو.
شكل ( :)7التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد الديشي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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ارتباط الشغام االجتساعي بتعاليؼ الديؽ.

95%

القؾة السعشؾية والشفدية لمتؾجو الديشي دون غيره مؽ

87%

السرادر
قدرة تعاليؼ الديؽ عمى مشاقذة مدتجدات التغيرات

82%

االجتساعية
اىتسام الجيات الديشية لسشاقذة مذكالت وقزايا السرأة

77%

 -7-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد الرحي عمى تشسية السرأة العربية:
أضيخت الشتائج السػضحة بالذكل ( )8أن جسيع بشػد تقييع أثخ البعج الرحي قـج حققـت ندـبة
أقــل مــغ ندــبة ؾيســة الػســيط أو الستػســط لعيشــة السبحػثــات أي بشدــب أقــل مــغ  .%87وتعكــذ ىــحه
الشتيجة أىسية ضعف الجانب الرحي في تحقيق متصمبـات التشسيـة السشذـػدة لتعديـد قـجرات السـخأة فـي
عسميات التغيخ االجتساعي ،ولعـل تجمـي أىسيـة تعديـد دور الجانـب الرـحي بذـكل عـام عمـى مدـتػى
دول العــالع مــؤخ اخ برــػرة واضــحة فــي ضــل تفــاقع أزمــة فيــخوس كػرونــا  ،COVID-19حيــث دفعــت
الحكػمات إعادة حداباتيا وتختيب أولػياتيا باعتبار أن البعج الرحي مـغ أىـع جػانـب التشسيـة عػضـا
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عغ البعج االقترادي والدياسي الحيغ باتا عاجديغ أمام ىحا الػباء العالسي فـي ضـل ضـعف االىتسـام
بجػانب الجعع الرحي سـػاء عمـى مدـتػى الفـخد نفدـو أو مـغ قبـل السؤسدـات والجيـات الجاعسـة ليـحا
القصــاع مــع ضــعف السخررــات الساليــة لإلنفــاق عمــى ىــحا القصــاع تحجيــجا فــي الــجول العخبيــة ،وىــحا
أيزــا مــا أكجتــو نتــائج تقيــيع جسيــع بشــػد البعــج الرــحي عمــى مدــتػى عيشــة السبحػثــات حيــث أوضــحغ
أنيغ مازلغ في حاجة إلى زيـادة سـبل التػعيـة واإلرشـادات الرـحية وتشطـيع الشـجوات الستخررـة فـي
مجال الخعاية الرحية وشخق اإلسعافات األولية بسا يعدز جػانب دور السخأة داخـل األسـخ فـي تفعيـل
شخق الػقاية نحػ مكافحة األوبئة عمى أسذ وإرشادات صحية سميسة.
شكل ( :)8التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد الرحي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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25%

تؾافر االرشادات الرحية واإلسعافات األولية أثشاء الظؾارئ بالسشزل

50%

100%

75%

86%

تؾافر مقؾمات الرعاية الرحية الستكاممة لألسرة

82%

دور الجيات السخترة في التؾعية الرحية داخل السجتسع

80%

تشغيؼ ندوات صحية متخررة لرحة السرأة والظفؾلة

77%

 -8-1-8تقييؼ أثر التغير لمبعد الدياسي عمى تشسية السرأة العربية:

أضيــخت الشتــائج السػضــحة بالذــكل ( )9أن ىشــاك بشــجيغ مــغ بشــػد تقيــيع أثــخ البعــج الدياســي

السخة العخبيـة حققـت ندـبة أقـل مـغ ندـبة ؾيسـة الػسـيط أو الستػسـط
لمتغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية أ
لعيشـ ــة السبحػثـ ــات تسثمـ ــت فـ ــي كـ ــل مـ ــغ التقيـ ــيع الشدـ ــبي لبشـ ــج "دعـ ــع مذـ ــاركة الس ـ ـخأة لرـ ــشع الق ـ ـ اخرات

والدياسات" وبشج "تقمج الشداء لمسدئػلية في مختمف السجاالت الدياسية" حيث بمغت ندبة التقيـيع لكـل
مشيســا  %85أي نفــذ الشدــبة تقخيب ـاً ،وىــحا يذــيخ إلــى أن الس ـخأة العخبيــة فــي حالــة عــجم بمــػو مخحمــة
اإلشباع لخغباتيا الدياسية والسيسا في عسميات صشع الق اخرات والدياسات وتقمج السدئػليات الدياسية،
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وىــػ مــا يتــيح لمحكػمــات العخبيــة فخصــة لمػقــػف عم ــى أبعــاد التقيــيع لمجانــب الدياســي بذــكل أكثــخ
مػضػعية مغ أجل تعديـد قـجراتيغ وتسكيـشيغ فـي السجـال الدياسـي لـجعع التغيـخ االجتسـاعي السشذـػد

لتشسية السخأة العخبية داخل مجتسعاتشا.

شكل ( :)9التؾزيع الشدبي لجؾانب تقييؼ البعد الدياسي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
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تبين مبادارات لتمكني املرأة يف التمثيل الربملاين والدويل

89%

إاتحة فرص مشاركة املرأة خلدمة قضااي الدولة

89%

دعم مشاركة املرأة لصنع القرارات والسياسات

85%

تقلد اإلانث للمسئولية يف خمتلف اجملاالت السياسية

85%

 2-8فحص السرفؾفات االرتباطية بيؽ الستغيرات محل الدراسة:

لكـي تعكـذ الج ارســة برـػرة أكثــخ تفرـيالً مدــتػى االرتبـاط بــيغ الستغيـخات الســؤثخة فـي شبيعــة

العالقــة سـػاء مــغ حيــث فحــز مدــتػى االرتبــاط بــيغ الخرــائز الخمؽيــة لمسبحػثــات وبــيغ ترــشيف

مدــتػى التغيــخ االجتســاعي السحقــق سـػاء كــان مدــتػى متػقعــا أو دون الستػقــع مــغ أي عسميــة تغييــخ

اجتساعي لتشسية السخأة العخبية ،وكحلظ لفحز العالقـة مـا بـيغ ىـحه الستغيـخات التـي تسثـل الخرـائز

الخمؽيــة وبــيغ أبعــاد التغيــخ االجتســاعي السفتــخض السدــاىسة فــي تعديــد تشسيــة الس ـخأة العخبيــة ،وأيزــا
سػف يـتع اسـتعخاض السرـفػفة االرتباشيـة إلضيـار العالقـة ؼيسـا بـيغ أبعـاد التغيـخ االجتسـاعي نفدـيا
التــي اســتيجفتيا الج ارســة بؿيــاس أثخىــا عمــى تشسيــة قــجرات السـخأة مـغ خــالل عيشــة السدــح بيــجف تحجيــج
مجى وجـػد عالقـة ارتبـاط بـيغ ىـحه الستغيـخات وتحجيـج مقـجار قـػة ىـحه العالقـة بـيغ كـل متغيـخيغ عمـى
حــجة ،لــحا فقــج بــادرت الج ارســة بفحــز مختمــف السرــفػفات االرتباشيــة الستػقعــة بــيغ ىــحه الستغي ـخات

كخص ــػة لتفد ــيخ مد ــتػيات العالق ــات الت ــي ق ــج تشذ ــأ بس ــا يخ ــجم تػجي ــات ص ــانعي القـ ـخار وواض ــعي
الدياسات بالجرجة األولى حيث جاءت الشتائج مػضحة بالججاول التالية:
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وشبقاً لبيانات العيشـة السدـحية التـي اعتسـجت عمييـا الج ارسـة الحاليـة ( 100 = nإمـخأة عخبيـة)
يػضح الججول ( )2أن الشداء الالتي حققغ مدـتػى تغيـخ متػقـع تسثـل ندـبة  %48تقخيبـاً أي حـػالي
نرف بيانات العيشـة مقابـل ندـبة الشدـاء الالتـي حققـغ مدـتػى تغيـخ دون الستػقـع التـي تسثـل .%52

ولجراسة العالقة بيغ مدـتػى التغيـخ السحقـق لتشسيـة السـخأة العخبيـة وعـجد مـغ الستغيـخات الػصـؽية التـي

تسثل خرائريا األساسـية تـع اسـتخجام  ،Chi-Squareوقـج جـاءت الشتـائج كسـا بالجـجول ( )2تذـيخ
إلــى وجــػد عالقــة بــيغ مدــتػى التغيــخ الحــادث لمسـخأة وبــيغ مدــتػاىا التعميســي فقــط ،حيــث نجــج الشدــاء

ذوات السدــتػى التعمــيع الســشخفس أو دون الجــامعي ندــبتيغ أعمــى فــي إدراك السدــتػى غيــخ الستػقــع
لمتغيخ االجتسـاعي السشذـػد لتشسيـتيغ حيـث بمغـت ندـبتيغ  %77تقخيبـاً مقارنـة بشدـبتيغ فـي السدـتػى
الستػقــع لمتغيــخ االجتســاعي حيــث بمغــت  %23تقخيبــا ،وىــػ مــا قــج يعكــذ أىسيــة تحدــيغ السدــتػى
التعميسي لمسخأة العخبية في إشار تعديد قجراتيا مـغ أجـل إحـجاث التغيـخ الستػقـع لتشسيتيـا .كسـا أشـارت

الشتائج أيزاً إلى عجم وجػد عالقة ارتباشية معشػيـة بـيغ كـل مـغ مدـتػى التغيـخ االجتسـاعي السحقـق
س ـػاء كــان (متػقــع /دون الستػقــع) وبــيغ الستغي ـخات الػصــؽية التاليــة (الحالــة االجتساعيــة ،والسخحمــة
العسخية) حيث كانت ؾيع اختبار  Chi-Squareغيخ دالة إحرائيا عشج مدتػى .0.05

جدول ( :)2التؾزيع العددي والشدبي لترشيفات مكياس التغير االجتساعي (متؾقع  /دون الستؾقع)
وعالقتيا ببعض الستغيرات األساسية لمسبحؾثات محل اىتسام الدراسة
الخرائص الخمفية لمسبحؾثات
السدتػى

التعميسي
الحالة
االجتساعية
السخحمة
العسخية

تعميع دون الجامعي
تعميع جامعي فسا فػق
غيخ متدوجة
متدوجة
25سشة فأقل
فػق 25سشة

اإلجسالي

العدد
5
67
45
27
7
65
72

متؾقع

%

%22.7
%52.3
%46.9
%50.0
%38.9
%49.2
%48.0

دون متؾقع
%
العدد
17
61
51
27
11
67
78

%77.3
%47.7
%53.1
%50.0
%61.1
%50.8
%52.0

السعشؾية لـ()X2
اإلجسالي
Sig.
22
128
96
54
18
132

**0.009
0.713
0.409

150

(*) ؾيسة  Chi-Squareمعشػية عشج مدتػى  )**( .0.05ؾيسة  Chi-Squareمعشػية عشج مدتػى .0.01

ولفحز مرفػفة العالقات االرتباشية بيغ أبعاد التغيخ االجتساعي وبـيغ الخرـائز الخمؽيـة
لعيشة السبحػثات السسثالت لمسخأة العخبية ،حيث جاءت الشتائج مػضحة في الججول (.)3
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أضيخت بيانات الججول ( )3حيث تـع فحـز معـامالت االرتبـاط بـيغ أبعـاد التغيـخ االجتسـاعي
والستغيـ ـخات األساس ــية لمسبحػث ــات باس ــتخجام معام ــل  Phiوفق ــا لصبيع ــة الؿي ــاس اإلس ــسي لمستغيـ ـخات
الػصــؽية لعيشــة السبحػثــات ،أن جسيــع معــامالت االرتبــاط جــاءت معشػيــة بــيغ كــل بعــج مدــتيجف مــغ
قبــل الج ارســة الحاليــة إلحــجاث التغيــخ االجتســاعي السشذــػد لتحدــيغ وضــع السـخأة العخبيــة وبــيغ كــل مــغ
ىــحه الستغيـخات الػصــؽية األساســية لػصــف خرــائز السبحػثــات السســثالت لمسـخأة العخبيــة عمــى حــجة

سػاء السدتػى التعميسي أو الحالة االجتساعية أو السخحمة العسخية ،وقج كانت أعمى معامالت االرتباط
بيغ كل مغ البعج الجيشي والسخحمة العسخية لمسخأة حيث بمغ  ،0.764ثع تـاله معامـل االرتبـاط بـيغ كـل

مــغ البعــج الدياســي والسدــتػى التعميســي لمس ـخأة حيــث بمــغ  ،0.684بيشســا كانــت أقــل ؾيســة لسعــامالت
االرتبـاط بــيغ كـل مــغ البعـج التعميســي والسخحمــة العسخيـة لمسـخأة حيـث بمــغ معامـل االرتبــاط  ،0.306ثــع
معامل االرتباط ما بيغ كل مغ البعج التعميسي والحالة االجتساعية لمسخأة حيث بمغ .0.352
جدول ( :)3مرفؾفة عالقات االرتباط بيؽ الستغيرات
الؾصفية لمسبحؾثات وأبعاد التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية
أبعاد التغير االجتساعي
البعج التػضيفي
البعج التعميسي

البعج السجتسعي
البعج الثقافي
البعج الجيشي

البعج الرحي

البعج الدياسي

السؿياس الكمي لمتغيخ االجتساعي

السدتؾى التعميسي

الحالة االجتساعية

السرحمة العسرية

**

**

**

0.356
**
0.352
**

0.493
**
0.306

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

0.546
0.473

**

0.477
0.366
0.417
0.490
0.684
0.687

* دالة إحرائيا عشج مدتػى أقل مغ .0.05

0.615
0.554
0.482
0.587
0.441
0.641

**

**

0.406
0.603
0.740
0.483
0.648
0.765

وأيزــا لفحــز السرــفػفة االرتباشيــة بــيغ أبعــاد التغيــخ االجتســاعي التــي تذــكل فــي مجسػعيــا

ؾي ــاس مد ــتػى التغي ــخ االجتس ــاعي السحق ــق لتشسي ــة السـ ـخأة العخبي ــة ،فق ــج ت ــع اس ــتخجام بيخس ــػن لفح ــز

معامالت االرتباط ومعشػيتيا وأيزـا لمتأكـج مـغ عـجم وجـػد مذـكمة إزدواج خصـي  Collinearityبـيغ
أي زوج مغ تمـظ الستغيـخات بػصـف أن متغيخاتيـا تخزـع لمؿيـاس الفتـخي يعـػق معيـا اسـتخجام تحميـل
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االنح ــجار المػجيد ــتي ،وى ــي تعتب ــخ م ــغ أح ــج الستصمب ــات الػاج ــب التأك ــج مشي ــا قب ــل اس ــتخجام تحمي ــل
االنحجار بذكل عام ،وقج جـاءت نتـائج السرـفػفة االرتباشيـة ألبعـاد التغيـخ االجتسـاعي مػضـحة كسـا

بالججول (.)4

أضيخت نتائج مرفػفة االرتباط بالججول ( )4معشػية معامالت االرتباط ؼيسا بيغ أغمـب أبعـاد

ـخة سـػاء عشــج مدــتػى معشػيــة أقــل مــغ  0.01أو  0.05باســتثشاء بعــس
التغيــخ االجتســاعي لتشسيــة السـ أ
معامالت االرتباط ؼيسا بـيغ بعـس األبعـاد التـي عكدـت عـجم وجـػد عالقـة ارتبـاط معشػيـة ذات داللـة

إحرائية ؼيسا بيشيـا .كسـا كانـت أعمـى قـػة عالقـة ارتباشيـة ؼيسـا بـيغ البعـج الدياسـي والبعـج السجتسعـي
حيــث بمــغ ؾيســة معامــل االرتبــاط  ،0.643وىــػ مــا يعكــذ الــجور السجتسعــي فــي تشسيــة الس ـخأة العخبيــة
مجتسعيا حيث يقابميا زيادة مصخدة في دعع وبشاء قجراتيا في الجانب الدياسي ،ثع تمتيا أيزا العالقة

بيغ البعج الدياسي والبعج التعميسي حيـث بمـغ ؾيسـة معامـل االرتبـاط  0.619وىـػ مـا يعكـذ أن زيـادة
االىتسـام بتشسيـة الجانـب التعميسـي بـالسخأة العخبيـة يقابمـو زيـادة فـي تشسيـة قـجراتيا فـي الجانـب الدياسـي،

وىحه السؤشخات يجـب أن يـتع أخـحىا بعـيغ االعتبـار مـغ قبـل السدـئػليغ والسخصصـيغ عـغ تشسيـة السـخأة
العخبية .وبذكل عام لع تػجج عالقات ارتباشية قػية ججا تؤدي إلـى وجـػد مذـاكل ازدواج خصيـة ؼيسـا

بــيغ أي زوج م ــغ أبعــاد التغي ــخ االجتســاعي السقت ــخح إدراجي ــا فــي الشس ــػذج السقت ــخح لتحمي ــل االنح ــجار

المػجيدتي لمتشبؤ بترشيف مدتػى التغيخ االجتساعي.

جدول ( :)4مرفؾفة عالقات االرتباط بيؽ أبعاد مكياس التغير االجتساعي السدتيدفة لتشسية السرأة العربية
الستغيخات

البعج
البعج
البعج
بعج
البعج
البعج
بعج
التػضيفي التعميسي السجتسعي العػلسة الجيشي الرحي الدياسي

مؿياس
التغيخ االجتساعي

مؿياس التغيخ االجتساعي **.866** .710** .465** .683** .809** .691** .296
البعج الدياسي

**.498** .261** .491** .643** .619** .370

البعج الرحي

-.145

**

البعج الجيشي

.073

*

البعج الثقافي /العػلسة

-.056

**

.228

*

**

.540

البعج السجتسعي

.179

بعج التعميسي

.090

البعج التػضيفي

1

.509

.206

**

.538

.100
**

.558

**

.456

**

.315

**

.293

1

1

1

1

1

1

* دالة احرائيا عشج مدتػى أقل مغ  ** .0.05دالة احرائيا عشج مدتػى أقل مغ 0.01
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 -3-8فحص مرادر الفروق الشدبية في إدراك السرأة العربيـة ألثـر أبعـاد التغيـر االجتسـاعي وفقـا
لخرائريؽ الخمفية:

يخكد ىحا الجدء مغ الجراسة عمى فحز مرادر االختالفات الشدبية ؼيسا بيغ عيشة

السبحػثات السسثالت لسجتسع السخأة العخبية بسجيشة رأس الخيسة وفقا لعجد مغ الخرائز الخمؽية

ليؤالء السبحػثات ،والتي مغ السحتسل أن يكػن ليا دور معشػي في حجوث اختالف في مدتػيات
التقييع لجور أبعـ ـ ـ ـ ـاد التغي ـ ـ ـخ االجتساعي السدتي ـ ـ ـجف لتشسيـ ـ ـة الس ـ ـ ـخأة العخبيـ ـ ـة .وبشاء عميو ،فق ـ ـ ـج ت ـ ـع

استخجام اختبار  tلمعيشات السدتقمة لفحز مرادر الفخوق إحرائيا وفقا لعجد مغ الستغيخات
الػصؽية لمسبحػثات كالسدتػى التعميسي ،الحالة االجتساعية والسخحمة العسخية ،لتحجيج مرادر

االختالفات في تقييع أبعاد التغيخ االجتساعي مغ وجية نطخ السبحػثات وفقا لكل متغيخ وصفي

عمى حجة ،وقج جاءت نتائج التحميل عمى الشحػ التالي:

أوال :فحص مرادر الفروق الشدبية لعيشة السبحؾثات وفقا لستغير السدتؾى التعميسي:

أوضحت نتائج الججول ( )5عجم وجػد فخوق معشػية حيث أن ؾيع اختبار  tلمعيشات السدتقمة

ليدت ذات داللة إحرائية لجسيع الستغيخات مغ وجية نطخ السبحػثات وفقا لسدتػاىغ التعميسي

باستثشاء الستغيخ السختبط بتقييع أثخ البعج الػضيفي فقط لمتغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية الس أخة ،حيث

أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق معشػية ؼيسا بيغ إدراك السبحػثات السسثالت لمشداء ألثخ البعج
الػضيفي في تشسية وبشاء قجراتيغ الستػاكبة مع التغيخ االجتساعي وفقا لستغيخ مدتػاىغ التعميسي،

وذلظ الفخق لرالح مجسػعة الشداء ذوات التعميع الجامعي فسا فػق حيث بمغ متػسط ؾياس تقييع أثخ
الجانب الػضيفي لمتغيخ االجتساعي السشذػد لتصػيخ وتشسية قجراتيغ  18.25تقخيبا بانحخاف معياري

قجره  ،1.8وىػ أعمى مغ ؾيسة الستػسط لتقييع مجسػعة الشداء ذوات التعميع دون الجامعي؛ حيث

بمغت ؾيستو  16.3تقخيبا بإنحخاف معياري قجره  ،1.2بيشسا لع تػجج فخوق معشػية ذات داللة

إ حرائية بيغ إدراك السبحػثات في تقييع دور باقي أبعاد التغيخ االجتساعي في إحجاث عسمية التشسية
السشذػدة حدب ترشيف مدتػاىغ التعميسي.

وتذيخ ىحه الشتيجة إلى وجػد فجػة في إدراك دور البعج الػضيفي مغ وجية نطخ السخأة

العخبية ألجل إحجاث التغيخ االجتساعي السشذػد ليا في عسمية التشسية ،مسا يجفعشا إلى بحل السديج

مغ البحػث والجراسات السزشية لسعخفة أسباب ذلظ ،وقج يعػد الدبب لمعجيج مغ العػامل مشيا فخص
التػضيف السعخوضة لمسخأة العخبية حدب ارتفاع مدتػاىا التعميسي والتدييالت الستاحة التي تعدز
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فخصة تشسيتيا في حالة حرػليا عمى التعميع الجامعي فسا فػق مقارنة بالشداء ذوات التعميع دون
الجامعي ،وىحا يدتمدم تعديد االىتسام بالعسمية التعميسية السػجية لمسخأة حتى إدراك مدتػى التعميع

الجامعي ومتابعة ىحا األمخ عغ كثب مغ قبل جسيع الجيات السعشية سػاء التعميسية أو جيات

التػضيف نفديا وإلداميا بػضع خصط تحديشية تدتيجف رفع السدتػى التعميسي لسغ يعسمغ لجييع
دون التعميع الجامعي بذكل سشػي حتى حرػليغ عمى التعميع الجامعي بذكل ال يؤثخ عمى الفخص
الػضيؽية الستاحة ليغ مغ حيث بجاية التػضيف أو ؼيسا بعج مغ إتاحة التخؾيات والعالوات السدتحقة

مع ضخورة العسل عمى تخريز حػافد تذجيعية تداىع في تغصية مراريف الجراسة بالتشديق مع
السؤسدات التعميسية وتعديد السشح الجراسية ،وذلظ لسا لو مغ أثخ مباشخ عمى رفع مدتػيات التشسية

البذخية سػاء لمسخأة نفديا أو األسخة السشتسية ليا أو السجتسع بذكل عام.

جدول ( :)5دراسة االختالقات الشدبية بيؽ عيشة السبحؾثات باستخدام اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة

لفحص متؾسظات التقييؼ ألبعاد مكياس التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية وفقا لستغير السدتؾى التعميسي
أبعاد التغير االجتساعي
البعج التػضيفي
البعج التعميسي
البعج السجتسعي
البعج الثقافي /العػلسة
البعج الجيشي
البعج الرحي
البعج الدياسي
السؿياس الكمي لمتغيخ
االجتساعي

السدتؾى التعميسي

العدد

تعميع دون الجامعي

22

الستؾسط االنحراف السعياري قيسة اختبار ت
16.32

1.287

18.55

1.471

تعميع جامعي فسا فػق

128

18.25

تعميع جامعي فسا فػق

128

17.97

تعميع جامعي فسا فػق

128

17.35

تعميع جامعي فسا فػق

128

17.12

تعميع جامعي فسا فػق

128

17.01

تعميع جامعي فسا فػق

128

16.23

تعميع جامعي فسا فػق

128

17.48

تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي
تعميع دون الجامعي

تعميع جامعي فسا فػق

22
22
22
22
22
22
22

128

* دالة احرائيا عشد مدتؾى أقل مؽ .0.05
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17.73
17.91
17.14
16.14
17.14
120.91
121.41

1.784
1.972
1.638
2.979
1.571
2.543
1.642
2.161
2.455
2.454
1.642
3.130
9.541

11.361

* -4.861
1.309
.576
1.413
.266
-.173
-.497
-.194
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ثانيا :فحص مرادر الفروق الشدبية لعيشة السبحؾثات وفقا لستغير الحالة االجتساعية:

أوضحت نتائج الججول رقع ( )6باستخجام اختبار  tلمعيشات السدتقمة وجػد فخوق معشػية بيغ

مجسػعات السبحػثات وفقا لحالتيغ االجتساعية سػاء كانت متدوجة أو غيخ متدوجة مغ حيث تقييع
أثخ أبعاد التغيخ االجتساعي الستسثمة في كل مغ البعج التػضيفي ،والبعج السجتسعي ،والبعج الثقافي،

والبعج الجيشي ،والبعج الرحي .بيشسا لع تػجج أي فخوق معشػية بيغ تقييع مجسػعات السبحػثات في

إدراكيغ مدتػى أثخ باقي أبعاد التغيخ االجتساعي الستسثمة في كل مغ البعج التعميسي والبعج الدياسي
حيث كانت ؾيع اختبار (ت) ليدت ذات داللة إحرائية عشج مدتػى أقل مغ .0.05

كسا أشارت الشتائج إلى الفخوق لرالح مجسػعة الشداء غيخ الستدوجات ؼيسا يخز كل مغ:
(البعج التػضيفي والبعج السجتسعي والبعج الثقافي) حيث جاءت متػسصات تقييسيغ أعمى مغ مجسػعة
الستدوجات ،وفي السقابل كانت الفخوق لرالح مجسػعة الشداء الستدوجات فقط ؼيسا يخز كل مغ:
(البعج الجيشي ،والبعج الرحي) حيث متػسصات تقييسيغ أعمى مغ مجسػعة غيخ الستدوجات .وىحه
الشتيجة يدتمدم دراستيا بعشاية مغ قبل السيتسيغ بقزايا الشػع وتشسية السخأة لتحجيج السدببات الجحرية
والعػامل التي تعػق السخأة العخبية عغ إدراك أثخ أبعاد التػضيف والسذاركة السجتسعية والبعج الثقافي
باالنفتاح عمى الثقافات السختمفة لمديجات الستدوجات أسػة بغيخ الستدوجات ،ومسا الشظ ؼيو أن
السدئػليات التي تقع عمى عاتق السخأة العخبية الستدوجة بعج الدواج أعمى مغ السخأة غيخ الستدوجة،
ومسا يجعل مدئػلياتيا تدداد سػاء عمى الرعيج الذخري أو األسخي ،وىحا قج يجعميا ال تذعخ بأثخ
دور تمظ األبعاد في رفع مدتػى التشسية لجييا مقارنة بالسخأة غيخ الستدوجة .ونفذ الذيء بالشدبة
لمسخأة العخبية غيخ الستدوجة التي ال تذعخ بأثخ كل البعج الجيشي أو الرحي مقارنة بالسخأة الستدوجة،
وىحا أيزا ربسا يخجع إلى ارتفاع شعػر السخأة وزيادة إحداسيا بأىسية الجور الحي تمعبو ىحه األبعاد
في تعديد دورىا داخل األسخة التي تربح مدئػلة بذكل أساسي عغ تعديد الجانب الرحي والجيشي
مقارنة بالسخأة العخبية غيخ الستدوجة التي يشقريا الذعػر بأىسية ىحه األبعاد بذكل ممحػظ مقارنة
بغيخىا مغ الستدوجات .إال أنو بذكل عام يجب العسل عمى إزالة تمظ االختالفات بيغ مجسػعات
الشداء وفقا لحالتيغ االجتساعية مغ أجل تعديد جػانب إداركيغ ألىسية دور تمظ األبعاد في تعديد
قجراتيغ مغ أجل ضسان السذاركة الفعالة في إحجاث التشسية السشذػدة لمسجتسعات العخبية.
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جدول ( : )6دراسة االختالقات الشدبية بيؽ عيشة السبحؾثات باستخدام اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة

لفحص متؾسظات التقييؼ ألبعاد مكياس التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية وفقا لستغير الحالة االجتساعية
أبعاد التغير االجتساعي
البعج التػضيفي
البعج التعميسي
البعج السجتسعي
البعج الثقافي  /العػلسة
البعج الجيشي
البعج الرحي
البعج الدياسي
السؿياس الكمي لمتغيخ االجتساعي

الحالة االجتساعية

العدد

الستؾسط

غيخ متدوجة

96

18.31

االنحراف
السعياري

17.35

1.682
1.983

غيخ متدوجة

96

17.98

1.919

غيخ متدوجة

96

17.77

2.918

غيخ متدوجة

96

غيخ متدوجة

96

غيخ متدوجة

96

غيخ متدوجة

96

غيخ متدوجة

96

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

54

متدوجة

18.19
16.76
17.65
16.50
16.65
17.70
15.84
16.89
17.52
17.26

121.72
120.65

1.914
2.540
2.330
2.471
2.117
1.870
2.502
2.212
2.664
3.438

10.174
12.616

قيسة اختبار
ت

* 3.146
-.632
* 2.133
* 2.828
* -3.060
*-2.558
.519
.566

* دالة احرائيا عشج مدتػى أقل مغ .0.05

ثالثاً :فحص مرادر الفروق الشدبية لعيشة السبحؾثات وفقا لستغير السرحمة العسرية:
أوضحت نتائج الججول ( )7عجم وجػد فخوق معشػية حيث أن ؾيع اختبار  tلمعيشات السدتقمة
ليدت ذات داللة إحرائية لجسيع الستغيخات مغ وجية نطخ السبحػثات وفقا لمسخحمة العسخية

باستثشاء كل مغ الستغيخيغ السختبصيغ بتقييع أثخ كل مغ البعج السجتسعي ،والبعج الثقافي الشاجع عغ

ضاىخة العػلسة واالنفتاح عمى الثقافات السختمفة .وبالشدبة لمبعج السجتسعي فقج أشارت الشتائج إلى

وجػد فخوق معشػية بيغ مجسػعات السبحػثات في إدراك أثخ البعج السجتسعي لمتغيخ االجتساعي وفقا
لستغيخ السخحمة العسخية ،وذلظ الفخق لرالح السجسػعة في السخحمة العسخية  25سشة فأقل حيث بمغ
متػسط درجات تقييسيغ لجور البعج السجتسعي  19.17بانحخاف معياري قجره  ،1.4وىػ أعمى مغ

ؾيسة متػسط درجات تقييع السجسػعة في السخحمة العسخية فػق  25سشة؛ حيث بمغت ؾيستو 17.17
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بإنحخاف معياري قجره  .2.8وىحا قج يخجع لديادة ندب مذاركة الشداء في السخحمة العسخية 25سشة

فأقل السيسا في الحسالت التصػعية والفعاليات السجتسعية التي تسثل ضعفا لتقييع الجانب السجتسعي

حيث يقل مدتػى تقييسيغ عغ ؾيسة الػسيط لعيشة السبحػثات ،وذلظ برػرة أكبخ مغ ندبة مذاركة
الشداء في السخحمة العسخية فػق 25سشة ،وقج يكػن نتيجة لقمة ارتباشاتيغ ومدئػلياتيغ األسخية

مقارنة بالشداء في السخحمة العسخية األعمى حيث أن الدواج وإقامة األسخة قج يذكل تحجيات تعػقيغ
السخحل
ا
عغ االستفادة السثمى مغ أثخ الجانب السجتسعي في تشسية قجراتيغ مقارنة بالشداء في

العسخية األقل.

جدول ( : )7دراسة االختالقات الشدبية بيؽ عيشة السبحؾثات باستخدام اختبار (ت) لمعيشات السدتقمة

لفحص متؾسظات التقييؼ ألبعاد مكياس التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية وفقا لستغير السرحمة العسرية
أبعاد التغير االجتساعي
البعج التػضيفي
البعج التعميسي
البعج السجتسعي
البعج الثقافي  /العػلسة
البعج الجيشي
البعج الرحي
البعج الدياسي
السؿياس الكمي لمتغيخ
االجتساعي

الفئة العسرية

العدد

الستؾسط

 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة
 25سشة فأقل
فػق  25سشة

18
132
18
132
18
132
18
132
18
132
18
132
18
132
18
132

17.89
17.98
18.72
17.96
19.17
17.17
19.61
16.91
16.44
17.11
16.28
16.21
16.44
17.56
124.56
120.89

 25سشة فأقل
فػق  25سشة

* دالة احرائيا عشج مدتػى أقل مغ .0.05

االنحراف
السعياري

1.844
1.855
1.320
1.967
1.383
2.885
0.502
2.416
1.338
2.162
2.137
2.493
1.338
3.092
6.723
11.501

قيسة اختبار
ت
-.190
1.589
* 2.890
* 4.717
-1.263
.106
-1.509
1.318

وبالشدبة لمبعج الثقافي فقج أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق معشػية بيغ مجسػعات السبحػثات

في إدراك أثخ البعج الثقافي لطاىخة العػلسة أحج أبعاد التغيخ االجتساعي وفقا لستغيخ السخحمة العسخية،
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وذلظ الفخق لرالح السجسػعة في السخحمة العسخية 25سشة فأقل حيث بمغ متػسط درجات تقييسيغ
لجور البعج الثقافي في تشسية قجراتيغ  19.61تقخيبا بانحخاف معياري قجره  ،0.502وىػ أعمى مغ

ؾيسة متػسط درجات تقييع السجسػعة في السخحمة العسخية فػق 25سشة؛ حيث بمغت ؾيستو 16.91

السخة
تقخيبا بإنحخاف معياري قجره  .2.4وقج يخجع الدبب االختالف الشدبي كحلظ إلى سيػلة انفتاح أ
العخبية في السخاحل العسخية األصغخ عمى السديج مغ الثقافات الشاجسة عغ ضاىخة العػلسة وسيػلة

استخجام وسائل التكشػلػجيا والتػاصل الحجيثة مقارنة بالشداء في السخاحل العسخية األعمى ،والسيسا

بقجرتيغ عمى استكسال مديخة تقجميغ العسمي فزال عغ االنتفاع
ا
ؼيسا يخز الجانب الستعمق
بالتػاصل مع وسائل االعالم وقشػات التػاصل االجتساعي لبحث مذكالتيغ ومشاقذتيا بذكل كبيخ

السخحل العسخية األقل بشدبة أكبخ مسغ ىغ في السخاحل
مسا قج يداىع في تشسية قجرات الشداء في ا

العسخية األعمى .وبذكل عام ،لع تػجج فخوق معشػية ذات داللة إحرائية بيغ إدراك السبحػثات في
متػسصات تقييع أثخ باقي أبعاد التغيخ االجتساعي السشذػدة في إحجاث عسمية التشسية ليغ وفقا

لسجسػعتي السخحمة العسخية سػاء 25سشة فأقل أو فػق 25سشة.

 -4-8نسؾذج االنحدار المؾجيدتي لمخرائص السؤثرة في تحديد مدتؾى التغير االجتساعي لتشسية السرأة العربية:

في ىحا الجدء مغ الجراسة سيتع استخجام نسػذج االنحجار المػجيدتي الستعخاض أثخ العػامل

السحتسل تأثيخىا (أي متغيخات الجراسة السدتيجفة) في تحجيج مدتػى التغيخ االجتساعي لتشسية السخأة
العخبية ثشائي الترشيف ،وذلظ بيجف بشاء نسػذج إحرائي يحجد شكل العػامل السؤثخة في ترشيف

مدتػى التغيخ االجتساعي سػاء كان (متػقع /دون الستػقع) لمسخأة العخبية ،لحا فقج تع استخجام أسمػب
تحميل االنحجار المػجيدتي ( )Binary Logistic Regressionمغ خالل إدخال جسيع الستغيخات
السفدخة السقتخحة دفعة واحجة في نسػذج االنحجار المػجيدتي ،وذلظ لسعخفة أي الستغيخات السدتقمة

التي ليا تأثيخ معشػي في تحجيج مدتػى الترشيف لمتغيخ الحادث في تشسية السخأة ،والتي يشبغي
أخحىا بعيغ االعتبار مغ قبل مخصصي البخامج والدياسات التشسػية والدكانية ،والسيسا السعشييغ

بقزايا الشػع االجتساعي وتحقيق السداواة بيغ الجشديغ.

وقج جاء إدخال كل متغيخ مغ الستغيخات السفدخة التي اعتسج عمييا أسمػب تحميل االنحجار

المػجيدتي مغ خالل ترشيفيغ ،أحجىسا يأخح الؿيسة ( ،)0والثاني يأخح الؿيسة ( ،)1ويعتبخ استخجام

أسمػب االنحجار المػجيدتي مغ أكثخ األساليب السشاسبة لمبيانات التي يكػن فييا الستغيخ التابع

وصؽياً ثشائي الترشيف  Dichotomousويتزسغ استخخاج الـ ،Odds Ratioحيث تأخح الؿيسة
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الحادث ـ ـ ـ ـ ـة السقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجرة لمستغ ـ ـ ـ ـيخ التاب ـ ـ ـ ـع [مدتـ ـ ـػى التغيـ ـ ـخ االجتساع ـ ـي (متػقع /دون الستػقـ ـ ـ ـ ـ ـع)] ،أي

أن P=P(Y=1) :التي تعادل أن [احتسال أن يكػن مدتػى التغيخ االجتساعي الحادث لتشسية السخأة
العخبية متػقع]  ،Pوباستخجام خرائز التػزيع المػجيدتي ،واالحتسال السقجر عمى الشحػ التالي:

1
ˆ
) 1  Exp (  B1 X

ˆ ( y  1 / x) 
P

وباستخخاج معالع الشسػذج المػجيدتي تع الػصػل إلى تقجيخ احتساالت الحجوث ألي حالة مغ

حاالت الستغيخ التابع السػضحة بالججول ( )8استشادا إلى بشاء نسػذج إحرائي يذسل الستغيخات

السدتيجفة محل اىتسام الجراسة الحالية والسحتسل أن يكػن ليا دور في تحجيج ترشيف مدتػى التغيخ
االجتساعي لمسخأة العخبية (متػقع /دون متػقع) .وقج جاءت نتائج تحميل االنحجار المػجيدتي مغ
خالل إدخال جسيع الستغيخات السقتخحة دفعة واحجة ( )Enterفي الشسػذج ألجل تحجيج قجرة كل

متغيخ مدتيجف في التشبؤ بترشيـ ـ ـ ـف مدتـ ـ ـػى التغيـ ـ ـ ـخ االجتساعـ ـ ـ ـي لمس ـ ـ ـخأة العخبيـ ـ ـة (الستغيخ التابع)

عمى مدتـ ـ ـ ـػى إجسال ـ ـ ـي العيشـ ـ ـ ـة السسثم ـ ـ ـة لسجتس ـ ـ ـع الجراسـ ـ ـ ـة ،وىـ ـ ـ ـػ ما يدسى بالشسـ ـ ـ ـػذج الكامل
(.)The Full model
وقج كذفت الشتائح عغ مالءمة وجػدة الشسػذج السقجر ( )Goodness of Fitمغ خالل

ؾيسة اختبار  Chi-Squareالسػضحة بالججول ( )8والتي بمغت  207.704ومدتػى السعشػية

السراحب ليا أنيا معشػية عشج مدتػى أقل مغ  0.01استشادا إلى استخجام ندبة اإلمكان األعطع

( ،)Log Likelihood Ratioوبالتالي يتع رفس الفخض العجمي ( ،)H0: Bi = 0وقبػل الفخض
البجيل ( ،)Ha: Bi ≠ 0مسا يذيخ إلى مجى مالءمة الشسػذج لالنحجار المػجيدتي ،أي أن الشسػذج
السختار صحيح لتسثيل العالقة بيغ الستغيخات محل الجراسة الحالية مغ خالل قجرة الستغيخات
السدتقمة في الشسػذج عمى السداىسة في التشبؤ برػرة دالة إحرائياً بؿيسة الستغيخ التابع أي تحجيج
مدتػى الترشيف لمتغيخ االجتساعي لمسخأة العخبية سػاء كان متػقعا أو دون الستػقع.
كسا أوضحت نتائج تحميل االنحجار المػجيدتي أيزا مجى مدتػى جػدة الشسػذج السقتخح

بالكامل مغ خالل تقييع قجرتو عمى التشبؤ بترشيف مدتػى الستغيخ التابع استشادا إلى تحجيج ؾيسة كل

مغ  R2Cox&Snellالتي بمغت  0.750حيث تذيخ إلى أن  %75تقخيباً مغ ندبة التبايغ السػجػدة
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في الستغيخ التابع يسكغ تفديخه بسعمػمية الستغيخات التابعة الجاخمة في الشسػذج السقتخح ،كسا أن ؾيسة

 R2Nagelkerkeقج بمغت  0.861حيث تذيخ إلى ندبة التبايغ السفدخ في نسػذج االنحجار المػجيدتي
ىي  %86تقخيباً .كسا أكجت نتيجة اختبار  Hosmer and Lemeshoجػدة تػفيق الشسػذج
السقتخح حيث جاءت ؾيسة  Chi-Squareمعشػية عشج مدتػى أقل مغ  0.01حيث تذيخ إلى أن
الؿيع السذاىجة ( )Observedمغ البيشات الفعمية متداوية مع الؿيع الستػقعة ( )Expectedالشاتجة

حدب تقجيخات الشسػذج السقتخح ،وبالتالي فإن ىحه الشتيجة تجفعشا إلى عجم رفس الفخضية الرفخية
أي أن الشسػذج بالكامـ ـ ـ ـل مشاس ـ ـب ومالئـ ـ ـع لغـ ـ ـخض استخـ ـ ـجام تحميـ ـ ـل االنحجار المػجيدتـ ـ ـي ،وىحا

يؤكج عمى جػدة التػفيق لمشس ـ ـ ـػذج السدتخـ ـ ـجم في ترشي ـ ـف مدتػيات الستغي ـ ـخ التابع ( =1متػقع ،
 =0دون الستػقع) ،وذلظ مغ خالل الؿيع الفعمية والتقجيخية.

كسا بمغت الشدبة العامة لمترشيف باستخجام الشسػذج السقتخح  %78شبقاً لججول الترشيف
 Classification Tableبشاءا عمى نتائج تحميل االنحجار المػجيدتي؛ وىي تعتبخ بسثابة مؿياس

لكفاءة الشسػذج السدتخجم في عسمية التشبؤ بذكل صحيح بترشيف ؾيع الستغيخ التابع أي قجرة

الستغيخات الجاخمة في الشسػذج بالكامل عمى التشبؤ في ترشيف السذاىجات إلى الؿيسة ( )1حيث

تذيخ إلى مدتػى متػقع لتشسية السخأة العخبية الشاتج عغ التأثخ بأبعاد التغيخ االجتساعي أو إلى الؿيسة
( )0حيث تذيخ إلى مدتػى دون الستػقع لتشسية السخأة العخبية الشاتج عغ التأثخ بأبعاد التغيخ

االجتساعي .وقج جاءت نتائج السعامالت لمستغيخات الستزسشة في نسػذج االنحجار المػجيدتي

مػضحة مغ خالل الججول (.)8

أوضحت نتائج الججول ( )8في ضػء احتداب ؾيع اختبار إحراء ( )Waldلكل معمسة مغ

معالع الشسػذج السقتخح لتحجيج مدتػى السعشػية لكل متغيخ تع إدراجو في الشسػذج في التشبؤ بترشيف
مدتػى التغيخ السشذػد (متػقع) لتشسية السخأة العخبية ،وقج جاءت جسيعيا معشػية باستثشاء عجد قميل

مغ السعامالت حيث لع يكغ ليا تأثيخ معشػي في الشسػذج ذات داللة إحرائية .وقج كذفت نتائج
الججول عغ معشػية كل مغ معامالت الستغيخات السدتقمة الستزسشة في الشسػذج السقجر حيث أن

مدتػى السعشػية لسعامالتيا عشج مدتػى أقل مغ  0.01أي أنيا ذات تأثيخ معشػي عمى التغيخ في

ؾيع لػغاريتع ندبة األفزمية أو األرجحية لسدتػى التغيخ السشذػد في (الستغيخ التابع) بكػنو مدتػى

متػقع أي يأخح الؿيسة  .1أما بالشدبة لمستغيخات السدتقمة لع تكغ معامالتيا معشػية في الشسػذج
السقجر فقج تسثمت في كل مغ متغيخ الحالة االجتساعية ومتغيخ السخحمة العسخية حيث أوضحت
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الشتائج عجم وجػد تأثيخ معشػي ليا ذو داللة إحرائة في التشبؤ بترشيف السدتػى الستػقع لمتغيخ
االجتساعي ألجل تشسية السخأة العخبية.

جدول  :8الستغيرات السؤثرة في التشبؤ بسدتؾى ترشيف التغير االجتساعي لمسرأة (متؾقع /دون الستؾقع)
باستخدام نسؾذج االنحدار المؾجيدتي ثشائي الترشيف

الستغيـــــــــــرات
(الخرائص)

التكؾيد لمستغير
()0/1

B

S.E
)(B

Wald

Odds
Ratio

Prob.

الحالة االجتساعية

(متدوجة /غيخ متدوجة)

4.229

24.182

0.031

68.649

0.986

السدتػى التعميسي

(جامعي /دون جامعي)

7.868

38.929

410*0.

2612.336

0.999

السخحمة العسخية

( 25سشة فأقل /فػق )25

3.545

35.618

0.010

34.640

0.972

البعج الػضيفي

متغيخ كسي

7.597

10.679

**0.506

1992.210

0.999

البعج التعميسي

متغيخ كسي

3.564

11.09

**0.103

35.304

0.972

البعج السجتسعي

متغيخ كسي

5.376

14.645

**0.135

216.156

0.995

البعج الثقافي

متغيخ كسي

7.099

13.107

**0.293

1210.756

0.999

البعج الجيشي

متغيخ كسي

7.556

23.17

**0.106

1912.181

0.999

البعج الرحي

متغيخ كسي

3.111

15.738

**0.039

22.443

0.957

البعج الدياسي

متغيخ كسي

0.274

12.448

**0.000

1.315

0.568

-632.912

1667.524

**0.144

0.000

0.000

)الثابت)
Constant
كفاءة الشسػذج في الترشيف = %78

مدتػى السعشػية = 0.000

** دالة عشج مدتػى معشػية  0.01تبع ًا الختبار والج (.)wald
* دالة عشج مدتػى معشػية  0.05تبعاً الختبار والج (.)wald
 -السرجر :نتائج بخنامج  SPSSبسعخفة الباحث.

مخبع كاي (207.44 = (Chi- square

أما بالشدبة لمستغيرات السؤثرة بالشسؾذج المؾجيدتي ومعامالتيا دالة معشؾي ًا في الشسؾذج ،فشجد ما يمي:
 بالشدبة لستغيخ السدتػى التعميسي :فقج احتل السختبة األولي في التأثيخ عمى الستغيخ التابع ()Y
مغ حيث ترشيف مدتػى التغيخ لمسخأة العخبية سػاء كان متػقعا أو دون الستػقع حيث حقق
أعمى ؾيسة لسعامل االنحجار المػجيدتي التي بمغت  ،7.868كسا نجج أن [دون الجامعي=

السدتػى التعميسي لمسخأة العخبية  P ]Y=1 /أي أن السخأة العخبية الحاصمة عمى التعميع الجامعي
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ؼيسا فػق لجييا  2612فخصة تقخيباً عغ السخأة العخبية التي لجييا تعميع دون الجامعي في إدراك
السدتػى الستػقع السدتيجف لمتغيخ االجتساعي لتشسيتيا ،لحا فإن احتسال أن (السدتػى التعميسي

الجامعي لمسخأة العخبية حيث  )Y=1لو تأثيخ في تحقيق السدتػى الستػقع لمتغيخ االجتساعي
السشذػد لتشسية السخأة العخبية=  ،0.999وىػ يعكذ ندبة احتسال قػي ججا ترل إلى %99

تقخيبا ،وىحا يذيخ أىسية العسل الجاد عمى تعديد اىتسام الحكػمات العخبية بتحديغ السدتػى
التعميسي في عسمية بشاء قجرات السخأة ورفع مدتػيات التشسية السشذػدة ليا.

 بالشدبة لستغيخ البعج الػضيفي :تػجج عالقة مػجبة مع ؾيسة مدتػى التغيخ االجتساعي لمسخأة
العخبية حيث جاء ىحا الستغيخ في السختبة الثانية في التأثيخ عمى الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث

إدراك السدتػى الستػقع السشذػد مغ مؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P ]Y=1حيث بمغت
ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،7.597وىي تعكذ مقجار التغيخ في لػغاريتع

ندبة األفزمية أو األرجحية لمستغيخ التابع أي باحتسال كػن
السخة العخبية محققة السدتػى
أ
الستػقع السشذػد لمتغيخ االجتساعي عشجما يدداد ؾياس البعج الػضيفي بسقجار درجة واحجة فقط.

وبسعشى آخخ فإن كل زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج الػضيفي لمسخأة يقابميا حػالي
 1992فخصة زيادة في ندبة األرجحية أو األفزمية العتبار أن تكػن السخأة العخبية محققة

السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي باحتسال يداوي  %99تقخيباً.

 بالشدبة لستغيخ البعج الجيشي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث جاء ىحا الستغيخ في
السختبة الثالثة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع
السشذػد مغ مؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P ]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار

المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،7.556وبالتالي فإن كل زيادة في درجة ؾياس البعج الجيشي لمسخأة

العخبية بسقجار درجة واحجة فقط يقابميا  1912فخصة تقخيبا زيادة في ندبة األرجحية أو

األفزمية العتبار أن تكػن السخأة العخبية محققة السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ

االجتساعي أي باحتسال يداوي  %99تقخيباً.

 بالشدبة لستغيخ البعج الثقافي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث جاء ىحا الستغيخ الشاتج
عغ ضاىخة العػلسة واالنفتاح عمى الثقافات السختمفة في السختبة الخابعة في التأثيخ عمى ؾيسة

الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي أن

[ P ]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،7.099وبالتالي فإن كل
زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج الثقافي لمسخأة العخبية فإنو يقابميا  1210فخصة
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تقخيبا زيادة في ندبة األرجحية أو األفزمية لكػن السخأة العخبية محققة السدتػى الستػقع السشذػد
لسؿياس التغيخ االجتساعي أي باحتسال يداوي  %99تقخيباً.

 بالشدبة لستغيخ البعج السجتسعي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث احتل ىحا الستغيخ
السختبة الخامدة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع

السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P ]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار

المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،5.376وبالتالي فإن كل زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج
السجتسعي في األعسال التصػعية لمسخأة العخبية يقابميا  216فخصة تقخيبا زيادة في ندبة

األرجحية أو األفزمية لتجقيق السخأة العخبية السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي

أي باحتسال يداوي  %99تقخيباً.

 بالشدبة لستغيخ البعج التعميسي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث قج جاء ىحا الستغيخ
في السختبة الدادسة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع

السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P ]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار

المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،3.564وبالتالي فإن كل زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج

التعميسي لمسخأة العخبية يقابميا  35فخصة تقخيبا زيادة في ندبة األرجحية أو األفزمية لكػن السخأة

العخبية محققة السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي باحتسال يداوي %97

تقخيباً.
 بالشدبة لستغيخ البعج الرحي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث احتل ىحا الستغيخ
السختبة الدابعة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع

السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار

المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،3.111وبالتالي فإن كل زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج

الرحي لمسخأة العخبية يقابميا حػالي  22فخصة زيادة في ندبة األرجحية أو األفزمية لكػن السخأة

العخبية محققة السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي باحتسال يداوي %95

تقخيباً.
 بالشدبة لستغيخ البعج الدياسي :تػجج عالقة مػجبة مع الستغيخ التابع حيث جاء ىحا الستغيخ في
السختبة الثامشة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث إدراك السدتػى الستػقع

السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي أي أن [ P]Y=1حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار

المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،4.6;8وبالتالي فإن كل زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾياس البعج

الدياسي لمسخأة العخبية يقابميا زيادة في ندبة األرجحية أو األفزمية بسقجار  4.759لكػن السخأة
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العخبي ـ ـ ـة محققـ ـ ـة السدتـ ـ ـػى الستػقـ ـ ـع السشذ ـ ـػد لسقيـ ـ ـاس التغيـ ـ ـخ االجتسـ ـ ـاعي أي باحتس ـ ـال

يد ـ ـاوي  %56تقخيباً.

وباخترار ،يعكذ نسػذج االنحجار المػجديتي السقجر أىسية أبعاد التغيخ االجتساعي
السدتيجفة مغ قبل الجراسة في التأثيخ عمى التشبؤ بسدتػى مؿياس التغيخ االجتساعي كػنو متػقعا
إلحجاث التشسية السشذػدة لجى السخأة العخبية وتصػيخ قجراتيا داخل السجتسعات العخبية ،إلى جانب
أىسية مخاعاة تختيب أولػيات االىتسام مغ قبل الحكػمات والجيات السخترة بتشسية السخأة والتسكيغ
حدب تأثيخ كل بعج مغ أبعاد التغيخ االجتساعي في ترشيف مدتػى التغيخ االجتساعي التي
أضيختيا الشتائج أعاله.

 -9ممخص الشتائج:

 بمغت ندبة عيشة السبحػثات الحاصالت عمى التعميع الجامعي فسا فػق  %85أي يسثمغ ثالثة
أرباع ونرف مقارنة بالسبحػثات ذوات التعميع دون جامعي مسا يعكذ ارتفاع السدتػى التعميسي

بيغ مفخدات العيشة السدتيجفة بالسدح.

 بمغت ندب الشداء غيخ الستدوجات  %64مغ إجسالي مفخدات العيشة مسا يعكذ ارتفاع حاالت
العشػسة بيغ السبحػثات مقارنة بشدبة الستدوجات الالتي بمغت ندبتيغ  %36أي أن السبحػثات

غيخ الستدوجات يسثمغ أكثخ مغ نرف عيشة الجراسة.

 بمغت ندبة السبحػثات فػق  25سشة  %88مغ إجسالي مفخدات العيشة أي تسثل الشداء أكبخ مغ
 25سشة محػر ارتكاز الجراسة باعتبارىا أكثخ قجرة عمى السذاركة الدياسية والسجتسعية وغيخىا
مغ أشكال التغيخ االجتساعي السشذػدة لتشسية قجراتيا.

 كانت ندبة تقييع التأثيخ الشدبي لكال مغ البعج التعميسي والبعج الػضيفي مغ وجية نطخ
السبحػثات مغ أعمى الشدب في تحقيق مقػمات تشسية السخأة ورفع قجراتيا عشج تقييع أثخ أبعاد

التغيخ االجتساعي حيث بمغا  ،%90بيشسا كانت ندبة تقييع تأثيخ األبعاد التالية (البعج الرحي،

والبعج الجيشي ،والبعج الثقافي) التي بمغت  %86 ،%85 ،%81عمى التػالي مغ أقل ندب تقييع

أبعاد التغيخ االجتساعي لتشسية السخأة حدب إدراك عيشة السبحػثات السدتيجفة بالسدح.

 كانت ندبة تقييع بشج "دعع عسمية التخريز لبعس الػضائف لمشداء" أقل ندبة محققة عشج تقييع

أثخ البعج التػضيفي لمتغيخ االجتساعي السشذػد مغ وجية نطخ السبحػثات ،وبالتالي كانت ندبة

التقييع ليحا البشج أقل مغ ندبة ؾيسة وسيط عيشة الجراسة حيث تقع الؿيسة السحققة ضسغ ترشيف

مجسػعة الشداء دون السدتػى الستػقع مغ التغيخ االجتساعي السشذػد.
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 كانت ندبة تقييع أثخ جسيع بشػد البعج التعميسي أعمى مغ ندبة ؾيسة الػسيط لعيشة السبحػثات
بشدب تداوي أو أعمى مغ  %87حيث تذيخ إلى زيادة إدراك السبحػثات ألىسية البعج التعميسي
في إحجاث التغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية قجراتيغ.

 كانت ندبة تقييع أثخ بشج "الحسالت التصػعية لجعع قزايا السخأة" وبشج "تشػع الفعاليات السجتسعية
لجعع السخأة" الحيغ بمغا  %85 ،%86عمى التػالي أقل ندب محققة مغ وجية نطخ السبحػثات
عشج تقييع أثخ البعج السجتسعي لمتغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة العخبية.

 كانت ندبة تقييع أثخ بشج "دور وسائل االعالم لبحث قزايا السخأة ومذكالتيا" وبشج "مديخة التقجم
العمسي الستدارع لحل السذكالت" الحيغ حيث بمغا  %82 ،%85عمى التػالي أقل ندب محققة
مغ وجية نطخ السبحػثات عشج تقييع أثخ البعج الثقافي الشاجع عغ ضاىخة العػلسة واالنفتاح عمى

مختمف الثقافات إلحجاث التغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة العخبية.

 كانت ندبة تقييع أثخ بشج "قجرة تعاليع الجيغ عمى مشاقذة مدتججات التغيخ االجتساعي" وبشج
"اىتسام الجيات السعشية بسشاقذة مذكالت وقزايا السخأة" الحيغ بمغا  %77 ،%82عمى التػالي

أقل البشػد تأثي اخ ندبيا مغ وجية نطخ السبحػثات عشج تقييع أثخ البعج الجيشي لمتغيخ االجتساعي
السشذػد لتشسية السخأة العخبية.

 كانت ندبة تقييع أثخ جسيع بشػد البعج الرحي أقل مغ ندبة ؾيسة الػسيط لعيشة السبحػثات

بشدب تقل عغ  ،%87وىي وتعكذ ضعف إدراك السبحػثات ألثخ الجانب الرحي في تحقيق

متصمبات التشسية السشذػدة لتعديد قجراتيغ عشج إحجاث التغييخ االجتساعي السشذػد والحي تجمى
في ضل تفاقع أزمة فيخوس كػرونا مع ضعف مقػمات التػعية الدميسة عغ سبل الػقاية.

 كانت ندبة تقييع أثخ البشػد التالية :بشج "دعع مذاركة السخأة لرشع الق اخرات والدياسات" وبشج "تقمج

الشداء لمسدئػلية في مختمف السجاالت الدياسية" حيث بمغتا نفذ الشدبة  ،%85أقل البشػد تأثي اخ
ندبيا مغ وجية نطخ السبحػثات عشج تقييع أثخ البعج الدياسي لمتغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية

السخأة العخبية.

 وجػد عالقة ارتباشية بيغ مدتػى التغيخ االجتساعي لمسخأة سػاء كان (متػقع /دون الستػقع) وبيغ

مدتػاىا التعميسي فقط حيث كانت ؾيع اختبار  Chi-Squareدالة احرائيا عشج مدتػى  .4.49أي
إن الشداء ذوات السدتػى التعميع الجامعي فسا فػق ندبتيغ أعمى في تحقيق السدتػى الستػقع
لمتغيخ االجتساعي حيث بمغت حػالي  %96مقارنة بحوات السدتػى التعميسي دون الجامعي حيث

بمغت  %23تقخيبا ،وىػ ما يبيغ أىسية تحديغ السدتػى التعميسي لمسخأة العخبية.
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 عجم وجػد عالقة ارتباشية معشػية بيغ مدتػى التغيخ االجتساعي السحقق سػاء كان (متػقع/

دون الستػقع) وبيغ ك ـ ـل مغ (الحالة االجتساعي ـ ـة ،والسخحم ـ ـة العسـ ـ ـخية) حيث كانت ؾيع اختبار

 Chi-Squareغيخ دالة احرائيا عشج مدتػى .0.05

 وجػد عالقات ارتباط معشػية بيغ كل بعج مغ أبعاد التغيخ االجتساعي السشذػد لتحديغ وضع
السخأة العخبية وبيغ الستغيخات الػصؽية األساسية التي تسثل خرائز عيشة السبحػثات سػاء

السدتػى التعميسي أو الحالة االجتساعية أو السخحمة العسخية ،وفقا الستخجام معامل Phi
لمستغيخات األسسية حيث كانت أعمى ؾيسة لسعامالت االرتباط بيغ كل مغ البعج الجيشي والسخحمة

العسخية لمسخأة حيث بمغ  ،0.764ثع تاله ؾيسة معامل معامل االرتباط بيغ كل مغ البعج الدياسي

والسدتػى التعميسي لمسخأة حيث بمغ  ،0.684بيشسا كانت أقل ؾيسة لسعامالت االرتباط بيغ كل
مغ البعج التعميسي والسخحمة العسخية لمسخأة حيث بمغ  ،0.306ثع تاله ؾيسة معامل االرتباط بيغ

كل مغ البعج التعميسي والحالة االجتساعية لمسخأة حيث بمغ .0.352

 وجػد معشػية لسعامالت االرتباط ؼيسا بيغ أغمب أبعاد التغيخ االجتساعي لتشسية السخأة العخبية
سػاء عشج مدتػى داللة إحرائية أقل  0.01أو  0.05باستثشاء بعس معامالت االرتباط ؼيسا

بيغ بعس األبعاد حيث كانت غيخ دالة إحرائيا .وقج كانت أعمى قػة عالقة ارتباشية ؼيسا بيغ
البعج الدياسي والبعج السجتسعي حيث بمغ ؾيسة معامل االرتباط  ،0.643ثع تمتو العالقة بيغ

البعج الدياسي والبعج التعميسي حيث بمغ ؾيسة معامل االرتباط  0.619مسا يذيخ إلى أن زيادة
االىتسام بتشسية الجانب التعميسي أو السجتسعي بالسخأة العخبية يقابمو زيادة في تشسية قجراتيا في

الجانب الدياسي .بيشسا كانت أقل ؾيسة لسعامالت االرتباط السعشػية بيغ كل مغ البعج التػضيفي

والبعج السجتسعي حيث بمغ  0.179وىػ ارتباط ضعيف.

 عجم وجػد عالقات ارتباشية قػية ججا ألي بعج مغ أبعاد التغيخ االجتساعي قج تؤدي إلى ازدواج

خصي يعػق استخجاميا كستغيخات مدتقمة في معادلة الشسػذج السقجرة لتحميل االنحجار المػجيدتي
لمتشبؤ بترشيف مدتػى التغيخ االجتساعي.

 وجػد اختالفات معشػية في إدراك السبحػثات لستػسصات تقييع أثخ البعج التػضيفي فقط لمتغيخ
االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة العخبية ،وفقا لسدتػاىغ التعميسي (تعميع جامعي فسا فػق /تعميع

دون الجامعي) باستخجام اختبار  tلمعيشات السدتقمة لرالح متػسط مجسػعة الشداء ذوات التعميع
الجامعي فسا فػق .بيشسا لع تػجج اختالفات معشػية ذات داللة إحرائية في إدراك السبحػثات
لسدتػى تقييع أثخ األبعاد األخخى لمتغيخ االجتساعي وفقا لسدتػاىغ التعميسي.

73

دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"

 وجػد اختالفات معشػية بيغ إدراك السبحػثات لستػسصات تقييع إدراك أثخ معطع أبعاد التغيخ
االجتساعي وفقا لصبيعة حالتيغ االجتساعية (متدوجة /غيخ متدوجة) باستخجام اختبار  tلمعيشات
السدتقمة باستثشاء كل مغ البعج التعميسي والبعج الدياسي حيث لع تػجج أي اختالفات معشػية ذات

داللة إحرائية في إدراك مجسػعتي السبحػثات لسدتػى تقييع أثخ ىحيغ البعجيغ في عسمية التغيخ
االجتساعي وفقا لصبيعة حالتيغ االجتساعية (متدوجة /غيخ متدوجة).

 وجػد اختالفات معشػية بيغ مجسػعتي السبحػثات في متػسصات تقييع أثخ كل مغ البعج
السجتسعي والبعج الثقافي وفقا لمسخحمة العسخية (فػق 25سشة25 /سشة فأقل) باستخجام اختبار t
لمعيشات السدتقمة ،حيث كان الفخق لرالح متػسط مجسػعة الشداء في السخحمة العسخية دون

25سشة .بيشسا لع تػجج اختالفات معشػية ذات داللة إحرائية في إدراك السبحػثات لسدتػى تقييع
أثخ األبعاد األخخى لمتغيخ االجتساعي وفقا لمسخحمة العسخية (فػق 25سشة25 /سشة فأقل).

 وجػد معشػية لسعطع معالع االنحجار لمستغيخات السدتقمة السجرجة في الشسػذج السقتخح باستخجام

تحميل االنحجار المػجيدتي لمتشبؤ بترشيف مدتػى ؾياس التغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة
العخبية سػاء كان (متػقع /دون الستػقع) ،وذلظ استشادا إلى احتداب ؾيع اختبار إحراء

( ) Waldلكل معمسة مغ معالع الشسػذج السقجر حيث جاءت جسيعيا معشػية عشج مدتػى أقل مغ

 0.01حيث تذيخ مدتػى السعشػية لسعامالتيا أنيا ذات تأثيخ معشػي عمى التغيخ في ؾيع
لػغاريتع ندبة األفزمية أو األرجحية لسدتػى التغيخ السشذػد في (الستغيخ التابع) بكػنو مدتػى

متػقعاً أي يأخح الؿيسة  ،Y=1وذلظ باستثشاء كل مغ متغيخ الحالة االجتساعية ومتغيخ السخحمة
العسخية حيث لع تكغ معامالتيا معشػية في الشسػذج السقجر أي ليذ تأثيخ معشػي ذو داللة
احرائيا في التشبؤ بترشيف السدتػى الستػقع لمتغيخ االجتساعي لتشسية السخأة العخبية.

 جاء متغيخ السدتػى التعميسي السختبة األولي في الشسػذج السقجر لالنحجار المػجيدتي في التأثيخ

عمى الستغيخ التابع ( )Yمغ حيث ترشيف مدتػى التغيخ لمسخأة العخبية سػاء كان متػقعا أو

دون الستػقع حيث حقق أعمى ؾيسة لسعامل االنحجار المػجيدتي التي بمغت  ،7.868ثع جاء

متغيخ البعج الػضيفي في السختبة الثانية في التأثيخ حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي
ليحا الستغيخ  ،7.597ثع متغيخ البعج الجيشي في السختبة الثالثة في التأثيخ حيث بمغت ؾيسة

معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،7.556ثع متغيخ البعج الثقافي في السختبة الخابعة في

التأثيخ حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،7.099ثع متغيخ البعج
السجتسعي في السختبة الخامدة في التأثيخ حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا

الستغيخ  ،5.376ثع متغيخ البعج التعميسي في السختبة الدادسة في التأثيخ حيث بمغت ؾيسة
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معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،3.564ثع متغيخ البعج الرحي في السختبة الدابعة

في التأثيخ حيث بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،3.111ثع أخي اخ جاء

متغيخ البعج الدياسي في السختبة الثامشة واألخيخة في التأثيخ عمى ؾيسة الستغيخ التابع ( )Yحيث
بمغت ؾيسة معامل االنحجار المػجيدتي ليحا الستغيخ  ،0.274وتذيخ ىحه السعامالت إلى أن كل

زيادة مقجارىا درجة واحجة فقط في ؾيسة أي متغيخ مدتقل معشػي في نسػذج االنحجار المػجيدتي

السقجر يقابميا زيادة في مقجار لػغاريتع ندبة األرجحية أو األفزمية لمستغيخ التابع أي لكػن السخأة
العخبية محققة السدتػى الستػقع السشذػد لسؿياس التغيخ االجتساعي لتشسيتيا.

-10التؾصيات:

 ضخورة العسل عمى تختيب أولػيات االىتسام مغ قبل السخصصيغ وصانعي القخار وواضعي

الخصط والدياسات وأيزا السعشييغ بقزايا تشسية السخأة العخبية وتسكيشيا حدب مدتػيات التأثيخ

الستػقعة وفقا لشتائج الجراسة ،وذلظ وفقا لكل بعج مغ أبعاد التغيخ االجتساعي في التشبؤ بترشيف

مدتػى التغيخ االجتساعي السشذػد لتشسية السخأة العخبية بكػنة مدتػى متػقعاً يداىع في تعديد
وبشاء قجرات السخأة العخبية بذكل معشػي يزيف إلى مدتػيات التشسية البذخية داخل السجتسعات

العخبية رصيجا ججيجا ضسغ الترشيفات الجولية فزال عغ ضسان إمكانية مداىستيا في عسميات

التشسية الذاممة بتمظ السجتسعات بفاعمية.

 ضخورة األخح بعيغ االعتبار االعتساد عمى أدوات استذخاف السدتقبل في ضػء االعتساد عمى

الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة الحالية باستخجام أسمػب التخصيط بالدشاريػىات كأداة

الستذخاف السدتقبل لتشسية السخأة العخبية عغ شخيق االعتساد عمى التشبؤات الكسية ألىع محخكات
وتػجيات أبعاد التغيخ االجتساعي السؤثخة عمى مدتقبل تشسية السخأة العخبية ومغ ثع استخجام

مرفػفة تحميل السحخكات السدتقبمية لتحجيج وتقييع أثخ عشاصخ الغسػض لكل بعج مغ أبعاد

التغيخ االجتساعي بيجف تختيب األولػيات مغ قبل الحكػمت العخبية عشج التعامل مع قزايا

واىتسامات السخأة الجاعسة لتشسيتيا في ضل أبعاد التغيخ االجتساعي ومدتحجات العرخ الستالحقة.

 أوصت الجراسة باستخجام مخخجات أدوات استذخاف السدتقبل باعتبارىا تػصيات لمسعشييغ
والسخصصيغ بخسع اتجاىات التشسية لمسخأة العخبية في السدتقبل حيث تع تحجيج السحخكات ذات

األولػية وأثخىا وعشاصخ الغسػض بيجف تحجيج السخخجات السحتسمة لكل بعج مغ أبعاد التغيخ

االجتساعي تجاه تبشي أفزل التػجيات الجاعسة الستذخاف مدتقبل تشسية السخأة في السشصقة

العخبية استشادا إلى التشبؤات الكسية التي أسفخت عشيا استخجام أساليب التحميل االحرائي التي
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دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن

اعتسجت عمييا الجراسة مع تحجيج الشتائج السدتقبمية التي قج تحجث بشاء عمى دعع التػجو

السدتقبمي ألحج أبعاد التغيخ االجتساعي محل اىتسام الجراسة الحالية باعتباره مجخال ىاما ألداة
تحميل السحخكات السدتقبمية ،وقج جاء نتيجة التػجيات والسحخكات السدتقبمية السحتسل تعديدىا

لكل بعج مغ أبعاد التغيخ االجتساعي السشذػدة لتشسية السخأة العخبية وفقا لسعصيات الججول التالي:
الؾاقع الحالي
 -وجػد

ندب

بالسشصقة

 التؾجو السدتقبمي

مغ

اإلناث

العخبية

لجييغ

 -ضخورة اىتسام السؤسدات التعميسية بحرػل

مدتػيات تعميع دون الجامعي
تشسية

السدتقبل بذكل أمثل.



 قمة ندب دعع تخريزبعس الػضائف لمشداء في

القصاعات السختمفة.

جسيع اإلناث في السشصقة العخبية عمى
مدتػيات تعميع عالية جامعي فسا فػق .مع
األخح في االعتبار مدتػى التغيخ في تعخيف

السدتػى التعميسي

السؤثخ عمى تعديد فخص
وبشاء قجراتيغ في



"تصػر معاييخ



السعخفة
التكشػلػجية".

البعج الػضيفي

 -ضخورة اىتسام قصاعات التػضيف بالسشصقة

معتسجة عالسياً.

"وضائف الثػرة


 -قمة

الرشاعية



مدتججات

التغيخات االجتساعية لمسخأة
في ضػء تصػرات العرخ
الستالحقة في إشار ربصيا

بتعاليع الجيغ مغ أجل تمبية 

احتياجاتيا وتػقعاتيا دائسة
التغيخ االجتساعي.

األمية مغ مجخد معخفة القخاءة والكتابة أو
الحرػل عمى مدتػيات تعميع جامعية إلى
اعتبار السعخفة التكشػلػجية وفقا لسعاييخ أخخى
مختمفة بحيث يختمف الحكع عمى معيار
األمية بيغ اإلناث أو البذخ عسػما وفقا لمقجرة
عمى التعمع والحرػل عمى شيادات عغ بعج

الخابعة"
مشاقذة

استذراف السدتقبل

البعج الجيشي
"تججيج الخصاب
الجيشي لمتغيخات



السعاصخة"

76

العخبية عمى زيادة ندب تخريز الػضائف
التخررية لمشداء عمى مدتػى العالع بسا
يخجم وضائف الثػرة الرشاعية الخابعة وتقشيات
الحكاء االصصشاعي.

 تكخيذ دور السؤسدات والجيات الجيشيةبالػشغ العخبي عمى زيادة قجرة تعاليع الجيغ
عمى ربط كافة مدتججات وقزايا السخأة
السعاصخة بذكل يزسغ تعديد سبل التشسية
ليا وتسكيغ قجراتيا في إشار حخص
الحكػمات العخبية عمى تججيج سبل وشخق
الخصاب الجيشي بسا يػاكب تصػرات
واحتياجات السخأة في السدتقبل وسػف تكػن
متاحة بذكل سمذ عبخ مختمفة قشػات
التػاصل االجتساعي ومشتجياتو.

دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن
الؾاقع الحالي

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"
 التؾجو السدتقبمي



 ضخورة حجوث شفخة في شكل اإلعالم الخقسيليربح مشحر اخ عمى استخجام التقشيات

 ال يدال دور االعالم في بحثقزايا السخأة ومذكالتيا ال
يمبي

تػقعاتيا

بالذكل

االلكتخونية والحكية وتقشيات الفزاء السختمفة
حيث تكػن كل امخأة قادرة عمى مشاقذة
مذكالتيا وقزاياىا واىتساماتيا بذكل فخدي
دون رقابة أو إعالم وسيط ،حيث تربح قادرة

البعج الثقافي

السخغػب ؼيو وفقا لسدتججات
العرخ وتغيخاتو االجتساعية.


"قجرة السخأة مشفخدة
عمى استخجام



تقشيات االعالم

 قمة تشطيع الحسالت التصػعيةلجعع قزايا واىتسامات السخأة
العخبية السعاصخة عمى
مدتػى عجد مغ الجول
العخبية عمى الخغع مغ وجػد
اىتسام ممحػظ في بعس
الجول العخبية.

 قمة تشػع الفعاليات السجتسعيةالتي تمقي الزػء عمى واقع
السخأة العخبية واىتساماتيا
بذكل ممحػظ يداىع في
تشسية وبشاء قجراتيا وفقا
لسدتججات العرخ الحالي.

والسدتججات السحيصة بيا إال 
أنيا مازالت بحاجة إلى السديج
وفقا لتػجيات السدتقبل

عمى تجاوليا عبخ قشػات التػاصل االلكتخونية
والحكية عمى مدتػى العالع والقارات،
وبسختمف المغات وتػفخ مقػمات وأدوات
تزسغ سيػلة التخجسة مغ لغة إلى لغة عمى
مدتػى دول العالع ،وقج تمجأ إلى استخجام

الخقسي"

 وجػد اىتسام ممحػظ في تشػعالبخامج التجريبية لبشاء وتعديد
قجرات السخأة وفقا لمتصػرات

استذراف السدتقبل

الحكاء االصصشاعي ووسائل الفزاء الحجيثة
إلنذاء مشرات إعالمية متشػعة ليا.

 -اىتسام

السؤسدات

السجتسعية

بسزاعفة

الحسالت التصػعية والفعاليات التي تدتيجف

البعج السجتسعي

السخة العخبية واستيجاف
أ
تػسيع مذاركات

"تشػيع الفعاليات

تشطيسيا بذكل يزسغ استس اخريتيا عمى مجار

والحسالت

قزاياىا ومذكالتيا مع مخاعاة التشػيع في


السدتيجفة
لقزايا

الدشة مع تػسيع نصاق تشطيسيا لتذسل

السشصقة العخبية كميا والسيسا في ضل ما
تعانيو السخأة العخبية في بعس السشاشق

باعتبارىا خصة فعاليات وحسالت تصػعية

واىتسامات السخأة

شاممة لجغخاؼية السشصقة العخبية.

عمى نصاق واسع"

 مػاصمة تراعج االىتسام الجولي مغ قبلمخاكد التجريب في السشصقة العخبية بتػليج

البعج التعميسي

مشرات لمتجريب عغ بعج وباستخجام تقشية



"تشػع تقشيات
التجريب عغ بعج"
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الفيجيػ كػنف اخنذ وتػفيخىا بخسػم رمدية فزال
عغ إقامة السؤتسخات والشجوات العسمية الجاعسة

لبشاء وتصػيخ وتعديد القجرات بذكل كبيخ.

دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن
الؾاقع الحالي

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"
 التؾجو السدتقبمي

 قمة االىتسام بدبل تػعية الشداءبصخق
الرحية
الػقاية

واالرشادات الدميسة في حاالت
الصػارىء عمى مدتػى األسخة
وداخل السشازل.

 ضعف تػافخ مقػمات الخعايةالرحية الستكاممة بذكل يمبي
التػقعات السشذػدة.

 قمة تشطيع الشجوات الرحيةالستخررة ألمخاض الشداء
والصفػلة عمى مدتػى جسيع

السخأة لتفعيل
جاىديتيا
واستعجاديتيا
لمسذاركة في



واألمخاض
الستفذية عالسيا

 ال تدال مذاركة السخأة العخبيةفي صشع الق اخرات والدياسات

في إعجاد السعامل والسختبخات الرحية القائسة
عمى تسػيل الجراسات العمسية التي تدتيجف
تصػيخ الػضع الرحي لمسخأة والسيسا في ضل
الجروس السدتفادة مغ مدتججات تفاقع أزمة
كػرونا عالسيا ،مع تكخيذ االىتسام بدبل
الخعاية الرحية والشجوات والسؤتسخات الرحية

مػاجية األوبئة

البعج الدياسي

الجولة خارجيا وداخميا.

العسخية والسيسا السخأة تحجيجا ،مع تراعج
ميدانيات البحث العمسي ،واالىتسام بالتصػرات

"تعديد قجرات

األسخة"

داخل السشصقة العخبية ال تمبي
تػقعاتيا السشذػدة.
 قمة مذاركة اإلناث في تقمج السدئػليات الدياسية في
مختمف مجاالت الجولة
والسيسا السعشية بتػجيات

 تكثيف االىتسام مغ قبل السؤسدات والسشطساتالرحية في تصػيخ سبل الػقاية الذخرية عمى
مدتػى جسيع فئات السجتسع واألسخ والفئات

البعج الرحي

الفئات العسخية.
 مازال دور الجيات السخترةفي التػعية الرحية غيخ
ممسػس مغ قبل السخأة العخبية.



استذراف السدتقبل

التي تيتع بسكافحة األمخاض واألوبئة ومتابعة
أخخ التصػرات واالكتذافات في القصاع الرحي
ألخح مختمف التجابيخ الػقائية لسػاجيتيا

عمى مدتػى

السخة داخل أسختيا.
بسذاركة أساسية مغ جانب أ

 تراعج االىتسام العالسي والعخبي بخصج ندبزيادة مذاركة السخأة فعميا في صشع الق اخرات
الديادية عمى مدتػى الخصط والق اخرات

"التحػل الشػعي
لمسذاركة في



صشع الدياسات
والق اخرات
الديادية"

والدياسات سػاء التي تخزع لمسشصقة العخبية
تحجيجا محػر اىتسام الجراسة أو عمى الرعيج
العالسي بذكل عام عبخ رصج السسارسات
والسشيجيات السصبقة الفعمية وليدت عبخ
ؾياس مؤشخات مقاسة عالسيا يتع نذخىا في

التقاريخ الجولية.

 ضخورة تختيب أولػيات االىتسام مغ قبل الحكػمات في السشصقة العخبية عشج التعامل مع
التػجيات السدتقبمية السدتيجف التخكيد عمييا لخجمة متصمبات السخأة العخبية واحتياجاتيا في

إشار تأثخىا بأبعاد التغيخ االجتساعي السحيصة بيا والسشذػدة لتشسية قجراتيا داخل السشصقة العخبية

حيث قامت الجراسة باستخجام أداة تحميل السحخكات السدتقبمية لتحجيج األثخ الشدبي ومدتػى
الغسػض الستعمق بكل تػجو مغ التػجيات السدتقبمية التي أسفخت عشيا الشتائج في الججول

الدابق ،وذلظ لغخض الػصػل إلى ترشيف تمظ التػجيات السدتقبمية ضسغ أحج السجسػعات
التالية:
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استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"

 التػجيات السدتقبمية التي نعخف بأنشا نعخفيا ( Known Knownsأي ذات األثخالسشخفس /ذات األثخ السختفع إلى جانب مدتػى غسػض مشخفس).
 التػجيات السدتقبمية التي نعخف بأنشا ال نعخفيا ( Known Unknownsأي ذات األثخالسشخفس إلى جانب مدتػى غسػض عالي).
 التػجيات السدتقبمية التي ال يتػقع حجوثيا بذكل كبيخ ولكغ يطل تأثيخىا السحتسل كبيخ(أىع عشاصخ الغسػض  Critical Uncertaintiesالسصمػب التخكيد عمييا بالجرجة األولى)
أي ذات التأثيخ ومدتػى الغسػض السختفع.
وقج تع الػصػل إلى السمخز الشيائي الشاتج مغ تحميل السحخكات السدتقبمية وفقا لمججول التالي:
مدتؾى األثر
(مختفع /مشخفس)

مدتؾى الغسؾض
(مختفع /مشخفس)

 -السدتػى التعميسي" :تصػر معاييخ السعخفة التكشػلػجية"

مختفع

مختفع

 -البعج الػضيفي" :وضائف الثػرة الرشاعية الخابعة"

مختفع

مختفع

 -البعج الجيشي" :تججيج الخصاب الجيشي لمتغيخات السعاصخة"

مختفع

مشخفس

 -البعج الثقافي" :قجرة السخأة مشفخدة عمى استخجام تقشيات اإلعالم الخقسي"

مختفع

مشخفس

 -البعج السجتسعي" :تشػيع الفعاليات والحسالت لمسخأة عمى نصاق واسع"

مشخفس

مشخفس

 -البعج التعميسي" :تشػع تقشيات التجريب عغ بعج".

مشخفس

مختفع

مختفع

مختفع

مشخفس

مشخفس

التؾجيات السدتقبمية

 البعج الرحي" :تعديد قجرات السخأة لتفعيل جاىديتيا واستعجاديتيا لمسذاركةفي مػاجية األوبئة واألمخاض الستفذية عالسيا عمى مدتػى األسخة".
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التػجيات السدتقبمية التي نعخف بأنشا
نعخفيا
Known Knowns
"تججيج الخصاب الجيشي لمتغيخات السعاصخة"
"قجرة السخأة مشفخدة عمى استخجام تقشيات
اإلعالم الخقسي"

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"
التػجيات السدتقبمية التي نعخف
بأنشا ال نعخفيا
Known Unknowns
"تشػع تقشيات التجريب عغ بعج"

"تشػيع الفعاليات والحسالت لمسخأة عمى
نصاق واسع"

التػجيات السدتقبمية أىع عشاصخ الغسػض
Critical Uncertainties
"تصػر معاييخ السعخفة التكشػلػجية"
"وضائف الثػرة الرشاعية الخابعة"

تعديد قجرات السخأة لتفعيل جاىديتيا
واستعجاديتيا لمسذاركة في مػاجية األوبئة
واألمخاض الستفذية عالسيا عمى مدتػى األسخة"

"التحػل الشػعي لمسذاركة في صشع
الدياسات والق اخرات"

لحا تػصي الجراسة بأىسية مخاعاة محرمة نتائج ىحه التػجييات السدتقبمية والسيسا أىع

عشاصخ الغسػض مغ قبل السخصصيغ وصانعي القخار عشج رسع خصط وسيشاريػىات استذخاف

مدتقبل السخأة العخبية لتعديد عسمية بشاء قجراتيا في ضل تأثخىا بأبعاد التغيخ االجتساعي لسا يحقق

تػقعاتيا السشذػدة.
السراجع:

 ىيئــــــــة األمــــــــؼ الستحــــــــدة لمســــــــرأة (" ،)2020خصـ ـ ـ ــة التشسيـ ـ ـ ــة السدـ ـ ـ ــتجامة عـ ـ ـ ــام  ،"2030السػقـ ـ ـ ــع االلكتخونـ ـ ـ ــي>(.(https://arabstates .unwomen.org
 النفايؽ ،برونؾ (" ،)2020ؾياس مدتقبل السجن"،مجمة دبـي لمدياسـات ،العـجد الثـاني :السـجن الحكيـة محخكـات التشسيـةالسدتجامة ،كمية دمحم بغ راشج لإلدارة الحكػمية ،دبي ،اإلمارات العخبية الستحجة.

 -لــؾمي ،مــاري (" ،(2020انعكــاس مــػج التشسيــة فــي العــالع العخبــي" ،مجمــة دبــي لمدياســات ،العــجد الثــاني:

رشــج لــإلدارة الحكػميــة ،دبــي ،اإلمــارات العخبيــة
الســجن الحكيــة محخكــات التشسيــة السدــتجامة ،كميــة دمحم بــغ ا

الستحجة.

 -الحاج ،عبد السمػ ،والشاصر ،نؾف (" ،)2018إدراك السخأة العاممة لسذكمة الدقػف الدجاجية في السسمكة

العخبية الدعػدية :دراسة ميجانية بسجيشـة الخيـاض" ،مجمـة جامعـة الذـارقة لمعمـػم االندـانية واالجتساعيـة،

السجمج  ،15العجد .2

 -البشػ الدولي" ،(2018( ،دراسة عغ التسكيغ االقترادي لمسخأة" ،واششصغ ،الػاليات الستحجة األمخيكية.

80

دوريت صحت األسرة العربيت والسكبن

استشراف مستقبل المرأة العربيت والتغير االجتمبعي في مذيىت رأس الخيميت" ،دراست تطبيقيت"

 أريــال ،غــروس (" ،(2017مذــاركة الشدــاء فــي الدــالم واألمــغ والعسميــات االنتقاليــة فــي الــػشغ العخبــي"،مخكد دراسات السخأة ،مؤسدة فخيجرير إيبخت ،بيخوت ،لبشان.

 وزارة شــؤون مجمــس الــؾزراء والسدــتقبل(" ،)2017أدوات استذـخاف السدــتقبل" ،الصبعــة األولــى ،مكتــبرئاسة مجمذ الػزراء ،دبي ،دولة اإلمارات.

 وزارة شؤون مجمس الؾزراء والسدتقبل(" ،)2017تػقعات مدتقبمية :تػجـو عـالسي لعـام  ،"2050مكتـبرئاسة مجمذ الػزراء ،دبي ،دولة اإلمارات.

 العؾض ،معاوية (" ،(2016التسكيغ االقترادي وتذغيل السخأة في دولة اإلمارات العخبية الستحجة" ،معيجالجراسات االجتساعية واالقترادية ،جامعة زايج ،دبي ،اإلمارات العخبية الستحجة.

 االتحاد الشدائي العام باإلمارات (" ،(2015االستخاتيجية الػششية لتسكيغ وريـادة السـخأة فـي دولـة اإلمـاراتالعخبية الستحجة  ،"2021-2015أبػضبي ،دولة اإلمارات العخبية الستحجة.

 العارف ،ليمى (" ،(2015السخأة العخبية ودورىـا الخيـادي فـي عـالع متغيـخ -السـخأة الميبيـة نسػذجـا" ،السـؤتسخالجولي الدابع :السخأة والدمع األىمي ،جامعة السخقب ،ليبيا.

 بؾراوي ،وآخرون (" ،(2015السخأة العخبية والتذـخيعات" ،تقخيـخ تشسيـة السـخأة العخبيـة  ،2015مخكـد السـخأةالعخبية لمتجريب والبحػث ،كػثخ ،تػنذ.

 أبؾغزالة ،ليفاء (" ،)2014السخأة العخبية والجيسػقخاشية" ،الصبعـة األولـى ،مشطسـة السـخأة العخبيـة ،القـاىخة،جسيػرية مرخ العخبية.

 البداريؽ ،رقية والقؾاسـسة ،فريـد (" ،(2013دور السـخأة فـي ؾيـادة التغييـخ :د ارسـة تصبيؿيـة عمـى مشطسـاتالسـ ـخأة العامم ــة ف ــي األردن" ،مجم ــة البمق ــاء لمبح ــػث والج ارس ــات  ،السجم ــج  ،16الع ــجد األول ،قد ــع إدارة
األعسال ،جامعة ججارا ،إربج ،األردن.
 طبـال ،لظيفـة (" ،)2012التغيـخ اإلجتسـاعي ودوره فـي تغيـخ الؿـيع اإلجتساعيـة" ،مجمـة العمـػم االندـانيةواالجتساعية ،العجد الثامغ ،جامعة سعج دحمب ،البميجة ،الجدائخ.

 -العطيةةة أمسةةاع عبةةد

" (9002السياساااا ارساودو هاهيف ااا ي الاليااي هالاتديااو اكسااااارتو"ة جيااو ال يااوة ارت ااو

قطوة قطو.
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 تيؼ ،حدؽ والشادي ،ابتياج (" ،(2010درجة مداىسة السخأة الفمدصيشية في التشسية مغ وجية نطـخ شمبـةالج ارس ــات العمي ــا ف ــي جامع ــة الشجـ ــاح الػششي ــة بش ــابمذ" ،م ــؤتسخ العسميـ ــة التخبػي ــة ف ــي الق ــخن الحـ ــادي
والعذخيغ :واقع وتحجيات" ،فمدصيغ.
 صقر ،ىالة ،وشحاتو ،عبدهللا (" ،)2009التسكيغ االقترادي لمسخأة :السعػقـات والحمـػل السقتخحـة" ،البخنـامج البحثـيحػل السخأة والعسل ،أوراق سياسات ،مخكد البحػث االجتساعية ،الجامعة األمخيكية بالقاىخة ،مرخ.

 عبــد الســؾلى ،ســسية أحســد (" ،)2009تــجعيع التعمــيع كــأداة لمتسكــيغ االقترــادي لمس ـخاة فــي مرــخ" ،البخنــامج البحثــيحػل السخأة والعسل ،أوراق سياسات ،مخكد البحػث االجتساعية ،الجامعة األمخيكية بالقاىخة ،مرخ.

 الحــداد ،أميــرة (" ،)2009ضــعف مذــاركة الس ـخأة فــي ســػق العســل الخســسي والتسييــد ضــجىا فــي األجــخ"،البخنــامج البحثــي حــػل الس ـخأة والعســل ،أوراق سياســات ،مخكــد البحــػث االجتساعيــة ،الجامعــة األمخيكيــة

بالقاىخة ،مرخ.

 -مشــدور ،ديشــا عــاط

(" ،)2009وضــع الس ـخأة فــي قصــاع االترــاالت وتكشػلػجيــا السعمػمــات" ،البخنــامج

البحثــي حــػل الس ـخأة والعســل ،أوراق سياســات ،مخكــد البحــػث االجتساعيــة ،الجامعــة األمخيكيــة بالقــاىخة،

مرخ.
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Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

Factors Affecting Maternal
Health Care Services in Comoros, 2012.
Ben Djadid Ali Moissuli1

Dr. Mona Tawfik Yousif2

Abstract
In Comoros, the maternal mortality ratio has fallen but remains high (172 maternal
deaths per 100,000 live births in 2012). In 2012, the proportion of births assisted by skilled
personnel was 82.2%, while about half of pregnant women had at least four prenatal visits.
Although access to emergency obstetric care has significantly improved, the quality of care
remains weak. So, the objective of this study is to examine Levels and differentials of
Maternal Health Care services in Comoros DHS, 2012 according to socio-economic and
demographic variables. More specifically the study aimed to examine levels of Prenatal,
Childbirth and Postpartum Care services, identify differentials of maternal health care
services, and determine factors affecting maternal health care services.
The study finds that three quarter of the Prenatal Care Provided during Pregnancy
was from midwife provider, followed by only one tenth from doctors, while the percent of
pregnant women in Comoros who had not any prenatal care services is higher than those
who did it with a nurse. Nearly half of the women who have got live births attained the
number of prenatal visit recommended and approximately one third of the pregnant women
have got the recommended injection. Nearly 68.2% of the newborns received a postnatal
care against 32% who did not get the chance to be provided this important care.
To achieve a substantial reduction in maternal mortality, the study recommends the
implementation of a comprehensive approach to emergency care, and overall improvements
in the quality and accessibility of maternal health care. The Union of Comoros has to get an
efficient health system which allows all the population, particularly the most vulnerable and
the poor, to have access to quality health care, Skilled health personnel should be available
to assist women during pregnancy, childbirth and postnatal at all levels of maternal health
care services. Strengthen the knowledge in MHCS of individuals, families, community and
decision-makers to improve maternal and newborn health care services. Mass media should
increase activities to the awareness of women on the importance following and completing
the number of recommended visit, of delivery at health facilities, the risk of delivery at
home and the benefit of having postnatal care services in her life, and reproductive safety.
Key Words: Maternal Health Care Services, factors, pregnancy, childbirth, postpartum, Comoros.

1 Student at Population and Sustainable Development Diploma at (CDC), Comoros. Email: bendjadida@gmail.com
2 Staff Member at Cairo Demographic Center (CDC), Email: mona_ty61@yahoo.com.
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العوامـــل المؤثـــرة فــي خدمـــات رعايــة صحــة األم فــي جــزر القمــر.2112 ،
بن جديد علي مدلي

1

منى توفيق يوسف

2

 مدتخلصتفعا ( 273حالة وفاة لكل
عخف معجل وفيات األميات في جدر القمخ انخفاضا كبي اخ لكنو ال يدال مخ ً
 211111مهلهد حي في عام  .)3123وبمغت ندبة الهالدات التي تتم تحت إلشخاف كادر طبي مؤىل %23.3
عام  ،3123في حين أن حهالي نرف النداء الحهامل تمقين أربع زيارات قبل الهالدة عمى األقل .عمى الخغم من
التحدن الممحهظ في الحرهل عمى رعاية الهالدة في حاالت الظهارئ ،فإن جهدة الخعاية ال تدال ضعيفة .لحا ،فإن
اليجف من ىحا البحث ىه دراسة مدتهيات وفخوق خجمات رعاية صحة األم في جدر القمخ من خالل بيانات
المدح الرحي الجيمهغخافي  DHSلدنة  2012وفًقا لممتغيخات االجتماعية واالقترادية والجيمهغخافية .وبذكل
تحجيجا ،ىجفت الجراسة إلى فحص مدتهيات خجمات رعاية ما قبل الهالدة وأثناء الهالدة ،وما بعج الهالدة،
أكثخ
ً
وتحجيج الفخوق في خجمات رعاية صحة األم ،وتحجيج العهامل التي تؤثخ عمى خجمات رعاية صحة األم.
تهصمت الجراسة إلى أن ثالثة أرباع الخعاية أثناء الحمل المقجمة ما قبل الهالدة المقجمة كانت من قبل
العذخ فقط من قبل األطباء ،في حين أن ندبة النداء الحهامل المهاتي لم يكن لجيين أي خجمات
القابمة ،يمييا ُ
رعاية ما قبل الهالدة أعمى من أولئك الالتي أجخين ذلك عنج ممخضة ،وما يقخب من نرف النداء المهاتي ولجن
والدات حية قج قمن بعجد الديارات قبل الهالدة المهصى بيا وحهالي ثمث النداء الحهامل حرمن عمى الحقنة
المهصى بيا .وحهالي  %22.3من األطفال حجيثي الهالدة تمقها رعاية ما بعج الهالدة مقابل  %43لم تتح ليم
الفخصة لمحرهل عمى ىحه الخعاية اليامة.
ولتحقيق خفض كبيخ في معجل وفيات األميات ،تهصي الجراسة بتنفيح نيج شامل لمخعاية الظارئة،
والتحدينات الذاممة في جهدة وإمكانية الهصهل إلى رعاية صحة األم .يجب أن يحرل اتحاد جدر القمخ عمى
نظام صحي فعال يدمح لجميع الدكان ،وال سيما األكثخ ضعفاً والفقخاء ،بالحرهل عمى رعاية صحية جيجة،
ويجب أن يتهافخ كهاد صحية ماىخة لمداعجة النداء أثناء الحمل والهالدة وبعج الهالدة وكل مدتهيات خجمات رعاية
صحة األم .وتعديد معخفة األفخاد واألسخ والمجتمع وصناع القخار لتحدين خجمات الخعاية الرحية لألميات
واألطفال حجيثي الهالدة .يجب عمى وسائل اإلعالم زيادة الحمالت لتهعية النداء بأىمية واستكمال عجد الديارات
المهصى بيا ،والهالدة في المخافق الرحية ،وخظخ الهالدة في المندل ،وفائجة الحرهل عمى خجمات رعاية ما بعج
الهالدة في حياتيا ،والدالمة اإلنجابية.
الكلمات المفتاحية :خجمات رعاية صحة األم  ،العهامل ،الحمل ،الهالدة ،ما بعج الهالدة ،جدر القمخ.
 -1طالب دبلومة الدكان والتنمية المدتدامة بالمركز الديموغرافي بالقاهرة ،جزر القمرbendjadida@gmail.com ،
 -2عضو هيئة التدريس بالمركز الديموغرافي بالقاهرةmona_ty61@yahoo.com ،
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I- INTRODUCTION
1-1- Scope of the Study
Maternal health refers to the health of women during pregnancy,
childbirth and the postpartum period. While motherhood is often a positive
and fulfilling experience, for too many women it is associated with
suffering, ill-health and even death, (www.who.int).
The number of women dying due to complications during pregnancy
and childbirth has decreased by 44% from an estimated 532,000 in 1990 to
303,000 in 2015. The progress is notable, but the annual rate of decline is
less than half of what is needed to achieve the Millennium Development
Goal (MDG) target of reducing the maternal mortality ratio by 75% between
1990 and 2015, which would require an annual decline of 5.5%. In addition,
of the 89 countries with the highest maternal mortality ratio in 1990 (100 or
more maternal deaths per 100 000 live births) 13 have made insufficient or
no progress at all, with an average annual decline of less than 2% between
1990 and 2013. Between 1990 and 2000, the global maternal mortality ratio
decreased by 1.2% per year, while from 2000 to 2015 progress accelerated
to a 3.0% decline per year, (WHO, 2015).
Worldwide, approximately 830 women died every single day due to
complications during pregnancy or childbirth in 2015. Reducing the global
maternal mortality ratio (MMR) from 216 per 100 000 live births in 2015 to
less than 70 per 100 000 live births by 2030 (SDG Target 3.1) will require a
global annual rate of reduction of at least 7.5– which is more than triple the
annual rate of reduction that was achieved between 1990 and 2015. In 2016,
millions of births globally were not assisted by a trained midwife, doctor or
nurse, with only 78% of births were in the presence of a skilled birth
attendant, (WHO, 2017).
In Comoros major catalyst in the progress made to date in reducing
the number of maternal deaths has been the explicitly stated objective of
MDG (target 5.A) to reduce the maternal mortality ratio by three quarters
(75%) between 1990 and 2015, unfortunately this annual rate of reduction
was observed at 2.6% from an estimated 635 maternal deaths per 100 000
live births in 1990 to 335 in 2015, (World Bank Group, 2015).
Most maternal deaths are preventable as the health-care solutions for
preventing or managing the complications of pregnancy and child birth are
3
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well known. Factors that prevent women from receiving adequate health
care during pregnancy and childbirth include limited availability and poor
quality of health services, a lack of information on available services,
certain cultural beliefs and attitudes, and poverty, (WHO, 2016).
1-2- Importance of the Study:
Maternal deaths are now increasingly concentrated in sub-Saharan
Africa, where high fertility rates combine with inadequate access to quality
prenatal care and skilled attendance at birth to substantially elevate the risk
of death in this region, (UNICEF, 2016).
In order to achieve the SDG target of 70 maternal deaths per 100 000
live births by 2030, the global annual ratio of reduction will need to be at
least 7.3%. Attaining that rate requires a marked acceleration in progress in
this area. SDG Target 3.1 also includes skilled attendance at birth. Globally,
coverage of skilled attendance at birth was estimated to have reached 73%
in 2013.However, more than 40% of births in the WHO African Region and
WHO South-East Asia Region were not attended by skilled health
personnel, and within countries large access disparities associated with
differences in socioeconomic status persist, (WHO, 2016).
In Comoros, the maternal mortality ratio has fallen but remains high
(172 maternal deaths per 100,000 live births in 2012 against 380 deaths per
100,000 live births in 2003). In 2012, the proportion of births assisted by
skilled personnel was 82.2%, while 49% of pregnant women had at least
four prenatal visits. Although access to emergency obstetric care has
significantly improved, the quality of care remains weak, (UNFPA, 2014).
1-3- Research Problem
The rates of skilled birth attendance and of facility-based childbirth
have risen in resource-limited countries over the past two decades, but
almost a third of women in these countries still deliver without a skilled
birth attendant (Bohren MA, et al, 2015). Among the numerous obstacles likely
to prevent further increases in the proportion of women delivering in a
health facility is women’s fear of mistreatment during delivery,
confidentiality, poor infrastructure and distance. Preventing the needless
deaths of women and children depends on a collective ability to deliver
high-quality services including skilled birth attendance and emergency
4
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obstetric care for complications, expand the facility to ease access for those
who need them and to improve the social determinants of health, (Bohren
MA, et al, 2015).

In Comoros Island, the follow-up of pregnant woman before the
delivery (prenatal care) until delivery and after giving birth (postnatal care)
is still a major concern both at household, governmental institutions and
international organization level. Over the five years preceding the DHS
2012, less than half (49%) made at least four visits recommended and 58%
had their first visit before the Fourth month of pregnancy. During delivery,
around 20% of births were assisted by unskilled persons and 24% of
childbirth occurred at home. It is no yet done by this, but also less than one
in two women (49%) received postnatal care in the first two days after birth
(EDSC, MICS, 2012). So, studying of maternal health care in Comoros will be
the roadmap to try to see the obstacles of achieving the MDGs and that
coming goals of SDG.
1-4- Objectives of the Study:
The ultimate objective of this study is to examine Levels and
differentials of Maternal Health Care services in Comoros DHS, 2012
according to socio-economic and demographic variables. More specifically
the study aimed at meeting the following:
- Examine levels of Prenatal, Childbirth and Postpartum Care services
- Identify differentials of maternal health care services.
- Determine factors affecting maternal health care services.
1-5- Data Sources
The study used data derived from EDSC-MICS II 2012 in Comoros.
The general objective pursued by the Demographic and Health Survey and
Multiple Indicators 2012 (EDSC-MICS II, 2012) was to provide indicators for
better monitoring and evaluation of Government through the
implementation of strategy paper of the Poverty's Growth and Reduction
and the Millennium Development Goals (MDGs).
These indicators concern particularly the areas of fighting priority
diseases, improvement of Maternal and child health, prevention of Sexually
Transmitted Infections (STIs), improvement of the health system and the
promotion of education for all.
5
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The EDSC-MICS II was conducted in the field from June 2012 to
January 2013 in Comoros. During the survey, 4,482 households were
surveyed, 5,719 women aged 15-49 were identified eligible for the individual
survey and 5,329 of them were interviewed successfully (Response rate of
93%).The response rates recorded in urban areas were practically the same as
those obtained in rural areas among women. Number of children five years
preceding the survey in household (de jure) was about 3149 children. The
response rate is somewhat higher in urban areas than in rural areas (84%
versus 82%) and it is a representative sample survey for the national level.
1-6- Methodology of the Study:
The analysis in this study was based mainly on descriptive and
multivariate analyses in examining and identifying various socio-economic
and demographic factors that influence the maternal health care. Descriptive
statistics, frequencies and cross tabulations to show, the levels and
differentials in different patterns of Maternal Health in Comoros. An index
has been constructed from different variables of maternal health care
services "safe maternal health care" which is going to be used as the
dependent variable in this study.
Multinomial logistic regression is used to predict categorical
placement in or the probability of category membership on a dependent
variable based on multiple independent variables. The independent variables
can be either dichotomous (i.e., binary) or continuous (i.e., interval or ratio
in scale). Multinomial logistic regression is a simple extension of binary
logistic regression that allows for more than two categories of the dependent
or outcome variable, (Jon Stark weather and Amanda Kay Moske, 2011).
Multinomial logistic regression allows each category of an unordered
response variable to be compared to a reference category, providing a
number of logistic regression models. The categories of the outcome
variable, Y, are coded 0, 1, 2 (0 for pregnant women who have a weak MHC, 1
for pregnant women who have a middle MHC, 2 pregnant women who have a
perfect MHC),within the three outcome categories model, two logit
functions are computed; one comparing having a middle MHC(Y=1) with the
reference category (have a weak MHC Y=0) and one comparing have a perfect
MHC(Y=2) with the reference category (have a weak MHC Y=o). The model of
choice behavior between this three categories can therefore be represented
using two (i.e., j -1) logit models. (Graeme, D. &Luiz A , 2008).
6
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The models above provide two estimates for the effect that each
explanatory variable has on the response. This is useful information as the
effect of the explanatory variables (Xk) can be assessed for each logit model
(i.e., the effect of X1 on the choice between categories 1and 0 and the effect
of X1 on the choice between categories 2 and 0) and also for the model as a
whole (i.e., the effect of X1 across all categories in the sample). It is also
useful to interpret a single parameter for each explanatory variable in order
to derive a single parsimonious model of the response variable. The
multinomial logistic regression model allows the effects of the explanatory
variables to be assessed across all the logit models and provides estimates of
the overall significance (i.e., for all comparisons rather than each individual
comparison). The general multinomial logistic regression model is shown in
Equation 2 below:
[

(

| )

(

| )

Equation (2)

]

Where (j) is the identified Safe Maternal health care
And (j') is the reference category (Weak Maternal health care).
1-7- Country Background
Actually with a population of less than one million, the archipelago of
the Comoros in the Indian Ocean is composed of the islands of Maore,
Ndzuwani, Ndzuwani, and Ngazidja declared independence from France on
6 July 1975. France did not recognize the independence of Mayotte, which
remains under French administration.
It is localized in Southern and under the corn of Africa, group of
islands between northern Madagascar and northern Mozambique. The
volcanic islands haves a total area of 2,235 sq km, which vary from steep
mountains to low hills and agricultural land, (www.cia.gov).
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Table (1) presents the most important demographic and socio
economic indicators. It consists of population number, growth rate; also
fertility measures such as TFR, crude birth rate; mortality measures crude
death rate, life expectancy and literacy rate.
Table (1)
Selected Demographic, and Socioeconomic Indicators in Comoros2016
Indicators
Population Size
Population size 0-14

794,678 (July 2016 est.)
0-14 years: 40.1% (male 158,809/female 159,840)
65 years and over: 3.89% (male 14,321/female 16,571)
Population size 65+
(2016 est.)
Population Growth Rate
1.71% (2016 est.)
Crude Birth rate
26.9 births/1,000 population (2016 est.)
Crude Death rate
7.4 deaths/1,000 population (2016 est.)
Sex Ratio at birth
1.03 male(s)/female
Total Fertility Rate(TFR)
3.47 children born/woman (2016 est.)
Total population: 64.2 years
Life expectancy at birth
Male: 61.9 years
Female: 66.6 years (2016 est.)
Infant mortality rate
Total: 61.8 deaths/1,000 live births
Male: 72.2 deaths/1,000 live births
Female: 51 deaths/1,000 live births (2016 est.)
Contraceptive prevalence rate
19.4% (2012)
Literacy
Total population: 77.8%
Male: 81.8%
Female: 73.7% (2015 est.)
- Source: http://www.indexmundi.com/comoros/demographics_profile.html

1-8- Literature Review
Some studies have been conducted in maternal health care services in
the recent years. Most of the conducted studies recommended improving the
quality of services as well as trained skilled midwife and nurse. The
following paragraphs present the reviewed literature.
Education serves as a proxy for information, cognitive skills, and
values; education exerts effect on health-seeking behavior through a number
of pathways (Stella, 2013). These pathways include higher level of health
awareness and greater knowledge of available health services among
educated women, improved ability of educated women to afford the cost of
medical health care, and their enhanced level of autonomy that results in
8
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improved ability and freedom to make health-related decisions, including
choice of maternal services to use. Educated mothers are more likely to take
advantage of public health-care services than other women, (Celik, 2000).
Moreover, education may also impart feelings of self-worth and confidence
as well as reduce the power differential between service providers and
clients, thereby reducing the reluctance to seek care.
Tarekegn et al, 2014 while studying the determinants of maternal
health service utilization in Ethiopia using 2011 DHS data, he found out that
education of women and their husbands has had a significant effect on the
utilization of all the three maternal health services. The effect of maternal
education level was stronger than husband’s education. These results
showed a positive influence of education on maternal health service
utilization. They explained this positive relationship that educated women
are more knowledgeable on the importance of maternal health services; they
may have access to written information and may have a more modern
cultural perspective. Educated husbands may have a better communication
with their wives and willingness to discuss the use of maternal health
services; they may also provide more autonomy to their wives.
Worku et al, (2013) assessed the effect of individual, communal, and
health facility characteristics in the utilization of Prenatal, delivery, and
postnatal care by a skilled provider in Northwestern Ethiopia. Among the
significant predictors of Prenatal and delivery care was the Birth order and it
indicated that women tend to use skilled maternal care if their birth is the
first. Variations were observed in the odds ratios and related them with the
risk perception of women that varies overtime. Many women (48.3%)
believe the first pregnancy is risky compared with the next consecutive
pregnancies. However, as the number of pregnancies exceeds a certain limit,
they start to think about another risk. Because of this, many women (41.3%)
believe that having too many births is risky for a woman.
Unlike men, women are subject to risks related to pregnancy and
childbearing. Where fertility is high and basic maternity care is not
available, women are particularly vulnerable. In some Sub-Saharan African
countries, for example, one out of every seven women will die of
pregnancy-related causes. Certain conditions, including hepatitis, anemia,
malaria, and tuberculosis, can be exacerbated by pregnancy. For example,
the incidence of viral hepatitis for pregnant women is twice as high as for
9
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non-pregnant women and more likely to prove fatal. Complications of
pregnancy can also cause permanent damage, such as uterine prolapsed and
obstetric fistula, (www.who.int/reproductivehealth).
Gele A.A (2013) attests that accessibility to information on maternal
health through radio and other media has a positive association with prenatal
attendance mannerisms. A study conducted in Amhara region North shoa
zone, revealed that women in households that possessed a radio were more
than three times likely as households without a radio to go attend to prenatal
services and deliver in a health facility. This shows that many mothers did
not have enough information on the importance; otherwise much mortality
would have saved.
Sanneh, (2014) carried out a collaborative approach multi-stakeholder
study involving the government, World Health Organization, United
Nations Children Emergency Fund, and the Medical Research Council in
rural Gambia to establish attendance to basic health care which was termed
as one of the hindrances to the Prenatal care access among the poor hence
subjecting them to the poverty penalty of mortality and morbidity. It also
focuses on contributing to the Bottom of the Pyramid in a general sense, in
addition to meeting the health needs of communities where people live on
less than $1 a day.
Amin et al., (2010); studied the Socioeconomic factors differentiating
maternal and child health-seeking behavior in rural Bangladesh and one of
their principal finding was that a household’s relative poverty status, as
reflected by wealth quintiles, was a major determinant in health-seeking
behavior. Mothers in the highest wealth quintile were significantly more
likely to use modern trained providers for prenatal care, birth attendance,
postnatal care and child health care than those in the poorest quintile.
Compared to the mothers in the lowest wealth quintile, mothers from the
highest quintile had greater odds of seeking ANC from a trained provider
(OR = 7.6) and nearly 11 times higher odds to have a trained provider
present at childbirth.
Emelumadu.et al, (2014); were assessing Prenatal care service
attendees' perception of quality of maternal healthcare (MHC) services in
Anambra State, southeast Nigeria. Utilization of hospital for prenatal care
11
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ANC and delivery services was associated with positive perception of
quality of MHC services; it has been reported that women are more likely to
deliver in health facility they consider to be safe and secure. In contrast,
women's perception of cost of services influenced women choice of delivery
care. However, increasing frequency of ANC visits was associated with
non-satisfaction with service cost.
1-9- Conceptual Framework of the Study:
The following framework indicates the determinant of maternal health
care services in form of Prenatal, Childbirth and Postpartum care through
Socioeconomic and demographic factors to reach safety maternal health.
Figure (1)
Conceptual Framework of Maternal Health Care Services
Determinants of Maternal Health Care
services
Socio-economic Factors:
Demographic Factors:
-Place of Residence
-Region
- Exposure Mass Media
- Parents’ Education
- Mother Work
- Wealth Index

- Age of Mother
- Birth Order

Components of Maternal
Health Care

Prenatal

Childbirth

Safe Maternal Health Care Services
- Source: Developed by the researcher
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1-10- Organization of the Study:
The study comprises of four sections. The first section is an
introductory one; next to it is the second section that includes the levels and
differentials of the maternal health care services, followed by the third
section which consists of the determinants of maternal health care services;
and finally, the fourth section of the study ends with conclusion and
recommendations.
II. LEVELS AND DIFFERENTIALS OF MATERNAL HEALTH
CARE SERVICES
Prenatal care and skilled health attendance at delivery are essential for
eliminating every preventable maternal death. The world, as a whole, has
improved access to these services, with 71 per cent of women delivering
with the support of a skilled birth attendant in 2014, compared to 59 per cent
in 1990; progress has not been fast enough. (UNICEF, 2016).
This section illustrates the levels and differentials of maternal
healthcare services in Comoros.
2-1- Prenatal Care Levels and Differentials
Prenatal care, also known as Antenatal care which is a type
of preventive healthcare, with the goal of providing regular check-ups that
allow doctors or midwives to treat and prevent potential health problems
throughout the course of the pregnancy while promoting healthy lifestyles
that benefit both mother and child, (US National Library of Medicine, 2012).
2-1-1- Prenatal Care Providers Levels
Midwifery encompasses care of women during pregnancy, labor, and
the postpartum period, as well as care of the newborn. It includes measures
aimed at preventing health problems in pregnancy, the detection of
abnormal conditions, the procurement of medical assistance when
necessary, and the execution of emergency measures in the absence of
medical help. Around 87% of the essential care for women and newborns
can be performed by an educated midwife. (www.who.int/state of the world’s
midwifery report, 2014).

12

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

Figure (2.1)
Percent Distribution of Women aged 15-49 who have Got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey according to the Type of Prenatal Care
Provider during Pregnancy, KMDHS, 2012
75.5

80
70
%

60
50
40
30
20
10.1
10

6.7

6.1
1.6

0
Doctor

Nurse

Midwife

Other

No Provider

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data

Figure (2.1) depicts the percentage of women aged 15-49 who have
got a live births in the five years preceding the survey according to the type
of prenatal care provider during pregnancy. It indicates that, three quarter
(75.5 percent) of the Prenatal Care Provided during Pregnancy was from
midwife provider, followed by only one tenth of women who received
prenatal care services from doctors, while the percent of pregnant women in
Comoros who had not any prenatal care services is higher than those who
did it with a nurse. That is mostly due to geographical situation, and the
high cost of sanitation care which constraint pregnant women to present
them self at this health place; they go whenever they are sick or the time of
given birth exactly. The least percentage for others care providers (1.6%)
combined which consists of traditional birth attendant, Matron and other.
2-1-2- Prenatal Care Providers Differentials
Prenatal health care services differentials are illustrated by the
bivariate analysis; contain the major elements of prenatal health care
services, according to background characteristics which include, age of
13
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mother, birth order, region, place of residence, education of mother,
working status of mother, education of husband, wealth index, and exposure
to mass media.
Table (2.1) illustrates the Percentage distribution of Women Aged 1549 who have Got a Live Births in the Five Years Preceding the Survey
According to the Type of Prenatal Care Provider during Pregnancy
according to the demographic and socio-economic characteristics in
Comoros. It shows the highest percentage of care provided by nurse and
midwife is observed in the smallest age group <20 representing 11.1% and
77% respectively, while the highest percentage of care provided by doctor at
age 20-29 (11.3%) in which most of first pregnancy occurred and followed
by complications which need high skilled personnel. Meanwhile the table
shows a positive relationship between no prenatal care provider and the age
of the mother, as the age increases the percentage of no prenatal care
provider increases and this could be attributed to the experience they acquire
during the previous pregnancies.
Results further indicate that the choice of prenatal care providers
varies with the birth order; the data shows a positive relationship between
birth order and the variation of choice for the care provider. That means, the
highest percentage of pregnant women who did not get a prenatal care is
observed in the first birth and reducing gradually till the third birth order
(3.6%), where the percentage of doctor and midwives reach its peak to
present 13.4% and 78.9% respectively. But after that the percentage
decreases for the doctor and midwives provider and increases for women
who did not get a prenatal care, meanwhile it increases for the nurses and
others which include traditional birth attendant, matron and others.
Regarding regions, the data of table (2.1) show different variation of
prenatal provider choice. Women in Ngazidja the capital of Comoros are the
highest user of Doctor's prenatal care services (16.5%), Mwali is the highest
user of nurse's prenatal care services (14.8%) and in Ndzuwani Midwife is
the first prenatal care provider with (81.6%). Meanwhile about tenth
(11.4%) and four fifth (77.4%) are the percentage of care provided by doctor
and midwife in Urban areas respectively, whereas approximately one tenth
(7.8%) did not get any prenatal care provider in rural area.
14
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Table (2.1)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have Got a Live Births
in the Five Years Preceding the Survey According to the Type of Prenatal Care Provider
During Pregnancy by demographic and socio-economic characteristics, KMDHS 2012
Demographic&
Socioeconomic Characteristics
Respondent Age
<20
20-29
30-39
40 years +
Birth Order
1 birth
2 births
3 births
4-5 births
6+births
Region
Mwali
Ndzuwani
Ngazidja
Type of Place of Residence
Urban
Rural
Respondent’s Level of Education
No Education
Primary
Secondary
Higher
Work
Not working
Work Not Paid
Work for Cash
Cash &Kind
Partner’s Level of Education
No Education
Primary
Secondary
Higher
Wealth Index
Poorest
Poorer
Middle
Richer
Richest
Exposure to Mass Media
No Exposure
Weak Exposure
High Exposure
TOTAL

No
No.
Provider
of case
Person Chi-square Value =15.6
Prob.=0.2>0.05
4.4
11.1
77.0
1.5
5.9
135
11.3
6.7
73.9
1.5
6.6
876
9.9
4.8
76.9
1.7
6.7
835
9.2
5.5
75.6
1.8
7.8
217
Person Chi-square Value =49.85 Prob.=0.00<0.05
10.9
6.0
77.3
0.7
5.1
414
12.5
7.2
72.9
2.8
4.7
361
13.4
3.6
78.9
0.6
3.6
337
8.8
5.3
76.2
1.6
8.0
488
6.7
8.0
72.5
2.4
10.5
465
Person Chi-square Value =100
Prob.=0.00<0.05
11.4
14.8
65.1
0
8.7
149
4.7
5.7
81.6
1.7
6.3
1057
16.5
5.1
69.8
1.7
6.9
860
Person Chi-square Value=14.39 Prob.=0.002<0.05
11.4
5.5
77.4
1.7
4.0
598
9.6
6.3
74.6
1.6
7.8
1467
Person Chi-square Value = 55.11 Prob.=0.00<0.05
8.0
8.0
72.8
2.0
9.3
904
10.1
5.4
75.5
1.9
7.0
514
12.1
3.7
80.5
0.4
3.3
512
17.0
5.2
74.1
2.2
1.5
135
Person Chi-square Value = 63.05 Prob.=0.00<0.05
11.4
6.0
73.0
1.7
8.0
1251
6.5
2.8
84.7
0.9
5.1
216
10.8
4.4
79.0
1.1
4.6
453
3.4
17.1
71.2
3.4
4.8
146
Person Chi-square Value =50.07 Prob.=0.00<0.05
9.8
7.9
71.1
1.7
9.6
836
7.7
5.3
79.1
1.9
6.0
469
9.3
4.9
79.4
1.8
4.7
514
17.6
4.1
75.1
0.8
2.4
245
Person Chi-square Value =74.29 Prob.=0.00<0.05
7.0
9.4
70.7
2.2
10.7
458
8.4
7.7
72.9
1.9
9.3
431
10.9
3.9
79.4
1.4
4.4
431
13.6
6.8
74.8
0.3
4.5
397
11.8
1.4
80.7
2.3
3.7
348
Person Chi-square Value =45.236 Prob.=0.00<0.05
8.7
5.0
74.2
1.7
10.3
515
6.7
4.7
78.4
1.8
8.5
555
12.8
7.4
74.5
1.4
3.9
994
10.1
6.1
75.5
1.6
6.7
2064
Doctor

Nurse

Midwife

Others

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data

15

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

Generally, educated mothers seek maternal health care services from
medical doctors, as maternal health care awareness is related to the level of
education; the proportion of pregnant women who received Prenatal health
care service from doctor increases significantly with the increasing level of
education, as the majority of highly educated women receive Prenatal health
care from doctor, followed by midwives at the secondary level. The same
pattern is followed by the partner's education level. There is also evidence
that, as a family's education level increase the percentage of no prenatal care
decrease.
The proportion of pregnant women who received Prenatal care from
doctor either not working or working for cash (11.4% and 10.8%
respectively) are more likely to get prenatal care than the proportion of
pregnant women who received the same service and work but not paid as
well as those who are paid both cash and kind. The highest proportion of
women received Prenatal care services from nurse (17%) are working for
both cash and kind, while those pregnant women who are working and not
paid representing 84.7% receive the Prenatal care services from midwives,
this indicates that working for cash status of women doesn’t highly affect
maternal health care services, but there should be other variables to be
included with the working status like women’s autonomy to give
significance.
Standard of household living are presented by the wealth index; it
indicates that the poorest are more likely to not get prenatal care or get it
from nurse (10.7% and 9.4% respectively) against the 3.6% and 1.4% within
the richest household. This is due to some free services that are provided
once weeks in the poorest area by the free clinic like "Caritas". The richest
household standard of living are more likely to receive the Prenatal care
from midwives provider (80.7%), while only richer households receive their
Prenatal care from a doctor provider (13.4%).
Mass media exposure is a decomposed index of three variables,
(reading newsletters, listening to radio, and watching TV) classified into no
exposure to mass media, weak exposure to mass media, and high exposure
16
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to mass media. Prenatal care services provided by a doctor are more likely
to increase with increase in the level of exposure to mass media. Nearly
four-fifth (78.4%) of the pregnant women who have a weak exposure to
mass media performs their prenatal care with midwife.
At 95 percent level of significance, all Demographic and
Socioeconomic Characteristics have a strong association with the prenatal
care provider except the respondent age with a probability =0.2 > 0.05.
2-1-3- Prenatal Care Visits Levels
Improving quality of prenatal care is strongly related with the number
of visits in order to reduce the risk of stillbirths and pregnancy related
complications and give women a positive pregnancy experience.
Figure (2.2) traces the percentage of women aged 15-49 who have got
a live births in the five years preceding the survey according to the number
of Prenatal Care visit during Pregnancy in Comoros. It indicates that nearly
half of the women who have got live births (48.9%) had attained the number
of prenatal visit recommended by the WHO (at least 4 visits during
pregnancy). Less than half (29.4%) of the women had made 1 to 3 visits and
nearly one fifth (21.8%) did not make any visit.
WHO’s new prenatal care model that increased the number of contacts
a pregnant woman has with health providers throughout her pregnancy from
four to eight. Recent evidence indicates that a higher frequency of prenatal
contacts by women and adolescent girls with the health system are
associated with a reduced likelihood of stillbirths. This is because of the
increased opportunities to detect and manage potential problems. A
minimum of eight contacts for prenatal care can reduce prenatal deaths by
up to 8 per 1000 births when compared to a minimum of four visits. It
recommends pregnant women to have their first contact in the first 12
weeks’ gestation, with subsequent contacts taking place at 20, 26, 30, 34,
36, 38 and 40 weeks' gestation.
(www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/Prenatal-care-guidelines/en/)

17

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

Figure (2.2)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who got Live Births in the Five
Years Preceding the Survey according to the Number of Prenatal Care Visit
during Pregnancy, KMDHS 2012
60
48.9

50

%

40

30

29.4
21.8

20
10
0
No Visit

1-3 Visit

4 Visit and More

Number of Prenatal Care vists
- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data

2-1-4- Prenatal Care Visits Differentials
Table (2.2) shows the percent distribution of women aged 15-49 who
got a live birth in the five years preceding the survey according to the
number of prenatal care visits during pregnancy by demographic and socioeconomic characteristics in Comoros. It indicates that there is a positive
relationship between no visits and 4+ visits with the age, as the age
increases the percentage of pregnant women who have no visit or perform
4+ visits increases till the peak at age groups (30-39) to represent 23.7% and
51.3% respectively, meanwhile the percentage of pregnant women who
have less than 20 years of age are more likely to have less than 4visits
(41.9%) comparing with the older age group.
Another concern in the birth order, the percentage of pregnant women
who perform prenatal visits reached its peak at the third birth order either
for less than 4 visits or 4 visits and more representing 29.8% and 53.6%
respectively; while the percentage of the pregnant women with no visits
reaches its lowest at the third birth order also to represent 16.7%, but when
the woman reaches six children or more, the percentage of no visit is
considerable around one quarter (25.4%) as she has got an experience
during her past pregnancies.
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Table (2.2)
Percent Distribution of Women aged 15-49 who have got live Births in the Five Years
Preceding the Survey according to the Number of Prenatal Care visits during
Pregnancy by Demographic and Socio-Economic Characteristics, KMDHS 2012
Demographic & Socio-economic Characteristics
Respondents’ Age
<20
20-29
30-39
40 years +
Birth Order
1 birth
2 births
3 births
4-5 births
6+births
Region
Mwali
Ndzuwani
Ngazidja
Type of Place of Residence
Urban
Rural
Respondent’s Highest Level of Education
No Education
Primary
Secondary
Higher
Work
Not working
Work Not Paid
Work for Cash
Cash &Kind
Partner’s Highest Level of Education
No Education
Primary
Secondary
Higher
Wealth Index
Poorest
Poorer
Middle
Richer
Richest
Exposure to Mass Media
No Exposure
Weak Exposure
High Exposure
TOTAL

No Visit 1-3 Visits 4 Visits + No. of Cases
Person Chi-square Value =20.405 Prob.=0.002 <0.05
19.1
41.9
39.0
136
20.5
31.4
48.1
875
23.7
25.0
51.3
836
21.8
29.8
48.6
218
Person Chi-square Value=18.683 Prob.=0.017 <0.05
21.0
26.6
52.4
414
23.0
28.8
48.2
361
16.7
29.8
53.6
336
21.3
28.5
50.2
488
25.4
33.1
41.5
465
Person Chi-square Value=112.327 Prob.=0.000 <0.05
14.1
34.2
51.7
149
21.7
38.4
40.0
1056
23.1
17.6
59.3
860
Person Chi-square Value= 0.404 Prob.=0.817 >0.05
21.7
28.4
49.8
598
21.8
29.7
48.5
1466
Person Chi-square Value =62.222 Prob.=0.000 <0.05
22.9
35.8
41.2
902
23.9
28.2
47.9
514
18.0
22.7
59.4
512
20.6
16.2
63.2
136
Person Chi-square Value =61.929 Prob.=0.000 <0.05
23.7
28.2
48.1
1250
21.3
22.2
56.5
216
18.8
27.4
53.8
452
15.1
55.5
29.5
146
Person Chi-square Value =33.208 Prob.=0.000 <0.05
23.1
32.5
44.4
836
21.7
33.2
45.1
470
22.1
24.2
53.7
512
16.7
22.0
61.4
246
Person Chi-square Value =53.923 Prob.=0.000 <0.05
23.2
38.8
37.9
456
19.5
33.6
46.9
431
23.9
25.3
50.8
431
18.6
25.9
55.4
397
23.8
20.3
55.9
349
Person Chi-square Value =42.345 Prob.=0.000 <0.05
24.3
35.3
40.4
515
24.0
32.3
43.8
555
19.3
24.6
56.1
994
21.8
29.4
48.9
2064

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012
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There is no much percentage change concerning the type of place of
residence. Whether the respondent lives in rural or in urban area, it has no
significant variation regarding the number of visits. On the other hand, an
important difference of percentage is observed from a region to another. It is
evident from table (2.2) that Mwali pregnant women had more visit
comparing to the other island (14% no visit) against (21.7% no visit) in
Ndzuwani and (23.1% No Visit) in Ngazidja. This last has got more than half
percent of the number of visit which exceeded four or more visit (59.3%).
Regarding the educational level of the pregnant women (15-49), there
is a positive relationship between the educational level and the number of
visits 4 and more, as the educational level increases the percentage of
pregnant women who have 4 visits and more increases to reach 63% at the
University level, meanwhile there is a negative relationship with no visits
and less than four visits as the educational level increases the percentage of
pregnant women either with no visits or less than four visits decreases
because while the education is higher the family are easier to understand the
importance of maternal health care services and has more knowledge about
it. Partner's education follows the same trend of the respondent's educational level.
More than half of the pregnant women are not working and have got
also the highest percentage of no visit (23.7%),while those who are working
for cash and kind, they are more likely to have 1to 3 visits (55.5%)
contradictory to those who did the recommended number of visit in majority
are the women working but not paid (56.5%).
In terms of having prenatal visit or not, table (2.2) shows that nearly
no change in the percentage of not having visit for the poorest households
(23.2%), middle (23.9%) and with the richest (23.8%). Oppositely for one to
three visits which the highest percentage is around two fifth (38.8%) for the
poorest against one fifth (20.3%) for the richest. But according to the
recommended number of visit, there exist a positive relationship between
the percentages of having four visits or more with wealth index, while the
wealth index increases; the percentage of pregnant women who fulfill the
WHO recommendation's visits also increases. High income may facilitate
for better health care services.
It is evident from table (2.2) that there is a negative relationship
between exposures to mass media with the number of visit from no visit
until three visits and this relation changes to be positive with four visits or
more. The percentage of no visit to three visits decrease and that for four
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visits or more increase as the level of exposure increase; so the highest
percentage in four visits is observed when the level of exposure to mass
media is higher to represent more than half (56.1%).That can be explained
by the fact that mass media is the one of the most important way to give
knowledge and awareness for maternal heath cares services.
2.1.5 Supplements of Prenatal Care Provided Levels
Tetanus vaccination produces protective antibody levels in more than
80% of recipients after two doses (1–3). Two doses protect for 1–3 years,
although some studies indicate even longer protection, (WHO, 2007).
Figure (2.3) depicts the percentage of women (15-49) who have got
live births in the five years preceding the Survey according to the prenatal
aids for pregnant women such as, mothers who attained the number of
tetanus injections required, took Iron Supplements, Intestinal Drugs and
Malaria prevention in Comoros. It indicates that nearly one third of the
pregnant women have got the recommended injection (at least 2 tetanus
injections).
Administration of a daily iron supplement from enrollment to 28
weeks of gestation to initially iron-replete, no anemic pregnant women
would reduce the prevalence of anemia at 28 weeks and increase birth
weight (Mary E Cogswell, 2003). Iron deficiency happens most often during
the third trimester and can affect both pregnant women and growing baby
health. It can lead to a number of issues such as maternal anemia, premature
delivery, low birth weight and an increased risk of prenatal infant mortality
(www.centrum.ca). About three quarter of pregnant women taking iron
tablets or syrup, on the other hand nearly three fifth (62.4%) of the births
were born of mothers who took intestinal drugs which fight Gastrointestinal
(GI) disorders, this last is the most frequent complaints during pregnancy.
Understanding the presentation and prevalence of various GI disorders is
necessary to optimize care for these patients, (Praveen K Roy, 2016).
Malaria infection during pregnancy is a significant public health
problem with substantial risks for the pregnant woman, her fetus, and the
newborn child. Malaria-associated maternal illness and low birth weight is
mostly the result of Plasmodium falciparum infection and occurs
predominantly in Africa (WHO, 2017). It is evident in figure (2.3) that three
fifth (61.3%) of pregnant women in Comoros during the five years
preceding the survey are prevented from malaria, nearly two fifth was
running the risk to be disturbed by malaria.
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%

Figure (2.3)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have Got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to the Supplements of Prenatal
Care services provided during Pregnancy, KMDHS 2012
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- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data

2-2- Childbirth
Place of delivery is an important factor that is associated with both of
maternal and child health. According to figure (2.4), most deliveries (74%)
occurred in public hospitals and about 24 percent of the deliveries occurred
at home while only 2 percent was in the Private health facilities.
Figure (2.4)
Percent Distribution of Women aged 15-49 who have Got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to the Place of Childbirth

23.9%

Public
Private

2%

Home &Other
74.2%

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 raw data
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The role of a midwife is similar to that of a traditional OB with the
most pertinent difference being that midwives are specialists in normal lowrisk birth whereas obstetricians are primarily trained as surgeons to address
complications. (http://www.givingbirthnaturally.com).
Figure (2.5) traces the percentage of women aged 15-49 who have got
a live births in the five years preceding the survey according to the
childbirth assistance, 69% of the deliveries were assisted by midwives,
while low proportions of deliveries were assisted by doctors and nurses.
This could be as a result of emergencies or complications during delivery.
Less than one percent (0.7%) of childbirths was assisted by unskilled.

%

Figure (2.5)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to the Childbirth Assistance
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- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 raw data

Table (2.3) presents the percent distribution of women aged 15-49 who
have got a live births in the five years preceding the survey according to assistance
at childbirths by demographic and socio-economic characteristics of last births in
the five years preceding the survey. The chi-square test was used to
ascertain the relationship between assistance at child birth and background
characteristics. There is a significant association between the age of a
woman and the assistance at child birth. However, women aged below
twenty have the highest proportion of childbirths assisted by midwives
(72percent) than those aged thirty or more years, 48 percent of the
childbirths are assisted by midwives.
There is a strong relationship between birth order and assistance at
child birth. During the first birth, women are more likely to be assisted by a
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medical worker than the subsequent births. Table (2.3) illustrates that 75
percent of the 1st births where attended by midwives while 65 percent was
assisted during the 6th or more births. As women continue to produce more
children, they tend think that they have enough experience to deliver even at
home without any assistance of a medical worker as indicated in the table
for those women who were assisted by others which include traditional
birth, matron or other, their percentage increases with the increase of the
birth order to represent 25% by the 6th or more births.
There exist differences in assistant at child birth by region. Ngazidja
reported the highest proportion of deliveries as assisted by the skilled health
personnel, (11.3, 6.4 and 71.6 percent by doctor, nurses and midwives
respectively) Mwali has the lowest percentage of childbirths assisted by
Midwives (65percent).
Type of place of residence is one of the factors associated with
assistance at child birth in Comoros. As expected, results presented in table
(2.3) indicates that about 80 percent of the urban women deliveries where
assisted by midwives as compared to 65 percent of the rural women child
births. Most of the best health care services are found in urban areas and this
makes it easy for women to deliver in the health facilities under the
supervision of skilled health workers like midwives, doctors and nurses.
Regarding the importance of education, as the level of education
increases, the proportion of childbirths assisted by a skilled medical worker
increases. According to the study findings as presented in table (2.3), 83
percent of child births of women with higher education were assisted by
midwives as compared to 63 percent child births of women with no
education, also as the educational level increases women percentage who
were assisted by doctor increases representing 10.6% compared to 3.7 % for
no education. Regarding partners level of education, it shows the same
pattern of respondent's education and the proportion of childbirths assisted
by midwives increases as the level of education increases up to secondary
level and slightly declines for those with higher education. In general,
education attainment increase access to adequate health related information
and this changes the health care seeking behavior of individuals.
Generally, working women, irrespective of how they are paid, are
more likely to be assisted by a qualified health worker during delivery than
their counterparts who do not work. Regarding working women and paid for
cash, 73.8 percent of the childbirths were assisted by midwives and 67.3
percent of non-working women deliveries were assisted by Midwives.
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Table (2.3)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to Assistance at Childbirths by
Demographic and Socio-economic Characteristics, KMDHS 2012
Demographic &
No Skilled
Total
Socio-economic Characteristics Doctor Nurse Midwife Others Assistance
Cases
Person Chi-square Value =12.825
Prob.=0.382 >0.05
Respondent Age
<20
3.9
7.9
72.5
15.7
0.0
178
20-29
6.5
4.7
69.5
18.6
0.7
1440
30-39
7.7
4.7
68.4
18.3
0.9
1330
40 years +
4.9
5.9
68.4
20.1
0.7
288
Person Chi-square Value =66.353
Prob.=0.000 <0.05
Birth Order
1 birth
8.1
5.0
75.0
11.7
0.1
715
2 births
8.2
6.1
68.3
16.4
1.0
608
3 births
7.5
4.5
69.4
18.1
0.6
536
4-5 births
6.1
4.1
67.9
21.1
0.7
700
6+births
3.6
5.2
65.1
25.0
1.2
673
Person Chi-square Value =156.680
Prob.=0.000<0.05
Region
Mwali
3.8
5.5
65.7
24.2
0.8
236
Ndzuwani
3.7
3.9
67.7
23.7
1.0
1725
Ngazidja
11.3
6.4
71.6
10.4
0.4
1275
Person Chi-square Value =80.701
Prob.=0.002 <0.05
Type of Place of Residence
Urban
7.0
3.3
79.8
9.3
0.5
868
6.6
5.6
65.2
21.8
0.8
2367
Rural
Person Chi-square Value=199.056 Prob.=0.000<0.05
Partner’s Highest Level of Education
No Education
3.7
4.9
63.0
27.2
1.2
1527
Primary
8.1
5.3
72.5
13.4
0.6
775
Secondary
10.3
5.4
74.7
9.5
0.1
745
Higher
10.6
2.7
83.0
3.7
0.0
746
Person Chi-square Value =39.349
Prob.=0.000 <0.05
Work
Not working
7.2
4.6
67.3
20.2
0.6
2024
Work Not Paid
5.5
4.3
68.7
20.0
1.4
345
Work for Cash
7.5
5.8
73.8
12.1
0.8
642
Cash &Kind
1.3
7.1
72.3
18.3
0.9
224
Person Chi-square Value =83.979 Prob.=0.000 <0.05
Partner’s Highest Level of Education
No Education
5.4
5.5
64.5
23.2
1.4
1342
Primary
6.3
4.2
70.2
19.2
0.1
746
Secondary
6.9
4.6
74.1
13.9
0.4
777
Higher
11.6
5.4
73.2
9.7
0.0
370
Person Chi-square Value =268.033 Prob.=0.000 <0.05
Wealth Index
Poorest
2.1
4.0
59.4
32.8
1.6
798
Poorer
4.7
5.1
68.1
21.5
0.6
687
Middle
7.8
4.6
72.1
15.4
0.2
630
Richer
10.6
8.1
73.6
6.8
0.8
602
Richest
10.6
3.1
76.6
9.5
0.2
518
Person Chi-square Value =214.957 Prob.=0.000 <0.05
Exposure to Mass Media
No Exposure
2.7
2.8
61.5
31.7
1.3
898
Weak Exposure
5.3
3.8
76.6
16.5
0.7
865
High Exposure
10.0
7.0
71.1
11.5
0.4
1473
TOTAL
6.7
5.0
69.1
18.5
0.7
3235
- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 raw data
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Household wealth index is one of the factors influencing assistance
during delivery. As household wealth improves from poorest to richest, the
proportion of midwife-assisted child births increases. About 76.6 percent of
the child births in the richest households were assisted by the midwives as
compared to 59 percent deliveries among the poorest households. Richer
households can afford the cost of health care and easily access the health
facilities no matter what distance the health facility is than the poorest
households, thereby increasing their chances of delivering under the
assistance of a health worker.
With an increase of the level of exposure to mass media the
percentage of pregnant women to be assisted by a skilled person increase
gradually. The highest percentage for those who were assisted by midwives
(76.6%) is observed with weak mass media exposure whereas this
percentage declines for other assistants and no skilled assistance as the level
of exposure to mass media increase. There is an increase in the percentage
of women who have assistance at childbirth by doctor and nurse as they
have higher exposure to mass media representing 10% and 7% respectively.
This is because mass media raise awareness among mothers towards the
need of skilled persons for delivery.
2-3- Postnatal Care Services Levels
Postnatal care is one of the recommended interventions to reduce the
maternal and newborn deaths during postpartum period. The days and
weeks following childbirth – the postnatal period – is a critical phase in the
lives of mothers and newborn babies. Major changes occur during this
period which determines the well-being of mothers and newborns. Yet, this
is the most neglected time for the provision of quality services. Lack of
appropriate care during this period could result in significant ill health and
even death. Rates of provision of skilled care are lower after childbirth when
compared to rates before and during childbirth. Most maternal and infant
deaths occur during this time. (postnatal care of the mother and newborn
(WHO, 2014).

Figure (2.6) shows the Percent distribution of women aged 15-49 who
have got live births in the five years preceding the survey according to the
newborn postnatal care within 2 month after delivery, in Comoros. It
indicates that within the 2 month after delivery, three forth (68.2%) of the
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newborns received a postnatal care against 32 percent who did not get the
chance to be provided this important care.

%

Figure (2.6)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have Got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to the newborn Care within 2
Month after Delivery, KMDHS 2012.
80
70
60
50
40
30
20
10
0

68.2

31.8

Yes

No
Took Postnatal Care

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 raw data

Women delivering in a health facility should remain for observation
for the first-24-hour period, and those who deliver at home need close
observation as well, preferably by a Skilled Birth Attendant (SBA). The
postnatal period is the time from delivery of baby till the first 42 days. Risks
of maternal and newborn deaths are greatest during the first 24 to 48 hours
after birth. Therefore, Providing Postnatal Care (PNC) to recently delivered
mothers is quite essential during this period. (www.omicsonline.org).
Figure (2.7) shows the Percent distribution of women aged 15-49 who
have got a live birth in the five years preceding the survey according to
person who perform postnatal checkup, in Comoros. Although the
percentage of midwife is still the highest among postnatal checkup (44%), it
is less regarding the prenatal care and childbirth assistance. This can be due
to the decrease of the number of women who perform postnatal checkup.
Other postnatal care providers that include matrons, traditional birth
attendants and others are considerably performing postnatal checkup
represents about 12 percent of the total postnatal care provided. There is a
slight difference between nurse and doctor in provision of postnatal care.
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Figure (2.7)
Percent Distribution of Women Aged 15-49 who have Got a Live Births in the
Five Years Preceding the Survey According to Person who Perform Postnatal
Checkup, KMDHS 2012.
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- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data

III- DETERMINANTS OF SAFE MATERNAL HEALTH CARE
SERVICES (SMCHS)
For investigating the determinants of safe maternal health care,
Multinomial Logistic Regression Model has been applied as the dependent
variables is classified into three categories; derived from a group of
variables that include Prenatal care, Child birth and postnatal care are
combined together to form a composite index named "safe maternal health
care" with three categories, weak MHCS (reference categories), Middle
MHCS (uncompleted MHCS) and Perfect MHCS (took all MHCS).Selected
socio-economic and demographic variables were taken based on
differentials and chi-square test of independent variables. The reference
categories are selected on the basis that they are thought to have the least
likelihood of influencing the dependent variable (SMCHS). Table (3.1)
contains operational definitions and reference categories for the dependent
and independent variables.
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Table (3.1)
Definition of Dependent and independent Variables for Multinomial Logistic Regression
Variables

Description and Categories

Safe Maternal Health
care Y

Respondent Age X1

Birth Order

X2

Region

X3

Type of Place
Residence X4

of

Respondent’s Highest
Level of Education
X5
Work Status

X6

Partner’s Highest Level
of Education X7

Wealth Index X8

Exposure
Media X9

to

Mass

Dependent Variable
Three categories are represented by two binary variables as follows:
0 if weak MHC (reference categories)
Y11=1 if Middle MHC, otherwise=0
Y12= 2 if Perfect MHC , otherwise=0
Independents Variables
Four categories are represented by three binary variables as follows:
0 if <20 (reference categories)
X11=1 if 20-29, otherwise=0
X12=1 if 30-39, otherwise=0
X13=1 if 40 years+, otherwise=0
Five categories are represented by four binary variables as follows:
0 if 1 Birth (reference categories)
X21=1 if 2 Births, otherwise=0
X22=1 if 3 Births, otherwise=0
X23=1 if 4-5 Births, otherwise=0
X24=1 if 6+ Births, otherwise=0
Three categories are represented by two binary variables as follows:
0 if Prenatal (reference categories)
X31=1 if Ndzuwani, otherwise=0
X32=1 if Ngazidja, otherwise=0
Two categories are represented by one binary variable as follows:
0 if Rural(reference categories)
X41=1 if Urban, otherwise=0
Four categories are represented by three binary variables as follows:
0 if No Education(reference categories)
X51 =1 if Primary, otherwise=0
X52=1 if Secondary , otherwise=0
X53=1 if Higher, otherwise=0
Four categories are represented by three binary variables as follows:
0 if Cash &Kind (reference categories)
X61=1 if Not Working, otherwise=0
X62=1 if Work Not Paid, otherwise=0
X63=1 if Work for Cash, otherwise=0
Four categories are represented by three binary variables as follows:
0 if No Education(reference categories)
X71=1 if Primary, otherwise=0
X72=1 if Secondary, otherwise=0
X73 =1 if Higher, otherwise=0
Five categories are represented by four binary variables as follows:
0 if Poorest (reference categories)
X81=1 if Poorer, otherwise=0
X82=1 if Middle, otherwise=0
X83=1 if Richer, otherwise=0
X84=1 if Richest, otherwise=0
Three categories are represented by two binary variables as follows:
0 if No Exposure to Mass Media
X91=1 if Weak Exposure, otherwise=0
X92=1 if High Exposure, otherwise=0
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3-1- Results of Multinomial Logistic Regression:
Multinomial logistic regression was performed to model the
relationship between the predictors and membership in the three groups
(weak MHCS, Middle MHCS and Perfect MHCS). Table (3.2) shows the
significance, coefficients, odds ratios and probabilities of independent
variables affecting safe maternal health care services in Comoros. The
traditional .05 criterion of statistical significance was employed for all tests
and the study considers weak MHCS as the reference category.
Out of 9 variables included in the multinomial logistic regression,
only 5 variables (Region, Type of Place of Residence, Respondent highest
Level of Education, Work Status, Wealth Index) are significant for the first
model (Y1, middle MHCS) and 4 variables (Respondent Age, Region,
Partners highest level of Education, Exposure to Mass Media) are significant
for the second model (Y2, perfect MHCS).
Table (3.2)
Multinomial Logistic Regression Coefficients, Odds Ratios and Probabilities
For Independent Variables
Maternal Health Care Services(MHCS)
Middle (MHCS)
Intercept
Respondent
<20
Age
<2
<20
20-29
30-39
40 years +
Birth Order
1 birth
2 births
3 births
4-5 births
6+births
Region
Mwali
Ndzuwani
Ngazidja
Type of Place of Residence
Rural
Urban
Respondent highest Level of No Education
Education
Primary
Secondary
Higher
Work Status
Cash &Kind
Not working
Work Not Paid
Work for Cash

β
1.389

SE
.407

Sig.
.001

Exp(B)

.189
-.013
.089

.242
.265
.317

.435
.960
.779

1.208
.987
1.093

0.547
0.497
0.522

-.131
-.317
-.253
-.317

.197
.198
.195
.220

.504
.110
.195
.148

.877
.728
.776
.728

0.467
0.421
0.437
0.421

-.624
-.684

.257
.275

.015*
.013*

.536
.505

0.349
0.336

.290

.139

.037*

1.336

0.572

.319
.257
.087

.147
.168
.330

.030*
.127
.791

1.376
1.293
1.091

0.579
0.564
0.522

-.471
-.313
-.254

.225
.270
.251

.036*
.246
.312

.625
.731
.776

0.385
0.422
0.437
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Table (3.2) Continued
Maternal Health Care Services (MHCS)
Perfect (MHCS)
Intercept
Partners highest level No Education
Primary
of Education
Secondary
Higher
Wealth Index
Poorest
Poorer
Middle
Richer
Richest
Exposure to Mass
No Exposure
Weak Exposure
Media
High Exposure
<20
Respondent Age <2
<20
20-29
30-39
40 years +
Birth Order
1 birth
2 births
3 births
4-5 births
6+births
Region
Mwali
Ndzuwani
Ngazidja
Type of Place of
Rural
Urban
Residence
Respondent
highest No Education
Primary
Level of Education
Secondary
Higher
Work Status
Cash &Kind
Not working
Work Not Paid
Work for Cash
Partners highest level No Education
Primary
of Education
Secondary
Higher
Wealth Index
Poorest
Poorer
Middle
Richer
Richest
Exposure to Mass No Exposure
Weak Exposure
Media
High Exposure

β
-.004

SE
.539

Sig.
.995

Exp(B)

-.020
-.095
.334

.140
.150
.247

.886
.524
.176

.980
.909
1.396

0
0.495
0.476
0.583

.191
.262
.795
.597

.167
.187
.208
.232

.253
.162
.000*
.010*

1.210
1.299
2.214
1.817

0.548
0.565
0.689
0.645

-.173
.145

.150
.155

.248
.351

.841
1.156

0.457
0.536

.603
.644
1.169

.352
.378
.435

.086
.088
.007*

1.827
1.905
3.219

0.646
0.656
0.763

.302
-.193
-.193
-.313

.245
.257
.256
.292

.219
.452
.451
.283

1.352
.825
.824
.731

0.575
0.452
0.452
0.422

-1.673
-1.157

.297
.315

.000*
.000*

.188
.314

0.158
0.239

.177

.176

.316

1.194

0.544

.096
.351
.337

.200
.216
.381

.630
.105
.376

1.101
1.420
1.401

0.524
0.587
0.584

-.440
-.220
-.465

.301
.355
.331

.144
.535
.161

.644
.802
.628

0.392
0.445
0.386

-.477
-.172
.715

.201
.196
.285

.018*
.379
.012*

.621
.842
2.045

0.383
0.457
0.672

.110
.162
.468
-.031

.237
.255
.276
.308

.643
.526
.090
.919

1.116
1.175
1.596
.969

0.527
0.54
0.615
0.492

.114
1.064

.225
.217

.614
.000*

1.120
2.897

0.528
0.743

Prob.

- Source: Computed by the researcher using KMDHS, 2012 data
- Note: The probability values calculated using the equation p= (Exp β / 1+ Exp β)
- *Significant
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1.389-0.624X31-0.684X32+0.290X41+0.319X51-0.471X61+0.795X83 +0.597X84

]=-0.004 +1.169X13 -1.673X31 -1.157 X32-0.477X51+0.715X53+1.064X92

Table (3.2) shows the Multinomial Logistic Regression Coefficients,
Odds Ratios and Probabilities for Independent Variables for the dependent
variable middle safe maternal health care services (SMHCS). It indicates
that holding other variables constant, Ndzuwani's women were 46% less
likely to have a Middle SMHCS than Weak SMHCS comparing to Mwali's
Women with probability of 0.35. Whereas Ngazidja's women were 49% less
likely to have a Middle SMHCS than Weak SMHCS comparing to Mwali's
Women with probability of 0.34. Residing in urban area it is more likely to
have middle SMHCS by 1.33 comparing to their counterparts with
probability of 0.57.
Holding other variables constant, the odds for women with a primary
level of education are 1.37 times more likely to have Middle SMHCS rather
than Weak SMHCS comparing to those who are not educated with
probability of 0.57.
Working status shows significance only for women who are not
working, the odds of having Middle SMHC for non-working women are
less likely by 37% than the odds of women who have Weak SMHCS
comparing to those who are working for cash and kind.
Wealth index was found to be an important factor positively
associated with middle SMHCS. Richer and richest women were 2.21 and
1.81 times more likely to have middle SMHCS than weak SMHCS
comparing to those in the poorest, poorer and middle quantile counterparts.
The probability of occurrence of the event is 0.70 and 0.65 respectively.
Regarding the perfect safe maternal health care services as a
dependent variable; the results indicates that the respondent age was found
one of the most important factors positively associated with perfect
SMHCS. The respondent being at age forty years and more are 3.21 times
more likely to have perfect SMHCS than those less than twenty years of age
comparing to respondent with Weak SMHCS with probability of 0.76.
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Holding other variables constant, women residing in Ndzuwani's and
Ngazidja's regions are less likely to have a Perfect SMHCS by 81.6 percent
and 68.6 percent respectively than to have Weak SMHCS comparing to
Mwali's Women, with probability of 0.16 and 0.24 respectively.
Controlling the other explanatory variables, partners’ primary level of
education has a negative relationship with perfect SMHCS. Partner’s with
primary education are 37.9% less likely to have Perfect SMHC than to have
Weak SMHCS comparing to those who are not educated with probability of
0.38. Whereas the odds of having Perfect SMHC for partner’s with a higher
level of education are 2 times more likely than the odds of partner’s who
have Weak SMHCS comparing to those who are not educated, with
probability of 0.67.
Concerning the exposure to mass media, there is a positive
relationship between having a perfect SMHCS and the level of exposure to
mass media. Women with high exposure are 2.89 times more likely to have
a perfect SMHCS than Weak SMHCS comparing to those not exposed to
mass media, with probability of 0.74.
IV. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
4-1- Conclusion:
The main objective of this study is to examine levels and differentials
of maternal Health Care services in Comoros as well as determining the
demographic and socio-economic factors affecting it. The analysis was done
based on the Comorian Demographic Health raw data 2012, applying
descriptive and multivariate analyses in examining and identifying selected
demographic and socio-economic and demographic factors that influence
the maternal health care. Multinomial logistic regression is used as the
dependent variable is not a binary one; it is constructed from different
variables of maternal health care services as a composite index "safe
maternal health care" with three categories. The following are the main
findings of this study:
 Three quarter (75.5 percent) of the Prenatal Care Provided during
Pregnancy was from midwife provider, followed by only one tenth of
women who received prenatal care services from doctors, while the
percent of pregnant women in Comoros who had not any prenatal care
services is higher than those who did it with a nurse. Prenatal care
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provider is associated with birth order, region, place of residence,
mother's education, working status of mother, husband's education,
wealth index, and exposure to mass media. Mothers’ age did not seem to
be associated with antenatal care service.
 Nearly half of the women who have got live births (48.9 percent) attained
the number of prenatal visit recommended and approximately one third
(35.4 percent) of the pregnant women have got the recommended
injection (at least 2 tetanus injections). Three quarter of pregnant women
taking iron tablets or syrup, on the other hand nearly three fifth (62.4%)
of the births were born of mothers who took intestinal drugs, while three
fifth (61.3%) of pregnant women in Comoros during the five years
preceding the survey are prevented from malaria. Prenatal care visits is
associated with mother's age, birth order, region, mother's education,
working status of mother, husband's education, wealth index, and
exposure to mass media. Place of residence, did not seem to be
associated with prenatal care visits.
 Place of delivery is an important factor that is associated with both of
maternal and child health, most deliveries (74%) occurred in public
hospitals and about 24 percent of the deliveries occurred at home while
only 2 percent was in the private health facilities. 69 percent of the
deliveries were assisted by midwives, while doctors and nurses assisted
low proportion of deliveries. Assistance at childbirth is associated with
birth order, region, place of residence, mother's education, working status
of mother, husband's education, wealth index, and exposure to mass
media. Mothers’ age did not seem to be associated with assistance at
childbirth.
 Three forth (68.2%) of the newborns received a postnatal care against 32
percent who did not get the chance to be provided this important care. 44
percent of the postnatal checkup performed by midwife, while 11 percent
performed by other postnatal care providers that include matrons,
traditional birth attendants and others.
 The dependent variable (safe maternal health care services) used for
regression representing 25% of women who perform weak SMHCS,
56.7% are those who had Middle SMHCS, and 18% are the women who
perform a perfect SMHCS. The regression analysis further confirmed the
notion emerged from the descriptive analysis that Ndzuwani and
Ngazidja regions, and not working women are decreasing the middle
maternal health care services, while urban areas, respondent's primary
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education, and richer and richest wealth quintiles increases the middle
maternal health care services. Meanwhile, partner's higher education and
exposure to mass media are the main factors to perform perfect safe
maternal health care services, and this finding is also supported by
GeleA.A in the year 2013; otherwise partner's primary education and
Ndzuwani and Ngazidja regions decrease the perfect safe maternal health
care services.
4-2- Recommendations:
Achieving a substantial reduction in maternal mortality, need a
comprehensive approach to emergency care, and overall improvements in
the quality and accessibility of maternal health care. Based on the previous
findings, the following recommendations are suggested to be considered as
guidelines to the government, policy makers and the stake holders in order
to improve maternal health care services:
 The Union of Comoros has to get an efficient health system which allows
all the population, particularly the most vulnerable and the poor, to have
access to quality health care, with the effective involvement of all public
and private actors and stakeholders in a spirit of solidarity, equality, and
equity and social justice.
 Skilled health personnel should be available to assist women during
pregnancy, childbirth and postnatal at all levels of maternal health care
services. Nurses have to increase their knowledge about maternal health
care by training and formation, and midwives have to act not only by
experience but also should have midwifery's education background to be
well prepared in case of pregnancy complication.
 Strengthen the knowledge in MHCS of individuals, families, community
and decision-makers to improve maternal and newborn health care
services passing through mass media. Mass media should increase
activities to the awareness of women on the importance following and
completing the number of recommended visit, of delivery at health
facilities, the risk of delivery at home and the benefit of having postnatal
care services in her life, and reproductive safety.
 More study is needed to research and explore a comprehensive approach
to emergency care, and overall improvements in utilization and
accessibility of maternal health care to achieve a substantial safe of
maternal health.
35

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

- REFERENCES
- Abebaw Gebeyehu Worku, Alemayehu Worku Yalew, and Mesganaw Fantahun
Afework (2013). Factors affecting utilization of skilled maternal care in Northwest
Ethiopia: a multilevel analysis.
- Babalola, S., &Fatusi, A. (2009).Determinants of use of maternal health services in
Nigeria-looking beyond individual and household factors. BMC pregnancy and
childbirth, distress and poor nutrition–mutually influencing risk factors affecting
infant neurocognitive development. Journal of Child Psychology and Psychiatry.
- Bohren MA, Vogel JP, Hunter EC, Lutsiv O, Makh SK, Souza JP, et al. (2015) The
Mistreatment of Women during Childbirth in Health Facilities Globally: A MixedMethods Systematic Review. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001847.
- Celik Y, Hotchkiss (2000). The socioeconomic determinants of maternal health care
utilization in Turkey. SocSci Med.
- Directorate General of Statistics and Prospective (DGSP) and ICF International.
(2014). Investigation Demographic and Health Survey and Multiple Indicators in the
Comoros 2012. Rockville, MD 20850, USA: DGSP And ICF International.
- Emelumadu, Ukegbu, Ezeama, Kanu, Ifeadike, Onyeonoro. (2014). Perception of
Quality of Maternal Healthcare Services among Women Utilising Antenatal Services
in Selected Primary Health Facilities in Anambra State, Southeast Nigeria.
- Gele AA, Sundby J. (2013). Attitudes toward Female Circumcision among People in
the Hargeisa district.Oslo and Akershus University College of Applied
Science.Available at BMC Res Notes.
- Graeme D Hutcheson, Luiz A M Moutinho (2008). Statistical Modeling for
Management.
- Jat, T. R., Ng, N., & San Sebastian, M. (2011). Factors affecting the use of maternal
health services in Madhya Pradesh state of India: a multilevel analysis. International
journal for equity in health.
- Jon Stark weather and Amanda Kay Moske (2011).Multinomial Logistic Regression.
- Mary E Cogswell, 2003, Assessment of Iron Status in US Pregnant Women from the
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).
- Monk, C. Georgieff, M. K., &Osterholm, E. A. (2013). Research Review: Maternal
Prenatal Health.
- Nasreen GulshanGhori (2011).Levels, Trends and Determinants of Age at First Birth
and its Impact on Child Health in Pakistan, 1990 and 2006, CDC Monograph Series
No. (41).
- Praveen K Roy (2016).Gastrointestinal Disease and Pregnancy.

36

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

- Ruhul Amin,Nirali M Shah and Stan Becker (2010).Socioeconomic factors
differentiating maternal and child health-seeking behavior in rural Bangladesh: A
cross-sectional analysis.
- Sanneh E.S, Hu A.H, Njai M, Ceesay O.M &Manjang B, (2014).Making basicSociodemographic determinants of maternal health-care service utilization among rural
women in anambra state, South East Nigeria.
- Sanneh ES, Hu AH, Njai M, Ceesay OM, Manjang B. (2014). Making basic health
care accessible to rural communities: a case study of Kiang West district in rural
Gambia. Public Health Nurs.
- Stella L. Ng, RosamundStooke, Sandra Regan, Kathryn Hibbert, Catherine Schryer,
Shanon K Phelan, LoreleiLingard (2013). An institutional ethnography inquiry of
health care work in special education: a research protocol.
- Tarekegn, S. M., Lieberman, L. S., &Giedraitis, V. (2014). Determinants of maternal
health service utilization in Ethiopia: analysis of the 2011 Ethiopian Demographic and
Health Survey. BMC pregnancy and childbirth.
- UNFPA (2014).The state of the world’s midwifery 2014.
- UNICEF (2016).Strategies toward ending Preventable Maternal Mortality (EPMM)).
- UNICEF, (2016).Maternal and Newborn Health, 70 years of life for every child.
- US National Library of Medicine, (2012).Archive of "Journal of Prenatal Medicine". NCBI - NIH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1574/
- WHO (2007).Standard for Maternal and Neonatal Care.
- WHO (2015).New Guidelines on Antenatal Care for a Positive Pregnancy.
- WHO (2016). World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs,
Sustainable Development Goals.
- WHO (2017).World health statistics 2017: monitoring health for the SDGs,
Sustainable Development Goals.
- World Bank Group (2015). Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015 - Estimates by
WHO, UNICEF, UNFPA, the World Bank Group, and the United Nations Population
Division
-

www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/Prenatal-care-guide
www.who.int/reproductivehealth/news/antenatal-care/en/
www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal.../en
www.centrum.ca/learn/.../importance-iron-during-pregnanc...
www.givingbirthnaturally.com/role-of-a-midwife.html
www.omicsonline.org/.../the-quality-of-immediate-postnatal...
www.cia.gov/library/publications/the-world.
www.indexmundi.com/comoros/demographics_profile.html
www.omicsonline.org/womens.../postnatal-care-journals

37

Arab Family Health and Population

Factors Affecting Maternal Health Care Services in Comoros

38

Arab Family Health and Population

Population Change and the Chance of The Demographic Dividend in KSA

Population Change and the Chance of The Demographic
Dividend in Saudi Arabia.
Yazid Saad Alshammry1 Dr. Mona Tawfik Yousif2
Abstract
Sustainable development cannot be achieved without assuring that all women and
men, and girls and boys, enjoy the dignity and human rights to expand their capabilities,
secure their reproductive health and rights, find decent work, and contribute to economic
growth, So it is particularly important to identify whether Saudi Arabia finished the first
dividend and will enter to the second dividend, and if so, then to clarify the time reference,
i.e. when it will enter into the second dividend and raise the issues of these changes so that
the country should face positively the second dividend. So, the main goal of this study is
to trace the changes in the age structure in Saudi Arabia, and illustrate the socio-economic
consequences of the demographic change as well as to, forecast whether the second
dividend will happen or not, and when it will happen to get benefit from its bonus.
The finding of this study: the first opened window of opportunity in Saudi Arabia
already started within 2009-2010 and is likely to close in the period 2040-2045, where,
according to the projections the number of elderly population will start to increase due to
the decline in fertility and the proportion of working age population will also start to
decrease considerably. By this period Saudi Arabia will enter the second demographic
dividend and the elderly (more than 10%) will be depending on the retirement and
accumulated asset if any, we cannot be sure that the window of opportunity will close by
the said above period, but if the unemployment rate remain low, and economic situation
change badly, this window of opportunity will be lost even though it is still open.
The study recommends that the government needs to take advantage of this
research paper and find out which policy to adopt to get benefit from the demographic
dividend. economy has to use fully and absorb past population increases, particularly the
increasing in labor force. And yet by reducing the unemployment and poverty, government
must ensure the development and the formulation of policy encouraging Medium fertility,
to match the training with the needed skills, engage the youth for access the welfare of its
generation and removing obstacles for job increasing. reduce the country‘s dependency on
oil and diversify its economic resources by encouraging private sector growth. in the
absence of complementary economic policies; the demographic dividend cannot be counted
on to produce favorable economic results.
Key Words: Population change, Saudi Arabia, demographic dividend.
- Population and Sustainable Development Diploma at (CDC), KSA, Email: y.s.alshammry@gmail.com
- Staff Member at Cairo Demographic Center (CDC), Email: mona_ty61@yahoo.com.
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التغيــر السكاني وفرصـــة العائـــد الديموغرافـــي في المملكـــة العربيـــة السعودية
يزيد سعد الشمري

1

منى توفيق يوسف

2

 مستخلصال يسكن تحقيق التشسية السدتجامة دون ضسان تستع جسيع الشداء والخجال والفتيات والفتيان بالكخامة
وحقهق اإلندان لتهسيع قجراتيم ،وتأمين صحتيم وحقهقيم اإلنجابية ،والعثهر عمى عسل الئق ،والسداىسة في
الشسه االقترادي .من السيم ججا تحجيج ما إذا كانت السسمكة العخبية الدعهدية قج أنيت العائج الجيسهغخافي
األول وستجخل في العائج الجيسهغخافي الثاني ،وإذا كان األمخ كحلك ،يدتهجب حيش ٍئح تهضيح السخجع الدمشي،
أي متى ستجخل في العائج الثاني وتثيخ قزايا ىحه التغييخات بحيث يجب عمى الجولة مهاجية العائج الثاني
بذكل إيجابي .لحا ،فإن الهدف الرئيسي من ىحه الجراسة ىه تتبع التغيخات في التخكيب العسخي في السسمكة
العخبية الدعهدية ،وتهضيح الشتائج االجتساعية واالقترادية لمتغيخ الجيسهغخافي ،وكحلك التشبؤ بسا إذا كان
العائج الثاني سيحجث أم ال ،ومتى سيحجث لالستفادة مشو.
وقج تهصمت ىحه الجراسة عمى عجد من الشتائج أىسيا أن أول نافحة لمفخص السفتهحة في السسمكة
العخبية الدعهدية بجأت بالفعل في غزهن  9000-9002ومن السخجح أن تغمق في الفتخة ،9002-9000
حيث أنو وفًقا لمتهقعات ،سيبجأ عجد الدكان السدشين في الديادة بدبب بجاية تدجيل انخفاض الخرهبة،
وندبة الدكان في سن العسل ستبجأ كحلك في االنخفاض بذكل كبيخ .بحمهل ىحه الفتخة ،ستجخل السسمكة
العخبية الدعهدية في العائج الجيسهغخافي الثاني ،وسيعتسج كبار الدن (الحين ستبمغ ندبتيم أكثخ من )٪00
عمى األصهل التقاعجية والستخاكسة إن وججت ،وال يسكششا التأكج من أن نافحة ىحه الفخصة ستغمق في الفتخة
مشخفزا ،وتغيخ الهضع االقترادي بذكل سيئ ،فدتزيع نافحة
السحكهرة أعاله ،ولكن إذا ظل معجل البطالة
ً
ىحه الفخصة عمى الخغم من أنيا ال تدال مفتهحة.
وتهصي ىحه الجراسة بزخورة أن تدتفيج الحكهمة من ىحه الهرقة البحثية ومعخفة الدياسة التي يجب
اتباعيا لالستفادة من العائج الجيسغخافي .حيث يجب أن يدتخجم االقتراد بذكل كامل وأن يدتهعب الديادات
الدكانية الدابقة ،وال سيسا الديادة في القهى العاممة .وذلك ،من خالل الحج من البطالة والفقخ ،كسا يجب عمى
الحكهمة ضسان تطهيخ وصياغة سياسات تذجع الخرهبة السعتجلة والستهسطة ،ومطابقة التجريب مع
السيارات الالزمة ،وإشخاك الذباب لمهصـ ـهل إلى الخفاىي ـ ـة وإزال ـ ـة العقب ـ ـات التي تحـ ـهل دون زيادة فـ ـخص
العسـ ـل .وتقميل اعتساد الجولة عمى الشفط وتشهيع مهاردىا االقتراديـ ـة م ـ ـن خالل تذجيـ ـع نسـ ـه القطاع
الخـ ـاص .وفـ ـي غياب الدياسات االقترادية التكسيمي ـة؛ ال يسكـ ـن االعتسـ ـاد عمى فخصة العائـ ـج الجيسهغـ ـخافي
لتحقي ـق نتائج اقترادية مهاتية.
الكلمات المفتاحية :التغيخ الدكاني ،العائج الجيسهغخافي ،السسمكة العخبية الدعهدية.
 دبلومة السكان والتنمية المستدامة بالمركز الديموغرافي بالقاهرة ،المملكة العربية السعوديةy.s.alshammry@gmail.com ،2
 عضو هيئة التدريس بالمركز الديموغرافي بالقاهرةmona_ty61@yahoo.com ،1
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I- INTRODUCTION:
1-1- Scope of the Study
Population change refers to the increase or decrease of population in a
given geographical area over a given period. This change can be positive or
negative depending on demographic, social and economic factors. This is
commonly termed population growth, and it‘s mainly determined by
number of births, number of deaths and net migration. (Siegel and Swanson,
2004).

Changes in population age structure are important because people earn
income and consume at very different levels over the course of their lives.
Working-age adults, as a group, produce more through their labor than they
consume, while children and the elderly consume more than they produce.
Within this broad pattern, the economic lifecycle varies according to the
structure of the economy, the level of development, public policy, and many
other factors. Understanding the economic lifecycle is essential because its
basic features, in combination with population age structure, determine the
strength of the demographic dividend. (NTA, 2012).
The major trend in population growth is the demographic dividend
which is defined by the United Nations Population Fund (UNFPA) as the
economic growth potential that can result from shifts in a population‘s age
structure, mainly when the share of the working-age population (15 to 64) is
larger than the non-working-age share of the population (14 and younger,
and 65 and older). In other words, it is ―a boost in economic productivity
that occurs when there are growing numbers of people in the workforce
relative to the number of dependents. (UNFPA, 2016).
Economic demographers distinguish between the ―first‖ demographic
bonus and the ―second‖ demographic bonus‖. The first occurs when the
labor force is growing while the number of dependents is low, thereby
increasing the rate of capital accumulation, productive investment and
employment. The second demographic bonus occurs when, anticipating
retirement, individuals and the state accumulate capital for the purpose of
providing pension income for the elderly. Ageing population need not be a
complete drain on the economy or the rest of the population. The first
demographic bonus is transitory; the second demographic bonus is
permanent, (Lee, R. and Mason, A. 2006).
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1-2- Research Problem
In Saudi Arabia by 1960 the total population was 4.04 million and by
2010 the population increased to 27.45 million. In addition, the working age
population was 53.2 percent of the total population in 1960 and by 2010 it
had increased to 67.3 percent, resulting in lowering the dependency ratio.
The dependency ratio dropped by approximately 14.1 percent point since
1960 till 2010. Other things being equal, this demographic trend should
have facilitated job creation by reducing the dependency burden on the
economy and families, thus providing more resources to improve the quality
of the labor force and invest in productive enterprises.
Furthermore, the economic growth has increased at an average rate
higher than the average rate of the population growth. So, it is clearly that
economic output is out-stripping the population growth rate by a
considerable margin. Implication of this working age group growth need
very good use of population bonus, in other, to get benefit from economic
growth and other opportunities that can be derived from labor force.
It is problematic for a country to lose the bonus that can be obtained
from the increase of working age population and decrease of dependent
population. Saudi Arabia is among the first Asians countries that have
managed to use properly this bonus by increasing the economy by more
than 10% due to the increase of working age population, and is about to
enter the second dividend when the aging population is about more than
10% of the population. However, if this bonus is not well used through
appropriate policies, this will deteriorate the economic growth and the living
standard for future generation.
1-3- Importance of the Study
Sustainable development cannot be achieved without assuring that all
women and men, and girls and boys, enjoy the dignity and human rights to
expand their capabilities, secure their reproductive health and rights, find
decent work, and contribute to economic growth. Developing policies and
investments to secure that future requires that governments know the size,
sex, location and age structure of their present and future populations.
(UNFPA, 2016).
The middle of the last century witnessed the phenomena that the
countries in Asia are undergoing a rapid demographic transition, which had
already been completed in a number of countries and gain the bonus of the
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demographic dividend, while in the remaining states, is still underway
(Gubhaju and Moriki-Durand, 2003).

So, it is particularly important to identify whether Saudi Arabia
finished the first dividend and will enter to the second dividend, and if so,
then to clarify the time reference, i.e. when it will enter into the second
dividend and raise the issues of these changes so that the country should
face positively the second dividend. It is important to study the future
population, and the consequent changes in the age structures to clarify this
topic.
Thus, the purpose of this study is to trace the changes in the age
structure and illustrate the socio-economic consequences of the
demographic change as well as to, forecast whether the second dividend will
happen or not, and when it will happen to get benefit from its bonus.
1-4- Objective of the Study
The ultimate objective of this study is to go after the population
growth in Saudi Arabia and project its future vision in order to find the
chance of the demographic dividend, and when it will happen and how
policies are going to be set to meet the needs. More specifically, the
following objectives are identified:




To analyze population growth in Saudi Arabia since 1960 till 2010.
To predict the future vision of population size, structure and
distribution over the period of 2010 – 2050.
To find the timing of first and second demographic dividend and
how the country are going to benefit from.

1-5- Data Sources
The study depends mainly on two sets of data, the first one is the
secondary data obtained from the four successive Population and Housing
Saudi Arabian censuses for the years 1974, 1992, 2004 and 2010, and the
second one is based on the Statistical year books for several years, as well as
administrative records of vital registration of various years. In cases of data
shortages, the United Nations World Population Prospects of 2019 Revision
is used to supplement the data.
1-6- Methodology
This study is a descriptive one which followed historical and
analytical approaches.
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Component method for the population projection is applied to find out
the future trend of the population structure, it projects the population by age
groups and sex, in addition to other demographic attributes, using various
demographic packages such as PAS and Spectrum.
Also, time series analysis is used as a regression curve fitting model,
to predict the future trend of the total fertility rate and life expectancy,
taking previous trend in consideration.
1-7- Country Background
The kingdom of Saudi Arabia is situated in the Arabian Peninsula and
lies at the edges of three continents: Asia, Africa and Europe. It occupies
approximately 2,250,000 square kilometers of land and it‘s bordered by
Jordan Iraq and Kuwait on the east gulf, Bahrain, Qatar and the United Arab
Emirates, sultanate of Oman and Yemen and the Red sea on the west. Saudi
Arabia is the largest country in the region and the birth place of Islamic
religion and hosts the most sacred shrine. The population of Saudi Arabia
has grown from a mere 7,009,466 in 1974 to 27,136,977 by 2010, and it is
reached 33,702,756 in 2018 as Estimated by statistical of Saudi Arabia.
Figure (1.1)

Map of Saudi Arabia
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Table (1)
The Demographic and Socio Economic Indicators of Saudi Arabia
Demographic indicator
Total population
Male
Female

Value
33,702,756
19,395,936
14,306,820

Sex ratio
Population density
Population growth rate
Age structure
0-14
15-64
65+
Total fertility rate
Life expectancy at birth
Death rate
Birth rate
Infant Mortality rate
Per capita income
Net migration rate
Unemployment rate

105
15.322 People Per Sq. km
1.49%
26.58 %
70.1 %
3.32 %
2.17%
75.7 Years
3.3 Per 1000 population
18.51 Per 1000 population
12.77 Per 1000
45,100 PPP US$
7.75 Per 1000
12.7%

Year
2018 est
2018 est
2017 est
2019 est

2018 est
2017 est
2018 est
2018 est
2018 est
2018 est
2018 est
2017 est
2018 est

- Source: Estimated the Researcher

1-8- Literature Review
Most of the previous literature on the demographic dividend has
focused on the first demographic dividend, and the socio-economic
consequences of the population changes in different countries. Some of
these studies have been carried for the industrial countries that had already
entered the demographic dividend and about to finish, but only few studies
that have been carried out for the chance of the second demographic
dividend. The following are some of studies related to the topic:
Harkat T.; and Driouchi, Ahmed (2017), they studied Demographic
Dividend and Economic Development in Arab Countries. Data from the
World Bank was used for the analysis. The results indicated that estimated
time trends for fertility and mortality are significantly decreasing for Arab
countries. Findings also indicated that the demographic dividend had
occurred in the recent decade in most of Arab countries except for Egypt.
This study showed causal links between the dependency ratio (change in the
population age structure) and the working age population, unemployment,
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economic development, government and private expenditures on health and
education, education, and female participation in education variables.
Khraif, R.; Abdul Salam A.; Potty Rajaram S.; Aldosari A.;
Elsegaey Ibrahim; and AlMutairi Abdullah (2016) studied the variations
in basic demographics consequential to population size of governorate in
Saudi Arabia. Their study was an attempt made to analyze the population
characteristics, such as population size, sex ratio, native to foreigner ratio,
and households and persons per households by keeping governorate as unit
of analysis. Data of two census period (2004 and 2010) was used in order to
explore the situation and track the inter-censal changes. Large variations in
population were observed between governorates and it varied from 3686 to
5,007,886 in 2010. Governorates are divided according to the number of
native population demarcating urbanization, modernization and
infrastructure. During the intercensal period, the number of small
governorates reduced and medium and large sized governorates increased
mainly due to population growth. The average population in governorates
was increased in total and in the larger governorates during the period.
However, we noticed a reduction in the average population size in the small
and medium sized governorates. The size of native population in a
governorate influences the sex ratio, the native-foreigner ratio and the
persons per household as well as the variations within the group of
governorates.
Abu Ashwan M.; Abdul Salam A. and Mouselhy M. (2012),
studied population growth, structure and distribution in Saudi Arabia using
four censuses conducted in the Kingdom; 1974, 1992, 2004 and 2010 for
native and expatriate population. The result shows that population of the
Kingdom of Saudi Arabia grew from a mere 6,167,308 in 1974 to
27,136,977 by 2010 along technological advances, improvement in
infrastructure and immigration flows. The period witnessed changes in age
structure and sex composition. While the national population went through
significant changes in demographic front, the expatriate population
remained more or less similar in terms of demographic characteristics.
Mason, A (2005), ―Demographic transition and demographic
dividends in developed and developing countries‖ he concludes that the first
dividend is characterized by increasing in percentage of working age and
ends when large cohorts of prime age adults pass into their retirement years.
This period can have a lasting effect on economic growth if the gains in per
capita income are used to create human capital by investing in health and
education, to accumulate physical capital, to support technological
innovation, to create growth-inducing institutions. He also mentioned that
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the second dividend is permanent due to the fact that it is driven by rising
share of the elderly age in the whole population and it is characterized by
the relative economic growth and withdrawal of resources. He pointed out
that Changes in age structure had an enormous influence on the
macroeconomic environment during the second half of the twentieth century
in both the developed and developing world. Age structure will most likely
be an equally important force during the next fifty years. How economic
growth, poverty, and other features of the macro-economy are shaped by
demographic change will depend, however, on how policies and institutions
respond to the challenges and opportunities the future holds.
1-9- Conceptual Framework of the Study:
The demographic transition not only has consequences for the rate of
population growth but also affects the population structure; and when the
labor force is growing while the number of dependents is low, the first
dividend occur and thereby increasing the rate of capital accumulation,
productive investment and employment, while the second is open widest
when the proportion of children (0-14) has fallen as a result of declining
fertility but the proportion of elderly dependents in the population has yet to
rise significantly as shown in Figure (2).
Figure (1.2)
Conceptual Framework of the Study
Population dynamic
Population growth

Age group
(0-14)

Economically active population
(15-64) more than 62%)

Age Group
(65+)

Increase

1st Demographic Dividend
nd

2 Demographic Dividend
- Source: Adopted by the Researcher

47

GDP
growth

Arab Family Health and Population

Population Change and the Chance of The Demographic Dividend in KSA

1-10- Organization of the Study:
The study comprises of five sections; the first one is an introductory
section, whilst the second deals with the explanation of the first and the
second demographic dividend by providing more light about this
phenomenon, meanwhile the third section describes the demographic
transition in Saudi Arabia and examines the levels and trends of population
growth according to the component of population changes. Furthermore, it
represents the age structure in the past decades and tried to predict its future
growth and the fourth section presents the futures prospective of Saudi
Arabia the next five decades by the use of three fertility assumptions for
population increase (high, medium and low). Moreover, it presents the
estimated fertility and mortality until 2050, and puts more light on the
composition of age structure to find out the time by which Saudi Arabia will
enter in the second demographic dividend. The last section presents the
summary of the study and its recommendations.
II- DEMOGRAPHIC DIVIDEND PHENOMENON’S
A demographic window of opportunity is created by the process of the
demographic transition, which creates two potential dividends for countries
as they move from stage two and into stage three. The first opportunity, or
dividend, occurs when fertility rates fall and population in age of grows
more rapidly than the dependent population. The second dividend occurs
when the expanded workforce ages. Increased longevity means workers may
work longer and must save and invest for their extended retirement. These
workers accumulate assets, which raises the national income and makes a
sustainable contribution to growth.
The first demographic window is the period in which the working-age
population is growing and the young cohort decreasing, while the old cohort
is still small. The small groups of young and old population exert relatively
low costs on society and with the large group of working-age population
there is an opportunity for an increase in per capita output. The increased
per capita output made possible due to the window of opportunity is called
demographic dividend, (Bloom and Williamson, 1998; Bloom et al., 2001, 2003b;
Mason, 2001). Eventually population ageing will set in and the share of the
working-age population will decline, making the demographic dividend a
temporary phenomenon.
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The demographic dividend can be created by the added productivity of
the large group of working-age population combined with the lower
proportion of resources that have to be invested in child care, schooling and
caring for the elderly. In other words, the children and the elderly produce
much less than they consume while on the contrary working adults produce
more than they consume on average, (Mason, 2005a, 2005b). The demographic
dividend or demographic gift arises due to the more rapidly increasing of
the working-age population relative to the total population. The increase in
the working-age share is related to the decrease in the age dependency ratio.
The child-age population (under 15 years) and the old-age population (65
years and over) decrease relative to the working age population during the
demographic window of opportunity.
The first demographic dividend period is quite long, lasting four
decades or more, but actually lower fertility reduces the growth rate of the
labor force, while continuing improvements in old-age mortality speed
growth of the elderly population. Now, other things being equal, per capita
income grows more slowly and the first dividend turns negative, (Mason,
2005a).

But a second dividend is also possible, when a population
concentrated at older working ages and facing an extended period of
retirement has a powerful incentive to accumulate assets unless it is
confident that its needs will be provided for by families or governments.
Whether these additional assets are invested domestically or abroad,
national income rises.
In short, the first dividend yields a transitory bonus, and the second
transforms that bonus into greater assets and sustainable development.
These outcomes are not automatic but depend on the implementation of
effective policies. Thus, the dividend period is a window of opportunity
rather than a guarantee of improved standards of living. The dividends are
sequential: the first dividend begins first and comes to an end, and the
second dividend begins somewhat later and continues indefinitely. They
certainly overlap.
The first dividend is temporary, lasting 40 to 50 years as child
dependency falls during the demographic transition. This dividend slows as
the fertility rate stabilizes and eventually turns negative as the elderly
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population grows and the old-age dependency rises. The second dividend
begins later and is less transitory; it can be sustained indefinitely. The
demographic window for the first dividend is defined by the United Nations
as open when the proportion of the population ages 0-14 is below 30 percent
and the proportion of the population ages 65+ is still below 15 per cent
(Maddalon A., 2006).

From the 1960s to 1990s, many Asian countries went through rapid
demographic transition. When economic development starts, both fertility
and mortality rates are high. As a country develops, mortality rates,
especially child mortality rates, decline rapidly. However, fertility rates do
not decline at the same time because having many children is conventional
and this situation takes a long time to change. So, during demographic
transition, the population grows rapidly. Later, fertility rates begin to decline
rapidly. Once the demographic transition is complete, both fertility and
mortality rates are very low, and most developed countries experience
population ageing, (The Gates Institute, 2011).
In the second half of the 20th century, East Asian countries
experienced remarkable economic development in both savings and GDP
growth - this was known as the ‗East Asian economic miracle‘. These
countries, especially Japan and South Korea, used the first and some started
the second demographic dividends during this period. The first demographic
dividend offers much potential for growth. There is a large working-age
population, so remarkable economic development can be attained by taking
advantage of a surplus labor supply. Demographic transition can also
increase female labor-force participation because the burden of young
dependents decreases.
III. SAUDI ARABIAN DEMOGRAPHIC TRANSITION
3-1- Population Size and Growth
Table (3.1) illustrates the population size and the average annual
growth rate for the series of the successive population censuses in Saudi
Arabia for the period of 1974 till 2010. In 1974 population census recorded
a population of 7,009,466. Over 18 years the population increased more
than double to reach 16,948,388 by nearly 9.9 million more in 1992
population census, which considered the largest population increase. The
population censuses recorded a continue increase at a rapid pace to recode
22.6 million and 27.13 million respectively in 2004 and 2010.
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Table (3.1)
Population Size and Average Annual Growth Rate, For the Census Period of
1974-2010, Saudi Arabia.
Year

Population

Growth Rate %

1974
1992
2004
2010

7 009 466
16 948 388
22 678 262
27 136 977

5
3
2.9
2.8

- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018.

Figure (3.1) traces the average annual population growth rate for the
period 1974 till 2010, it decreased rapidly from 5% in 1974 to 3% in 1992
by 2 percent point within a period of 18 years, then it followed by a period
of steady growth 2.9% and 2.8% in 2004 and 2010 respectively.
Figure (3.1)
Population Growth Rate in Saudi Arabia according to the Censuses Period
(1974 -2010)
6
5
5
Rate

4

3

2.9

3

2.8

2
1
0
1974

1992
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2010

Years
- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018

3-3- Total Fertility Rate Trends
Total Fertility Rate‖ (TFR) which is the average number of lifetime
births per woman, Saudi Arabia‘s TFR trend is shown in Figure (3.2), the
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level of fertility was moving at almost a constant rate of about 7.6 births per
women from year 1960 to 1975 and then started to decline steadily from
1975 till 1990 to be 6.22 births per woman, since that time it declined
rapidly from 1990 till 2010 to be 3.23 births per woman. This might be due
to improvement in health sector, leading to a decline in death and birth rate.

Rate

Figure (3.2)
Total Fertility Rates During the Period (1960 -2010).
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0

7.26

7.26

7.30

7.28
7.02
6.22
5.55
4.40
3.65
3.23

Years
- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018

3-3- Mortality Rate Trends
Saudi Arabia witnessed a slow mortality transition in the beginning
since 1960 thus contributing to a population growth rate approaching 3
percent per annum; this is explained by the death rate which continued
declining slowly. On the other way a higher rate of Mortality is a result of
infant and child mortality which are observed at a very high rate.
A further illustration of Saudi Arabia low mortality transition can be
seen in the trends in infant mortality. A high death rate in a country is
frequently as a result of very high infant and child mortality. When overall
mortality is declining, it is normally the infant mortality rate (IMR) that
declines first. In the 1960s, Saudi Arabia IMR was 160 deaths per 1,000 live
births—meaning that 16.0 percent of children died before reaching one year
of age (Figure 3.3).
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Saudi Arabia IMR has declined steadily over the subsequent 50 years
but the rate of decline slowed down significantly from the 1985s to the early
2000 as shown in Figure (3.3). Only in 1985 did Saudi Arabia‘s IMR drop
below the less developed region and begin to approach the level achieved by
other Asian countries.
Saudi Arabia under-5 mortality rate was very high in the 1960s,
during this time about 24 percent of children did not survive to five years of
age. The wide gap between the IMR and the under-5 mortality rate shows
that deaths in childhood were almost as frequent as deaths in infancy. Over
the mortality transition, however, the gap has gradually narrowed to the
point where the death rate of children aged 1-4 is very low and almost all
deaths under 5 years of age are deaths in infancy.
Figure (3.3)
The Infant and Under 5 Mortality Rate Trends in Saudi Arabia During the
Period of 1960-2010.
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- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018.

Figure (3.4) presents the trends in the life expectancy for both sexes
during the period of 1960-2010. Saudi Arabia life expectancy was well
below 50 years in the 1960s, 45 years for males and 49 years for females,
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although general mortality conditions improved up to the 1970s. The
upward trend in life expectancy continued from the mid-1980s onward but
the rate of improvement was gradually increased slightly, particularly for
females after 1990 and for males after 2000. Generally, Saudi Arabia
progress in improving life expectancy is since the 1990s.
Figure (3.4)
Trends in the Life Expectancy by Sex during the Period (1960 -2010).
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- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018.

VI- CHANCE OF DEMOGRAPHIC DIVIDEND
4-1- First Demographic Dividend:
All countries pass through the demographic transition, but they differ
in the pace and timing of such a transition. The demographic transition not
only has consequences for the rate of population growth but it also affects
the population age structure.
Declining fertility results in a falling proportion of children and young
people in the population. Declining mortality usually contributes to an
increasing population in the labor force age groups and the elderly. These
two processes together produce an ageing population. The age structure
transformation that accompanies the demographic transition has profoundly
important consequences for the economy and society.
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As shown in figure (4.1), the 1960 population pyramid has a radically
different; the effects of the high fertility during the 1960s evident in the
―base‖ of the pyramid, with age group 0-4 and 5-9 growing in proportion to
the total. The pyramid indicates nearly that 20% of the population consisted
of children less than 5 years of age.
By 1990, pyramid is filling out in the adult age groups as the large
birth cohorts of the 1960s and 1970s enter into to older age groups. The
shape of the pyramid in the young adult ages suggests that mortality was
also having an impact. Although fertility had declined significantly by the
1990s, the proportion of children aged 0-4 remained quite high, because of
proportion of women of childbearing age had been increasing. When the
average number of children per women was falling, there were more women
in reproductive age among the population, thus the number of births was
rising.
Figure (4.1)
Population Pyramid by Age and Sex in Saudi Arabia during 1960 – 2010
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- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018.
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By year 2010, the shape of the population pyramid had radically
changed 20 years of rapid fertility decline had resulted in a proportion
reduction in the age groups 5-9, 10-14,15-19 and 20-24. The largest age
group in the population is now the 25-29 groups. The increasing size of this
group is also for an increase in the 0-4 population given that 25-29 is the age
at which most women marry and many have their first child.
Table (4.1) indicates an unequal sex ratio. In Saudi Arabia the
numbers of male are more than female; as it can be observed as the sex ratio
at birth remains unchanged for the period 1960 to 2010, at 1.03. Also it is
clear the decline of both the elderly and total dependency ratio from 6.8% to
4.4% and life expectancy from 87.9% to 48.5%, for the years 1960 and 2010
respectively.
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Table (4.1)
Percentage of Population by Broad Age Groups, Dependency Rate and
Sex Ratio, Saudi Arabia 1960- 2010.
Percentage of the population
Indicator
1960

1980

1990

2000

2010

0-14

43.1

43.6

42.0

38.3

29.7

15-64

53.2

53.4

55.2

58.7

67.3

65+

3.7

3.0

2.8

3.0

3.0

Sex ratio at birth

103

103

103

103

103

Median age

18.5

18.0

19.5

21.3

26.0

6.8

5.7

5.1

5.1

4.4

87.9

87.4

81.2

70.3

48.5

Elderly dependency rate
Total dependency rate

- Source: Statistical year book (1965-1966-1967-1968-1969) & 2018

Figure (4.2) traces the percentage of the population by broad age
groups. It illustrates that age group (0-14) years old, has declined (from 43.1
percent in 1960 to 29.7 percent in 2010) while the percentage of the working
age population (15-64 years) has increased gradually (from 53.2% in 1960
to 67.3% in 2010); while the percentage of the population aged 65 years and
over increased from 2.8% in 1990 to 3% in 2010.
When the working age group proportion increased and remains higher
than the rest of age groups (young and old age), Saudi Arabia has a big
opportunity to increase the output of the country considering that this
category of population is not only consuming, but participating in income
generation during this period that can take four decades and can only be
reduced by low fertility while another thing being equal. Thus, as shown in
figure (4.2) Saudi Arabia`s first dividend started likely in the last decade by
(2010).
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%

Figure (4.2)
Percentage Distribution of Population by Broad Age Groups,
Saudi Arabia 1960-2010.
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

3.7

3

2.8

3

53.2

53.4

55.2

58.7

3

67.3

65+
15-64
0-14

43.1

43.6

42

38.3

1960

1980

1990

2000

29.7
2010

Years

- Source: Tables (4.1)

4-2- Second Demographic Dividend:
As it is illustrated in table (4.1) that the first dividend started already
by 2010 and it lasts for 4 to 5 decades, so it is expected that the second
dividend may starts by 2050 and so population projection is a must to find
out when is the time of the second dividend.
The aim of this sub section is to adopt a future perspective and assess
the possible future course of population patterns and trends, starting from
the latest recent Saudi Arabia Population census in 2010, by sex and 5-year
age groups. It is used as input data for projecting the population of Saudi
Arabia in light of three alternative levels of fertility and mortality until 2050
the target year, based on the standard cohort component projection method,
applied by the Spectrum Policy Modeling System, to clarify when the
second dividend will start.
In preparing rational projection assumptions, we have to consider the
three basic assumptions such as mortality, fertility and migration and the
trend of these factors that affect population. Concerning migration, it is
assumed to be zero because it is more difficult to predict, due to the lack of
accurate data.
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4-2-1- Future Fertility Levels
Fertility is one of the components of population change. Total fertility
rates were computed for past 10 year preceding the 2010 population census
to project TFR which is the average number of children that would be born
alive to a woman during her lifetime if she were to pass through her
childbearing years conforming to the age-specific fertility rates of a given
year.
Furthermore, Total fertility rate for Saudi Arabia has fairly declined
since 1980 till 2010. In 1980, total fertility rate was 7.02 children per
women, and declined to 2.98 children per women in 2010, which are above
the replacement level.
The Three Fertility Assumptions:
Fertility is the most important factor of population growth influencing
population projection. For this reason, alternative assumptions of future
fertility are generally made, based on a series of 10 years data of Total
Fertility Rate and Life Expectancy to predict the future trend.
1. The “Low” Assumption: assumes that the total fertility rate (TFR) will
decline from its level of 2.99 births per woman in 2010 to 1.72 births
per woman in 2050, which is below the replacement level (2.1),
according to Quadratic model in the time series analysis.
2.

The “Medium” Assumption: assumes that the total fertility rate (TFR)
will decline from its level of 2.99 births per woman in 2010 to reach the
replacement level of 2.1 births per woman in the year 2050. As shown
in figure (4.2.1), according to the Cubic model of the time series
analysis in the SPSS that traced the future trend depending on the past
TFR trend.

3. The “High” Assumption: assumes that the total fertility rate (TFR) will
decline from its level of 2.99 births per woman in 2010 to 2.5 in the
year 2050 as shown in figure (4.2.1), with the Exponential model of the
time series analysis in SPSS that traced the future trend depending on
the past TFR trend.
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Figure (4.2.1)
Total Fertility Rate Assumptions during the period (2010 -2050).
3.5
2.99
3

%

2.5

2.99

2.76

2.67

2.99

2.5

2.48
2.29

2.6

2

2.59

2.67

2.1

2.3

2.01

1.5

1.72

1
LOW

0.5

MEDIUM

HIGH

0
2010

2020

2030

2040

2050

Years
- Source: Population Projection by Researcher from Census 2010, utilizing the spectrum Model

4-2-2- Future Mortality Levels
One of the mortality indicators to be considered for the people welfare
is life expectancy at birth, referring to the number of years that a group of
people would live on average given the death rates that presently apply in
each age-sex group. This measure gives an indication of the overall
mortality levels across the entire age range. Given that male and female
mortality patterns are somehow different, thus life expectancy is normally
calculated separately for each sex, as well as both sexes together.
To predict life expectancy at birth for both sexes, time series analysis
is used to predict the future life expectancy for the period of 2010 till 2050.
The expected number of years to live since birth for male and female in the
year 2050 equals to 79, and 83 years respectively, according to the quadratic
and cubic models as shown in figure (4.2.2).
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Figure (4.2.2)
Life Expectancy at Birth for Both Sexes During The period (2010-2050).

84

83

82
80

Age

78
76

81

Male
Female

78
79

76
75

77

74

75

72
70

73
72

68
66
2010

2020

2030

2040

2050

Years
- Source: Population Projection by Researcher from Census 2010, utilizing the Spectrum Model

4-2-3- Population Projection and Age Structure
Using Component analysis for projection with one assumption of life
expectancy, three assumptions of fertility and neglecting migration; the
population projection outputs consist of three assumptions (high, medium
and low) by age and sex. The outcome of the population projection reveals
different indicators for both fertility and mortality with addition to some
vital statistics outcome.
Population size is important in determining the rate of growth and
planning for overall social and economic development towards the first and
the second demographic dividend. The Saudi Arabia estimated population
size by year 2050 is about (45,050) millions, according to the medium
assumption and it is expected to decrease to (42,900) millions according to
the low assumption, and become (46,810) millions according to the high
assumption, see Table (4.2.3.1).
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Table (4.2.3.1)
Population projection 2010-2050 all in (Millions).
Projection

LOW

Years

Male

Female

2010

15.640

11.770

2015

17.080

2020

MEDIUM
Female

Total

Male

27.410 15.640

11.770

27.410

15.640

11.770 27.410

13.280

30.360 17.110

13.300

30.400

17.130

13.290 30.420

18.360

14.670

33.030 18.450

14.730

33.180

18.530

14.740 33.260

2025

19.430

15.890

35.320 19.610

16.020

35.630

19.760

16.080 35.840

2030

20.280

16.950

37.230 20.580

17.160

37.740

20.830

17.290 38.110

2035

20.990

17.920

38.910 21.430

18.240

39.660

21.800

18.460 40.260

2040

21.620

18.900

40.530 22.260

19.360

41.630

22.790

19.720 42.520

2045

22.140

19.800

41.940 23.040

20.480

43.510

23.770

21.020 44.790

2050

22.430

20.480

42.900 23.610

21.430

45.050

24.590

22.220 46.810

Total

Male

HIGH
Female

Total

- Source: Population Projection done by the Researcher, using the Spectrum Model.

By assuming low assumption of growth rate for further projections we
can observe that the window of opportunity for Saudi Arabia to benefit from
the demographic change will be around the year 2040 where the percentage
of elderly population is estimated to increase more than 10%, and the
second demographic window will start where elderly will be out of labor
force and start withdrawing their savings and requesting for more
investments and at this point, the Government needs to redirect funds to
health and pension services.
Table (4.2.3.2) shows a steady decrease in the working age percentage
starting from the period 2010 to 2040, with a decrease of about 1%, 4%, and
5% in 50 year of working age population for the three assumption namely
low, middle, and high respectively; and an increasing in elderly dependency
population at about 10%, 11% and 9% for the three assumption namely low,
middle, and high respectively; which is more than 5%. At the end Saudi
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Arabia is more likely to start the second demographic window by 2040. It is
really important for Saudi Arabia to take opportunity by the use of working
age population and accumulate savings and investment for future
development.
Table (4.2.3.2)
Population Projection Broad of Age Structure, Saudi Arabia 2010-2050
(Percentage).
Projection
Age

LOW
0-14 15-64

MEDIUM

HIGH

65+

0-14

15-64

65+

0-14

15-64

65+

2010

26

71

2

26

71

2

26

71

2

2015

26

71

3

26

71

3

27

71

3

2020

26

70

4

27

69

4

27

69

4

2025

27

70

5

28

67

5

28

67

5

2030

24

69

7

25

68

7

25

68

7

2035

22

69

9

23

68

9

23

68

9

2040

20

70

12

21

67

13

23

66

11

2045

20

65

15

21

64

15

23

63

14

2050

19

63

18

21

62

17

24

60

16

- Source: Population Projection by the Researcher, Using the Spectrum Model.

The current situation of Saudi Arabia is expected to remain for some
years to come (Spoorenberg, 2011). When the proportion of elderly in the
population starts to increase, as it will over the next decade or so, the ―first
window‖ will begin to close because both public and private expenditure
will once again have to focus on supporting an increasing number of
dependents, leaving less revenue available for investment in development
and improving skills. At the same time the second dividend is going to start
at the close time of the first because of the increase in the elderly population
more than 10% with a slight reduction in working age groups and
continuous reduction in (0-14) age group. For this reason, Saudi Arabia
need to be prepared for this future change and get benefit from it.
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By the use of high, Medium and low assumption of growth, Saudi
Arabia seems to continue having replacement level which is less than the
normal range of 2.1 until the period of 2050 and this is the indicator of slow
increase in number of population in Saudi Arabia, as it is assumed to reach
1.7 in 2050 from 2.99 in 2010.
4-2-4- Gross Domestic Product and Population Growth Rates
Saudi Arabia has managed to control its GDP due to the increase in
number of working age population and a decrease in age dependency. The
per capita GDP according to current price were USD5856.83 in 2018
(General Authority for Statistics, 2019). Its economy is one of the top
twenty economies in the world and it is highly depending on oil, since the
country has the second-largest proven petroleum reserves, and is the largest
exporter of petroleum in the world. It also has the fifth-largest proven
natural gas reserves and is considered an "Energy Superpower", with a total
worth of US$34.4 trillion. (World Bank, 2019). During the period of year
2000, the high oil prices enabled the government to post budget surpluses,
boost spending on job training and education, infrastructure development,
and government salaries
In future, as shown in figure (4.2.4), the GDP of Saudi Arabia is
estimated to continue reducing from 2.43% in 2018 to enter negative growth
rate since 2020 till it reaches its peak by 2030 recording -3.06, and start
decrease to reach -2.43% by 2035 and 7.16% in 2050, as estimated by the
use of time series logarithmic fit model; which may be due to expenses of
the war or the total dependency on oil as a GDP source of income.
The population growth rate on the other hand is estimated to continue
decreasing from 2.8% in 2010 to 1.74% in 2045 and a slightly increase to
1.70% in 2050. These assumptions by the researcher are only based on the
observed amount of GDP data in 8 years preceding 2019 and didn‘t include
any economic factor to adjust these Growths of both the GDP and
population.
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Figure (4.2.4)
Annual Population Growth Rate and GDP Growth Rate, Projection 2010-2050
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1.85

1.79
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2.2

-0.44
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-2
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-0.52
2025
-2.39
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2040

-3.06
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- Source: Projected by the Researcher base on the last eight years data on GDP and Pop. Growth Rate

V- CONCLUSION AND RECOMMENDATION
5-1- Conclusion
The ultimate goal of this study was to examine the current changes of
the age structure and to analyze the Saudi Arabia Demographic Transition
and its impact on the first Demographic Dividend, also forecasting the
future population to estimate the timing of the second dividend. To achieve
this purpose, some analyses are used such as descriptive one and population
projection as well as time series. Based on the findings of this study, the
following conclusions can be formulated:
 The populations of Saudi Arabia reached 27.4 million in 2010 census,
and the percentage of children fewer than 15 years were 26.58 in 2010
and it is projected to reach 28% in 2025 and then decline to 21% in 2050
with medium assumption. The proportion of elderly population has been
found less than 5% in 2010 but its projected to reach this rate in 2025 and
continue increasing up to 17% in 2050 with the medium assumption, due
to decline in the TFR from 2.99 in 2010 to 2.1(replacement level) in
2050.
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 Saudi Arabia‘s mortality rates have declined steadily over the subsequent
50 years but the rate of decline slowed down significantly from the 1995s
to the early 2010. Life expectancy is assumed to reach 83 years for
females and 79 years for Males in the year 2050 the gap between male
and female was found to be only four years.
 The first opened window of opportunity already started within 2009-2010
and is likely to close in the period 2040-2045, where, according to the
projections the number of elderly population will start to increase due to
the decline in fertility and the proportion of working age population will
also start to decrease considerably. By this period Saudi Arabia will enter
the second demographic dividend and the elderly (more than 10%) will
be depending on the retirement and accumulated asset if any, otherwise
by the government.
 Based on the medium assumption, Saudi Arabia‘s population will reach
45.05 million in 2050 based on 2010 census which was 27.4 million.
 We cannot be sure that the window of opportunity will close by the said
above period, but if the unemployment rate remain low, and economic
situation change badly, this window of opportunity will be lost even
though it is still open for Saudi Arabia. The government needs to take
advantage of this research paper and find out which policy to adopt to get
benefit from the demographic dividend.
5-2- Recommendations
As a consequence of the outcomes presented throughout this study,
some recommendations are needed to find out how Saudi Arabia‘s can get
benefit from demographic dividend, can be suggested:
 Saudi Arabia economy has to use fully and absorb past population
increases, particularly the increasing in labor force. And yet by reducing
the unemployment and poverty which would be a persistent issue at high
levels if nothing is done, even with a relatively slow rate of population
growth. This will help Saudi Arabia to have much accumulated resources
as it has low rate of population increase. For this reason, government
must ensure the development and the formulation of policy encouraging
Medium fertility to maintain these opportunities through planning,
monitoring and evaluating this policy.

67

Arab Family Health and Population

Population Change and the Chance of The Demographic Dividend in KSA

 While the number of working age is increasing, the number of labor force
also increase, and if this number is nor matching with the number of job
opportunities, this will lead to unemployment and underemployment and
therefore to poverty, which will lead Saudi Arabia to lose the chance of
developing through this window of opportunity. For this we recommend;
to match the training with the needed skills, engage the youth for access
the welfare of its generation and removing obstacles for job increasing.
 Accordingly, to the results, GDP will decrease from 2020 till 2035, and
so Saudi Arabia should reduce the country‘s dependency on oil and
diversify its economic resources.
 The government should encourage private sector growth to lessen the
kingdom's dependence on oil, and to increase employment opportunities
for the swelling Saudi population.
 The economic outcome from demographic change is policy dependent,
therefore, in the absence of complementary economic policies; the
demographic dividend cannot be counted on to produce favorable
economic results.
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Abstract
Disability is a social problem both for the disabled person himself and his or her
family and therefore calls for efforts to be reduced and to integrate people with
disabilities into their societies so that they can demonstrate their potential to contribute
to development Economic and social development of their countries. The main
objective of this study is to identify levels, differentials of disability, examine the levels
of disability, identify the levels of the types of disability, and examine the demographic
and socio-economic differentials of disabled persons in Libya.
The main findings of this study revealed that most disability was related to
hearing, vision and movement and the main causes were congenital, disease and aging.
However, injury and revolution had also contributed a lot to disability. Results further
revealed the medical care was very important in the early years of growth and during
the old age. Most of the people living with disabilities needed food, medical supplies
and social care, the study indicated that disability was associated with chronic diseases
where by the poor were mainly affected as well as the richest. Wealth index greatly
predicted disability whereby there were fewer cases of disability due to diseases among
the rich than the poor. Education of the respondent (mother) was found to be important
in predicting disability.
The study recommends that hospitals should take into account special needs of
disabled persons in order to access services, these could be walkways, wheel chairs,
and specialized clinics for the disabled, they should also be supported to start up
income generating activities so that they are able to cater for their own lives as well the
life of their siblings, and empowered through a non-discriminative education system
employment, and all the fundamental human rights including the rights that protect
any form of discrimination against the disabled through policy or law. The Promotion
of community awareness programs that aim at sensitizing people about the causes of
disability especially disability that results from hygienic diseases, malnutrition, and
psychological causes.
Key Words: Disability, Related Conditions, disabled person, Libya.
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اإلعاقـــة والظـروف ذات الـــصـــلـــة فـــي ليبــيــا.4102 ،
سلوى محـطـد صريتي

1

مظى توفيق يوسف

2

 مدتخلصاإلعاقة ىي مذكلة اجتساعية لكل مؼ الذخص ذي اإلعاقة نفدو وألسختو ،وبالتالي يجب الجعؽة إلى
تكثيف الجيؽد للتقليل مشيا ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتسعاتيػ حتى يتسكشؽا مؼ إثبات قجرتيػ على
السداىسة في التشسية االقترادية واالجتساعية ليػ ولبلجانيػ .وبالتالي فإن الهدف الرئيدي مؼ ىحه الجراسة ىؽ
تحجيج مدتؽيات وفؽارق اإلعاقة ،ودراسة مدتؽيات اإلعاقة ،و تحجيج مدتؽيات أنؽاعيا ،ودراسة الفخوق
الجيسؽغخافية واالجتساعية واالقترادية لألشخاص ذوي اإلعاقة في ليبيا.

وكذفت الشتائج الخئيدية ليحه الجراسة أن مععػ حاالت اإلعاقة كانت مختبطة بالدسع والبرخ
والحخكة واألسباب الخئيدية ىي الخلقية والسخض والذيخؽخة .ومع ذلغ ،فإن اإلصاب ـ ـ ــات والثـ ـ ـ ـ ـؽرة ساىستا
ججا في الدشؽات األولى مؼ
أيزا ًا
كثيخ في اإلعاقة .أظيخت الشتائج كحلغ أن الخعاية الطبية كانت ميسة ً
ً
الشسؽ وأثشاء الذيخؽخة .يحتاج مععػ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى الغحاء واإلمجادات الطبية والخعاية
االجتساعية  ،وأشارت الجراسة إلى أن اإلعاقة مختبطة باألمخاض السدمشة حيث يتأثخ بيا الفقخاء بذكل رئيدي
وكحلغ األغشياء .يختبط مؤشخ الثخوة إلى حج كبيخ باإلعاقة حيث كانت ىشاك حاالت أقل مؼ اإلعاقة بدبب
األمخاض بيؼ األغشياء مقارنة بالفقخاء .وجج أن السدتؽى التعليسي للسبحؽثة (األم) ميػ في التشبؤ باإلعاقة
والتقليل مؼ اإلصابة بيا.
تؽصي الج ارسة بزخورة أن تأخح السدتذفيات بعيؼ االعتبار االحتياجات الخاصة لألشخاص ذوي
اإلعاقة مؼ أجل الؽصؽل إلى الخجمات ،مثل مسخات السذاة والكخاسي الستحخكة والعيادات الستخررة
للسعاقيؼ ،كسا يجب دعػ ىحه الفئة لسسارسة أنذطة مجرة للجخل بحيث تكؽن كحلغ قادرة على تلبية احتياجات
حياتيػ وحياة أسخىػ ،وتسكيشيػ مؼ نعام تعليسي غيخ تسييدي يحقق السداواة ،وجسيع حقؽق اإلندان األساسية
بسا في ذلغ الحقؽق التي تحسييػ مؼ أي شكل مؼ أشكال التسييد بدبب اإلعاقة خالل وضع ورسػ الداسات
وسؼ القؽانيؼ ،تعديد بخامج التؽعية السجتسعية التي تيجف إلى تؽعية الشاس بأسباب اإلعاقة وخاصة اإلعاقة
الشاتجة عؼ األمخاض الستعلقة بالشعافة وسؽء التغحية واألسباب الشفدية.
الكلطات الطفتاحية :اإلعاقة ،األشخاص ذوي اإلعاقة ،العخوف ذات الرلة ،ليبيا.
 -1طالبة دبلومة الدكان والتظطية الطدتدامة بالطركز الديطوغرافي بالقاهرة ،ليبياmhsalwa@yahoo.com ،
 -2عضو هيئة التدريس بالطركز الديطوغرافي بالقاهرةmona_ty61@yahoo.com ،
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I- INTRODUCTION
1-1- Background
Disability is a complex and evolving concept. Historically, it has been
viewed from a medical perspective, whereby it was understood as a
deviation from an imagined human norm. According to this medical model,
disability was defined exclusively according to a person‘s impairments and
the focus lay on preventing, treating and managing these impairments. Over
recent years, and prompted largely by the self-organization of persons with
disabilities, this medical model has gradually given way to new
understandings of disability, ((ESCWA) and League of Arab States, (2014)).
Today, disability is part of the human condition that will temporarily
or permanently impair almost everyone at some point in life, and those who
survive to old age will experience increasing difficulties in functioning.
Most extended families have a disabled member, and many non-disabled
people take responsibility for supporting and caring for their relatives and
friends with disabilities. Substantial evidence suggests that disabilities
related to aging and many health conditions can be reduced and functioning
improved with rehabilitation. However, there is still no global consensus on
the operational measures of disability and data on the need for rehabilitation
services. This knowledge limitation, including cultural variations in the
perception of disabilities and the demand for rehabilitation services, can be
estimated using data on the prevalence of disability or disability-specific
surveys. (WHO, World bank, 2011)
Disability varies according to a complex mix of factors, including age,
sex, stage of life, exposure to environmental risks, socioeconomic status,
culture and available resources – all of which vary markedly across
locations. Increasing rates of disability in many places are associated with
increases in chronic health condition – diabetes, cardiovascular diseases,
mental disorders, cancer, and respiratory illnesses – and injuries. Global
ageing also has a major influence on disability trends because there is higher
risk of disability at older ages.
The United Nations Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD), adopted in 2006, aims to ―promote, protect and ensure
the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms
by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent
dignity‖. It reflects the major shift in global understanding and responses
towards disability, (WHO, 2011).
73

Arab Family Health and Population

Disability and Related Conditions in Libya, 2014.

This evolution in the understanding of disability has driven substantial
policy change over recent years. At the regional level, Arab countries
declared the Arab Decade for Persons with Disabilities (2004-2013) at the
2004 Arab Summit in Tunis. This decade marked a milestone for the Arab
world, as it established for the first time a set of regionally agreed principles
and objectives to guide national efforts on disability. Two years later, the
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) formalized the new concept of disability and now provides States
Parties with a comprehensive framework for protecting, promoting and
advancing the rights of persons with disabilities, ((ESCWA) and League of
Arab States, (2014)).

1-2- Problem Statement
People with disabilities suffer from discrimination throughout the
world, especially in the developing countries, and are frequently excluded
from social, economic, and political processes in their societies. Disability
was long considered an individual problem that was treated from a medical
and charitable view point, but neglected in terms of equal rights for disabled
persons. Now disability has been recognized as a major social issue
internationally, and the World Health Organization (WHO) is putting
together great efforts to assist countries in developing policies for people
with disabilities, ensuring early identification and treatment, providing equal
opportunities, and promoting rights of the disabled people, (WHO, 2005).
Disabled people are increasing; globally, one billion people—or 15
per cent of the world population—are estimated to be living with disability.
By contrast, Arab countries report comparatively low prevalence of
disability, ranging from 0.4 to 4.9 per cent of the population, which
evidences widespread differences and difficulties in data collection, research
and analysis. After the conflict in Libya it is estimated that there could be
more than 900,000 people with disabilities recording about (14.3%). Prior to
the conflict, disability prevalence was estimated to be 3.1%, ((ESCWA) and
League of Arab States, (2014)).
Disability results from many factors associated with poor health
facilities and inadequate sensitization, lack of vaccination, wars, hunger and
others. It has continuously been a challenge in Libya and most disabled
people continue to face health risks such diseases, injury and end up dying.
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Both child and adult mortality due to these health risks remain affecting the
quality of life of the disabled people. Disabled persons are one among
vulnerable group in population, characterized by lack of education, high
unemployment, and low participation in socio- economic activity which
kept them marginalized. This has affected their livelihood and deprived
them of the natural human dignity that is supposed to be enjoyed by
everyone in the community.
1-3- Importance of the Study
Disability is a social problem both for the disabled person himself and
his or her family and therefore calls for efforts to be reduced and to integrate
people with disabilities into their societies so that they can demonstrate their
potential to contribute to development Economic and social development of
their countries. Therefore, it is very important to raise the social and
economic level of any country and developing health services, social
welfare, communication and, health awareness and reduction marriage of
relatives and improvement of environmental conditions and the elimination
of social habits and bad food contribute in reducing the prevalence of
disabilities and their negative effects on persons with disabilities themselves
as well as on their families and society.
1-4- Objectives of the Study
The main objective of this study is to identify levels, differentials of
disability in Libya. The study aims to achieve the following specific
objectives:
- To examine the levels of disability in Libya.
- To identify the levels of the types of disability.
- To examine the demographic and socio-economic differentials of
disabled persons in Libya.
- To identify the level of disability causes and their care level.
1-5- Data source
In order to understand disability and related conditions in Libya the
study used data derived from the 2014 Libyan National Family Health
Survey (PAPFAM, LAS) (LNFHS, 2014), a nationally representative survey.
75

Arab Family Health and Population

Disability and Related Conditions in Libya, 2014.

The primary purpose of the LNFHS was to generate recent and reliable
information on fertility, family planning, infant and child mortality,
maternal and child health, and nutrition and disability.
During the (LNFHS) survey, the question was asked of the families of
disabled residents who had a disability and defined disability as any
physical or mental condition or any other health condition that lasted 6
months or more and limited the ability to exercise daily life as usual
compared to a normal person of the same age and gender. If found, do they
affect the activity of the individual sharply or moderately, as well as the type
and cause of the disability and the age of the person when they occur, as
well as receiving any social or health care during the 12 months preceding
the survey.
1-6- Methodology
The study is generally descriptive in nature with inclusion of simple
frequency tables for uni-variate analysis, percentages, and ratios. Some
indicators were selected to examine differentials of disabled persons
according to demographic and socio- economic factors
Bivariate analysis representing in cross tabulations is also applied
using the Chi-square test statistic with the help of SPSS in order to establish
the relationship between the dependent and the independent variables. The
test statistic takes the form:

 O  E 2

  

Eij2
i
j 
i  1,2,...... r , j  1,2,.....c
r

c

2
 r 1c 1






Where;
Oij- observed frequency at the ith row and jth column of the contingency table
Eij- expected frequency at the ith row and jth column of the contingency table
c – number of categories of the dependent variable
r – number of categories of the independent variable
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1-7- Country background
Libya lies within the Eastern Mediterranean Region (EMR) and the
Middle East and North African Region (MENA). This vast country borders
Egypt in the east, five North African countries to the south and west (Sudan,
Chad, Niger, Algeria and Tunisia) and the Mediterranean Sea to the north.
The country has faced challenges of political instability and this has
impacted on its population which was estimated to be 6,653,210 in 2017
with an average life expectancy of 76.7 years. Most of the population was
aged 25-54 and the majority males. The country population continues to
grow at a rate of 1.58% with a total fertility rate of 2.04. The economy has
been devastated by war and this has affected all economic indicators. The
economy continues to rely on petroleum products and the per capita income
was 7998 USD per year in 2017 with a GNP growth rate of 26.7%.
However, efforts were being harnessed to have peace prevail in the country.
Despite all this, Libya has continued to be a hub for migrants in transit to
Europe.
Figure (1)
Map of Libya
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Table (1)
The Demographic and Socio-Economic Indicators of Libya
Variable

Year

Total land Area

1,759,540 Km2 (679,362 sq. miles)

Population

6,281,256 (est 2018)

Population 0-14

2,057,356 (1,051,125 males /1,006,232 females)

Population 15-64

3,935,203 (2,021,316 males /1,913,950 females)

Population 65+

286,185 (139,828 males /146,358 females)

Child Dependency ratio

52.3 % (est 2018)

Average life expectancy

76.7 years (est 2018)

Male life expectancy at birth

75.3 years (est 2018)

Female life expectancy at birth

80.1 years (est 2018)

Population growth rate

1.58% (est 2018)

Total fertility rate

2.04 (est 2018)

Sex ratio

1.07 male(s)/female (est 2018)

Births this year

136,132 live births (est 2018)

Deaths this year

33,201 deaths (est 2018)

Per capita income

7998 USD per annum (est 2018)

GNP growth rate

26.7%. (est 2018)

- Source: United Nations (2018) countrymeters.info

1-8- Literature Review
Reza Ahmed et al (2012), studied social determinants of sex differences in
disability among older adults using world health survey data. From a sample of
28568 males and 35070 females al, aged 50 years and above from 57 countries of
the world, results showed that Prevalence of disability among women compared
with men aged 50+ years was 40.1% vs. 23.8%. Lower levels of education and
economic status are associated with disability in women and men. Approximately
45% of the sex inequality in disability can be attributed to differences in the
distribution of socio-demographic factors. Approximately 55% of the inequality
results from differences in the effects of the determinants. Their study concluded
that there was an urgent need for data and methodologies that can identify how
social, biological and other factors separately contribute to the health decrements
facing men and women as they age.
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Alean Al-Krenawi et al (2011) studied the impact of intellectual
disability on Bedouin‐Arab families‘ caregiver burden, family functioning,
marital quality, and sense of coherence. A random sample of 300 Bedouin‐
Arab parents with one or more intellectually disabled children, and a control
group (n=100) completed the McMaster Family Assessment Device (FAD),
the ENRICH marital quality questionnaire, Robinson‘s Caregiver Strain
Index, the Sense of Coherence (SOC) questionnaire, and a basic
demographic questionnaire. Findings revealed that families with
intellectually disabled children reported more problematic family
functioning, less marital satisfaction, more caregiver burden, and lower
sense of coherence. Differences were found related to parental age, marital
status, and education level, and the number of intellectually disabled
children in the family. These findings were found to have implications for
family‐centred care, for the educational, health, and social services that
support familial structures, and in public education and community
programs.
Jennifer Harris and Alan Roulstone (2011), while studying
disability, policy and professional practice, found out that gender and
ethnicity had great impact on disability. Their study pointed out the need to
recognize that policy and practice are to be directed at either disability or
ethnicity but rarely at both than failing to meet the requirements of the
marginalized groups. This was to de achieved through elimination of all
forms of gender discrimination in a holistic manner.
Mahmoud Sadek Elmagdy (2010) analysed the situation of persons
with special needs and their vocational rehabilitation in Egypt with a focus
on Damietta Governorate and his findings showed that there was an
increase in the percentage of persons with disabilities in the governorate,
based on the finding , he concluded that it required some actions to control
the scourge such as early detection of disability since childhood,
establishment of special education facilities for disabled persons in all age
groups especially those less than 15 years. Improving the vocational
rehabilitation and training to help them to live independently with a built-in
follow up. Lastly to improve on the health facilities for the disabled persons
and enable them improve on their work chances.
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Mohammed Mumtaz Raza Khan (2007), studied about the status of
disabled population in Pakistan in 1998 using the population census 1998 in
Pakistan. From his study disabilities was highly associated with age where
the majority of the disabled were below 15 years of age. It was also found
out that sex was an important predictor as most of the disabled were
females, From the results the study concluded that health care improvement
especially in rural areas would reduce on cases of children getting crippled
in their young stages of life, it recommended immunization and proper
water sanitation.
Molloy et al, (2003), studied Diversity in Disability (a follow-on
qualitative study from the 2002 UK Survey, Disabled for Life, also
commissioned by the DPG, involved 103 people with disabilities.
Participants in the study believed that progress had been made in society
and that opportunities for people with disabilities had substantially
increased. They described a range of life experiences and attitudes. They
considered that negative attitudes to disability can lead to low self-esteem,
restricted opportunities for people with disabilities to fully participate in key
areas of life and ongoing adverse effects on the physical and mental health
of people with disabilities.
Grewal et al, (2002), in a study about Attitudes Towards Disability
and Disabled for Life commissioned by the Department for Work and
Pensions (DPG) in UK, the majority of the 2064 respondents, of whom 47%
had a disability, thought that the position of people with disabilities had
improved in the prior two decades but that strong attitudinal and structural
barriers remained. The study showed a continuum of attitudes towards
disability from inclusive attitudes, characterized by a positive view of the
lives of people with disabilities and a broad definition of disability to
exclusionary attitudes that focused on differences negatively. Based on this
study, At the 2006 NDA Research Conference in Dublin, Bert Massie,
Chairperson of the UK Disability Rights Commission, said: ―Attitudes to
disability are the major barrier to disabled peoples‘ full participation…From
pity, awkwardness and fear, to low expectations about what disabled people
can contribute, stereotypical and negative attitudes hold people back‖
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―People with disabilities regularly identify societal attitudes as
the most potent and negative stressor in their lives.
(Massie, 2006).

1-9- Organization of the Study
The study covers three sections. The first section covers the
introductory part, whilst the second section handles the levels, differentials
of demographic, socio-economic variables of disabled persons and various
forms of disability, meanwhile section three identifies the level of disability
causes and their differentials as well as identifying the care level, while
second for is a summary of the study and its recommendations.
II. LEVELS AND DIFFERENTIALS OF DISABILITY IN LIBYA
Indicative estimates of people with disabilities in Libya carried out
during an assessment of internally displaced persons in Libya using the
Washington Group approach suggest that 47% of people with disabilities
had difficulties with sight; 45% had difficulties with movement or walking;
34% had difficulties with hearing; and 17% had difficulties with
communicating or using language. The most common disability they
reported was physical and permanent disability (not due to the conflict) and
was found in higher proportions in urban Tripoli (2.57%). Conflict related
disabilities were more frequent in rural Benghazi (2.2%) when compared to
urban Benghazi (0.6%) or urban Tripoli (1%). Mental disabilities, visual,
speech and hearing impairment were found more frequently in urban Tripoli
when compared to Benghazi. A third of disabilities were suggested to be
linked to conflict related injuries resulting from small arms and light
weapons and landmines and unexploded ordnance. The conflict has also left
many Libyans with psychological distress and mental health disorders.
‗Non-conflict related causes of disability include Libya‘s high motor vehicle
accident rate, an increasing incidence of non-communicable disease such as
cardiovascular conditions, a relatively high rate of genetic and hereditary
disorders resulting from consanguineous marriage, and endemic trachoma
resulting in blindness, OCULUS Team, (2016)
2-1- Levels and Differentials of Disability
This section reviews the levels of disability in Libya, as well as the
differentials of disabled people according to some demographic and socioeconomic factors.
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2-1-1- Levels of Disability
Figure (2.1) traces the percentage of disabled people in Libya from
LNFHS, 2014. It reveals that on average about 3.1% have some form of
disability, 1.4% of them had severe disability that oppose them from doing
their required daily work, while 7.1% had moderate disability that partly
oppose them from doing their required daily work. Meanwhile 96.7% of the
populations under study do not complain about the existence of any
opposition to do the required work.
Figure (2.1)
Percentage of Disabled People in Libya, LNFHS, 2014

3.1
3

%

2

1.7
1.4

1

0
Severe Disability

Moderate Disability

Total Disability

Disability
-

Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.

2-1-2- Differentials of Disability
Table (2.1) illustrates the percentage distribution of people with
disabilities 6 months and more before the survey according to selected
background characteristics, LNFHS 2014. It indicates that males are more
severely affected by disability than females by 0.3 points as a result of
factors such as their participation in war and other injuries as well as
disease.
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Table )2.1)
Percentage Distribution of People with Disabilities, 6 Months and more
before the Survey, According to Selected Background Characteristics,
LNFHS, 2014
Degree of Disability
Selected variable
Severe
Moderate
No condition
Pearson chi value = 37.509a
Prop = 0.000 < 0.05
Sex
Male
1.6
1.9
96.5
Female
1.3
1.6
97.2
Pearson chi value = 1495.806a Prop = 0.000 < 0.05
Age Group
0-4
7
7
98.5
5-9
1.2
1.4
97.5
10-14
1.3
1.6
97.2
15-19
1.1
1.2
97.7
20-24
1.2
1.3
97.5
25-29
1.2
1.3
97.5
30-34
1.1
1.4
97.5
35-39
1.2
1.7
97.1
40-44
1.2
1.9
96.9
45-49
1.6
1.8
96.6
50-54
2.0
2.7
95.3
55-59
1.8
2.8
95.4
60-64
2.1
3.9
94.1
65-69
3.2
5.2
91.7
70-74
6.5
6.0
87.6
Pearson chi value = 9.149a Prop = 010.0 < 0.05
Place of residence (area)
Urban
1.4
1.7
96.9
Rural
1.6
1.9
96.5
Prop = 0.000 < 0.05
Relationship to h/hold Head Pearson chi value =750.496a
Head
2.3
3
94.7
Spouse
0.8
1.4
97.7
Other
1.3
1.5
97.2
Respondent education level Pearson chi value = 437.957a Prop = 0.000 < 0.05
None
2.3
2.6
95.1
Basic
1.1
1.6
97.3
Secondary
0.9
1.3
97.8
Pearson
chi
value
=
30.484a
Prop= 0.00 < 0.05
Wealth index
Poorest
1.8
1.8
96.4
Poor
1.3
1.7
97
Medium
1.5
1.6
96.9
Rich
1.3
1.9
96.8
Richest
1.3
1.7
97
1.4
1.7
3.1
Total
- Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.
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Regarding place of residence, as expected, rural areas are mainly
affected with severely degree of disability with 1.6 percent as compared to
the urban with 1.4 percent. This could be due to disease, war and natural
aging. Otherwise rural areas remain with high levels of moderately limited
form of disability.
Regarding household head, disability is associated with the male
headed families with 2.3 percent severely degree and 3 percent moderately
limited. This was significant and could be a result of negligence in either not
vaccinating child against diseases such as polio.
The table illustrates that disability either severe of moderate degree is
associated with not educated people to represent 2.3 percent and 3.6 percent
respectively, while the wealth index indicator which represent the standard
of household living, disability is associated with the poorest to represent 1.8
percent for both severe and moderate degree of disability.
Chi square test statistic results indicate that there is a significant
relationship between degree of disability and the demographic and socioeconomic background characteristics with a p-value of 0.000 at the 5% level
of significance.
Global ageing has a major influence on disability trends. The
relationship here is straightforward, there is higher risk of disability at older
ages, and national populations are ageing at unprecedented rates. Higher
disability rates among older people reflect an accumulation of health risks
across a lifespan of disease, injury, and chronic illness.
Figure (2.2) shows population and disability pyramids by age group
and sex in Libya. Most of the disability is associated with old age and males
are more affected with disability than females. There is a substantial level of
disability among those aged 35-54 which is mainly attributed to revolution
and war. Otherwise the infant level of disability could be mainly associated
with infant malnutrition that is low birth weight or they are born with the
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disability. Most of the disability among those aged 10-14 could be mainly
associated with injury and disease. Otherwise males are mostly affected
with disability more than females.
This population pyramid depicts a developing economy with the
majorly young and low population among the old. According to this figure
the sex ratio is high with more males than females. This pyramid shows a
high dependency ratio and a growing labor force.
Figure (2.2)
Population and Disability Pyramids by Age group and Sex,
LNFHS, 2014
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Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.
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2-2- Levels and Differentials of Various Forms of Disability
This section reviews the levels of various forms of disability in Libya,
as well as the differentials of various forms of disability according to some
demographic and socio-economic factors.
2-2-1- Levels of Various Forms of Disability
There are various forms of disability in the country as based on the
2014 LNFHS. These forms include vision, hearing, moving, self-care and
dealing with people challenges.
Figure (2.3) illustrates the percentage of various forms of disability,
which shows that the difficulty of movement is the most widespread with
nearly about 44% of the total disabled, this percentage is increasing since
the outbreak of the Libyan crisis, the percentage of amputees in the country
has increased due to the armed clashes in some areas on the one hand and
the remnants of the war on the streets on the other, the movement form
increases; whilst 33.1% with a visual disability, and the lowest level of selfcare at 9.8%.

%

Figure (2.3)
Percentage of Various Forms of Disability, LNFHS, 2014
50
45
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35
30
25
20
15
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-

Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.
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2-1-2- Differentials of Various Forms of Disability
Table (2.2) illustrates the percentage distribution of various forms of
disability by selected background characteristics, LNFHS 2014. It indicates
that males are on average affected by all forms of disability than females.
However, males are mainly affected by moving challenges 43.8 percent
more than females. This was followed by vision challenge with females
affected by 44.1 percent more than males. Otherwise the most common
forms of disability among both sexes are moving, vision, communication
and hearing challenges.
Regarding age, 0-4, is mainly affected by challenges in moving 51.5
percent followed by communication 28 percent and vision 24 percent.
Among children 10-14 have more challenges in vision compared to other
age groups with 35 percent affected.
Regarding place of residence, is mainly affected by challenges in moving
which is dominant in rural areas than urban areas to present 46 percent and
43.5 percent respectively, followed by vision and it is dominant in urban
than rural representing 33.4 percent and 32.1 percent, next to it is
communication but it is also dominant in urban than rural representing 18.2
percent and 16.6 percent respectively.
Household standard of living showing that people with vision
disability are more concentrated in the richest quintile of the household
wealth index representing about 37 percent, while the moving disability is
more concentrated in the poorest quintile of the household wealth index to
be about 45 percent.
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Sex
Male
Female
Age Groups
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
Place of residence
Urban
Rural
Wealth index
Poorest
Poor
Medium
Rich
Richest

Pearson chi value= 3.161a
31.3
12.7
17.3
35.3
16.8
18.8
Pearson chi value = 85.566a
24.3
8.3
27.8
35.8
17.3
23.0
42.5
12.7
21.1
31.2
10.1
29.6
26.9
13.2
22.6
26.1
15.1
20.6
29.0
10.8
21.0
23.1
6.0
14.1
26.4
11.2
18.5
34.5
10.3
11.0
33.3
16.2
10.6
32.8
13.8
11.2
46.0
20.2
7.3
45.4
22.7
12.8
38.5
22.5
13.2
Pearson chi value = 10.349a
33.4
14.9
18.2
32.1
12.6
16.6
Pearson chi value =24.293a
30.4
15.8
18.9
30.2
12.7
17.8
36.5
14.2
19.1
31.7
13.3
17.4
36.9
16.2
16.4

Prop = 0.788 > 0.05
44.1 10.1
11.9
43.8
9.5
11.7
Prop = 0.432 > 0.05
51.5 11.8
13.0
33.7
7.8
11.9
31.6
8.8
13.6
37.6 12.2
12.7
40.1 11.3
15.1
41.2
9.5
14.6
40.9
6.5
12.4
44.2
9.0
19.6
42.7 10.7
14.6
46.2
9.0
9.7
50.0
6.6
9.1
47.4
7.8
9.5
43.5
6.5
5.6
56.7 10.6
2.8
52.6 13.6
9.1
Prop = 0.111> 0.05
43.5
9.6
11.6
46 10.9
12.6
Prop = 0.445 > 0.05
44.6 11.4
12.2
43.3
9.1
11.5
43.2
8.6
12.1
44.4
9.9
11.3
44.0
9.8
11.9

Total disability

Dealing with
people

Self-care

Moving

Communication
/Understanding

Hearing

Selected variable

Vision

Table (2.2)
Percentage Distribution of Disability Form by Selected Background
Characteristics, LNFHS 2014.

1650
1296
169
243
228
189
212
199
186
199
178
145
198
116
124
141
418
2422
524
682
529
572
558
605

33.1
14.5
17.9
9.8 43.9
11.8
2946
Total
- Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.
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Chi square test statistic results indicate that there is a significant
relationship between various forms of disability and the demographic and
socio-economic background characteristics with a p-value of 0.000 at the
5% level of significance.
III- DISABILITY CAUSES AND CARE LEVELS AND DIFFERENTIALS
3-1- Levels of Disability Causes
Libya has widespread disability as a result of: consanguineous marriage and
consequent genetic and hereditary conditions; blindness relating to endemic
trachoma; high motor vehicle accident rates; disability related consequences of
communicable disease such as HIV/AIDS; and disabilities arising from ageing and
lifestyle related diseases such as cardiovascular conditions (WHO, 2014). These
causes of disability are consistent with those in the MENA region. In addition,
armed-conflict also cause disability in Libya, (Cusick, A. and Hamed El Sahly,
R.M., (2018)).

Conflict-related disability in Libya comes from five causes. One is armed
conflict from the 2011 revolution. A second is active combat that occurred after the
revolution. A third cause is accidents causing limb amputation, neurological. A
fourth cause is the endemic proliferation of light arms in the community. Finally,
accidents arising from unsecured and/or unstable arms, ammunition and chemical
stores have been identified, (Cusick, A. and Hamed El Sahly, R.M., (2018)).
Figure (3.1) illustrates the percentage of disability causes, which
shows that the highest incidence is of congenital 27% of the total disabled,
next to it is Injury/accident representing 15.3%, followed by natural aging
process which represent 12% while other disease represents about 12%.
Also, infant birth Trauma represents about 11.2%. Meanwhile, all the other
causes range from 4.6% to 1.2%.
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Figure (3.1)
Percentage of Disability Causes, LNFHS, 2014
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11.6

11.2
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1.2

0

Causes of Disability
-

Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.

3-2- Differentials of Disability Causes
Table (3.2) illustrates the percentage distribution of disability causes
by selected background characteristics, LNFHS 2014. There are differences
in disability percentage according to the main cause of disability and gender.
It indicates that the percentage of males among females is higher in terms of
congenital causes, events of revolution, injuries and accidents, whereas
other causes are higher among girls than among males. The highest
incidence of congenital disability or birth-related conditions among the
cohorts in the age group (9-20 years) followed by the events of the
revolution and ill-treatment.
Regarding place of residence differentials with disability causes, it
indicates the Congenital, natural ageing process and injury/accident is
higher in urban areas than rural one, while infant birth trauma and other
causes are higher in rural comparing to urban.
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Table (3.2)
Percentage Distribution of Disability Causes by Selected Background
Characteristics, LNFHS 2014
Individuals with
Disabilities

D.K

Other

Injury/ accident

Natural aging
process

Physical/Psychological
Abuse

Other disease

Infectious disease

Revolution

Infant birth trauma

Selected
variable

Congenital

Causes of Disability

Person chi value = 90.721a
Prop = 0.00 < 0.05
Sex
Male
27 10.7
6.4 2.1
9.9 1.3
9.3 18.7
7.3
7.2 1650
Female
26.9 11.9
2.2 2.9 13.7 0.9 15.5
11
7.4
7.5 1295
Person chi value = 1705.697a
Prop = 0.00 < 0.05
Age Group
0-4
50.3 32.5
1.8 0.6
3.6
0
0.6
1.2
3.6
5.9
169
5-9
45.3 21.8
2.1
.8
4.9 1.2
0.0
6.6
5.8 11.5
243
10-14
43.9 18.4
3.1 1.8
5.3 1.3
0.0 11.8
6.6
7.9
228
15-19
44.4 13.8
3.2 2.1
6.3 1.1
.5 16.4
4.2
7.9
189
20-24
32.5 15.6 10.4 2.8
7.5 1.4
.5 12.7
9.4
7.1
212
25-29
35.2 15.1 11.6 1.5
4.5 2.5
0.0 17.1
6.5
6.0
199
30-34
34.9 10.8
8.1 1.1
5.9
.5
0.0 22.0 11.3
5.4
186
35-39
24.1 12.1
4.0 4.0 11.1 1.5
1.5 23.1 10.1
8.5
199
40-44
23.6
7.9
6.2 4.5 12.4 3.9
2.8 22.5
9.0
7.3
178
45-49
19.3
7.6
2.8 2.8 16.6 1.4
5.5 15.9 12.4 15.9
145
50-54
19.8
5.6
5.6 4.1 14.2 1.0
7.6 20.8 11.7
9.6
197
55-59
17.2
1.7
6.0 2.6 18.1
.9
9.5 24.1
8.6 11.2
116
60-64
8.1
1.6
.8 2.4 33.9 0.0 29.0 14.5
5.6
4.0
124
65-69
5.7
1.4
0.0 4.3 24.1 0.0 40.4 17.0
5.0
2.1
141
70-74
4.1
1.4
2.6 2.2 16.7
.5 51.7 12.9
4.3
3.6
418
Pearson chi value = 29.639a Prop = 0.001 < 0.05
Place of residence (area)
Urban
27.9 11.0
4.9 2.4 10.8 1.2 12.5 15.4
6.6
7.3 2422
Rural
22.9 12.2
2.9 2.7 15.1
.8
9.9 15.1 10.9
7.5
523
Pearson chi value = 62.832a
Prop = 0.001 < 0.004
Wealth index
Poorest
24.6 11.6
6.3 2.9 10.6 1.5 13.0 16.7
5.3
7.5
682
Poor
26.7 10.6
4.7 1.7 11.5 1.1 15.1 15.3
6.8
6.4
529
Medium 28.0 14.0
3.5 1.0 13.1 1.4
9.3 16.3
6.5
7.0
572
Rich
28.5 10.8
3.4 3.2 11.1 1.1
8.8 13.6 10.0
9.5
558
Richest
27.6
9.3
4.5 3.0 11.8
.7 13.9 14.6
8.4
6.3
604
27.0 11.2
4.6 2.4 11.6 1.2 12.1 15.3
7.3
7.3 2945
Total
- Source: Calculated by the researcher from the raw data of LNFHS, 2014.
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The standard of living of the household which is represented by the
wealth index is varying with levels of wealth quintiles according to the
cause of disability, there is no specific trend.
About 54 percent females reported that they received medical care;
about 20 percent females received social care during in the 12 months
compared with about 16 percent males who received financial care. More
than 66% of the population in the age group 60 and above needed care, of
all kinds, and were the most vulnerable. For the regions, the area of
Benghazi was the most affected by disability.
3-3- Needs among Disabled People
Disability acquisition directly affected the type and level of support
received. People injured in the revolution receive different support to others.
Both face problems because programs to support inclusion and participation
in community life are not available nor are there. From a socio-cultural
point of view, possible consequences of the tiered approach have been
explored using research from other post conflict settings. This includes the
risk of tragedy stories reinforcing medicalized minority traditions in Libya,
and the commodification of disability in a culture of patronage and
dependency, (Cusick, A. and Hamed El Sahly, R.M., (2018)).
Figure (3.2), illustrates the percentage of people with disabled needs,
LNFHS 2014. Most people with disabilities need medical care (50 percent).
About 16 percent need social care and this is mainly providing by
households and other institutions like health facilities, while financial
support represents 16%, at the same time food as a basic necessity is needed
mainly by the elderly who are not actively working to earn themselves a
living.
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Figure (3.2)
Percentage of Needs among the Disabled people in Libya, LNFHS 2014
60
50
50

%

40
30
19.1

20

15.9
8.4

10
0
Medical Care

Social Care

Financial Support Food Provider

Needs
-

Source: Computed by the researcher from the LNFHS raw data

3-4- Effect of Chronic Diseases on Disabled People
Chronic diseases are any ongoing illness one doesn‘t heal from. People with
chronic problems can face lots of pain and distress or have limits and
circumstances brought on by the illness or disability.

Libya Demographic and Health Survey, 2014 in the household
questionnaire included a number of questions about the health status of each
member of the household by name, whether he was complaining of any
chronic disease, the type of the disease, if any, whether he was diagnosed by
the doctor and whether he received regular treatment for this disease and
whether there was another chronic disease if any.
Figure (3.3), shows the percentage of chronic diseases among disabled
by place of residence. It indicates that at least one chronic disease is
associated with rural areas representing 11 percent as compared to urban
areas with 10.9 percent. However, there are more people suffering from
chronic illness in urban areas representing 28.4 percent as compared to rural
areas representing 25.9 percent mainly due to life style, pollution associated
with urban areas in terms of feeding.
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%

Figure (3.3)
Percentage of Chronic Diseases among the Disabled according
to Place of Residence, LNFHS 2014
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Source: Computed by the researcher from the LNFHS raw data

According to the prevalence of diseases by percentage among those
who suffer from at least one chronic disease, Figure (3.4) shows the
percentage according to their sex. It indicates that about (31 %) among
females are affected as compared to 24.6 % among males. Females are
mostly affected with at least one chronic disease representing 11.6 percent
compared to 10.3 percent for males.
Figure (3.4)
Percentage of Chronic Diseases among the Disabled according to Sex in
Libya, LNFHS, 2014
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Source: Computed by the researcher from the LNFHS 2014 raw data
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Regarding the differentials of chronic disease with the standard of
living of the household, figure (3.3) shows the percentage of chronic
diseases among the disabled according to wealth index, it indicates that
people living with at least one chronic disease among disability is mostly
among the poorest and the richest with about 11.5 and 11.4 percent, while
disabled people suffering from chronic diseases are among the poorer (29
percent compared to the riches (28 percent).
Figure (3.3)
Percentage of Chronic Diseases among the Disabled according to
Wealth Index, LNFHS, 2014
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Source: Computed by the researcher from the LNFHS 2014 raw data

IV- CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
4-1- Conclusion
In order to understand disability and various forms of disability and
related conditions in Libya the study used data derived from the 2014
Libyan National Family Health Survey (LNFHS, 2014). This study followed a
simple descriptive analysis to examine socio- economic capability of
disabled persons according to demographic and socio- economic
differential. Following is a summary of the main findings.
 Findings revealed that most disability was related to hearing, vision and
movement and the main causes were congenital, disease and aging.
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However, injury and revolution had also contributed a lot to disability.
Results further revealed the medical care was very important in the early
years of growth and during the old age. Most of the people living with
disabilities needed food, medical supplies and social care.
 The study indicated that disability was associated with chronic diseases
where by the poor were mainly affected as well as the richest. Wealth
index greatly predicted disability whereby there were fewer cases of
disability due to diseases among the rich than the poor.
 Education of the respondent (mother) was found to be important in
predicting disability. Educated mothers are very much in position prevent
the occurrence of diseases through proper feeding while pregnant, regular
attendance to antenatal care, provide nutritious food to their children
provide enough care for the disabled.
4-2- Recommendations
Disability is a social problem for both the disabled person and his or
her family and therefore calls for efforts to be reduced and to integrate
people with disabilities into their societies so that they can demonstrate their
potential to contribute to development. Upon this background, the following
recommendations are made.
 The governing system should support people living with disabilities by
putting in place structures such as hospitals that take into account their
special needs in order to access services. These could be walkways,
wheel chairs, and specialized clinics for the disabled. More support can
be offered in kind like food to the severely disabled people and the
elderly.
 People living with disabilities can be supported to start up income
generating activities so that they are able to cater for their own lives as
well the life of their siblings. This is better than leaving them to be
beggars on streets.
 Government should empower people living with disabilities through a
non-discriminative education system. All people should have the right to
attain education and employment irrespective of whether they are
disabled or not.
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 The government should take into account all the fundamental human
rights including the rights that protect any form of discrimination against
the disabled through policy or law.
 Promotion of community awareness programs that aim at sensitizing
people about the causes of disability especially disability that results
from hygienic diseases, malnutrition, and psychological causes.
 There should be campaigns against discrimination of people living with
disabilities as disability is not inability. This can be in form of spot
messages on radios, televisions, and print media.
 All children should be immunized against the six dangerous killer
diseases that include polio. Thus, the government should ensure that
there are always enough vaccines in stock to kick polio out of Africa.
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