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 تقديم

من أهم مراحل حياة اإلنسان، حيث ينتقل الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، ومن االعتماد على تعتبر مرحلة الشباب 

وخالل هذه المرحلة يبدأ الفرد في بناء شخصيته المستقلة ومعتقداته . األسرة في العيش واتخاذ القرارات إلى االعتماد على الذات

نه من القدرة على االختيار واتخاذ القرارات التي تصنع حاضره ومستقبلهالخاصة من خالل ما يكتسبه من مهارات ومعارف ت . مكِّ

كما تشهد هذه المرحلة انتقال الفرد من مرحلة التعليم إلى سوق العمل وما يحمله من تحديات وتطلعات للمستقبل بطموحات كبيرة 

 .وآمال غير محدودة

فشباب اليوم هم قادة الغد وهم من يصنعون مستقبل األمم، . ماد المستقبلويمثل الشباب في أي مجتمع ثروة بشرية ومصدر للقوة وع

وقد أثبتت التجارب التنموية الحديثة الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه هؤالء . ويحملون على عاتقهم مسئولية مواصلة البناء والتعمير

ن طاقات وقدرات كبيرة على العطاء واستيعاب التطورات في تحقيق التنمية، نتيجة لما يتمتعون به من ديناميكية وبما يملكونه م

ومن هنا تسعى المجتمعات المختلفة إلى استغالل ما لديها من ثروات بشرية في . التكنولوجية السريعة والمتالحقة على مستوى العالم

وتهيئة المناخ لهم لإلبتكار  زيادة العمل واإلنتاج وتحقيق األهداف التنموية المنشودة، وذلك من خالل توفير فرص عمل الئق

وعلى الجانب اآلخر، فإن عدم االهتمام بهذه الفئة من السكان، في هذه المرحلة الهامة من . واإلبداع، ودمجهم في عملية اتخاذ القرار

ف األخالقي فالبطالة واإلدمان واالنحرا. حياتهم، يمكن أن يسفر عن نتائج سلبية سواء على حياتهم الخاصة أو على المجتمع ككل

. والبعد عن القيم الفاضلة وفقدان اإلحساس باإلنتماء والمواطنة تعد من أهم المخاطر التي تهدد حياة الشباب ومن ثَم المجتمع ككل

وبالتالي فمن األهمية بمكان العمل على إدماج هؤالء في المجتمع من خالل التعرف على مشاكلهم ومساعدتهم على تخطي كافة 

 .العقبات بنجاح

من إجمالي السكان  في مصر؛ % 16سنة ما يقرب من  03ويعد المجتمع المصري مجتمع فتّي، حيث تمثل الفئة العمرية األقل من 

وإذا كان هذا . ، موزعون بالتساوي تقريباً بين اإلناث والذكور(سنة 92-63)من السكان ضمن الفئة العمرية بين % 03كما يقع 

رية في توفير خدمات تعليمية وصحية ومسكن مناسب وفرص عمل لهذه الكتلة الكبيرة من النشء يمثل تحدياً أمام الدولة المص

والشباب في المستقبل، إال أنه من ناحية أخرى يمثل منحة وهبة ديموجرافية يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق نهضة تنموية 

لهائلة وتوجيههم نحو العمل واإلنتاج والمشاركة الفعالة في بناء هذا حقيقية إذا ما تم تعظيم االستفادة من هذه الطاقات البشرية ا

 .الوطن

حيث يعتبر أول مسح  –9332عام  والذي ُعقدت دورته األولى في -ومن هذا المنطلق تأتي أهمية مسح النشء والشباب في مصر 

حياتهم مثل التعليم والعمل والصحة وتكوين  ويركز على الجوانب الهامة في( سنة 92-63)ميداني في مصر يستهدف الفئة العمرية 

 9360وتأتي الدورة الثانية من المسح لعام . األسرة والهجرة والصحة اإلنجابية والقضايا االجتماعية والمشاركة المدنية والسياسية

الخامس )تين في أعقاب تحوالت هامة وجذرية شهدها المجتمع، حيث قاد الشباب المصري المجتمع بأسره، في ثورتين عظيم

واألمر الذي يضع أهمية إضافية على . بحثاً عن الحرية والعدالة االجتماعية والمساواة( والعشرين من يناير والثالثين من يونيو

المسح، حيث يحاول التعرف على التغيرات التي حدثت للشباب المصري خالل الفترة ما بين المسحين، مستهدفاً نفس عينة الشباب 

لتتبع التغيرات والتطورات التي طرأت على أوضاع هؤالء الشباب خالل ( منذ خمس سنوات)بلتها في الدورة األولى التي تمت مقا

 .هذه الفترة

فقد شهدت معدالت . أشارت النتائج األولية للمسح إلى مجموعة من التغيرات اإليجابية مقارنة بالدورة األولى منه ،وفي هذا السياق

هذه الفئة العمرية انخفاضاً نسبياً، وتراجعت معدالت الزواج المبكر بالرغم من أنها ال تزال تمثل أحد البطالة بين الشباب في 

. سحينمكما أن الفجوة بين الجنسين في إستكمال مراحل التعليم المختلفة انحسرت في الفترة بين ال  .المشكالت الهامة في المجتمع

، إال أن رغبة الشباب في الهجرة لم تزداد مقارنة 9360و  9366ة في الفترة بين وبالرغم من اإلضطرابات السياسية واإلقتصادي

وباإلضافة إلى ذلك، فإن .  9360بينما مشاركة الشباب في األنشطة اإلجتماعية والسياسية قد إرتفعت في  9332بمسح عام 

 9360ومن ناحية أخرى، فإن المزيد من الشباب في  . معدالت إنتشارعادة ختان اإلناث والتحرش الجنسي قد بدأت في اإلنخفاض
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كما أبرز التقرير أن . يرون أن البيئة المحيطة بهم غير صحية كما أنهم ال يشعرون باألمان في الشارع أو في وسائل المواصالت

وعلى الرغم من . يةالشباب المصري يتطلع إلى العمل على رفع مستويات المعيشة ومحاربة الفساد وتحقيق الحرية والديموقراط

وجود حالة من عدم الرضا العام لدى الشباب عن األوضاع المعيشية في مصر خالل الفترة الماضية إال أنهم أبدوا تفاؤالً كبيراً نحو 

 .المستقبل

اض البالد لقد أثبت الشباب المصري وبال أدنى شك أن لديه قدرات وطاقات كبيرة كامنة تحتاج إلى اإلنطالق نحو المساهمة في إنه

من عثرتها ودفعها إلى طريق التقدم والنمو والرخاء، وهو ما يتطلب العمل على توفير البيئة المالئمة لتنمية مهاراتهم وإدماجهم في 

وعلى الجانب اآلخر يجب على هؤالء . الحياة السياسية مما يتطلب استمرار الحكومة المصرية في جهودها نحو تحقيق هذه األهداف

 .عمل على تنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم اإلبداعيةالشباب ال

وفي الختام أتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا المسح، سواء من مجلس السكان الدولي أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

ضع خارطة الطريق ونأمل أن تسهم نتائج هذا التقرير في و. واإلحصاء، على ما بذلوه من جهود كبيرة من أجل إتمام هذا العمل

ويحدونا األمل في أن يكون للشباب المصري دور أكبر . لتحسين أوضاع الشباب المصري وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل

 .في عملية التنمية في مصر خالل الفترة القادمة
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    تمهيد

امات في مجال البحوث حول حياة بمصر العديد من اإلسه على مدى العقود الماضية، قدم مجلس السكان الدولى

والتي إعتمدت على  6221عام " حول المراهقة والتغير اإلجتماعي في مصر"الشباب في مصر بداية من دراسة 

فتى وفتاة لتصبح نقطة انطالق نحو إجراء المسوح التي تعتمد على العينات الضخمة  2333إجراء مقابالت مع 

حيث عقد مقابالت مع عينة قومية " حول النشء والشباب في مصر"اء مسح قام المجلس  بإجر 9332وفي . بالمنطقة

وهو ما جعله أحد أكبر  –أسرة  66333سنة من  92و 63شاب وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين  60333ممثلة قوامها 

 . مسوح الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

من معلومات حول النوع، والصحة، والتعليم، والعمل،  بما تضمنته -وقد تم اإلستفادة من نتائج هذه المسوح 

كما تم البناء عليها في تصميم وتنفيذ . من قبل العديد من الهيئات -والمشاركة المدنية والعديد من الموضوعات األخرى

ابات في لتمكين الفتيات والش" نقدر نشارك"و" إشراق"اثنين من البرامج الرائدة لمجلس السكان الدولي وهما برنامج 

 .ريف صعيد مصر

، لفت الشباب المصري انظار العالم من خالل الدور الريادي 9332وبعد عامين من إجراء مسح النشء والشباب لعام 

الي إعادة المقابلة مع أكثر من  9360يونية، وهو ما دفع المجلس في عام  03يناير و 90الذي قام به في ثورتي 

وتقدم هذه . عاماً  00-60، وهي مجموعة يبلغ عمرها اآلن ما بين 9332ح شاب من الذين شاركوا في مس 63333

 .الدراسة زخرا من البيانات الفريدة والقيمة حول حياة الشباب في مصر قبل وبعد مرحلة التحوالت السياسية
 

وضع  ومن المعروف ان الحكومات والهيئات تكون دائما في حاجة إلى بيانات دقيقة وموثوق بها حتى تتمكن من

ونظراً لألحداث والتغيرات التي شهدتها مصر في اآلونة األخيرة، تصبح هذه الحاجة ضرورة . سياسات وبرامج فعالة

اآلن أكثر من أي وقت مضى، خاصة إذا وضعنا في اإلعتبار ما تمثله شريحة الشباب من جملة عدد سكان مصر 

. أن تدفع اقتصاد الدولة الى األفضل -ت الظروف المالئمة إذا توافر –ككتلة سكانية ضخمة، تلك الكتلة التي يمكنها 

ولكن، دون استثمارات صحيحة في الصحة والتعليم للشباب، فضال عن فرص العمل المناسبة ، فإن اآلفاق المستقبلية 

 في هذا. من هنا تتضح أهمية الحاجة للمعلومات حول ظروف وتوقعات الشباب المصري.  لهذه الفئة ستكون محدودة

التقرير سنتعرف على أهم التحديات التى يواجهها الشباب المصري في البحث عن فرص العمل وقلقهم حول االوضاع 

 .اإلقتصادية فى مصر كما نتعرف على تفاؤلهم تجاه المستقبل

 

اة نحن نفتخر بالتاريخ الطويل لمجلس السكان الدولى في مصر، ونتطلع لمواصلة العمل والشراكة من أجل تحسين حي

 .ورفاهة الشعب المصري

 

 جوليا بونتينج 

 نيويورك/  رئيس مجلس السكان 
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 وتقدير شكر

ما كان له أن يخرج إلى دائرة الضوء بدون دعم والتزام العديد ( SYPE 2014)مصر  في والشباب النشء إن مسح

خالل مراحل البحث أشرف العربي لما قدمه من دعم / من األفراد والمؤسسات وعلى رأس هؤالء معالي الوزير

كما قام فريق العمل بالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تحت . المختلفة واإلهتمام الكبير باالستفادة من نتائجه

أبو بكر الجندي بعمليات جمع البيانات وإدارة األنشطة المتعلقة بالمسح بكفاءة فائقة، كما / قيادة وإشراف سيادة اللواء 

 . مات قيمة أثناء المراجعة والقيام باإلختبار القبلي الستبيان المسح، فلهم جميعا منا كل الشكر والتقديرقدم الفريق إسها

حسب )كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعديد من المنظمات والهيئات لما قدمته من دعم مالي لهذا المسح وهم 

، (سيدا)الدولية  التنمية أجل من للتعاون السويدية وكالةالدولية، وال للتنمية األمريكية الوكالة( الترتيب األبجدي

 األمم المكتسب، وبرنامج المناعة نقص لفيروس المشترك المتحدة األمم اإلنمائي، وبرنامج المتحدة األمم وبرنامج

 مماأل للمرأة، وصندوق اإلنمائي المتحدة األمم األمريكية، وصندوق تينيسي والية للمتطوعين، وجامعة المتحدة

 والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم للسكان، ومنظمة المتحدة األمم ، وصندوق(اليونيسيف) الطفولة إلغاثة المتحدة

 .فورد صلتك، ومؤسسة العالمية، ومؤسسة الصحة ، ومنظمة(اليونيسكو)

والشركاء، والشباب الذين ساهموا  وال يفوتنا في هذا السياق أن نتقدم بعميق اإلمتنان للمسئولين الحكوميين، والباحثين،

من خالل سلسلة من اإلجتماعات التشاورية التي  9360في تحديث إستبيان مسح النشء والشباب في مصر لعام 

راجي أسعد أستاذ السياسة العامة في جامعة مينسوتا / ونخص بالشكر الدكتور. 9360عقدها مجلس السكان في ابريل 

تب مجلس السكان لغرب آسيا وشمال أفريقيا الذي بدأ مسح النشء والشباب في عام والمدير اإلقليمي السابق لمك

كما نقدم خالص الشكر . 9360و 9332، واستمر في تقديم الدعم الفنى في المراحل التي مر بها كٍل من مسح 9332

امعة تينيسي وفريقه من برايان باربر في مركز دراسات الشباب والنزاع السياسي بج/ والتقدير لما أسهم به الدكتور

المعاونين في مشروع ممول من قبل مؤسسة جايكوبس إلسهاماتهم الكبيرة لوحدة قياس المشاركة المدنية في مسح 

والشركاء بمنظمة األمم المتحدة لما قدموه من دعم  الزمالء كما نشعر باإلمتنان العميق لجميع. 9360النشء والشباب 

 .فني لهذا المسح

هذا المسح تحت إشراف برنامج الفقر والنوع والشباب بمجلس السكان الدولى بمصر ونحن إذ نتقدم  وقد تم إجراء

رانية رشدي مديرة البرنامج لقيادتها بكل جدارة وإقتدار لكافة أنشطة هذا المسح وإعداد / بشكر خاص للدكتورة 

مايا / في هذا التقرير، ونخص بالذكر الدكتورةونعرب عن عميق االمتنان لكل المؤلفين الذين ساهموا . التقرير النهائي

علي راشد لقيامه / والشكر موصول إلى األستاذ. سيفريدنج التي راجعت ونقحت بعناية المسودات األولية لهذا التقرير

 .آية الدفراوي لتقديمها الدعم اللوجيستي واإلداري لهذا المشروع/ بتحليل البيانات، واألستاذة

وكلنا أمل أن . ، نود أن نتقدم بالشكر الجزيل للشباب الذين إستجابوا بصراحة وحماس لهذا المسحوأخيراً وليس آخراً 

تسهم نتائج هذا المسح في وضع سياسات وبرامج تساعد الشباب في مصر على تحقيق أحالمهم وطموحاتهم فى 

 .مستقبل افضل

 

 

 نهلة عبد التواب/ د

 مصر/ ممثل مجلس السكان الدولي 
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 الملخص التنفيذي

 خلفية عامة

مصدرا فريداً  9002وفر مسح النشء والشباب لعام 

يغطي  حيث للبيانات بشأن أوضاع الشباب في مصر

مجموعة واسعة من المجاالت الخاصة بالشباب لالنتقال 

إلى مرحلة البلوغ، بما في ذلك التعليم، والعمالة، والهجرة 

تكوين األسرة، والقضايا االجتماعية، والصحة، و

ونظرا للتغييرات السياسية . والمشاركة المدنية والسياسية

مرورا بثورتي  9002مصر منذ عام  شهدتهاالكبيرة التي 

، فقد صمم مجلس السكان ونفذ 9012يونيو 9011يناير 

من أجل توثيق حالة  9012الدوره الثانية من المسح في 

قام مجلس . ي بعد هذه الفترة االنتقاليةالشباب المصر

السكان بالتعاون مع الجهاز المركزي التعبئة العامة 

واإلحصاء، بجمع بيانات الجولة الثانية من بيانات مسح 

والتى أجرى بها مقابالت مع  9012النشء في مصر عام 

نفس العينة من الشباب الذين أجريت معهم مقابالت في عام 

9002. 

شاب  12092تم مقابلة عينة ممثلة حجمها  9002في عام 

أسرة  11219داخل ( 92-10)وفتاة في الفئة العمرية 

معيشية، تغطي هذه العينة كافة محافظات مصر بما في 

لمسح النشء  9012في دورة . ذلك محافظات الحدود

والشباب تم الوصول واستكمال جمع البيانات لعينة حجمها 

الدورة األولى للمسح  شاب وفتاة من نفس عينة 10211

حيث نتج عن ذلك قاعدة بيانات تتبعية ممثلة . 9002في 

أجريت عملية جمع . على المستوى القومي لفترتي المسح

 9012البيانات الخاصة بمسح النشء والشباب في مصر 

واستمر  9012في المحافظات غير الحدودية في أواخر 

 للوضع األمني في ونظرا .9012حتى شهر فبراير 

المناطق الحدودية فقد تأخرت عملية جمع البيانات في هذه 

وتنتهي في شهر  9012المحافظات لتبدأ في شهر مارس 

 .9012يونيو 

تم استخدم كال دورتي المسح إلعداد هذا التقرير، وفي 

مواضع عديدة تم استخدام البناء التتبعي لقاعدة بيانات 

المسحين للحصول على مقارنات وتصورات لوضع 

لشباب قبل وبعد فترتي المسح فيما يتعلق بالموقف ا

االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وكذلك الحالة الصحية 

 . للشباب خالل هذه الفترة الحرجة من تاريخ البالد

فيما يلي استعراض ملخص لخصائص عينة مسح النشء 

، وأهم المؤشرات الرئيسية، وكذلك 9012والشباب في 

 . ذات الصلةالمقترحة السياسات 

 والشباب للنشءالرئيسية  الخصائص

 4102 في

نظرا الرتفاع معدالت الخصوبة التي شهدتها فترة 

الثمانينيات من القرن الماضي والتي صاحبها انخفاض 

ملحوظ في معدالت وفيات األطفال، فان مصر تمر اآلن 

بمرحلة تحول سكاني وديموغرافي فيما بات يُعرف 

، 9002فطبقا لبيانات مسح ". بابيةشالكتلة ال"بـمرحلة 

ن نسبة السكان في مصر في الفئة العمرية أأظهرت النتائج 

سنة  92-10، والفئة العمرية %19عاما فأقل بلغت  92

 .من سكان مصر% 20حوالي 

سنة  11-10حيث بلغت نسبة النشء في الفئة العمرية 

 92-10مرية من اجمالي السكان في الفئة الع% 2241

بلغت نسبة الشباب  9012ي في أسنوات،  2مرو وب. سنة

سنة، من اجمالي حجم  92-12في الفئة العمرية % 29

-10)سنا حيث زادت أعمار الفئة األصغر . عينة المسح

، فلم يعد لدينا تمثيل لها 9002الذين تم مقابلتهم في ( 12

في ( 22-20)، وكذلك هناك الفئة العمرية 9012في مسح 

، 9002خارج نطاق دورة المسح في ، والتي كانت 9012

 %.1141والتي بلغت نسبتها 

أن حجم الذكور في  9012وقد أظهرت نتائج المسح في 

وفي المقابل بلغت % 2149بلغت ( 22-12)الفئة العمرية 

اليزال األغلبية من الشباب يقطنون %. 2141نسبة االناث 

. 9002كما هو الحال في %( 1041)المناطق الريفية 

زادت نسبة الشباب المقيمين في المناطق العشوائية بينما 

، وفي 9012عام % 241، الى 9002عام % 241من 

المقابل انخفضت نسبة الشباب في المناطق الحضرية الى 

. 9002عام % 2141مقارنة بنسبة  9012عام % 9242

، بلغت نسبة الشباب 9002وكذلك، وكما هو الحال في 

للوجه القبلي، % 2141 في الوجه البحري مقابل% 2941

من الشباب، % 1141ويقطن المحافظات الحضرية نحو 

من الشباب يقيمون في محافظات الحدود في % 141بينما 

9012. 
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 أهم النتائج
 الصحة واألمان

بين دورتي المسح عامي  بعض التحسنشهد قسم الصحة 

التي يمكن البناء عليها، فبصفة عامة  9012و 9002

بنسبة  9002عن  9012يعتبر الشباب انفسهم أصحاء في 

بصحة  ننهم يتمتعوألى إ، حيث أشاروا %2142بلغت 

%( 9242)قل من الثلث أو جيدة جدا، بالمقارنة بأممتازة 

 . 9002في 

للتحرش في الفئة انخفضت نسبة الفتيات الالتي تعرضن 

% 2941لى إ 9002عام % 2241من  92-12لعمرية ا

 11-12)ن الفتيات الصغيرات إومع ذلك ف. 9012عام 

شهدن زيادة طفيفة في التعرض للتحرش الجنسي من  (سنة

 . 9012في % 2242لى إ 9002عام  2142%

الضارة مثل لى جانب السلوكيات إالعادات الغذائية للشباب 

ي رياضة بدنية يعرضهم لعدد من أمارسة التدخين وعدم م

المخاطر الصحية مثل السمنة وأمراض الضغط ومرض 

يشرب %( 2141)أكثر من نصف الشباب . السكر

أكثر  مرات في األسبوع، بينما 2-1المشروبات الغازية 

مرات في  2-1تناول الطعام السريع ي%(  22)من الثلث 

( سنة 22-12)أقل من نصف الفتيات وقد أفاد . األسبوع

ي نشاط بدني، في مقابل نحو ثلثي الذكور أ أنهن يمارسن

(1141 .)% 

روس أظهرت النتائج أن الشباب محدود المعرفة بشأن في

أو طرق انتقال ( HIV/AIDS) نقص المناعة البشري

حيث اشارت نسبة أقل بقليل من ثالثة أرباع . العدوى

عرف عن فيروس نقص المناعة المستجيبين أنها ت

%( 22)، وأكثر قليالً من الثلث %(12)اإليدز /البشري

، بينما العدوى بالفيروس تعرف ثالث أو أربع طرق انتقال

من  للفيروسمن هم على استعداد للتفاعل مع شخص حامل 

 .أقل من واحد من بين كل خمسة المستجيبين الشباب كانوا

أنه قد تم  9012افادت نسبة أقل من المستجيبات في عام 

، %1241مقابل % 1142) 9002نهن، مقارنة بعام ختا

ومع ذلك، فقد رفضت نسبة أكبر من (. على التوالي

 9012المستجيبات اإلجابة على هذا السؤال في عام 

هذا و ينوي سبعة من أصل عشرة شباب ختان %(.  142)

 . بناتهم مستقبال

 

ستة من كل عشرة شباب يعرفون عن وسائل تنظيم األسرة 

بين الذكور  بصورة ملحوظةوكانت النسبة أقل  المختلفة،

نسبة  تعدأيضا، . بين االناث% 19مقارنة بنسبة %( 29)

استخدام وسائل منع الحمل بين الشباب المتزوجين حاليا 

تنظيم سائل للمتوسط القومي إلستخدام وبالمقارنة  منخفضة

حسب مسح السكان الصحي % 2142 وهو األسرة

(EDHS .) 

 

 التعليم

لتحق حوالى احيث . تحاق بالتعليم حاليا شامالاالليعد 

بالتعليم حسب  11-12رية ممن هم فى الفئة العم% 22

ال أنه ما زال يوجد مجموعة ال بأس بها من إ ،9012مسح 

وتباينت نسب . يم االلزاميالشباب لم تستطع إكمال التعل

سنة حسب  11تموا تعليمهم األساسي عند عمر أالذين 

فى حضر الوجه البحري % 11رافية بين المناطق الجغ

 . فى محافظات الحدود% 12إلى 

تويات تعليمية على الرغم من أن الشباب يحظون بمس

ى ن هناك عالقة وثيقة بين مستوأال إأفضل من والديهم، 

فقد بلغت فرصة الشباب لاللتحاق . بناءباء واألتعليم األ

هذه  وترتفع% 19بالجامعة إذا كانت األم غير متعلمة 

فى حالة حصول األم على تعليم % 22النسبة لتصل إلى 

 .جامعي

حققت مصر تقدماً كبيراً  ،على مدى العقود الماضية

لكن سيظل ضمان تعلم . لضمان التحاق األطفال بالمدارس

االطفال ونجاحهم داخل المنظومة التعليمية هو التحدى 

 -حسب وجه نظر الطالب  -يتميز التعليم . الحقيقى

% 20فقد أشار . لوب التلقين عوضا عن التفكير النقديبأس

وذكر  ،من الطالب أن المدرس دائما ما يطلب منهم الحفظ

أنه يتم تشجيعهم من قبل المدرسين لتكوين وجة % 11

فقط من الشباب % 2نظر خاصة بهم، بينما ذكرت نسبة 

 .همئالمدرسين يشجعونهم على إبداء أراأن 

لى الدروس الخصوصية تزداد معدالت االعتماد ع

% 21فبينما ذكر . ومجموعات التقوية بين األجيال الحديثة

أنهم تلقوا ( 22-20)من الفئة العمرية األكبر سناً فى العينة 

دروسا خاصة ومجموعات تقوية إبان المرحلة اإلعدادية 

بين من هم فى الفئة % 10نجد أن  هذه النسبة ارتفعت إلى 

 .11-12العمرية 
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 يفظالتو

تدهورت ظروف عمل الشباب خالل الفترة االنتقالية 

لة بين بصورة كبيرة، فعلى الرغم من تراجع معدل البطا

، 9012في % 1241لى إ 9002في % 1241الشباب من 

 ن هذا التراجع لم يصاحبه زيادة في مستويات تشغيلأال إ

باب زيادة نسبة الش لىإولكن ذلك يرجع باألساس . الشباب

ن يظلوا خارج قوة العمل ليأسهم من امكانية أالذين قرروا 

 .الحصول على فرصة عمل مناسبة

انخفضت نسبة المشاركة في قوة العمل بين الشباب غير 

، 92-12الملتحق حاليا بالتعليم بشكل عام في الفئة العمرية 

مقارنة % 2141حيث بلغت نسبة مشاركتهم في قوة العمل 

انخفضت هذه النسبة بين الذكور . 9012في عام % 22 ـب

 9002في عام % 1142بالتعليم من  غير الملتحق حاليا

في حين انخفضت بين  ،9012في عام % 1242لى إ

 في عام% 1140اإلناث غير الملتحقات حاليا بالتعليم من 

 .9012في عام % 1141لى إ 9002

وعلى الرغم من انخفاض نسبة الشباب ممن هم في الفئة 

غير رسمية من العاملين بأجر بصورة ( 92-12)ية العمر

في عام % 2041لى إ 9002في عام % 2242من 

، لكن مازال عدد كبير من الشباب مرتبط بعمل غير 9012

بدون عقد عمل أو امتيازات التأمينات )رسمي 

لم يرتبط التراجع في مشاركة الشباب بالعمالة (. االجتماعية

 9002طاع الخاص من عام المنتظمة غير الرسمية في الق

بزيادة مماثلة فى نصيب المشاركة بالقطاع   9012إلى 

الحكومى أو العمالة المنتظمة الرسمية بالقطاع الخاص، 

من ) ولكنه ارتبط بزيادة  نصيب العاملين بأجر غير منتظم

من )والعاملين بدون أجر ( %9142لى إ% 9141

 %(.9941لى إ% 1941

االعتماد على ريادة األعمال كحل بديل تم رصد زيادة في 

لدخول سوق العمل أو البقاء به خالل الوضع اإلقتصاى 

 .الصعب أثناء الفترة االنتقالية

أصحاب ( 92-12)زادت نسبة الشباب فى الفئة العمرية 

األعمال والذين يعملون لحسابهم الخاص بين مسحي 

وذلك بين % 1241لى إ% 241من  9012و 9002

٪ إلى 249من الذكور وزادت هذه النسبة من العاملين 

 . ٪ بين العامالت من االناث241

لى عدم إة الشباب المتعطل الذى أرجع ذلك انخفضت نسب

% 2142لى إ 9002في % 1249وفر فرص العمل من ت

نسبة الذكور واإلناث ممن ومع ذلك، فإن . 9012عام 

 لى عدم وجود فرص عمل تتناسب مع خبراتهم أوإأشاروا 

بين % 1241لى إ% 1مؤهالتهم زادت بشكل كبير من 

في حين تضاعفت  نسبة  اإلناث . 9012و 9002عامي 

الالئى أكدن على عدم قدرتهن على العثور  9012في عام 

من المحتمل تفسير ذلك . على وظيفة في مكان عمل مناسب

إلى تزايد اإلحساس بعدم االمان والذى أعقب أحداث كٍل 

 .9012يونيو  20و 9011ر يناي 92من ثورتي 

 الهجرة

الذي  واالقتصادي  السياسياالستقرار  عدم من الرغم على

ن معدالت الرغبة أال خالل الفترة االنتقالية إمصر  شهدته

 مسحي بين الفترة في كثيرا تتغير لم الشباب بينفي الهجرة 

-12فى الفئة العمرية  بلغت نسبة الشباب .9012و 9002

الهجرة خالل الخمس سنوات القادمة ، الراغبين في 92

بينما كانت نتائج . الشباب لمسح 9012 دورة في% 1149

عند السؤال عن الرغبة فى  9002دورة مسح الشباب لعام 

للشباب في الفئة العمرية % 1142الهجرة في المستقبل 

12-92. 

 رغبة أكثر كانوا 92-12 العمرية الفئة فى الذكور الشباب

 اإلناث بنسب بالمقارنة مع( أضعاف ثالثة) الهجرة فى

 أعالها النسبة وقد بلغت. التوالى على% 141و% 9241

 نحو إلى لتصل 92-11 العمرية الفئة فى الذكور بين

للذكور من الفئة العمرية % 1249، مقارنة بنسبة 9141%

 .9012عام  11-92

فى  الذكور الشباب من  الهجرة فى الراغبين نسبة تزداد

فى الريف عن الحضر ( 92-12)الفئة العمرية 

فى الريف، % 9142) كالتالى كانت حيث العشوائياتو

تزداد . (فى العشوائيات%  1149فى الحضر، % 9242

 الفئة فى الذكور من المتعلمين بينالهجرة  فيالرغبة 

 على الحاصلين بين% 2042 لنحو لتصل 92-12 العمرية

بين الشباب % 1149نحو حوالى مقارنة ب الجامعى التعليم

 . األمى

 تدفع التيأهم األسباب  أحد االقتصاديةالعوامل  تمثل

 ثلثي نحو أشار حيث. الهجرةفي  التفكيرالشباب إلى 

من الراغبين فى الهجرة  92-11فى الفئة العمرية  الشباب

إلى عدم وجود فرص عمل كأحد األسباب األساسية لدفعهم 

 الشباب نصفحوالي  أشار بينما الهجرة، فى الرغبةإلى 

بلغت نسبة  بينما البالد، فى الصعبة المعيشية الظروف إلى

الدخل فى مصر عن الخارج كأحد  انخفاضمن ذكر 

 اكتسابرغبتهم فى % 9241 وذكر ،%22األسباب نحو 
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 الظروفن أ الشباب من% 1041 نحو أفادبينما . المال

 فى للرغبة متدفعه التى هى للبالد والسياسية األمنية

 .الهجرة

 الزواج وتكوين أسرة

أظهرت بيانات المسح أن نسبة كبيرة من الشباب الذكور 

يتزوجون في أواخر سن العشرينات وبداية الثالثينات، 

من % 2142أن نسبة  9012حيث أظهرت نتائج مسح 

سنة متزوجون، مقارنة ( 92-92)الذكور في الفئة العمرية 

، في حين نجد أن (22-20)العمرية ٪ في الفئة 1241مع 

يسبق له  عاماً لم 22ربع الشباب الذكور تقريبا البالغ 

لى مرحلة الزواج في سن مبكرة إوتنتقل االناث . الزواج

% 241لى ان نسبة إ 9012رنة بالذكور، فتشير بيانات مقا

من % 2942، ونسبة 11-12من الفتيات في الفئة العمرية 

من % 1941، ونسبة 92-11ية االناث في الفئة العمر

من % 1242، وأخيرا 92-92االناث في الفئة العمرية 

 . متزوجات 22-20االناث في الفئة العمرية 

ما زالت الفتيات في المناطق الريفية تواجه خطر الزواج 

لى انه من بين المتزوجات في الفئة إالمبكر، فتشير النتائج 

ممن يعشن في % 92، ُوجد أن نسبة (22-20)العمرية 

سنة،  11ريف الوجه القبلي كن قد تزوجن قبل بلوغ سن 

من المتزوجات فى ذات الفئة % 1149مقارنة بنسبة 

 .العمرية في ريف الوجه البحري

لى أن الشباب غير المتزوج إ 9002أشارت البيانات عام 

طفل  941يرغب في انجاب ( 92-12)في الفئة العمرية 

في عام . 9012في عام  942فى المتوسط، مقارنة بـ 

أكد الشباب المتزوج من نفس الفئة العمرية على  9002

 241طفل فى المتوسط، مقارنة بـ  941رغبتهم في انجاب 

 .9012في عام 

 المشاركة المدنية والسياسية

ازدادت نسبة المشاركة فى االنتخابات بين الشباب منذ عام 

حق لهم  ممنفقط من الشباب % 11، حيث أشار 9002

لى أنهم قاموا بالتصويت فى إ، 9002التصويت فى مسح 

 القوميةوقد زادت معدالت االقبال على االنتخابات . السابق

في االستفتاءات واالنتخابات % 12لى إ% 29لتتراوح بين 

 .9019و  9011التي حدثت بين عامي 

من الشباب أنهم شاركوا فى أنشطة % 142أفاد نحو 

تظاهرين، إضراب، المساهمة مظاهرات، دعم م)سياسية 

فى اللجان الشعبية، تنظيم أو االشتراك فى حمالت 

مقابل % 1241وارتفعت النسبة بين الذكور (. انتخابية

 %. 142اإلناث بنسبة 

التزال معدالت مشاركة الشباب في األنشطة التطوعية 

في عام % 941منخفضة للغاية، حيث بلغت النسبة 

، %241لى إلتصل  9012، وقد زادت قليال عام 9002

وذلك عند سؤالهم عند المشاركة في أي نشاط تطوعي في 

، او المشاركة في أي نشاط 9002السنة السابقة للمسح في 

 .9002تطوعي منذ تم مقابلته في 

لى إدام الشباب لالنترنت بشكل ملحوظ زادت نسبة استخ

، 9012عام  92-12من الشباب في الفئة العمرية % 92

 . 9002فى مسح % 10حو اقل من مقارنة بن

تم سؤال الشباب لتحديد اثنين من أهم القضايا المستقبلية 

التى البد أن تهتم بها الدولة، وجاءت النتائج مؤكده على أن 

، المواطنينيرون ضرورة رفع مستوى معيشة % 1142

بينما تمثلت القضية الثانية فى أهمية مكافحة الفساد بنسبة 

الشباب عن أهم القضايا التى وعند سؤال %. 2942

إلى % 12يعتبرونها تحدياً لمصر في الوقت الحالي، أجاب 

أن انعدام األمن واألمان هو التحدي األول، بينما أشار نحو 

منهم إلى أن األزمة االقتصادية تعد ثانى تحدي % 20

 .لمصر حاليا

 1من ن يعطوا تقييما على مقياس أوعند سؤال الشباب 

حول احساسهم تجاه مستقبلهم ( األحسن) 10لى إ( األسوأ)

ومستقبل البالد في غضون خمس سنوات من وقت المسح، 

 تجاه المستقبلإلى حد ما أظهرت النتائج ان الشباب متفائل 

بالنسبة لمستقبلهم هم شخصيا  حيث كان متوسط اإلجابة

 .142وبالنسبة لمستقبل البالد  141

آراء وتوجهات الشباب حول أدوار 

 ع اإلجتماعىالنو

تشير بيانات المسح أن توجهات النوع االجتماعي بشكل 

عام مازالت تتسم بالتحفظ بدرجة كبيرة بين الشباب 

، تؤكد نتائج  9002المصري، وكما كان الحال فى مسح 

على أن الشباب الذكور هم األكثر تحفظا من  9012مسح 

 .نظرائهم من اإلناث

شباب نحو المساواة وكشفت النتائج عن توجه مزيد من ال

بين الرجال والنساء في الحصول على التعليم وحق 

التصويت في االنتخابات وحق المرأة في الطالق أو الخلع، 

من المستجيبين ممن تتراوح اعمارهم % 2141حيث أيد 

المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، كما  92-12بين 
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٪ 1142 ٪ على حق المرأة في التصويت، وأيد1142وافق 

 .حق المرأة في طلب الطالق أو الخلع

 في المرأة حق المستجيبين غالبية تأييد من الرغم على

 ،(9012في % 1142مقابل  9002في % 1241) الطالق

 ينظر ال المطلقة المرأة أن لىإ تشير المسح نتائج ان اال

 أن نجد حيث المصري، المجتمع في إيجابي بشكل اليها

 تتراوح ممن 9012 عام فى( ٪1241) العينة ثلثى

حترم ييشعرون بأن مجتمعهم ال  92-12 بين أعمارهم

 .ةالمطلق المرأة

 ضد العنف تبرر الشباب منكبيرة  نسبة هناكلألسف 

 الشباب ثلتي يعتقد حيث. معينة سياقات في وذلك المرأة

 تتراوح وممن 9012 مسح في العينة أفراد من( 1242٪)

 يضرب ان حقه من الرجل أن ،92-12 بين أعمارهم

٪ 2242 وافق كما، . "آخر رجل معتحدثت " إذا زوجته

على أن المرأة تستحق أن تتعرض للتحرش  الشباب من

 ".استفزازية"الجنسي في حالة ارتدائها مالبس 

 مالحظات ختامية وتوصيات 

 9012يتمثل الهدف الرئيسي لمسح النشء والشباب لعام 

 والمعرفة عن الشباب وتحديدتحديث المعلومات في 

 الجديدة السياسية البيئة في بالنسبة لهم األهمية ذات القضايا

لى دعم صانعي يهدف كذلك مسح الشباب إ .البالد في

تبني سياسات وبرامج تنموية السياسات ومتخذي القرار ل

وتمكينه من لى رفع قدرات الشباب المصري تهدف إ

 .أفضلتحقيق آماله وطموحاته في مستقبل 

ن النتائج التي توصل إليها التقرير تشير إلى عدة مجاالت إ

تستحق االهتمام بغية العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا 

فمن الواضح أن الظروف االقتصادية . للشباب في مصر

قد أثرت على  9011منذ  التي مرت بها البالدالصعبة 

باإلضافة إلى ضعف سوق العمل . الشباب بشكل خاص

جاته، فان تصورات الشباب للتحديات واألولويات ومخر

شاغال قويا لهم وذلك  والبالد تمثلالتي تواجه جيلهم 

وفي ظل هذه الظروف، فانه يجب أن . لضمان سبل العيش

حتل ضمان فرص عمل أفضل للشباب أولوية رئيسية ي

 . لصانعي القرار

 وكذلك 9012وعالوة على ذلك، تشير نتائج مسح الشباب 

أن هناك فئات سكانية من الشباب في مصر إلى  9002

. من حيث الفرص األساسية الذين هم دائماً األكثر حرماناً 

عاني من يفي المناطق الريفية  - اصة االناثوخ - الشباب

في التعرض زيادة وضعف مخرجات النظام التعليمي، 

مثل الزواج المبكر، وختان اإلناث،  الضارةلممارسات ل

ستويات المشاركة في الحياة السياسية انخفاض مكذلك و

أيضا  مقيدات والفتيات الشاباتومما يذكر أن  .والمدنية

العديد من الشباب فيما  يتبناهاالمحافظة التي  باإلتجاهات

. يتعلق بأدوار النوع االجتماعي داخل وخارج المنزل

 تقوم حاليا باستهدافوعلى الرغم من أن برامج التنمية 

رماناً، فان سياسات لتعزيز المساواة في السكان األكثر ح

الفرص لجميع الشباب تُعد وسيلة أكثر استدامة وبعيدة 

 .مستقبل الشباب نحو األفضلالمدى لتغيير 

 9012وفي النهاية، يعرض مسح النشء والشباب في 

 المستوىوألول مرة، صورة ألوضاع الشباب، على 

 لمشاركة الشباب في العمليات السياسية القومي

وبينما كان هناك . واالجتماعية التي ستشكل مستقبل البالد

في مشاركة الشباب في االنتخابات، هذه  اً كبير اً تحسن

التحليالت تشير إلى أن العديد من الشباب ال يزال ال 

يشارك في األشكال األخرى للتفاعل مع الحياة المدنية مثل 

العمل التطوعي، وعضوية المجموعات االجتماعية، 

فمن أجل . نقاش االجتماعي حول األحداث الجاريةوال

يجب تمكين الشباب في مصر،  النهوض بمستقبل الشباب

من أجل المشاركة الفعالة في البرامج والسياسات الني 

 .تخص مستقبله

 

 رشدي رانيه

 سيفيردنج مايا
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  الشباب في مصرحول مسح النشء و
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  عامة نظرة

 فترة( SYPE) 9002 عام مصر في للشباب والنشء السكان مجلس مسح منذ مرت التي الخمس لقد كانت فترة السنوات 

 في بدور نشط البالد أنحاء جميع من الشباب حيث قام المصري، للشباب تاريخيا عاما 9022 وكان عام. األمة لشباب مضطربة

 للتنديد منبرا تأسس لهم ،9022 عام أوائل في نشاط شباب الثورة في مصر خالل ومن .ن من ينايرثورة الخامس والعشري

 يكن الذي لم الصوت إن مثل هذا. والفرص والمساواة والعدالة الحرية في بحقوقهم والمطالبة والسياسي، االجتماعي بالتهميش

 ذلك في بما ،9002أوضحها مسح النشء والشباب عام  لتيا التحديات من عديد حول ألقي بظالله مصر في للشباب مثيل له

 والسياسية، الشباب المدنية وانخفاض مشاركة الصعبة، العمل وظروف الشباب، الحتياجات يستجيب الذي ال التعليمي النظام

 .دالرش مرحلة إلى انتقالهم حول األساسية المعلومات إلى الشباب من الوصول تحرم التي االجتماعية والبيئة

وصاحب هذه التقلبات والتغييرات  ،9022 العام السلطة، منذ في والتغييرات السياسية التقلبات من عديد مصر لقد شهدت

 السنوات فمن المؤكد أن ذلك، على وعالوة. االنتقالية الفترة خالل شكلت جل األحداث مستمرة واحتجاجات مدنية اضطرابات

 إلى الثورة بعد السياسي االستقرار عدم أدى فقد. العمل ولسوق مصر في القتصاديةا للرفاهية كانت مكلفة الماضية األربع

 ديون ومع أزمة المصري، الجنيه قيمة وانخفاض لألجانب، المملوكة جانب الشركات من واسع نطاق على االستثمارات سحب

 اإليرادات في هائل انخفاض إلى مضطربال هذا المناخ أدى. لتجنبها تكافح تزال الدولة المصرية والتي ال األفق في تلوح

 في أخرى ودول ليبيا من المهاجرين من كبيرة أعداد عودة هذا إلى جانب،. السياحة مثل قطاع معينة، اقتصادية لقطاعات

المصري  العمل سوق على سلبا مما أثر" العربي الربيع" من المتضررة المنطقة
2
يسفر الركود االقتصادي  أن المتوقع ومن. 

 سياق في الرسمي، غير معدالت التشغيل وزيادة الوظائف نوعية في تدهور استمرار عن وري الناتج عن هذه األوضاعالث

 .الجدد الشباب على صعبة بالفعل كانت التي العمل سوق ظروف

 في أخرى نبلدا فعلي غرار. من ذلك بالنسبة للشباب المصري أسوأ وقت في تأتي أن يمكن ال االقتصادية التحديات إن هذه

 أكبر الشباب من السكان عدد أن يعني مما ،"الشباب تضخًما في فئة" على المستوي الديموغرافي حاليا تشهد مصر المنطقة،

 Elbadawy) السابقة باألجيال بالمقارنة المتعلمين تعليًما عاليًا ارتفاع أعداد من الرغم وعلى. األخرى العمرية الفئات من بكثير

 ،9022 انتفاضات عام قبل وحتى. االقتصادي االستقرار لتحقيق السكان الشباب ما تزال تناضل من الفئة ذهإال أن ه ،(9002

 فمن ولذلك(. UNDP and INP 9020)٪ 20 يقدر بحوالي مصر من العاطلين عن العمل على مستوي الدولة كان شباب

 كانوا إذا وعما المالئم، غير االقتصادي ا المناخظل هذ في المصري األن يتعامل الشباب عن كيف السؤال بمكان األهمية

الرئيسية في  التحوالت واستكمال االقتصادي تحقيق االستقالل من أجل للعمل الالزمة المهنية الفرص إلى الوصول على قادرين

 األخرى المجاالت في ابللشب جديدة آفاقا فتحت قد االنتقالية الفترة فإذا كانت نفسه، الوقت وفي. أسرة وتكوين كالزواج الحياة

 والمشاركة الشباب المتعلقة بتشغيل فإن األسئلة المدنية؛ والحياة والسياسة اإلعالم وسائل مع الروابط تعميق أبرزها من الحياة،

 انتقال الشباب تشكل التي والقرارات المؤسسات في المحتملة التغيرات مع جنب إلى جنبا المضطرب، هذا العصر في المدنية

وتوقعاتهم  الشباب واتجاهات والزواج، والهجرة، التعليم، ونوعية الصحية، الرعاية على والحصول كالصحة الرشد، مرحلة إلى

 .أفضل لها فهم إلى التقرير هذا يسعى ما كل هذه األسئلة هو بالحياة، الخاصة

 ألوضاع الشباب وبعدية قبلية صورة على للحصول فريدة فرصة لنا البيانات التتبعية لمسح النشء والشباب في مصر وتوفر

9022 يناير ثورة قبل عامين من أقل فمنذ. الحرجة الزمنية الفترة هذه خالل والصحية والسياسية، واالجتماعية، االقتصادية،
9
، 

 تهم التي الرئيسية المجاالت حول عديد من ، والذي من خالله تم جمع بيانات9002مسح النشء والشباب في مصر  تم إجراء

والسياسية  المدنية والمشاركة االجتماعية، والقضايا األسرة، وتكوين والصحة، والهجرة، والعمل، التعليم، ذلك في بما الشباب،

                                                           
(
 

 المثال، سبيل على انظر،. واألجنبية المحلية اإلعالم وسائل في واسع نطاق على الثورة بعد المصري القتصادالذي حدث ل تباطؤتم تغطية هذا ال 

 :تايمز نيويورك صحيفة

http://www.nytimes.com/9022106120/world/middleeast/20egypt.html?emc=eta2 

 
 .م002 تم إجراء مسح النشء والشباب في مصر في مايو   

http://www.nytimes.com/2011/06/10/world/middleeast/10egypt.html?emc=eta1
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 السكان مجلس صمم م،9002 بعام مقارنة الثورة بعد فيما االنتقالية الفترة خالل تعامل الشباب المصري كيفية وللتعرف على 

 عام في مقابلتها التي تم الشباب عينة مقابلة نفس حيث أعيدت ،9022 عام لنشء والشباب في مصرمسح ا من الثانية المرحلة

 يناير 92 ثورة وما بعد قبل ما فترات تغطي من البيانات التتبعية التي مجموعة على وقد مكن ذلك من الحصول. 9002

 9022 النتائج التي تم جمعها في مسح عام ارنةمق خالل ومن. زمنية فترة لكل الوطني الصعيد بعينات ممثلة على ،9022

 في الشباب بها تغير التي الطرق حول موسعة رؤية على أمكننا الحصول ،9002بنتائج مسح النشء والشباب في مصر عام 

سح الم وتنفيذ مسح النشء والشباب في مصر عينة لتصميم االستهاللي وصفًا الفصل ويقدم هذا. االنتقالية الفترة خالل مصر

 سنة في 2 - 2 بين أعمارهم تتراوح الذين للشباب األساسية خصائص الخلفية االجتماعية على الضوء كما يسلط التتبعي،

 بعد الالحقة وتعالج الفصول. 9022 عام في مصر في الشباب أوضاع عن عامة خلفية توفير أجل من 9022 عام في مصر

 .مصر في النتقاليةا الفترة أثناء للشباب مهمة موضوعات محددة ذلك

 تصمم المسح وإجراءات تنفيذه 1-1

 92سنوات إلى  20من  أعمارهم تتراوح الذين الشباب (9002)مسح النشء والشباب في مصر  من األولى استهدفت المرحلة

 أجل من العمرية الفئة لهذه المسح فريق وكان اختيار". المراهقين"و" الشباب" من فقد أشتمل المسح على كال وبالتالي سنة،

 سن تأخر ظاهرة أن نحسب الطويلة كما أتاحت لنا هذه الفترة الرشد، مرحلة إلى انتقالها حتي كاملة فترة عبر الشباب تتبع

ولقد بنيت مجموعة (. Assaad and Barsoum, 9007) المنتج العمل إلى االنتقال تأخر األحيان، بعض وفي الزواج،

من ( سنة 2 -22 األن ما بين أعمارهم تتراوح والذين)نفسها  الشباب عينة مقابلة ةإعاد على 9022البيانات التتبعية لمسح 

 .مصر محافظات جميع من 9002 مسح في مقابلتهم تمت الذين

 عينة المسح 2-2-2

الكيفية التي تم بها  لفهم عينة المرحلة السابقة من مسح النشء والشباب في مصر ضروريًا لتصميم الموجز يعد الشرح

بشكل فريد؛ حيث جاء ممثال  مسًحا شامال 9002ويمثل مسح عام  .9022عينة المرحلة الحالية من مسح الحصول علي 

 إلدراج خصيصا وصمم الخمسة، الحدودية المحافظات ذلك في بما مصر، محافظات جميع وغطي للمستوي الوطني،

مع العلم بأنه  (.العربية العشوائيات باللغة وأ) الفقيرة األحياء باسم أيضا تعرف والتي الرسمية، غير الحضرية المستوطنات

 تصميم وقد تم. المسوح واسعة النطاق إال في النذر اليسير في العشوائية والمناطق الحدودية المحافظات تغطية كل من ال يتم

 في الستة الكبرى للمناطق اإلدارية ممثلة لتكون أيضا ولكن الوطني، ممثلة فقط على المستوي البيانات ال تكون بحيث العينة

 وريف الوجه البحري، مصر، بصعيد الحضرية والمناطق مصر، بصعيد الريفية المناطق الحضرية، المحافظات: مصر

 .الحدودية والمحافظات وحضر الوجه البحري،

 ألوليةا المعاينة وحدات باستخدام العينات أخذ وقد تقرر. المراحل عينة طبقية، وعنقودية متعددة 9002مسح  وتعد عينة

(PSUs )الوطني التعداد والمستندة إلى واإلحصاء، العامة للتعبئة المركزي الجهاز يقدمها التي الرئيسية العينة من المستمدة 

 926و الريفية، المناطق أولية من معاينة وحدة 2 9 منها وحدة معاينة أولية، 222 من 9002مسح  ويتألف. 9006 عام

والقري  الكبيرة القرى بين األولية في الريف بالتساوي المعاينة وحدات تقسيم وتم. الحضرية المناطق أولية من معاينة وحدة

 العشوائية المناطق اختيار تم وقد. الحضرية شبه والتركيبة الريفية السكانية التركيبة لتنوع دقيق تمثيل أجل من الصغيرة،

 ,IDSC) المصري رئاسة الوزراء بمجلس تخاذ القرارالمعلومات ودعم ا وضعت في دراسة سابقة من قبل مركز قائمة من

9008 .) 

المعلومات ودعم  مركز مع بالتعاون وتجهيزها 9002مسح النشء والشباب في مصر لعام  بيانات جمع عملية أجريت وقد

المركزي أسرة معيشية تم اختيارها في العينة األساسية من قبل الجهاز  79 22ومن بين . الوزراء بمجلس اتخاذ القرار

 تقنية وباستخدام للمشاركة في المسح، المؤهلين من الشباب 90.900 كان هناك ،9002للتعبئة العامة واإلحصاء لمسح 

Kish grid  مع  المقابالت أجريت وفي المجمل،. مشارًكا من إجمالي المشاركين المحتملين 26062 قوامها عينة تم تحديد

                                                           
 
 (.0 0 )م، يمكنك الرجوع إلي مجلس السكان 002 في مصر  ولمزيد من المعلومات حول مسح النشء والشباب  
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 بعد الخروج الذي تم في البداية للشباب الذين مشارًكا، 26062 الشباب الكلية مشارًكا من عينة 22092 عينة مكونة من

البيانات  جمع في فترة في التطبيق أو الذين لم يكونوا موجودين المشاركة رفضوا
2
. 

 مشارًكا 22092 األصلية العينة من جزءا كانوا الذين نفس عينة الشباب هي 9022كانت عينة مسح النشء والشباب عام 

 البيانات جامعو تمكن ،9002 عام في مقابلتهم تمت الذين من الشباب 22092 بين ومن. 9002 عام في المسح شملها لتيا

سنة  2 -22ممن يقعوا في الفئة العمرية ( ٪79.6) 20226 من مقابلة 9022خالل مسح 
2

من  ممكن جهد كل بذل وقد. 

 عام مقابلة منذ أماكنهم غيروا الذين المؤهلين الشباب أو1 و يةاألسر المعيش مع الخاصة باالتصال المعلومات أجل تعقب

9002
6

تغيير محل إقامة  أو( ٪2)بعض األسر المشاركة  لرفض راجًعا في األساس التناقص الطبيعي في العينة وكان. 

٪ 62 اكفقد كان هن ،2-2 وكما هو موضح بالشكل. 9022 عام في مما أدي إلي عدم التمكن من تعقبهم( ٪22) البعض

 في ،9002 المعيشية األصلية التي كانت في مسح ما يزالون يقطنون داخل األسر تمت مقابلتهم الذين األشخاص من تقريبا

يقطنون في أسر منفصلة  ٪ 29.6 حين كان هناك
7

حتي تتالءم مع عينة مسح  االستجابة عدم احتمالية تم حساب أوزان. 

 بعد التناقص الطبيعي في العينة 9022
8
.  

 0202نتائج مقابالت مسح النشء والشباب في مصر  1-1شكل 

 

  

                                                           
 
 .0 0 وأوزان العينة، أنظر مجلس السكان  002 لمزيد من التفاصيل حول عينة مسح النشء والشباب في مصر   

 
. التقرير هذاتحليالت  في تالحاال هذه تدرج لم، ومن ثم ف  0 أثناء إجراء المقابالت الخاصة بمسح     سن دون المستجيبين بأنهم بعضقد أفاد  

 .بالضبط أعمارهم من التحقق بعد النهائي التقرير فيوإن كان يمكن إدراجها 

 
عدم تواجدهم أثناء تطبيق ) إلي ،  0  عاممسح النشء والشباب في مصر  البيانات جمع مرحلة خاللويرجع السبب في عدم إجراء المقابلة معها  

 .ال في األسرة المعيشية األصلية أو في األسر المعيشية المنفصلة الشاب المؤهل للتطبيق عليه غير متواجد كان إذاأو ( استبيان األسرة علي سبيل المثال

 
لخروج واحد على األقل من  نتيجة تشكلت التيألسرة المعيشية ا اباعتباره م  0 المنفصلة في مسح النشء والشباب التتبعي عام  األسرة تعريف تم 

 .م002 وتشكيل أسرة جديدة بعد مقابلة عام  002 أسرتها األصلية التي تم مقابلتها في مسح / لين من اسرتهالشباب المؤه

 
في  الحاالت هذهوتم وضع . المؤهلين الشباب من شخص وفاة أو الهجرة بسبب المفقودين عداد فيكان هناك عدد قليل جًدا من الحاالت التي كانت  

ربما    0  عام في هاتتبع من نتمكن لم التي األسرهذه  ا منبعضً  أنإننا نتصور ف ذلك، ومع". موجودةال غير الفردية" فئة الحاالت أو" األسرة" فئة

 (.   0 )لمزيد من المعلومات حول حساب األوزان يرجى مراجعة رشدي .األسرة أفرادأحد  وتم أو الهجرةهذا الفقد راجًعا إلي  يكون

61 13 
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 فرد تمت مقابلته في االسرة األصلية

 فرد تمت مقابلته في أسرة مشتقه

 استوفيت جزئيا

 رفض الفرد المؤهل

 رفض األسرة للمقابلة

 عدم تواجد الفرد المؤهل

 عدم العثور على األسرة

 المنزل خالي او تم ازالته

 اسباب اخرى لعدم االستيفاء
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 تصميم االستبيان 2-2-9

 وإعداده تطويره تم والذي ،9002 مسح على األول المقام في 9022 مسح النشء والشباب في مصر لعام استبيان يستند

 ذات القضايا حددت التيو شبابال مع مقابالتالو الجماعية البؤرية مناقشاتخالل ال من كيفية ُجمعت بيانات باستخدام

 من موضوع كل بحثل والخبراء الشركاء مختلف مع التشاورب مجلسال فريق قام ذلك، إلى وباإلضافة. للشباب األهمية

 فيو. 9002 استبيان صقلبهدف مزيد من  (األدبيات)وأنهي استقراء التراث البحثي  المسح غطيهاي التي الموضوعات

 القليوبية محافظات من م إجراء دراسة استطالعية على عينة مختارة من وحدات المعاينة األوليةت النهائية، شبه المرحلة

 جمع في البدء قبل األداة صقل المسح علي فريق ، وقد ساعد كل ذلك9002 عام من مارسخالل شهر  والجيزة والقاهرة

 .الوطني مستوى على البيانات

 على واستبيان المستجيب، على يركز فردي واستبيان األسرة المعيشية، بياناست: استبيانات ثالثة 9002 مسح تضمن ولقد

المحلي  المجتمع مستوى
2

 االقتصادية- واالجتماعية الديموغرافية الخصائص إلي تقييم األسرة المعيشية يهدف استبيان. 

 .التي تم مقابلتها األسرة في البالغين مع أحد أو األسرة رب وتم تطبيق هذا القسم من االستبيان مع المبحوث، ألسرة

وللجنسين وهي علي  العمرية الفئات لمختلف خصيصا مصممة نسخ ستة من 9002 في مسح الفردي االستبيان يتكونو

 العمرية الفئة في الذكورو ،سنة22-20 في الفئة العمرية من اإلناثو ،سنة22-20 في الفئة العمرية من الذكور: النحو التالي

 الالتي واإلناث ،سنة 92-99 أعمارهم تتراوح الذين الذكورو ،سنة 92-22 من العمرية الفئة في ناثاإلو ،سنة92-22 من

 أنماط باستخدام االستبيان لكل نسخ شاملة ةواحد نسخة تصميم قررنا ،9022 عام فيو. سنة 92-99 بين نأعماره تتراوح

 التعليم: التالية الرئيسية المجاالت 9022و 9002حي في مس الفردية االستبياناتوقد غطت . الحاجة دعت كلما لالنتقال

 .والسياسية المدنية والمشاركة والهجرة، والصحة، األسرة، وتكوين والعمل

 9002مسح النشء والشباب لعام  استبيانات تحديثفي  السكان مجلس فريق بدأ ، 902 عام وأوائل 9029 عام أواخر في

ومع من تكرر  الشركاء من عديد مع التشاور ستبيان الفردي وذلك من خاللواال الخاصة باستبيان األسرة المعيشية

استخدامهم للمسح 
  

استبيان األسرة  ويتضمن. االستبيانين ينهذ من شموال أكثر نسخة كانت نتيجة هذه المشاوراتو. 

كما . االنتقاالتو ةاألسر ودخل ،المالية والتحويالت ،الهجرة عن إضافية معلومات 9022المعيشية في المسح الحالي 

 92 ثورة منذ الناشئة الجديدة القضايا تغطي التي األسئلةمجموعة من  9022في مسح  الفردي االستبيان إلي أيضا يفتأض

 المدنية المشاركة: هي مجاالت أربعة على ركزت والتي المدنية، المشاركةب القضايا المتعلقة سيما ال، و9022 يناير

 والمخاطر، والعنف، الصحة،أما فيما يتعلق ب. والتدين الجنسين،بين  دواراأل اتجاهاتو معية،المجت والقيم والسياسية،

 لشبابا سالمة ت بهاتأثر التي كيفيةلل واسعة صورة على لحصولا وذلك بهدف ها بشكل جوهريتحديث تموالسالمة فقد 

ديالجس والعنف والتحرش، صحية،ال لمخاطرل تعرضهم ذلك في بما الثورة، خالل
   

. 

 واالستبيانات األسرة المعيشية الكامل اختبار قبلي تم خالله تطبيق استبيان يومين لمدة أجري ، 902 عام من يونيو فيو

 زينب السيدة في الفقيرة واألحياء الحضرية المناطق في أسرة من األسر المقيمة 60 القبلي االختبار هذا وشمل. الفردية

                                                           
2
وهذا االستبيان لم يتم تطبيقه باعتباره جزء . م لتقييم خصائص المجتمع المحلي للمبحوثين002 لمستوي المجتمعي في تم استخدام االستبيان علي ا 

 .الميزانية على المفروضة القيودم بسبب   0 من مسح 

 0
 الشركاء ومع المختلفة، سحالم حقول من حقل كل في الخبراء مع التشاورية االجتماعات من مجموعة ،  0  ابريل في السكان مجلس فريق عقد 

 من تمكننا المسح وحدات من وحدة لكل إضافية تغذية علي الحصول يهدف وذلك المسح بمحاور الصلة ذات الوزارات من مسئولين ومع والمانحين،

 االستبيان تصميم تحسين في األثر بالغ االجتماعات لهذه وكان. المسح نسخة تحديث

  
 للحصولللتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي الجهاز إلى  0 المنقحة من استبيان مسح النشء والشباب  النسخة ميقدتم ت أغسطس،شهر  أوائل فيو. 

 إجراء مسح على الموافقة تمت ،002  عام في الحال كان كماو ذلك، على وعالوة. وجيزة فترة بعد منحت والتي ،بالتطبيق القانونية الموافقة على

 على تجرى التي وتراجع هذه اللجنة البحوث. الميداني العمل في إجراءات بدء قبل( IRB) السكان لمجلس المؤسساتية ةالمراجع لجنة قبل من   0 

ويعد ذلك من . تهرفاهي أو المشارك بسالمة ضرت ال لمشاركةهذه ا وأن أخالقيا، الميداني العمل هذا في المشاركين مع التعامل يتم أن لضمان اإلنسان

 .مسح النش والشباب في مصر مع الحال هو كما القصر، دراسة على البحث ينطوي عندما خصوصاواألمور المهمة 
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 اإلشكالية األسئلة وتحديد كاملةال للمقابلة المتوقعة للمدة الزمنية مجلسال تحديدفي  القبلي ختباراال هذا ساعدوقد . وعابدين

 .تعديل لكل ذلك جرىوبناء علي نتائج هذا االختبار القبلي  االستبيانات، في غير الواضحة اإلحاالت وأنماط

 جمع البيانات ومعالجتها  -2-2

العامة  للتعبئة المركزي الجهاز مع بالتعاونم 9022الخاصة بمسح النشء والشباب في مصر  البيانات جمع عملية أجريت

 ومع. 9022 فبراير شهر حتى واستمر  902 عام أواخر في الحدودية، غير المحافظات في الميداني العملبدأ . واإلحصاء

من  المسح بيانات جمعوقد بدأ . المحافظات ههذ في التطبيق تأخرفقد  الحدودية المناطق في األمني لوضعل ونظًرا ذلك،

 .9022 يونيو شهر في وانتهى 9022 مارسفي شهر  الحدودية المحافظات

 وشارك في هذا التدريب الميدان، في للعاملين أسبوع لمدة تدريبًا المسح فريق أجرى ، 902 من عام يونيو شهر أوائل وفي

للتعبئة العامة  المركزي الجهاز قبل من التدريب استضافة تمت. الميدانيين والمشرفين من القائمين بالمقابالت 222 حوالي

السكان  مجلس قبل من وبمتابعة واإلحصاء
29
 الباحثون الميدانيون خضع الحدودية، غير المحافظات من البيانات جمع وقبل. 

شارك الباحثون  ،9022 سمار وفي.  902 عام من شهر نوفمبر منتصف في أيام أربعة لمدة تنشيطية تدريبية لدورة

 .المحافظات هذه في الميداني العمل إجراء قبل تنشيطية لدورة أخرى مرة الميدانيون

 ميدانية ةفرق 28 شكلت والتي ،للتعبئة العامة واإلحصاء المركزي الجهاز من المباشرة اإلدارة تحت البيانات جمع اكتمل

 جمع ءبد من أسبوعين بعدو. ومراجع ميداني ،قائمين بالمقابلة أربعةو مشرف، من الميدانية الفرق وتألفت. المسح إلجراء

 وإدخال الترميز،و ،والمتابعة التليفونية ،فرق للمراجعة المكتبية الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء شكل البيانات،

وبعد المراجعة  ،على مهام بعينها ربينمدو خبرة ذوي مراجًعا 20 من المراجعة المكتبية، الذي تألف فريقوقد قام . البيانات

 منطقية غيربيانات  أو مفقودة بيانات ال تحتوي علي االستبياناتهذه  أن لضمان الميدان من الواردة اتاالستبيان كلل الدقيقة

وا بدورهم حيث قام تحديدها، تم التي األخطاءفريق المتابعة التليفونية ب بالغإ تم. صحيح بشكل ها اتبعت أنماط اإلحالةوأن

 المتابعة أن هناك تضارب فريق حدد وإذا ما. الصحيحة المعلومات جمعبهدف  الذين تم مقابلتهم واألفراد األسرب باالتصال

 مراقبة لفريق ستبياناال إرسال تم جدا، قليلة حاالت في حدث ما وهذا الهاتف، عبر األسرة ردودو في اإلجابة عن االستبيان

 .قالتحقي من لمزيد الجودة

فرد بتكويد كل األسئلة  22بالجهاز المركزي والمكون من  فريق ترميز البيانات قام االستبيانات، جميع وبعد مراجعة

المفتوحة 
2 

 إدخال واجهة وباستخدام. البيانات جاهزة إلدخال والترميز بعد المراجعة أصبحت جميع االستبيانات وأخيرا،. 

 وأستلم مجلس السكان شريط. البيانات قام فريق اإلدخال بإدخال م،9022من أجل مسح  خصيصا التي صممت البيانات

 .9022 شهر سبتمبر أواخر في المركزي الجهاز من طريق م9022لمسح  المدققة النهائية البيانات

 0212خصائص الشباب في  1-0

 يمكن فترة زمنية ،9022انية والجولة الث 9002تعد فترة الخمس سنوات في عمر عينة المسح ما بين الجولة األولي من المسح 

سوف  القسم هذا فيو. الرشد مرحلة إلى االنتقال عملية خضم في الذين هم ،لسكانا الحياةفي  التغييرات من عديدتتضمن  أن

تقدم عينة الدراسة في العمر  على المترتبة اآلثار ومناقشة ،9022 عام في للشباباالجتماعية  الخلفية خصائص نقوم بتحديث

 .الالحقة الفصول في تحليللا عبر

إلي تحول  األطفال، وفيات معدل في مصحوبًا بانخفاض الذي شهدته فترة الثمانيات، الخصوبة في معدالت أدي االرتفاع

 سكان من٪ 69 كان ،9002مسح النشء والشباب  على وبناء". الشباب تضخم في شريحة"مسببًا  ديمغرافي ملحوظ في مصر

 بين ومن. سنة 92و 20 ما بين أعمارهم تتراوح ممن٪ 20 من يقرب ما وكان سنة، 92 سن حتعند جمع البيانات ت مصر

                                                           
  
اختبار الباحثين  وفي أثناء التدريب تم مناقشة كل سؤال من أسئلة االستبيان الفردي واستبيان األسرة المعيشية بالتفصيل مع الباحثين الميدانين، كما تم 

وفي ضوء نتائج هذا االختبار، باإلضافة إلي أداء الباحثين أثناء فترة التدريب، تم استبعاد ذوى األداء غير المرضي . ريبالميدانين في نهاية أسبوع التد

 .من فريق جمع بيانات المسح

  
اسي، وأكواد في هذه الخطوة، استخدم الفريق األكواد التي وضعها الجهاز المركزي، فيما يتعلق بالمهنة، والنشاط االقتصادي، والمؤهل الدر 

 . والمحافظات( الحي/ الشياخة)المدرسة، ومحل اإلقامة 
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 سنة في 27-20 العمرية الفئة الذين يقعوا في الشباب هي (٪22.7) نسبة أعلى كانت سنة، 92-20 بين أعمارهم تتراوح الذين

ممن تتراوح  ،9022خالل مسح  الشباب نةعي من٪ 29أصبح ما يقرب  المسحين، بين سنوات خمس مرور وبعد. 9002 عام

سنة  92و 22أعمارهم ما بين 
22
، والتي كانت تقع في الفئة العمرية 9002وأصبحت العينة التي كانت صغيرة السن في مسح . 

سنة وهي  2 -0 في الفئة العمرية من  اآلن الشباب من٪ 26.8 كما أصبح حوالي سنة، أصبحت األن أكبر سنًا، 22-20من 

 .م9002التي كانت خارج نطاق تغطية مسح  الفئة

خصائص  في توزيع بالتأكيد يؤثر ،9002 بعام مقارنة ،9022 عام في العمرية الفئة حسب الشباب توزيع في التغيير إن هذا

 على يجب وبالتالي،. العمل سوق في والمشاركة التعليم مستوى مثل العمر، على تعتمد التي للشباب األخرى األساسية الخلفية

 92-22 العمرية الفئة أوساط في وحتى الخلفية األساسية هذه، وفقًا لخصائص الشباب توزيع مقارنة عند حذرا يكون أن المرء

بين كال المسحين  المشتركة
22
 مثل بتغيرات سلوكية ومخرجات اتجاهية، أيضا كما قد يرتبط التقدم في عمر عينة المسح. 

 ومع مجتمعاتهم أسرهم مع الشباب وعالقات بين الجنسين، األدوار واالتجاهات نحو رة،الخط الصحية السلوكيات على اإلقبال

السبب، استخدم  ولهذا. 9022بنتائج مسح  9002مسح  النتائج مقارنة علينا أن نتوخى الحذر عند فيجب ومن ثم،. المحلية

وتركزت تحليالت المقارنة علي قدر . ج المسحينمنهجيات المقارنة بين نتائ من متنوعة مجموعة كتابة هذا التقرير في الكتاب

التحليالت المستعرضة عبر  باستخدام وذلك وهي الفئة العمرية المشتركة بين المسحين، ،92-22 الفئة العمرية على المستطاع،

 الشباب من وعةالمجم نفس بين النتائج في التغير لفحص البعد التتبعي أعتمد المؤلفون على تحليالت أخري، وفي. جولتي المسح

 .في الحالة الزواجية أو العمل سوق تتبع مسار التغير في المثال سبيل على العمر، في تقدمهم مع

 السكان بين فمن. 9022 عام لعينة الشباب التي تم مقابلتها في مسح األساسية الديموغرافية الخصائص 2-2 الجدول ويعرض

 عام وفي(. ٪28.8) اإلناث من قليال أعلى( ٪22.9) الذكور نت نسبةكا سنة، 2 - 2 أعمارهم من تتراوح الذين الشباب

 من العظمى كما ظلت الغالبية. الزواج لهم يسبق لم عاما 2 - 2 بين أعمارهم تتراوح الذين من٪ 62.8 ، ظلت نسبة9022

 المناطق في المقيمين وارتفعت نسبة الشباب. 9002 عام في الحال كان كما ،(٪60.7) الريفية المناطق في يقيمون الشباب

انخفاض في  لوحظ المقابل، وفي. 9022 عام في٪ 2.8 إلى 9002 عام في٪ 2.6 من( العشوائيات) الرسمية غير الحضرية

 كان وكما أيضا، 9022وفي عام (. 9002 عام في٪ 2.6  مقابل 9022 عام في٪ 92.2) الحضرية المناطق في نسبة الشباب

٪ 28.7 وتقيم نسبة(. ٪6.7 ) مصر وصعيد( ٪29.8) الوجه البحري في يقيمون الشباب كان معظم ،9002 عام في الحال

 .الحدودية المحافظات في فقط٪ 2.8 يعيش بينما الحضرية، الشباب في المحافظات السكان من

  

                                                           
  
 (  0 )أسعد وكرافت : ولمزيد من المناقشة حول تضخم شريحة الشباب وتأثيرها علي سوق العمل أنظر 

  
 الزيادة بسبب وذلك ،002  عام في هعلي كانت مما اآلن العسكرية الخدمةب الذين قد يكونوا ملتحقين الذكور الشباب نسبعلي سبيل المثال، ارتفعت  

 فيالشباب  شاركةم معدل على بدوره سيؤثر وهذا. 002  عام في عليه كان مما   0  عام في    ال سن فوق هم الذين الشبابفي نسبة  النسبية

 .002  عام من العاملة القوى الذين ذكروا أنهم خارج الشباب من نسبيا كبيرةال نسبةال هو واضح في كما العاملة، القوى
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 م 9022االجتماعية األساسية،  الديمجرافيةخصائص لالتوزيع المرجح وغير المرجح للشباب وفقًا ل 2-2جدول 

النسبة المرجحة خصائصلا
26

 العدد غير المرجح العدد المرجح 

    النوع

 6  ،2 2،286 22.9 ذكر

 6،209 0  ،2 28.8 أنثى

    العمر

2 -27  90.2 9،997 9،226 

28-92   2.2 2، 22 2،228 

92-92  9 .  9،2 2 9،262 

 0- 2  26.8 2،8 7 2،228 

    الحالة الزواجية

  2 ،6 7،079 62.8 لم يسبق له الزواج

  2،22 2 8،  2.9  سبق له الزواج

    المنطقة

 9،062  9،02 28.7 محافظات حضرية

 2،927 2،969 22.6 حضر الوجه البحري

 296،  207،  2.9  ريف الوجه البحري

 2 6 878 8.0 حضر الوجه القبلي

 9،692 297،  98.7 ريف الوجه القبلي

 229 222 2.8 المحافظات الحدودية

حضر -محل اإلقامة ريف      

 22 ،  992،  92.2 حضر

 l 60.7 6،69  6،206ريف

 2،022 2،079 2.8 مناطق عشوائية

 20،226 20،226 200 اإلجمالي

  

تم استخدم كال دورتي وقد . الفصول الثمانية لهذا التقرير تتناول بالدراسة والتحليل نتائج التفصيلية لبيانات مسح النشء والشباب

لمسح النتاج هذا التقرير، وفي مناسبات عديدة تم استخدام البناء التتبعي لقاعدة بيانات المسحين للحصول على مقارنات ا

وتصورات لوضع الشباب قبل وبعد فترتي المسح فيما يتعلق بالموقف االقتصادي واالجتماعي والسياسي، وكذلك الحالة 

 .ريخ البالدالصحية للشباب خالل هذه الفترة الحرجة من تا

يهدف هذا التقرير الى تحديد القضايا ذات األهمية للشباب في ظل البيئة السياسية الجديدة للبالد وذلك من أجل دعم صانعي 

 .السياسات ومتخذي القرار لتبني سياسات وبرامج تنموية تهدف الى رفع قدرات الشباب المصري

                                                           
  
 .النسب المرجحة التي يتم تناولها خالل التقرير لتعكس مجتمع الشباب، بينما تعكس األعداد والنسب غير المرجحة عينة الدراسة 
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 المقدمة 4-0

صحة أطفالهم تأثيرها على عن  ، فضال  في الحاضر والمستقبل على السواءعلى سالمتهم  اا كبير  انعكاس   همتوتنميصحة الشباب تنعكس 

وتكوين  ،والعمل ،التعليم بما فيها، الشبابفي حياة  األخرى التحوالت تؤثر االمور الصحية علىباإلضافة إلى ذلك، و. في المستقبل

حياة وممارسة ، تعليمهم النجاح في إتمامعلى أكبر قدرة بالشباب الذين يتمتعون بصحة جيدة ويحظى . ة المدنيةوالمشارك ،األسرة

الظروف االجتماعية بتأثر صحة الشباب ت، وعلى نفس المنوال. هموبلدان هممجتمعاتوسرهم أل ةمساهمة إيجابيتقديم و ،منتجة

 ،الخدمات الصحية وأ ،مثل المعلومات)على فرص الحصول على الموارد بدورها ، والتي قد تؤثر المحيطة بهمواالقتصادية والسياسية 

عدم  مثل)ا على الصحة تشكل خطر   اتباع سلوكياتأو ( النفسي والضغطمثل الملوثات، )، والتعرض لعوامل الخطر (أو الموارد المالية

 (.، والزواج المبكرممارسة الرياضة

ومن الممكن أن . صحة الشباب آثار متعددة الجوانب على ،سياسيةتحوالت من  صاحبهما ماو يونيو 03و يناير 51 لثورتيوقد تكون 

لعوامل الخطر، مما  متعرضه وزادت منعيش الشباب سبل  تعدم االستقرار السياسي والضغوط النفسية واالجتماعية قد قوضيكون 

، لتحوالت السياسية األخيرةاللدور الذي لعبوه في لشباب ل فإن منح التقدير ،لكن على الجانب اآلخرو. إلى نتائج صحية ضارة أفضى

 يكونومن ثم فقد ، الصمودالثقة بالنفس والقدرة على بشعورهم عزز من ي من الممكن أنتلك التحوالت، لالقوة الدافعة  يشكلون وأنهم

مجموعة  الذي طرأ على ريرصة فريدة لدراسة التغيمسح الشباب في مصر ف وفرو. صحتهم تعاملهم معطريقة لى ع إيجابيلذلك تأثير 

 .من المؤشرات الصحية للشباب خالل الفترة االنتقالية في مصر كبيرة

مقارنات مع ، كما يعقد 5352عام الشباب المتعلقة بالصحة خالل سلوكيات و معرفة واتجاهاتويقدم هذا الفصل لمحة عامة عن 

 التي طرحت علىاألسئلة األساسية  نفس 5352 ي لعامالصح النموذج ، شملوبشكل عام. 5332 عام بياناتل المؤشرات الرئيسية

، والحصول على الخدمات الصحية، ةعليه للرفاه العام المتعارفالمعنى  حولهذه األسئلة وقد دارت . 5332 عام المشاركين في

التعرض  وإدراك ،اليدين وتنظيف األسنان بالفرشاة ات الصحية مثل غسلاألمراض المزمنة، والممارساإلصابة بإلعاقة ووالتعرض ل

تعاطي و ،والتدخين ،، والتغذية والعادات الغذائية(ذلك الحوادث والتحرش الجنسي ويشمل)النقل والطرق سالمة و ،للتلوث البيئي

لقياس معرفة  5352أضيفت بضعة أسئلة إضافية في عام وقد . والصحة اإلنجابية ،المخدرات، والصحة العقلية والنفسيةو ،الكحول

باإلضافة . تنظيم األسرة، ومعرفة وسائل متابعة الحملاإليدز، واستخدام خدمات /نتقال فيروس نق  المناعة البشريالمختلفة النماط األ

تتراوح  حيث) في الوقت الحاليا أصبحت أكبر سن  قد  المسح عينة ضمنالشباب المدرجة  بما أن مجموعاتو، 5352، في عام إلى ذلك

 مناسبةغير الئقة أو غير  يمكن أن تعتبرأسئلة أي  ، حيث ال توجداألسئلة كافةجميع المشاركين على أجاب  ، فقد(01-50أعمارهم بين 

 .ما تقتضيه الحاجةل ا، وفقمختلفة للمشاركين من الذكور واإلناث نماذجاستخدمت  ، فقدومع ذلك. ئة عمرية محددةفل

ا إلى المؤلفات 5352 النموذج الصحي لعام وضع، تم 5332عام  في ما حدثعلى غرار و  سبقالتي من األدوات  عددو، ةالعالمي استناد 

وقد . المراهقينوالشباب  صحة مشاورات مع الخبراء في مجالوكذا الالمستخدمة في استقصاءات الشباب في أماكن أخرى، واختبارها 

منظمة الذي تجريه طالب المدارس ل ، والمسح الصحي العالمي(5332)لشباب الخطر لسلوك ال مسحتم تعديل األدوات المستخدمة في 

ة تقارير الذاتيالاستندت إلى قد أو التغذية  الصحة وضعتقييمات أن جميع  والجدير بالذكر. مع السياق المصري لتتناسبالصحة العالمية 

 .معملية على الدمأو اختبارات  دون إجراء فح  جسدي، ونالتي قدمها المشارك

 إمكانية الحصول على الرعاية الصحية 4-4

تسهم في  وسلوكياتهم المتبعة للحصول على الخدمات الصحية عندما يحتاجونها،قدرة الشباب على الحصول على الرعاية الصحية إن 

 .واالستفادة منها الرعاية الطبية علىالشباب  إمكانية حصولعن  لمحة عامةب الفصليبدأ هذا  ومن ثم،. النتائج الصحية تحديد

 المصدر المعتاد للرعاية الطبية 5-5-5

الرعاية  للحصول علىعادة  حول المكان الذي يتوجهون إليه 01-50الذين تتراوح أعمارهم بين  على المشاركينسؤال طُرح 

 إلى عيادة أو مستشفى بأنهم يتوجهونأفراد العينة  %(0295)ثلث كانت إجابة أكثر من  .(5-5الجدول أ انظر ) المرض عندالصحية 

 %(5.95)أقل من خمس  ، وأجابالرعايةأى على  ال يحصلون إنهمأفراد العينة قالوا  %(5.91)، في حين أن أكثر من ربع خاصة

 .يةالحكوم ياتإلى المستشف بأنهم يذهبونأفراد العينة 

الشباب من  فأفاد عدد من. الخصائ ، وذلك وفق خلفية لرعاية الطبيةلالمصدر المعتاد هناك العديد من االختالفات في وكانت 

من اإلناث عدد من ناحية أخرى، أفاد و. الرعاية الصحية على ال يحصلونبأنهم  %(5290)اإلناث عدد من أكبر  %(0592)الذكور 
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أكثر من نصف وقد ذكر  %(.0292)الذكور من من أقرانهم  ، أكثرخاصة ياتأو مستشف اتعيادإلى  بأنهن ذهبن %(2295)

أي رعاية طبية مقارنة  يحاولون الحصول علىال  بأنهم %(1590)المحافظات الحدودية المشاركين في االستطالع والقاطنين في 

ذكروا الذين  %(0192)ن ياألمين يالمشاركزادت نسبة ، وبالمثل%(. 5191)الحضرية  اتمحافظسكان المن المشاركين  ربعبنحو 

من  حصلوا على قسط أكبرالقراءة والكتابة، أو الذين  يجيدونن بالمرض عمالرعاية الصحية عند الشعور  على ال يحصلونأنهم 

 .التعليم

ويبين . كال المسحينسنة في  52إلى  51 من عمر لشبابالتي قدمها ابيانات الدرسنا ، 5332لعام  المسح عينةمع مقارنة ولعقد 

مقابل  %5.95)المرض  الرعاية الطبية عند يحاولوا الحصول علىلم  5352من الشباب في عام  نسبة كبيرةأن  5-5الشكل 

في  %5191مقابل  5352في عام  %5291)المستشفيات العامة  الستخدامعدد أقل من الشباب فيما اتجه ، (على التوالي 5595%

 (.5332في عام  %.219مقابل  5352ام في ع %0.92)أو العيادات أو المستشفيات الخاصة ( 5332عام 

  (عاما 52-51)مكان الحصول على الرعاية الطبية للمستجيبين  5-5الشكل 

 

الذكور  كانت معدالت زيارةلمرافق الرعاية الصحية،  توجهواالذين أفادوا بأنهم  01-50 من الفئة العمرية أفراد العينة ضمن منو

عدد ويزداد . مرة في الفترة نفسها .59 اإلناث زيارات خالل األشهر الستة الماضية، في حين بلغ متوسط زيارة 590 حوالي

، بينما مرة 592متوسط هي في ال خميس الروة األدنيالنسبة بين ) ، ويقل مع زيادة معدالت الثراءالزيارات زيادة طفيفة حسب العمر

عدد  األصغر، وكان قريناتهنمن  ا أكثر قليال  اإلناث األكبر سن   متوسط عدد زياراتكان و (.بين خميس الروة األعلى مرة 592يبلغ 

في هذه االختالفات  تتمثلوقد . على اإلطالقتزوجن تلم  الالئيأكثر من  ، أو من تزوجن من قبل،الشابات المتزوجات زيارات

المحافظات  الذين يسكنونالشباب  وكانت زيارات. سن اإلنجاب فيولنساء المتزوجات ل بالنسبةفي األطفال  رعايةأو  متابعة الحمل

 .المناطق سائرمن الشباب في أقل لمرافق الصحية لالحدودية 

ا  52إلى  51في المرحلة السنية من %( 92..)غالبية أفراد العينة  قد أفادت الرعاية الصحية في  توجهوا للحصول علىالذين عام 

 وكان متوسط زمن االنتقال. دقيقة 03الرعاية الصحية في أقل من  مرافقالوصول إلى  استطاعوا قدبأنهم األشهر الستة األخيرة 

وأفاد . في المحافظات الحدودية دقيقة 5195، ليصل إلى مصرصعيد المناطق الحضرية في  دقيقة في 5291 يبدأ مندقيقة،  5592

ا على األقدام عاية الصحية المعتادةمرافق الر بأنهم ذهبوا إلى%( 2591) أفراد العينة أكثر من ثلث الذين لم بالنسبة ألولئك و. سير 

ا على األقدام بين من لم ات، ومن جنيه 2 المعتادةللوصول إلى مرافق الرعاية الصحية  االنتقالتكلفة  متوسط، يبلغ يذهبوا سير 

 53أقل من  %0،0.بينما دفع أو أقل،  حداا وانيهمسح الشباب في مصر ج عينةمن أفراد  %91. دفع ،يذهبوا سيرا على األقدام

 .الصحية المعتادة لرعايةمصادر اللوصول الى  هاتجني
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 الدواء مصروفات العالج و 5-5-5

ا 01و 50للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين بالنسبة  للحصول على الرعاية الطبية  الفح نفاق على رسوم اإل متوسطكان ، عام 

ومعامل الذكور على الدواء  ينفقفي المتوسط، و .جنيه 1090على الدواء  اإلنفاقمتوسط جنيه، و 0592خالل الزيارة األخيرة 

وكانت رسوم الرعاية (. جنيه، على التوالي 2291 جنيه مقابل 1191و ،جنيه 1392جنيه مقابل  1192) اإلناثمن  أكثر التحاليل

 5195)وأدناها في المحافظات الحدودية  ،(جنيه 0190)ات الحضرية في المحافظ هامعدالتأعلى ون في لمشاركالتي دفعها االطبية 

 1595)والمحافظات الحضرية ( جنيه 1595) وجة بحريفي الحضرية  المناطقفي معدالتها أعلى دواء وبلغت نفقات ال(. جنيه

 (.جنيه 2195)وأدناها في المناطق الريفية بصعيد مصر ( جنيه

 أقل مبالغ وندفعي فمن في المستوي األدنى من خميس الثروة. قات الدواء مع زيادة الثروةرسوم ونفازدادت الكما هو متوقع، و

 جنيه 2592و، جنيه 295 الذي كان يبلغ 5332مبلغ عام  نعثالث مرات وهو ما يزيد الرسوم؛ مقابل جنيه في المتوسط  5192)

جنيه  15،0و ،الرسوممقابل في المتوسط جنيه  2591) مبالغكبر أ من ينتمون للخميس األعلى من الثروةبينما يدفع ( األدوية مقابل

المناطق المسح في في  المشاركينويزيد انفاقن الذكور عاإلناث يزيد إنفاق ، المختبراتلفحوصات أما بالنسبة (. األدوية مقابل

 .الحضرية

 استشارة طبيباستخدام األدوية دون  5-5-0

على  دليال  ذلك يمكن أن يكون كما ألدوية، لضروري الاالستخدام غير المالئم أو غير تناول األدوية دون وصفة طبية إلى قد يؤدي 

من أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم % 5295أفاد وقد . إليها ما يحتاجونالرعاية الطبية عند لحصول علىل يسعونأن الشباب ال 

ماثلة تمهذه الممارسة وكانت معدالت انتشار . األسبوعين السابقين للمسح خاللدون وصفة طبية سنة بتناولهم األدوية  01و 50بين 

 اكبير   اختالف امعدالت مختلفة الومع ذلك، كانت . مستوى خميس الثروةوعلى اختالف ، يةالعمرجميع الفئات ، وينالجنس كالفي 

يليها ريف الوجه القبلي  %(0290)ت الحضرية المحافظا استخدام الدواء دون وصفة طبية أعلى في كانف؛ حسب المنطقة الجغرافية

 %(.5192) وجة بحرى فيفي المناطق الحضرية ، بينما كان أدنى استخدام %(.529)

 ألمراض المزمنة واإلعاقةبا والتقارير الخاصةالذاتي للصحة  تقييمال 4-3

أجاب  ،وبشكل عام. الصحية الحالية تهملحال يتقييم ذاتإجراء جميع المشاركين النموذج الصحي لمسح الشباب في مصر من  طلب

ا بأنهم يشعرون بأن حالتهم الصحية جيدة أن حالتهم الصحية كانت إما  إلى%( 2.91) الشباب نصف نحو؛ وأشار المشاركون جميع 

 ".ةممتاز"أو " اجد   ةجيد"

الصحة العامة ألفراد العينة اإلدراك الذاتي لفي مجال  للغايةاختالف بسيط  وظهر الفئة العمرية، أو الحالة  وأو السن، أ ،للنوع تبع 

 ةجيد"الذين ذكروا أن حالتهم الصحية كانت إما  المشاركيننسبة زادت ، ارتفع مستوى الثروة فكلما، وعلى الرغم من ذلك. االجتماعية

 المشاركينبين % 2193مقارنة مع ، بالذات المستوى األعلى في خميس الثروةالفئات بين % 1595لتصل إلى " ةممتاز"أو " اجد  

أو " اجد   ةجيد"إما  صحتهمالشباب في أعلى فئات التعليم إلى أن  أشارت نسب أكبر منوبالمثل، . أصحاب أدنى حصة من الثروة

من أفراد العينة الذين أكملوا  %1590ومرحلة ما بعد الثانوية، تعليمهم لأفراد العينة الذين أكملوا  ، زادت عن %1595" )ممتازة"

من الذين شملهم االستطالع  %22،0)التعليم  ين من مستوياتمن أدنى مستوي بالمشاركين مقارنة( ما بعد الجامعيأو  الجامعي تعليمهم

 .(طيعون القراءة والكتابة فقطمن الذين يست %2191ون، يمياأل من

 ،5352في عام ف. 5352و 5332في عامي سنة  52إلى  51من سن  فراد العينةألالذاتي للحالة الصحية التقييم  5-5الشكل ويوضح

، في حين أن (على التوالي %292مقابل  %5591) أكبر بصورة ملحوظة صحتهم ممتازة المشاركين الذين أشاروا إلى أن ت نسبةكان

 %190) أن حالتهم الصحية معقولة أو، (%1291مقابل  %2292)حالتهم الصحية جيدة  أشاروا إلى أن 5332مقارنة بعام  أقلنسبة 

 %(.595مقابل % 391) سيئةحالتهم الصحية  أنأو ( %5591مقابل 
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 (عاما 52-51)التقييم الذاتي للحالة الصحية للمستجيبين  5-5الشكل 

 
 األمراض المزمنة واإلعاقة 5-0-5

مرض  يعانون منبأنهم ( %5291)سنة  01إلى  50المشاركين في مسح الشباب في مصر من الفئة العمرية من حوالي ربع أفاد 

في و(. %195)ة وقرحة المعد( %192)اع النصفي الصد هيا وكانت المشاكل الصحية األكثر شيوع  . مزمن واحد على األقل

غوا عن وجود مرض مزمن أو إعاقة، الشباب الذين أبل بينمن . إعاقة بأن لديهممن الشباب ( %595)ا جد   ةقليل ت نسبةالمقابل، أفاد

إعاقة أو  يعانون من أمراض منومع ذلك، من بين . العادية أو الزواج مم من أداء مسؤولياتهعاقتهم منعتهأن إ %0193 أفاد

 المرض أو العجز، الذين يعانون من أفراد العينةومن بين . المدرسة وا عن الذهاب إلىتوقف مفقط أنه %292أفاد ، وملتحقون بالتعليم

يام من العمل بسبب األ يتغيبون في بعض %195، كان يضامال في من كانوا يعملونبين ومن . أي عملمنهم  %1292 لم يمارس

 .حالتهم

 الممارسات الصحية 4-2

ا 01حتى  50من  ن نصف أفراد العينةع قليال  يزيد  ماأشار  . فرشاة ومعجون األسنانبالأسنانهم  وننظفإلى أنهم ي( %1291) عام 

ن أفي حين ( %1392)من الذكور أكثر سنان األفرشاة ( %1.92)اإلناث وتستخدم . "السواك"تستخدم ( %090) نسبة صغيرةوهناك 

وكان  ،فرشاة األسنانل استخدام  اا أكثر صغر سن  األوكانت العينة (. %590)من اإلناث أكثر ( %290) "السواك" ونستخدميالذكور 

في المحافظات الحضرية  هالتأعلى معدإلى استخدام فرشاة أسنان  ويصل. "لسواكل" االمشاركون من كبار السن أكثر استخدام  

في المناطق الريفية بصعيد مصر  ، بينما يصل إلى أدنى مستوياته%(.219) الوجة البحريالمناطق الحضرية في و( 2192%)

 (.0-5الشكل ) ارتفاع مستوى خميس الثروةاد استخدام فرشاة األسنان مع دزوي%(. 0293)صعيد مصر بوالحضرية %( 5292)
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 5352الشباب الذين يستخدمون فرشاة األسنان حسب مستوى خميس الثروة، نسبة  0-5الشكل 

 

في كثير يغسلونها أو ( %1591) ما يغسلون أيديهم بالصابون بعد استخدام دورة المياه ادائم   أنهم من أفراد العينة %395. يلاحو وأفاد

. التعليمومستوى  ،ارتفاع مستوى خميس الثروةمع " ادائم   نغسل اليدي"معدالت الزيادة تزداد كما هو متوقع، و(. %5291)من األحيان 

لإلناث  %093.)ا ن في كثير من األحيان أو دائم  أيديه نغسلأنهن يالذكور ب مقارنةاإلناث نسبة أعلى من ذكرت  وباإلضافة إلى ذلك،

 (.للذكور %2295مقابل 

 لصحة والبيئةا 4-5

التلوث في المنطقة التي يعيشون أنواع نوع من  عن إدراكهم لوجود أي 01-50تتراوح أعمارهم بين  المشاركون في المسح ممن وُسئل

 ؛ارتفاع حستوى خميس الثروةمع التلوث  إدراك وجود ويزداد. البيئة حولهم ملوثة أن( %1291)أفراد العينة  حوالي ثلثيويرى . فيها

الثروة أن  ممن هم في المستوى األدنى من خميس %1595مقابل  روةفي المستوى األعلى من خميس الث هم منم %.259 فيرى

 أن( %591.) كانوا أكثر اعتقادا يعيشون في المناطق الحضرية الكبرىمن  فإنكما هو متوقع، و. المنطقة التي يعيشون فيها ملوثة

 للنوع وفق الم تكن هناك اختالفات كبيرة و. %(0593) اعتقاداقل أكانوا يعيشون في المحافظات الحدودية  منو، بهم ملوثةالبيئة المحيطة 

 .أو العمرأو 

 %1292) 5332ام بعمقارنة مرتفعة بيئتهم ملوثة  يرون أنالذين  5352في عام  52-51الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  نسبة

ومما يذكر أن نسبة من يرون أن البيئة المحيطة بهم ملوثة تضاعفت أكثر من ثالث مرات  (.2-5الشكل )( ، على التوالي%5291مقابل 

 (.على التوالي %1.93مقابل  %5391) 5352و 5332بين عامي  ( سنة 52-51)بين اإلناث 
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 الذين يعتقدون أن البيئة ملوثة( عاما 52-51)نسبة المستجيبين  2-5الشكل 

 

 من الفئة العمريةبين جميع المشاركين من . من المخاطر الصحية البيئية في المنطقة التي يعيشون فيهامجموعة أن هناك الشباب  ويرى

أن % 2392 ويرىأن الهواء ملوث، % 2090هناك قمامة في الشوارع، ويعتقد  أنأو  غير نظيفةأن الشوارع % .259، يعتقد 50-01

، سمعيأن هناك تلوث % 5192 ويرى، منطقتهمهناك مياه صرف صحي أو تلوث صرف صحي في أن % 5291 ويظنالمياه ملوثة، 

 .المبيدات الحشريةاستخدام ن هناك تلوث ناجم عن أ% .29 يعتقدو

لهم ومن بين الذين شم. صحتهمعلى  يؤثرالتلوث كان هذا إذا ما  حولملوثة إلى أن بيئتهم المباشرة  واأشارالمسح الذين شملهم وُسئل من 

الثروة أن  في المستوى األدنى من خميسالمشاركين من  عدد أكبريعتقد و. أن التلوث يؤثر على صحتهم %1392االستطالع، يعتقد 

الذين وكان (. الثروةهؤالء في المستوى األعلى من خميس من  %1.95مقارنة مع  (%1091)صحتهم  يؤثر على مالتلوث في بيئته

المناطق  سكانأن التلوث يؤثر على صحتهم من ب اعتقاداأكثر ( %1392)والمناطق الريفية ( %1291)يعيشون في المناطق الحضرية 

 .العمرأو  بالنوع ترتبطلم تكن هناك اختالفات كبيرة و(. %2291) العشوائيةالحضرية 

أن التلوث في بيئتهم  يظنونالشباب ممن حوالي ثلثي يعتقد ين من التلوث البيئي على صحتهم، مع وجود أثرا على سؤال حول د  ور

الجهاز التنفسي، بينما أشار آخرون إلى مشاكل في الجهاز الهضمي على أن التلوث يؤثر ( %1592)صحتهم  على يؤثرالمباشرة 

، (%5095)مشاكل في السمع و، (%5193)، والطفح الجلدي (%5295) ، والتهابات العين(%5292)مشاكل في الكلى و، (% 0390)

 (.%5591)لكبد ومشاكل في ا

 لمخاطر اإلصابات والعنف التعرض 4-6

 مخاطر استخدام وسائل النقل 5-1-5

. التي عادة ما يستخدمونهااالنتقال وسائل ذكر  01-50الذين تتراوح أعمارهم بين في مسح الشباب في مصر  المشاركينلب من وطُ 

، اتشاحنوال، والتوك توكوسيارات األجرة،  ،والقطارات ،والمترو ،والحافالت ،الميكروباص) المواصالت العامةوسائل  تكانو

ا األكثر  هي الوسائل( العربات الكاروو  وتستخدم(. %1192)ميكروباص ال هوا حالي   استخداما هاأكثر، و%(2291) بينهماستخدام 

ويزيد . تبقيةالم %5391 بنسبة( خاصة، والمشي، وغيرهاالسيارة وال، البخاريةدراجة والدراجة، ال)الخاصة  المواصالتوسائل 

أكثر من سيارات األجرة  اإلناث يستخدمنفي حين أن ( %1595مقابل  %1390) عن استخدام اإلناث لميكروباصلالذكور استخدام 

المشي وكان . استخدام المترو بين الجنسين، فيما تساوى %(5391مقابل %5192)والتوك توك  (%595مقابل  %591)الذكور 

 .اب األكبر سن االشبا بين ميكروباص أكثر شيوع  الاستخدام  كان، في حين سن ا األصغرنة ا بين أفراد العيأكثر شيوع  

38.1 

20.6 

29.6 

67.4 68.0 67.7 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

 (المجموع)الكل  إناث ذكور

ية
ئو
 م
بة
س
ن

 

2009 

2014 



55 

 

. (في وسائل المواصالتوليس )الشارع  فيلتي يواجهونها االمخاطر أكثر حول  01-50الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين وُسئل 

 الزحامذلك  ويشمله في الشارع، هتواج يمكن أنعلى األقل  اواحد اهناك خطر إلى أن( %2395)المشاركين  ثلثي أكثر من وأشار

 %190، ذكر في المسح بين اإلناث اللواتي شاركنومن (. %291)سرقة ال، و(%5392)أو المتهورة  السريعة، والقيادة (5291%)

 .الشارع في ونهواجهيي ذال األكبرالخطر بوصفه التحرش الجنسي منهن 

على واحد  لنوعأنهم يتعرضون ( %591.) األغلبية، رأت المواصالت العامةوسائل  يستخدمونا ما الب  الذين غ أفراد العينةومن بين 

 ونبركيمن الذين  %0191بنسبة )كان الزحام أكثر المخاطر المذكورة و. المواصالتوسائل  أثناء استقاللهم المخاطرمن األقل 

 ين، والسائقين العدواني(الركابمن  %191بنسبة )فع ادالت، و(%5393)القيادة السريعة والمتهورة  ، تليه(ةالعام المواصالتوسائل 

من  %590بنسبة ) ةالعام المواصالتسائل و والنزول من، وعدم وجود ما يكفي من الوقت للصعود (%5390)السرقة و، (592%)

 (.الركاب

 5332في عامي  52-51 من الفئة العمرية بين الشباب ةالعام واصالتالموسائل  وفيالمخاطر في الشوارع ب اإلحساسمقارنة ب

% 23)في الشارع  المخاطرمن واحد على األقل نوع  5332مقارنة بعام  5352الشباب في عام من  ذكرت نسبة أكبر. 5352و

 (.%2595مقابل % 592.)وسائل المواصالت العامة وخطر واحد على األقل في ، (، على التوالي%13مقابل 

 تدابير السالمة في قيادة أو ركوب الدراجات أو الدراجات النارية 5-1-5

الخوذة  نيستخدمو الإلى أنهم ( %2393)من مستخدمي الدراجات بوصفها وسيلة انتقالهم األساسية أفراد العينة  غالبيةأشارت 

لنسبة أما با. خوذةال استخدم( %291)ا ، وأحيان  (%191)ا بالتساوي بين نادر  فقد انقسمت ردود  تبقى منما ما أ .الوقائية على اإلطالق

 ، أماكثير من األحيان أو بانتظامفي خوذة ال إلى أنهم يستخدمون( %091) للغاية منهمعدد قليل فقد أشار ، البخاريةلسائقي الدراجات 

ا خوذةالاستخدام  بعدمأفادت فقد ( %2295)الغالبية   .اا أو نادر  أحيان  أشاروا الرتدائهم الخوذة  %5590، في حين أن أبد 

.سيارة سبق لهم أن قادوا 01-.5 المشاركين في المسح من الفئة العمريةمن %( 195)وهناك نسبة صغيرة 
5
ذكر واحد فقط من قد و 

بين األمان استخدام حزام بانتظام، وكان حزام األمان  أنهم يرتدون إلى %(5592)5352في عام شباب من الكل عشرة سائقين 

 .الركاب في مقاعدحزام األمان يرتدي %( .09)راكب ا  53 كلواحد من  لتصل النسبة إلىا الركاب أقل شيوع  

 5332بين عامي ، على حد سواءوالركاب المشاركين في عينة المسح سائقين الاستخدام حزام األمان بين معدل انخفض قد و

في عام  %2191من  52-.5 في الفئة العمرية" بانتظام"معدل استخدام حزام األمان  انخفض ،السائقين في صفوفف. 5352و

في الفئة العمرية بين الركاب  بشكل متكرر/ بانتظام استخدام حزام األمان معدل انخفض بينما ،5352في عام  %53إلى  5332

 .(1-5الشكل )5352في عام  %091إلى  5332في عام  %291من  51-52

 
  

                                                           
 
 .سنة 1 ُوجه هذا السؤال فقط للمشاركين الذين تزيد أعمارهم عن   
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 واستخدام العنف الشباب 5-1-0

فقد ، (5335كروج وآخرون، ) المسح نطاقالواقعة ضمن للفئة العمرية الشابة  أحد عوامل الخطورة الرئيسيةولما كان العنف 

حمل أي نوع من ، وبدنيةتم تقسيم المخاطر إلى االنخراط في مشاجرة وقد . شملت الدراسة أسئلة حول اإلصابة والتعرض للعنف

. السابعفي الفصل  فيأتيالمشاركة السياسية ب اتحديد  المتعلق لعنف لالتعرض أما ؛ اموم  هذا الفصل العنف ع ويغطي. األسلحةأنواع 

 الذكور وكان. الماضية 55األشهر ال  خالل بدنيةمشاجرة  د تورطوا فيبأنهم ق% 195 في المسح شر المشاركينأقل من عُ  ذكر

لم تكن هناك اختالفات كبيرة و(. %5،1مقابل  %.،2) اإلناث عنمرات  ةأربعللتعرض لخوض مشاجرات بدنية ب احتماالأكثر 

 .الثروة مستوى خميسالسن أو ب تتعلق

. حمل السالح للدفاع عن النفستبأنها  01-50 من الفئة العمرية في المسح المشاركينمن ( %591) للغايةنسبة صغيرة  قد ذكرت

الذكور خمس حمل السالح لدى  احتمال ويزيد(. %390) الطبنجات وتليها، (%591)السكاكين  هي اكانت األسلحة األكثر شيوع  و

الذكور السكاكين  ، فيفضلبين الجنسين في اختيار السالحواضح  اختالفهناك و(. %595)اإلناث  عن( %295)مرات 

، (%091)المناطق الريفية بصعيد مصر  سكانبين ا أكثر انتشار  وكانت األسلحة . الدبابيس ، بينما تفضل اإلناث استخداموالطبنجات

في العامين  هم للسالحاستخدامب% 5295أفاد السالح،  بين من يحملونمن و(. %095)صعيد مصر بالحضرية المناطق تليها 

 الالتي اإلناثمن  %0091أفادت ف ،لسالح في العامين الماضيينل هنعن استخدام لإلفصاح ميال  أكثر  وكانت الشابات. الماضيين

 .لذكورمن ا% 5.95مقابل  ،استخدامهبأنهن قمن بالسالح  نحمل

 التعرض لإلصابات والحوادث 5-1-2

ا وغالب  (. .533بيدين وآخرون، ) بصفة خاصةالشباب على ؤثر ت خطيرةمشكلة صحية  ،العنف ها في ذلك مثلمثل ،اإلصاباتتشكل 

بيئة محفوفة بالمخاطر أو االنخراط في سلوك الحياة في على  دليال  بوصفه إلصابة أو الحوادث لما ينظر إلى التعرض المتكرر 

صابة هم تعرضوا إلأن %5095أفاد  ،01و 50تتراوح أعمارهم بين  في المسح الذينبين جميع المشاركين ومن . محفوف بالمخاطر

 وقد بلغ. لعام السابقفي ا كثر من حادثتعرضت أل( %090)هناك نسبة صغيرة  ، كما أنالماضية 55ال في األشهر أو حادث 

في المناطق الحضرية في  في أدنى مستوياته ، بينما كانالمحافظات الحضرية التعرض لإلصابات أو الحوادث أعلى معدالته في

معدل كان و. اإلناثمن تعرضوا لذلك من  وكانت نسبة الذكور الذين أفادوا بتعرضهم لإلصابة تفوق. وجة بحرى صعيد مصر وفي

 .مستوى خميس الثروةعلى اختالف وفي مختلف األعمار ماثل تعام م بشكل اتانتشار اإلصاب

في حادث أو في حادث تصادم،  سواء، أكبر من عدد اإلناث جرح عميقب بإصابتهممن الذكور فإن عدد الذين أفادوا بشكل عام، و

الشابات  توأفاد. المناطقسائر ها في ا في المحافظات الحضرية منأكثر شيوع   اتالسيار حوادثوكانت . مشاجرةسيارة، أو في 

 .ةا في المحافظات الحضري، كانت الحروق أكثر شيوع  ، وكذلكالذكوربة مقارن   أكثر لحروقبتعرضهن 

 التحرش الجنسي 5-1-1

أكثر  توأفاد. للتحرش الجنسي خالل األشهر الستة الماضية نحول تعرضه 01-50 في الفئة العمرية أفراد العينة من اإلناث ُسئل

أن  إلى 5-5أ الجدولويشير . لشكل من أشكال التحرش الجنسيبتعرضهن %( 0292)المشاركات في المسح عدد ثلث  من

. جنسي من الفئات العمرية األكبراللتحرش ل عرضةأكثر  كن (سنة 52وحتى  50في المرحلة العمرية من )األصغر سن ا  المشاركات

( %1090)في المحافظات الحضرية و، (%1591)العشوائية في المناطق الحضرية أكثر حدوثا  حوادث التحرش الجنسي وكانت

 (.%1395) وجة بحرىبوالمناطق الحضرية  ،(%1395)صعيد مصر بالحضرية المناطق و

 ت، وأفادأو غير مناسب خادشا للحياءا تعليق   ألقى على مسامعهنا ما قد أن شخص  منهن  %2591 تأفاد وعن نوع التحرش الجنسي،

 نلمسي نا ما جعلهأن شخص  منهن ئة اأقل من واحد في الم تذكرفيما ، مناطق خاصة من أجسامهن ا ما قد لمسأن شخص  % 592

، ولم تذكر أي من المشاركات بطريقة جنسية هاقبلأو  هاجزء خاص من جسده، أو عانق عنلهن أو كشف ، من جسمهأجزاء خاصة 

 .محاولة اغتصابل في االستطالع تعرضها

بأن تحرش الجنسي لل ممن تعرضن %2190 أفادت حيث؛ الشابات كما جاء في تقارير وكان المتحرشون في األغلب من الغرباء

أحد أفراد بأن التحرش جاء من قبل معارف، وأفادت نسبة أقل ال منكان أن المتحرش  %090وذكرت ، ا  غريب ا  شخصكان تحرش الم

ا للتحرش كان المكان األكثر شيوع  و. العمل أصحابقبل من  ولم يُبلغ عن أي واقعة تحرش .ينمل، أو المعلمعأو زمالء الاألسرة، 

أنهن  %190. تللتحرش الجنسي، أفاد الالئي ذكرن تعرضهن 52-51 بين الشابات من الفئة العمريةمن  ،الشارع هوالجنسي 
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، تعرضن للتحرش في وسائل المواصالت %5592و( إجمالي المشاركات في المسحمن  %0192)في الشارع  للتحرشن تعرضي

 .لفي المنز% 595وفي مكان مهجور،  %595، والمدارسفي  %291و األسواق،أو  ةكز التجاريافي المر %192و

عن  ا آخرشخص   أبلغن أنهن للتحرش الجنسي نتعرض الالئي 52-51في الفئة العمرية ( %0193)عدد اإلناث  ثلثوقد ذكر حوالي 

ن مم %2295 ؛ وقد أبلغااألكبر سن   نقريناتهمن  نعن تجربته إلبالغ شخ  ما احتماالا أكثر ناث األصغر سن  وكانت اإل. نتجربته

ا بما جرى لهن 52-51تتراوح أعمارهم بين  وكانت الشابات الالئي . 52-51ن تتراوح أعمارهم بين مم %5192 في مقابل، شخص 

في المناطق الريفية  مثيالتهنللتحرش الجنسي من  نإلبالغ عن تعرضهل ميال  كثر أ( %2592) يعشن في المناطق الحضرية

كانت احتماالت االبالغ أعلى بين الشابات في المستوى األعلى من ، كما (%0592)العشوائية والمناطق الحضرية  ،(0592%)

 نما عن تعرضه اشخص   نالالتي أبلغ( سنة 52إلى  51من الفئة العمرية من ) المشاركاتبين من و( %2091) الثروة خميس

 .الشرطة% 395و، أحد األقارب %095و، ةصديق %5291وأحد الوالدين،  %5592 تأبلغالجنسي،  للتحرش

تقدم سن الشريحة السكانية التي ضبط  وبعد، 5332عام  في مثيالتهامع  5352التحرش الجنسي في عام ب المتعلقةنتائج اللمقارنة و

 الشكل ويوضح. المسحينكال في  52-50 من الفئة العمرية أفراد العينةفي مسح، درسنا التعرض للتحرش الجنسي ال أُجري عليها

في عام % 2292من ) 52-50 من الفئة العمرية لتحرش الجنسي بين اإلناثل معدالت التعرضعام في  انخفاض أن هناك 5-1

ا بين  أكثر 5352و 5332رش الجنسي بين عامي انخفاض التعرض للتحوكان (. 5352في عام % 2591إلى  5332 أفراد وضوح 

إلى  %1295من ) 52-.5 في الفئة العمرية أفراد العينة يليهمو ،(%0090إلى  %2192من ) 52-51 في الفئة العمرية العينة

 %2192من )جنسي ا زيادة في التعرض للتحرش العام   52-50 في الفئة العمرية من ناحية أخرى، شهد أفراد العينةو(. %.229

 (.5352في عام  % 2291إلى  5332في عام 

 (5332/5352( )عاما 52-50)التعرض للتحرش الجنسي بين الفتيات  1-5الشكل 

 

 والنشاط البدني ،العادات الغذائيةالتغذية، و 4-7

 مختلفة من المواد الغذائية، فضال  ال، والحصة الغذائية لألنواع ن في مسح الشباب في مصرلمشاركيالغذائية لعادات ال القسميتناول هذا 

أنهم  01-50 عينة المشتركين من الفئة العمريةن نصف وأفاد ما يقل قليال  ع. اليومية والعادات الرياضية وزنمفاهيم المشاركين للعن 

في كثير من " طعام اإلفطارالذين ذكروا أنهم يتناولون ( %5192)ربع الن ع قليال   ما يزيد ويليهم، (%2195)ا اإلفطار يومي   ناولونيت

إلى  الذكورمن نظرائهن من  ميوال وكانت اإلناث أكثر". في بعض األحيان" أنهم يتناولونه( %.559)نسبة أقل أشارت بينما ، "األحيان

ن من المناطق يالمشارك وتزداد احتمالية تناول(. اوجبة اإلفطار دائم   نتناولوي %2592مقابل  %2295) بانتظام اإلفطارتناول وجبة 

لم تكن هناك و. (%0090) العشوائيةالمناطق و( %0292)المناطق الحضرية  بسكانمقارنة ( %2292" )ادائم  "لإلفطار الريفية 

 .المستويات المختلفة من خميس الثروةاختالفات كبيرة بين الفئات العمرية أو 

46.4 

54.2 

46.4 
49.7 49.5 

44.8 

33.3 

42.8 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

13-17 18-24 25-29 Total 

ية
ئو
 م
بة
س
ن

 

2009 

2014 



51 

 

يومي من الحلويات والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة في االستطالع عن استهالكهم ال كما تم توجيه سؤال إلى المشاركين

أن أكثر من  0-5ويظهر الجدول أ . بعض العادات الغذائية غير الصحية يتبعونأن نسبة كبيرة من الشباب  وتبينوالوجبات السريعة، 

تتناولها ، بينما ي امرات أسبوع 0من مرة إلى المشروبات الغازية  يتناولون( %1591)سنة  01-50 من الفئة العمرية نصف الشباب

مرات في االسبوع أعلى  0كانت إحتماالت تناول المشروبات الغازية أكثر من وقد . في األسبوع مرات أكثر من ثالث %5591 نسبة

 .الثروة المستوي األعلى من خميسينتمون إلى والمحافظات الحضرية  الذين يسكنونسنة،  52-50 في الفئة العمريةالشباب بين 

من مرة الوجبات السريعة  على تناول 01-50 في الفئة العمرية الشباب%( 01)حوالي ثلث يقبل ستهالك الوجبات السريعة، وبالنسبة ال

ممن سنة،  51أقل منالشباب وقد كان . أسبوعي امرات  0أكثر من %( 92.) شرعُ ال ما يقرب من يتناولبينما ، أسبوعي امرات  0إلى 

الثروة أكثر احتماال الستهالك الوجبات السريعة  ذات المستوى األعلى من خميسالفئة ينتمون إلى ولحضرية المحافظات ا يقطنون

 (.2-5أل الجدو)

ذات الدخل وا في البلدان النامية تناول كميات كبيرة من الملح، خصوص   الذي يتضمنتشير إلى أن النظام الغذائي  من األدلة التيهناك و

األسباب الرئيسية  أحدارتفاع ضغط الدم  ويعد(. 5355إبراهيم، )زيادة معدالت ارتفاع ضغط الدم برتبط إلى حد كبير ي ،المتوسطتحت 

أن توقع من المأمراض القلب واألوعية الدموية، والتي تصل إلى نسب وبائية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث إلصابة بل

لملح ل همعن تناولمشاركون في المسح ال وقد ُسئل(. 5332تران، ) 5303بحلول عام ة الدماغية ة عن السكتالوفيات الناجمتتضاعف 

من هم في المستوى وقد كان . على هذا السؤال" نعم" ـمن أفراد العينة ب %.059 أجاب، وبشكل عام. لحةمألطعمة الممدى تفضيلهم لو

 سائر من شديد الملوحة طعامال لتفضيل احتماالأكثر  العشوائيةالحضرية والمناطق المناطق الحضرية  الثروة وسكان األعلى من خميس

 .النوعلسن أو تبعا للم تكن هناك اختالفات كبيرة و. أفراد العينة

إلى الثروة  في المستوى األعلى من خميسالمشاركون  وأشار. الذي يتناولونه في المعتادعن نوع الخبز في المسح  نوالمشارك وُسئل

(. %5190) الثروة من هم في المستوى األدنى من خميسثالثة أضعاف  هي (%2295( )يشام/ فينو )ألبيض يتناولون الخبز اأنهم 

، مقارنة (%0192)في المستوى األعلى في خميس الثروة بين المشاركين  يزيد مدعمال يبلدالخبز الاستهالك  أن، الالفت للنظرومن 

الحاجة إلى إعادة النظر في نظام الدعم هذا على يؤكد و. الثروة المستوى األدنى من خميسفي المشاركين  منفقط  %5093بنسبة 

ز في المنزل وخبالمالخبز  لتناول إلى أنهم أكثر ميال   الثروة في المستوى األدنى من خميسالمشاركون  وقد أفاد. الحالي المعمم

 .(%2595) مقارنة بمن هم في المستوى األعلى من خميس الثروة( 1592%)

مختلف المراحل ا ألفراد العينة الذين كانوا ال يزالون في خصيص  الموضوعة األسئلة  بعضتوجد الخاص بالتغذية  القسمفي نهاية 

وقد أظهرت األبحاث أن التغذية أثناء اليوم الدراسي، وخاصة وجبة اإلفطار، . في المدرسة طعام ونه منتناولي ماع لسؤالهم، الدراسية

الغالبية  وقد أشارت(. 5331يل، جا)مي األداء األكاديمقاييس نتائج االختبارات وغيرها من على للتنمية المعرفية ويمكن أن تؤثر  ةمهم

أنهم يشترون إلى ( %1292)فقط وأشار أقل من ثلثي عدد العينة في المدارس؛ إلى أنهم يتناولون المواد الغذائية ( %191.)العظمى 

إلى ا نسبة مئوية صغيرة جد   وأشارت، "المصنوعة في المنزلشطائر ال" ستهلكت( %5.92)في حين أن نسبة أقل  الطعام في المدرسة،

 (.%592" )ةيوجبة المدرسال"

 الوزن والسمنةمفهوم  5-2-5

الوزن  في حدود" يعتبرأن وزنهم ( %2092) 01-50 المشتركين في االستطالع من الفئة العمريةأفاد حوالي ثالثة أرباع 

 ."من الوزن المناسب قليال   هم أقلوزنبأن " أجابوا ،%5592و" قليال   وزنهم زائد" أجابوا بأن %5592 ذلك نسبة ليوي، "المناسب

الذين الذكور  عددرب من ضعف تقت" زائد قليال  عن الوزن المناسب"في المسح بأن وزنهم ي شاركن ئاإلناث الال إجابة كانتقد و

فبلغت ثالثة أضعاف نسبة " اجد   زائدة" ، أما نسبة اإلناث الالئي أفدن بأن أوزانهم(%92.مقابل  %5190) ذكروا األمر نفسه

قليلة في زيادة " هناك أنب زاد اإلدراكالعمر،  كلما زاد، 5332وكما حدث في مسح عام (. %391مقارنة ب  %591)الذكور 

، بينما كانت هذه  %5192 ئة العمرية موضوع المسح وتمثلحيث كانت تلك هي إجابة أكبر الشرائح سن ا في الفكذلك، " الوزن

 .فقط %291اإلجابة في الفئة األصغر تمثل 

أنهم ال يقومون بأي ، أو يهالحفاظ عل وأ، تهوزياد وزنهم، أو نقاصإكانوا يحاولون ما إذا  في المسح جميع المشاركين وُسئل

الحفاظ وتالهم من أجابوا بأنهم يرغبون في ، (%1193) "ونمتال يه"تقريب ا هي أنهم  الثلثينكانت إجابة و. زنهمإجراءات حيال و

. (%092)الذكور  ثالثة أضعاف( %5395" )إنقاص أوزانهم"وكان عدد اإلناث الالئي يرغبن في . %5093 على نفس الوزن

الثروة  من ينتمون للخميس األعلى من عددما يقرب من ضعف فكان زادت الثروة؛  كذلك كلما وزنالنقاص في إالرغبة  وتزيد

محل على  وينطبق الشيء نفسه%(. 291) الذين ينتمون إلى الخميس األدنىم مقارنة بعدد من نقاص وزنهإ ونيريد( 92%.)
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يسكنون ن مم( %295) امرتين تقريب  الذين يرغبون في إنقاص وزنهم أكثر الحضرية  المناطق سكانكان المشاركون ف: اإلقامة

 (.%192) العشوائية المناطق الحضريةو( %192) المناطق الريفية

 نشاط البدنيال 5-2-5

والمشي، والذهاب إلى صالة  ،البدنية اليومية، بما في ذلك ركوب الدراجات األنشطة تتناول وشملت الدراسة مجموعة من األسئلة

العينة من الفئة أن ما يقرب من نصف أفراد  1-5ل أ الجدويبين و. األلعاب الرياضية، ولعب الرياضة، أو العمل البدني في العمل

تقارب ضعف نسبة  بنسبة%( 1295)وال تمارس اإلناث الرياضة . ااألنشطة البدنية يومي   يمارسونال %( .219) 01-50العمرية 

ا ع52و 50الذين تتراوح أعمارهم بين في المسح وكان المشاركون . الذين ال يمارسون الرياضة %(0090) الذكور أكثر احتماال ام 

ا  01و 03من الذين تتراوح أعمارهم بين %( .119) ايومي   تهم الرياضةلإلشارة إلى ممارس وعالوة على ذلك، %(. 2293)عام 

في  ، مقارنة بنظرائهم%(2591) ةاليومي األنشطة الرياضيةلمشاركة في ل ميال  أقل  العشوائيةكان المشاركون من المناطق الحضرية 

مستوى الثروة  وفق ار  ثيك ةاليومي األنشطة الرياضيةالمشاركة في  ولم تختلف%(. 1191)أو الريفية %( 1190)المناطق الحضرية 

 .أو التعليم

، "المدرسة/ ركوب الدراجات إلى العمل /  المشي" ا هييومي  يمارسون الرياضة ا بين أولئك الذين األكثر شيوع  ت اإلجابة وكان

 ميال  كان الذكور أكثر و(. % 295")لعب كرة القدم في الشارع "و( %.539)نشاط بدني ينطوي عملي على " ايليهو، (2092%)

، ولعب كرة القدم في الشارع (من مجموع أفراد العينة من الذكور %295)شباب من مراكز الضة في مركز ممارسة الريال

(. على التوالي %.19و، %391، %.39) باإلناث، مقارنة %(5292)، أو العمل في وظيفة تتطلب النشاط البدني (5295%)

منهن أنهن  %0195 وهي ما أشار، "المدرسة/ دراجة للعمل ركوب ال/ السير " بين اإلناث هيا األكثر شيوع   ت اإلجابةوكان

 .ايومي  يمارسنها 

 2-5ويبين الشكل . المسحينكال في  52-51 في الفئة العمرية بين الشباببين ممارسة األنشطة الرياضية يومي ا مقارنة  ُعقدتقد و

 5332بين عامي  52-51 الذكور واإلناث في الفئة العمريةلكل من  ممارسة األنشطة الرياضية يومي ا في انخفاض المشاركة

 .5352و

 (5332/5352)في أنشطة رياضية يومية حسب النوع ( 52-51)اشتراك الشباب  2-5الشكل 
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 والمخدرات ياتي التبغ والكحولتعاط 4-8

عادات  تتحول للسؤال عناآلخرين، بما في ذلك أفراد األسرة، ثم لدى التدخين عادات التدخين  حولاألسئلة  في بداية االستبيان تتناول

رغبة في حالة عدم  تقريبيةحصول على بيانات هو الن األساس المنطقي لهذا التسلسل وكا. بالمشارك في المسح الخاصة التدخين

المخدرات تعاطي تم استخدام نفس التقنية لالستفسار عن وقد . هذه القضايا الحساسةالمشارك في إعطاء إجابة تتعلق به شخصي ا في 

 .ياتالكحولو

 التدخين 5-.-5

ا 01-50الذين تتراوح أعمارهم بين المسح عينة أفراد من بين  عدد قليل أشار مدخن، كما أب وجود ب( %0392)ثلث ال، أفاد عام 

حوالي الثلث وذكر ، ينمدخن ءأشقا ه ال يوجد لديهم أيأنب( %1392)أفادت الغالبية  ة، بينمادخنم مإلى وجود أ( %392) للغاية

 .من المدخنينا أن جميع أو معظم األشقاء األكبر سن  إلى  %592يدخنون، وأشار ا من األشقاء األكبر سن   قليال   اأن عدد  ( 0193%)

: وجاءت اإلجابات متباينة وفق النوع. ينالمدخنأو أزواجهم من ما إذا كان أصدقاؤهم كذلك عئل المشاركون في االستطالع سُ و

دخن، في مزوج أن ال %5592 وذكرت، من المدخنين ةمقرب ةصديقفي المسح بأن لديهن ي شاركن ئث الالمن اإلنا %95. فذكرت

اإلناث  نصف ومما يذكر أن حوالي. مدخنات زوجاتهمأن  %.59و ،ء يدخنونأصدقالهم أن بمن الذكور  %2295 حين أفاد

ا  01-50الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ( %5.93)أكثر من ربع وذكر . أزواج مدخنينمع  نعشي( %2.93) المتزوجات عام 

 52-50 من الفئة العمريةمن الذكور  %191من  ،التقدم في السنالتدخين مع  ويزداد(. ا أو بانتظامأحيان  )ا السجائر حالي   ونندخأنهم ي

 .سنة 01إلى  03 منتتراوح أعمارهم  منبين  %2192إلى 

 أشار، في حين بانتظامإنهم يدخنون الشيشة  %591الشيشة، وقال  وا شربقد جربأنهم  من أفراد العينة %290حوالي وذكر 

 %592وللذكور  %591) ينالجنس بين بانتظام متساويةتدخين الشيشة  ت نسبةكانو. الشيشة على اإلطالق ونال يدخنأنهم  2395%

الذكور،  صفوفبين و(. %391) عدد اإلناثمن  كان أكبر( %5092) عدد الذكور الذين أبلغوا عن تجربة الشيشة، ولكن (لإلناث

في عام  %190من ، وقد انخفض نتظامبا يدخنون الشيشة %093) 52-51ا في الفئة العمرية أكثر انتشار   بانتظامتدخين الشيشة كان 

أكثر من نظرائهم  بانتظام،في المحافظات الحدودية يدخنون الشيشة ( %.09)من الذكور  نسبة أعلىعلى الرغم من أن و(. 5332

بين ( %192)ا أقل شيوع  الشيشة وكانت تجربة ، (%.59جميع المناطق األخرى أقل من حيث تبلغ النسبة في )مناطق في سائر ال

 (.%5195إلى  %5592ن بي خراألمناطق تتراوح ال) األخرى المناطقبة مقارن   يةالذكور في المحافظات الحدود

 المخدراتوالكحول  تعاطي 5-.-5

األشهر  خالل النبيذ، أو المشروبات الروحية وأالمشروبات الكحولية، مثل البيرة، قد تناول إذا كان أي من أصدقائهم  المشاركين ُسئل

المشروبات  تناولواهم قد ءأصدقا أنب( لإلناث %392وللذكور  %195)من أفراد العينة  %091أجاب حوالي و. الماضية 55ال 

من  %395ومن الذكور  %592) ياتالكحول تناولوا مأنه %593 ، ذكريةالكحول تناولهم للمشروباتعن  وائلوعندما سُ . يةالكحول

 (.اإلناث

اطي المخدرات، تعحول  01و 50الذين تتراوح أعمارهم بين  المشاركينسؤاال  على  5352 وقد طرح المسح الذي أجري عام

المخدرات  جربوا تعاطيهم ءأصدقاأن  %291 وقد ذكر. لمخدراتل هم هم شخصي اوتعاطي ،أصدقائهمو ،أفراد أسرهمتعاطي و

المخدرات جربوا تعاطي أسرهم أن أفراد %( .09) المشاركينعدد أقل من  وقال(. اإلناثمن  %.39ومن الذكور  5295%)

 (.إناث %592وذكور  191%)

المخدرات،  جربوا تعاطيأنهم  01-50الذين تتراوح أعمارهم بين  بالمسح المشاركينمن ( %592) وأفاد عدد ضئيل للغاية

ا المخدرات، كانت المخدرات األكثر استخدام   قد اختبروا تعاطيأنهم بأفادوا  منمن بين و(. اإلناثمن  %395من الذكور و 091%)

 (.%.539) واألقراص( %2395( )بانجوال)الماريجوانا و، (%2292( )الحشيش) هي

لمساعدة على التوقف عن تعاطي احمالت بعلى علم بأنهم  %(.139) 01-50الذين تتراوح أعمارهم بين  المشاركينغالبية  أفاد

 وكانت. على حد سواءلم يفعلوا  ومنالمخدرات من اختبروا تعاطي حول هذه الحمالت على  تم طرح السؤالو. المخدرات والتدخين

في  وعي اكثر األوكان المشاركون (. %1.93)اإلناث  ها بينا منأكثر شيوع  ( %1095)الذكور  نحمالت التوعية بيب المعرفة

مع حمالت بالالوعي  ويزداد(. %.229)مصر صعيد في ا في المناطق الحضرية واألقل وعي  ( %2091)المحافظات الحضرية 
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دون أن هذه يعتقأنهم حمالت مكافحة المخدرات ب يعلمونمن ( %2.90)ما يقرب من نصف  وقد ذكر. التعليم والثروةزيادة 

 .ناجحةالحمالت 

 الصحة النفسية  4-9

للكشف عن االضطرابات النفسية الشائعة في ، الذي طورته منظمة الصحة العالمية، (53)الذاتية التقارير استبيان  استخدمت الدراسة

، ال/نعم عشرين سؤاال  إجابتهامجموعة من ويشمل االستبيان (. 5222بيوسينبرج، ) العالم النامي ومناطقالبلدان المنخفضة الدخل 

المشارك  درجةيادة تشير ز داة بحيثهذه األتم تصميم وقد ". نعم"ب أجاب عنهاألسئلة التي اعدد المشارك هي مجموع نتيجة تكون و

، ضمن مجموعة من نفسيتشير إلى وجود اضطراب التي ، ويجب التحقق من قيمة االستبيان. نفسياضطراب ب إلى احتمالية إصابته

األشخاص  نتيجةا مع مهني   من قبل المحترفين نفسيإصابتهم بمرض  السكان من خالل مقارنة عشرات األشخاص الذين تم تشخي 

 (.5222بيوسينبرج، ) نفسيأي مرض ابتهم بالذين تم تشخي  إص

 .رجة لتي تستخدم حد ددراسة واحدة فقط، وا عنفي مصر استبيان العشرين سؤال  مراجعة الدراسات المنشورة باستخداموقد أسفرت 

اأو أكثر  على في باكستان ( 5331) حمن وآخرونوقد أكد ر(. 5332فيزكارا، ) نفسياضطراب  ا يشير إلى وجودإيجابي   لتكون مؤشر 

درجات أو  2نتيجة تساوي حد ( 5331)درادكة وآخرون استخدم في األردن، و. هي النتيجة الصحيحة أو أكثر 2 صحة أن حد درجة

 فإنه، ومن ثم. نفسياضطراب درجات أو أكثر ليشير إلى وجود  .ساوي ي حد( 5335)وآخرون استخدم مازياك ؛ وفي سوريا، أكثر

 .درجات . يبدأ من حد ، استخدمنا5352عام المسح لهذا  غراضأل

 حصلتفي المتوسط، (. 095 ± إنحراف معياري) 595 في العينة هو" نعم"ب  اإلجاباتعدد ، كان متوسط المسح أفراد عينةومن بين 

 ± ، إنحراف معياري591=  متوسط)من الذكور  (091 ± إنحراف معياري ،592=  متوسط" )نعم"لأعلى على معدل درجات اإلناث 

وقد ؛ (591=  متوسط) اأكبر عدد   الذين ينتمون للمستوى األدنى من خميس الثروةفراد وكانت إجابات االستبيان في صفوف األ(. 591

، كانت هناك باإلضافة إلى ذلك(. 592 ± إنحراف معياري، .59= متوسط )الثروة،  إرتفاع خميسمع  اطرادبالنتيجة  انخفضت

ن من المحافظات الحضرية على أعلى والمشارك فحصل ،اإلقامة توزيعها وفق محلعند في درجات االستبيان الفات طفيفة اخت

 ± ، إنحراف معياري592=  متوسط)المناطق الريفية بصعيد مصر  سكانيليهم و( .09 ± ، إنحراف معياري.59=  متوسط)الدرجات 

 (.1-5أ  الجدول( )591 ± ، إنحراف معياري.59=  متوسط)صعيد مصر في الحضرية سكان المناطق و، (090

دالئل على وجود المشاركين في المسح من % 295، أظهر النفسييدل على االضطراب لأو أكثر  . حد مؤشر درجاتباستخدام و

الذكور من من نظرائهن %( 5391) النفسيضطراب االعالمات ظهور ثالث مرات لب احتماالوكانت اإلناث أكثر . نفسياضطراب 

إلى حد  أكثرأو  .تساوي  اتدرجة من حصلوا على نسبانخفضت  ،ط حد مؤشر االستبيان بزيادة الثروةكما انخفض متوسو%(. 092)

، أو ما يزيد عنها .في الحصول على % 292 الثروة ينتمون إلى الخميس األدنى منالشباب الذين  سجلوقد . كبير مع زيادة الثروة

للمشاركين في المسح الذين حصلوا على أكبر نسبة  وكانت. الثروةينتمون إلى الخميس األعلى من الشباب الذين % 195بالمقارنة مع 

من المناطق الريفية بصعيد مصر  المشاركونليها وي%( 5590)من المحافظات الحضرية أو تزيد عنها  .تساوي نتيجة في االستبيان 

(29.%.) 

لديهم  من أفراد العينة بأن% .39 إجماليوذكر . النفسيمرض الإذا كان لديهم تاريخ عائلي من  وُسئل المشاركون في المسح كذلك عما

المحافظات  من نفسيلديهم تاريخ عائلي من مرض  وا أنذكرالذين من المشاركين نسبة أكبر  في األسرة، وكانت النفسيتاريخ للمرض 

وهي ، %(391)والمناطق الريفية بصعيد مصر %( 392) الوجة البحرينظرائهم في المناطق الريفية في  تزيد عن%( 592)الحضرية 

وا ذكر منبين ومن . النفسيةض امراألعائلي من التاريخ للأعلى النسب المبلغ عنها لتي احتلت المركز الثاني والثالث من حيث االمناطق 

 اإلجابة وارفض% 5192و، أشاروا إلى أحد أخواتهم% 5391 وتالهمأمهاتهم، إلى % .539 أشار، من المرض اعائلي الديهم تاريخأن 

 .على السؤال

 الصحة االنجابية 4-01

فيروس ب والوعيمع الجنس اآلخر،  ةالحيض والبلوغ، والعالقبمن سلسلة من األسئلة المتعلقة من المسح الصحة اإلنجابية  يتألف قسم

وجهت أسئلة إلى باإلضافة إلى ذلك، . وغيره من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي ،اإليدز/نق  المناعة البشري

وسائل بمعرفتهم  حولسبق لهن الزواج  بسؤال منوحدة وانتهت ال. والحمل، والوالدة للختان،التعرض تتعلق ب المشاركين من االناث

 .هااستخدامكيفية و تنظيم األسرة
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 الحيضبداية البلوغ و 5-53-5

ا  5592الحيض  من بلغنعمر متوسط  وكان، %(2295)الحيض في المسح تقريب ا بدء جميع اإلناث الالتي شاركن دت شه عام 

الثروة  توزيع أفراد العينة وفق حصتهم منلم تكن هناك اختالفات كبيرة في سن بدء الحيض عند و. (سنة 592 ± إنحراف معياري)

ما هو الحيض قبل أن يخوضوا  نيعرف نلم يك نإلى أنه%( 0092) الالتي بلغن الحيض المشاركاتثلث  توأشار. سكنهم أو منطقة

المناطق و%( 5292)نظرائهم من المناطق الحضرية مقارن ة ب%( 0290)الريف  بين سكان أعلى قليال   التجربة، وكانت هذه النسبة

 .%(5.93) العشوائيةالحضرية 

من خمس  ، فيما كان ما يقربالحيض عند بدء اتأو كن خائف/، وينبالصدمة، وبك%( 1590)نصف أفراد العينة وقد أصيب 

وعند التصنيف وفق أ . القيام به نعليه ما يجب( %5591) العينة أكثر من خمسلم يعرف ، ولم يبدين إهتماماأفراد العينة ( 5.91%)

 السكنية، ع ذلك، كانت هناك اختالفات حسب المنطقةوم. الحيضبداية  إزاءفعل اللم تكن هناك اختالفات كبيرة في رد  ،لتعليمل

من المحافظات  ننظيراته( %1.95) بنسبة تبلغ ضعف "اتوخائف اتمصدوم" كن نبأنهمدن صعيد مصر من  فأجابت المشاركات

 .كن سعداء لبدء الحيض نأنهمن أفراد العينة % 91. تا، ذكروأخير  %(. 0592)الحدودية 

قطعة من  ويلي ذلك استخدام، (%2295)الحيض فترة ن الفوط الصحية أثناء يستخدمالمشاركات بأنهن وأفادت غالبية اإلناث 

افح  هذه المسألة حسب المنطقة،  وعند(. %292)والمناشف الخاصة ( %291)القماش  ؛ كانت اإلجابات مختلفة اختالف ا كبير 

وفي المحافظات الحضرية ( %2092)صعيد مصر من ا في المناطق الحضرية هو األكثر شيوع   ةالصحي الفوطاستخدام ف

على  %2092و %.259إلى ليصل في المناطق الريفية في صعيد مصر والمحافظات الحدودية،  اير  ثك وينخفض( 192%.)

الوجة ريف ، يليه %(5191)في المناطق الريفية في صعيد مصر  معدالته أعلىفي وكان استخدام قطعة من القماش . التوالي

ينتمين المشاركات اإلناث معظم ن وكما هو متوقع، فإ(. %095)في المحافظات الحضرية معدالته أدنى يبلغ و( %5595) البحري

 ينتمين إلى الخميس األدنى من الثروةمن مقارنة مع ( %93..)الفوط الصحية  يستخدمنالثروة من  إلى الخميس األعلى

أولئك من ( %5593)بكثير الستخدام قطعة من القماش  احتماالأكثر  األدنى ينتمين إلى الخميسالالتي ، وكانت اإلناث %(1192)

 (.%591) ينتمين إلى المستوى األعلى من خميس الثروةالالتي 

 البلوغ مرحلةحول  ناقشاتمومعلومات  5-53-5

والنمو، البلوغ  حوللشباب عن حواراتهم مع والديهم أو أفراد األسرة اآلخرين ل وجهتسلة من األسئلة سل 5352مسح عام  تضمن

مع أحد الوالدين حول  بأنهم تحدثوا%( 0295)ثلث العينة  نع ما يزيد قليال  وقد أفاد . نجميع المشاركي علىهذه األسئلة وتم طرح 

المشاركات عدد اإلناث ف؛ النوعفراد العينة حسب أل المختلفةمجموعات الكان الفارق األبرز بين و(. 2-5أ  الجدول)سن البلوغ 

كما %(. 5591)أفراد العينة من الذكور عدد أكثر من ضعف كان %( 2291)مع أحد أفراد األسرة حول سن البلوغ  نتحدث الالتي

 مرحلة مع أحد أفراد األسرة حول واتحدث إلى أنهم األميينمن أفراد العينة  %5292 فقد أشارالتعليم؛ ب تتعلق كانت هناك اختالفات

 .الجامعي همتعليم أكملوامن الذين شملهم االستطالع الذين  %2392 ـبالبلوغ، مقارنة 

 %.229و %2292)للتحدث مع أحد أفراد األسرة  احتماالوكان المشاركون من المحافظات الحدودية والمحافظات الحضرية أكثر 

لم تكن هناك اختالفات كبيرة و(. %5190)ذلك ل احتماالأقل اطق الريفية في صعيد مصر كانوا المن سكانفي حين أن  ،(على التوالي

لى والديهم أو أفراد إالذين تحدثوا  المشاركينهناك زيادة واضحة في نسبة  نجد أنالثروة،  وعند التصنيف وفق. العمرية الفئةحسب 

ميس األدنى ينتمون إلى الخممن ربع من شملتهم الدراسة  عن ما يزيد قليال   ، فقد تحدثما زادت الثروةلالبلوغ ك مرحلةاألسرة حول 

 .من الثروة ينتمون إلى الخميس األعلىممن  %2393 ب، مقارنة %(5192) لبلوغمرحلة امن الثروة مع والديهم حول 

ا أكبر منأن  .-5 ويبين الشكل عليه في  األمر ما كانع 5352مسح  مناقشة البلوغ مع والديهم في المشاركين الذين ذكروا هناك عدد 

مع أفراد األسرة حول  تحدثوا أنهمسنة  52-51من الذين تتراوح أعمارهم بين  %0092 ذكر، 5352عام  يفف. 5332عام مسح 

البلوغ متساوية  نناقش الالتينسبة اإلناث  كانت وفيما. فقط أنهم قد فعلوا %5.91 ذكر، عندما 5332البلوغ، مقارنة بعام  مرحلة

مع والديهم حول  واتحدثنسبة الذكور الذين فقد ازدادت ، (ى التواليعل% 2291و %2292) 5352و 5332عام مسحي ا في تقريب  

 .5352في %  5592إلى  5332في عام  %95.من  ةكبير زيادةالبلوغ  مرحلة
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 (5332/5352)الذين ناقشوا البلوغ مع أولياء أمورهم حسب النوع ( 52-51)نسبة الشباب  .-5الشكل 

 

النسبة األكبر  أفادت. مع المراهقين حول سن البلوغ للحديث، كان هناك عمر مناسبآرائهم بخصوص العمر المناسب، إذا  وعن

ال ينبغي  هي أنها الثانية األكثر شيوع   اإلجابةكانت و ،البلوغ/ بداية الحيض  معأن تتم  أن هذه المناقشة ينبغي تعتقدبأنها ( 0292%)

وكانت في صفوف الذكور أكثر من من الشباب؛  %5190تضم  وكانت هذ اإلجابةالبلوغ،  مرحلة عنب الشبا معألحد أن يتحدث 

 %5392ا، كان وأخير  . عند الزواج من األفضل أن يتممن أفراد العينة بأن هذا الحديث  %5391 يرىوعالوة على ذلك، . اإلناث

 .كدين من أفضل سن لمناقشة البلوغمن العينة غير متأ

األصدقاء " هو المعلومات للحصول علىمصدر أكثر وكان . البلوغ حول الرئيسي لمعلوماتهم مصدرالا عن الشباب أيض   وُسئل

 إلىمن اإلناث  %2595أشارت ، النوعحسب التصنيف  ندعو(. %5191" )األسرة"، يليه (%2595" )أو األقارب/ والجيران، و 

هم " أو أقارب/ األصدقاء والجيران، و " بأن %1592 الذكور، أفادفوف وفي ص. من الذكور %5591بالمقارنة مع " األسرة"

األفالم هو أن المصدر الرئيسي للمعلومات ب( %5092)وأفادت نسبة كبيرة من العينة . حول البلوغ لمعلوماتلالمصدر الرئيسي 

الرئيسي  مصدربأن اللجامعي التعليم ا أصحابمن  %5191 أفاد ،مصادر المعلومات حسب التعليم تصنيفعند و. والسينما

 .بين جميع فئات التعليم وهو أكبر عدد منالمناهج الدراسية،  للمعلومات بالنسبة إليهم هو

ة، ويقل هذا االعتقاد بين كافي تالبلوغ كانمرحلة  حصلوا عليها حولالمعلومات التي  حجمأن  إلى من الشباب %1295 أشار وقد

رضاهم عن المعلومات  زاد، كلما زاد سن المشاركينا، عموم  و(. على التوالي %1592مقابل  %1192) عنه بين اإلناثالذكور 

من  %23،3و 52-50من  %5095)غير كافية كانت  المعلومات بإنقول سن ا تميل إلى الصغر األوكانت العينة  حصلوا عليها،التي 

(. سنة 01-03من الذين تتراوح أعمارهم بين  %5292) سن اهم األكبر ئنظرا يليهم( سنة 52-.5الذين تتراوح أعمارهم بين 

من  %1292 وأشار .كانت كافية حصلوا عليهاأن المعلومات التي ميال  لإلفادة بكان المشاركون أكثر ما زادت الثروة، لوبالمثل، ك

، إلى أن من الثروة األدنى ينتمون إلى الخميسن مم %1291مقارنة مع من الثروة، بال ينتمون إلى الخميس األعلىالذين فراد األ

 .في سن البلوغ كانت كافية حصلوا عليهاالمعلومات التي 

 عالقات مع الجنس اآلخرإقامة  5-53-0

السلطات ا لحساسية الموضوع وبناء على طلب ولكن نظر   ة،لشباب مباشرلجنسية العالقات عن ال أن يسأل لمسحمن المقرر لوكان 

 .العالقات مع الجنس اآلخر عناستفسار أنها كانت في شكل األسئلة بطريقة غير مباشرة، أي  تطرح، اإلشرافية

غالبية  وأجابت. من نفس الفئة العمرية لهم عالقات مع الجنس اآلخر شبابأو  فتياتون رفيع حول إذا ما كانوا جميع المشاركين ُسئل

". ال أعرف"ب  %5295اإلجابة، وأجاب  %192ورفض  ،"نعم"ب  %5590، في حين أجاب (%1295" )ال"ب  المشاركين

، باإلضافة إلى ذلك(. على التوالي %92.مقابل  %5295)اإلناث ب مقارنةمعرفة مثل هذه العالقات ب لإلفادةأكثر ميال الذكور  وكان

مثل ب تهممعرفتماال لتقرير أكثر اح من الثروة والذين ينتمون إلى الخميس األعلىكان المشاركون من المناطق الريفية بصعيد مصر 

 .هذه العالقات
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، أو الحقول في الحدائق العامة الذين يدخلون في عالقة عادة ما يلتقونأن الشباب ب( %2590) النسبة األعلى من المشاركينوأشارت 

 الريفمن سكان ا بين أفراد العينة األكثر شيوع  الحدائق العامة هي محل اللقاء  وكانت(. %5292)تليها المقاهي أو المطاعم و

إلى أن األندية الرياضية ومراكز الشباب كانت  واأشار ن، الذي(%5191)المناطق العشوائية الحضرية  لسكانواألقل ، ( 2292%)

( %5590)عالقات مع الجنس اآلخر ن عسمعوا  قد الذين أجابوا بأنهموُسئل المشاركون (. %2095)ا األكثر شيوع   اللقاءمناطق 

عدد كان و". نعم" ـبمن أفراد العينة المذكورة أعاله  %5.92 وأجابحميمة؛  ةعالقعلى عما إذا كانوا يعتقدون أن الفتيان والفتيات 

كانت وعالوة على ذلك، (. %.559مقابل  %5093) الالتي أعطين نفس اإلجابةاإلناث  ضعف عدد" نعم" ـالذين أجابوا بر وذكال

المناطق أو ( %5292)المناطق الريفية  فراد مناأل ضعف عدد( %0391)المناطق الحضرية  سكان نعم بيناحتماالت االجابة بـ 

 .(%5295) العشوائية

 ااإليدز وغيره من األمراض المنقولة جنسي  /فيروس نقص المناعة البشري معرفة 5-53-2

أكثر من نصف  كانت. ن األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسيعإذا كانوا قد سمعوا عما في الدراسة  المشاركين ُسئل

ن األمراض المنقولة باالتصال ع واسمع الذين( %1291)من الذكور  همأكثرو، فقط هم من لديهم هذه المعرفة( %1295)العينة 

 حيث أنالثروة، زيادة لجنسي مع معرفة األمراض المنقولة باالتصال ا وازدادت(. %2.90)نظرائهم من اإلناث  أكثر منالجنسي 

مقارنة ا ن األمراض المنقولة جنسي  كانوا قد سمعوا ع( %1.90) من الثروةالذين ينتمون إلى الخميس األعلى نسبة كبيرة من الشباب 

 ناحتماال لمعرفة معلومات عأقل ( 52-50)ا وكانت الفئة العمرية األصغر سن  (. %2590) ينتمون إلى الخميس األدنىبمن 

، (%1292)سنة  52و .5تتراوح أعمارهم بين  منا بين متساوية تقريب  الالمعرفة بمقارنة ( %0291)ا األمراض المنقولة جنسي  

 .(%1192)سنة  01و 03تتراوح أعمارهم بين  ومن، (%1291)سنة  52و 51الذين تتراوح أعمارهم بين و

هم من %5390 معن، سييماألفراد فمن بين األ. ازدادت المعرفةكلما زاد المستوى التعليمي للمشاركين ، يةالعمرالفئة على غرار و

كان هناك و. ي أعلىتعليممستوى التي حظيت بمن أفراد العينة  %2292مقارنة مع بالاألمراض المنقولة باالتصال الجنسي،  عن

 مناطقنظرائهم من الو( %1592)ا بين المشاركين من المناطق الحضرية في معرفة األمراض المنقولة جنسي   اكبير   ااختالف   كذلك

 .(%.109) العشوائيةالمناطق الحضرية و( %2292)الريفية 

فيروس  المعروفة هو أكثر األمراض كانا، األمراض المنقولة جنسي  بالذين سمعوا  علىا األمراض المنقولة جنسي  ب قائمةليت عندما تُ و

ما يقرب من أربعة من كل خمسة وكان (. %5295) اكثير  أقل  تهليه الزهري وإن كان نسبوي، (%2290) اإليدز/ نق  المناعة

الزهري، والسيالن، ) التاليةواحد فقط في القائمة بمرض  واا قد سمعن األمراض المنقولة جنسي  عالذين سمعوا %( 592.)من أفراد 

( %591)جدا من أفراد العينة  قليال افي حين أن عدد (ق  المناعة البشريفيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس نوالكالميديا، و

 .عن األمراض الخمسة كلهاسمعوا 

ن عهل سبق لك أن سمعت : "أمراض تنتقل عن طريق االتصال الجنسية أيعن الذين أشاروا إلى أنهم لم يسمعوا وُسئل المشاركون 

 البشريالذين أشاروا إلى أنهم سمعوا عن فيروس نق  المناعة كان ، جماال  وإ". نعم"ب % 2095ومن بين هؤالء، أجاب " اإليدز؟

فيروس نق   األصغر يعرفونمن أفراد العينة من الفئات العمرية % 1291وكان . من إجمالي العينة% 2095 يمثلوناإليدز /

 معرفة فيروس نق  المناعة البشري أعلى بين من تكانو. األكبر في الفئة العمرية% 2190مقارنة مع بالاإليدز، /المناعة البشري

كانت ، وعلى نحو مساو  %(. 1592) ينتمون إلى الخميس اإلدنىمن بين  بينما تقل%( 191.)الثروة  من ينتمون إلى الخميس األعلى

إلى الحد  لتصلتعليم، تزايد باطراد مع الوت، %(2091) منخفضةفيروس نق  المناعة البشري ب اتعليم   قلاأل احتمالية معرفة الفئة

تتزايد احتمالية معرفة ، الجغرافيوعلى الصعيد . من ذلك بين الشباب الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى%( 2591)األقصى 

المحافظات الحدودية بينما جاءت ؛ %(191.)فيروس نق  المناعة البشري أو اإليدز بن من المحافظات الحضرية يالمشارك

 (..-5أ  الجدول%( )1092و% 1091)نسبة ب في المستويين األقلصعيد مصر ي فوالمناطق الحضرية 

وكما هو مبين في الشكل . 5352و 5332بين عامي قد تراجعت اإليدز /فيروس نق  المناعة البشريب ومما يذكر أن نسبة المعرفة

ب مقارنة  ،5332في عام  البشريفيروس نق  المناعة يعرفون  52-51العينة من الفئة العمرية من أفراد % 191. كان، 5-2

ا شهدت انخفاض   52-51 من الفئة العمرية الذكورمعرفة أن  إالكال الجنسين،  بين وقد تراجعت المعرفة. 5352في عام % 2091

 (.لتواليعلى ا% 1292مقابل % 2.92) باإلناثمقارنة ( ، على التوالي%2290مقابل % 2593) 5352و 5332أكبر بين عامي 
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 (5332/5352)اإليدز، حسب النوع /الذين لديهم معرفة عن فيروس نق  المناعة البشري( 52-51)نسبة الشباب  2-5الشكل 

 

أنهم إلى ( %1392)العينة  أكثر من نصفأشار . اإليدز/  البشريعن فيروس نق  المناعة  ممصادر المعلومات المتوفرة لديه وعن

( %5595)المدرسة  متليهواإلذاعة، أو السينما،  وأاإليدز من خالل وسائل اإلعالم، /  البشرين فيروس نق  المناعة عسمعوا 

الذين الذكور نسبة للمعلومات، ولكن  امصدر  بوصفها المدرسة الذكور واإلناث المشاركين  كل من وقد ذكر%(. 195)واألصدقاء 

ا للم  .(%.519)اإلناث ( %2095) أضعافثالث علومات كانت حوالي أشاروا إلى األصدقاء بوصفهم مصدر 

ستة منها كانت صحيحة ) طرقثماني  عناإليدز  /البشريالذين أشاروا إلى أنهم سمعوا عن فيروس نق  المناعة  المشاركين وُسئل

جنسية العالقات إلى ال (%2092)من المشاركين  وقد أشارت الغالبية العظمي. يمكن أن تنقل الفيروس( تينغير صحيح واثنتين

نقل الدم  إلى( %295.)من العينة  نسبة كبيرة أشارتوعالوة على ذلك، . اإليدز/ البشريوسيلة لنقل فيروس نق  المناعة بوصفها 

لم من ناحية أخرى، و(. %2292) المحاقن مشاركةعن  ، فضال  البشريوسيلة من وسائل انتقال فيروس نق  المناعة بوصفه 

( هذه اآللية إلىفقط  %0591 أشار)ألم إلى الطفل أثناء الحمل انتقال العدوى من اوا إمكانية حددي أنمن المشاركين  كبيريستطع عدد 

 الذين يعرفون( %5292)العينة ما يقرب من خمس واستطاع . (األسلوبهذا  إلىفقط  %5291وأشار )أو الرضاعة الطبيعية 

من الثروة  ينتمون إلى الخميس األعلىوكان من  .رفوا على جميع طرق انتقال العدوىأن يتعاإليدز /يالبشرفيروس نق  المناعة 

اتجاه مماثل  يتضحو(. %5192) بالشباب الذين ينتمون إلى الخميس األدنىمقارنة ( %5192) الطرقعلى تحديد جميع  أكثر قدرة

تحديد هم القادرين على على األرجح ( بعدهوما  يالجامعيم التعل) ن على أكبر قسط من التعليموالحاصل كانحيث التعليم؛ ب فيما يتعلق

 (.%5192)أقل ت احتماالت معرفتهم باآلليات ألميين، الذين كانبامقارنة ( %.529)جميع اآلليات 

. تنقلهفي حين أنها ال  ،البشريمعينة يمكن أن تنقل فيروس نق  المناعة  طرقوأخطأ العديد من المشاركين بإجابتهم بأن هناك 

بأنهم ال يعرفون ما  %.029، وأشار فيروسالأن لدغة الحشرات يمكن أن تنقل بمن أفراد العينة  %.519على سبيل المثال، أجاب ف

فيروس نق   يحملون أشخاصالطعام مع  مشاركةأن إلى ( %5591)وأشارت نسبة أكبر . انتقال العدوى طرقمن إذا كان هذا 

ا أم ال بأنهم ال يعرفون %0291 وأشار نتقال الفيروس،من سبل ا هواإليدز /البشريالمناعة  في معظم . إذا ما كان هذا صحيح 

. بشكل صحيح البشرين على تحديد طرق انتقال فيروس نق  المناعة يالمشارك زادت قدرة، يمستوى التعليمال زادكلما ، األحيان

 .وقت سابق في اإليدز/  البشرييروس نق  المناعة ف أجروا اختبار إلى أنهم( %595)ا من العينة وأشارت نسبة صغيرة جد  

مع شخ  مصاب بفيروس نق  المناعة ( سيارةالركوب مصافحة أو من خالل ال)عن استعدادهم للتفاعل  نيوُسئل المشارك

مس من خُ أقل وأشار . الفيروس واتجاهات وصم المصابينانتقال بسبل معرفتهم هو قياس مدى من هذا السؤال  الهدفكان و. البشري

. 5332في عام  %5595وقد انخفضت هذه النسبة من ، مصاب مستعدون للتفاعل مع شخ إلى أنهم ( %5295) عدد المشتركين

ن يمياألن يالمشارك بينالنسبة  توكان(. %.509 بمقارنة  %.529)من اإلناث باإليجاب أكثر  تالتي ردالذكور  قد كانت نسبة

، %5392، %5193)ما بعد الثانوية أو الجامعة  ة في المرحلةدراسالرحلة التعليم المهني، وأنهوا م أقل ممن( %5090)باإليجاب 

من ( %.529) اإليجابب بقليل للرد احتماالأكثر  العشوائيةوكان المشاركون من المناطق الحضرية (. على التوالي 5090%

 (.على التوالي %5192و %529195)المناطق الريفية والحضرية  سكاننظرائهم 
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 المعرفة وممارسة ختان اإلناث 5-53-1

هو اإلزالة الجزئية أو الكلية لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى أو إلحاق إصابات  ختان اإلناث/تشويه األعضاء التناسلية لإلناثإن 

إذا كانوا مسح عما في ال نيجميع المشاركوقد ُسئل ( 5353اليونيسيف، ) أخرى بتلك األعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية

نسبة وكان . ختان اإلناثإلى معرفتهم ب( %2293)غالبية أفراد العينة  ، وأشارت(الطهارةان أو تخال)ن ختان اإلناث عقد سمعوا 

ت ، كانالجغرافيوعلى الصعيد (. %292.)الذكور  أكبر من نسبة( %2.90) الالتي سمعن عن الختان أفراد العينة من اإلناث

 مقارنة على التوالي% 2192و% 2190)صعيد مصر في ن من المناطق الريفية والحضرية يالمشاركرفة أعلى بين إحتماالت المع

ن مم %5590 لم يسمع ك؛ بينماكذل ختان اإلناثبمعرفة الزادت  السنما زاد لكو(. %2593)  الوجة البحرين من ريف يالمشاركب

-03فيما لم تزد نسبة من لم يسمع عن ممارسة ختان اإلناث في الفئة العمرية  ،سنة عن ختان اإلناث 52و 50تتراوح أعمارهم بين 

 .%592عن  01

عملية كانوا قد خضعوا لعما إذا  اثسمعوا عن ختان اإلن ن قدأنهإلى  نأشر الالتي 01-50 في الفئة العمريةجميع اإلناث وسئلت 

 %292 ت، ورفضيخضعن لهالم  نأنهإلى  %5090 بينما أشارتبأنهن خضعن للعملية،  %2290 أجابتؤالء، ومن بين ه. ختانال

في المناطق الحضرية  مقارنة بنظيراتهن( %192.)ا بين اإلناث في المناطق الريفية أكثر شيوع   الختانكان . على السؤال اإلجابة

 بنسبة أعلىقد تعرضن من المناطق الريفية بصعيد مصر  اتالمشارك توكان%(. 1290)والمناطق الحضرية ( %2592) العشوائية

كلما زاد  انتشار ختان اإلناثويقل (. %1092)المحافظات الحضرية سكان بين تقل هذه االحتمالية في حين %( 2391) لختانل

جي الجامعات خري في صفوف %1291 ـبللختان، مقارنة  خضعن نأنه األمياتمن من أفراد العينة  %290.أفاد حيث التعليم؛ 

 (2-5أ  الجدول)

أقل ( 52-50)العمرية  ةفي الفئاإلناث احتماالت ختان كانت و. بأنهن خضعن لعملية الختان أفدنمن نسبة زادت العمر،  تقدمما لكو

قلت احتمالية تعرض اإلناث للختان، ما زادت الثروة، ل، كوعلى نحو مماثل(. %193.) المتقدمة الفئات العمريةبمقارنة %( .259)

 من بالفتيات المنتميات للخميس األعلىمقارنة ( %.19.) فكانت المنتميات للخميس األدنى من الثروة أكثر إحتماال للتعرض للختان

 (.%1292)الثروة 

ا أقل أن عدد   53-5بين الشكل وي. المسحينكال في  52-51 في الفئة العمرية ن الشاباتبي انتشار ختان اإلناث بين مقارنة وعقدت

مقابل % 2292) 5332مقارنة بعام للختان  نبتعرضه أفدنقد  5352في عام  52-51في المسح في الفئة العمرية  المشاركاتمن 

وتناقش األسباب . 5352في مسح  إلجابة على هذا السؤالان رفضإال أن نسبة أعلى من المشاركات (. على التوالي% 292.

 .ه الزيادة في ختام هذا الفصلالمحتملة لهذ
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 (5332/5352)حول تعرضهن للختان ( 52-51)إجابات الفتيات  53-5الشكل 

 

 إجراءويتم . سنوات 093±  يقدر ب سنوات، مع انحراف معياري 292 المشاركات في المسحبين اإلناث  لختانا سنوكان متوسط 

في المحافظات  وفي سن يزيد عن ذلك، (095± سنوات،  293)صعيد مصر من في المناطق الحضرية أصغر سن  في ختان اإلناث

لم يكن هناك اختالف في و(. 591± سنوات،  .29) الوجة البحريفي المناطق الحضرية من و( 592± عاما،  5395)الحضرية 

، 5332مسح عام  تفق مع كل منا تإال أنه، هذه النتائج أقل قليال  وقد تكون . الثروة الحصة منحسب  عند التصنيف عند الختان السن

 على سنة 53و سنوات 291 سن الختان هومتوسط  أن ، حيث سجلت.533 في مصر لعام رافيوجالديموالمسح السكاني الصحي 

 .التوالي

 اتممارس/ القابالت ميليهو، (%.209) للعملية نوالرئيسي نوهم الممارسأن األطباء  إلى 01-50 من الفئة العمرية وأشارت العينة

، في المحافظات الحضرية ، الالتي تعشن(52-50)وكانت الفتيات األصغر سن ا (. %5591)والممرضات ( %2591)الختان 

مقارنة طبيب  على يد للتعرض للختان احتمااللثروة أكثر اومن هي في المستوى األعلى من خميس ، جامعيوالحاصالت على تعليم 

 .من الشابات بغيرهن

ا 01حتى  50ي المشاركين في المسح من اإلناث من الفئة العمرية من ثلثمن وذكر ما يقرب  تعرضن لعملية  الالتي( %1291) عام 

المناطق  ه فيمن( %1291)ا في المناطق الريفية أكثر شيوع  ذلك كان ، وفي المنزل أو في منزل آخر الختان أن العملية تمت

. ا بين جميع الفئات السكنيةكان أكثر شيوع   ذلك ، على الرغم من أن%(.1.9) العشوائية المناطق الحضريةو( %1590)الحضرية 

المناطق ب مقارنة( %5591) كانت نسبة من أجرين ختان اإلناث في مستشفي خاص أعلى في المناطق الحضريةمن ناحية أخرى، و

 .(%592) العشوائيةوالمناطق الحضرية ( %593)الريفية 

 إتجاهات الرأي حول الختان 5-53-1

واقفهم تجاه هذه للتعرف على مسلسلة من األسئلة  ختان اإلناثعن كال الجنسين الذين سمعوا  ن في المسح منُسئل المشاركي

مقارنة بال، %(1590) باإليجابنصف الأكثر من  أجاب، ةالممارسة ضروريأن هذه ذا كانوا يعتقدون إعما  واعندما سئلو. الممارسة

أكثر  المشاركاتوكانت اإلناث . متأكدينغير  إلى أنهم %5291 ةالباقي ة، وأشارت النسبةضروري كنتلم  اأنهبأجابوا  %5595مع 

من أفراد العينة من  %.129مقارنة مع بال المشاركاتمن مجموع اإلناث  %1291)ضروري أمر  أن ختان اإلناثبلرد لميال 

 %5095مقابل  %5595) ضرورية أم ال أكثر من اإلناثممارسة هذه الما إذا كانت  ونذكور ال يعرفكان الومع ذلك، (. الذكور

ه كلما نرى أن ،%(1195) "ضرورية"المشاركين من الفئات العمرية المتقدمة إلى أن هذه الممارسة  اثلث أشار بينماو(. على التوالي

 (.%1090) قل سن المشاركين قل اتجاههم التباع نفس الرأي

، بالمقارنة مع "ضرورية" بأن هذه الممارسة مدن صعيد مصر من سكانمن أفراد العينة  %391. أفادالمنطقة،  حسبالتقييم  عندو

أكثر من  فقد أشار. لثروة والمستوى التعليمي، لوحظت عدة اتجاهاتل وعند التصنيف وفق ا. فقط من المحافظات الحضرية 0292%

المشاركين الذين حصلوا على  نصفمقارنة مع %( 2.95" )اضروري  "كان  أن ختان اإلناثإلى األميين  المشاركينثالثة أرباع 

( %.059)أكثر من ثالثة أضعاف عدد المشاركين الحاصلين على تعليم جامعي  وعلى نحو مماثل، ذكر%(. 1393) تعليم جامعي

ين هم في الذالمشاركين عدد وذكر نصف (. %5595) من األميينبالمقارنة مع المشاركين " غير ضروري" ختان اإلناث أن

86.5 

13.0 

0.5 

79.3 

13.3 
7.4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

 رفضن اإلجابة ال نعم

ية
ئو
 م
بة
س
ن

 
2009 

2014 



01 

 

57.6 26 

16.4 

 2009إناث 

 مهم

 غير مهم

 ال أعرف

63.2 

23.2 

13.6 

 2014إناث 

 مهم

 غير مهم

 ال أعرف

57.4 19.2 

23.4 

 2014ذكور 

 مهم

 غير مهم

 ال أعرف

3.2 1.4 

1.2 

 2009ذكور 

2nd Qtr 

3rd Qtr 

4th Qtr 

الذين ينتمون إلى ما يقرب من ثالثة أرباع من بمقارنة " ضروري" ختان اإلناثأن ( %1390)لثروة المستوى األعلى من خميس ا

 من الذين ينتمون إلى الخميس األعلىمن " ال أعرف" ـمن أجابوا ب ، على الرغم من أن نسبة(%2392) من الثروةالخميس األدنى 

 .إلى حد ماشابهة تمكانت الثروة 

 أقل قليال   أعداد ، ذكرت5352في عام (. 55-5الشكل ) 52-51من الفئة العمرية  في المسحين تجاهات المشاركينالمقارنة  وعقدت

زادت أعداد  5352ومع ذلك، في عام %(. 1293مقابل % 1390) 5332مقارنة بعام " ضروري" ختان اإلناث من المشاركين أن

على ، %(1292مقابل % 1095)الذكور أعداد أكثر من ستطالع إلى أنها ترى أن الختان ضروري، التي أشارت في االاإلناث 

ا  من ناحية و(. من اإلناث% 1291من أفراد العينة من الذكور مقابل % 2390) 5332في عام الرغم من أن العكس كان صحيح 

 5332مقارنة بعام  5352عام في  ضرورية أم الإذا كانت هذه الممارسة ما الذين ال يعرفون الذكور زادت أعداد أخرى، 

 (.على التوالي% 5295مقابل % 5092)

 (5332/5352)فيما يخت  بأهمية ختان اإلناث ( عاما 52-51)إتجاهات الشباب من الجنسين  55-5الشكل 
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، %(1192" )العادات والتقاليد"هو ا ، كان السبب األكثر شيوع  أمر ضروري ختان اإلناث وا عن سبب اعتقادهم بأنئلعندما سُ و

وكان المشاركون من المناطق الحضرية والمناطق الريفية بصعيد مصر (. %190" )الزواج"، و(%0193" )دينيةالسباب األ"ليه وت

يفية المناطق الحضرية والرأكثر من سكان ( على التوالي %1295و %2291)هي السبب " العادات والتقاليد" ميال  لإلجابة بأنأكثر 

" دينيةال سباباأل“ فغالب ا ما يستشهدون بأفراد العينة األكثر ثراء، أما (. على التوالي %2595و 2593%) hg,[m hgfpvdفي 

ا ، في حين أن(2.95%)  .هي السبب( %1290" )العادات والتقاليد"كانت ، في صفوف الفئات األكثر فقر 

، "نعم"ب  في المستقبل، أجاب سبعة من بين كل عشرة شملهم االستطالع لبناتهموعند سؤالهم عما إذا كانوا سيجرون عملية الختان 

 .بناتهم في المستقبلالذين يرغبون في ختان ( %2392)واإلناث ( %1.91)الذكور  بينالنسب متساوية إلى حد ما وجاءت 

 الحمل والوالدة 5-53-2

تي اإلناث الال وقد وجهت هذه األسئلة فقط إلى. والوالدةتتعلق بالحمل  التي ة مجموعة من األسئلةمن فصل الصح القسمهذا يطرح 

أنه إلى %( 291.) العظمىغالبية الأشارت  من بين هؤالء،و(. %0195" )سبق لهن الزواج" هإلى أن نرأشو شاركن في المسح

ة في الوجة المناطق الريفيفي ( %191.) وكان يبلغ أقل مستوياته المختلفة، نحاءاألفي عدد مماثل الكان هذا و. سبق لهن الحمل

بين اإلناث ( %2195)كانت أعلى نسب الحمل كما هو متوقع، و. في المحافظات الحضرية( %2592) ، وأعلى مستوياتهالبحري

من أفراد العينة  %2592 وبالمثل، أفاد%(. 5291)، 52-50 األصغر اتفئال، مقارنة مع 01-03 األكبر العمرية ضمن الفئات

عدد وأشار (. أو ما يزيدجامعي )عال  تعليم الحاصلين على من أفراد العينة  %590. ـب، مقارنة سبق لهن الحمل أنه إلى األميين

االثروة هن في المستوى األعلى من خميس الالتي اإلناث المتزوجات  هؤالء الذين وهو ضعف ( %5.92) إلى أنهن لم يحملن أبد 

 (.%293)دنى األ ينتمون إلى الخميس

ا بين أكثر شيوع   اتحمل المراهقوكان . .5 الدون سن  هن أنها سبق لها الحملمن %5191إلناث المتزوجات، ذكرت بين اومن 

في المناطق الحضرية أكثر من مثيالتها ( اتالمراهقمن جميع حاالت الحمل بين  %5292 تكان)المناطق الريفية  سكانمن اإلناث 

من حاالت الحمل  %5195 كانت، وعلى نحو مساو  . المناطق الحضريةفي ( %95.)و( من جميع حاالت الحمل %92.) العشوائية

من جميع حاالت الحمل في المحافظات الحضرية بين  %92.، في حين كانت اتالمراهقفي المناطق الريفية في صعيد مصر بين 

يقرب من ثالثة أضعاف حاالت  ما( %5195)من الثروة  س األدنىالفتيات المنتميات للخميحمل المراهقات  وقد بلغ. اتالمراهق

 (.%92.)الثروة  منفي الفتيات المنتميات للخميس األعلى الحمل 

 المواليد عددكان متوسط و. منهن أن طفلها ُولد حي ا %195.أفادت  ،أنه سبق لهن الحملذكرن  الالتيبين اإلناث المتزوجات ومن 

 وأفادت(. 595 ± معياري انحرافمع ) 592 سنة 01-50 بين أعمارهن تتراوح المشاركات الالتي المتزوجات اإلناث بين األحياء

من أفراد  %193)ا في المناطق الريفية موت الجنين داخل الرحم أكثر شيوع   كانو. اميت   طفال   أنها وضعت( %290) بسيطة نسبة

 ،المناطق الحضريةفي ( %591)ب مقارنة ( والدة جنين ميتلى إ رنأش ذكرن أنهن كن حوامل، الالتي يفالرمن العينة 

الالتي تزوجن في وقت ما  المشتركاتمن  %5592وعالوة على ذلك، أشارت . المناطق الحضرية غير الرسمية من( %093)و

إلى % 593أشارت ، الحملبأنه قد سبق لهن  الالتي أفدن اإلناثمن بين جميع . متعمدا  أو  اعفوي   سواء كانإلجهاض، أنهن تعرضن ل

 .في وقت ما متعمدعملية إجهاض ب مررن ننهأ

خالل حملهن  قمن بمتابعة الحمل نأنه سبق لهن الحمل إلى أنه ممن أشرنشملهم االستطالع  منأكثر من أربعة أخماس  ذكرو

أقل نسبة من الرعاية هن على بحصولمن المحافظات الحدودية  المشاركات أفادت: وعن اإلختالفات الجغرافية(. %295.)األخير 

 متابعة الحملالحصول على  فيأعلى معدل  الالتي سجلنمدن صعيد مصر، من بالمشاركات مقارنة  ،(%2591)قبل الوالدة 

متابعة للحصول على أعلى معدالت  نمن الثروة بسعيه ينتمين للخميس األعلىاإلناث الالتي كما هو متوقع، أفادت و (.2591%)

من  %2093 توبالمثل، سع%(. 2295) من الثروة المنتمية للخميس األدنى مقارنة بما تحصل عليه الفئات( %91..) الحمل

 تالرعاية التي حصلمن  %2292، مقارنة مع متابعة الحمل إلى الحصول على أعلى نسبة منعلى تعليم جامعي  تإلناث الحاصالا

 .األمياتمن ن نظرائهعليها 

 تأشار، الوالدةفيما يخ  مكان و. أن الوالدة األخيرة تمت بواسطة طبيبإلى ( %095.) اإلناثوأشارت الغالبية العظمى من 

في من اإلناث الالتي وضعن حملهن  %0091 نوتاله، ةخاصفي منشأة تمت  الوالدةأن إلى ( %2291) المشاركاتنصف 

 .في المنزل أن الوالدة تمت% 5291 تفي حين أشار ،عام مستشفى
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معدل الوالدة  ويبلغ. في والدتهن األخيرة والدة قيصريةإلى أنهن خضعن ل( %0591) المشاركاتثلث  عنما يزيد وأشارت 

 وعند(. 5351منظمة الصحة العالمية، )منظمة الصحة العالمية  هي أوصت بذال% 51-53 معدلال القيصرية في مصر ضعفي

قيصرية لوالدة  نخضع نأنهمن المحافظات الحضرية  المشاركاتنصف  ت، أفادالجغرافيالتحليل علي المستوى إجراء 

زيادة وجود وقد لوحظ (. %5191)من الوالدة القيصرية أدنى نسبة  شهدت التيالمناطق الريفية بصعيد مصر  مقابل، (2292%)

على  %02مقابل  %0591) 5352و 5332عامي  بين 52-51 في الفئة العمرية القيصرية بين الشابات ةطفيفة في معدالت الوالد

 (.التوالي

 تنظيم األسرةوسائل  .-5-53

وسائل تنظيم  يعرفون عما إذا كانوا، حالتهم االجتماعية، بغض النظر عن 01-50المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين  ُسئل

ويعرف . يعرفون هذه الوسائلأنهم إلى ( %1591) أفراد العينة وأشار أكثر من نصف. األسرة التي يمكن أن تؤخر أو تمنع الحمل

ن نصف أفراد العينة من الذكور ما يزيد قليال  ع، في حين أن تنظيم األسرةوسائل %( 2591) ثلثي عدد اإلناث المشاركاتأكثر من 

الذين تتراوح ) سن ا األكبر المشاركينمعرفة بين ال ت أعلى مستوياتكانو(. 53-5أ  الجدول%( )1593) أجابوا بأنهم يعرفونها

ا 01و 03أعمارهم بين  وعلى %(. .029، 52-50الذين تتراوح أعمارهم بين ) سن ا األصغرالفئات بين  وأقلها%( 193.، عام 

فيما كان ، %(1291) تنظيم األسرةوسائل ب معرفة، كان المشاركون من المناطق الريفية بصعيد مصر أكثر الجغرافيالمستوى 

كانت هناك . كان هناك اختالف بسيط ،حسب التعليم التصنيف عندو%(. 1291) من حيث المعرفة قلهم األصعيد المدن  سكان

لم  الثروة خميس ، على الرغم من أن الفرق بين أدنى وأعلىالثروةمستوى مع زيادة  تنظيم األسرةوسائل زيادة مطردة في معرفة 

 نجد أن معرفة الشباب، االجتماعية في االعتبارالحالة  وضع ا، عندوأخير  (. على التوالي% 1290مقابل % .129)ا يكن كبير  

 (.، على التوالي%2195مقابل % 2395) من غير المتزوجيننظرائهم يبلغ ضعف معرفة وسائل تنظيم األسرة ب المتزوجين

ا هي  01و 50الذين تتراوح أعمارهم بين في المسح بين جميع المشاركين  معرفةاألكثر  تنظيم األسرةوسيلة  تكانو حبوب منع عام 

 إفادة ، مع(اللولب)داخل الرحم الموضوعة األجهزة  تليها. من أفراد العينة %1295 هاي يعرفتوال ،عن طريق الفمالتي تؤخذ الحمل 

والواقي الذكري  ،(%5392)تحت الجلد  الكبسوالت، (%2592)تليها الحقن و ،الوسيلةهذه بأنهم يعرفون  المشاركينمن  1390%

باستثناء الواقي  ،من نظرائهن من الرجال أكثر تنظيم األسرةوسائل يعرفن عن  المشاركاتاإلناث  تا، كانوعموم  (. 2،0%)

 (.55-5 الشكل)الذكري 

 (5352)المعرفة بوسائل تنظيم األسرة، حسب النوع  55-5الشكل 

 

اكان مصدر المعلومات األكثر ، تنظيم األسرةوسائل ب المتعلقةمصادر المعلومات ب وفيما يتعلق مقدمي الرعاية الصحية  هو انتشار 

 .(%5291)اإلذاعة والتلفزيون  ، تليه%(0095)

على سلسلة من األسئلة في وقت ما اإلجابة  سبق لهم الزواجالذين  لب من جميع المشاركين، طُ ةالصح فصلفي القسم األخير من و

الذين المتزوجين  المشاركينأكثر من نصف وأفاد . تنظيم األسرةلوسائل ( ة الشبابفي حال)أو الزوج  تاريخ استخدام الزوجةحول 

. لمنع أو تأخير الحمل في مرحلة ما تنظيم األسرةوسائل وا قد استخدم( أو الزوج)بأنهم ( %1292) 01-50تتراوح أعمارهم بين 
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أكثر ( %1091) العشوائيةالمناطق الحضرية سكان من و ،(%2191)من الذكور  أعلى( %1095) وكان الرد باإليجاب بين اإلناث

 .(%1192)والمناطق الريفية ( %1.91)المناطق الحضرية  سكانمن 

من  كان أكبر( %21) 5332في عام  تنظيم األسرةعدد المشاركين الذين أشاروا إلى استخدامهم لوسائل ومن الجدير بالذكر أن 

من المشاركين  %.5، تبين أن المسح جولتيومع ذلك، عندما تم إجراء تحليل لمقارنة االستجابات الفردية في . 5352النسبة في 

هذا التناقض ويمكن أن يُعزى . 5352على السؤال نفسه في عام " الب" واأجاب 5332على السؤال في عام " نعم"الذين أجابوا ب 

 .في أي من الجولتينال لسؤل همأو سوء فهم إلى عدم تذكرهم لذلك بدقة،

ا 01-50ا الذين تتراوح أعمارهم بين حالي   ينأفراد العينة المتزوجومن بين   ونستعملي( أو أزواجهم)أنهم إلى  %2591أشار ، عام 

( %5395)الشباب المتزوجين من  52-50معدالته في الفئة العمرية قل في أاالستخدام الحالي ويبدو . تنظيم األسرةا وسائل حالي  

ا األكثر شيوع   تنظيم األسرةوسيلة  تكانو(. %1392) 01-03 بين المشاركين األكبر سن ا في الفئة العمرية وفي أعلى معدالته

بعض كما ذكرت (. %.19)الحقن و، (%5295) حبوب منع الحملتليها و ،(%5095)اللولب هي ا بين المتزوجين المستخدمة حالي  

 يسأللم و. المشاركينمن  %5ن عقل تبنسبة ( وربط األنابيب ،والكبسوالتالذكري،  والواقي، فترة األمانمثل )خرى األ الوسائل

 .التي كانوا يستخدموها في ذلك الوقت تنظيم األسرةسائل عن و 5332استطالع ن في والمشارك

في الوقت  تنظيم األسرةوسيلة من وسائل ي ون أستخدمي ال مإلى أنه واأشارن في المسح الذين ين المشاركياألفراد المتزوج وُسئل

إلى ( %1592)المشاركين أكثر من نصف وأشار . في المستقبل تنظيم األسرةاستخدام وسائل  ينوون( أو أزواجهم)الراهن إذا كانوا 

السبب األكثر كان  ،عدم الرغبة في االستخداموعند سؤالهم عن أسباب  .بالنفي( %0.90) بينما أجابت النسبة المتبقية، أنهم سيفعلون

ا  (.%5191) تنظيم األسرةلوسائل " اآلثار الجانبية" السبب الثاني وهو يليهو، (%2091" )أطفال يريدون" هو أنهم انتشار 
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 الخالصة 4-00

السياسات بغية  صانعيالضوء على عدد من القضايا التي يجب أن تجذب انتباه  5352وحدة الصحة لمسح الشباب في مصر لعام  تلقي

يجب أن نستفيد منه  والذي، 5352و 5332باإلضافة إلى ذلك، كان هناك بعض التحسين بين عامي . اتخاذ إجراءات سريعة إزاءها

بعدم األمان سواء في الشارع أو في  5352من الشباب في عام  عدد أكبريشعر فعلى الشباب، سلباالقضايا األمنية  أثرتلقد . ونبني عليه

ا سلبي ا على سالمة  نجم عنوقد . المواصالت العامةوسائل  تراجع وجود الشرطة في الشوارع، باإلضافة إلى عدم تطبيق القانون، أثر 

 .مان عند قيادة السيارة أو ركوبهاستخدام أحزمة األيأقل من الشباب  فنجد أن عددا. الشباب الشخصية

هذه  انخفضت نسبةفي الشارع وفي وسائل المواصالت العامة، وإن  تتعرضن للتحرش الجنسي 5352وال تزال الشابات في عام 

للتحرش  52-50أن نرى زيادة تعرض الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية  المثير للقلقومن . 5332ما كانت عليه في عام عالحوادث 

على حركة الفتيات  القيودوضع المزيد من إلى هو قد يؤدي نتهاك التحرش لحقوق الفتيات، فوإلى جانب ا. 5332الجنسي مقارنة بعام 

 .ومشاركتهن في المجاالت العامة

 ،السكرالسائدة بين الشباب، إلى جانب عدم ممارسة الرياضة البدنية، يعرضهم لعدد من المخاطر الصحية مثل  الغذائيةعادات الإن 

اب وأولياء أمورهم حول مخاطر االستهالك المفرط وهناك حاجة إلى تنظيم حمالت توعية لتثقيف الشب. والسمنةوارتفاع ضغط الدم 

وقد تعود المشاركة المحدودة للفتيات الصغيرات في النشاط البدني إلى ضعف الشعور باألمان . للمشروبات الغازية والوجبات السريعة

توفير أماكن آمنة للفتيات الصغيرات  فينبغي. في الشارع، باإلضافة إلى التقاليد االجتماعية التي ال تشجع الفتيات على ممارسة الرياضة

ليتمكنَّ من ممارسة الرياضة دون خوف من التعرض للتحرش ( على سبيل المثال، تحديد ساعات خاصة بهن في مراكز الشباب)

 .الجنسي

 زال دون المستوى، إال أنها ال ت5352و 5332لقد تحسنت مناقشة اآلباء واألمهات للتغييرات المصاحبة لمرحلة البلوغ فيما بين عامي 

شجع اآلباء والمعلمون ومقدمو الرعاية الصحية والقيادات الدينية إجراء حوار أكثر يتم تيجب أن . ، وخاصة بالنسبة للذكورالمطلوب

ا مع الشباب، بغية تثقيفهم فيما لشباب في غياب مصادر موثوق بها لتقديم المعلومات، قد يلجأ اف. يتعلق بقضايا الصحة اإلنجابية انفتاح 

 .إلى أقرانهم، أو اإلنترنت، أو وسائل اإلعالم، التي قد ال تقدم لهم بالضرورة معلومات دقيقة

وطرق انتقاله، وحتى هذا القدر الضئيل من المعرفة  البشرييمتلك الشباب، وخاصة الشابات، معرفة محدودة بفيروس نق  المناعة 

ا فيما بين عامي  المرتبط بهذا المرض سائد بشكل مخيف، حيث أبدى أقل  الوصمباإلضافة إلى ذلك، فإن . 5352و 5332شهد تراجع 

ا للتعامل مع الشخ  المصاب بفيروس نق  المناعة  مثل هذه المستويات ومع وجود . البشريمن واحد من كل خمسة شباب استعداد 

المنخفضة من المعلومات، وتزايد حدة وصم الشخ  المصاب بهذا المرض، قد ال يتمكن الشباب من حماية أنفسهم أو أزواجهم أو 

 .البشريذريتهم المستقبلية من اإلصابة بفيروس نق  المناعة 

قليال  فيما بين  تقد انحسر التي أفدن أنهن قد تعرضن للختاننسبة الفتيات الوال تزال قضية ختان اإلناث مثيرة للقلق، على الرغم من أن 

 5352من الختان في  موقفهمالزيادة في نسبة رفض المشاركين اإلجابة على السؤال المطروح حول  إال أن. 5352و 5332عامي 

مارسة، أو خوف من اآلثار إزاء هذه المفكرية  ات، حيث يمكن أن يشير ذلك إلى وجود تناقضالدراساتإجراء المزيد من تستدعي 

إن اعتقاد ستة من كل عشرة من الشباب بأن هذه الممارسة في حالة من خضعن للعملية ف. اأو ذويه انفسه بالفتاةالقانونية التي قد تلحق 

ا وإناث ا)ضرورية يدعو للتدخل الستهداف الشباب  اتهم الخاصة معتقد التأمل فيفي وقت مبكر بما يسمح بمساعدتهم وحثهم على ( ذكور 

 .هذه الممارسةلمفاهيمهم الخاطئة قبل أن يتزوجوا ويخضعوا بناتهم وتصحيح 
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وعلى الرغم من زيادة الوعي بوسائل تنظيم األسرة بقدر يبدو معقوال ، فإن ذلك ال ينطبق على الشباب من الذكور، والفئات العمرية 

ا52و 50بين )األصغر سن ا  بين الشباب  تنظيم األسرةباإلضافة إلى ذلك، يُعد استخدام وسائل . لهم الزواجيسبق ، والشباب الذين لم (عام 

أورده المسح الصحي ، الذي %.1 تنظيم األسرةالستخدام وسائل  العامحال مقارنته بالمعدل  ،المتزوجين حالي ا منخفض نسبي ا

رة التي ستعود عليهم، وعلى أسرهم، وعلى مجتمعاتهم يجب رفع وعي الشباب بفوائد تنظيم األسلذا . 5352رافي في مصر لعام جالديمو

 .على حد سواء  المحلية، كما ينبغي أن نستهدف الشباب من الذكور واإلناث

ا، فقد أظهر مسح الشباب في مصر لعام  ا من االحتياجات الصحية البارزة للشباب في مصر 5352وختام  معالجة تلك االحتياجات و. عدد 

، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، ووسائل اإلعالم، المختلفة الحكومية الجهاتتدخل قطاعات متعددة تشمل يستوجب الصحية 

 . الشباب أنفسهم لتمكنهم من انتهاج حياة صحية ومنتجه تلك التدخالت تشركواألهم من ذلك، يجب أن . فضال  عن أولياء األمور
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 الملحق

 5352( سنة 01 – 51)المصدر المعتاد للرعاية الطبية حسب المواصفات الديمجرافية للشباب  5-5أ جدول 

  
التأمين 

 الصحي
مؤسسات 

 حكومية 
 الصيدلية 

مؤسسات 

 خاصة 
 أخرى

 ال يذهب

إلى أى 

 مكان
 المجموع

 النوع
       

 ..  3. 6 ..5 0..6 ..0 1..5  .1 ذكر 
 ..  6..5 5.  ..6. ...  ..5  .6 أنثى

 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
 المرحلة العمرية

       
( 6- 1) 1.3  3.3 ..1 60.   .1 51.1  .. 

( 1-5.) 5.1 5 .0 1.5 ...6  .. 53.   .. 

(51-53) 5.3 56.  1.5 63.3  .3 51.5  .. 

(6.-61) 6.1 51.. ..1 61.1  .. 50.3  .. 

 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
 المكان

       
 ..  51.3 5.0 63.5  .6 1..5 1.0 حضر
 ..  ..50 ..  63.1 1.1 56.0 6.1 ريف

 ..  61.1  .5 65.1 1.0 1.1  ..  مناطق عشوائية
 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
 المنطقة

       
 ..  ..51 6.5 61.1 1.  56.1 0.0 حضر

 ..  51.1  .  63.3 ..6 ..56 1.6 وجه بحري
 ..  51.6 6.  63.6  .3 1..5 1.  وجة قبلي
 ..  ..15 0.. 3.1  5.  56.6 ..6 حدودية
 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
 المنطقة

       
 ..  ..51 6.5 61.1 1.  56.1 0.0 محافظات الحضر

 ..  3..6 6.  1. . 5.3 3.5   .. حضر الوجة البحري
 ..  50.1  .  63.6  .6 ...5 1.1 ريف الوجة البحري
 ..  61.3 5.0 65.3 3.   6.6  1.. حضر الوجة القبلي
 ..  51.6 ..   . . 1.6 55.0 1.  ريف الوجة القبلي
 ..  ..15 0.. 3.1  5.  56.6 ..6 محافظات حدودية

 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
 التعليم

       
 ..  3..6 6.  51.1 1.. ...6  .  أمي

 ..  55.6 ..1 61.1 ..1 51.0 3.. يقرأ ويكتب
 ..  51.1 3.. 5. 6 ..1 6..6 5.  إبتدائي
 ..  51.5 5.  ..65 ..1 ..51 ..1 إعدادي

 ..  51.1 1.   .0. ..6 ...   .3 ثانوي عام
 ..  51.3 0.  61.1 1.1 ..56 ..6 ثانوي فني

 ..   .51 3.  5.6. 1.1 ..1  1.. فوق متوسط
 ..   .51 1.  1.3. 6.0 5.0  3.. جامعي فأكثر

 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
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التأمين 

 الصحي
مؤسسات 

 حكومية 
 الصيدلية 

مؤسسات 

 خاصة 
 أخرى

 ال يذهب

إلى أى 

 مكان
 المجموع

 الحالة الوظيفية
       

 ..  51.1 3.   .61 0.3 1..5 1.. عامل بأجر
يعمل لصالح / صاحب عمل 

 نفسه
 .3 5..1 0.1 61.1  .0 53..  .. 

يعمل لحساب أسرته بدون 

 أجر
 .5 6 .3 0.5 65.  ..1 51..  .. 

 ..  50.3 5.   ... ... 50.0 ..  عاطل يبحث عن عمل
 ..   .51 3.  5. . 6..  .1  3.6 عاطل يدرس

 ..  51.1 5.  63.0 6.1 50.1 3.. عاطل ال يدرس
 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع

 خميس الروة
       

 ..  1. 6 6.  51.3 0.1 65.6 5.6 األدني
 ..  51.5 5.  1..6 1.0 51.6 6.6 الثاني
 ..  0..5 1.  63.0  .1 6..5 1.. الثالث
 ..  53.3 6.  1. . 6.0  .3  0.. الرابع
 ..  ..51 5.6 5..1 5.0 5.1  1.5 األعلى

 ..  51.5 0.  61.3 ..1 55.5  .. المجموع
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 5352( 01-50)التعرض للتحرش الجنسي بين  5-5جدول أ

 3..5 ,53-6  . .5 ,53-6  . .5 ,61-6  المواصفات

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) .3.14 .3.14 .0..4 

( 1-5.) ...14 ...14 1..54 

(51-53) 66.64 66.64 .0..4 

(6.-61) 51. 4 
  

 المنطة
   

 34. 0 64..1 1.14. حضر
 34... 61.04 65.04 ريف

 4..06 4..01 04. 0 المجموع
 المنطقة

   
 4 .15 10.14 16.64  حضر

 11.14 4 ... 4 .61 وجة بحري
 4..53 63.14 4 .61 وجة قبلي
 61.34 4...6 51.14 حدودية
 المنطقة

   
 4 .15 10.14 16.64 الحضرمحافظات 

 06.64 15.14 4 ..1 حضر وجة بحري 
 15.34 4 .61 4 .65 ريف وجة بحري
 4..60 4 .15 54..1 حضر وجة قبلي
 4..51 60.14 66.04 ريف وجة قبلي

 61.34 4...6 51.14 محافظات حدودية
 التعليم

   
 4..51 56.14 55.04 أمي

 56.64 51.34 4 ..5 يقرأ ويكتب
 64. . 61.34 14..6 إبتدائي
 4...1 4 .6. 4.. . إعدادي

 03.54 54. 1 4...1 ثانوي عام
 34. 1 5.14. 63.54 ثانوي فني

 54..0 04. 1 1.14. فوق متوسط
 00.04 3.64. 1.14. جامعي فأكثر
 خميس الروة

   
 65.54 61.14 61.64 األدني
 4 ... 6.64. 54... الثاني
 1.14. 4 .0. 4 .6. الثالث
 11.14 04. . 4 .63 الرابع
 01.14 6.14. 4.. . األعلى

 3.14. 5.1. 63.3 االجمالي
 3 0.1 063..  1.15 حجم العينة
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 5352الذين يستهلكون المشروبات الغازية حسب الخصائ  الديمغرافية، ( سنة 01-50)النسبة المئوية للشباب  0-5جدول أ

 
 إستهالك المشروبات الغازية

 مرات فأكثر 0 مرات 0-5من  أبدا  الخصائ 

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 6 .0 16..  1.  

( 1-5.) 6..1 16.   5.6 

(51-53) 63.1 1..1 3.1 

(6.-61) ...6 .1.. 1.5 

 النوع
   

 5.0  16.3 66.1 ذكر 

 0..  3.5. 5... أنثى

 المكان
   

 0.3  ..10 50.1 حضر

 3.5 1.0. 5.5. ريف

  ..   .10 66.3 مناطق عشوائية

 المنطقة
   

 3.1  10.6 5..5 محافظات الحضر

  ..  1. 1 5..6 حضر وجة بحري 

 ...  3.1. 63.3 ريف وجة بحري

 1.1 05.1 53.1 حضر وجة قبلي

 1.5 1.1. 5... ريف وجة قبلي

 1.1 0..1 6.0. محافظات حدودية

 التعليم
   

 6.. ..63 10.6 أمي

 5.1 16.6 6.3. ويكتبيقرأ 

 1.1 1.0. 0.1. إبتدائي

 3.5 3.1. .. . إعدادي

 .. 5 11.6 56.1 ثانوي عام

 3.1 15.5 61.6 ثانوي فني

 ..0  11.3  .51 فوق متوسط

 1.1  11.0 1..5 جامعي فأكثر

 خميس الروة
   

 ..1  ... 3..1 األدني

 ..1 0..1 ..5. الثاني

 6.   ...1 6..6 الثالث

 ..6  6..1 65.1 الرابع

 3.1  16.3 50.6 األعلى

 0.   0. 1 60.1 االجمالي

 59500 19102 29501 حجم العينة
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 5352الذين يستهلكون األغذية السريعة، ( سنة 01-50)النسبة المئوية للشباب  2-5جدول أ

 
 األغذية السريعة

 أبدا الخصائ 
 0من مرة إلى 

 مرات
 مرات فأكثر 0

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 16.0 60..  ... 

( 1-5.) 1..6 60.5 3.0 

(51-53) 11.6 61.. 0.1 

(6.-61) 06.1 6..1 0.  

 النوع
   

  ..  0. . 1.6. ذكر 

 0.0  .51 ..01 أنثى

 المكان
   

 5.0  6.5. 5... حضر

 ..0 ...6 06.6 ريف

 1.1 61.1 15.1 مناطق عشوائية

 المنطقة
   

 1.6  ..0. 61.1 محافظات الحضر

 5..  61.1  .15 حضر وجة بحري 

  .1 65.0 6..0 ريف وجة بحري

  .1 ..63 11.1 حضر وجة قبلي

 1.1 51.5  .00 ريف وجة قبلي

 0.5 3. 6 3. 0 محافظات حدودية

 التعليم
   

 5.0 ..56 1..1 أمي

  .  5..6 1..0 يقرأ ويكتب

 0.5 51.6 01.1 إبتدائي

 0.1 53.3 06.6 إعدادي

 6.1  1... 1.3. ثانوي عام

 ..1 66.1 13.6 ثانوي فني

 6..  5.1. 1.5. فوق متوسط

 6.0  1.0. 1... جامعي فأكثر

 خميس الروة
   

 1.5 1..5 5..1 األدني

 ..1 65.1 05.6 الثاني

 ..1 61.1 11.3 الثالث

 ..3 63.0 .. 1 الرابع

  .6  0... 0.6. األعلى

 ..1 ..61 10.0 االجمالي

 232 09113 19002 حجم العينة
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 الذين يمارسون أنشطة رياضية( نةس 01-50)النسبة المئوية للشباب  1-5جدول أ

 (5332) 52-51 (5352) 52-51 (5352) 01-50 الخصائ 

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 00.1 00.3 15.. 

( 1-5.) 16.  16.  0..1 

(51-53) .1.3 .1.3 0..5 

(6.-61) .3.. 
  

 النوع
   

 15.1 01.1 ..01 ذكر 

 5. 1 1... 1... أنثى

 المكان
   

 03.1 10.6 11.6 حضر

 ..00 11.3 11.0 ريف

 01.1 .... 5.0. مناطق عشوائية

 المنطقة
   

 03.1 11.1 11.3 محافظات الحضر

 16.1 0.5. 0... حضر وجة بحري 

 16.1 11.3  .11 ريف وجة بحري

 06.5  .10  .10 حضر وجة قبلي

 10.1 5..1 6..1 ريف وجة قبلي

 13.1 1... ..63 محافظات حدودية

 التعليم
  

 0.6. 6.1.  ... أمي

 1. 1 3.6. 3.0. يقرأ ويكتب

 0..1 1.1. 3.0. إبتدائي

 11.5 16.3 11.3 إعدادي

 16.1 01.1  .01 ثانوي عام

 05.1 10.1 11.5 ثانوي فني

 1. 0 ..10 ..11 متوسطفوق 

 06.3 16.1 ..16 جامعي فأكثر

 خميس الروة
   

 06.0  ..1 15.0 األدني

 06.3 5..1 16.0 الثاني

 03.1 16.1 ...1 الثالث

 03.5 10.5 11.1 الرابع

 ...1  .10 3..1 األعلى

 ..01 3..1 5..1 االجمالي

 29553 292.3 .1912 حجم العينة



2. 

 

 عند أول دورة شهرية حسب الخصائ  الديمجرافية( سنة 01-50)ردود فعل الفتيات  1-5جدول أ

  

 / صدمة

 / بكاء

 خوف

 المجموع DK أخرى ال تدري ماذا تفعل ال يختلف سعيدة

 إناث
 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1  المجموع       

 المرحلة العمرية 
       ( 6- 1) 15.. 1.1  1.1 5..1 ... ...  .. 

( 1-5.) 1..1 3..  1.. 55.3 ..  ...  .. 

(51-53) 1 .5 1.3  1.. 5 .. ..  ...  .. 
(6.-61) 15.6 1.6 5..0  3.1 ..  ..   .. 
 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع
 جتماعيةالحالة األ

 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع       
 المكان

 ..  ...  .. 5..5 6..5 ..3 1..1 حضر       
 ..  ...  .. 55.0 ..1  1.1 ..15 ريف

 ..  5.. ...  .1  3.1  1..  ..1. مناطق عشوائية
 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع
 المنطقة

 ..  ...  .. 3.0   .51 1.0 0.1. حضر       
 ..  ... ... 5. 5 1.3  ..3 3..1 وجة بحري
 ..  ... 5.. 55.1 ...  1.1 3..1 وجة قبلي

 ..  ... ... 1. 5 5..6 1.6  65.1 مناطق حدودية
 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع
  المنطقة

 ..  ...  .. 3.0   .51 1.0 0.1. محافظات الحضر       
 ..   .. ... ..55 3.5  1.3 3.1. حضر وجة بحري 
 ..  ... ... 1..5 1.1   .3 .. 1 ريف وجة بحري
 ..  ... ... 1.0  3.3 ..0   .11 حضر وجة قبلي
 ..  ... 5.. 0..5 1.0  1.0 ...1 ريف وجة قبلي

 ..  ... ... 1. 5 5..6 1.6  65.1 محافظات حدودية
 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع



22 

 

  

 / صدمة

 / بكاء

 خوف

 المجموع DK أخرى ال تدري ماذا تفعل ال يختلف سعيدة

 التعليم
 ..   .. ... ..3  3.1  1.0 15.5 أمي       

 ..  ... ... 1.1  5..5 1.   0..1 يقرأ ويكتب
 ..  ... 5.. 0. 5 0.0  1.1 ...1 إبتدائي
 ..  ... ... 1. 5 1.0  1.1  ..1 إعدادي

 ..  ... 5.. 6. 5 1.1  1.5 15.0 ثانوي عام
 ..  ... 5.. 1. 5 0.0  ...  0. 1 ثانوي فني

 ..  ... ... 51.0 ..6  1.3 5..1 فوق متوسط
 ..  ... ... 1. 5 55.1 1.1 0.1. جامعي فأكثر

 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 المجموع
 الحالة الوظيفية

 ..  ... ... 0.5   .51 0.6 15.1 عامل بأجر       
 ..  ... ..  55.3 55.1 6.1 3.1. يعمل لصالح نفسه/ صاحب عمل 

 ..  ... ... ..1  ..56  .. 11.1 يعمل لحساب أسرته بدون أجر
 ..  ... ... 50.5 3.3  3.. 1.1. عاطل يبحث عن عمل

 ..  ... ... .. 5 1.1  3.0 1..1 عاطل يدرس
 ..  ...  .. 1. 5 1.1   .3 0. 1 عاطل ال يدرس

 ..  ...  .. .. 5 1.0  1.1 6. 1 المجموع
 خميس الروة

 ..   .. 6.. 1.3  5..   .3 ..11 األدني       
 ..  ... ... ...5 1.1  1.6 3.1. الثاني
 ..  ... 5.. ..55  .1  6.   1.1. الثالث
 ..  ... ... 6. 5 1..5  .1 5..1 الرابع
 ..  ... ... 1..5 0. 5 0.1 .. 1 األعلى

 ..  ...  .. 1. 5 1.1  1.0 6. 1 االجمالي
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 النسبة المئوية للشباب الذين ناقشوا البلوغ مع أولياء أمورهم حسب الخصائ  الديمجرافية 2-5جدول أ

 (5332) 52-51 (5352) 52-51 (5352) 01-50  الخصائ 

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 6..3 6..1 51.0 

( 1-5.) 66.1 66.1 51.1 

(51-53) 66.0 66.0 51.1 

(6.-61) 61.6 
  

 النوع
   

  .1 .. 5 0. 5 ذكر 

 3.3. 1.0. 1.1. أنثى

 المكان
   

 65.1  ... 6... حضر

 51.1 53.1 5..6 ريف

 65.0 1. . 3... مناطق عشوائية

 المنطقة
   

 3..6 1.1. 1... محافظات الحضر

 1..6 63.6 63.1 حضر وجة بحري 

 ..50 65.1 ..66 ريف وجة بحري

 ..53 53.5 53.1 حضر وجة قبلي

 6..5 50.5 50.6 ريف وجة قبلي

 ..65 1.1. 1.1. محافظات حدودية

 التعليم
  

 53.1 ..50 51.3 أمي

  .51 ...6 60.5 يقرأ ويكتب

  ..5 53.6 1. 6 إبتدائي

 50.1 65.5 65.0 إعدادي

 65.1 63.6 63.6 ثانوي عام

 51.1 5. 6 1. 6 ثانوي فني

 65.5 3... 1... فوق متوسط

 ...6 1... 1... فأكثرجامعي 

 خميس الروة
   

 3. 5 50.6 50.3 األدني

 ..50 53.0 53.3 الثاني

 50.1 5. 6 3. 6 الثالث

 6. 6  ... 1... الرابع

 60.1 6... .... األعلى

 51.1 66.3 5..6 االجمالي

 09202 09521 29322 حجم العينة
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 اإليدز حسب الخصائ  الديمجرافية/ فيروس نق  المناعة البشري النسبة المئوية للشباب الذين يعرفون عن .-5جدول أ

 (5332) 52-51 (5352) 52-51 (5352) 01-50  الخصائ 

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 13.0 05.  1..0 

( 1-5.) 11.5 11.5 11.5 

(51-53) 10.  10.  10.. 

(6.-61) 10.6 
  

 النوع
   

 ..35 11.6 ..11 ذكر 

 11.1 ..03 01.1 أنثى

 المكان
   

 1. 3 5. 1 1..1 حضر

 6. 1 1..1 6..1 ريف

 .. 3 01.6 01.1 مناطق عشوائية

  المنطقة
  

 35.1 10.1 10.1 محافظات الحضر

  .35 6..1 5..1 حضر وجة بحري 

 16.3 15.5 3. 1 ريف وجة بحري

 11.3 ..01 ..06 حضر وجة قبلي

 11.1 03.0 01.3 ريف وجة قبلي

 13.6 ...0 06.0 محافظات حدودية

  التعليم
  

 ..0. 1. . 6.1. أمي

 ..16 ..16 10.0 يقرأ ويكتب

 ...1 ..11 11.0 إبتدائي

 10.6 13.5 11.3 إعدادي

 31.6 11.1 11.3 ثانوي عام

 ..35 11.1 10.1 ثانوي فني

  .31 1..3 6. 3 فوق متوسط

 31.1 35.6 35.0 جامعي فأكثر

 خميس الروة
   

 15.3 05.0 3. 0 األدني

 ...1 1..1 03.3 الثاني

 10.5 ..15 15.5 الثالث

 35.1 16.1 16.1 الرابع

 31.3 11.6 11.1 األعلى

 11.1 16.0 16.5 االجمالي

 29502 19030 29250 حجم العينة
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 النسبة المئوية للفتيات المختنات حسب الخصائ  الديمجرافية 2-5جدول أ

 (5332) 52-51 (5352) 52-51 (5352) 01-50  الخصائ 

 المرحلة العمرية 
   

( 6- 1) 1 .1 15.5 11.1 

( 1-5.) 11.  11.  1..1 

(51-53) 15.  15.  13.1 

(6.-61) 11.. 
  

 النوع
   

 1..1 11.3 ..13 أنثى 

 المكان
   

 ...1 05.3 6..0 حضر

 35.3 10.1 10.3 ريف

 ..15 03.1 15.1 مناطق عشوائية

 المنطقة
   

 1..0 1..1 ..16 محافظات الحضر

 13.1 ...1 15.6 حضر وجة بحري 

 35.3 15.1 16.1 ريف وجة بحري

 13.6 10.6 11.0 حضر وجة قبلي

 36.0 ...3 1..3 ريف وجة قبلي

 13.3 01.1 03.1 محافظات حدودية

 التعليم
   

  .36 13.0 13.6 أمي

 16.1 ...3 16.0 يقرأ ويكتب

 11.1 16.5 16.1 إبتدائي

 15.1 15.0 .. 1 إعدادي

 01.1 06.3 06.1 ثانوي عام

 .. 3 1. 1 15.1 ثانوي فني

 ..11 6. 1 1..1 فوق متوسط

 15.5 03.5 03.0 جامعي فأكثر

 خميس الروة
   

 36.6 ..11 11.1 األدني

 36.3 .. 1 15.5 الثاني

 ..35  . 1 1. 1 الثالث

  ..1  .10 11.5 الرابع

 11.1 ..01 03.1 األعلى

 1..1 11.3 ..13 االجمالي

 19311 09225 .2913 حجم العينة

  



10 

 

 الذين يعرفون وسائل تنظيم األسرة حسب الخصائ  الديمجرافية( سنة 01-50)النسبة المئوية بين للمستجيبين  53-5جدول أ

  الخصائص

يعلم عن % 

 الوسائل

حبوب منع 

 الحمل
 الحقن اللولب

كبسوالت تحت 

 الجلد
 الواقي

 المرحلة العمرية 
      

( 6- 1) 6..14 6...4 51..4 5 . 4 6.64 6..4 

( 1-5.) 10..4 16.14 .0.54 63.14 3. 4 3.14 

(51-53) 16.34 03. 4 06. 4 1..54  ...4   .14 

(6.-61) 11..4 11.54 1...4 0 . 4  1..4  6.64 

 النوع
      

 4..6  0.64 14..6 04... 3.14. 4..15 ذكر 

 1.14 4..1  4..16 05.14 4..01 14. 1 أنثى
 المكان

      
 5.14  3.14 63.14 1.54. 10.14 13.34 حضر

 1.64 14..  1.14. 15.34 13.14 4..06 ريف
 1.54 4...  6.14. 4.. 1 16.64 14..1 مناطق عشوائية

 المنطقة
      

 5.14  1.04 61.04 4 .3. 4..11 04. 0 محافظات الحضر
 4..1 4..1 61.04 64..1 64..1 11.14 حضر وجة بحري 

 1.14 4..1  16.04 16.34 4..06 14..0 ريف وجة بحري
 1.04  4..   6.04. 4 .1. 10.14 13.54 حضر وجة قبلي

 ريف وجة قبلي
      

 5.14  1.04 61.04 4 .3. 4..11 04. 0 محافظات حدودية

 54..  4 .   63.14 04..1 54..1 4..10 التعليم
 1.14 1.64 60.14 54..1 64..1 13.04 أمي

 1.14 1.54  1.34. 0.64. 16.34 14..1 يقرأ ويكتب

 1.14 4...  34..1 4 .10 01.04 01.04 إبتدائي
 1.04  4..   6.04. 4 .1. 10.14 13.54 إعدادي

 ثانوي عام
      

 04.. 1.64  15.14 11.14 64..0 4 .03 ثانوي فني
 1.64 14..  1.34. 05.54 4 .11 4 ..1 فوق متوسط

 1.14 1.14 5.04. 15.64 13.14 13.14 جامعي فأكثر
 0.04 1.14 61.54 6.14. 4 ..1 4 .06 خميس الروة

 4 .1 4 .1 50.34 04..6 4..6. 4 ..1 األدني
 1.14 4 ..  4.... 4 .15 11.34 05.64 الثاني
 0.14  4 .1  15.64 4 . 0 00.04 03.54 الثالث

 4..0  6.04  1.54. 4..10 14. 0 14..0 الرابع
 األعلى

      
 0.64 5.64  4.... 0.14. 10.04 4..13 االجمالي
 4..3 4..   5.04. 3.14. 4 .10 4..13 حجم العينة

 1.34 14..  1.64. 14..1 11.34 05.14 المرحلة العمرية 

( 6- 1) 0...4 10.14 .3..4 ...54 1.14 3. 4 

( 1-5.) 01..4 0 .04 11.34 .1.14  ..34  .. 4 

(51-53) 0 .14 11. 4 1 ..4 .6.04  ..14 3.14 

(6.-61)  ..3.6  .3 0  .3 0  .3 0  .3 0  .3 0 
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 :التعليمي للشباب في مصر الوضع

 من يلتحق ومن ينجح ومن يتعثر؟

                                                                                                        
 كارولين كرافت
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 مقدمة 3-1

يلعب التعليم دوًرا محوريًا في تشكيل التنمية البشرية والفرص المتوفرة للشباب في مصر باإلضافة إلى التنمية االقتصادية 

اول هذا الفصل قدرات التحصيل التعليمي للشباب المصري حيث يحلل عدًدا من جوانب ومن ثم يتن. واالجتماعية للبلد بأسرها

التقدم الذي حدث في التعليم في مصر والتحديات التي تواجهه وذلك بناء على الدورات  فهمخبرات الشباب التعليمية من أجل 

(SYPE)من مسح النشء والشباب في مصر  9002و 9002المسحية لعام 
(0)

( سنة 15 -01)وجود عينة أكبر سنًا وبفضل . 

، يمكننا اآلن عقد المقارنات بين الفئات العمرية للشباب الذي استكملوا تحصيلهم العلمي 9002في مسح النشء والشباب لعام 

 .باستخدام هذه المسح

ش االنتظام في التعليم واستكمال يبدأ الفصل في القسم الثاني بإعطاء نُبذة عن نظام التعليم المصري، أما القسم الثالث فإنه يناق

وينظر القسم الرابع بعين االعتبار إلى الحراك التعليمي لتقييم التعليم الذي يتلقاه الشباب والنظر في مدى ارتباطه . الدراسة

هذا  ويركز القسم الخامس على اتجاهات التحاق الشباب بالتعليم، ليستكمل القسم السادس. بالخلفية االجتماعية االقتصادية

العرض بالتصدي للبرامج الدراسية غير الرسمية، مثل فصول محو األمية، الستعراض مدى التقدم التي أحرزته مصر في 

ويحاول القسم السابع استقراء األسباب . توفير إمكانية االلتحاق بالمدارس للجميع، باإلضافة إلى زيادة معدالت القراءة والكتابة

. من المدارس، في الوقت الذي يعرض فيه القسم الثامن خصائص الشباب الذين يدرسون حاليًاالتي تقف خلف تسرب التالميذ 

ويتم تناول مشكالت التسرب والغياب باعتبارهما من أعراض عدم كفاءة النظام التعليمي في القسم التاسع، بينما يتعرض القسم 

أدوات التعليم االضافية مثل الدروس ( م الحادي عشرالقس)العاشر لمسائل جودة التعليم، ويعاين القسم الذي يليه وهو 

ونولي ثالثة أنواع من التعليم اهتماًما خاًصا . الخصوصية، والتي قد يرجع استخدامها لمحاولة التعويض عن تدني جودة التعليم

باإلضافة إلى التعليم ( عشر القسم الثالث)، والتعليم الثانوي الفني (القسم الثاني عشر)وهي التعليم المبكر لالطفال ورعايتهم 

القسم )ويختتم . وذلك للدور الرئيسي الذي تلعبه هذه األنواع في تطور الموارد البشرية بمصر( القسم الرابع عشر)العالي 

هذا الفصل بمناقشته للتحديات المحورية التي تواجه نظام التعليم المصري والسياسات المحتملة التي يمكن ( الخامس عشر

 .ا لتدارك هذه التحدياتاستخدامه

 نبذة عن نظام التعليم المصري 3-2

 —كما يتضح أدناه—يلتحق معظم النشء بنظام التعليم المصري في المرحلة االبتدائية، علي الرغم من األعداد المتزايدة للنشء

التي قد يسلكها التالميذ  السبل المتوقعة( 0-1شكل )ويظهر . التي تلتحق ببرامج رياض األطفال التي تسبق المرحلة االبتدائية

وتتكون المرحلة االبتدائية . ويعتبر سن السادسة هو السن المحدد لاللتحاق بالمدارس. عند التحاقهم بالنظام التعليمي وتقدمهم فيه

من ستة صفوف
(9)

 ، وبانتهاء المرحلة االبتدائية ينتظر من التالميذ استكمال تعليمهم لثالث سنوات أخرى إضافية بالتعليم

وبنهاية المدرسة اإلعدادية ووفقًا للدرجات التي أحرزها الطالب في المرحلة اإلعدادية، يتوجه الشباب أما إلي التعليم . اإلعدادي

 —الذي يقبل الدرجات األقل ويتسم بكونه أدنى مكانة —ويعتبر مسار الثانوية الفنية. الثانوي العام أو التعليم الثانوي الفني

في  نيستكملوا على الرغم من استمرار عدد قليل من الطالب بالمعاهد فوق المتوسطة التي تمتد لعامين وقد مرحلة منتهية دائمً 

أما (. Krafft, Elbadawy, & Assaad, 9001)ظروف أكثر ندرة دراساتهم بمعاهد عليا ألربع سنوات أو ببرامج جامعية 

وتستغرق برامج الثانوية . اشرة الستكمال دراستهم في الجامعةمسار التعليم الثانوي العام فيعطي ملتحقيه ضمانة غير مب

وتحدد نتائج . ثالث سنوات باستثناء بعض الدرجات الثانوية المهنية التي تستغرق خمس سنوات( العام والفني)بنوعيها 

التعليم العالي الذي قد يلتحقوا به االمتحانات بنهاية الثانوية العامة والمسارات التي سلكها الطلبة في إطار الثانوية العامة طبيعة 

لدرجات الماجستير )وتتابع أقلية ضئيلة من خريجي الجامعات أيًضا دراساتهم العليا . والتخصصات التي قد يختاروها

 .وتستغرق أيًضا بعض التخصصات العليا وقتًا أطول من األربع سنين المعتادة في الجامعة(. والدكتوراه

  

                                                           
 .إال إذا تمت اإلشارة إلى ما غير ذلك 9002لعام  مسح النشء والشباب تعتمد الجداول واألشكال في هذا الفصل على   (0)

ا الشكل ويعامل على هذ ،تعليمهم االبتدائي والذي تم تخفيض صفوفه إلى خمسة صفوف دراسية المسحفي ذلك الوقت استكمل أغلب المشاركين في   (9)

 (.Shahine, 9001)ولقد أعيد الصف السادس الحقُا لهذه المرحلة . في التحليالت المقدمة لسنوات الدراسة
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 لتعليمي المصريهيكل النظام ا 1-3شكل 

 معاهد فوق متوسطة الثانوية الفنية  

 تعليم أساسي         
 01- 01المستويات من 

 مرحلة عادية منتهية
 سنتان

 معاهد عليا            إعدادي       إبتدائي 

 أربع سنوات  9- 7المستويات من  6 -0المستويات من 

 الجامعة         الثانوية العامة  

 أربع سنوات 01 – 01تويات من المس  

 (سنة فأكثر 01السن من ) (07 - 01السن من ) (01 - 01السن من ) (00 - 6السن من )

تعتبر األعمار الموجودة بين األقواس هي المثالية بافتراض االلتحاق بالمرحلة التعليمية في الوقت المثالي ودون تكرار أي من الصفوف : ملحوظة

 .الدراسية

 إلزاميًايصبح التعليم الثانوي  9002وبمقتضى دستور يناير  دستور المصري للشباب الحق في التعليم المجاني،ويضمن ال

. ة فيما سبقهي اإللزامي( بتدائية واإلعداديةاال)بينما كانت مرحلة التعليم األساسي ( 9002الهيئة العامة لالستعالمات بمصر، )

ئية إلى الجامعة دون أي مصاريف في الوقت الذي ال يتوفر فيه التعليم قبل االبتدائي مجانًا ويتم توفير التعليم من المرحلة االبتدا

% 2ولقد خصص الدستور لإلنفاق القومي على التعليم نسبة ال تقل عن (. 9005المكتب الدولي للتعليم باليونسكو، )بشكل علني 

الهيئة العامة لالستعالمات )التعليم على  العالمي االنفاقتوسط مزيادة ، على أن تزيد تدريجيًا في ضوء وميمن صافي الدخل الق

 (.9002بمصر، 

 المستوى التعليمي وإكمال الدراسة 3-3

ونظًرا ألن سن المشاركين في مسح النشء والشباب أصبح أكبر اآلن، ومن ثم يكون بمقدورنا أن نتعرف على المستوى 

، بل ويمكننا أيًضا معاينة كيفية تطور كفي للتأكد من تركهم النظام التعليميالتعليمي لهؤالء الشباب الذين بلغوا من العمر ما ي

 التعليمي المستوى 1.9ويقدم شكل . التعليمي بمرور الوقت، وذلك كله بسبب وجود شباب أكبر سنًا بالمسح الحالي المستوى

( الفئة العمرية األصغر)سنة  92-95 عمريةفي الفئة المقارنة الشباب حيث يتم  ، سنة فأكبر وفقًا للنوع 95من عمر  للشباب

انخفضت  فمع الوقت. كيفية تطور التعليم مع مرور الزمن فهمل( الفئة العمرية األكبر)سنة  15-10 الفئة العمرية لشباب منبا

مية أكثر األ وظل مستوي .سنة 92-95لدي الشباب من عمر % 5سنة إلى  15-10لدي الشباب من عمر % 2األمية من 

-10 الالتي يقعن في الفئة العمرية من اإلناث% 92ففي حين كان  .تقدم سريع حدث لهن اًعا لدى اإلناث، وإن كان هناك ارتف

 .سنة 92-95لدى الشابات من عمر % 01إلى من األميات، انخفضت هذه النسبة  سنة 15

وبالنسبة لكٍل  .للنوع والفئة العمرية للشبابطبقًا % 09و% 1بين  فقط وتتراوح نسبة الشباب الحاصلين على التعليم االبتدائي

 حيث ارتفع مستواهم الزمن مرور عبر فقط االبتدائي التعليمتناقصت نسبة الحاصلين  منهم على   الشباب والشاباتمن 

ية، الفئات العمر عبردون أي تغير  ،إعداديمن الشابات فى الفئتين العمريتين على تعليم % 2حصلت نسبة  بينما. التعليمي

ونظًرا لندرة االعتداد بالثانوية العامة، . العمريتين ينعبر الفئت الذكور لدى الشباب% 5إلى % 1انخفضت هذه النسبة من 

ين على درجة الثانوية الحاصل ة، بينما ارتفعت نسبة الشبابباعتبارها شهادة نهائية، فإن قليل من الشباب يقف عند هذه الدرج

. فى ذات الفئة العمرية لإلناث% 15ونسبة  92-95 فى الفئة العمرية ذكورلل% 21بنسبة  هائيةمرحلة نباعتبارها  ،نيةالف

وتعتبر فئة . درجة بعد الدرجة الثانوية تستغرق عامين( المختلفةالعمرية  فئاتمن الشباب عبر ال% 5 -1)ضئيلة  نسبة وتتلقي 

 كانتسنة على درجة جامعية،  15-10باب الذكور من عمر من الش% 99الجامعة وما يليها هي األكبر نمًوا؛ فبينما حصل 

فقد ارتفعت نسبة من حصلن على  ؛إضافة كبيرة كتسبت اإلناثوا. 92-95 فى الفئة العمريةالشباب الذكور  بين% 95نسبة ال

 .سنة92-95 ضمن الفئة العمرية% 90إلى  15-10العمرية فئة ضمن ال% 05 درجة جامعية من
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 سنة فأكثر 22تعليمي وفقاً للنوع والمجموعة العمرية، الشباب من عمر المستوى ال 2-3شكل 

 
الوقت /في الوقت المحدد"هذا القسم تعريفًا موسًعا إلنهاء الدراسة  إحرازه في كل مرحلة دراسية، يعتمد تميولفهم التقدم الذي 

ائية، وسن السادسة عشر لإلعدادية وسن التاسعة لالنتهاء من االبتد اً ، والذي يقف عند سن الثالثة عشر باعتباره حد"المثالي

لتعليم العاليالنتهاء من اعشر للثانوية وسن الثالثة وعشرين ل
(1)

 االجتماعية مذكور الخلفية الخصائص منحسب عدد التحليل .

كان لحضر (. 1-1 شكل) و حسب المستوى التعليمى االنتهاء من الدراسة وفقًا للمنطقةتتباين أنماط و. (0الجدول )في الملحق، 

ثم  خاصة في المرحلة اإلعدادية والثانوية، تليها المحافظات الحضرية الدراسية، كمال للمراحلالوجه البحري أعلى معدالت إ

الدراسة االبتدائية واإلعدادية، وتفوقت بشكل  كمالوكانت المحافظات الحدودية هي األدنى في معدالت إ. حضر الوجه القبلي

ووجدت أكبر التباينات في معدالت إنهاء التعليم . التعليم الثانوي كمالت ريف الوجه القبلي في معدالت امحافظا على طفيف

% 12استكمال شهاداتهم الجامعية، وصلت النسبة إلى  الوجه البحريمن شباب حضر % 15الجامعي؛ فبينما استطاعت نسبة 

% 05في ريف الوجه البحري و% 05و ،وجه القبليفقط للشباب في حضر ال% 02و ،للشباب في المحافظات الحضرية

 .الشباب جميعهم لسن الثالثة والعشرين بلوغريف الوجه القبلي وذلك عند  فى% 09و ،للشباب بالمحافظات الحدودية
  

                                                           
 .النمط ذاته يعتبر االنتهاء من الدراسة هو استكمالها في عدد السنوات التقليدي حتى ال يعاقب الملتحقين ببرامج دراسية أطول عند التقييم باستخدام( 1)
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 للعينة اإلجمالية للشباب وفقاً  "في الوقت المحدد"إنهاء الدراسة  3-3شكل 

 
 .ل كافة الشباب وال يشترط دخول مستوى دراسي معينيشم( استكمالها)إنهاء الدراسة : ملحوظة

 الحراك التعليمي بين األجيال 3-4

فعندما ال تلعب حالة . من األدوار المهمة التي يلعبها التعليم في أي مجتمع هو توفير إمكانية الحراك االجتماعي االقتصادي

عالمة علي الحراك االجتماعي االقتصادي عد يلك ذفال، فإن األبوين التعليمية دوًرا، أو تلعب دوراً طفيفاً في تحديد مستقبل األط

ويعد هذا الحراك أمراً هاماً من منظور العدالة االجتماعية ومن أجل توفير الحوافز . أو عالمة علي تساوي الفرص للجميع

فى التعليم، يوجد تدرج وعلى الرغم من أن التوسع في التعليم يعنى أن  عديد من الشباب يفوقون والديهم . للنجاح بالمدرسة

ويركز تحليل الحراك بين (. 5-1شكل )وتعليم األب ( 2-1شكل )واضح عند مقارنة المستوى التعليمي للشباب بتعليم األم 

سنة فأكبر من أجل التأكد من أن الشباب استكملوا المرحلة التعليمية النهائية 95األجيال فيما يلي على الشباب من عمر 
(2)

. 

فربع الذين يولودن ألباء أميين يصبحون هم أنفسهم . ية مع أسوأ الفئات حظاً وهم أولئك الذين يولدون ألباء أميينولتكن البدا

ن ألباء يعرفون القراءة والكتابة، ونسبة قليلة قد تقترب من الصفر بين أبناء اآلباء الذين دوفقط لمن يول% 5أميين، في مقابل 

من التعليم األساسي بينما حصل أغلب  قدراً تلقى ربع آخر من الشباب أبناء اآلباء األميين  لقد. تلقوا مراحل عليا من التعليم

لقد تحركت . فقط بالجامعة% 1على درجة ثانوية فنية في الوقت الذي التحق فيه ( من اإلجمالي% 11)المتبقيين من الشباب 

أما الشباب من أعلى درجات السلم االجتماعي . تعليم العاليمجموعة صغيرة للغاية من أسفل السلم االجتماعي االقتصادي تجاه ال

تصل احتمالية أن يلتحق األبناء .  االقتصادي فتقل احتمالية تلقيهم لمستويات أقل من التعليم وتزداد احتمالية تلقيهم لتعليم عالي

  .عندما يحصل اآلباء على تعليم عالي% 10بالتعليم الجامعي أو ما بعد الجامعي إلى 

غير  من التعليم ىلاع حيث كان وجود أمهات على مستوى ،تظهر حدة االختالفات بين األجيال عند النظر إلى تعليم األمهاتو

وتصل نسبة الشباب . من فرص االلتحاق بالجامعة إلى الثلثينفني زاد ذلك على تعليم ثانوي  أن تكون األم حاصلةف ،شائع نسبيًا

وعلى النقيض من ذلك، . من أبناء األمهات الالتي حصلن على تعليم جامعي% 21ى قرابة الذين حصلوا على تعليم جامعي إل

غم من زيادة على الرفخالصة األمر، و. بعده جامعي وماالتعليم بال من الشباب من أبناء األمهات األميات% 09 التحقت نسبة

                                                           
شهادة إعدادية، % 1شهادة ابتدائية، و% 1تستطيع القراءة والكتابة، و% 5أمية، و% 52: المجموعة من الشباب، كان تعليم األم كاآلتي في هذه( 2)

يستطيع القراءة % 01أمي، و% 25: فكان كالتالي بأما تعليم األ. تعليم عالي% 2ثانوية مهنية أو معاهد عليا باإلضافة إلى % 5ثانوية عامة، % و0

 .تعليم عالي% 5ثانوية مهنية أو معاهد عليا، و% 00شهادة إعدادية، و% 2شهادة ابتدائية، و% 00الكتابة، وو
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فرًصا  يمتلكون (من لديهم آباء متعلمين)صادية المرتفعة االقت الشباب من العائالت ذات األوضاع االجتماعية انتشار التعليم فإن

، مما يعتبر إشارة واضحة من تلقوا القليل من التعليم بينما تنخفض فرص أبناء اآلباء غير المتعلمين أو ،تعليم جامعيللكبيرة 

 .في المجتمع المصري االجتماعي االقتصاديعلى تدني الحراك 

 سنة وأعلى 22تعليم األم، األعمار ل وفقًاً  التعليمي للشباب المستوى 4-3شكل 

 
 أكثرعام ف 22 من سنلتعليم األب،  وفقاً التعليمي للشباب  المستوى 2-3شكل 
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 المدرسةب لتحا أنماط اال 3-2

وعلى الرغم من  أن  . ما زالت عملية إلحاق النشء بالمدرسة هي التحدي األساسي والتاريخي الذي يواجه نظام التعليم المصري

، يبقى ميراث هذا 9002لم تلتحق بالمدارس على اإلطالق في عام الشباب فقط  أقلية صغيرة من الفئات العمرية الحديثة من 

ويدرس هذا . ، خاصة من الفتيات، الذين لم يلتحقوا من قبل بأي مدرسةالشبابالتحدي متمثالً في وجود نسبة ال يستهان بها من 

دارس واألسباب التي دفعت الشباب إلى عدم االلتحاق بالمدارس مع مقارنة الشباب من القسم اتجاهات من ذهبوا إلي الم

 .الخلفيات المختلفة

 من التحق بالمدارس ومن لم يلتحق؟ 1-5-0

، هي 9002سنة في مسح النشء والشباب في مصر عام  92 – 00إن عينة الشباب التي كانت تقع في الفئة العمرية من 

، وهي التي قد ولدت في الفترة الزمنية التي تمتد ما بين 9002سنة في مسح  12-02ما بين  التي وقعت في الفئة العمرية

لقد تعرض هذا . بشكل مباشر 9000األعوام التي سبقت ثمانينيات القرن العشرين مباشرة إلى تلك األعوام التي سبقت عام 

اإلناث، من  وبشكل خاص ،تردد على مدارسيلم  ذىال شبابمن ال ال بأس بها الجيل من الشباب لتغير هائل من وجود أقلية

-1شكل ) الجنسينبين  مساواةيحظى بالوأصبح تقريباً شامال بالتعليم األساسي  الحد الذي يمكن معه اعتبار أن االلتحاقإلى 

ما  التحق ،من مواليد الثمانينيات أن تلتحق بالمدارسفقط % 10تصل إلى  الفتياتاستطاعت نسبة من  ففي الوقت الذي(. 5

وصلت نسبة االلتحاق بالمدارس في نهاية تسعينيات القرن العشرين ومن مواليد الفترة ذاتها، الفتيان من % 20يقترب من 

 .لكال الجنسين% 000قترب من و ت%25إلى ما يفوق نسبة 

 نسبة من التحق بالمدارس وفقًا للنوع وسنة الميالد 6-3شكل 

 
 .0.2لجعل المنحنى اكثر سالسة مع عرض النطاق قيمته ( Lowess) تم استخدام طريقة لويس :ملحوظة

هم األكثر احتماال لعدم اإللتحاق   والمحافظات الحدوديةشباب محافظات الوجه القبلى  و اإلناث،خاصة ، الشباب من الريف

(5-1شكل )بالمدارس 
(5)

 م تلتحق بالمدارسل من الشباب في المحافظات الحضريةفقط  % 2إلى  1 ففي حين أن نسبة . 

-5نسبة الشباب من الذكور الذين لم يلتحقوا بالمدارس إلى قرابة  بلغت، %(2) اإلناثو%( 1) الذكوربفارق ضئيل بين 

                                                           
محل اإلقامة حيث كانت المرحلة التعليمية وليس بالضرورة ( وقت حدوث المسح)ة يتعتبر منطقة ومحل اإلقامة في هذا الفصل هي محل اإلقامة الحال( 5)

انتقلوا من محل  المسحلتحليالت التي تقارن بين محل الميالد ومحل اإلقامة الحالي أن القليل من المشاركين في بحث ولقد أظهرت ا. تحت البحث

 .لتجربة األفراد التعليميةميالدهم، مما يجعل محل اإلقامة الحالي ممثالً حيويًا 
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الالتي لم يلتحقن  الفتياتنسبة  مع وجود فجوة واسعة بين الذكور واإلناث، فقد بلغت ،في المناطق الريفية المختلفة% 1

هي األعلى فى  المحافظات الحدودية وكانت  . الوجه القبليفي ريف % 91و% 01 لبحريالوجه ابالمدارس في ريف 

 .اإلناث  بين %95 الذكور وبين  %00 بلغتحيث معدالت عدم اإللتحاق 

 وفقًا للمنطقة والنوع بالمدارسلشباب الذين لم يلتحقوا ا نسبة 7-3شكل 

 
تلفة، هناك اختالفات جوهرية فيما يتعلق بفرص عدم االلتحاق بالمدارس باإلضافة إلى االختالفات الكبيرة بين المناطق المخ

يمكنها القراءة والكتابة دون  ، أو حتى أمفبشكل أٍساسي، وجود أم متعلمة(. 1-1شكل )للوالدين  المستوي التعليمي حسب

حيث بالنسبة لإلناث؛  يضمن أن الشاب سوف يلتحق بالمدرسة، مع وجود اختالفات كبيرة الحصول على أي شهادة رسمية

تلقى األب .  للبنات اإلناث% 90ها نسبة يقابل% 00 عدم اإللتحاق بالمدارس لألبناء الذكور ألمهات غير متعلمةتصل نسبة 

 (.9انظر الملحق، جدول )لبعض التعليم يرفع من  فرص اإللتحاق بالتعليم 

 لنوعاألم وا لتعليموفقًا  بالمدارسلشباب الذين لم يلتحقوا نسبةا 8-3شكل 

 
نسبة صغيرة نسبيا من األفواج الجديدة لم تلتحق بالتعليم و لكن مازالت هناك إحتمال لعدم إلتحاق أبناء الطبقة الفقيرة 

كل  حسب عام 01قل من األاإلناث و الذكورمن  لم يلتحق بالمدارسالنسبة المئوية لمن  2-1شكل  يوضح. بالمدارس

%( 2)لم يذهبوا إلى المدرسة  الذينويتضح أن أفقر الشباب من الذكور هم . (ر الثروةالشريحة حسب مؤش)شريحة طبقية 

الفقيرات  فتياتوصلت نسبة ال)نوعية عكسية  ةعلى الرغم من كونها فجو الجنسينوتمثل هذه المجموعة أكبر الفجوات بين 
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الذين لم يلتحقوا  الذكورتصل نسبة  لثروةمن مؤشر اة فى الشريحة الثانيو(. فقط% 5الالتي لم تذهبن إلى المدارس إلى 

 .أو أقل % 0تنخفض نسبة الذين لم يلتحقوا بالمدرسة عند أعلى مؤشر للثروة إلى و % 2اإلناث  مقابل% 5إلى بالمدرسة 

 الخماسي والنوع ثروة األسرةوفقًا توزيع الذين لم يلتحقوا بالمدارس  18نسبة الشباب تحت سن 9-3شكل 

 
 ق بعض الشباب بالمدارس؟ لماذا لم يلتح 1-5-9

وعوامل  - مثل مدى توافر المدارس - فكل من عوامل العرض. التحاق الشباب بالمدارس أمامقد تقف عديد من المعوقات 

نظرا  9002بيانات  باستخدام) 1-00ويظهر شكل . عوامل مساهمة تكون يمكن أن - مثل اهتمام الوالدين بالتعليم - الطلب

وذلك لمن  ،لعدم التحاقهم بالمدارس مطلقًا شباباألسباب المختلفة التي أوردها ال( 9002 مسحفي  لطرح هذا السؤال فقط

فالراجح لدينا أن هذه الفئة العمرية الصغيرة هي أفضل ما يعبر عن التحديات . 9002في عام  02-00كانت أعمارهم بين 

خصائص الخلفية  حسبألسباب ا( الملحق )1ول جد يعرض. المعاصرة التي يواجهها الشباب ممن ال يذهبون للمدارس

عدم قدرة المنزل على تحمل تشير النتائج أن .  لجدولبابعض النتائج الهامة وسنناقش هنا ، االجتماعية، عبر األفواج العمرية

% 21رده وهو السبب الذي أو) ةالمدرس الذهاب إليفي المركز األول ألسباب عدم تمكن الشباب من قد جاء تكاليف التعليم 

، ازداد انتشار هذا لم يلتحقوا مطلقًا بالتعليمومع انخفاض نسبة الشباب الذين (. 9002في  02-00ممن تتراوح أعمارهم من 

 وربما. عدم الذهاب للمدرسةلباإلضافة إلى ازدياد الشباب أصحاب الظروف الصحية الخاصة باعتباره سبب آخر  ،السبب

إرسال أبنائهم في  -مالية مشروطة على سبيل المثال معوناتبإعطائهم —ثر فقًرايساعد توفير دعم مالي لألسر األك

تحسين ب اإلهتمام يزداد ذلك  يجب أن ك .ألسباب مالية ةالمدرسالذهاب إلي للمدارس على تخفيض نسبة من يتخلفون عن 

 .أصحاب األوضاع الصحية الخاصة بالمدارس شبابإمكانية التحاق ال
، على الرغم من انخفاض النسبة عبر من الشباب% 91لنسبة  الدين في إرسال أبنائهم للمدارس عائقاً وشكلت عدم رغبة الو

الحاجة  وتأتي. عوامل المساهمة و لكنها مازالتتتضاءل باستمرار عوامل  " العادات والتقاليد"وعدم موافقة األب . الزمن

 ، عدم الذهاب إلي المدرسةاألسباب شيوًعا والمساهمة في للعمل ومساعدة األسرة في أعمالها في المركز الرابع ألكثر 

و لم تذكر أسباب عدم وجود مدارس أو وجود مدارس بعيدة كأسباب لعدم اإللتحاق إال . المنزلية المهامباإلضافة إلى أداء 

يمته، ولم ترد عوامل مما قد يعكس زيادة ملحوظة في إدارك ضرورة التعليم وق" أنا ال أريد التعلم"وقد تراجع سبب . قليال

 .المدرس سوى مرات قالئلنوع ، وسنالكبر مثل الزواج، و
والعادات  نأباءه برغباتتحديًدا  اإلناثحيث تتقيد  حسب النوع اإلجتماعى، المدارسعدم اإللتحاق بأسباب  إختلفت فى

الشباب الذكور  عدم إلتحاقالصحية وراء  ةالحالبينما تقف على األرجح الحاجة للعمل أو عدم الرغبة في التعليم أو  ،والتقاليد

. الشباب األفقرالوالدين والرغبة في العمل بالمنزل بشكل غير متناسب على  رغبات، وتكلفة التعليمكما تؤثر . المدارسب

مما سبب،  0.5بمتوسط  لعدم اإللتحاقالثروة عن وجود أسباب متعددة  مؤشرالثالثة المتدنية ل المستوياتفي  الشبابأبلغ و

 .فقًرا بالمدارس األكثرضرورة معالجة عدد من العوائق من أجل إلحاق الشباب يوحي ب
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ممن لم يلتحقوا  2119في عام  14-11من تتراوح أعمارهم من مأسباب التخلف عن المدارس كنسبة مئوية 11-3شكل 

 بالمدارس

 

 .9002مصر طبقاً لمسح النشء والشباب في . ذكر المشارك أكثر من سببيقد  :ملحوظة

 خبرات الشباب مع فصول محو األمية 3-6

لم  ناألول يرتبط بكون أغلب الشباب الذي: تبقى مشكلة أمية الشباب من المشكالت البالغة في مصر، وهى مشكلة لها مكونان

تابة والحساب القراءة والكمن  األساسية مهاراتال تعلموادروس محو األمية أو ب التحقوالقليل منهم  أميين، يلتحقوا بالمدرسة

والثاني يرتبط بكون أغلب الشباب الذي تلقي تعليماً أقل من الشهادة : قد تتيح لهم فرصاً اقتصادية واجتماعية هامة والتي

ال % 50ممن قضوا خمس سنوات فقط بالمدارس ال يمكنهم القراءة و% 50االبتدائية ال يدخل في عداد المتعلمين فنحو 

ونظًرا الحتمالية (. 00-1شكل ( )الجمع أو الطرح)أداء العمليات الحسابية األساسية  ستطيعونيال % 20يستطيعون الكتابة و

الذين  األطفالمن المدارس بسبب عدم قدرتهم على مواكبة المناهج، فإن ذلك ال يعني بالضرورة أن نصف  الشباب تسرب

 .لقلق فيما يتعلق بجودة النظام المدرسييقتربون من نهاية المرحلة االبتدائية هم أميون ولكنها عالمة مثيرة ل

التحقوا ممن لم يلتحقوا بالمدارس % 02فما يقرب من . فصول محو األميةب يلتحقومن الجدير بالمالحظة أن القليل من الشباب 

ال يستطيعون الكتابة % 21ال يستطيعون القراءة، و الذى لم يلتحق بالمدرسة شبابمن ال% 29فصول محو األمية، وأن ب

إجراء العمليات الحسابية البسيطةال يستطيعون %  29و
(5)

فصول محو األمية إال القليل نسبيًا ممن ذهبوا  يذهب إليولم . 

وتتراوح نسبتهم ما بين ( وبالتالي تزداد احتماالت كونهم أميين)ولكنهم حصلوا فقط على سنوات معدودة من التعليم  ،للمدارس

لكونهم أمضوا عدة أعوام  ،وقد ترى هذه المجموعة التعلم باعتباره ممكناً . أعوام 2-9بالمدارس ما بين  درسممن % 00-01

. االجتماعية الخلفية لخصائصأنماط فصول محو األمية ومخرجات التعلم وفقًا ( في الملحق) 4جدول ويوضح . بالمدارس فعليًا

و األمية ال تتغير بشكل جوهري من منطقة ألخرى في فصول مح ضئيالمشاركة من تلقى تعليماً نسبة ومن الجدير بالذكر أن 

 .على الرغم من تنوع مستويات األمية

  

                                                           
مثل بيع )من الحياة اليومية ( جمع، طرح)المهارات الحسابية األساسية القدرة على أداء  اكتسابقد يرجع الفارق إلى حقيقة أنه من المرجح سهولة ( 5)

 .القراءة أو الكتابةاكتساب بصورة تفوق القدرة على ( السلع وشرائها، وعد األشياء
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الحاصل  للشبابحضور فصول محو األمية وفقًا لسنوات الدراسة التي تم استكمالها،  نتائجتعلم والمخرجات  11-3شكل 

 التعليم الثانوي أقل منعلى 

 
 .مع مراعاة تلقي البعض لخمس سنوات ابتدائية والبعض اآلخر لست سنواتعلى السنوات التي تم حضورها  اً بناء :ملحوظة

الذين تلقوا %( 50)وتُظهر التحليالت اإلضافية أن قرابة نصف . فصول محو األمية أميب يظل عديد من الشباب الذى التحق

، كما يمكن %(22)خر يمكنهم الكتابة والنصف اآل ،فصول محو األمية يمكنهم القراءةب أقل من التعليم الثانوي والتحقوا تعليماً 

ويجب اإلشارة هنا إلى أن بعض هؤالء الشباب الذين التحقوا بفصول محو %(. 55)لثلثيهم أداء العمليات الحسابية األساسية 

فصول محو ولذلك فإن حقيقة أن نصف الذين التحقوا ب. األمية قد تعلموا بعض هذه المهارات من خارج الفصول على األرجح

 .هذه الفصول قد أًصبح متعلًما بفضلهاب التحقواالذي  الشبابعلى أن أقل من نصف  شيريفقط يعرفون القراءة والكتابة  ألميةا

  متى يترك الطالب المدرسة؟ 3-7

-1شكل )ويوضح  .تقدًما متماثالً نسبيًا أثناء سنوات المدرسة نبالنظام التعليمي، يظهرو بمجرد أن يلتحق الشباب من الجنسين

من النسبة الكلية للملتحقين بها عند نهاية كل عام رسةنسبة الشباب الذين يبقون بالمد (09
(5)

أما الذين غادروا المدارس فقد . 

مثل )ما، أو الستكمالهم مسارهم التعليمي  مرحلةترجع أسباب مغادرتهم لها لتسربهم من التعليم، أو لرسوبهم في عام دراسي أو 

لقد حدثت زيادة طفيفة في احتمال استكمال الشباب من (. رجة الثانوية الفنية على سبيل المثالالتوقف عند الحصول على د

(بعد قرابة الثمان سنوات)الذكور لتعليمهم حتى الثانوية 
(1)

ومع ذلك تلحق بهم الفتيات في مرحلة التعليم  ،بالمقارنة مع الفتيات 

احتمال استكمالهن لدراساتهن حتى مرحلة الدراسات  - وبشكل طفيفواقعيًا –زداد يسنة من الدراسة حيث  00العالي عقب 

 .العليا

  

                                                           
ب الحاليين أصحاب تم استخدام وسائل تحليل البقاء من أجل الطال بيانات مسح النشء والشباب في مصر،نظًرا لوجود عدد من الطالب الحاليين ب( 5)

 .هم للمستوى الحاليولالبيانات المجهولة جزئيًا حتى ال يتم االعتداد بما وصلوا إليه باعتبارها ذروة تعليمهم مع األخذ في االعتبار وص

يات المستويات التعليمية في وذلك من أجل جعل نها السنة،تم معاملة االبتدائية باستمرار على أنها من خمس سنوات لمن استكملوا تعليمهم بعد تلك ( 1)

 .النقطة ذاتها لمن أتم االبتدائية في خمس سنوات أو ست
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 في المدرسة وفقا للنوع، الشباب الذين التحقوا بالمدارس  االستمرارية 12-3شكل 

 

  (.الطالب الحاليون) right-censoringمايير من أجل اإلعتداد بقيم البيانات المجهولة جزئيًا -جرت التقديرات وفقا ألسلوب كابالن :ملحوظة

انخفضت معدالت  أي تحديداً ) تحسن أيضاً اإلستمرار فى الدراسة لم تتحسن فقط نسب االلتحاق بالمدارس بمضي الوقت، ولكن

فلقد حدث تحسن واضح بين أكبر األجيال . فوج الميالدل وفقاً  االستمرار في الدراسة (01-1شكل )ويوضح  .(التسرب الدراسي

مع استمرار ظاهرة تسرب الطالب بشكل واضح بكل ( 0222-0221المولود بين )وأصغرها ( 0219-0251المولود بين )

في  اً طفيف اً تغير كان هناك. سنة من سنوات التعليم األساسي والثانوي باإلضافة إلى سنوات النقل من مرحلة تعليمية ألخرى

في  كانت التسرب من التعليم األساسي فىأما أغلب التحسنات  األفواج السابقة،عملية االستمرار في التعليم حتى الثانوية ضمن 

 يستمرستكمال التعليم إلى المرحلة الجامعية بانتظام بمضي الوقت حيث افرص  تزدادوعلى الرغم مما سبق، . المرحلة االبتدائية

 .التعليم العالي إلى ممن التحقوا بالمدارس %20قرابة 
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 د لفوج الميالالتسرب وفقا 13-3شكل 

 

 (.الطالب الحاليون) right-censoringمايير من أجل اإلعتداد بقيم البيانات المجهولة جزئيًا -جرت التقديرات وفقا ألسلوب كابالن :ملحوظة

استكمال في أي مستوى أو  خاللبالتسرب من التعليم فيما يتعلق فرًصا مختلفة سواء  ذهبوا إلي المدرسةيواجه الشباب ممن 

فرصاً متدنية في  فقط ال يواجه الشباب الوجه القبلىففي ريف (. 02-1شكل )إلى محال إقامتهم  حل عليا استناداً تعليمهم لمرا

يتوقف و ،تتسرب نسبة أكبر من التعليم أثناء أي مرحلة تعليميةمن بين أولئك الذين التحقوا بالمدرسة، ، ولكن االلتحاق بالمدرسة

من حضر الوجه ذلك في الوقت الذي يتسم فيه الشباب  .إلى المراحل الالحقة من الدراسةاالنتقال االستمرار في عدد أكبر عن 

المستمر في من الشباب  نسبةالهذه  منالمحافظات الحضرية  و تقترب ،في شتى المراحل بالمدارس باستمرارهم   البحري 

 .يستمرون في التعليم العالي -المدارس بشكل ماب الملتحقينمن % 50حوالي بحيث توجد نسبة تقدر  -التعليم
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 التسرب وفقا للمنطقة14-3شكل 

 

 (.الطالب الحاليون) right-censoringمايير من أجل اإلعتداد بقيم البيانات المجهولة جزئيًا  -جرت التقديرات وفقا ألسلوب كابالن :ملحوظة

فالشباب ذو األباء (. 05-1شكل )تعليم أبائهم درجة  حسبمقارنة الشباب  عندالتسرب من التعليم  إمكانية الفروق في تظهر

التسرب من التعليم على األقل حتى نهاية المرحلة  إحتماالتتنخفض  - تحديًدا من يحملون شهادة ثانوية أو جامعية—المتعلمين

من التعليم مع  تسربهم لفيرتفع إحتماأما الشباب ذو األباء األميين . الثانوية، بينما تستكمل األغلبية منهم تعليمها حتى الجامعة

وفي حالة وجود أب . ، كما تزداد نسب تسربهم في سنوات النقل على النقيض من أبناء األباء المتعلمينمرحلة دراسيةنهاية كل 

بشكل عام، و. التسرب من التعليم إحتماليمكنه القراءة والكتابة ولكنه ال يحمل شهادة تعليمية رسمية يحدث انخفاضاً ملموساً في 

تعليم األباء درجة على  إن الشباب يواجهون فرًصا شديدة التباين فيما يتعلق بتقدمهم في النظام المدرسي أو تسربهم منه استناداً 

 .والموارد التي يمكنها أن تدعم التعليم ةللعائلالحالة االجتماعية االقتصادية واضح والذي يمثل بشكل 
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 تعليم األب التسرب من التعليم وفقا لدرجة 12 -3شكل 

 

 (.الطالب الحاليون) right-censoringمايير من أجل اإلعتداد بقيم البيانات المجهولة جزئيًا -جرت التقديرات وفقا ألسلوب كابالن :ملحوظة

ولقد تم تفصيل أسباب مختارة . ُسئل جميع الطلبة ممن تركوا المدرسة فى عينة مسح النشء والشباب عن أسباب تركهم للمدرسة

و جاء سبب إنهاء الطالب لدراسته . 5وفقًا لخصائص الخلفية االجتماعية في الملحق، جدول ( األسباب األكثر شيوًعا)ها من

وأخيًرا سوء األداء %( 2)، والحاجة للعمل %(01)كأكثر األسباب شيوًعا، ثم تاله سبب عدم الرغبة في إنهاء الدراسة %( 50)

خالل المرحلة االبتدائية أو اإلعدادية  على األكثر فقد كانوا أقل ذكراً لسبب اإلنتهاء من  أما عن الذين تسربوا%(. 1)بالمدرسة 

التعليم ، حيث ساهمت مصاريف المدرسة، والحاجة للعمل، وعدم الرغبة في إنهاء المدرسة، واألداء السيئ بالمدرسة إلى 

 .تسربهم مبكًرا من التعليم

 يًا؟من هم الشباب الملتحقون بالمدارس حال 3-8

على عينة الشباب  الذى كان  ملتحقاً بالدراسة أثناء فترة ( وخالل المتبقي من الفصل)يعتمد عدد من التحليالت في القسم التالى 

بلغت نسبة الملتحقين بالمدارس حاليًا من الشباب من . 5المسح، وتوجد المعلومات التفصيلية الخاصة بذلك في الملحق، جدول 

تصل نسبة الشباب الملتحق  بالمرحلة اإلعدادية . وفقا للنوع المراحل التعليميةتوزيع  05-1ح شكل ويوض%. 95 9002عينة 

وعلى الرغم من التحاق نصف الطالب من األوالد والفتيات بالمرحلة . تقريبًا% 02-01على وجه التحديد إلى ما يتراوح بين 

وعلى النقيض مما سبق، تصل نسبة  %(. 92)من اإلناث %( 10)نية الثانوية، فقد كان الذكور األكثر إلتحاقاً بالثانوية الف

لقد تأثرت هذه النسب %. 91في الوقت الذي تصل فيه نسبة اإلناث إلى % 99الطالب الحاليين من الذكور بالثانوية العامة إلى 

لي الملتحقين بالثانوية العامة  إناث مما نسبة كبيرة  من إجما وبسبب أن نسبة كبيرة من  إجمالي الملتحقين بالثانوية الفنية ذكور، 

 .نسبة اإلناث على الذكور بين الطلبة الجامعيين فى المستقبل تفوق يشير إلى إمكانية
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 والنوع التعليمى توزيع الطلبة الحاليين وفقا للمستوى 16 -3 شكل

 

 دراسةفي ال تعثرال 3-9

كما يمكن االعتماد  ،يمكنهما أن يلعبا دوًرا في نجاح الطالب في إطار النظام التعليمي محوريتانن ايتناول هذا القسم قضيت

الغياب، أو التغيب ليوم أو أكثر عن قضية األولى، . تعليماً جيداً عليهما باعتبارهما مؤشرين لنجاح النظام المدرسي في توفير 

ه وقد يعجزوا عن تحصيل نتعلموالمدرسة، مع تقصي أسباب حدوثه، ألنه عندما يتغيب الطلبة عن المدرسة، تنخفض نسبة ما ي

. ما فاتهم مما يعرض تحصيلهم العلمي للخطر، كما قد يقرر الطالب أن يتغيبوا عن المدرسة إذا شعروا أنها ال تستحق ذلك

 عجزهم عندالدراسية  يعيدون السنةفالطلبة  .ملية التعلمع مسارأثناء  (الرسوب)السنة الدراسية ترتبط بإعادة  ،الثانيةالقضية و

 .المادة العلمية الخاصة بالصف الدراسي مما يعد عرًضا من أعراض مشاكل الجودة وعدم الكفاءة بالتعليم المدرسي فهمعن 

 الغياب 1-2-0

من إجمالي الطالب ليصل % 50بلغت نسبة الطالب الذين تغيبوا عن المدرسة ليوم أو لعدة أيام في هذا الفصل الدراسي إلى 

النسبة المئوية للطلبة المتغيبين ( في الملحق) 5ويوضح جدول . إلى تسعة أيام( متغيبينللطلبة ال)متوسط أيام الغياب 

ومتوسط أيام الغياب باإلضافة إلى أسباب الغياب وفقاً لخصائص الخلفية
(2)

يتربع المرض على قمة األسباب التي تقف . 

ثم يتبعه %( 91)ثر األسباب شيوًعا بنسبة يليه عدم إدراك الطالب لفائدة المدرسة كثاني أك%( 59)خلف الغياب بنسبة 

أن   –%( 5)باإلضافة إلى الدروس الخصوصية أثناء أوقات المدرسة  -تُظهر هذه األسباب %(. 99)المذاكرة بنسبة 

التغيب يرجع إلى تدنى قيمة الذهاب إلى المدرسة، فعندما يتغيب الطالب عن المدرسة للدراسة خارجها فهذا يشير إلى تدني 

كانت المشاكل العائلية والمسافة إلى المدرسة أسباب لبعض حاالت الغياب ونادًرا ما كان . التعليم داخل المدرسة قيمة

وبينما السبب المرتبط بعدم االستفادة من المدرسة أحد األسباب وراء الغياب تحديدا . للمشاكل داخل المدرسة دور في الغياب

                                                           
يجب التعامل مع مستوى الغياب بحذر نظرا الختالف الوقت من منطقة ألخرى أثناء إجراء مسح النشء والشباب في مصر كما هو مبين في الفصل ( 2)

أن التباينات الموجودة بناءاً على منطقة محل اإلقامة قد تأثرت بتوقيت جمع البيانات كما هو مبين  وعلى الرغم من ذلك، ال يبدو. األول من هذا التقرير

بالرغم من إجراء البحث بمحافظات الحدود فى نهاية العام الدراسى فقد كانت  نسبة تغيب شباب هناك أقل من المحافظات . من الملحق 5في جدول 

 .قليال ولكن عدد أيام تغيب هؤالء طلبة المحافظات الحدودية كان أكثر. ام الدراسىالتى أُجري البحث بها  فى منتصف الع
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دروس الخصوصية األكثر شيوعاً مرحلة الثانوية العامة حيث تلعب إمتحاناتها دوراً في المرحلة الثانوية، كانت الدراسة وال

 . كبيراً في تحديد الجامعة التي قد يدخلها الطالب

 أسباب الغياب، الطلبة الحاليين الذين تغيبوا في الفصل الدراسي السابق 17 -3شكل 

 

 .أتيح للمشاركين اختيار أكثر من إجابة :ملحوظة

 صفوف الدراسيةإعادة ال 1-2-9

من الملتحقين بالنظام % 1فبينما أبلغ . الدراسية أمر شائع في مصر خاصة في المرحلة اإلعدادية والجامعية السنةإعادة 

في الثانوية لتقفز عاليًا % 2اإلعدادية، انخفضت هذه النسب إلى  خالل% 5 و ،الدراسي عن إعادتهم لصفوفهم في االبتدائية

وهناك معدالت متباينة إلعادة (. 1الخلفية في الملحق، جدول  خصائصوجد النسب والتفاصيل في ت)في الجامعة % 5إلى 

. اإلناثحيث ارتفعت نسب إعادة الشباب من الذكور بالمقارنة مع الشباب من ( 01-1شكل )الصفوف الدراسية وفقا للنوع 

استطعن تحقيق نجاحات أكبر أثناء تقدمهم في فلقد  عن الماضىبالمدارس  اإلناثوبالرغم من انخفاض إمكانية التحاق 

ذوي اآلباء األقل تعليًما مما يشير إلى كفاح هذه  شباب الريف ارتفعت إحتماالت اإلعادة بينولقد . تعليمىالنظام ال

 .المجموعات للنجاح في المدارس والذي قد يحتاج دعًما إضافيًا

 بكل مرحلة وفقا للنوع نسب اإلعادة18 -3 شكل

 

 .تتكون العينة في هذا الشكل من الشباب الذي التحقوا على األقل بالمرحلة التى يرغبون بها :ةملحوظ

52 

28 

22 

8 

7 

6 

5 

5 

5 

1 

1 

0 

0 10 20 30 40 50 60 

 المرض

 ال يستفيد من الذهاب للمدرسة

 للدراسة

 أخرى

 للعمل أو مساعدة األسرة

 للمساعدة فى أعمال المنزل

 مشكالت عائلية

 بعد مكان المدرسة

 …الدروس الخصوصية خالل اليوم 

 مشكالت مع المعلمين فى المدرسة

 مشكالت مع طالب آخرين بالمدرسة

 سفر اآلباء

4 

7 

5 

10 

3 

5 

2 
3 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

الرسوب فى 
 االبتدائية

الرسوب فى 
 االعدادية

الرسوب فى 
 الثانوية

الرسوب فى 
 الجامعة

ية
ئو
 م
بة
س
ن

 

 ذكور

 إناث



59 

 

 جودة المدرسة 3-11

جودة المدرسة هو أحد المفاهيم المعقدة ومتعددة األبعاد، فهناك طرق متنوعة لقياس جودة المدرسة في إطار كل من المدخالت 

يستعرض و(. درجة رضا الشباب عن الدراسة)أو اآلراء ( أو نتائج االمتحاناتمثل التعلم )، أو المخرجات (مثل حجم الفصول)

المدرسية  تجربتهمآراء الطلبة في  دراسةهذا القسم فقط بعض المقاييس من بين األبعاد الكثيرة والممكنة للجودة، حيث يتم أوال 

 (.من وجهة نظر الطلبة)جودة المنشأة المدرسية  دراسةثم يتم 

 التعليمية تجربتهمفي آراء الطلبة  1-00-0

عن آرائهم في عدد من العبارات المختلفة، وما إذا ما كانت ( أو الطالب الحاليين)ُسئل الشباب الذين ذهبوا إلي المدرسة 

وأظهرت النتائج تباين . العبارة في رأي الشباب لم تحدث من قبل أو تحدث بين الحين واآلخر أو تحدث دائًما في المدرسة

منهم أن ذلك غير % 95منهم عن إيمانهم بأن القواعد تطبق عليهم سواسية، بينما أعتقد % 90لقد أعرب آراء الطلبة ف

وفيما يتعلق بالمساواة في معاملة بي التالميذ من الذكور واإلناث، تماثلت اآلراء مع توزيع النسب . صحيح على اإلطالق

دموا العقاب البدني مطلقًا حيث هذا النوع من العقاب شائع فقط من الشباب أن المدرسين لم يستخ% 92ذكر . السابق ذكره

 .في المدارس

من الطلبة أن المدرسين % 20ويكاد يكون موضوع الحفظ هو أكثر الموضوعات الذي اجتمعت عليها اآلراء حيث ذكر 

ويعد الحفظ . يحدث أبداً فقط من الطلبة أن هذا األمر لم %  01و ذكر . دائًما ما يطلبون منهم حفظ المعلومات عن ظهر قلب

كما لم يكن هناك تشجيع على  ز(9001، 9001البنك الدولي، )المشكالت الخطيرة بجودة التعليم التي تواجه المنطقة  ىإحد

فقط من إجمالي الطلبة أن ا دائًما ما يتم تشجيعهم على تكوين وجهات نظرهم الخاصة، في % 00فقد ذكر  ،التفكير الناقد

باإلضافة إلى التجربة السلبية فى المعاملة  -بشكل عام . منهم بأن هذا لم يحدث على اإلطالق% 10نسبة  الوقت الذي ذكرت

. ندرة االعتماد على التفكير الناقد مع يُعد حفظ المادة العلمية غيبًا هو السائد -غير العادلة بين الطلبة واستخدام العقاب البدني

 .يتبين استمرارية هذه التحديات التي تواجه النظام التعليمي 9002في وبمقارنة هذه النتائج مع آراء الطلبة 

 التجربة الدراسيةآراء الطلبة حول 19 -3شكل 

 

بناء على آراء كافة الشباب الذى ذهب إلى المدرسة :ملحوظة
(00)

. 

                                                           
 ..أكثر سلبية همالذين تسربوا من التعليم قبل التحاقهم بالمرحلة اإلعدادية  آراء الطالب (00)
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 منشآت المدرسة 1-00-9

ومن المقاييس الهامة التي تم االعتماد . ُوجه للطالب الذين يدرسون حاليًا أيًضا عددا من األسئلة حول المنشآت المدرسية

، والذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض (فترة صباحية وأخرى مسائية على سبيل المثال)عليها تعدد الفترات المدرسية 

لقد تم سؤال الشباب الذين ذهبوا إلي المدارس حول إذا ما . باإلضافة إلى تكدس الطلبة( يوم دراسي أقصر)فرص التعلم 

هذه ( في الملحق) 2ويعرض جدول . ت فترات الدراسة بمدارسهم أم ال، باإلضافة إلى الحالة المادية لمنشآتهم الدراسيةتعدد

لقد . بعض هذه النتائج وفقاً لمحل اإلقامة( 90-1شكل )المؤشرات وفقا لعدد من خصائص الخلفية االجتماعية، ويوضح 

إلى عدم تساوى البنية التعليمية أو الصيانة بين المناطق المختلفة  ظهرت اختالفات جغرافية جوهرية تشير بشكل راجح

في المراحل االبتدائية % 10-91انتشر تعدد الفترات المدرسية حيث تعرضت لها نسبة من الطلبة تتراوح ما بين . بمصر

في المناطق الحضرية، تتبعها وتنتشر تحديًدا المدارس ذات الفترات المتعددة بالمرحلة االبتدائية . واإلعدادية والثانوية

في المناطق الريفية، ثم  اكلالمشأما في مرحلتي اإلعدادية والثانوية فتتفشي هذه . المناطق الريفية، ثم مناطق العشوائيات

 .تليها المناطق الحضرية باإلضافة إلى المناطق العشوائية

9002كما انتشرت مشاكل المنشآت و المرافق، وتشير المقارنات مع نتائج 
(00)

، ومع .إلى ظهور تحسن ضئيل بالمنشآت 

من الطلبة وجود مقاعد % 15ففي ذلك العام، ذكر . 9002ذلك فلقد أبلغ الطالب عن تداعي  المرافق و المنشآت في 

من الطالب لعدم وجود إضاءة مناسبة باإلضافة % 92منهم ازدحام المقاعد والمناضد، وأشار % 95محطمة، بينما ذكر 

من الطلبة عن وجود نوافذ محطمة، وأشار % 19كما أخبر . غير المطابقة للمواصفات اتَسبّورَ ة السيئة أو حالة الإلى الحال

وعلى الرغم من أن تلك النتائج تفيد وجود نسبة ال يستهان بها من المنشآت في حالة سيئة . إلى عدم كفاءة نظم التهوية% 99

ي حالة المنشآت تبًعا لمحل اإلقامة حيث غلبت مشكالت المقاعد على ، فقد وجدت فروق جوهرية ف(وليست أغلبيتها)

ات غير المطابقة للمواصفات والنوافذ المحطمة في المناطق َسبّورَ المناطق الريفية، بينما شاعت اإلضاءة غير المناسبة وال

الحضرية بوجود منشآت وتمتعت المناطق . من طالبها عن معاناتهم من هذه المشكالت% 20-15العشوائية التي أبلغ 

وبمقارنة بيانات . حالتها المادية أفضل من غيرها باإلضافة إلى أقل المعدالت في اإلبالغ عن المشكالت من هذا القبيل

، اتضح اتساع الفجوة بين المناطق الحضرية، والمناطق الريفية باإلضافة إلى المناطق السكنية العشوائية، 9002و 9002

 .ي حالة المنشآت كما عايشها الطالبمع وجود تحسن ضئيل ف

 مقاييس جودة المنشآت المدرسية وفقًأ لمحل اإلقامة 21-3شكل 

 

في  كافة الشباب الذي التحقوا بذلك المستوى سواء كانت هناك فترات دراسية متعددة بالمدرسة أم ال، تقيس البيانات األخرى الطالب الحاليين :مالحظة

 .االمرحلة الثانوية وما يسبقه

                                                           
 .تم إجراء المقارنات وفقا لمستوى المدرسة لضمان عدم توجيه الطالب لإلجابات( 00)
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 والمساعدات األسرية أثناء المدرسة المساعدات الخارجية 3-11

الفصل كافيًا كًما وكيفًا للطالب لكي ينجحوا في مدارسهم أو يتفوقوا فيها ولكن قد ال يكون  داخلمن المفترض أن يكون التعليم 

مكونًا أساسيا لألداء الجيد ذلك هو الحال في مصر، حيث تشيع الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، والتي تعتبر بدورها 

مشكلة بالدافع ألنهم  -حينما يتخذونها مسلًكا  -درسينالمطائلة وتخلق لدى  الدروس الخصوصية إن تكاليف . الهامةباالمتحانات 

 & Assaad)قد ال يعرضون المادة العلمية بصورة مالئمة بالفصل لكي يربحوا دخالً إضافيًا عبر الدروس الخصوصية 

Krafft, 9005; Elbadawy, Ahlburg, Assaad, & Levison, 9002; Ille, 9005  .) وفي ضوء عدم كفاية معايير

الجودة بالمدارس، قد تمد األسر ألبنائها وبناتها يد العون مما قد يؤدي إلى عدم تساوي الطلبة علميًا ألن مقدار المساعدة يعتمد 

 .على موارد اآلباء وتعليمهم

 التقوية وعاتالدروس الخصوصية ومجم 1-00-0

أو البرامج ( المساعدة)الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية : هما الدروس الخارجيةيوجد في مصر نوعان من 

النسبة المئوية للشباب الذين تلقوا دروًسا خصوصية، ومجموعات التقوية في ( 90-1شكل )ويوضح . الخاصة بذلك

وهنا . مما سبق بكل مرحلة دراسية ارس، والنسبة التي ال تتلقى أيٍ المدارس باإلضافة إلى البرامج المساعدة خارج المد

وفقا لعدد من خصائص  التفاصيل باألرقام. الدروس الخصوصيةيجب مالحظة أن بعض الطالب يتلقون أشكاالً متعددة من 

مر الثالثين وأعلى، عام فأقل بمن هم في ع 01الشباب من  90-1ويقارن الشكل . بالملحق 00الخلفية االجتماعية في جدول 

الدروس الخصوصية، كما انخفضت نسبة  انتشارولقد أوضحت النتائج . زمنالعبر المساعدات الخارجية  لفهم اتجاهات 

وارتفع أيًضا استخدام . الشباب الذين ال يتلقون أي نوع من أنواع المساعدة بكل مرحلة تعليمية لدى المجموعة األصغر سنًا

إلى % 10، كما ازدادت أيًضا في المرحلة اإلعدادية من %95إلى % 05المرحلة االبتدائية من  الدروس الخصوصية أثناء

على حالها نسبيًا دون نمو  مجموعات التقويةوفي الوقت ذاته، بقيت %. 29إلى % 19، وفي المرحلة الثانوية من 20%

ية والثانوية في الوقت الذي انخفضت فيه داخل بشكل عام مع ازدياد هذه البرامج خارج المدرسة خاصة في المراحل اإلعداد

 .المدارس

 فأكثر 31فأقل بمن هم في عمر  18الدروس الخصوصية وبرامج المساعدة وفقا للمرحلة وبمقارنة األعمار من  21-3شكل 

 

 عند كل مرحلةكافة الشباب الذين ترددوا على المدرسة  على اءاً بن :مالحظة

ية ارتباطًا وثيقًا بالخلفية االجتماعية االقتصادية للعائالت، فتزداد احتمالية تلقي النشء ويرتبط استخدام الدروس الخصوص

الدروس الخصوصية  ، وترتفع إمكانية تلقي الطلبة األثرياء لها وتحديداً للمساعدات الخارجيةمن ذوي اآلباء األعلى تعليًما 

ففي (. 00الملحق جدول في للمزيد من التحليل انظر و، 99-1 شكل)لتزداد نفقاتهم التعليمية بشكل أكبر عند قيامهم بذلك 

% 00وانخرطت  ،من الخمس األكثر فقًرا للدروس الخصوصية الذين يدرسون حاليًامن الطلبة % 95تلقت نسبة  حين

روة أبناء الخمس األكثر ثراء من أصحاب الث الذين يدرسون حاليًا منمن الطلبة % 50بالمجموعات الخاصة، تلقت نسبة 
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 المساعدات الخارجية ويتضاعف بذلك متوسط اإلنفاق الشهري على . للمجموعات الخاصة% 05للدروس الخصوصية و

الدروس جنيها شهريًا على  202للخمس األكثر ثراء بالمقارنة مع الخمس األكثر فقًرا من أصحاب الثروة لينفق األكثر ثراء 

 .التقويةجنيهًا على مجموعات  921و الخصوصية

استخدام اإلرشاد التعليمي الخاص والمجموعات الخاصة باإلضافة لمتوسط اإلنفا  الشهري عليهم وفقًا للثروة  22-3كل ش

 بالثانوية أو ما يسبقها لذين يدرسون حاليًابالنسبة للطالب ا

 

رئيسي لفعل ذلك هو ، وكان السبب المن المدرسة ذاتهادروًسا مع معلم  الذبن تلقوا دروساً خاصة من الطلبة% 52تلقى 

أو %( 5)لمعلم الذي يضع االمتحان ألخذ الدرس مع  اأو تفضيالً %( 05) يعرفه الطالب أن يليه%( 52)كون المعلم جيد 

عدم  الذى يؤدى إلى الدافعلذا وعلى الرغم من مشاكل %(. 0)أو ألسباب أخرى %( 1)لفرض المعلم لنفسه على الطالب 

على أيدي  دروساً خاصةداخل المدرسة، ال يعتقد الطلبة غالبًا أنهم مجبرون على تلقي  تقديم المدرسين لتعليم مناسب

معلميهم
(09)

. 

 المساعدة العائلية 1-00-9

من العقبات  ضاعفيمما ( ودرجة تعليمهم)تتصاعد فرص الطلبة في تلقي الدعم من عائالتهم مع زيادة ثروات عائالتهم 

ما إذا كان الشباب قد تلقوا مساعدة عائلية في أداء ( 91-1شكل )ويوضح . لطالب من العائالت األقل ثراءالتي يواجها ا

% 5وبينما تلقى (. الذي يحتمل تعددها)مصادر المساعدة  -إذا تلقوها بالفعل  -الواجبات المدرسية من عدمه، كما يوضح 

من الشباب المنحدرين من العائالت الثرية % 95ات المدرسية، تلقى من الشباب من العائالت األكثر فقًرا مساعدة في الواجب

بينما ترتفع احتمالية  الثروة مع إرتفاع مؤشرالطلبة المساعدة من أمهاتهم أو آبائهم  تلقىوازدادت احتمالية . جًدا المساعدة

حقيقة المستوى التعليمي المنخفض الطلبة األفقر المساعدة من أخواتهم األكبر سنًا أو من مصادر أخرى، مما يعكس  تلقى

 .للوالدين وبالتالي عدم قدرتهم على إبداء العون ألبنائهم في الواجبات المدرسية

  

                                                           
 .الممكن أال يبدى الطلبة رغبة في اإلبالغ عن تعرضهم لإلجبار في حالة تعرضهم له يبدو أنه من (09)
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الذين وفقا لمؤشر توزيع الثروة بالنسبة للطالب ( إذا تم تلقيها بالفعل)المساعدة بالواجبات المدرسية ومصدرها  23-3شكل 

 هابالثانوية أو ما يسبق يدرسون حاليًا

 

 رعاية األطفال المبكرة والتعليم قبل المدرسي 3-12

 رياض األطفالأو ( ECCE)دور رعاية الطفولة المبكرة باألطفال  يلتحقفحين  .هي أهم مرحلة فى النموإن الطفولة المبكرة 

كما يمكن لرعاية . (9005اليونسكو، )أجوًرا مرتفعة في حياتهم المستقبلية  و تكسبهمعلى الدراسة الالحقة ذلك  يساعدهم  قد 

فجوات اإلنجاز التي تتواجد بين األطفال الفقراء واألطفال األغنياء  سدأن يساعد أيًضا على  المبكرتعليمالاألطفال المبكرة و

وعلى (. Checchi & van de Werfhorst, 9002; Jung & Hasan, 9002)وعدم المساواة في المخرجات المستقبلية 

لمن هم في الثالثين من عمرهم اآلن % 05 من، زمنالعبر و رياض األطفال رعاية األطفال ل تلقينزيادة نسبة المالرغم من 

هم من يتلقون الرعاية والتعليم قبل المدرسي  األكثر حظاً ، يظل األطفال سنة01للشباب األقل من % 15إلى ما يزيد على 

باإلضافة إلى النسبة المئوية  ،للمنطقة وفقاً ض األطفال رياو اإللتحاق بالحضانات ( 92-1شكل )ويوضح (. 01الملحق، جدول )

تقريبًا % 51لقد التحقت نسبة (. منهمأي ب يلتحقون أو ال  ألنواٍع عدةاألطفال  يذهبفقد )لألطفال الذي يترددون على كل نوع 

ومن التحقوا ، %19ة حيث وصلت نسبة من التحقوا بالحضان ،في المحافظات الحضرية دور رعاية أطفال مبكرةمن الشباب ب

الوجه البحري  محافظاتفقط من الشباب في % 10وعلى النقيض من ذلك، التحقت فقط نسبة %. 91برياض األطفال إلى 

من % 02-5فقط نسبة تتراوح بين  ذهبتباإلضافة لما سبق، . أو أقل في كافة المناطق األخرى% 90و ،بالتعليم قبل المدرسي

من هذه دور الحضانة و رياض األطفال المتاح بتباين رج المحافظات الحضرية مما قد يرتبط الشباب لرياض األطفال من خا

 (.El-Kogali & Krafft, 9005; World Bank, 9009) أو الخاصةالحكومية سواء 
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 وفقًا للمنطقة( ونوعه)رعاية األطفال والتعليم قبل المدرسي  24 -3 شكل

 

.كن مع افتراض أن من لم يلتحق بمدرسة من قبل لم يتلق رعاية مبكرة أو تعليم قبل مدرسيكافة الشباب ول بناءاً على :مالحظة
(01

وقد يلتحق األطفال ( 

 .بأنواع متعددة من رعاية األطفال والتعليم قبل المدرسي

فبينما  .(95-1 شكل) (المرجح كونهم أكثر ثراء)يظهر الحرص على التعليم قبل المدرسي بين أبناء اآلباء واألمهات المتعلمين 

، (في رياض األطفال% 2في الحضانة و% 5)قبل المدرسي  بالتعليممن الشباب ذوي األمهات األميات  %09التحق فقط 

إلى رياض % 50و ةإلى الحضان% 90حيث ذهب )التعليم قبل المدرسي  ا،جامعيً  اممن أمهاتهن تلقين تعليمً % 52التحق 

إلى اإلسهام في إحداث تباين  - غير العادل الحكومى ستثماراال بما فى ذلك - ادل للمدرسةيؤدي هذا اإلعداد غير العو(. األطفال

 .يتعليمالالحق في النظام 

 وفقًا لتعليم األم( ونوعه)رعاية األطفال المبكرة والتعليم قبل المدرسي  22-3شكل 

 

 .قبل لم يتلق رعاية مبكرة أو تعليم قبل مدرسي كافة الشباب ولكن بافتراض أن من لم يلتحق بمدرسة منبناءأً على  :مالحظة

                                                           
أن  9002، لم يسأل الشباب الذين لم يترددوا على مدارس من قبل عن تعليمهم قبل المدرسي حيث تشير األدلة من دورة 9002مسح  في دورة (01)

 (.Krafft, 9005)رعاية وتعليم قبل مدرسي القليل للغاية ممن لم يلتحقوا بالمدارس ترددوا على دور 
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 التعليم الثانوي الفني 3-13

على %( 12)الثانوية الفنية أكثر المستويات التعليمية شيوًعا وسط الشباب، حيث حصل ما يزيد على ثلث الشباب  شهادةتعتبر 

فهذا النوع من . شباب واالقتصاد المصريخصائص التعليم الثانوي الفني ذات أهمية خاصة لل ا تعدلذ(. 9-1شكل ) شهادةالهذه 

مع  مع الوقتالثانوية الفنية  وسعتتاإلعدادية، حيث لمرحلة اإليه الطالب أصحاب النتائج المنخفضة بعد  ؤوليالتعليم هو ما 

الذي يتلقاه  باإلضافة إلى ذلك، ال يوفر بالضرورة التدريب. الطلب على المهارات الفنية ارتفاعالطلبة وليس مع  ازدياد أعداد

 & Krafft, 9001; UNDP)لسوق العمل على الرغم من تسميته بالتعليم الفني  المتطورة الطالب المهارات المالئمة

Institute of National Planning, 9000; World Bank, 9005 .) تخصصات الشباب الذين  95-1ويصف شكل

توجد تحليالت (. زمنالبمرور  التطوروبالتالي )ءها بمقارنة الفئات العمرية التحقوا بالثانوية الفنية باإلضافة إلى خبراتهم أثنا

 .02إضافية في الملحق، جدول 

من كافة الملتحقين بهذا % 25في تخصصات الشباب في التعليم الفني مع مرور الوقت ؛ حيث تخصص  كان هناك تغيراً طفيفاً 

تتضمن التمريض )في مسارات أخرى % 1ي الزراعي وف% 00في التجاري و% 20التعليم في المسار الصناعي، و

التغيير في توزيع التخصصات مؤشًرا لعدم استجابة التدريب الذي توفره الثانوية الفنية للطلب  ضعفولربما يكون (. والسياحة

من كافة % 21تدريب عملي، فقد تعرض كان هناك تغيراً طفيفاً للغاية بين الفئات العمرية  فى الحصول على . على العمالة

عبر مالئمة التدريب اليدوي الذي تلقاه الشباب لسوق العمل  إشارة  الشباب إلى وزادت. الفئات العمرية لهذا النوع من التدريب

بين الشباب  %51ارتفعت هذه النسبة إلى  ،أنها خبرة مالئمة فأكثر 10ممن فى الفئة العمرية % 25، حيث يرى  الزمن

 ةيرجع ذلك إلى أن األصغر عمراً لم يعملوا بعد ومن ثم  هم متفائلون و لكن ال يدركون مدى مالئم و قد .سنة 01األصغر من 

لمن هم في % 05توسع البرنامج المصري لتحسين التدريب المهني إلى حد ما بمرور الوقت؛ فمن . التدريب لسوق العمل

ثت بعض التطورات الطفيفة على األقل فيما يتعلق بشكل عام، لقد حد. 01ممن هم أصغر من % 90الثالثينيات فأعلى إلى 

 .بمالئمة الثانوية المهنية لسوق العمل مع مرور الوقت

 التخصص والخبرة في الثانوية المهنية وفقًا للمجموعة العمرية 26-3شكل 

 

 كافة الشباب الذين التحقوا بالثانوية المهنية من قبل بناءأً على :مالحظة
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 التعليم العالي 3-14

-1شكل )عام فأكبر  95نسبة المصريين الذي يحملون درجة تعليم جامعية إلى قرابة خمس الشباب المصري من عمر تصل 

فمن المفترض مثاليًا أن يساعد التعليم العالي على دعم  .هذا القسم بعض المشاكل الخاصة بالتعليم العالي في مصر يفحصو(. 1

. خصائص التعليم العالي كما يوردها الشباب 95-1يبرز شكل و. بية لسوق العملاقتصاد المعرفة وتطوير العمالة الماهرة المل

مما ( من الشباب اإلناث% 59من الشباب الذكور و% 50)من الشباب تعليمهم العالي في مدن عائلتهم ذاتها % 55لقد تلقى 

الشباب على األرجح اختيارات جغرافية يمتلك و. يشير إلى ارتباط التعليم العالي المتاح في أغلب األحيان بمدينة اإلقامة

بينما قيدت نتائج  ،كليتهمفقط منهم % 52حيث اختار  ،في ضوء درجاتهم الكليات أن يختاروا  نيستطيعووقد ال  ،محدودة

أن أساتذتهم %( 21)ولقد تنوعت خبرات الطالب في إطار التعليم العالي حيث ذكر حوالي نصفهم . االمتحانات نتائج المتبقين

حثونهم على التفاعل بالمشاركة في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمواد بينما أورد ثلث الشباب فقط أن أساتذتهم قد يناقشونهم ي

%(. 15)أو أن مؤسساتهم توفر مهارات العمل أو تعقد ورش عمل للتوظيف ذات صلة بمجاالتهم %( 15)في خياراتهم العملية 

وعلى الرغم من تنوع خبرات الجودة في المدرسة، . مع الطلبة يتعاملون باحتراماألساتذة  ، إلى أن%(51)ويذهب ثلثا الطلبة 

 .أن التعليم العالي يعدهم لسوق العمل%( 10)يعتقد أغلب الطلبة 

 خصائص التعليم العالي 27-3شكل 

 

 كافة الطالب الذين التحقوا بالتعليم العالي من قبل :مالحظة
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 المؤسسة تقدم مهارات العمل

 االستاذ يحترم الطالب

 التعليم العالى يعد الطالب لسوق العمل
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 الخالصة 3-12

ويقترب التعليم االبتدائي من . يق تقدم كبير عبر العقود العديدة األخيرة في ضمان التحاق الشباب بالمدارساستطاعت مصر تحق

على الرغم من وجود مجموعة صغيرة باقية من الشباب الفقير من العائالت األقل تعلًما التي ما زالت ال يمكنها  الكاملالشمول ا

فقد أشارت . تحدي القائم لمصر سيكون ضمان نجاح األطفال وتعلمهم في المدارسوبشكل متزايد، فإن ال. االلتحاق بالمدارس

وتظل . نتائج هذا الفصل إلى أن مصر ما زال أمامها طريق طويل لتقطعه قبل التأكد من توافر تعليم عالي الجودة لكافة أطفالها

أكيد من التفكير الناقد، والتي تعد النقطة المحورية اإلشكالية بمناهج التعليم، التي تؤكد على الحفظ عن ظهر قلب، بدال من الت

ضمن  تعليميةالوتدخل حالة المنشآت . تبدو أيًضا مالئمة التعليم لسوق العمل وتحديًدا في التعليم الثانوي الفني قاصرة. بالجودة

تقييمات المنافسة الدولية،  وتسهم كل هذه العوامل وغيرها، على الغالب، في سوء أداء مصر في. مسائل الجودة أيًضا في مصر

وتؤدي الجودة المتدنية للتعليم (. Schwab, 9002( )02)دولة في جودة التعليم األساسي 022من  020فهي تحل في المركز 

، ولمساعدة األسرة وهي المسائل التي تساهم في وجود فرص غير ةإضافي دروس خصوصيةفي المدارس إلى الحاجة إلى 

 .ي المدارسمتساوية أمام الشباب ف

يعتبر النظام التعليمي في صورته الُمثلى مؤسسة توفر للطالب فرًصا متساوية للنجاح، وعلى الرغم من ذلك فللشباب خبرات 

ويواجه الشباب فرًصا . مختلفة في النظام التعليمي، ومخرجات تعليمية مختلفة بناء على الظروف التي ال يتمتعون بسلطة عليها

ول للمدارس وفي النجاح استنادا لخلفياتهم حيث يشكل النوع، ومحل اإلقامة، وتعليم األبوين والموارد غير متساوية في الدخ

دور التعليم  مما يقيدويعد تعليم األبوين أحد المؤشرات المستقبلية القوية لمخرجات األطفال . المنزلية الخبرات التعليمية للشباب

لنظام التعليمي الذي ينبغي مثاليًا أن يوفر فرًصا متساوية لكافة الشباب عاجز عن لذا فإن ا. في الحراك االجتماعي االقتصادي

 .تحقيق هذه الهدف

فتوفير المزيد من الموارد للنظام . وقد تساعد بعض اإلصالحات على مواجهة التحديات التي تواجه نظام التعليم المصري

من صافي الناتج % 2توفير ب 9002نص دستور يناير بوفر  و. رصالتعليمي قد يساعد؛ ولكن البد من استخدام هذه الموارد بح

. فرصة فريدة من نوعها إلعداد عدد من المبادرات من أجل أهداف بعينها( 9002الهيئة العامة لالستعالمات بمصر، )القومي 

في التعليم قبل االبتدائي في فعلى سبيل المثال، ال توجد مساواة في درجة إتاحة رياض األطفال، وقد يساعد االستثمار الحكومي 

 ,Krafft)دعم األطفال ليلتحقوا بالمدارس على قدم المساواة، باإلضافة إلى دفعهم بشكل أفضل للنجاح ومواصلة التعليم 

بحديث الطالب عن مسائل  كما يتضح مباشرة سواء بصورة —إن المشكالت الجوهرية بمناهج التدريس بالمدارس(. 9005

في معدالت الغياب عن الدراسة و عدم االنتفاع من كما يتضح  وبشكل غير مباشر أفكير الناقد الضئيلة، الحفظ ومهارات الت

، لذا قد يساعد تجديد نظم  المقيد وترتبط هذه المشكالت بنظام االمتحان. المدرسة؛ تشكل تحديًا يفوق محاوالت اإلصالح

انتشار  و جودة مناهج التدريس تدنى ي يمكن تطبيقها على مواجهة كل منالمهارات الت وتوسيعاالمتحانات لتقدير التفكير الناقد 

تغيير  إلى إعادة تأهيل المدرسين الحاليين، وتغيير كيفية تدريب الولسوف يحتاج البدء في . وعدم المساواة الدروس الخصوصية

مصر بالتعليم، باإلضافة  نجاحلد على ويعتمد مستقبل شباب مصر والتطور االجتماعي واالقتصادي لهذه الب. مدرسي المستقبل

 .يتعليمالإلى إصالح عدد كبير من التحديات، تحديًدا المتعلقة بالجودة وعدم المساواة، والتي ما زالت موجودة بالنظام 

                                                           
 بناء على استطالع آراء المتخصصين بمجال األعمال( 02)
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 حقــمل

 خصائص الخلفية االجتماعية كاملة 0-1أجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
أتم االبتدائية 

 01في سن

أتم االعدادية 

 05فى سن 

اتم الثانوية في 

 02سن

اتم الجامعة فى 

 91سن

 النوع

 91 51 52 11 ذكر

 02 52 51 10 أنثي

 (9002في عام )فئة السن

 ال ينطبق ال ينطبق 52 22 01أقل من 

01-92 11 10 51 91 

95-92 51 52 52 91 

 01 50 55 59 فأكثر 10

 المنطقة

 12 55 19 12 حضر

 02 55 59 10 ريف

 95 52 19 15 عشوائيات

 المحافظة

 12 51 10 12 محافظات حضرية

 15 10 15 29 حضري وجه بحري

 05 52 55 12 ريف وجه بحري

 02 52 10 15 حضر وجه قبلي

 09 50 50 10 ريف وجه قبلي

 05 51 52 55 وديةمحافظات حد

 تعليم األم

 00 52 55 55 أمية

 92 55 11 20 تقرأ وتكتب

 91 52 12 29 ابتدائي

 20 12 20 25 اعدادي

 55 25 22 000 ثانوي عام

 51 25 25 22 ثانوي فني وما بعده

 12 22 22 000 تعليم عالي

 تعليم األب

 1 59 50 50 أمي

 01 50 51 15 يقرأ ويكتب

 02 55 10 12 ابتدائي

 91 19 12 25 إعدادي

 22 11 25 22 ثانوي عام

 25 29 22 21 ثانوي فني وما بعده

 55 21 22 000 تعليم عالي

 90 52 55 12 االجمالي

 5.552 1.951 00.059 00.205 (مالحظات)العينة 
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 لخصائص الخلفية االجتماعية والجنس النسبة المئوية للشباب الذين لم يلتحقوا بالمدرسة وفقاً  9-1أجدول رقم 

 اإلجمالي إناث ذكور 

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 2 1 2 01أقل من 

01-92 5 00 5 

95- 92 1 90 02 

 02 95 00 فأكثر10

 المنطقة

 2 5 1 حضر

 01 01 1 ريف

 1 00 5 عشوائيات

 المحافظة

 1 2 1 محافظات حضرية

 5 5 2 حضر وجه بحري

 00 01 1 جه بحريريف و

 00 09 5 حضر وجه قبلي

 05 91 5 ريف وجه قبلي

 01 95 00 محافظات حدودية

 تعليم األم

 05 90 00 أمية

 2 2 1 تقرأ وتكتب

 9 0 9 ابتدائية

 0 0 0 اعدادية

 0 0 0 ثانوى عام

 0 0 0 وما بعده فنى ثانوي

 0 0 0 تعليم عالي

 تعليم األب

 90 95 01 أمي

 5 2 1 كتبيقرأ وت

 1 5 9 ابتدائي

 9 9 9 اعدادي

 0 1 0 ثانوى عام

 0 0 0 وما بعده فنى ثانوي

 0 0 0 تعليم عالي

 00 02 5 اإلجمالي

 00.205 5.115 5.050 (مالحظات)العينة 
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 لنسبة المئوية للذين لم يلتحقوا بالمدرسة كما أفادوا بالنسبة لكل سببأسباب عدم االلتحاق بالمدرسة وفقاً للجنس، الفئة العمرية، المنطقة، المحافظة، مؤشر الثروة، ا 1-1أجدول 

 

التوجد 

 مدرسة

غير قادر 

على تحمل 

نفقات 

 التعليم

المدرسة 

 بعيدة جدا

المساعدة  

في 

األعمال 

 الخيرية

 لدي عمل

لمساعدة 

االسرة 

 في العمل

 كبر السن

كل 

المعلمين 

 ذكور

عدم 

رغبة 

 الوالدين

عدم 

موافقة 

 األب

رغب ال أ

 التعليم في

العادات 

 والتقاليد

الحالة 

 الصحية

التوجد 

شهادة 

 ميالد

 الزواج

 النوع

 0 0 02 9 10 9 95 0 0 5 90 1 0 19 0 ذكور

 0 0 2 91 09 00 12 0 0 2 0 00 2 19 0 إناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

00-02 0 21 9 9 1 9 0 0 91 5 5 1 02 0 0 

05-05 9 12 1 2 0 9 0 0 15 2 01 00 5 2 0 

01-92 0 10 1 2 1 2 9 0 15 2 02 90 5 0 0 

92-92 0 10 1 00 9 5 0 0 15 00 05 99 5 0 0 

 المنطقة

 0 0 00 2 99 5 15 0 0 5 1 02 5 99 0 حضر

 0 0 5 90 05 00 15 0 0 5 2 1 1 12 0 ريف

 0 0 00 91 00 5 95 9 0 1 09 01 1 19 9 عشوائيات

 المحافظة

 0 0 2 01 90 5 12 0 0 1 01 09 2 99 0 حضريةمحافظات 

 0 0 02 0 01 09 91 0 1 5 5 09 0 11 9 حضر وجه بحري

 9 0 5 00 90 09 95 0 0 5 5 00 0 25 0 ريف وجه بحري

 0 0 2 90 90 5 12 9 0 9 5 01 5 92 0 حضر وجه قبلي

 0 0 5 91 00 2 20 0 0 2 1 5 2 92 0 ريف وجه قبلي

 0 0 9 19 92 5 10 9 0 5 1 1 1 02 09 محافظات حدودية

 مؤشر الثروة

 0 0 5 05 05 2 15 0 0 5 5 2 5 15 0 المستوى األدنى

 9 0 5 91 01 1 11 0 0 2 2 00 9 11 0 المستوي الثاني

 0 0 00 90 02 00 22 0 0 1 5 00 9 91 0 المستوي المتوسط 

 9 0 09 00 05 00 19 0 9 2 2 5 9 99 0 المستوى الرابع

 0 0 25 01 00 00 1 0 2 0 2 0 0 5 5 المستوى األعلي

 0 0 5 01 05 2 15 0 0 5 5 2 1 19 0 االجمالي

 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 212 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 (مالحظات)العينة 

  9002الجولة األولى من مسح النشء والشباب في مصر اعتماداً علة .  تم ذكر أكثر من سبب لدى نفس الفرد: ملحوظة
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نسبة الشباب الذين الحاصلين على تعليم أقل من الثانوي الذين حصلوا على فصول محو األمية، أو الذين ال  2-1أجدول 

، وفقاً لخصائص يستطيعون القراءة، أو الذين ال يستطيعون الكتابة، أو الذين ال يستطيعون إجراء العمليات الحسابية البسيطة

 الخلفية االجتماعية

 
شارك فى فصول 

 محو األمية
 ال يستطيع الكتابة ال يستطيع القراءة

ال يستطيع إجراء العمليات 

 الحسابية البسيطة

 النوع

 10 25 25 5 ذكور

 11 59 50 00 اناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 05 91 91 2 01أقل من 

01-92 5 21 22 15 

95-92 02 55 55 25 

 52 55 52 02 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 95 11 12 1 حضر

 12 25 15 2 ريف

 92 29 20 00 عشوائيات

 المحافظة

 90 15 15 00 محافظات حضرية

 92 12 10 1 حضر وجه بحري

 15 50 50 5 ريف وجه بحري

 15 59 51 1 حضر وجه قبلي

 20 55 55 00 ريف وجه قبلي

 15 55 55 5 محافظات حدودية

 تعليم األم

 20 55 55 00 أمية

 95 19 15 5 تقرأ وتكتب

 99 19 10 5 ابتدائية

 05 05 02 9 اعدادية

 90 90 90 0 ثانوى عام

 5 5 1 5 ثانوي فنى وما بعده

 5 00 01 1 تعليم عالي

 تعليم األب

 21 52 52 2 أمي

 95 20 20 09 يقرأ وتكتب

 91 11 15 2 ابتدائي

 02 92 95 5 اعدادي

 5 2 5 1 ثانوى عام

 02 05 05 2 ثانوي فنى وما بعده

 5 5 2 5 تعليم عالي

 الحالة التعليمية

 50 21 29 02 ال يوجد

 95 15 29 05 مازال في المرحلة االبتدائية

 9 2 5 1 مازال في المرحلة االعدادية

 29 50 50 00 أنهى االبتدائية
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شارك فى فصول 

 محو األمية
 ال يستطيع الكتابة ال يستطيع القراءة

ال يستطيع إجراء العمليات 

 الحسابية البسيطة

 2 05 05 5 أنهى االعدادية

 2 05 05 5 جمالياال

 1.511 1.511 1.511 1.511 (مالحظات) العينة
على السؤال الخاص بالقدرة على القراءة تشير إلى قدرة المشارك على قراءة خطاب أو جريدة، أما االجابة " بنعم"أن االجابة  :ملحوظة

على السؤال الخاص بالقدرة على إجراء " بنعم"إلجابة وا. على السؤال الخاص بالقدرة على الكتابة يشير إلى إمكانية كتابة خطاب" بنعم"

 (.الجمع والطرح)العمليات الحسابية البسيطة تشير إلى القيام بعمليات حسابية بسيطة 
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 أسباب ترك المدرسة وفقاً لخصائص الخلفية االجتماعية 5-1أجدول 

 
انهيت 

 دراستي

المصاريف 

 الدراسية

كان يتوجب 

على العمل 

خارج 

 المدرسة

ن يتوجب كا

 على العمل

مساعدة أحد 

أفراد األسرة  

 عملها/عملهفى 

عدم رغبة 

الوالدين في 

الذهاب إلى 

 المدرسة 

عدم رغبة 

الوالد في 

الذهاب إلى 

 المدرسة

ال أرغب 

في إتمام 

 الدراسة

العقاب 

البدني 

وسوء 

معاملة 

 المدرسين

ضعف 

تحصيلي في 

 المدرسة

 الزواج
العادات 

 والتقاليد

 النوع

 0 00 1 0 01 0 0 9 5 0 2 51 ذكور

 1 2 9 0 01 9 1 0 0 9 5 51 اناث

 9002السن في 

 5 1 2 1 12 1 5 5 1 5 05 09 01أقل من 

01-92 50 2 0 1 0 9 0 01 0 1 9 0 

95-92 51 2 0 1 0 9 0 2 0 9 9 0 

 0 9 0 0 09 0 1 0 5 0 2 51 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 0 9 9 0 09 0 0 9 5 0 5 50 حضر

 9 9 1 0 01 0 9 9 2 9 5 51 ريف

 0 0 0 0 02 0 9 0 0 0 9 52 عشوائيات

 منطقة االقامة

 0 9 9 0 05 0 0 9 2 0 5 55 محافظات حضرية

 0 0 0 0 00 0 0 0 9 0 1 10 حضر وجه بحري

 0 9 1 0 02 0 9 9 2 0 2 50 ريف وجه بحري

 9 0 9 0 1 0 1 0 5 0 2 51 حضر وجه قبلي

 1 1 2 0 01 0 2 9 1 9 5 55 ريف وجه قبلي

 2 0 0 0 5 9 0 0 2 0 9 52 محافظات حدودية

 تعليم األم

 9 9 1 0 05 0 1 9 2 9 5 55 أمية

 0 1 9 0 00 9 9 0 1 0 5 59 تقرأ وتكتب

 0 0 1 9 01 0 0 9 5 0 5 50 ابتدائي

 9 9 1 0 05 0 9 0 2 9 1 51 إعدادي

 0 9 0 0 1 0 0 9 9 0 0 20 ثانوى عام

 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 21 ثانوي فنى وما بعده

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 تعليم عالي

 تعليم األب

 9 9 1 0 05 0 1 1 5 9 5 50 أمية

 0 1 1 0 02 0 9 9 2 9 1 52 يقرأ وتكتب

 9 0 1 0 01 0 9 0 2 0 5 52 ابتدائي

 0 1 9 0 01 0 1 0 9 0 2 51 اعدادي

 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 1 52 ثانوى عام
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انهيت 

 دراستي

المصاريف 

 الدراسية

كان يتوجب 

على العمل 

خارج 

 المدرسة

ن يتوجب كا

 على العمل

مساعدة أحد 

أفراد األسرة  

 عملها/عملهفى 

عدم رغبة 

الوالدين في 

الذهاب إلى 

 المدرسة 

عدم رغبة 

الوالد في 

الذهاب إلى 

 المدرسة

ال أرغب 

في إتمام 

 الدراسة

العقاب 

البدني 

وسوء 

معاملة 

 المدرسين

ضعف 

تحصيلي في 

 المدرسة

 الزواج
العادات 

 والتقاليد

 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 9 15 ثانوي فني وما بعده

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 تعليم عالي

 أعلى مستوى تحصيل

 2 0 1 1 25 1 5 5 01 2 05 9 ابتدائي

 5 5 2 0 12 9 1 2 00 2 01 00 اعدادي

 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 22 ثانوي فني

 0 1 9 0 92 0 1 0 5 1 5 25 ثانوى عام

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 فوق متوسط

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 جامعي وما بعدها

 0 9 1 0 01 0 9 9 2 0 5 50 االجمالي

 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 5.105 (مالحظات) العينة 
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 يدرسون حالياً طبقاً لخصائص الخلفية االجتماعية المستوي التعليمي الحالي للطالب الذين 5-1أجدول 

 ما فوق المتوسط ثانوي عام ثانوي فني االعدادي االبتدائي 
جامعي وما 

 بعده
 االجمالي

 النوع

 000 95 9 99 10 02 0 ذكور

 000 95 9 91 92 01 0 اناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 000 0 0 15 12 10 0 01أقل من 

01-92 0 9 02 00 5 55 000 

95-92 0 0 9 0 0 25 000 

 000 000 0 0 0 0 0 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 000 11 9 92 02 05 0 حضر

 000 99 9 99 11 90 0 ريف

 000 10 0 92 92 05 0 عشوائي

 المحافظة

 000 19 1 92 01 05 0 محافظات حضرية

 000 15 0 91 90 05 0 حضر وجه بحري

 000 91 9 92 10 90 0 ريف وجه بحري

 000 10 0 10 92 02 0 حضر وجه قبلي

 000 99 9 02 15 90 0 ريف وجه قبلي

 000 99 0 99 10 99 9 محافظات حدودية

 تعليم األم

 000 02 9 05 20 91 0 أمية

 000 90 9 95 15 05 0 تقرأ وتكتب

 000 95 1 05 19 90 0 ابتدائي

 000 91 1 90 11 90 0 اعدادي

 000 20 0 92 90 00 0 ثانوى عام

 000 10 0 12 05 05 0 ثانوي فنى وما بعده



20 

 

 ما فوق المتوسط ثانوي عام ثانوي فني االعدادي االبتدائي 
جامعي وما 

 بعده
 االجمالي

 000 22 0 20 5 2 0 تعليم عالي

 تعليم األب

 000 05 0 02 20 95 0 أمي

 000 01 9 95 15 01 0 يقرأ وتكتب

 000 90 2 05 20 01 0 ابتدائي

 000 92 1 05 15 99 0 اعدادي

 000 95 5 00 95 12 0 ثانوى عام

 000 91 9 10 99 05 0 ني وما بعدهاثانوي ف

 000 25 0 12 5 1 0 تعليم عالي

 000 95 9 95 91 02 0 االجمالي

 9.150 512 52 512 100 515 00 العينة 



29 

 

 التغيب عن الدراسة طبقا لخصائص الخلفية االجتماعية 5-1أجدول 

 
كل من 

يدرس 

 حالياً 

 الطالب الذين غابوا يوم أو أكثر

 باسباب الغيا  

 %الغياب  

متوسط 

ايام 

 الغياب

 المرض
مشكالت 

 أسرية

مشكالت 

مع 

المعلمين 

داخل 

 المدرسة

المشكالت 

مع 

الطالب 

داخل 

 المدرسة

المدرسة 

بعيدة 

جدا عن 

منطقة 

 السكن

لم 

استفد 

من 

الذهاب 

الى 

 المدرسة

للعمل 

أو 

مساعدة 

 األسرة

سفر 

 الوالدين
 للدراسة

كثرة الدروس 

الخصوصية 

أثناء اليوم 

 لدراسيا

المساعدة 

في 

األعمال 

 المنزلية

 أخرى

 النوع

 0 9 2 90 0 2 91 5 9 9 5 50 00 52 ذكور

 0 00 5 92 0 5 95 1 0 0 1 51 1 59 اناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 0 5 5 90 0 5 92 1 9 9 5 55 2 52 01أقل من 

01-92 55 00 25 2 0 0 1 95 1 0 95 2 5 0 

95-92 55 00 10 0 0 0 01 2 95 0 12 0 5 0 

 0 1 0 0 0 55 0 0 0 0 95 0 20 21 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 0 2 5 95 0 5 95 2 1 1 2 21 00 59 حضر

 0 5 1 02 0 00 95 5 0 0 5 59 2 50 ريف

 0 9 9 90 0 0 20 1 0 0 1 55 00 55 عشوائيات

 المحافظة

 0 9 2 91 0 5 92 1 2 1 1 50 00 55 محافظات حضرية

 0 5 2 92 0 9 15 1 9 9 9 50 00 50 حضر وجه بحري

 0 5 5 91 0 2 11 5 0 0 1 25 1 25 ريف وجه بحري

 0 1 9 00 0 0 11 5 0 0 1 59 2 21 حضر وجه قبلي

 0 1 9 05 0 05 90 5 0 0 1 50 2 52 ريف وجه قبلي

 0 5 9 95 0 5 95 1 0 0 0 12 01 50 محافظات حدودية

 تعليم األم

 0 2 9 09 0 09 91 5 0 9 1 52 00 59 أمي

 0 5 00 05 0 1 21 00 0 0 0 22 00 51 تقرأ وتكتب

 0 5 9 90 0 00 10 2 9 9 2 55 00 52 ابتدائي

 0 2 5 95 0 2 95 1 1 0 5 25 1 52 اعدادي
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كل من 

يدرس 

 حالياً 

 الطالب الذين غابوا يوم أو أكثر

 باسباب الغيا  

 %الغياب  

متوسط 

ايام 

 الغياب

 المرض
مشكالت 

 أسرية

مشكالت 

مع 

المعلمين 

داخل 

 المدرسة

المشكالت 

مع 

الطالب 

داخل 

 المدرسة

المدرسة 

بعيدة 

جدا عن 

منطقة 

 السكن

لم 

استفد 

من 

الذهاب 

الى 

 المدرسة

للعمل 

أو 

مساعدة 

 األسرة

سفر 

 الوالدين
 للدراسة

كثرة الدروس 

الخصوصية 

أثناء اليوم 

 لدراسيا

المساعدة 

في 

األعمال 

 المنزلية

 أخرى

              51 ثانوى عام

 0 1 5 91 0 9 95 9 9 0 1 50 2 50 ثانوي فنى وما بعده

 0 0 2 15 0 2 92 5 9 0 0 25 00 55 تعليم عالي

 تعليم األب

 0 00 1 02 0 09 91 5 0 9 2 55 00 59 أمي

 0 00 5 01 0 1 15 5 5 2 2 51 00 50 يقرأ وتكتب

 0 5 2 05 0 05 95 2 9 9 1 50 09 55 ابتدائي

 0 1 9 01 0 5 15 1 9 1 1 59 1 50 اعدادي

 0 9 00 99 0 1 95 0 0 0 0 20 5 52 ثانوى عام

 0 1 5 95 0 1 95 2 0 0 2 59 2 52 نوي فنى وما بعدهثا

 0 0 5 12 0 1 95 5 1 0 1 21 2 51 تعليم عالي

 المستوى التعليمي الحالي

 0 5 0 02 0 5 95 0 9 9 2 50 2 55 تعليم أساسي

 0 5 9 00 0 01 11 1 0 0 5 50 00 51 ثانوي فني

 0 1 09 15 0 1 19 9 9 9 2 59 2 55 ثانوي عام

 0 00 0 95 0 5 02 00 0 0 1 25 01 55 المتوسط فوق

 59 00 25 1 0 0 00 02 5 0 95 9 5 0 

 0 5 5 99 0 5 91 5 9 9 5 59 2 50 االجمالي

 0.512 0.512 0.520 0.520 0.512 0.512 0.520 0.512 0.512 0.512 0.512 0.520 0.925 9.151 (مالحظات) العينة 
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 وب طبقاً للمستوي وخصائص الخلفية االجتماعيةالنسبة المئوية للرس 1-1أجدول 

 
الرسوب فى 

 المرحلة االبتدائية

الرسوب في 

 المرحلة االعدادية

الرسوب في 

 المرحلة الثانوية
 الرسوب في الجامعة

 النوع

 00 5 5 2 ذكور

 1 9 5 1 اناث

 (9002في عام ) الفئة العمرية

 0 0 2 1 01أقل من 

01-92 1 5 5 5 

95-92 1 5 1 5 

 2 1 5 1 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 5 1 5 1 حضر

 2 5 1 2 ريف

 9 0 1 1 عشوائيات

 المحافظة

 2 2 5 2 محافظات حضرية

 9 0 1 9 حضر وجه بحري

 5 1 5 1 ريف وجه بحري

 0 2 5 9 حضر وجه قبلي

 02 5 00 2 ريف وجه قبلي

 9 1 1 9 محافظات حدودية

 تعليم األم

 1 2 2 2 أمية

 5 1 5 2 رأ وتكتبتق

 2 5 5 2 ابتدائي

 00 1 5 0 اعدادي

 5 0 0 0 ثانوى عام

 5 9 9 0 ثانوي فني وما بعده

 5 9 0 0 تعليم عالي

 تعليم األب

 5 2 2 5 أمي

 5 5 5 2 يقرأ وتكتب

 00 5 00 5 ابتدائي

 05 1 5 9 اعدادي

 1 2 2 1 ثانوى عام

 5 1 1 0 ثانوي فني وما بعده

 2 2 9 0 يتعليم عال

 5 2 5 1 االجمالي

 0.252 5.511 1.959 2.555 (مالحظات)العينة 
 .الشاب الجامعي هو الذي حضر على األقل فصل دراسي :ملحوظة 

 



25 

 

 طبقاً لخصائص الخلفية االجتماعية المدرسية لمعيناتجودة امقاييس  2-1أجدول 

 الثانوي االعدادي االبتدائي 
تكسير 

 المقاعد

ازدحام 

 دالمقاع

إضاءة 

غير 

 مالئمة

عدم 

وضوح 

 السبورة

نوافذ 

 مكسورة

تهوية غير 

 مالئمة

 النوع

 99 15 92 92 95 12 95 92 92 ذكر

 91 92 95 91 95 11 92 91 10 انثى

 المنطقة

 05 92 02 01 90 95 919 95 10 حضر

 92 12 10 95 10 20 11 19 92 ريف

 15 20 11 15 95 10 09 01 95 عشوائيات

 ظةالمحاف

 05 95 01 05 90 95 95 92 15 محافظات حضرية

 91 19 92 95 95 15 01 90 10 حضر وجه بحري

 95 15 19 95 10 11 112 19 92 ريف وجه بحري

 95 92 95 91 95 90 05 05 01 حضر وجه قبلي

 99 10 95 91 10 25 11 19 92 ريف وجه قبلي

 02 95 95 95 02 91 5 01 02 محافظات حدودية

 يم األمتعل

 92 11 10 95 10 12 19 10 19 أمية

 95 12 92 95 15 20 95 19 92 تقرأ وتكتب

 90 15 95 95 95 29 10 10 10 ابتدائي

 02 20 10 99 95 15 91 95 92 اعدادي

 05 05 00 1 00 00 01 95 91 ثانوى عام

 91 10 95 99 95 11 90 95 95 ثانوي فني وما بعده

 05 05 01 00 02 02 02 05 05 تعليم عالي

 تعليم األب

 91 11 10 91 19 15 10 10 19 أمي

 02 15 95 95 19 21 10 91 19 يقرأ وتكتب

 91 15 92 95 95 25 19 10 19 ابتدائي

 95 19 95 99 92 12 15 92 10 اعدادي

 95 12 92 19 10 15 90 95 91 ثانوى عام



25 

 

 الثانوي االعدادي االبتدائي 
تكسير 

 المقاعد

ازدحام 

 دالمقاع

إضاءة 

غير 

 مالئمة

عدم 

وضوح 

 السبورة

نوافذ 

 مكسورة

تهوية غير 

 مالئمة

 92 19 92 92 91 15 92 95 95 ثانوي فني وما بعده

 05 90 05 09 05 91 02 02 02 تعليم عالي

 99 19 95 92 95 15 91 91 10 االجمالي

 9.055 9.055 9.055 9.055 9.055 9.055 5.959 1.510 2.555 (مالحظات)العينة 
 .، وكل المقاييس األخرى للطلبة الذين يدرسون حالياً النسب تعتمد على كل الشباب الذين حضروا فى مستوي أو أكثر أثناء مراحل التعليم التى التحقوا بهاهذه أن  :ملحوظة



25 

 

 االجتماعية الخلفية للخصائص التقوية طبقاً والبرامج الدروس الخصوصية  00-1أجدول 

 الثانوية اإلعدادية اإلبتدائية 

 
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

داخل 

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

اخل د

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

داخل 

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد

 النوع

 15 00 1 19 50 02 5 11 55 2 5 02 ذكور

 25 050 2 20 21 05 5 11 59 00 2 90 اناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 22 02 1 29 20 05 2 20 51 00 1 95 01أقل من 

01-92 90 1 00 51 15 5 05 25 15 1 09 59 

95-92 01 1 2 51 19 5 05 22 10 2 01 55 

 51 00 2 19 51 09 5 10 50 1 1 05 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 20 01 5 25 11 05 5 22 55 00 09 92 حضر

 52 09 1 91 59 05 5 92 52 2 5 05 ريف

 21 5 0 25 29 2 9 25 50 5 1 10 عشوائيات

 المحافظة

 12 01 5 50 92 05 00 50 21 00 05 91 محافظات حضرية

 20 05 9 25 15 02 1 22 59 09 5 10 حضر وجه بحري

 51 05 1 92 20 91 5 10 55 02 2 90 ريف وجه بحري

 51 9 0 15 52 2 0 19 11 1 0 01 حضر وجه قبلي

 55 5 9 95 52 1 9 95 19 2 1 00 ريف وجه قبلي

 50 0 9 95 51 0 5 95 51 0 2 01 حافظات حدوديةم

 تعليم األم

 55 2 1 95 55 01 5 91 51 5 5 02 أمية

 59 05 2 10 20 90 5 11 50 01 00 05 تقرأ وتكتب

 50 09 2 15 29 05 5 11 52 00 00 90 ابتدائي

 21 02 2 15 25 01 5 15 52 00 2 91 اعدادي

 92 01 5 55 91 99 2 50 12 05 09 15 ثانوى عام

 11 05 9 59 10 90 2 50 21 02 1 19 ثانوي فني وما بعده
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 الثانوية اإلعدادية اإلبتدائية 

 
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

داخل 

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

اخل د

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد
دروس 

 خصوصية

برامج 

تقوية 

داخل 

 المدرسة

برامج 

تقوية 

خارج 

 المدرسة

 ال يوجد

 05 05 2 50 91 05 2 50 22 09 5 11 تعليم عالي

 تعليم األب

 52 2 1 90 50 09 5 91 55 5 5 09 أمي

 51 09 2 10 22 05 1 10 55 2 00 05 يقرأ وتكتب

 55 2 2 11 22 02 5 11 50 2 00 90 ابتدائي

 50 05 1 12 12 90 2 20 51 02 00 95 اعدادي

 25 00 9 25 25 05 00 12 55 09 00 92 ثانوى عام

 29 01 1 25 11 05 2 25 55 00 1 95 ثانوي فني وما بعده

 90 02 1 59 95 02 2 51 21 02 5 11 تعليم عالي

 59 09 1 15 25 05 5 15 52 2 1 90 االجمالي

 5.959 5.959 5.959 5.959 1.510 1.510 1.510 1.510 2.555 2.555 2.555 2.555 (مالحظات)العينة 
 .اعتماداً على كل الشباب الذين سبق لهم حضور هذا المستوى: ملحوظة
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 الذين يدرسون حالياً بالتعليم الطالب ،9002 عام فيبالجنية  ةفالتكل ومتوسط الخصوصية الدروس انتشار 00-1أجدول 

 الثانوي أو أقل

 وعات التقويةمجم الدروس الخصوصية 

 النسبة المئوية 

متوسط التكلفة 

بالجنية المصري 

 (9002(في 

 النسبة المئوية

متوسط التكلفة بالجنية 

المصري في 

)9002) 

 النوع

 052 01 105 10 ذكر

 901 02 195 22 انثى

 المنطقة

 992 02 209 22 حضر

 052 05 990 10 ريف

 911 2 292 50 عشوائيات

 المحافظة

 955 90 225 52 ت حضريةمحافظا

 025 90 120 2 حضر وجه بحري

 010 90 905 11 ريف وجه بحري

 015 1 110 22 حضر وجه قبلي

 921 2 915 95 ريف وجه قبلي

 029 9 120 19 محافظات حدودية

 تعليم األم

 019 00 951 92 أمية

 015 92 920 11 تقرأ وتكتب

 011 05 151 10 ابتدائي

 000 90 955 15 اعدادي

 020 10 159 55 ثانوى عام

 950 90 109 50 ثانوي فني وما بعده

 950 05 210 50 تعليم عالي

 تعليم األب

 050 01 912 90 أمي

 050 02 951 92 يقرأ وتكتب

 050 02 190 92 ابتدائي

 005 05 912 15 اعدادي

 12 2 951 19 ثانوى عام

 905 05 105 21 ثانوي فني وما بعده

 920 99 201 50 م عاليتعلي

 مؤشر الثروة

 011 00 902 95 المستوى األدني

 015 02 951 19 المستوى الثاني

 095 05 929 11 المستوي المتوسط

 029 90 190 20 المستوى الرابع

 921 05 202 50 المستوى األعلى

 الحالة التعليمية

 091 02 022 15 المرحلة االعدادية



000 

 

 وعات التقويةمجم الدروس الخصوصية 

 النسبة المئوية 

متوسط التكلفة 

بالجنية المصري 

 (9002(في 

 النسبة المئوية

متوسط التكلفة بالجنية 

المصري في 

)9002) 

 059 2 912 09 مرحلة التعليم الفنى

 922 90 110 51 مرحلة التعليم الثانوي العام

 011 05 105 15 االجمالي

 922 525 9.019 9.019 (مالحظات)العينة 
(02=ن)لم يتم اإلشارة في االحصاءات الحالية لتالميذ المرحلة االبتدائية نظراً لصغر حجة العينة : ملحوظة



000 

 

التالميذ الذين يدرسون حالياً  ،(في حال تلقي المساعدة) ة ومصدر المساعدةالمدرسي الواجباتفي المساعدة نسبة  09-1أ جدول

 .هابلقفي المرحلة الثانوية وما 

 الذين تلقوا المساعدة  

 
تلقي 

 المساعدة

مساعدة 

 من االب

مساعدة 

 من األم

مساعدة من 

االشقاء األكبر 

 سناً 

مساعدة من 

 شخص آخر

 النوع

 2 20 21 11 09 ذكر

 2 15 55 11 05 ىانث

 المنطقة

 5 10 59 12 02 حضر

 1 25 29 15 09 ريف

 1 5 52 19 02 عشوائيات

 المحافظة

 1 95 52 10 02 محافظات حضرية

 5 92 59 20 99 حضر وجه بحري

 1 15 59 51 01 ريف وجه بحري

 5 22 15 99 00 حضر وجه قبلي

 1 51 95 02 00 ريف وجه قبلي

 05 95 51 29 5 محافظات حدودية

 تعليم األم

 5 51 90 90 5 أمية

 0 52 22 91 01 تقرأ وتكتب

 0 59 10 95 09 ابتدائي

 90 51 92 10 02 اعدادي

 2 01 19 52 10 ثانوى عام

 0 91 50 25 02 ثانوي فني وما بعده

 9 92 52 15 12 تعليم عالي

 تعليم األب

 05 59 91 00 5 أمي

 0 55 50 20 5 يقرأ وتكتب

 1 59 10 00 00 ابتدائي

 2 20 25 01 00 اعدادي

 0 19 15 55 99 ثانوى عام

 9 10 59 15 05 ثانوي فني وما بعده

 9 91 55 15 19 تعليم عالي

 مؤشر الثروة

 2 51 90 95 5 المستوى األدنى

 00 25 29 05 00 المستوى الثاني

 5 15 15 11 2 المستوي المتوسط

 0 15 51 11 01 المستوى الرابع

 1 19 55 21 95 المستوى األعلى

 الحالة التعليمية

 1 92 50 12 05 المرحلة االعدادية



009 

 

 الذين تلقوا المساعدة  

 
تلقي 

 المساعدة

مساعدة 

 من االب

مساعدة 

 من األم

مساعدة من 

االشقاء األكبر 

 سناً 

مساعدة من 

 شخص آخر

 5 21 29 95 5 مرحلة الثانوية الفنية

 1 11 59 12 90 مرحلة الثانوية العامة

 2 15 59 15 02 االجمالي

 952 952 952 952 9.052 (مالحظات) العينة
0=ن)اءات الحالية لتالميذ المرحلة االبتدائية نظراً لصغر حجة العينة لم يتم اإلشارة في االحص: ملحوظة
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 لخصائص الخلفية االجتماعية وأنماطه طبقاً االلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسة  01-1أ جدول

 

 

التحق 

بالتعليم ما 

قبل 

 المدرسي

االلتحاق 

 بالحضانة

االلتحاق برياض 

 األطفال
 أخري

 النوع

 0 00 09 91 ذكور

 0 09 02 95 اثان

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 0 05 01 15 01أقل من 

01-92 95 01 01 0 

95-92 02 00 1 0 

 0 5 2 05 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 0 92 92 25 حضر

 0 5 5 02 ريف

 0 5 02 90 عشوائيات

 المحافظة

 0 91 19 51 محافظات حضرية

 0 02 01 10 حضر وجه بحري

 0 1 09 90 يريف وجه بحر

 0 00 1 01 حضر وجه قبلي

 0 5 9 5 ريف وجه قبلي

 0 5 00 05 محافظات حدودية

 تعليم األم

 0 2 5 09 أمية

 0 09 09 95 تقرأ وتكتب

 0 2 01 95 ابتدائي

 0 09 95 12 اعدادي

 0 10 19 50 ثانوى عام

 0 92 92 50 ثانوي فني وما بعده

 0 50 90 52 تعليم عالي

 ألبتعليم ا

 0 1 5 00 أمي

 0 5 00 01 يقرأ وتكتب

 0 5 05 92 ابتدائي

 0 00 90 11 اعدادي

 0 10 02 21 ثانوى عام

 0 90 90 20 ثانوي فني وما بعده

 0 12 90 55 تعليم عالي

 0 09 01 92 االجمالي

 00.115 00.115 00.115 00.115 (مالحظات)العينة 
شباب، وإن كان قد استبعد منها هؤالء الذين لم يذهبوا أبداً إلى المدرسة ولم يلتحقوا بالتعليم ما قبل تم االعتماد على كل عينة ال: ملحوظة

.هناك امكانية لاللتحاق بأكثر من نمط في التعليم ما قبل المدرسي. المدرسي



002 

 

 وتخصصات التعليم الفني خبرات 02-1أجدول 

  التخصص 
التدريب الفنى 

 على يد خبير
 

 
فنى 

 صناعى
 نى تجاريف

فنى 

 زراعي
 أخري 

على أيدي 

 الخبراء
 سوق العمل

التدريب 

 المكثف

 النوع

 02 52 59 9 05 95 55 ذكور

 05 55 21 5 5 55 19 اناث

 (9002في عام )الفئة العمرية 

 90 51 21 2 00 20 25 01أقل من 

01-92 22 15 00 1 22 51 90 

95-92 29 21 01 9 25 22 01 

 05 25 22 1 5 25 22 سنة10أكثر من 

 المنطقة

 95 59 50 5 5 20 22 حضر

 05 59 25 9 01 12 25 ريف

 05 22 22 1 5 25 22 عشوائيات

 المحافظة

 10 55 25 2 9 20 22 محافظات حضرية

 01 22 50 9 2 15 52 حضر وجه بحري

 02 50 59 9 00 15 59 ريف وجه بحري

 09 51 10 0 00 51 15 حضر وجه قبلي

 05 55 29 9 01 22 15 ه قبليريف وج

 01 22 55 1 5 91 51 محافظات حدودية

 تعليم األم

 05 50 22 9 09 22 20 أمية

 02 51 59 9 5 15 55 تقرأ وتكتب

 01 52 52 2 00 11 21 ابتدائي

 95 50 51 2 5 92 50 إعدادي

 05 52 15 1 09 29 22 ثانوى عام

 92 55 52 5 5 10 55 ثانوي فني وما بعده

 19 55 50 09 1 95 55 تعليم عالي
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  التخصص 
التدريب الفنى 

 على يد خبير
 

 
فنى 

 صناعى
 نى تجاريف

فنى 

 زراعي
 أخري 

على أيدي 

 الخبراء
 سوق العمل

التدريب 

 المكثف

 تعليم األب

 02 50 21 9 09 25 20 أمي

 05 50 21 9 01 20 22 يقرأ وتكتب

 90 55 50 2 00 12 50 ابتدائي

 05 55 25 1 00 15 50 إعدادي

 91 50 55 5 00 15 22 ثانوى عام

 99 50 51 2 5 15 51 ثانوي فني وما بعده

 10 50 55 1 2 92 52 تعليم عالي

 الحالة الوظيفية

 01 55 22 1 1 21 20 ال

 05 52 51 1 02 92 51 نعم

 05 55 21 1 00 20 25 االجمالي

 2.129 9.050 2.129 2.129 2.129 2.129 2.129 (مالحظات) العينة
 .اعتم اعتماداً على كل الشباب الذين سبق لهم االلتحاق بالتعليم الفني: ملحوظة
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 ه طبقاً لخصائص الخلفية االجتماعيةعليم العالي وخبراتالت خصائص 05-1أ جدول

 
نفس 

 المدينة

اختيار 

 المؤسسة

مناقشة 

المشرف في 

الموضوعات 

 المتعلقة

مناقشة المشرف 

فى الخيارات 

 المهنية المتاحة

المؤسسات التى 

تقدم مهارات 

خاصة بالعمل أو 

ورش عمل 

 للتوظيف

االحترام 

المتبادل بين 

التالميذ 

 والمشرف

تعليم ال

العالي يعد 

 لسوق العمل

 النوع

 10 55 15 15 29 51 50 ذكور

 19 50 15 11 52 52 59 اناث

 (9002في  عام )الفئة العمرية 

01-92 55 55 25 11 11 52 12 

95-92 55 59 20 15 15 55 51 

 51 50 12 15 21 51 52 سنة فأكثر 10

 المنطقة

 10 55 15 12 29 55 59 حضر

 10 50 11 15 21 59 50 ريف

 12 52 11 11 19 21 55 عشوائيات

 المحافظة

 10 55 15 15 20 51 19 محافظات حضرية

 11 55 20 29 29 51 50 حضر وجه بحري

 10 51 21 22 51 52 50 ريف وجه بحري

 12 25 90 10 19 25 55 حضر وجه قبلي

 10 51 10 95 20 22 50 ريف وجه قبلي

 20 12 51 55 52 59 22 محافظات حدودية

 تعليم األم

 52 52 15 11 21 21 59 أمية

 51 55 20 15 25 25 51 تقرأ وتكتب

 10 50 12 15 20 50 51 ابتدائي

 11 50 21 15 11 55 52 اعدادي

 10 50 15 12 12 51 55 ثانوي عام

 12 52 15 20 21 55 52 ثانوى فنى وما بعده

 15 55 12 21 21 51 50 التعليم العالي

 عليم األبت

 51 55 10 10 12 25 50 أمي

 55 10 21 21 59 25 55 يقرأ ويكتب

 19 52 15 15 20 50 55 ابتدائي

 10 59 21 11 29 52 51 اعدادي

 55 52 15 11 19 51 15 ثانوي عام

 52 55 15 15 21 50 55 ثانوى فنى وما بعده

 11 55 20 21 25 52 51 التعليم العالي

 الحالة الوظيفية

 10 52 15 15 21 55 55 ال

 19 51 11 11 22 59 55 نعم

 10 51 15 15 21 52 55 االجمالي

 9.955 9.955 9.955 9.955 9.952 9.955 9.955 (مالحظات) العينة 
 .تحقوا بالتعليم العالياعتماداً على العينة الكلية للشباب الذين ال. سنة نظراً لصغر حجم العينة 01تم استبعاد الفئة العمرية أكبر من : ملحوظة
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 مخرجات سوق عمل الشباب في فترة التحول

 رانيه رشدي 

 ايريني سلوانيس
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 مقدمة 4-1

أن  وإذا ما اعتبرنا. لشباب في مصر في عهد الثورةاسوق عمل مخرجات حالة المعرفة حول على تحديث هذا الفصل  عملي

توثةق فإنه لمن الضروري أن يتم ، م1077التي أعابت ثورة الخامس والعشرين من يناير نتاالةة االفترة بالتمر ما زالت مصر 

ترتبة على واآلثار الم ،هذا الوقت الحرجمثل في  ،في سوق العمل المصري الاريبعلى المدى مظاهر التكةف التي تحدث 

 بعد سوق العمل الصعبةاإلعالم ل وسائل عبر ، واسع النطاق،توثةقبالفعل يوجد  هومع أن. للشباببالنسبة سوق العمل  مخرجات

 .بةانات محدودة لاةاس األثر الفعلي لألوضاع االقتصادية بعد الثورة على الشباب ثمة إال أنالثورة،  أحداث

من بةن تلك . التاريخةة أن هناك عدة عوامل قد تحدد تأثةرات سوق العمل على الكساد االقتصاديولاد أوضحت األدلة الدولةة  

ويمكن (. Verick 1070)العوامل حجم الكساد االقتصادي، ودور مؤسسات سوق العمل الحالةة، وطبةعة االستجابة السةاسةة 

ع االجتماعي والعمر، علي النساء والشباب، وال سةما في الصدمات االقتصادية المرتبطة بشكل محدد بالنو أثارأيًضا مالحظة 

وهو ما يعرف بتأثةر العمالة )ففي فترات الركود االقتصادي، يالحظ زيادة مشاركة النساء في قوة العمل . البلدان الفاةرة

ةر العمالة اإلضافةة بةن وعادة ما يتم مالحظة تأث(. ما يسمى بتأثةر العمالة المحبطة)أو انسحابهن من قوة العمل ( اإلضافةة

أولئك النساء الالتي ياعن في منتصف العمر، والمتزوجات، واألقل تعلةما ومن األسر الفاةرة، والالتي يدخلن إلي سوق العمل 

ةر ويحدث تأثةر العمالة المحبطة، في الماام األول، بةن الشباب، المتعلمةن تعلةما عالةا، وبةن النساء غ. للحفاظ على دخل األسرة

(World Bank 1002; Roushdy and Gadallah 1071)المتزوجات الالتي يعملن في قطاع الخدمات 
7
. 

 مفصل تحلةل من أجل تاديم ويحاول هذا الفصل استخدام بةانات التشغةل الُمحدثة التي يادمها مسح النشء والشباب في مصر

تحلةل الكةفةة  عن هذا فضال والبطالة، للتشغةل المصري بالنسبةوضع الشباب  على الثورة فةما بعد االقتصادية الصدمات ألثر

 للاوى العاملة، السوق تعريف هنا على نركز ونحن. علي حالة العمل المنتظم والرسمي بةن شباب العاملةن التي أثرت بها الثورة

 الذين أو العمل ماابل أجر تبادل ألغراض االقتصادي النشاط في المنخرطةن األفراد جمةع بأنها تلك الاوي التي تشتمل على

حةث عرفت  للبطالة،( ILO) الذي وضعته منظمة العمل الدولةة الاةاسيعلي التعريف  أيضا كما اعتمدنا. عمل عن يبحثون

من إجراء الماابلة الخاصة  السابق األسبوع خالل العمل على حصولهم تم ال يعملون أو الذين أولئك بأنهم كل العمل عن العاطلةن

 .عمل عن يبحثون بجدكانوا و للعمل ، متاحةن وعلي استعداد وكانوا بالمسح،

 وأسباب العاملة، الاوى الشباب في مشاركة تجاهاتا المادمة، هذه يعرض الاسم الثاني، بعد. أقسام خمسة في الفصل هذا تاديم تم

 عمالة هةكل في تحاق الذي النجاح مدى الثالث ويتناول الاسم .العمل قوة خارج هم الذين الشباب بةن العمل في الرغبة عدم

 الفترة خالل العمل المنتظم، وحالة واالنتظام العمل ظروف ذلك في بما العاملةن، الشباب بةن العمل نوعةة عن فضال الشباب،

 وأسالةبهم العمل، عن لكونهم عاطلةن الشباب واألسباب التي يعزوها البطالة بةن الشباب، معدالت الرابع ويادم الاسم. االنتاالةة

 والعمل المنتظم، الاطاع حسب التشغةل مختلف أوضاع عبر الشباب انتااالت الخامس الاسم ويناقش. عمل عن البحث في

 نحو الشباب وفي الاسم السادس تم مناقشة اتجاهات. 1072 وعام 1002 مستثمرين في ذلك ماارنة البةانات في المسحةن عام

 .الاسم السابع لةستعرض بعض المالحظات الختامةةوجاء  إقامة المشروعات،

 المشاركة في سوق العمل 4-2

 الاوى سنة في 12-71 بةن أعمارهم انخفضت بشكل طفةف معدالت مشاركة الشباب الذين تتراوح ،1072وفاًا لنتائج مسح 

اض طفةف في وقد كشفت النتائج عن انخف. 1072 عام في %9373 إلى 1002 في %9172 حةث تراجعت من العاملة؛

 ظلت حةن في ،(للذكور 1072 عام في %1171 ماابل 1002 عام في %3772)مشاركة الشباب الذكور في الاوي العاملة 

 وكان(. 1072 عام في %7979 ماابل 1002 عام في %7972) 1002 لما كانت علةه في مسح ةمشابه ناثاإل بةن النسبة

                                                           
7
في بةرو فعلى سبةل المثال، خالل أزمة الديون بأمريكا الالتةنةة في أوائل الثمانةنةات وأواخر التسعةنةات، زادت مشاركة المرأة في قوة العمل  

، 7221ومع ذلك، فخالل األزمة المالةة العالمةة عام (. Cerutti 1000; Francke 7221; Leslie et al. 7211: انظر)وكوستاريكا واألرجنتةن 

 Kim: أنظر) لوحظ إن الشابات الالتي يعملن في الاطاع األعمال الكتابةة والخدمات قد كن أكثر انسحابًا من سوق العمل من الرجال في كوريا الجنوبةة

and Voos 1001) 
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( 91 – 71)في عمر العمل الذين  1072عام الكلةة المسح عةنة  بةن إجماليبشكل طفةف  أعلى المشاركة العاملة إجمالي الاوى

 الشباب تم ضم عندما( %7272) واإلناث( %3971) لكل من الذكور قلةال أعلى مستويات لوحظت كما. % 20 حةث بلغت 

 .عام بشكل العاملة الاوى في المشاركة معدل في سنة 91-90 بةن أعمارهم تتراوح الذين

 بحلول تعلةمهم أكملوا الذين الشباب مجموعة فةما يلي على نركز فسوف يزالون في التعلةم، ال الشباب من ونظًرا ألن هناك كثةر

 من ال يدرسون بةن العمل لاوة اإلجمالةة المشاركة في مماثل انخفاض أيًضا وجود أنه قد لوحظ للدهشة، والمثةر. 1072 عام

 في المشاركة وانخفضت(. 1072 عام في٪ 22،3إلى  1002 في٪ 17،1 من) سنة12-71 بةن أعمارهم ما تتراوح والذين

 في٪ 71،0 ومن الدارسةن، من غةر الذكور الشباب بةن 1072 عام في % 12،2 إلى 1002 في٪ 13،2 من العاملة الاوى

 .ناثاإل بةن 1072في عام % 71،1 إلى 1002 عام

وفاًا  1072و 1002في الاوي العاملة خالل مسح  الشباب ممن ال يدرسون حالةًا،معدالت مشاركة ( 7-2 الجدول) ويعرض

 مستويات لجمةع كان شامال العمل الذكور في قوة معدالت مشاركة في وأوضحت البةانات أن االنخفاض. للمؤهل الدراسي

 األمةات، بةن العمل في قوة المرأة مشاركة زادت الماابل، وفي. العامة الحاصلةن على شهادة الثانوية باستثناء التعلةم،

 كانت ،1072 عام ففي. عالي تعلةم على الحاصالت بةن انخفضت حةن في العامة، والثانوية االبتدائةة والحاصالت على الشهادة

 أما بالنسبة .وما بعده الثانوي التعلةم ذوي بةن وأقل واإلعدادية، بتدائةةاال المدارس خريجي بةن أعلى الذكور معدالت مشاركة

وأقل لدي من حصلن على  وخريجات الجامعات، سطالمتوفوق  تعلةمالحاصالت على  بةن األعلى المشاركة فكانت لإلناث،

 .الشهادة االبتدائةة واألمةات

 .1072و 1002مشاركة غةر الدارسةن في قوة العمل وفاًا لمستوي التعلةم والنوع االجتماعي، في عامي  1-4جدول 

المستوى 

 التعلةمي

1002 

 12-71الفئة العمرية 

1072 

 12-71الفئة العمرية 

1072 

 91-71الفئة العمرية 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 1,97 9,2 1,10 7,91 1,1 7,13 2,11 7,1 7,13 أمي

 1,20 0,2 1,22 9,91 1,9 1,27- - -  *يارأ ويكتب

 2,11 1,79 1,11 1,12 1,71 2,12 7,12 2,2 9,12 ابتدائي

 9,27 1,2 1,11 1,20 3,2 7,19 9,22 2,2 2,11 أعدادي

 1,21 2,2 1,10 7,21 2,70 2,11 1,93 9,2 2,17 ثانوي عام

 1,11 3,73 7,17 1,10 9,71 1,11 1,12 1,71 1,13 ثانوي فني

معهد فوق 
 1,31 1,27 7,19 1,39 9,29 1,11 2,32 7,91 1,20 متوسط

جامعي وأعلي 
 0,31 1,29 7,19 1,30 1,20 2,11 3,31 1,23 1,11 من الجامعي

 7,17 1,71 1,11 3,22 1,71 2,12 1,17 0,71 2,13 اإلجمالي

 001,1 211,2 111,9 071,3 111,9 192,1 1120 2110 9130 عدد من الشباب

 .العةنة حجم لصغر نظرا 1002 عام في والكتابة الاراءةيعرفون  الذين غةر الدارسةن معدالتلم يتضمن هذا الجدول *
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الذين لم متعلااً بفئة الذكور  كان العمل قوة في مشاركة الذكور في الملحوظ االنخفاض أن (7-2 الشكل)يظهر  متوقع، هو وكما

 الاوى في المشاركة في %77 تراجًعا بماداريسبق لهم الزواج الذين لم  من الذكور فئة الشباب حةث شهدت. يسبق لهم الزواج

 في% 2177 من)% 071 بزيادة مادارها ماارنة ،(1072 عام في% 11 إلى 1002 في% 1173 حةث انخفضت من) العاملة

 قلةال العاملة الاوى في المشاركة انخفضت للنساء، وبالنسبة. من المتزوجةن أقرانهم لدي( 1072 عام في% 2179 إلى 1002

عبر  األحةان من كثةر واضح في هو وكما .1072و 1002 عامي بةن والمتزوجات الزواجيسبق لهن  لم فئة من من كل بةن

 الالتي لم النساء مشاركة من بكثةر أقل تزال ال العاملة الاوى في فإن مشاركة النساء المتزوجات المصري، أدبةات سوق العمل

 (.Assaad and El-Hamidi 1002) يسبق لهن الزواج

 .2014و 2002الدارسين في قوة العمل وفقًا للنوع االجتماعي والحالة الزواجية، في عامي مشاركة غير  1-4شكل 

 
بةن مستوي الثراء داخل األسرة ومشاركة الشباب الذين ال يدرسون  طرديةعن وجود عالقة  1072وكشفت النتائج في عام 

وبةنما (. 1-2 الجدول) الجنسةن على الشباب من، وينسحب ذلك 1002 عام في حالةًا في قوة العمل، وهى عالقة كانت واضحة

ظهرت زيادة في مشاركة  مؤشر الثروة، مستويات في جمةع لدي الذكور االقتصادي النشاط في 1072 تراجع في عام ظهر

% 7772 من) 1072و 1002 ما بةن% 1 حوالي بزيادة مادارها والمستوي الثاني الثروة المستوي األدنى من ممن في ناثاإل

 العمالة اإلضافةة ناتجاً عن تأثةر هذا يكون وقد(. التوالي على ،1072 عام في% 7979و %7973 إلى 1002 عام في%72و

 للحفاظ االقتصادي الركود فترات خالل العمل سوق يدخلن إلي الالتي الفاةرة األسر من النساء بةن يتم مالحظته ما غالبا الذي

األسرة دخل على
(1)

. 

  

                                                           
 (Roushdy and Gadallah 1071: أنظر)تم مالحظة أثر العمالة اإلضافةة أيًضا في سوق العمل المصري أثناء األزمة المالةة العالمةة  1
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 .1072و 1002مشاركة غةر الدارسةن في قوة العمل وفاًا لمؤشر الثروة والنوع، في عامي  1-2جدول 

 مؤشر الثروة
1002 1072 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 1,23 0,72 1,10 7,23 2,77 1,19 المستوى األدنى

 1,21 9,73 1,11 2,22 3,79 2,11 المستوى الثاني

 9,21 1,72 3,17 1,19 1,73 1,11 المستوى المتوسط

 1,10 3,71 2,11 1,11 17 1,12 المستوى الرابع

 1,12 9,13 2,12 1,11 3,91 2,12 المستوى األعلى

 3,22 1,71 2,12 1,11 7,71 1,11 اإلجمالي

 072,3 110,9 192,1 112,1 112,2 111,9 عدد الشباب

 
 .2014و 2002في قوة العمل وفقًا للنوع والمنطقة، في عامي  مشاركة غير الدارسين  2-4شكل 
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 الاوى الشباب في مشاركة معدل في تم مالحظتها التي التغةةرات في على مستوي المنطاة، تباين، هناك كان ذلك، على وعالوة

 في اإلناث مشاركة معدل كان ،1002 عام ففي(. 1-2 الشكل) 1072-1002 الفترة من خالل ممن ال يدرسون حالةًا العاملة

 مصر صعةد من الريفةة المناطق في للنظر الفت منخفضاً بشكل( 12-71 ما بةن أعمارهن تتراوح الذين) العاملة الاوى

 المناطق في االقتصادي للمرأة تضاعف تاريبًا النشاط 1072 عام ففي ذلك، ومع(. %272) الحدودية وبالمحافظات 177%)

 الحضرية المحافظات في أيضا العاملة الاوى في اإلناث مشاركة كما زادت. %7971بلغ حةث مصر، صعةد من الريفةة

 عام من العاملة الاوى في اإلناث مشاركة معدالت في تراجعا شهدت وإن كانت المناطق األخرى قد الحدودية، والمحافظات

 المحافظات في لها مستوى أدنى والتي كانت في العمل قوة في المرأة مشاركة ،(1-2 الشكل) ويوضح. 1072 عام إلى 1002

هن  اإلناث وال يزال شباب .مصر من صعةد (%7971) والحضرية( %7971 الريفةة يلةها المحافظات ،(%7773) الحدودية

 الذكور من الشباب مشاركة نسبة في االنخفاض وكان. الحضرية المحافظات علي مستوي األرجح اقتصادياً على الناشطات

 الوجه البحري وشهدت محافظات حضر المصرية، المناطق جمةع في منتشًرا( سنة 12-71 ما بةن أعمارهم تتراوح الذين)

 بنسب المحافظات الحضرية بالوجه البحري والابلي، في للذكور وكانت المشاركة األدنى. في مستوي المشاركة انخفاض أكبر

 .التوالي على %1373و 1179%

سنة والذين يعةشون بمحافظات حضر الوجه البحري، ممن أكملوا تعلةمهم، ( 12 – 71)باب في الفئة العمرية كان الش وعموماً،

 تمتعت حةن في ،(1072 عام في% 2173 إلى 1002 عام في %1171 من) العاملة الاوى في هم األقل في نسب المشاركة

 إلى %2779 من) %1 النشاط االقتصادي بزيادة حوالي بزيادة في معدالت مشاركة الشباب في مصر بصعةد الريفةة المناطق

 أيًضا إلى راجعا كما قد يكون. المنطاة هذه في العاملة الاوى في المرأة مشاركة في للزيادة رئةسي بشكل ويرجع هذا ،(2171%

 مصر صعةد من الريفةة المناطق في إلناث،ا وبخاصة الشباب، توظةف مشاريع نحو وجهت التي التنمةة جهود من الكبةر الادر

 .1077 يناير 11 عاب ثورة مباشرة

بةانات ( 9-2 الشكل) نادم في دورتي مسح النش والشباب في مصر، بةن للشباب العمري التوزيع في ضبط التغةر أجل ومن

 درسون حالةًا فيوبةن الشباب الذين ال ي الشباب إجمالى بةن العمر من واحدة سنة خالل العاملة الاوى في حول مشاركة الشباب

1072و 1002 عامي
(9)

 بةن قوة العمل في المشاركة في فثمة انخفاض الرسم البةاني الثالث في الشكل، من واضح هو وكما .

في  يرجع والذي.  1072 عام في( 12-71 في الفئة العمرية) الشباب إجمالىوالشباب ممن ال يدرسون حالةًا  مجموعة من كل

ولاد . سنة11-73 بةن أعمارهم تتراوح والذين الشباب من سناً  األصغر الفئات مشاركة نسبة في الكبةر االنخفاض إلى األساس

 استارارا أكثر اإلناث مشاركة كانت حةن في الفئات العمرية، جمةع في العاملة الاوى في مشاركة الشباب من الذكور انخفضت

أن مشاركة  ،1072مسح النشء والشباب في مصر  بةانات إلى استناداً  ،أيضاً  الشكل ويوضح. 1072و 1002 عامي بةن

في  طفةفة زيادة ظهورأيًضا،  ،ومن الملفت للنظر. 11 سن قبل 1002 عام مستويات مع تتالقى الذكور في قوة العمل بدأت

 .األصغر باألعمار بالماارنة سنة 90 سن بعد المرأة مشاركة

  

                                                           
  
9

يبحثون  تم مالحظة مسارات مشابه لمعدالت المشاركة في قوة العمل باستخدام تعريف موسع للبطالة، والذي يشمل إضافة العاطلةن المحبطةن الذين ال 

 .عن عمل إلى  قوة العمل
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 .2014و 2002 عامي في لعام واحد من العمر والنوع، بالنسبة العمل قوة الشباب في مشاركة 3-4 شكل
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الشباب حديثي  أولئك بةن وحتى الذكور بةن وخاصة ،1072 عام في العاملة الاوى في مشاركة الشباب في كما لوحظ انخفاض

 نادم في هذا، يحدث لماذا ولفهم. نشاطالال إلي حالة  متزايد بشكل ينسحبون الشباب أن إلى مما يشةر التخرج من المدرسة،

 عن ال يبحثون فهم حتى وبالتالي) العمل في رغبتهم لعدم أشار إلةها الشباب الذين ال يدرسون حالةًا التي األسباب 9-2 الجدول

1072و 1002 عامي في( عمل
(2)

 في عام انخفض قد العمل في رغبتهم عدم عن أبلغوا الذين الشباب نسبة أن من الرغم فعلى. 

نسبة الشباب المحبطةن  أنال إ ،1002 عام في% 272 بالماارنة بنسبة ،%9 إلى 1072
(1)

 يعملوا أن يريدون أولئك الذين ال أو 

كما (. %177) 1002 بعام بالماارنة( %1777) 1072 عام في أضعاف قد زادت أربعة مناسبة عمل فرصة توفر عدم بسبب

 عام في %90 من الذكور، الشباب مناسبة بةن عمل فرصة توفر عدم بسبب العمل في الرغبة بعدم أفادوا من ارتفعت نسبة

 عام في %7172 إلى 1002 عام في %1 من اإلناث، بةن أكثر النسبة هذه وارتفعت. 1072 عام في( %2172) إلى 1002

 1072 عام في العسكرية، الخدمة ذلك في بما أخرى، أسباب الذين أشاروا إلى الذكور الشباب نسبة وزادت أيًضا. 1072

 الاوى في مشاركة الشباب في الملحوظ الناص أن ومن ثم نكون بصدد أدلة على(. %9179) 1002 بعام ماارنة( 21%)

 بعد ثورة عمل فرصة إيجاد في" حاه"قد أصبح ُمحبطًا نتةجة عدم حصوله على  أن الشباب إلى األول الماام في يعود العاملة

 تمثل زالت ما الذكورية و المعايةر الثاافة أن على دلةل الجدول يوفر كما. الذي أعابها االقتصادي والركود 1077 يناير 11

 نظرا العمل في يرغبن ال إلى أنهن ناثاإل من %7371 حةث أشارت حوالي ، العمل سوق اإلناث في مشاركة أمام كبةرة عابات

أزواجهن  أو لرفض آبائهن
(3)

. 

 .1072و 1002األسباب التي ساقها الشباب ممن ال يدرسون حالةًا لعدم الرغبة في العمل، وفاًا للنوع، في عامي  9-2جدول 

 أسباب عدم الرغبة في العمل
1002 

71-12 
1072 

71-12 
 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 1,10 2,37 1,1 1172 2,21 0,0 ربة منزل
 0,9 0,9 0,9 2,2 1,9 9,71 ال أرغب في العمل

 1,0 7,0 0,9 0,7 1,0 2,1 إعاقة مؤقتة
 0,7 1,0 2,9 7,1 1,0 1,71 إعاقة دائم

 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 9,0 إجازة بدون أجر لمدة عام على األقل
 9,0 0,0 1,7 1,0 0,0 1,1 عمل في الخارج أو الهجرة/ أخطط للسفر 

 7,17 2,71 2,21 7,1 0,1 0,90 ال يوجد فرصة عمل مناسبة
 1,79 1,73 0,1- - -  الزوج/رفض األب

 2,2 3,7 0,21 2,2 3,0 9,91 آخري
 9770 1311 211 213,9 331,9 112 عدد الشباب

 

  

                                                           
حول أسباب عدم الرغبة أو عدم إمكانةة إيجاد  1002علةه مسح ، تم إضافة مزيد من األسباب عما كان 1072خالل مسح النشء والشباب في مصر  2

ال يمكن الحصول علي "تحت فئة  9-2بالجدول  1072وإلمكانةة الماارنة بةن دورتي المسح، تم تجمةع هذه األسباب في مسح . عمل في قائمة األسباب

أرى "، "لةس لدي مهارات مالئمة إليجاد عمل"، "ة عمل مناسبال يمكن الحصول علي فرص: "والتي تشتمل على استجابات مثل" فرصة عمل مناسب

لتشةر إلى " ال أرغب في العمل"كما تم إضافة فئة ". لةس هناك عمل بأجر مناسب"، "أعرف أنني لن أجد فرصة عمل حكومي"، "أنني لن أجد عمل جةد

العمل غةر "، و"ال يعمل أحد من أصدقائي"، "العمل ألن أسرتي ال تحتاج ال أحتاج إلي"، "معايةر اجتماعةة"، "أسباب دينةة: "من ذكروا أن األسباب هي

 .كانت الخدمة العسكرية والمشكالت الصحةة 1072في عام " أخري"وأخةًرا، فاألسباب التي ُصنفت تحت فئة ". ممتع

وهذا يختلف عن العاطلةن . لذي يصبو إلةه غةر موجودلديها الرغبة في العمل ألن  نوع العمل ا/الشابة لم يعد لديه/هنا أن الشاب" باإلحباط"نعني  1

 .2-2والذي سوف نعود إلةهم في الاسم . المحبطةن

  

، سواء الذين يدرسون حالةا أم ال، لوحظ اتجاه مماثل في األسباب 12-71عندما تضمنت المجموعة الكلةة كافة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بةن  3

في دورتي كسبب رئةسي لعدم الرغبة في العمل " كونه طالب بدوام كامل"٪ من الشباب ذكر 21ومع ذلك، فحوالي . المشار إلةها لعدم الرغبة في العمل

وفي الماابل، زادت نسبة اإلناث الالتي . 1072في عام % 3371إلى  1002في % 1372المسح، وانخفضت نسبة أولئك الذين ذكروا هذا السبب من 

 %(.1273) 1002ماارنة بعام %( 99) 1072ذكرن أنهن ال يريدن العمل بسبب كونهن طالبة بدوام كامل في عام 
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 هيكل التشغيل 4-3

 كانوا الذين الشباب لدي العمل وظروف العمل، وخصائص بةن الشباب، تشغةلال معدل مسح النشء والشباب في مصر رصد

إجمالي عدد السكان إلىالمشتغلةن  نسبة أن للالق، المثةر ومن. 1072و 1002 عامي في يعملون
(1)

 االنخفاض في كان قد بدأ  

 1003 العمل في مصر لعام سوق سجل مسح فبةنما: 1002 مسح وقت في 12-71 فى الفئة العمرية بالنسبة للشباب

(ELMPS )سجل مسح  سنة، 12-71 في الفئة العمرية منلإلناث % 7277و الذكور من للشباب %11بنسبة  تشغةل معدل

. العمرية الفئة نفس في اإلناث بةن فاط %272و الذكور بةن %12 للتشغةل بلغت معدالت 1002النشء والشباب في مصر عام 

التشغةل  فكان معدل مما سبق، أبعد إلى السلبي االتجاه هذا فاد استمر ،1072 لعام لمسح النشء والشباب في مصر ووفاا

 يمثل ما وهو ،(%9171 حةث كان 1002عام  عن والذي انخفض) %9771 سنة 12-71 في الفئة العمرية للشباب االجمالي

اإلجمالي للتشغةل لكل عةنة المستجةبةن  المعدل وكان(. %2) واإلناث( %1172) الذكور لكِل منللتشغةل  معدل في انخفاضا

 بةن ومن(. %9171) قلةالً كان معدلهم أعلي  (سنة 91-71من ) لعملاسن في  ممن 1072في مسح النشء والشباب في مصر 

 7-2جدول أ) %1173بمعدل الذكور  ماارنة %7071 بنسبة منخفضا، يزال ال اإلناث عمالة معدل فإن المجموعة، هذه

 (.بالملحق

المؤسسي والعمل الرسمي وفقًا لقطاع العمل ( سنة31-11في عمر )تقييم هيكل التشغيل بالنسبة للشباب العامل  4-4شكل 

2014، 2002المنتظم، في عامي 

 

 بةن أعمارهم تتراوح الذين العامل الشباب بةن الحالة الرسمةة للعمل المؤسسي الاطاع حسب التشغةل هةكل( 2 -2الشكل ) صف

 للشباب العاملالعمل بأجر بالنسبة  فرص في ملحوظاً  ويوضح الشكل أن ثمة انخفاضاً . 1072و 1002 عامي في سنة  71-12

عبر دورتي  بدون أجر العمل في فاد تضاعفت مشاركة الشباب تاريباً  الماابل، وفي ؛1002الوضع ب بالماارنة 1072 عام في

سنة هي التي  91-71فاط من الشباب في الفئة العمرية % 1171فاد كانت نسبة  ،تحديداً  أكثر وبشكل. 1072و 1002المسح 

٪ 1171 كانت نسبة حةن وفي ،(درجة مئوية7071 تراجع) 1002 عام في %1172 بنسبة نةأجر خالل مسح بالمااربتعمل 

 .1002 عام %7177بلغت هذه النسبة  1072 عام في أجر يعملون بدون

 وبشكل عام،. الخاص بالاطاع غةر رسميو  منتظم بأجربشكل غةر العاملةن الشباب نسبة في جوهري انخفاض أيضاً  لوحظ وقد

 في %9073إلى 1002 عام في %2971 من ، حةث انخفضت%79 من يارب ما إلى الشباب من عمالة الحصة هذه انخفضت

                                                           
. تشغةل إلى السكان هي نسبة الشباب العاملةن حالةا في الفئة العمرية إلى مجموع السكان من الشباب في الفئة العمرية نفسهامعدل التشغةل أو نسبة ال 1

ي الفئة العمرية وهذا اإلجراء يختلف عن معدل المشاركة في الاوى العاملة، والذي يشةر إلي نسبة الشباب من العاملةن باإلضافة إلى العاطلةن عن العمل ف

 .إلى مجموع السكان من الشباب في الفئة العمرية نفسها
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ماتزال منخرطة في إطار العمل غةر  من العاملةن بأجر واإلناث الذكور الشباب من كبةرة نسبة فإن ذلك، ومع. 1072 عام

 الاطاع في الشباب مشاركة في الملحوظ االنخفاض يواكب ولم. ات االجتماعةةتأمةنالالرسمي، بدون عاود عمل أو خدمات 

 بصورة رسمةة بأجر  العمل أو العمل الحكومي حصة في مماثلة زيادة 1072إلى  1002 المنتظم من و الرسمي غةر الخاص

كما . والعمل بدون أجر المنتظم غةر بأجر العمل حصة في كانت هناك زيادة ذلك من بدال ولكن في الاطاع الخاص ، ةمنتظمو 

 والشركات الحكومة) العام الاطاع وفي، %371 إلى %171 من الرسمي الخاص الاطاع في العاملةن الشباب نسبة انخفضت

زادت مشاركة الشباب في العمل غةر  الماابل، وفي. 1072و 1002 عامي بةن ما %7973 إلى %7972 من( للدولة المملوكة

 إلى 1002 عام في %1771 من) % 273 زادت بحوالي أيًضا، مستارة غةر بل والتي ال تعد فاط غةر رسمةة، المنتظم بأجر،

 إلى 1002 عام في %7177 من) % 7071 بنسبة بدون أجر العمل نسبةأيًضا  ارتفعت ، كما(1072 عام في 1379%

(1072 عام في 1171%
(1)

. 

 وجد ،(1-2 الجدول) طبةعة الوظةفة مع( سنة 12-71) في الفئة العمرية الجنسةن هةكل التشغةل بةن الشباب من على وبالتركةز

لدي  العمل حصة في الزيادة المطردة بسبب األول الماام في كانت 1072 عام في بدون أجر العمل في الملحوظة الزيادة أن

 السريعة الزيادة وهذه. 1072 عام في %1770إلى  1002 عام في %373 والتي ارتفعت من ،إلناثا  بةن أجر بدون األسرة

 في التوسع بسبب أيضا يكون وربما. الذي سبق اإلشارة إلةه ناتجة عن أثر العمالة اإلضافةة تكون قد بدون أجر المرأة عمل في

 بصعةد الريفةة المناطق في من اإلناث للشباب وخاصة أعاله، المذكور يناير 11 بعد ما مشاريع توظةف الشباب في مرحلة

 اجل من متناهةة الصغرال مشروعات األسرة المعةشةةيعملن لدي األسرة بدون أجر ويشاركن في  ما والالتي غالبًا مصر،

  . الحفاظ علي دخل ثابت لألسرة

عبر دورتي المسح، لتصل إلى  الخاص لحسابهم العاملةن أو من أصحاب العمل واإلناث الذكور من الشباب كما زادت نسبة

(. 1002 عام في التوالي، على ،%971و %971 بالماارنة بـ) من اإلناث تتغالللمش %171و الذكور المشتغلةن من 7979%

 هذه خالل العمل سوق في البااء أو للدخول كوسةلة المبادرة روح إلى يتحولون بدأوا الشباب أكثر أن إلى النتائج هذه وتشةر

 .أدناه األعمال بريادة الخاص الاسم في الناطة هذه إلى وسنعود. الصعبة االقتصادية الفترة

 فاد ذلك، ومع. الرجال من نظرائهن من للعمل بالاطاع الحكومي عرضة أكثر النساء كانت ،1002 لعام مماثل نحو وعلى

 منذ العام الاطاع في الالتي يعملن( 12-71 في الفئة العمرية) لإلناث المئوية النسبة في( %177 حوالي) كبةر انخفاض لوحظ

1002 عام
(2)

 في الرسمةة المنتظمة بأجر الوظائف في الذين يعملون الذكور الشباب من صغةرة نسبة كانت هناك ا،وأخةرً . 

 في اإلناث نسبة انخفضت كما ،(%377) 1072 عام في أصغر والتي أصبحت نسبة 1002 عام في( %177) الخاص الاطاع

 (.1072 عام في %7072 ماابل 1002 عام في %7179)دورتي مسح النشء والشباب  بةن العمل من النوع هذا

  

                                                           
، وبشكل خاص الزيادة في العمل غةر المنتظم بأجر، حةث استخدما  Assaad and Kraft ( 1071) وجدت اتجاهات مماثلة للتشغةل في دراسة  1

 .1071و 1003لعامي ( ELMPS)مسح التتبعةة لسوق العمل في مصر البةانات 

لتأثةر المجموعات العمرية، وهو ما يعني أن الوظائف الحكومةة تواصل التراجع لتصبح أقل وأقل إمكانةة للداخلةن الجدد إلى سوق  وقد يكون ذلك  2

. يوقد أخذت وظائف الاطاع العام في االنخفاض منذ أوائل التسعةنةات، عندما اعتمدت مصر سةاسات اإلصالح االقتصادي وبرنامج التكةف الهةكل. العمل

 Wahba and: انظر)د كبح هذا اإلصالح االقتصادي فرص العمل الجديدة في الاطاع العام، وشرع في خصخصة المؤسسات العامة الاائمة وق

Mokhtar 1001) 
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 1072و 1002توزيع الشباب العامل، وفاًا للنوع ونمط التشغةل،  1-2جدول 

 العمل

1002 

 12-71الفئة العمرية 

1072 

 12-71الفئة العمرية 

1072 

 91-71الفئة العمرية 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 3,73 2,91 2,79 3,79 1,12 7,77 2,79 3,91 0,70 قطاع عام
خاص رسمي بأجر 

 1,1 1,70 2,1 1,3 2,70 7,3 1,1 9,71 7,1 منتظم

خاص غةر رسمي بأجر 
 9,11 1,17 1,12 3,90 1,13 9,97 1,29 2,99 1,21 منتظم

 7,12 7,3 1,11 9,13 2,3 9,12 1,17 2,3 1,12 بأجر غةر منتظم 

 1,13 9,19 2,11 1,11 2,19 1,11 2,11 1,20 1,11 إجمالي من يعمل بأجر
يعمل لدي األسرة بدون 

 0,2 3,71 9,1 1,70 0,17 7,2 1,1 3,3 1,1 أجر

 1,3 1,1 3,1 2,1 1,1 2,3 7,7 1,0 1,7 صاحب عمل

 2,1 0,3 3,1 1,3 1,9 1,3 1,1 1,1 1,1 يعمل لحسابه الخاص
إجمالي من يعمل بدون 

 1,19 1,13 3,11 1,11 3,13 1,11 7,71 1,2 1,71 أجر

 910,9 121 109,1 291,1 931 011,1 713,9 110 313,1 عدد من

 

سنة الذين كانوا يعملون  12- 71لشباب الذكور واإلناث في الفئة العمرية لقطاعات النشاط االقتصادي ( 3-2الجدول )ويوضح 

، كان أكثر الاطاعات شةوًعا بالنسبة لإلناث هو قطاع الخدمات العامة 1002ووفاًا لمسح . 1072و 1002أثناء إجراء مسحي 

 إلناثل شةوعاً  هي األكثر اإلقتصاديةاألنشطة وكانت هذه ( الخ الصحةة، والرعاية والتعلةم، العامة، اإلدارة ذلك في بما)

 النشاط من األشكال هذه في يعملن( %9170) مشتغالتالالنساء  ثلث من حةث كانت أكثر ؛1072 في مشتغالت أيضاً ال

 الذكور للشباب شةوعا األكثر االقتصادية األنشطة وتضمنت. الذكور الشباب من فاط %171 بنسبة بالماارنة االقتصادي،

 ،(%1070) والمطاعم والفنادق ،(%7271) والكهرباء والتعدين والصناعة ،(%7272) األسماك وصةد والصةد الزراعة

 (.%7277) والبناء

 ،1002 بعام ماارنة 1072 عام في الذين يعملون لدي األسرة بدون أجر الشباب حصة في للزيادة ونظرا متوقع، هو وكما

 في %7271 من أقل إلى 1002 عام في %7771 من األسماك وصةد والصةد الزراعة قطاع في العاملة المرأة حصة ارتفعت

 في زيادة االاطاعةن الوحةدين اللذين شهدهما فاط  العامة والخدمات الاطاعات هذه وكانت(. %1 بزيادة مادارها) 1072 عام

 والبناء والمطاعم الجملة وتجارة هي الفنادق متزايدة حصة شهدت التي الاطاعات للذكور، فكانت بالنسبة أما. اإلناث النسبة بةن

بمسح ( 91 -71) فى الفئة العمرية عاملةنال لجمةع االقتصادي النشاط (3-2جدول )ويعرض . العامة الخدمات وقطاعات

 .الكلةة العةنة فى هذه االقتصادي للنشاط مماثل هةكل وجود وقد لوحظ. 1072
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 1072و 1002شباب، وفاًا للنوع، في هةكل النشاط االقتصادي بةن ال 3-2جدول 

 

1002 
 12-71الفئة العمرية 

1072 
 12-71الفئة العمرية 

1072 
 91-71الفئة العمرية 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

الزراعة والصةد وصةد 
 األسماك

 
1,11 1,77 7,17 2,72 1,72 1,72 1,71 0,72 9,71 

والتعدين التصنةع 
 والكهرباء

1,10 9,71 2,72 1,72 0,72 1,71 7,10 2,71 0,72 

 2,71 1,0 2,71 1,73 0,7 7,72 3,71 0,7 0,71 اإلنشاءات

 1,72 1,73 3,72 1,72 1,71 0,10 1,73 2,10 1,73 الجملة والفنادق والمطاعم

ووحدات التخزين  النال
 واالتصاالت

7,2 1,7 0,1 2,1 2,0 2,1 1,1 0,7 3,1 

التمويل والعاارات 
 واألعمال

2,1 9,71 2,3 1,2 2,2 2,1 3,1 2,2 1,3 

 0,77 9,91 2,3 1,2 0,91 1,1 9,2 9,92 7,1 الخدمات العامة

 2,1 0,1 7,9 7,9 1,7 9,9 2,1 9,9 2,1 خدمات اخرى

 9999 191 1123 1211 912 1019 9713 110 1313 عدد العاملةن من الشباب

 

 ،1072 عام في %7272لتصل إلى  لديهم عاد عمل الذين مصر في المشتغلةن الشباب نسبة ، زيادة(1-2الجدول )ويوضح 

 1072 عام الذكور و اإلناث  كل ارتفعت نسب الذين لديهم عاود عمل لكل منو. 1002 عام في %7372 بالماارنة بنسبة

 %9971 ماابل ذكورلل %7971حةث بلغت نسبة هؤالء ) 1002 بعام ماارنة( للنساء %9279 ماابل للرجال 7372%)

 الذكور ماارنة بنظرائهن من العمل صاحب مع عاد على اإلناث المشتغالتأن تحصل  حفما يزال من المرج ذلك، ومع(. إلناثل

احتمالةة حصول  كانت ذلك، ومع عاود؛ لديهم واإلناث الذكور من العام الاطاع في العاملةن فاد كان حوالي ثلثي. 1072 عام في

 يعزى ما وغالباً . 1072 عام في( %171) الذكورب ماارنة( %7371) على عاد في الاطاع الخاص أكثر من الضعف اإلناث

 سوق من تنسحب أو الرسمي الخاص الاطاع أو أن تابل في وظةفة بالاطاع العام إما النساء أن الحاةاة التي مفادها إلى ذلك

 (.Assaad and El-Hamidi 1002; Assaad and Barsoum 1001)تماما  العمل

% 7171 إلى 1002 عام في %7173 من أيضاً  اجتماعي تأمةن ذين لديهمال الشباب من المشتغلةن نسبة فاد ارتفعت وبالمثل،

1072 عام في
(70)

 بالذكور،بالماارنة  االجتماعةة التأمةنات على احصوله إمكانةة ةةزعلى م فاط العاملة ولم تحافظ المرأة. 

 عام في %9371 إلى 1002 في %9071 من) %179 بنحو التأمةنات االجتماعةة تغطةتها بمظلة نسبة ولكن ارتفعت أيًضا

وكما (. 1072 عام في %7172 إلى 1002 عام في %7977 من) الشباب بةن %179 ماارنة بزيادة مادارها ،(1072

 االجتماعةة التأمةنةة والتغطةة فةما يتعلق بالحصول علي عاد الجنسةن بةن الفرق أوضحت الدراسات الساباة في تفسةر هذا

(Assaad and Barsoum 1001; Salehi-Isfahani and Dhillon 1001)المرأة أن حاةاة إلى أساسا ، فإن ذلك يرجع 

 .(عملأي تخرج من قوة ال) العمل سوق من تنسحب أن أو الرسمةة بالوظائف أن تابل إما األحةان من كثةر في

 في دائمة وظةفة حصولهم علىفى  دكانوا متساوين    شباب الذكور و اإلناث من أن الرغم فعلى الوظةفي، االستارار أما عن

 بحوالي وزاد 1072 عام في %77 من يارب بما ذكوراللدي  الوظةفة الدائمة قد انخفض الذين لديهمفإن نسبة  ،1002 عام

 في كبةرة زيادة( ٪272) والموسمةة( ٪9771) العاملةن بالوظائف المؤقتة الذكور زادت نسبة الماابل، وفي. اإلناث لدي 71%

 في ساعة 20 من أقل العمل) جزئي بدوام للعمل عرضة أكثر أيضاً  ذكورال أصبح االنتاالةة، الفترة وخالل. 1072 عام

                                                           
من أجل الحصول على وصف لنظام التأمةن االجتماعي والزمن الذي يستغرقه الشباب من أجل الحصول على التأمةن االجتماعي في سوق العمل  70

 .   Roushdy and Selwaness (1072): المصري أنظر
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 ،1072 عام في جزئي بدوام العاملةن الشباب ومن بةن(. %7371) 1002 بعام ماارنة( %1773) 1072 عام في (األسبوع

 العثور يستطةعوا لم ألنهم أو كامل بدوام وظائف توفر لعدم نظرا ساعة 20 من أقل مجبورون على العمل أنهم %1972 ذكر

 ارتفعت( العمالة الناقصة أو) إجباري جزئي بدوام العاملةن نسبة إن. 1002 عام في %7172 مع ماارنة بدوام كامل، عمل على

 1072و 1002 عامي بةن اإلناث بةن %1 إلى %272 من النسبة انخفضت حةن في ،ذكورال بةن %1172 إلى %1171 من

 (.الجدول في ُمدرجة غةر األرقام)

 بناص يتمةز االتجاه وهذا ،1002 بعام ماارنة 1072 عام في تتدهور قد ذكورلل الوظائف المستارة على أن ذلك دلةالً  ويوفر

الوظائف المؤقتة والموسمةة، واالجبار على العمل بدوام جزئي  في تزايد وجود مع دائمة، وظةفة على الحصول فرص
(77)

. 

 الشباب في مسح النشء والشباب اإلجابة عن عدد من من فاد طلب العمل الرسمي، وحالة الوظةفي االستارار إلى وباإلضافة

 الشباب حصة أن (1-2 الجدول) ويبةن. المهارة هذه تعلموا وأين خاصة مهارة يتطلب عملهم كان إذا بما التي تتعلق األسئلة

 يزال ال ولكن ،الذكور و اإلناث من كل بةن 1072 عام في كبةر حد قد انخفضت إلى خاصة مهارة الذين تتطلب وظةفتهم

 أهم كانت ،1072 ووفاًا لمسح ،للذكورفبالنسبة . اإلناث خاصة من مهارة تتطلب وظةفة في للمشاركة عرضة أكثر ذكورال

 العمل أثناء والتدريب( %2171) "أسطى"التدريب من خالل ، هما المهارة المتعلاة بوظائفهم خاللها تعلموا من قناتةن

 توفةر مهارات في أكبر دورا المهني التدريب لعب عندما ،1002 عام في الوضع مع بالماارنة تغةراً  ويمثل هذا(. 7272%)

؛ فاد أوردن أنهن قد لإلناث التدريب قنوات واختلفت(. %7970) 1072 عام مع بالماارنة ،(%1379) ذكورلل المطلوبة العمل

 ومع. 1072 عام في( %1970) المهني التدريب أو( %9277) التعلةم نظام خالل من األول الماام حصلن علي تدريبهن في

 بمادار المهني التدريب خالل من المهارات في اإلفادة بتلاي للنساء المئوية النسبة فاد انخفضت الرجال، غرار وعلى ذلك،

 مهارة تعلموا الذين الشباب نسبة أن هنا نالحظ أن المهم من فإنه الماابل، وفي. 1072و 1002 عامي بةن تاريبا النصف

 الزيادة وهذه. 1072 عام في %10 من يارب ما إلى 1002 عام في %970 من كبةرة قد زادت زيادة من خالل العمل وظائفهم

قد بدأت في  المهني التدريب تاديم ثاافة أن على مؤشرا هذا يكون وربما. على حد السواء الذكور و اإلناث لدى لوحظت الكبةرة

الرسمي  التعلةم خالل للشباب المادم التدريبضعف مستوى  عن بديال لتكون مصر في العمل أرباب بةن لتوسعا
(71)

. 

 سنة 12-71، للشباب المشتغلةن في الفئة العمرية من (نسبة مئوية)خصائص العمل وفاًا للنوع  1-2جدول 

 خصائص الوظةفة الرسمةة

1002 
71-12 

1072 
71-12 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 2,73 1,99 1,79 2,73 1,99 1,79 العاد
 3,71 1,90 7,79 3,71 1,90 7,79 التأمةنات االجتماعةة

  االستارار الوظةفي

 7,12 1,13 3,19 7,12 1,13 3,19 دائم
 3,12 1,11 9,19 3,12 1,11 9,19 دوام كامل
 2,10 1,27 1,73 2,10 1,27 1,73 دوام جزئي

 2,17 3,92 1,72 2,17 3,92 1,72 مؤقت 
 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,7 موسمي
 9,11 1,1 0,11 9,11 1,1 0,11 عرضي

                                                           
في عام % 171حةث أوضحا أن ثمة زيادة من ، Assaad and Kraft (1071)تتفق هذه النتائج مع الزيادة في العمالة الناقصة التي أوضحها  77

ر أن نسبة العمالة الناقصة بةن الشباب وكشف مسح النشء والشباب في مص(. 32-71)بةن السكان في سن العمل  1071في عام % 371إلى  1003

 .1072٪ في عام 1إلى  1002٪ في عام 272ارتفعت من ( حسب تعريف السوق)كنسبة من قوة العمل 

ابق ة عدم تطقد يكون هذا التغةةر نتةجة لجهود طويلة األجل من الحكومة وعدد من وكاالت التنمةة المحلةة والدولةة التي تهدف إلى توفةر حلول لمشكل 71

تركز كثةر من هذه الجهود على تاديم (. Assaad and Roushdy 1001:انظر )المهارات مع متطلبات سوق العمل المصري بةن الشباب المتعلم 

من ومع ذلك، فإن هناك حاجة إلى مزيد . التدريب الوظةفي للشباب، من خالل الشراكة مع أصحاب العمل، وال سةما للشباب مع مستوى التعلةم المهني

 .البحث لتاةةم األثر للتحاق من بشكل مناسب من صحة آثار هذه الجهود
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 خصائص الوظةفة الرسمةة

1002 
71-12 

1072 
71-12 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 2,22 1,21 3,10 2,22 1,21 3,10 يتطلب العمل مهارة
 كةف تتعلم مهارة؟
 1,71 7,92 1,2 0,72 3,92 7,77 التعلةم النظامي
 0,72 0,19 0,79 3,11 0,21 9,13 تدريب مهني

 1,27 1,70 1,21 1,92 3,1 2,29 تدريب لدى أسطى
 2,72 1,71 2,72 0,9 7,7 9,9 التدريب أثناء العمل

 2,77 2,77 2,77 0,77 1,3 1,77 التدريب الذاتي / األسرة
 1,0 0,0 2,0 9,2 2,3 2,9 أخرى

 221,1 931 011,1 713,9 110 313,1 عدد الشباب العاملةن

 

كان  ،1002 عام في الحال هو وكما. المشتغلةن الشبابالخاصة ب عملال ظروف عن إضافةة خصائص (1-2 الجدول) ويعرض

 نطبق ذلك على الشبابيو العام، الاطاع في منها الخاص الاطاع في والتحرش المعاملة سوء من للشكوى عرضة أكثر الشباب

 المعاملة تجربة في الجنسةن بةن جوهري فرق يوجد ال أنه نالحظ أن لالهتمام المثةر من فإنه ذلك، ومع. الجنسةن كال من

 من للمعاناة عرضة أكثر كانوا الذكورأن  للدهشة، والمثةر. الخاص أو العام الاطاع في سواء المشرفةن جانب من الااسةة

 قد فإن ذلك ،(1070 السكان مجلس) 1002مسح النشء والشباب في مصر  في ذكر وكما. اإلناث من والتحرش المضاياات

 الخناقات يعني التحرشيعتادون أن  قد فهم. اإلناث عن مختلف بشكل" التحرش" مصطلح يفهمون الذكور إلى أن راجعاً  يكون

العمل  في المعاملة سوء من هو جزء أو الجدال أو
(79)

 أثناء التحرش عن لإلبالغ عرضة أكثر كانت الشابات الماابل، وفي .

 بهن، الخاصة العمل أماكن في التحرش بعدم الراحة من أن يبلغن عن يشعرن اإلناث إلى أن ذلك راجًعا يكون وقد. الةومي التنال

 . المواصالت أو الشارع في مثل العامة األماكن في التحرش عن اإلبالغ عن يختلف والذي

 في الخطرة العمل وظروف العمل، وزيادة عبء الطويلة، العمل ساعات من للشكوى عرضة أكثر كما كان الشباب من الجنسةن

ضعف  يشتكون من اإلناثو الذكور أغلبةة فما زال ،1002 غرار على وأيضاً،. العام على نحو أكثر من الاطاع الخاص الاطاع

 .الخاص الاطاع في يعملون الذين أولئك بةنسةما  وال رواتبهم،

سنة الذين ذكروا ظروف خاصة بالعمل، وفاًا للنوع والاطاع  12- 71نسبة الشباب في الفئة العمرية من  1-2جدول 

 1072العام، عام /الخاص

 هل تعاني من أي مما يلي في عملك؟
 اإلجمالي إناث ذكور

 خاص عام خاص عام خاص عام

 3,77 9,3 1,2 0,3 1,77 1,3 (ة)المعاملة الااسةة من المدير 

 9,11 2,71 1,17 2,3 1,12 1,72 طول ساعات العمل

 1,91 7,11 1,91 2,72 0,91 1,90 انخفاض األجور

 7,12 1,1 9,73 3,2 9,11 0,3 عدم وجود إجازة سنوية مدفوعة األجر

 1,11 2,2 1,72 1,2 0,13 9,2 وجود إجازة مرضةة مدفوعة األجرعدم 

 1,1 7,3 2,70 1,2 2,1 3,1 عدم وجود إجازة رعاية طفل مدفوعة األجر

 7,12 2,71 1,12 2,77 7,12 0,10 عبء العمل

 3,71 7,79 3,77 1,70 1,71 2,72 طول وقت التنال للعمل

 1,1 2,3 2,1 2,9 1,1 1,1 المدير/ تحرش من الزمالء / مضاياات 

                                                           
79
ولمزيد من المعلومات حول تجربة التحرش بةن جمةع اإلناث، انظر . يركز هذا الاسم على تجربة التحرش فةما يتصل بظروف عمل الشباب فاط 

 .الفصل الثاني
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 هل تعاني من أي مما يلي في عملك؟
 اإلجمالي إناث ذكور

 خاص عام خاص عام خاص عام

 3,1 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 المدير/ التحرش من الزمالء 

 1,71 1,2 1,70 1,7 2,71 2,3 العمالء/ تحرش من الزبائن / مضاياات 

 3,1 2,7 2,0 0,0 3,9 1,2 العمالء/ التحرش من الزبائن 

 0,79 1,1 1,9 7,7 9,72 2,70 ظروف العمل الخطرة

 3,1 7,7 1,9 9,7 7,1 2,0 التحرش أثناء التنال

 1,1 2,7 9,9 0,0 0,3 0,1 األجور لم تدفع بعد االنتهاء من المهمة

 1,1 1,7 1,1 1,0 0,3 2,7 األجور لم تحدد في بداية العمل

 2,1 1,7 1,1 0,0 2,1 3,7 أخرى

 013,1 937 191 711 122,7 193 عدد من الشباب العاملةن

 

 البطالة 4-4

 عام في% 7377 من تراجعت قد( سنة12- 71)العمرية  الفئة في الشباب بطالة أن نجد البطالة، لمفهوم السوق تعريف باستخدام

% 279 إلى لتصل% 7172 من الذكور بطالة معدالت انخفاض إلى االنخفاض هذا ومرد. 1072 عام في% 7979 إلى 1002

% 9779 بلغت بنسبة اإلناث لدي البطالة معدالت ارتفاعاً في هناك أن نالحظ آخر جانب وعلى.  سنوات الخمس فترة خالل

 بةن التشغةل معدالت زيادةب البطالة معدالت في االنخفاض هذا يرتبط ال ذلك، ومع.  1072 عام في% 9179 إلى لتصل

 معدالت ارتفاع فإن وبالمثل. باإلحباط شعورهم جراء العمل قوة من الشباب من كبةرة نسبةانسحاب  إلى يرجع بل الذكور،

 .العمل قوة في المرأة مشاركة معدل في ناقشناها التي الزيادة ومعدالت تتشابه االناث بةن البطالة

 عمل، عن البحث في الجادين وغةر المحبطةنانخفض معدل البطالة بالمفهوم الموسع، والذي يضم كال من الشباب العاطلةن 

 عام في %1071 إلى % 1773انخفض هذا المعدل من  عمل، فرصة عن البحث في الجادين الشباب باإلضافة إلى أولئك

 في% 2173 إلى 1002في عام % 2771 من اإلناث بةنبالمفهوم الموسع    البطالة معدالت ارتفاع من الرغم وعلى.  1072

 البطالة معدالت في المشاهد االنخفاض وحةث كان%. 7971 إلى لتصل% 7371 من الذكور بةن انخفضت أنها إال ؛1072 عام

 أصابهم الذكور الشباب من عديد أن على يدل ذلكالبطالة الموسع  معدل في نخفاضاالأكثر من  ،الذكور بةن بتعريف السوق

 زادت والذين لوضع الال نشاط الشباب من مزيدفاط  ينسحب لم وبالتالي .1002منذ عام  عمل على البحث عن وتوقفوا االحباط

 . البحث عن التوقف إلى يمةلون ولكنهمالعمل  يرغبون فى الذين  هؤالء لدينا أيًضابل  ،1002 عام في اعنه1072 في أعدادهم

 فرصة عمل على الحصول في للشباب بالنسبة شديدة صعوبة هناك أن للعمر طباا بتعريف السوق البطالة فحص أوضح وقد

 في الشباب وقد كان أغلبةة .(1-2الشكل ) في يوضح كما فوق، فما عشر الثامنة سن بلغن الالتي اإلناثوبخاصة  بأجر مجز،

 األصغر الذكوربةن  البطالة زادت ،(1-2 الشكل)بـ  موضح هو وكما. مرة ألول العمل سوقل نمن الداخلةالعمرية  هذه الفئة

 لذلك الماابل وفى سنة، 11 في عمر% 1 الى لتصل النسبة تلك تراجعت ثم ،%71 بنسبة سنة11 سن في ذروتها وبلغت سنًا،

 بلوغ عند% 91 نسبة الى لتصل ازدياد في وتباي سنة 72 بلوغ سن عند كبةر بشكل االناث لدي البطالة معدالت في زيادة نجد

 سوق النساء من عديد مغادرة بسبب ذلك ويحدث االناث، لدى االنخفاض في البطالة معدل يبدأ الناطة تلك وعند سنة، 13سن 

 .واإلنجاب لزواجل نتةجة العمل
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 2014و 2002من العمر والنوع، مسحي لكل سنة معدالت بطالة الشباب، وفقًا  1-4شكل 
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 سبةل على 1002ففي عام . بةن صفوف المتعلمةن من الشباب الحاةاة المشكلة تظل هي أن البطالة( 2-2 الجدول) يوضح

 وفوق المتوسطة المعاهد أو الثانوية المرحلة في دراستهم أكلموا الذين الشباب أعلى بةن البطالة كانت معدالت المثال،

 هشب هناك ان لوحظ ولاد. أعلي من الجامعي هو ما أو جامعي مؤهل على الحاصلةن الشباب كثةرا عنهم يختلف وال المتوسطة،

 .سنة 91-71 العمرية من الفئة في تاع التي العةنة على 1072 عام في إجراؤه تم الذي والمسح ذلك في تطابق

سنة في عامي  12 -71، لدى الشباب في الفئة العمرية من (التعريف الاةاسي)البطالة وفاًا للمستوى التعلةمي  2-2جدول 

 1072و1002

 9002 9002 المستوي التعليمي 
 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 6,0 0,0 2,0 2,2 9,8 0,3 أمي
 2,9 - 0,3 - - - يقرأ ويكتب

 0,8 5,99 5,6 0,8 5,90 8,6 ابتدائي
 0,7 3,00 2,6 7,00 5,08 2,2 أعدادي

 3,00 2,95 9,2 5,08 5,25 8,02 ثانوي عام
 2,09 5,38 7,8 2,07 0,36 7,02 ثانوي فني

 8,92 7,50 8,02 9,95 5,20 9,90 معهد فوق متوسط
 0,93 7,36 8,06 7,93 0,33 8,08 جامعي وأعلي من الجامعي

 3,03 3,39 3,2 0,06 0,30 2,09 اإلجمالي
 823,9 523 300,9 722,3 803 226,9 عدد الشباب

 

 البطالة أسباب 2-2-7

 دوًرا مهًما في كان هو العامل الرئةسي الذي يلعب اجريناه، الذي المسح من أيام 1 قبل العمل توافر أن عدم من الرغم وعلى

 بعام ماارنة 1072 عام في أهمةته تضاءلت بأن هذا السبب قدإال أن الشباب من الجنسةن قد أقروا  البطالة، الى الشباب دفع

ذكرت  فاد العكس، على بل ؛الذكور أشار إلةه الذي السبب نفسإلى  اإلناث تشر لم ذلك على وعالوة(. 3-2 الشكل)1002

 الماابل، وفي. 1072 عام في% 37نسبتهم بلغت الذين الذكورب ماارنة العمل توفر عدم بسبب يعملن ال أنهن %1271نسبة 

 إلى هممؤهالت أو خبراتهم مع تتناسب وظائف على العثور عدم الذين ذكروا الذكور و اإلناث من لكل المئوية النسبة زادت

 عدم عثورهن على وظةفة في مكان عمل مناسب فيالالتي ذكرن  اإلناثنسبة وكانت . 1072و 1002 عامي بةن كبةر حد

 11 أعاب أحداث الذي األمن بانعدام اإلحساس تزايد إلى يرجع ذلك وقد. كروا ذلكالذين ذ الذكورضعف نسبة  1072 عام

 .1079 يونةو 90و 1077 يناير
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 22- 11األسباب التي قدمها الشباب لكونهم عاطلين عن العمل، الشباب العاطل عن العمل في الفئة العمرية من  6-4شكل 

  2014و 2002، عامي (تعريف السوق)سنة 

 

 نصف من قلةالً  وقد ذكر أقل. وظةفة عن يبحثوا لم الذين العمل عن العاطلةن الشباب على فاط (70-2 جدول) ويركز

 وظةفة توجد ال بأنه هو قناعاتهم وظةفة عن البحث لعدم الرئةسي السبب أن% 2171) العمل عن العاطلةنالمحبطةن  الشباب

مجموعة الشباب  بةن فمن عام، بشكل العمل عن العاطلةن الشباب لنمط وخالفاً (. 1002 عام في الثلث بنحو ماارنة)

 ماابل%11) الذكور أقرانهن من العمل فرص انعدام لتارير عرضة أكثر اإلناث تظل العمل، عن المحبطةن العاطلةن

 1072 عام في تضاعفت السبب نفس على أكدوا الذين المحبطةن الذكور الشباب نسبة فإن ذلك ومع(. التوالي على 2173%

 قد شهدت انخفاضاً في نسبة 1072إلى  1002ذلك أن الفترة من  الى أضف(. %7179) 1002 بعام ماارنة( 2173%)

 حةث انخفضت نسبتهم وظةفة، عن بحثهم جراء الفتور أصابهم قد أنهم ذكروا والذين العمل عن العاطلةن المحبطةن هؤالء

 .اإلناث بةن% 171 لىإ% 271 من و% 1270 إلى% 9077 الذكور من بةن

 12- 71األسباب التي قدمها الشباب لعزوفهم عن البحث عن عمل، الشباب العاطل المحبط في الفئة العمرية من  70-2جدول 

 1072و 1002سنة، عامي 

 
1002 1072 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور
 1,21 0,11 3,21 1,11 2,92 9,71 نعتاد أنه ال توجد فرص عمل
 0,73 1,1 0,12 1,10 1,2 7,90 تعبت من البحث عن وظائف

 9,0 3,0 0,0 9,0 3,0 0,0 أصحاب العمل يفضلون الذكور عن اإلناث في التوظةف
 0,1 1,1 3,1 1,72 1,71 9,17 ال أعرف وسةلة فعالة للبحث عن وظةفة

 2,0 0,0 1,0 7,1 1,9 1,0 توظةف وزراة الاوى العاملةانتظر 
 1,1 2,1 1,2-- -- --  وظائف حكومةةال يوجد 

 1,1 2,0 0,2 2,0 2,7 0,0 التدريب المطلوب/ لةس لدي مهارة 
 1,1 1,9 1,1 1,77 2,71 1,70 ال يوجد وظةفة مناسبة
 -- -- -- 3,9 2,7 7,1 عدم وجود اتصاالت

 2,71 9,72 1,77 7,73 0,71 1,71 أخرى
 119 771 703 111 793 717 عدد الشباب العاطلةن عن العمل المحبطةن

 هو بديل غةر متاح في سنة المسح" —"
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  وظيفة عن البحث 2-2-1

 نسبة (77-2 الجدول) ويبةن. 1072و 1002 عامي بةن وظةفة عن البحث في العمل عن العاطلةن الشباب أسالةب تغةرت

 لتعريفل وفاا العمل عن العاطلةن الشباب فئة بةن من العمل عن البحث في معةنًا أسلوبًا ينتهجون بأنهم افادوا الذين الشباب

 في يتبعونها التي الطرق قائمة رأس على عمل عن البحث عند واألقارب األصدقاء سؤال جاء ،1002 عام ففي. الموسع

نفسه في المرتبة الثانةة باعتباره أسلوب من أسالةب الشباب  العمل مكان في واالستفسار وظةفة طلب وجاء إرسال البحث،

 إال عمل، عن البحث في استخداما األكثر هو األسلوب واألقارب االصدقاء سؤال ظل 1072 عام وفى .البحث عن عملفي 

 في التسجةل الثانةة المرتبة في جاء 1072 عام وفي. حظي بابول أكثر لدي اإلناث ماارنة بالذكور قد األسلوب هذا أن

 هذا ويشكل عمل، عن البحث في المتبع باعتباره األسلوب إلناثل% 9771 للذكور% 1172 بنسبة الحكومةة المصالح

 بةنما للذكور% 272 فاط حكومةة مصالح في سجلوا الذين العاطلةن نسبة بلغت حةث. 1002 عام في مهما فارقا العامل

 لإلناث% 1071 بلغت
(72)

 سجلوا أنهم على أكدوا الذين العاطلةن الشباب نسبة أن الى نشةر أن أيًضا لالهتمام المثةر ومن ،

 وذلك% 7171 واالناث% 1971الذكور  من لكل 1072 عام أضعاف ثالثة نسبتهم بلغت قد خاصة توظةف مكاتب في

 (.التوالي على% 371و% 173) 1002 بعام ماارنة

النسبة المئوية لمن أقروا باستخدام هذا األسلوب، التعريف الموسع للبطالة، : أسالةب الشباب في البحث عن عمل 77-2جدول 

  1072و 1002عامي 

 
1002 1072 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 2,72 0,71 1,19 7,1 1,3 3,1 التسجةل في مكتب العمل

 2,12 1,97 2,11 1,79 1,10 2,2 التسجةل في مكتب حكومي

 0,71 2,71 0,73 0,71 1,11 2,2 دخلت مساباة وظةفة حكومةة

 1,71 1,10 1,73 3,11 2,12 1,13 أرسلت طلب وظةفة

 2,79 1,71 1,72 7,71 2,1 1,11 سألت في مكان العمل

 9,9 1,9 2,9 2,0 0,7 1,0 تم اإلعالن عنها في الصحف

    9,2 1,3 2,77 قدمت في الوظائف المعلن عنها في الصحف

 7,71 2,77 1,71- -   اإلنترنت/ قدمت في الوظائف المعلن عنها في الصحف 

 0,1 9,2 3,1- - -  سجلت على االنترنت في مكتب العمل

 1,12 3,12 2,91 1,91 0,17 3,20 سؤال األصدقاء أو األقارب للمساعدة

 3,77 1,3 0,73 2,71 9,2 1,71 صاحب العملب اإلتصال

 1,1 0,0 1,2 1,1 0 7,2 المااولب اإلتصال

 3,1 0,0 3,2 3,7 0 1,1 انتظرت في أماكن تجمع العمال

 7,1 0,0 1,9 1,7 3,0 3,7 (األرض والمعدات)بحثت عن المشروعات الخاصة 

 9,7 0,0 9,1 1,0 7,7 1,0 رتبت للحصول على تمويل لمشروع خاص

 1,1 2,3 1,1 2,91 7,12 0,21 أعاله استخدام التلةفون في أي من الطرق المذكورة
استخدام الهاتف المحمول في أي من الطرق المذكورة 

 أعاله
7,21 2,10 9,93 1,99 2,71 1,11 

 397 900 997 177 990 917 (موسعالالتعريف )الشباب العاطلةن عن العمل 

 

  

                                                           
. يناير، والذي أعلن فةه أن فتح باب التوظةف الحكومي 11وربما يرجع ذلك إلى اإلعالن العام الشهةر جدا الذي أدلى بها أول وزير للمالةة بعد ثورة  72

 .كما ورد في األخبار، وقد تم إرسال نحو ثمانةة ماليةن من الطلبات إلى وزارة المالةة بعد هذا اإلعالن
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 العمل تنقالت 4-1

 معدالت انخفاض الخصوص وجه وعلى العمل، سوق في المصري الشباب في وضع حدث مال تحلةلمزيد من ال أجل من

 الذين الشباب مر بهاالمختلفة والتي  العمل حاالت بةن االنتاال (71-2 الجدول) يبةن العاملة، والمشاركة في الاوىلديهم  البطالة

 تصنةف تم الممكنة، االنتااالت جمةع استجالء أجل ومن. 1072 عام حتى و 1002 عام في سنة 12-71 بةن أعمارهم تتراوح

 والعمل الخاص، الاطاع فيبأجر    الرسمي المنتظم والعمل العام، الاطاع في بأجر العمل: وهي فئة 71 إلى الوظةفةة الحالة

، ويعمل لدي الخاص ويعمل لحسابه عمل، وصاحب المنتظم، غةر والعمل الخاص، الاطاع في بأجر الرسمي المنتظم غةر

العاطلةن ) وظةفة عن يبحثون وال العمل عن والعاطلةن ،وظةفة عن الذين يبحثون بجد العمل عن لةنوالعاط األسرة بدون أجر،

 .البشريةاوة الوخارج  ال يدرس وخارج قوة العمل، قوة العمل، وخارج الدارس  ،(المحبطةن

 عام في العام الاطاع في الشباب الموظفةن من %3172 فحوالي العام، الاطاع هي استارارا األكثر الفئة كانت متوقع، هو وكما

ظلوا  قوة العمل وخارج يدرسون ال الذين أولئك من %1171 وأيضاً، ظلت نسبة. 1072 عامحتى  وظائفهماحتفظوا ب 1002

 يتغةر لم،  1002 عام في للعمل استعداد على لم يكونواالذين هؤالء  من العظمى الغالبةة مما يؤشر على أن ،في نفس  وضعهم

وذلك كما  ،كال المسحةن في بةت ربات أنهن ذكرن تيالال اإلناث من الشباب هؤالء من وكان كثةر. 1072 عام في هذا تفضةل

والعمل  أجر، بدون األسرة لدي العمل ذلك في بما األخرى غةر مستارة تماًما، األوضاع وكانت جمةع. 9-2 الجدول في يتضح 

 الرسمي وغةر الرسميالمنتظم  والعمل منتظم،ال غةر بأجر والعمل ،(الخاص لحسابهم والعاملون العمل أصحاب) بدون أجر

الخاص والعمل لدي األسرة بدون أجر للحساب  العمل كانت استارارا، األقل العمل حاالت بةن ومن. الخاص الاطاع في بأجر

 .1072و 1002 عامي بةن حةث كانتا أكثر حاالت العمل تالبًا

. 1072 عام في الوضع ، بنفس 1002 عام في قوة العمل وخارج طالبًا كانوا الذين الشباب، من فاط% 11واحتفظت نسبة 

 1072 عام في الوضع هذا من خرجوا الذين( %9971) متوقع من الشباب علي نحو غةر كبةرة حصة كانت هناك ذلك، ومع

 نجح في التحول للعمل و. العمل، إلىنتاال الناجح عملةة اال من بدالً  (ال يدرسون وخارج قوة العمل) الال نشاطحالة  إلى واوانتال

. 1072 عام في إلى البطالة %7273نسبة ، كما تحول 1002 ممن كانوا طالبًا في عام المجموعة هذه من فاط %1177 نسبة

ولم يعودوا  1002الذين كانوا طالبًا في عام وهم  %1170 إلى مزيد من الالق، فةكفي التركةز على نسبة األرقام وتدعو هذه

 العمل، سوق إلى الجدد الداخلةن من معظمها في مؤلفة كانت والتي األخةرة، المجموعة هذه بةن فمن. 1072كذلك في عام 

 عام في( %277) في الاطاع الخاص الرسمي( %173) العام الاطاع في وظةفة من العثور على% 271تمكنت فاط نسبة 

 %277 وأصبح ،(%170) منتظمة غةر أو( %7072) منتظمة رسمةة قطاعات غةر في %7172 عمل حةن في ،1072

 في تظهر ال األرقام) 1072 عام في يعملون لدي األسرة بدون أجر %972 وكانت الخاص، لحسابهم يعملون أو العمل أصحاب

 عاطلةن %7172و المحبطةن من العاطلةن %177و في قوة العمل، لم يكن (%2271) تاريباً  نصفهم الماابل، وفي(. الجدول

 .عن العمل (نشطةن)

من العاطلةن  %1171و من العاطلةن المحبطةن %9773نسبة   هي وجود األخرى التي تدق ناقوس الخطر ومن النتائج

فاد كانت  ذلك، إلى باإلضافة(. ال يدرسون وخارج قوة العمل) نشطةن غةر وأصبحوا قد فادوا األمل ،1002 عام النشطةن في

ال يدرسون وخارج  أصبحوا ( %7171) 1002في يعملون لحسابهم الخاص من حجم قوة العمل الذين كانوا  كبةرة هناك حصة

 من المحبطةن العمل عن العاطلةن الشباب نصف من أكثر قلةال كان هناك فاط الماابل، وفي. 1072 عام في قوة العمل

غةر الرسمةة الخاصة  األجور قطاعات في المطاف بهم انتهى وكان معظمهم ممن ،1072 عام في يعملون  والناشطةن،

هم الذين حصلوا على %( 272) %7072 ، كان هناك فاط(المحبطةن) ةنالنشطالعاطلةن  ومن بةن. المنتظمة غةر أو المنتظمة

( %9273) %1272 أن حةن حصلوا على وظةفة في الاطاع الخاص الرسمي، في%( 971% )170وظةفة في الاطاع العام و

كان الشباب  وبالمثل،. أجر بدون يعملون( %7171) %7077وكان  منتظمة، غةر أو غةر رسمةة منتظمة وظةفة على حصلوا

 غةر وعمل منتظم( %1773)بنسبة  عمل غةر منتظم إلى لالنتاال معرًضا أكثر من غةره 1002الذي يعمله لحسابه في عام 

 %(.973)والاطاع الرسمي الخاص ( %7071) ماارنة بالعمل في الاطاع العام، (%7172) بنسبة رسمي

بأجر في الاطاع الخاص غةر الرسمي  العمل  إلىاألكثر ترجةحاً فى اإلنتاال   1002 عام في العمل  وكان الشباب أرباب

 انتال حةن في ،(%7973) بنسبة  منتظمال غةر بأجر العملاالنتاال إلى   يلةه ،1072 عام بحلول( %1171)بنسبة  المنتظم

 في كانوا يعملون الذين أولئك من جزء كبةر كما انتال. العام لاطاعإلى ا %971و الرسمي الخاص لاطاعمنهم إلى ا 7071%
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 والعمل( %7271) بأجر المنظم غةر العمل انتالوا إلى 1002 عام في بشكل منتظم ولكن غةر رسميبأجر الخاص  الاطاع

 .الرسمي الخاص الاطاع انتالوا إلى %371و العام الاطاع إلى فاط انتالوا %372 مع ماارنة ،(%7371) أجر بدون

 في رسميال ظمتالمن الخاص الاطاع في يعملون كانوا الذين الشباب من %90 من أقلنسبة تادر ب احتفظت ذلك، على وعالوة

 الرسمي غةرالخاص  الاطاع إلى الشباب من الفئة هذه ثلث من أكثر نتالا حةن في ،1072 عام في بنفس المكانة 1002 عام

 انتالت المجموعة هذه من %7177 حوالي أن معرفة لالهتمام المثةر فمن ذلك ومع(. %7771) بدون أجر والعمل( 1277%)

 .العمل قوة خارج إلى فاط %173وانتالت نسبة  البطالة حالة إلى انتالت٪ 3 من أقل وأن ،1072 عام في العام الاطاع إلى

 والمحبطةنةن النشطمدفوًعا في جزء مهم منه بالعاطلةن  1072انخفاض مشاركة الشباب في قوة العمل في  فاد كان وبالتالي،

كل هؤالء إلى  انتاال ، وبالطالب خارج قوة العمل، وبالشباب العاملةن لحسابهم الخاص والذي أدي بدوره إلي 1002في عام 

غةر  األجور قطاعات من االنتاال من الشباب من جداً  قلةل عدد كنتم كما. الماضةة الخمس السنوات نشاط خالل الالحالة من 

 .النشء والشباب في مصر يمسح الرسمةة وقطاع العمل بدون أجر إلى قطاع العمل العام وإلى الاطاع الخاص الرسمي بةن
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 1002سنة في عام  12-71، الشباب في الفئة العمرية من 1072حتى عام  1002االنتااالت بةن حاالت العمل، من عام  71-2جدول 

 2014حالة  

 2002حالة 
القطاع 

 العام

خاص 

 رسمي

خاص غير 

 رسمي

أجور غبر 

 منتظمة
 صاحب عمل

بعمل لحسابه 

 الخاص

عمل أسرى 

 بدون أجر

طالب خارج 

 قوة العمل

ليس طالب 

وخارج لقوة 

 العمل

عاطلين 

 نشطتين

عاطلين غير 

 نشطين

من رجل 

 السلطة
 اإلجمالي

 700 0,0 0,1 1,9 1,1 1,7 2,0 7,7 7,2 1,9 7,2 2,9 2,31 قطاع عام

 700 1,0 1,7 1,9 3,1 2,1 7,7 0,1 1,1 1,3 1,71 1,12 7,71 خاص رسمي

 700 9,0 2,7 3,2 1,71 1,7 1,7 1,1 7,1 1,72 2,90 1,3 2,3 خاص غةر رسمي

 700 1,0 3,1 2,1 2,77 3,7 3,2 3,1 9,1 1,11 1,10 0,2 7,1 أجور غةر منتظمة

 700 0,0 0,0 3,1 2,2 0,0 7,2 1,2 2,13 3,79 1,11 1,70 1,9 صاحب عمل

 700 0,0 1,2 3,7 1,71 2,1 1,9 3,79 1,3 3,17 2,71 3,9 1,70 يعمل لحسابه الخاص

 700 0,0 9,2 3,3 3,71 3,1 9,71 1,2 2,1 1,10 9,73 2,1 0,2 عمل أسري بدون أجر

 700 1,0 9,1 9,2 1,99 0,11 2,1 9,7 1,7 0,3 1,1 7,9 1,2 قوة العملطالب خارج 

الب وخارج لاوة لةس ط

 العمل
9,1 1,0 2,9 2,9 7,7 3,7 0,9 1,0 1,11 7,2 2,9 1,0 700 

 700 1,0 1,2 2,2 1,11 1,0 1,1 3,2 0,9 2,70 0,72 0,1 2,70 عاطلةن نشطتةن

 700 1,0 1,1 2,1 3,97 9,7 1,2 3,9 0,1 3,71 0,73 1,9 2,2 عاطلةن غةر نشطةن

 700 1,91 0,0 9,9 2,91 0,0 7,70 0,0 1,1 9,7 1,1 0,0 3,1 من رجل السلطة

 700 1,0 3,9 0,3 9,92 1,1 7,9 2,9 1,9 2,2 1,77 1,9 1,1 اإلجمالي

 111,1 13 111 292 211,9 113 111 110 121 300 173 137 119 عةنة من الشباب
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 ريادة األعمال 4-6

 في كان ذاإ ما على تعرفن أن المهم فمن ،1077 يناير من والعشرين الخامس ثورة بعد مصر في المتعثرة السوق ألحوال نظًرا

أشارت النتائج إلى انخفاض نسبة تفضةل . الفترة تلك في مشروعات اقامة خالل من ألنفسهم عمل فرص خلق الشباب استطاعة

% 9171إلى  1002 عام في %1973 من بأجر، العمل عنالخاصة  مشاريعهم قامة، إلسنة 12 – 71 العمرية الفئة في الشباب

 في% 7171 من خاصة مشروعات إقامةبالفعل  حاولوا الذين الشباب نسبة تراجعت ذلك فاد من الرغم وعلى. 1072 عام في

 الشباب لدي المشروعات الخاصة إقامة انخفاض كان وقد. 1072 في العةنة في مسح إجمالي من% 279 حوالي الى 1002 عام

 اإلناثولدي ( 1072 عام في% 7971 ماابل في 1002 عام في% 1970) الذكور لدي بلغ حةث اإلناث لدي منه أسرع الذكور

 الشباب الذين أقاموا  ارتفاع نسبة  بةنما نالحظ  في الماابل(. 1072 عام في% 170 ماابل في 1002 عام في% 171)

 في% 270 إلى 1002 عام في% 771 منالخاص  ميعملون لحسابه وأ أعمال سواء كانوا أصحاب الخاصة بالفعل مشاريعهم

 .1072 عام

 في بأن يصبحوا رواداً لألعمال و اهتمامهمالذين بدأوا بالفعل مشروعاتهم الخاصة  الشباب دفعت التي سباباأل ولاد تشابهت

وفي الواقع فإن أغلب رواد األعمال من الشباب في مسح (. 79-2 رقم) الشكل في مبةن هو وذلك كما ،1072 ،1002 عامى  

 وفى.  العمل لحسابهم الخاصذكروا أنهم كانوا مدفوعةن بتحاةق مزيداً من االستاالل الذي يتوفر في  قد( 2171%) 1072

 اقامة لىإ دفعهن الذي الرئةسي العامل هو جربأ وظةفة على الحصول على اإلناث إلى أن عدم قدراتهنفةه أشارت  الذي الوقت

 ذكر ، حةث1072 في مسح النمط هذا انعكس ادف ،(للذكور% 9279 ماابل% 9272)1002 عام في الخاصة مشروعاتهن

 .اإلناث من% 1271 بـ ماارنة وذلك السبب نفس الذكور من% 9171

األسباب التي قدمها الشباب إلقدامهم على ريادة األعمال، بةن الذين بدأوا بالفعل أعمالهم الخاصة، في الفئة  79-2جدول 

 سنة 12-71العمرية 

 1002 1072 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور 

 9,93 1,12 1,91 1,91 2,92 2,92 ال يستطةع إيجاد عمل بأجر أو مرتب

أو / استاالل أكبر في بالعمل ذاته
 لحسابه الخاص

1,11 1,91 1,21 1,21 1,29 1,21 

 2,2 2,1 2,2 1,1 9,2 0,7 ساعات أكثر مرونة بالعمل

 1,1 1,70 3,1 0,79 0,71 1,71 مستوى عالي من الدخل

والدان لديها خبرة ناجحة في العمل 
 لحسابهم

 - - -3,2 0,0 7,2 

 7,9 2,77 0,1- - -  آخري

 791 10 771 711 97 27 إجمالي الشباب

 

ثم  والنصح، المشورة الى االفتاار جاء فاد ،1072 عامريادة األعمال كما كشف عنها الشباب في مسح  عوائق حةث ومن

 عند بدءالتي ذكرها الشباب الذكور من رواد األعمال شةوعاً   التحديات أكثر باعتبارهما من التجارية، المعلومات ضعف

 أنب الخاص لحسابهم يعملون والذينمن الذكور  الحرة األعمال أصحاب من% 1371 حوالي فاد أفاد دقة أكثر وبشكل. المشروع

 فاط% 7070بنسبة  ماارنة وذلك مشروعاتهم، تأسةس أثناء واجهتهم التي العوائق أكثر من واحداً  والمشورة كان االفتاار للنصح

و  المالةة االفتاار إلى الخدمات رواد األعمال من الذكور من حةث الشةوع والذي أشار إلةه الثاني العائق وكان. 1002 عام في

الخدمات  ضعف كان حةث. 1002 عام فيعلةه الحال  نلما كاالملحوظ هو عكس  تغةرال ويعد هذا .%(7177) بنسبة اإلئتمانةة

 المعلومات غةاب ظل كما%(. 9771) بنسبة الحرة المشروعات أصحاب يواجه الذي التحدي األول هو التمويلةة واالئتمانةة
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ولاد كان غةاب .1002 عام في%( 1271) والذي بلغ ،%(7272) بنسبة األساسي أمامهن العائق هو اإلناث عند التجارية

 (.%7271) 1072رائدات األعمال في  اإلناث لدى التالىخدمات التمويل هو التحدي 

قاموا بالفعل أعمالهم الخاصة، الشباب في الفئة بين من ا، اب أنها تقف أمام ريادة األعمالالشب ذكرالتي  العوائق 7-4شكل 

 2014و 2002سنة، عامي  22-11العمرية 

 

 
 كانت سواء- فكانت المدخرات الخاصة، مشاريعهم إقامة حاولوا الذين الشباب يستخدمها التي التمويل لمصادر بالنسبة أما 

 %1071و %2171 نسبة اعتمدت  تحديدا، أكثر وبشكل. 1072 عام في شةوعاً  األكثر المالةة الموارد من – أسرية أو شخصةة

 من أقل اإلناثوكانت . التوالي على والعائلة الشخصةة المدخرات على الذكور في تمويل مشروعاتهم المشاريع أصحاب من

(. %1073) األسرة مدخرات على تعتمد ذكورال مثلها مثل كانت حةن في ،(%2070) الشخصةة للمدخرات استخداًما الرجال

 في( %7271) رةفي تمويل مشروعاتهم على قروض من األس رواد األعمال يعتمدونفكان الشباب من  بالاروض، يتعلق وفةما

وال . المصرفةة الاروض أو ةرةالصغ الاروض مثل الاروض، من أخرى أنواع على يذكروا الحصول لم ولكنهم ،1072 عام

 من واحدة تزال ال الشباب، أوساط في إلقامة المشروعات للترويج ومشجعة كافةة مالةة خدمات تطوير إلى تزال الحاجة

 Sieverding :انظر) مصر في الشباب توظةف ها للتغلب على التحديات التي تواجهإلة االلتفاتالتي يجب  الهامة المجاالت

1071). 
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 الخالصة 4-7

 من أجل تحديث 1072و 1002يادمها مسح النشء والشباب في مصر عبر دورتي عام  التي ةالثري البةانات الفصل هذا يستخدم

 ظروف النتائج أن وقد أظهرت. 1077 يناير 11 ثورة بعد مصر في ن الشباببة العمل سوق بنواتج الخاصة المعرفة حالة

 .الثورة عهد فيقد تدهورت  الشباب عمل سوق

 ثورة أعااب في العمل سوق في الشباب رفاهةة بشأن خاطئ استنتاج إلى يؤدي قد وحدها البطالة معدل في السريع بحثإن ال

 بشكل قد تفاقمت الشباب عمل سوق تدهور نواتج أن األخرى العمل سوق لمؤشرات الدقةق بةنما يوضح الفحص. يناير 11

نسب  في الزيادة كان راجًعا إلى بل العمل، فرص في زيادة مع البطالة معدل في االنخفاض يترافق فلم. 1002 عام منذ خطةر

بشكل رسمي  بأجر والعمل الحكومة في لالعم حصة كما انخفضت. العاملة الاوى من أصبحوا محبطةن وخرجوا الذين الشباب

 المنتظمة، غةر األجور ذات الوظائف إلى لالنتاال الشباب من عديد دفع قد ذلك أن ويبدو. الخاص الاطاع في أو غةر رسمي

 .للتشغةل عرضة األكثر الشكل وهو

تحلةلها بصورة أعمق من يتم  أن يجب االقتصادي الركود فترات خالل العمل سوق تعديالت أن على أدلة الورقة هذه وتادم

 العمل إلى وصعوبة االنتاال المحبطةن نسب الشباب في وأن الزيادة(. Assaad and Kraft 1071) البطالة مستوياتمجرد 

 .المصرية الثورة بعد الشابة األجةال تواجهها مستارة غةر عمل ظروف يبرهن على  بأجر الرسمي
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 حقـلملا

المشاركة في قوة العمل، والبطالة والتشغةل، وفاًا لخصائص الخلفةة االجتماعةة الرئةسةة، وسن الشباب في الفئة  7-2جدول أ

  1072سنة، في مسح 91-71العمرية من 

 الخصائص
 العمل (التعريف المعةاري)البطالة  مشاركة الاوى العاملة

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 الفئة العمرية

71-71 1,17 1,1 0,71 2,2 7,1 1,2 9,10 1,1 1,77 

71-12 0,11 3,79 1,91 9,71 9,92 1,73 1,21 2,1 0,90 

11-12 1,20 0,17 9,13 0,1 1,91 1,77 2,19 7,72 1,22 

 1,11 0,71 3,27 1,1 7,11 1,9 2,13 2,17 7,21 فأكثر 90

 الحضر -اإلقامة في الريف

 1,93 0,72 9,11 2,71 1,12 1,2 7,21 3,71 1,39 حضر

 9,91 2,2 7,30 3,77 2,97 1,1 0,20 1,79 0,31 ريف

 9,90 1,1 3,19 7,70 1,99 2,1 1,99 9,77 3,13 عشوائةات

 المحافظة

 1,91 1,73 1,11 2,71 1,17 9,70 1,22 1,17 2,31 محافظات حضرية

حضري وجه 

 بحري
2,13 1,72 1,91 2,2 0,97 1,79 3,17 0,70 2,90 

 1,92 0,2 3,11 3,72 2,91 1,2 3,20 3,72 1,39 ريف وجه بحري

 0,99 3,3 1,11 7,1 1,92 0,2 0,93 0,70 1,30 حضر وجه قبلي

 2,91 1,2 1,31 1,1 0,11 7,1 1,92 7,79 7,33 ريف وجه قبلي

 0,91 7,3 7,31 9,77 3,92 9,1 2,92 7,70 0,31 محافظات حدودية

 التعلةم

 2,90 0,2 9,11 1,1 2,1 2,1 1,97 9,2 1,10 أمي

 2,92 0,2 2,21 1,7 0,0 2,7 1,20 0,2 1,22 يارأ ويكتب

 1,13 1,79 7,11 9,1 0,17 0,1 1,11 3,70 9,17 ابتدائي

 1,31 1,1 2,99 1,1 1,77 1,3 0,12 1,1 9,97 أعدادي

 1,72 9,1 3,70 1,1 7,12 2,2 9,71 1,7 3,2 ثانوي عام

 7,31 1,79 1,22 9,1 1,91 1,77 7,39 3,1 7,92 ثانوي فني

 2,31 1,97 9,17 3,77 3,23 1,10 9,11 2,73 3,20 معهد فوق متوسط

جامعي وأعلي من 

 الجامعي
3,91 2,10 1,21 1,72 0,97 9,72 1,22 1,12 0,11 

 الحالة الزواجةة

 1,91 2,70 2,21 1,72 1,97 2,70 1,91 1,71 1,19 أعزب

 1,92 3,70 3,21 2,1 2,11 7,9 7,29 3,72 3,21 متزوج

 مؤشر الثروة

 7,91 0,70 2,32 1,1 1,11 1,3 1,20 0,79 1,31 المستوى األدنى

 0,91 1,70 2,32 3,1 2,12 1,1 1,27 1,79 7,31 المستوى الثاني
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 الخصائص
 العمل (التعريف المعةاري)البطالة  مشاركة الاوى العاملة

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث ذكور

 1,92 1,2 1,12 0,71 1,11 7,2 1,92 1,71 7,31 المستوى المتوسط

 1,99 2,1 7,13 2,72 1,27 1,1 7,92 9,72 1,37 المستوى الرابع

 1,99 1,79 1,17 1,71 7,90 3,70 1,92 1,72 9,11 المستوى األعلى

 1,91 1,70 3,11 2,77 1,12 0,1 0,20 2,72 1,39 اإلجمالي

       113,70 337,1 211,2 عدد من الشباب
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نحو  تطلعات الشباب المصري تغير: تغير الخطة

 الهجرة
 

 بابوتساكي دافني

 جاكلين وهبه
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 المقدمة 5-1

، مع تسليط الضوء على التغيرات 4162في عام  نحو الهجرةيستعرض هذا الفصل تطلعات الشباب المصري 

 42نه يبحث فيما إذا كانت ثورة أإلى  كما. 4112في عام  الحال عليه كانمقارنة بما في األنماط واالتجاهات 

 .صريمالقد أثرت على تطلعات الهجرة لدى الشباب  4166يناير 

وفقًا إلحصائيات عام و. لقد أصبحت الهجرة الدولية سمة هامة لالقتصاد المصري منذ سبعينيات القرن الماضي

الجهاز  ، فقد قدر4163أما في عام . (6) مليون نسمة 3.2ارج نحو عدد المصريين المقيمين في الخبلغ ، 4111

النتائج  فقد أظهرتعالوة على ذلك، .(4) مليون نسمة 8حوالي بالمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عددهم 

العمود الفقري لالقتصاد  باعتبارهاأهمية الهجرة الدولية ( 4164)للمسح التتبعي لسوق العمل في مصر  األخيرة

٪ من األسر المصرية كان لها شخص عائد من الخارج أو اليزال مغتربًا 62أن حوالي  أتضحوبالفعل  ؛المصري

 (.Wahba 4162) 4164في عام 

التي  محددات الهجرة أنال إة حول العوامل التي تؤثر على قرارات الهجرة الفردية، هبرغم أن هناك أدبيات ُمسو

هاجروا بالفعل، ونادًرا ما تتوافر بيانات ممن من األفراد  عينةعلى  ، تعتمدتمت دراستها في جميع هذه الدراسات

في الهجرة بداًل من الهجرة الفعلية وذلك  النية، تركز بعض الدراسات على من ثمو .عن األفراد قبل الهجرة

على ف. مصرالهجرة في  النية فىوقد ركز عدد قليل من الدراسات على  .للوقوف على عوامل الهجرة المحتملة

 6221كثر من ألأوروبا من خالل دراسة عينة  إلىالرغبة في الهجرة  (4111) بحث زهري تناول سبيل المثال،

في المناطق ذات النسب األعلى للهجرة  المقيمينوسنة، 21 – 68شاب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

كما استخدم . واثنتين في صعيد مصرالوجه البحري  فى في محافظتي القاهرة واإلسكندرية، وفي أربع محافظات

، األوروبي االتحادمحددات وآليات الهجرة الدولية إلى لدراسة متعددة  ولبيانات من د (4112)وآخرون دالين

دول عربية  إلىن الغالبية العظمى من المصريين يهاجرون أ، في حين حيث ركز كالً منهما الدول االوروبية فقط

 .أخرى

حول الرغبة في  4112لبيانات التفصيلية التي ُجمعت على مستوى قومي في مسح النشء والشباب لعام قدمت ا

على سبيل ف. الهجرةالشباب المصري في  نيةلدراسة الهجرة المحتملة و الهجرة، للباحثين فرصة فريدة من نوعها

  .للهجرةهم رئيسيًا في تطور تطلعاتكانت عاماًل الشبكات االجتماعية للشباب أن ( 4161)المثال، وجد البدوي 

في الهجرة،  رغبتهعن العمل له تأثير إيجابي على فقد أتضح أن كونه محبط بسبب أنه عاطال باإلضافة إلى ذلك، 

 (4164)استخلص عبد الفتاح كذلك  .أكثر مياًل الختيار الدول الغربية كوجهة لهم ءً كما أن األشخاص األكثر ثرا

واالعتقاد هاجر عالقات الم ةأن شبك ،بين الشباب المصريوالرغبة فى الهجرة الوظيفي  الرضافي دراسة حول 

هما ، ف(الزواجمشكالت خاصة ) لمشكالتهبأن الحصول على وظيفة في الخارج سوف يكون الحل الجوهري 

الرضا بالوظيفة عمل والاالستمرار في  إلىالحاجة  كما أن. الرئيسيان اللذان يحركان الرغبة في الهجرة العامالن

كل من البدوي،  درسمن ناحية أخرى، و .الهجرة التفكير فى على احتماليةمعنوياً خر يؤثر آ اً الحالية عنصر

 .الهجرة واالستثمار في التعليم النية فيالعالقة العكسية بين ( 4163)وسعيد، ووهبه 

الرغبة في الهجرة في أعقاب ثورة  حول ومن المثير لالهتمام أن منظمة الهجرة الدولية أجرت دراسة استقصائية

شخص، ولكن  44.218بعدد  باالتصال، حيث قامت المنظمة ( 4166منظمة الهجرة الدولية ) 4166 يناير 42

سنة في  42 - 62ما بين  أعمارهمشاب مصري ممن تتراوح  6.261لقاءات ناجحة سوى مع  إجراءنى سلم يت

الذين تمت من الشباب  121الدراسة أن  تلك أظهرتو. 4166سبعة عشر محافظة في شهري مارس وأبريل 

يتطلع للهجرة، ولم يتضح ما اذا كان السبب وراء هذه النسبة المرتفعة هو العينة أو توقيت االستطالع،  مقابلتهم

مسح النشء والشباب في "أو ( 4111" )عوامل الطرد والجذب في أوروبا"خاصة وأن استطالعات سابقة مثل 

  .٪ فقط41نحو بقدرت معدل تطلع الشباب للهجرة  (4112 عام) "مصر

لهجرة ال تعني بالضرورة الهجرة الفعلية، فالعقبات القانونية والقيود الرغبة في امن المهم أن ندرك أن توافر و

ومع   .(3)، تحد من فرص وقدرة المهاجرين المحتملين من أجل تحقيق طموحاتهمبجانب معوقات أخرىالمالية، 

                                                           
6

 (4112)مة واالحصاء أنظر الجهاز المركزي للتعبئة العا 
4

  4164أغسطس  68منشور في االهرام االليكتروني في  

(http://english.ahram.org.eg/NewsContent/19/94/0/1/Egypt/Overpopulation.aspx) 
3

  Constant and Massey, 4114   انظر على سبيل المثال 
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الهجرة ال تزال هامة لمساعدتنا على فهم محددات الهجرة المحتملة، ومن ثم فإن هذا الرغبة في فإن دراسة ذلك، 

الهجرة  نواياالقسم الثاني على يركز : النقاط اآلتية الفصل يركز على تطلعات الشباب المصري للهجرة ويتضمن

، ويركز 4162 -4112الهجرة ما بين عامي  والتطلعات نحالقسم الثالث التغير في  يدرس، بينما  4162في عام 

هجرة، أما القسم الخامس فهو اليناير في تحول رغبة الشباب في  42بع على الدور الذي لعبته ثورة االقسم الر

 .يلخص أهم النتائج الرئيسية

 1/14هجرة في عام الشباب نحو التطلعات  5-1

 الهجرة على المدى البعيد  نحو تطلعاتال 5-1-1

٪ من الشباب الذين تتراوح 61.4تطلع فقد بشكل عام، وفي الهجرة،  لتطلعات نحوسة أنماط ابدرا بداية نقوم

 وهو ما سنشير إليهالهجرة في غضون األعوام الخمس المقبلة،  إلى 4162في عام  42-62أعمارهم ما بين 

الهجرة على المدى  إلى نسبة المتطلعين أن نجدبغريب من ناحية أخرى، فليس و .بالتطلعات على المدى البعيد

أما في . 4162إجراء المسح في عام  أثناءالهجرة  الرغبة الحالية فىعلى  اعتمدت٪ ، حيث 8.2القريب أقل 

 .الهجرة إلىيتطلعون  كانوا 42-62بين ٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما 68.3، فنجد أن 4112عام 

ن تشير أ، وبالتالي من الممكن 4112في مسح  الهجرةلنية في وهنا ينبغي اإلشارة إلى عدم وجود حد زمني ل

  .(2)علي حد السواء أو القريبة أو البعيدة المدى للهجرة التطلعات الحالية، إلىاإلجابات 

، (6-2انظر الجدول ( )سنوات 2)البعيد الهجرة على المدى  بالنية فى المتغيرات المرتبطةمن خالل دراسة 

تتراوح  والذين (32-63)ما بين  أعمارهمعينة الشباب الذين تتراوح  من كلفي نفس األنماط لتكرار نجد 

 أعمارهمالذين تتراوح ( الذكور)عدد الشباب  يصل 4162كما يتضح أنه في عام   .(42-62)بين  أعمارهم

٪ من الشباب 42.8أن  نجدثالث أضعاف اإلناث، حيث  إلى في الهجرة ونوالذي يرغب( 42-62)ما بين 

، فإن التطلع 4112وخالفًا لما حدث في عام  .٪ من الشابات1.8الهجرة، بالمقارنة مع  بون فييرغالذكور 

كانت العالقة بين العمر والتطلع حيث  .لشباب من الذكوراإلى الهجرة لم يقل مع التقدم في العمر، وال سيما 

الذين تتراوح  اب الذكورالشببلغت تطلعات الهجرة ذروتها عند وقد ، ةمقلوب U حرف الهجرة على شكل إلى

الذكور الذين تتراوح  الشباب ونجد أن نسبة الطامحين في الهجرة بين. عاماً  42-68أعمارهم  ما بين 

تقل الفئة العمرية المتوسطة، بينما  عند٪ 48.6يصل الطموح إلى ذروتها  (سنة 42-62)ما بين  أعمارهم

، حينما انخفضت  4112ئج عن تلك التي ظهرت عام وتختلف هذه النتا. عمراً  األصغرالفئة العمرية  لدى

، كان الشباب الذكور غير المتزوج 4112وعلى عكس ما حدث في مسح عام  .تطلعات الهجرة مع تقدم العمر

من الشباب الذكور المتزوج ( ٪42.2)أقل رغبة في الهجرة بنسبة  (42-62)ما بين أعمارهمالذين تتراوح 

 (.٪41.8)بنسبة 

في المناطق الريفية أكثر ( 42 -62)ما بين  أعمارهمكان الشباب الذكور الذين تتراوح  ،نوالوعلى نفس الم

ومع ذلك،   .(٪43.3)مقارنة مع الشباب في المناطق الحضرية بنسبة ( ٪48.3)الهجرة بنسبة  إلى تطلعاً 

وهذا يعد تغيرا  ،(٪61.4)أقل رغبة في الهجرة بنسبة  العشوائيةمناطق الكان الذكور الذين يسكنون في 

والعكس صحيح بالنسبة لإلناث الالتي . كثر رغبة في الهجرةأ الفئةعندما كانت تلك  4112عام نتائج مقارنة ب

 هن في المناطق الريفية االناثن أالنتائج  أظهرت، حيث 4162في عام ( 42-62)ما بين  أعمارهنتتراوح 

والعشوائية  حضريةالمناطق الفي  ة المتطلعات للهجرةكانت نسبقل رغبة في التطلع إلى الهجرة، في حين األ

 .أعلى

ما بين  أعمارهمالذين تتراوح  كان الذكورف. التعليميالهجرة مع ارتفاع المستوى  إلىتطلعات الشباب  وتزداد

٪، في حين كانت متساوية لدى 31.3 بنسبة لدى خريجي الجامعات الهجرة أعلىن في والراغب( 62-42)

                                                           
2

فا قليال في كال المسحين، حيث كان السؤال في مسح النشء والشباب هناك فرق مهم هو أن السؤال حول التطلع الى الهجرة كان مختل 

تم تغيير السؤال الى  4162دون اإلشارة إلى الفترة المرجعية، بينما في عام " ؟...يا ترى إنت عايز تسافر إلى أى بلد "هو  4112لعام 

طيب إيه احتمال إنك تسافر "حول الهجرة هو  سؤال إضافي 4162؟ كذلك تضمن مسح عام ...هل تتطلع للهجرة اآلن إلى أي بلد "

وهذا السؤال مفيد جدا في فهم تطلعات المبحوثين الى الهجرة على المدى البعيد، " ؟(إعطاء نسبة من مئة)سنوات من اآلن  2خالل 

ئلة المتعلقة بمقصد ومع ذلك، فإن المجموعة الكاملة من األس .فضال عن إمكانية احتمال الهجرة في غضون األعوام الخمس المقبلة

  .الهجرة وعوامل الطرد والجذب وجهت فقط ألولئك الذين أجابوا بأنهم يتطلعون إلى الهجرة اآلن
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بشكل عام، كانت أنماط و. )٪62.1)الجامعة بنسبة  خريجاتلحاصالت على الثانوية العامة أو اسواء اإلناث 

 .4112عام  لنتائج مسحتطلعات الهجرة لدي المتعلمين مشابهة 

هناك زيادة واضحة في  ت، كان4162في عام ف 4162و  4112 عاميبين  كبيرفرق ظهر من ناحية أخرى، 

، حيث لم يكن هناك عالقة 4112الثروة، وهو ما يختلف عن نتائج عام  شرارتفاع مؤ معالهجرة  في الرغبة

الهجرة بين الطلبة في  إلىعالوة على ذلك، فإن معدل التطلع   .الهجرة إلىإيجابية واضحة بين الثراء والتطلع 

 والمثير للدهشة أن. 4112٪ في عام 44٪، مقارنة بنسبة 61نسبة  إلى وصل 4162في عام ( 42-62)عمر 

٪ 41)لم تتغير بشكل كبير ( 42-62)ما بين  أعمارهمالهجرة بين العاطلين عن العمل الذين تتراوح النية في 

 (.4112٪ في عام  42 مقابل نسبة 4162في عام 

 (4162-4112)تطلعات  الهجرة على المدى البعيد    6-2جدول 

 
 (4162)سنة  32- 63من . ا

سنة  42- 62من . ب

(4162) 
 (4112)سنة  42-62من . ج

 
 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 الفئة العمرية
         

63-61  62.4 1.8 63.1 
      

62-61 
   

41.6 1.2 63.8 33.3 2.2 46.1 

68-42 48.6 8.2 62.1 48.6 8.2 62.1 42.3 1.2 68.1 

42-42 42.1 1.1 61.1 42.1 1.1 61.1 42.8 2.1 62.1 

31-32 41.1 1.2 63.6 
      

 محل اإلقامة
         

 61.3 8.2 42.2 61.4 8.6 43.3 62.1 1.1 44.2 حضر

 68.4 2.3 31.1 68.3 1.3 48.3 61.2 1.1 41.1 ريف

 44.1 2.1 32.1 64.2 2.1 61.4 63.3 2.2 61.1 منطقة عشوائية

 المنطقة
         

 61.2 8.2 42.3 61.1 61.4 44.3 61.4 2.8 44.1 المحافظات الحضرية

 62.2 1.2 36.2 61.3 2.2 44.2 61.8 61.1 43.2 حضر الوجه البحري

 68.4 2.6 31.1 68.2 2.1 31.1 61.6 2.1 48.4 ريف الوجه البحري

 46.8 66.1 34.6 64.1 3.4 41.4 61.2 4.1 68.1 حضر الوجه القبلي

 68.2 2.1 36.3 61.8 8.8 41.1 61.8 2.1 42.8 ريف الوجه القبلي

 66.4 2.2 61.2 63.1 1.4 68.2 63.3 1.1 41.4 المحافظات الحدودية

 الحالة التعليمية
         

 2.1 6.4 46.1 8.6 3.3 61.4 8.1 2.1 61.2 أمي
 2.8 1.1 61.2 6.1 1.1 3.2 2.1 3.3 1.6 يقرأ ويكتب

 62.1 2.3 42.2 61.4 2.3 42.8 62.3 2.2 43.2 ابتدائي
 62.3 1.8 42.8 63.2 2.6 42.3 64.2 2.8 46.2 أعدادي

 44.6 63.2 42.6 62.8 61.1 44.4 61.6 2.1 43.4 الثانوية العامة
 62.1 2.8 36.2 61.1 1.1 41.2 61.1 2.2 42.6 الثانوية المهنية

 62.2 2.2 48.2 62.1 8.4 41.1 62.2 1.8 62.1 معهد فوق متوسط
 44.2 64.2 34.2 43.2 62.1 31.3 43.6 62.4 31.1 جامعي وأعلي من الجامعي

 الحالة الزواجية
         

 44.3 8.2 31.2 68.8 8.2 42.2 68.3 8.3 42.6 أعزب
 1.2 2.6 62.2 64.1 1.1 41.8 64.3 1.1 44.8 تزوج فى أي وقت مضى

 مؤشر الثروة
         

 61.1 3.1 31.2 64.4 3.1 41.6 66.6 3.1 68.1 المستوي األقل
 62.8 2.3 42.2 62.4 2.2 43.8 62.6 1.4 46.8 المستوي الثاني

 68.8 2.3 31.8 61.1 8.1 41.2 61.1 8.1 42.2 المستوي المتوسط
 41.4 8.2 36.6 61.2 8.2 42.8 61.1 8.1 42.6 المستوي الرابع
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 (4162)سنة  32- 63من . ا

سنة  42- 62من . ب

(4162) 
 (4112)سنة  42-62من . ج

 
 مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور

 62.2 66.8 48.2 46.1 66.2 31.2 41.8 61.1 31.6 المستوي األعلى

 الحالة العملية
         

 42.1 61.1 48.4 42.1 66.3 41.1 44.1 61.3 42.1 يعمل

 42.2 62.1 31.4 41.2 2.2 32.2 41.3 61.4 32.2 متعطل

 8.6 3.1 32.2 64.8 1.2 44.2 66.8 1.1 44.3 خارج قوة العمل

 ارج قوة العملخ
         

 44.4 64.2 31.1 61.2 66.1 46.1 62.1 61.4 46.1 يدرس حاليا

 68.3 1.2 42.2 61.4 1.8 42.8 61.4 1.2 42.2 إجمالي النسبة 

 61،826 2،348 2،263 8،143 2،211 2،621 61،261 2،823 2،113 عدد الشباب

 

 الهجرة على المدى القريبالى تطلعات ال 5-1-1

أنماط مثيرة ، نجد أن هناك خصائص أولئك الذين يطمحون في الهجرة على المدى القريب إلىعند النظر 

معدل  يصل أن الهجرة اآلن، فليس غريباً في نية اللعات إلى الهجرة تشير هنا إلى فإذا سلمنا بأن التط .لالهتمام

الهجرة بين الذكور ممن تتراوح  فيبلغت الرغبة لقد ( 4-2انظر جدول ) ٪8.2 الى الهجرة إلى التطلع

ى وعالوة عل. بين اإلناث% 2.3 إلى٪ ، في حين وصلت هذه النسبة 63.4نسبة  ( 42-62)ما بين  أعمارهم

٪ فقط، بينما وصل معدل الرغبة في الهجرة إلى الدول 6.2الهجرة إلى الغرب كانت  النية فين فإذلك، 

قد كشفت  تطلعات الهجرة في المستقبلأن ومن الجدير بالذكر . عاما 42-62٪  بين الشباب من 6,1العربية 

فضلون الهجرة إلى ٪ من الشباب ي62.3من التفضيل، حيث أوضحت أن  مماثل نمطعن  4112في عام 

ربعة أوفي كال االستطالعين، كان تفضيل الدول العربية يصل . ٪ دولة غربية3.2، بينما اختار ةدولة عربي

 .الدول الغربية أضعاف

العمر  في ضوء متغيراتأنماط مماثلة فيما يتعلق بتطلعات الشباب على المدى القريب  وجود لوحظكما 

( 4-2جدول ) 42-62 في الفئات العمرية منوالوضع الوظيفي للشباب  ثروةوالتعليم والحالة االجتماعية وال

العديد من االختالفات المثيرة  إلىالمقصد حسب دول دراسة النمط  تشير(. 6-2الملحق جدول ) 32-63من و

 إالعلى الرغم من أن معدل تطلعات الهجرة إلى الدول العربية ارتفعت مع تقدم العمر بين الذكور، ف. لالهتمام

يحول دون حجم العينة  صغر عمر، على الرغم من أنالانخفضت بالنسبة للدول الغربية مع التقدم في  أنها

وعلى . استنتاج أن هذا االتجاه نحو االنخفاض في العالقة بين العمر وتطلعات الهجرة هو انخفاض له داللة

جرة إلى الدول العربية مقارنة بأولئك في اله أعلىالذكور المتزوجين  يظهرون رغبة  أن ، نجدنفس المنوال

، نجد أن وأخيراً . 4112وفى  تطلعات الهجرة إلى الدول الغربية فيهذا النمط  وينعكسالذين لم يتزوجوا قط، 

مؤشرات الثروة، والعكس صحيح بالنسبة للدول مع  يزداد طردياً الهجرة للدول الغربية  إلىتطلعات الذكور 

 .العربية
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 (سنة 42 -62) 4162ت الهجرة على المدى القريب تطلعا 4-2جدول 

 
 االجمالى إناث ذكور

 

البلدان 

 العربية

البلدان 

 الغربية

أى 

 مقصد
 البلدان العربية

البلدان 

 الغربية

أى 

 مقصد
 البلدان العربية

البلدان 

 الغربية

أى 

 مقصد

 الفئات العمرية
         

62-61 2.4 4.6 1.2 4.6 4.4 2.1 3.1 4.6 1.1 

68-42 64.2 4.1 62.1 4.2 6.2 2.2 8.6 6.1 61.1 

42-42 63.1 6.1 62.1 4.2 1.2 4.8 8.4 1.1 2.6 

 محل اإلقامة
         

 61.6 4.1 1.6 1.2 4.2 3.8 63.3 4.8 61.6 حضر

 8.1 6.6 1.2 3.6 1.8 4.4 63.1 6.3 64.2 ريف

 1.1 1.2 2.1 4.1 1.1 6.1 2.1 6.4 1.2 منطقة عشوائية

 ةالمنطق
         

 66.3 3.4 1.1 8.1 3.6 2.1 63.1 3.3 2.2 المحافظات الحدودية

 1.2 6.1 2.1 4.1 6.6 6.2 63.6 4.2 2.2 حضر الوجه البحرى

 2.2 6.4 8.6 4.1 1.1 4.1 62.6 6.1 63.2 ريف الوجه البحرى

 1.8 6.6 2.1 3.3 6.3 4.1 61.6 1.8 2.4 حضر الوجه القبلى

 8.6 1.2 1.1 3.1 6.1 4.2 64.2 1.8 66.2 ريف الوجه القبلى

 4.8 1.6 4.2 6.4 1.1 6.4 2.3 1.3 3.2 المحافظات الحدودية

 الحالة التعليمية
         

 3.3 1.6 3.6 6.6 1.1 6.6 1.4 1.2 1.8 أمي

 2.1 1.1 2.1 6.2 1.1 6.2 64.1 1.1 64.1 يقرأ ويكتب

 2.2 1.2 8.8 1.1 1.1 1.1 61.3 1.1 62.4 ابتدائي

 2.6 1.8 2.1 6.1 1.1 1.2 2.8 6.1 1.1 أعدادي

 8.6 3.1 2.2 1.1 3.8 4.6 2.1 4.4 1.6 الثانوية العامة

 2.1 6.1 8.1 4.2 1.1 6.8 63.2 6.4 64.1 الثانوية المهنية

 63.2 4.2 66.6 2.8 4.1 1.6 61.4 4.6 62.6 معهد فوق متوسط

 64.2 3.6 2.1 2.2 3.1 1.3 62.1 3.4 66.2 جامعي وأعلي من الجامعي

 الحالة الزواجية
         

 2.1 6.2 1.2 2.1 6.2 4.2 64.8 6.2 61.1 أعزب

 1.2 1.2 2.2 4.2 1.2 4.6 62.8 1.2 62.2 تزوج من أي وقت مضى

 تقدير الثروة
         

 1.4 1.1 1.3 4.6 1.1 6.2 64.1 1.1 61.8 المستوي األقل

 1.2 6.1 1.3 4.8 1.2 6.1 66.2 6.4 61.2 المستوي الثاني

 8.6 6.2 1.1 3.6 6.1 6.8 63.6 6.1 66.2 المستوي المتوسط

 8.1 6.8 1.1 3.6 6.4 6.8 63.3 4.3 61.1 المستوي الرابع

 64.1 4.2 2.3 8.4 4.2 2.2 62.2 4.2 64.1 المستوي األعلى

 الحالة العملية
         

 62.1 6.1 64.1 1.1 6.6 2.2 62.6 6.1 63.8 يعمل

 41.2 3.2 61.8 2.4 4.2 1.8 41.2 2.6 43.2 عطلمت

 2.2 6.1 3.1 3.2 6.3 4.6 2.6 4.4 1.1 خارج قوة العمل

 خارج قوة العمل
         

 1.2 3.1 2.4 1.2 3.4 3.2 1.2 4.8 2.2 يدرس حاليا

 8.2 6.2 1.6 2.6 6.3 4.1 63.4 6.1 66.3 إجمالي النسبة من الشباب

 186 641 232 612 21 613 261 11 231 العدد 
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 (سنة 42-62) 4162الهجرة على المدى القصير الى  المتطلعون 3-2جدول 

 
 االجمالى إناث ذكور

 

البلدان 

 العربية
 البلدان الغربية

البلدان 

 العربية
 البلدان الغربية

البلدان 

 العربية
 البلدان الغربية

 الفئات العمرية
      

62-61  12.2 41.8 22.2 21.2 11.1 32.1 

68-42  82.2 63.2 12.2 34.1 86.6 61.2 

42-42  21.1 1.2 81.2 63.1 82.2 1.1 

 محل اإلقامة
      

 41.2 11.2 38.2 21.2 46.6 12.2 حضر

 64.4 81.1 41.3 11.1 2.6 82.2 ريف

 62.2 11.6 44.2 16.4 64.6 86.1 منطقة عشوائية

 المنطقة
      

 48.2 11.2 32.2 21.2 42.4 13.6 المحافظات الحدودية

 46.2 14.1 26.2 28.1 68.1 12.2 حضر الوجه البحرى

 63.4 81.2 42.8 12.4 66.2 88.4 ريف الوجه البحرى

 62.1 82.2 21.6 22.2 8.4 26.8 حضر الوجه القبلى

 66.6 81.8 48.2 18.1 1.4 24.4 ريف الوجه القبلى

 2.1 81.6 1.1 611.1 1.1 84.2 المحافظات الحدودية

 الحالة التعليمية
      

 2.3 22.1 1.1 611.1 2.2 22.2 أمي
 1.1 611.1 1.1 611.1 1.1 611.1 يقرأ ويكتب

 na na 23.2 2.2 2.2 23.2 ابتدائي
 62.1 12.1 1.1 88.8 61.2 11.2 أعدادي

 31.2 22.4 28.1 36.1 44.6 14.2 الثانوية العامة
 61.2 88.1 43.1 16.2 8.1 21.2 الثانوية المهنية

 61.2 84.2 41.2 14.1 63.6 81.2 معهد فوق متوسط
 42.6 14.2 34.1 11.4 46.4 12.2 جامعي وأعلي من الجامعي

 الحالة الزواجية
      

 41.1 18.1 38.3 28.3 62.3 83.6 أعزب
 2.1 21.8 62.3 86.8 4.2 22.4 تزوج من أي وقت مضى

 تقدير الثروة
      

 8.2 81.1 36.6 18.2 2.4 21.1 المستوي األقل
 63.2 83.2 36.1 16.4 2.2 88.2 المستوي الثاني

 61.2 86.2 34.1 28.1 63.4 81.8 المستوي المتوسط
 41.2 11.2 32.2 21.2 61.4 81.1 المستوي الرابع

 41.1 11.8 31.1 11.1 62.2 84.1 المستوي األعلى

 الحالة العملية
      

 1.2 21.2 62.8 82.4 1.8 26.2 يعمل

 61.1 84.6 42.1 12.3 62.1 83.2 متعطل

 42.8 11.2 31.1 28.1 42.8 14.2 خارج قوة العمل

 خارج قوة العمل
      

 21.1 21.4 23.1 24.4 31.2 11.1 يدرس حاليا

 61.4 81.1 34.2 12.6 64.2 82.4 إجمالي النسبة من الشباب

 641 232 21 613 11 231 عدد الشباب

 4162الذين يتطلعون الى الهجرة عام ( سنة 42-62)المشاركون * 
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 1/14على المدى القريب في عام التى يتطلع الشباب الى الهجرة اليها بلدان المقصد  5-1-3

( 42-62)ما بين  أعمارهملدى الشباب الذين يتراوح  ريبالمفضلة للهجرة على المدى الق االتجاهاتتختلف 

المفضلة لكل من سكان  الوجهة 2.6ويوضح الشكل . واإلناثور بين الريف والحضر، وكذلك تختلف بين الذك

 إلي٪ من الشباب الطامح 81.2ومن المثير لالهتمام، أن (. 42-62) في الفئة العمريةالريف والحضر 

رغبتهم في ٪ إلى 64.2اختار الدول العربية كمقصد له، في حين أشار  42-62 في الفئة العمريةالهجرة 

-62) في الفئة العمرية٪ من الشباب 38.1وعالوة على ذلك، فقد أوضح حوالي . غربيةإلى الدول ال الهجرة

رغبته في الهجرة إلى المملكة العربية السعودية، بينما تضاعف عدد  الريف و الحضرفي كل من ( 42

 ريكيةالذي يطمح إلى الهجرة إلى أوروبا أو أستراليا أو كندا أو الواليات المتحدة األم الحضرالشباب في 

 .الريفالشباب في بمرتين، مقارنة 

كانت المملكة العربية السعودية (. أنثى أوذكر )مقاصد الهجرة المفضلة وفقا للنوع  (4-2الشكل )ويُبين 

( ٪36.8) اإلناثالوجهة األكثر تفضياًل بين الراغبين في الهجرة من الذكور، بينما كانت نسبة أعلى من 

. 42-62٪ من الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 63.2ل الغربية، مقابل يتطلعون إلى الهجرة إلى الدو

 قانظرا الملح) 32-63أنماط مماثلة بين إجمالي عينة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين وجود وقد لوحظ 

 (.3-2جدول 

 (/1-15)للفئة العمرية  1/14لريف والحضر في عام لللهجرة وفقا  ةالمفضلبلدان المقصد  1-5الشكل 

 
 

  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 

 المملكة العربية السعودية

 الكويت

 االمارات

 ليبيا

 قطر

 األردن

 لبنان

 أوروبا

 الواليات المتحدة/ كندا/ استراليا 

 ريف

 حضر
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 (/1-15)1/14للهجرة وفقا للنوع في عام  ةالمفضل بلدان المقصد: 1-5الشكل 

 

 الهجرة إلىتطلع الشباب  أسباب 5-1-4

الذين يطمحون إلى الهجرة أنهم من ( ٪23.1بنسبة )ذكرت الغالبية العظمى من الشباب 

ودة في مدة اإلقامة المقصفقد ذكروا أن متوسط . يودون الهجرة بشكل مؤقت فقط

الهجرة إلى  فيأعوام، وهذا هو الحال عند غالبية الشباب الراغب  ةخمس تبلغالخارج 

وهبه  على سبيل المثال عادة، انظرفي ال الدول العربية، حيث أن هذه الهجرة مؤقتة

(4162.) 

في الفئة  إلى الهجرة األسباب الرئيسية وراء تطلعات الشباب 2-2ويلخص جدول 

كان حيث . مع السماح بتعدد اإلجاباتسب النوع ومنطقة السكن؛ ح( 42-68) العمرية

٪ من الشباب 22.1خارج مصر، حيث اعتقد  للهجرة الرئيسي الدافعالدخل المنخفض 

الهجرة لكسب المزيد  في ٪ منهم42.1أن الدخل في مصر أقل من الخارج، بينما رغب 

دفعهم للتطلع  مماي مصر انعدام فرص العمل ف ذلك الى ثلثي الشباب عزيو. من المال

عند  الشائعة الدوافع من ة السيئة في مصريظروف المعيشالوكانت . الهجرة إلى

الظروف السياسية  إلى٪ فقط من الشباب نواياهم للهجرة 61.6٪، بينما أرجع 28.2

 .مصر التي تجرى فيواألمنية 

الشباب أن  ٪ من14.3 ذكرلهذه النتائج، حيث  انعكاسيةوشكلت عوامل الجذب صورة 

الهجرة، كما كان االدخار من أجل  إلىالدخل المرتفع في الخارج هو ما دفعهم للتطلع 

 االقتصادية بالنسبة إلىاألسباب  فإنبشكل عام، و. الزواج سببا آخر وراء هذا التطلع

سياسية المن األسباب  أهم ، سواء ارتبط األمر بعوامل الجذب أو الطردالشباب الذكور

مثل الدراسة في الخارج أو الرغبة في تحسين )ار في رأس المال البشري أو االستثم

بذات األسباب االقتصادية  لم تكنالذكور، من عكس المن ناحية أخرى وعلى (. المعرفة

مماثلة  32-63 النتائج بين الشباب في الفئة العمريةكما كانت . األهمية بالنسبة لإلناث

 (.2-2جدول أ )ة سن 42-68 في الفئة العمرية لنتائج

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 

 المملكة العربية السعودية

 الكويت

 االمارات

 ليبيا

 قطر

 االردن

 لبنان

 اوروبا

 الواليات المتحدة/ كندا/ استراليا

 إناث

 ذكور
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 (42-68)حسب النوع ومنطقة السكن  4162أسباب تطلعات الشباب للهجرة عام  2-2الجدول

 

 اإلجمالي إناث ذكور

 

 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر

 عوامل الطرد
         

 12.1 18.1 14.1 21.2 22.2 22.8 12.2 16.2 11.6 عدم وجود فرص العمل متاحة في مصر

 22.1 22.2 26.1 36.1 42.6 32.3 21.2 28.1 23.2 الدخل في مصر أقل من الخارج

 28.2 28.2 28.2 24.4 31.1 21.4 21.2 26.1 22.2 الظروف المعيشية السيئة في مصر

 2.6 3.3 2.2 8.1 2.1 63.6 3.1 3.1 3.1 للهروب من الضغوط العائلية والمتاعب

 4.2 4.8 4.1 61.4 66.1 8.2 1.1 6.6 1.1 مرافقة العائلة

 61.1 62.1 63.8 61.3 2.1 66.6 68.2 41.8 62.1 لمساعدة عائلتي

 1.8 1.1 1.2 4.1 4.2 6.2 1.2 1.3 1.8 ال أعلم

 1.4 4.1 66.2 62.4 64.2 41.1 3.4 1.1 1.2 عدم وجود فرص الكتساب المعلومات والخبرات

 42.1 42.8 42.1 61.8 62.2 62.2 34.1 34.8 34.1 للحصول على المال

 61.6 2.1 66.2 63.6 61.8 62.1 2.2 8.1 61.1 الظروف السياسية واألمنية في مصر

 6.1 1.8 3.4 1.1 2.2 61.2 1.2 1.1 6.1 آخري

 212 322 446 611 21 26 228 488 612 عدد الشباب

 عوامل الجذب
         

 2.1 8.1 66.6 62.2 62.1 42.1 1.3 1.1 1.1 رؤية دول أخرى

 1.2 1.1 61.6 66.1 61.3 63.6 1.6 2.2 2.6 أريد أن أعيش في الخارج

 1.3 1.1 1.1 66.6 2.1 64.1 2.6 2.3 2.8 أصدقاء هناك/ لدي أقارب 

 2.2 2.6 1.6 3.1 1.1 1.1 2.6 2.2 2.1 لدي عرض عمل هناك

 1.2 2.1 66.2 42.2 62.2 42.2 3.2 6.1 1.2 يمكنني الدراسة بها

 14.3 13.1 11.4 22.2 22.1 21.4 11.4 11.2 12.6 أعلى في الخارج مما عليه في مصر الدخل

 26.8 22.4 38.4 1.6 1.2 1.2 21.1 26.2 21.2 لتوفير المال للزواج

 61.4 2.2 61.8 41.3 46.1 32.4 1.4 4.3 64.2 لتحسين معرفتي

 4.2 4.2 3.2 8.3 61.4 1.3 6.1 6.1 4.1 لم شمل األسرة

 6.1 6.2 6.4 4.2 4.1 3.1 6.3 6.8 1.1 آخري

 212 322 446 611 21 26 228 488 612 عدد الشباب

          يسمح بتعدد اإلجابات* 

         4162الذين يتطلعون للهجرة فى عام ( 42-68)فقط المشاركون** 
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ء بما أن ما يقرب من نصف الشباب يعتقدون أن الظروف المعيشية السيئة هي الدافع وراو

عن نوعية الحياة في مصر كأحد  االيضاحمزيدا من  2-2رغبتهم في الهجرة، يقدم جدول 

يعد نقص المياه في المنزل أحد العوامل و. التخطيط للهجرة إلىالعوامل التي تدفع 

وبالمثل، فإن أولئك الذين وجدوا صعوبة . ايجابيا مع رغبة الشباب إلى الهجرة المرتبطة

الحياة اليومية وأولئك الذين لم يتمكنوا من لعب دور مفيد في الحياة في االستمتاع بأنشطة 

كذلك فإن أعلى معدالت الرغبة في الهجرة كانت لدى . الهجرة مرتفعة إلىكانت تطلعاتهم 

الحياة هو  عن وهكذا،  وبشكل عام، يبدو أن عدم الرضا. هؤالء غير الواثقين في المستقبل

كما ( 42-68)ة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين الهجر إلىالتطلع  إلىدافع آخر 

 .(2-2أ ) في جدولكما يكشف ( 32-63)وبين الشباب  (2-2)جدول  يكشف

 

 (سنة42-68) 4162مصر وتطلعات الهجرة عام  فينوعية الحياة  نسب 2-2جدول 

 

نسب تطلعات الهجرة في 

 المدى القصير

نسب تطلعات الهجرة في 

 المدى الطويل

 

 اإلجمالي إناث ذكور اإلجمالي إناث كورذ

 68.6 1.2 41.42 2.1 3.2 62.8 إجمالي الشباب

 1161 3611 3221 1161 3611 3221 عدد الشباب

 (في المناطق الريفية)تملك األسرة المعيشية أراضي زراعية

 43.6 66.1 31.8 8.2 3.2 64.3 نعم      

 68.4 1.2 42.8 61.1 3.4 61.1 ال

 2116 6881 4662 2116 6881 4662 ت الشباب في المناطق الريفيةعدد حاال

 خبرات األسرة المعيشية مع نقص المياه

 41.3 2.1 32.2 66.8 2.4 62.6 نعم      

 61.1 8.3 41.1 2.3 3.8 62.6 ال

 المستقبل فيعدم اليقين 

 66.1 3.3 61.2 8.6 4.1 64.6 (منخفض)6      

4 61.2 6.3 2.1 41.1 1.2 61.1 

3 62.6 2.2 2.2 42.2 8.1 61.3 

2 61.2 2.1 61.8 34.2 8.1 46.1 

 44.2 2.3 36.2 63.2 2.1 62.1 (مرتفع) 2

 هل تشعر بالتعاسة؟

 62.6 1.1 31.6 61.4 1.8 31.6 نعم      

 68.1 8.6 41.2 8.8 3.2 63.2 ال

 هل تجد صعوبة في االستمتاع باألنشطة اليومية؟

 41.2 61.8 33.6 62.1 1.8 42.1 نعم      

 61.2 1.2 41.1 2.1 3.3 63.8 ال

 هل أنت غير قادر على لعب دور مفيد في الحياة؟

 43.1 66.6 21.8 61.1 1.2 42.1 نعم      

 61.1 1.1 41.2 2.6 3.1 63.2 ال

 هل تشعر بأنه ال قيمة لك؟

 62.4 2.2 48.6 61.2 2.6 68.1 نعم      

 68.3 8.6 41.4 2.1 3.2 62.1 ال
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 المعلومات والشبكات االجتماعية مصادر 5-1-5

، والتي من الممكن أن تساهم في التحول من  من العوامل األخرى الهامة والتى شجعت الشباب على الهجرة

يوضح جدول و(. األهل واألصدقاء)ه الشبكات االجتماعية تالدور الذي لعبالتطلعات إلى الهجرة الفعلية، هو 

٪ من 21.8وبالفعل نجد أن. حول المناطق التى يرغبون في الهجرة اليهامات الشباب مصادر معلو 2-1

هم  ، كانوافي الخارج ئهمأو أصدقا همأقاربأكدوا على أن ( 42-68)ما بين  أعمارهمتتراوح  ممنالشباب 

 ئهمصدقاأو أ همأقارب، الى أن ينوون الهجرة ممنمن الشباب ( ٪31.4) وأشار. المصدر الرئيسي للمعلومات

أن  المفاجئوليس من . وبعضا منهم كان من المهاجرين العائدينمصدًرا للمعلومات،  أيضاً في مصر كانوا 

تتراوح  لمن 1-2أ انظر جدول )الهجرة حول مناطق تغيير نمط مصادر المعلومات على ؤثر ال ي عامل العمر

المصادر ن المعلومات التى توفرها فإسابقة، ال االدبياتوكما هو الحال في (. 32-63ما بين  أعمارهم

ومع ذلك، هناك اختالف . جداً  ةقليل الرسمية مثل الحكومات والسفارات أو القنصليات للطامحين في الهجرة

ستخدم الذى ين نسبة الشباب فإ 1-2جدول الوضح يكما ف، 4162و  4112ملفت للنظر قد برز بين عامي 

 .إلى حد كبير تازداد بلدان المقصد قدمعلومات عن االنترنت في المناطق الحضرية للحصول على 

 (سنة 42-68) 4162عام  حول بلدان المقصد، النسبة فيمصادر المعلومات  0-5الجدول 

 

 أى مقصد البلدان الغربية البلدان العربية

 

 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر

 68.2 41.1 61.4 61.1 46.3 64.2 62.2 41.8 61.2 أقارب بالخارج

 62.1 63.8 61.1 1.6 2.6 1.8 61.1 62.8 62.2 أقارب في مصر

 46.2 42.6 68.2 61.8 62.1 61.4 43.1 42.1 62.2 األصدقاء المصريين في الخارج

 44.4 43.3 41.2 61.6 42.8 61.2 44.8 43.2 46.1 أصدقاء في مصر

 1.2 3.1 61.2 42.2 61.1 42.2 3.2 6.1 1.2 اإلنترنت

 na na na 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 الحكومات

 2.3 2.6 2.2 1.1 1.1 1.8 3.8 3.1 2.1 قراءات عامة

 2.2 8.3 66.2 61.3 2.8 62.1 2.6 8.4 61.1 (تلفزيون، راديو، صحف)وسائل اإلعالم 

 na na na 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 القنصليات/ السفارات 

 6.4 6.2 1.2 1.8 1.1 6.2 6.3 6.1 1.1 أخرى

 212 322 446 81 32 28 211 422 618 عدد الشباب
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 (42-68) 4162و  4112 حول بلدان المقصد فىمصادر المعلومات  7-5الجدول

 أى مقصد البلدان الغربية البلدان العربية 

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي ريف حضر

 
4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 4112 4162 

 18.1 12.2 86.1 82.2 14.1 13.4 21.1 13.1 12.2 16.3 21.8 12.6 86.8 82.3 82.1 88.8 18.1 11.1 أصدقاء/ أقارب

 1.2 4.1 3.1 6.8 61.2 3.8 42.2 8.4 61.1 1.4 42.2 2.1 3.2 6.3 6.1 6.6 1.2 6.2 انترنت

 1.2 1.2 1.1 1.3 1.1 1.2 ال ينطبق 1.1 ال ينطبق 1.8 ال ينطبق 1.2 1.2 1.3 1.1 1.3 1.1 1.2 اتالحكوم

 2.3 4.3 2.6 6.2 2.2 4.8 1.1 2.3 1.1 2.1 1.8 2.1 3.8 6.2 3.1 6.2 2.1 6.1 قراءات عامة

 2.2 62.2 8.3 61.1 66.2 62.1 61.3 41.2 2.8 42.1 62.1 68.2 2.6 64.2 8.4 8.3 61.1 62.2 صحف/ راديو/ تليفزيون)وسائل االعالم

 6.2 1.3 6.1 1.2 6.4 1.3 1.8 6.2 1.1 4.4 6.2 1.2 6.2 1.6 6.2 1.6 6.1 1.1 أخرى

 212 6444 322 122 446 243 81 422 32 21 28 622 211 211 422 222 618 318 عدد الشباب
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، نجد أن الشبكات االجتماعية (3-2الشكل )وفيما يتعلق بالمساعدة التى يتوقعها الشباب الطامح في الهجرة 

يتضح الرئيسية، كما سواء في داخل مصر أو خارجها، تعد هى القناة األصدقاء واألقارب المكونة من كال من 

، أشاروا الى وجود سماسرة أو (42-68)٪ فقط من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4.1 أن نسبة

عملية من شأنهم أن يساهموا في  -يساعدون الشباب على الهجرة وإيجاد فرص العمل  ممن- وكالء الهجرة

من حيث ( 32-63)لشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين لدى امماثلة أنماط  وجودكذلك فقد لوحظ . المساعدة

 (.1-2أ  جدول)ة في عملية الهجرة االعتماد على الشبكات االجتماعية للمساعد

 ( /1-11 في سن الشباب) 1/14 لعام في الهجرةالتى يتوقعها الشباب الطامح المساعدة : 3-5شكل ال

 
فرص العمل وسوء األحوال  هي محدودية خالصة القول، من أبرز عوامل الطرد التي تدفع الشباب للهجرة

 ويستمد. جور األعلى في الخارج مقارنة باألجور في مصرالمعيشية، بينما كانت أهم عوامل الجذب هي األ

المفضلة للهجرة من عائالتهم وأصدقائهم الذين كانوا يعيشون في  البلدانالشباب معلوماتهم عن  غالبية

مع حد كبير  إلى النتائج هذهوتتشابه   .والتزال المملكة العربية السعودية الوجهة األكثر شعبية  .الخارج

 طموحات الهجرة أنوالفرق الرئيسي هو . 4166منظمة الهجرة الدولية في عام  إليهاتوصلت نتائج ما ال

، وهي مسألة 4112 مسح النشء والشباب في مصر أصغر بكثير من مسح منظمة الهجرة الدولية أو كانت

 .فيما بعدسوف نبحثها 

 1/14و ///1: الهجرة التطلع الىالتغيرات في  5-3

من خالل استخدام البيانات . 4162و 4112مسارات التطلع إلى الهجرة بين عامي  يبحث هذا القسم التغير في

الذين تتراوح أعمارهم ما )التتبعية لمسح النشء والشباب في مصر، حيث نركز في البداية على هؤالء الشباب 

م للهجرة ولنتحقق فيما إذا كانوا غيروا خططه 4112والذين كانوا يرغبون في الهجرة في عام ( 42-62بين 

 .4162على المدى البعيد في عام 

، حيث أشارت 4162و 4112عدد ونسبة الشباب وفقاً لمستويات تطلعاتهم في عامي  8-2ويوضح جدول 

أو )إلى النية بعيدة المدى في الهجرة بالنسبة للشباب بما في هؤالء الذين تعذر متابعتهم  4162التطلعات في عام 

فقط من الشباب الذين كانوا يطمحون للهجرة في عام % 4,68وقد اتضح أن  .4162في عام ( غير متواجدين

من % 8,2، وفي الوقت ذاته، فإن 4162ال يزالون يتطلعون إلى الهجرة على المدى البعيد في عام  4112
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ل قد تغيرت آرائهم وأصبحوا يتطلعون إلى الهجرة بحلو 4112الشباب الذين كانوا ال يرغبون في الهجرة في عام 

لم يتم  4112من أولئك الذين كانوا يطمحون للهجرة في عام % 1,36وتجدر اإلشارة إلى أن . 4162عام 

ممن لم يرغبوا في % 8,48بسبب عدم تواجدهم، كذلك فإن نسبة مماثلة من الشباب  4162متابعتهم في عام 

 .بسبب عدم تواجدهم 4162تعذر متابعتهم في عام  4112الهجرة في عام 

والواقع أن استبيان  .قد هاجروا بالفعل 4162هذا الى احتمالية أن يكون من تعذر متابعتهم في عام  واليشير

والذي تضمن معلومات عن أفراد األسرة الذين سافروا  4162و 4112في عامي  النشء والشباب في مصر

يطمحون للهجرة في فقط ممن كانوا  اشابً  41ضح أن تأحيث  ،4162و  4112ما بين عامي  أخرىوعادوا مرة 

وعالوة على ذلك، . 4162و  4112بين عامي  أخرىأشهر متواصلة وعادوا مرة  1قد سافروا لمدة  4112عام 

في ذاك الوقت، لكننا ال نعلم ما  ينأشخاص مهاجر ملديهكان  4162في عام  التي تم مقابلتهامن األسر  618فإن 

وبذلك نجد أن هذه األسر من الممكن . 4112الهجرة في عام  لىإإذا كان لدى هؤالء المهاجرين الحاليين تطلعات 

ألنهم انتقلوا  4162، فتسع أسر فقط لم يتم تعقبهم في عام أن تكون قد هاجرت بأكملها، لكن هذا العدد اليزال قليالً 

 4112م الذين كانوا يطمحون للهجرة إلى الغرب في عا أن نسبة الشباب 8-2كما يبين جدول   .للعيش في الخارج

٪ 32.1)أعلى من الشباب الذين كانوا يطمحون للهجرة إلى الدول العربية  4162وهم غير متواجدين في عام 

.صغير ومع ذلك فمن المهم أن نالحظ أن عدد أولئك الذين كانوا يطمحون للهجرة إلى الغرب .(٪31.1مقابل 
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  4162الهجرة على المدى الطويل فى ى التطلعات وال حسب النوع( 4162-4112) :تحليل تتبعى 8-2الجدول 

 

 اإلجمالي

 

ال توجد تطلعات للهجرة 

 4162عام 

تطلعات الهجرة على المدى 

 4162الطويل 

حاالت مفقودة 

4112 
 عدد الشباب

 6،121 36.1 68.4 21.4 4112تطلعات الهجرة 

 2،122 48.8 2.8 16.2 4112ال توجد تطلعات عام 

 61،826 3618 6412 1212 عدد الشباب

 حسب المنطقة 4112تطلعات الهجرة فى 
    

 6،322 31.1 68.1 26.3 4112تطلعات الى البلدان العربية 

 381 32.1 62.2 22.2 4112تطلعات  الى البلدان الغربية 

 

 ذكور

 6،324 42.2 46.2 22.4 4112تطلعات الهجرة 

 3،212 48.6 61.1 22.3 4112ال توجد تطلعات عام 

 2،861 6311 216 4222 ابعدد الشب

 حسب المنطقة 4112تطلعات الهجرة فى 
    

 6،116 48.1 41.8 21.1 4112تطلعات الى البلدان العربية 

 413 38.8 1.1 22.4 4112تطلعات  الى البلدان الغربية 

 
    

 

 إناث

 322 32.6 1.6 23.8 4112تطلعات الهجرة 

 2،136 42.4 2.2 12.2 ال توجد تطلعات

 1،142 6128 313 3242 عدد الشباب

 حسب المنطقة 4112تطلعات الهجرة فى 
    

 412 34.2 42.6 23.6 4112تطلعات الى البلدان العربية 

 663 21.1 8.1 26.3 4112تطلعات  بالبلدان الغربية 
 

     4112عندما تمت مقابلتهم ألول مرة في عام  42-62الشباب الذين تتراوح أعمارهم * 
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ا يطمحون إلى ال يزالووالذين  4112أولئك الذين كانوا يطمحون للهجرة في عام عن قد بحثنا فوة على ذلك، عال

، انه المفاجئوليس من   .وذلك للتحقق من التغيير في خطط الهجرة 4162الهجرة على المدى القصير في عام 

اب الذين كانوا يطمحون للهجرة في ٪ فقط من الشب61.3عند دراسة خطط الهجرة على المدى القصير نجد أن 

وبشكل . 8-2أ  ، كما يتضح في جدول 4162يرغبون في الهجرة على المدى القصير عام  نال يزالو 4112عام 

التغير في  إلى إضافة، إليهمعدد الشباب الذي لم يتم الوصول  أن إلىليس بالضرورة أن تشير هذه النسبة فعام، 

 .الهجرة الفعلية يرجع الى 4162و 4112دوافع الهجرة بين عامي 

 الهجرة  والنية فى، 1/11يناير 15ثورة  5-4

رغم أنه من المتوقع  .على طموحات الهجرة لدى الشباب 4166يناير  42ثورة مدى تأثير يستعرض هذا القسم 

ة العربية الشباب للتفكير في الهجرة، فقد شهدت بقية المنطق ياالقتصاد الركودأن يدفع عدم االستقرار السياسي و

عدم  أن ما حدث من إالالسياسي، بما في ذلك ليبيا التي كانت مقصدا للمهاجرين المصريين،  عدم االستقرار

وفي الوقت نفسه، فإن الركود العالمي قد أثر على األنظمة  .لم يكن مشجعا للمهاجرين المحتملين استقرار

 .تفاع معدالت البطالة والتقشف االقتصادياالقتصادية الغربية ومدى جذبها للمهاجرين وذلك نتيجة ار

كانت ثورة  إذاما  حول، تم طرح سؤال على جميع الشباب 4162 مسح النشء والشباب في مصر عام إعداد أثناء

الذين )تأثير الثورة على الشباب للنتائج المتعلقة ب 2-2جدول  يعرضو  .يناير قد أثرت على خططهم للهجرة 42

الهجرة على المدى البعيد والذين خططوا للهجرة خالل الخمس  إلىالطامحين ( 42-68 تتراوح أعمارهم ما بين

أعوام القادمة، وكذلك الشباب الراغبين في الهجرة على المدى القريب والذين كانوا يفكرون بالهجرة في عام 

 (. 2-2 ولجد) 32-63لشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين دى ال أنماط مشابهةوجود وقد لوحظ . 4162

٪ 26.4على اتجاه الشباب المصري للهجرة، حيث أوضح نحو  محدودبشكل عام، يبدو أن الثورة كان لها تأثير 

أن الثورة ال عالقة لها برغبتهم في الهجرة، أما النسبة المتبقية  42-68من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

التفكير في  اويعاودر ميال للهجرة بعد الثورة وأولئك الذين لم فهي مقسمة بالتساوي بين هؤالء الذين كانوا أكث

 .الهجرة بسبب الثورة

 إلى٪ منهم للميل 41.1راء آمن بين هؤالء الشباب الذكور الذين يخططون للهجرة على المدى البعيد، تغيرت 

٪ من 36.2رى، أشار من ناحية أخ .٪ فقط أقل تفكيرا في مسألة الهجرة 2.2الهجرة بعد الثورة، بينما اصبح 

 .رغبتهم في الهجرة يرجع إلى الثورة زيادةأن  إلىالهجرة على المدى القريب  إلىالشباب الذين كانوا يتطلعون 
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 (سنة42-68) 4162يناير وخطط الهجرة عام  42ثورة  /-5الجدول 

 
 الشبابكل .أ

التطلعات على المدى . ب

 الطويل

التطلعات على المدى . ج

 القصير

 
 اإلجمالي اناث ذكور اإلجمالي اناث ذكور اإلجمالي اناث ذكور

 هل تعتقد أن الثورة غيرت قرارك فيما يتعلق بالهجرة؟
         

 62.1 66.2 62.1 1.2 3.1 2.1 4.6 6.4 3.1 نعم، واآلن أبدأ في التفكير في الهجرة

 61.2 2.1 62.2 61.3 2.1 66.1 3.1 6.2 2.2 أفكر أكثر فى الهجرة

 1.1 8.2 2.2 2.2 2.1 2.2 4.1 6.4 4.8 أقل فى الهجرة أفكر

 1.1 4.1 1.4 6.1 1.1 6.1 6.1 6.6 4.4 لم اعد أفكر في الهجرة  

 16.2 11.1 11.1 12.2 82.1 14.2 26.4 22.6 81.8 ال، الثورة ليس لها عالقة بالهجرة

 213 668 222 6642 411 813 1161 3241 3682 عدد الشباب
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٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 26.2، ويبين أن القصيرالهجرة على المدى  فيعلى الراغبين  61-2يركز جدول و

٪ منهم بدأوا باتخاذ 61.61كما أن   .عاما والذين كانوا يطمحون إلى الهجرة قد بدأوا التفكير في الهجرة بعد الثورة 68-42

على أن  الثورة لم يكن  ٪ من هؤالء الشباب81.1في حين أكد . إلناث٪ من ا1.1من الذكور و ٪1,61  بينهم خطوات للهجرة

كانوا األقارب واألصدقاء في الخارج أشاروا الى أن % 62.2ولكن هنا يجب أن نتذكر أن  على رغبتهم في الهجرة،لها تأثيرا 

فقد ( 32- 63ما بين  أعمارهموح الذين تترا) من الشباب الكلية العينة  إلىأما بالنسبة . هجرةلل هميؤثرون في تغيير خطط

 .(61-2أ   انظر جدول)على رغبتهم في الهجرة  أثر أحد وجدأنه لم ي( ٪84.3)ذكرت نسبة أعلى بقليل 

 (42-68)على المدى القصير 4162يناير وتطلعات الهجرة فى عام  42ثورة  /1-5الجدول 

 إجمالي إناث ذكور  

 منذ متى بدأت التفكير في الهجرة؟

 28.6 11.1 21.2 ل الثورةقب   

 26.2 32.2 24.2 بعد الثورة

 212 611 228 عدد الشباب

 هل تتخذ أي خطوات للهجرة أم أنها مجرد فكرة؟    

 61.1 1.1 61.1 نعم، لقد بدأت في وضع خطط   

 42.6 62.2 36.3 لم اضع أى خطط بعد

 11.2 13.1 21.2 لم افكر مطلقا

 عليك التخاذ قرار الهجرة هل قام أحد بالتأثير    

 62.2 46.1 68.8 نعم   

 81.1 18.3 86.4 ال

 من هم أكثر من اثروا على قرارك بالهجرة؟    

 1.4 1.2 1.3 والدي في الخارج   

 1.1 4.1 1.1 والدتي في الخارج

 41.2 66.2 36.6 أقارب آخرين في الخارج

 31.6 34.2 38.2 األصدقاء المصريون في الخارج

 1.2 2.8 1.1 والدي في مصر

 1.1 1.1 1.2 والدتي في مصر

 2.1 63.1 4.1 أقارب آخرين في مصر

 61.1 66.1 61.3 أصدقاء في مصر

(زوجة/ زوج)شريك الحياة األجنبي  1.1 66.2 4.2 

 1.1 1.1 1.2 سماسرة الهجرة

 1.2 1.1 6.4 الحالي/ صاحب العمل المحلي السابق 

 1.2 2.6 1.1 مؤسسة تعليمية

 611 43 83 عدد الشباب

 يسأل فقط للسباب المتطلعين للهجرة    
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 الخالصة 5-5

وقد . 4166هذا الفصل تطلعات الهجرة بين الشباب المصري أثناء وبعد التغيرات السياسية التي شهدتها مصر منذ عام  تناول

فيما يتعلق بطموح الشباب  4162و  4112يرا بين عامي كثلم يتغير الشباب  الهجرة بين إلىمعدل التطلع  دلت النتائج على أن

ليس من الغريب أن فالتخطيط للهجرة بين الشباب على المدى القريب،  إلىلكن بالنظر   .أعوام مقبلة خمسةللهجرة في غضون 

وتم  .4162 البعيد في عام المدىالهجرة على  إلىنجد نسبة هؤالء الشباب تمثل ما يقرب من نصف نسبة الشباب المتطلع 

الهجرة، ولكن من  إلىزادت من رغبتهم في التخطيط أو التطلع  4166يناير  42ما إذا كانت ثورة عالشباب  إلىتوجيه سؤال 

فمن الممكن أن يكون أولئك الذين تأثروا  . الهجرة إلىللغاية على تطلعات الشباب  محدودتأثير إيجابي  الثورة لهاالواضح أن 

كما قد   .إليهمغير قادرين على الوصول  أصبحناقد هاجروا بالفعل، ولذلك  4166واالقتصادي بعد عام  بشدة بالوضع السياسي

 إلى إضافةأن ما شهدته البلدان العربية األخرى، كما هو الحال في ليبيا، من حالة عدم االستقرار السياسي، يرجع أيضا الى 

بعد ثورة  إجرائهفقد توصل مسح منظمة الهجرة الدولية الذي تم  .لهجرةحالة الركود االقتصادي العالمي قد حد من التطلعات ل

 .لهجرةنحو اأن الثورة لم تؤثر بشكل مباشر وواضح على قرارات الشباب المصري  إلى 4166يناير عام  42

وعلى الرغم   .الهجرة إلىهؤالء األوفر تعليًما أكثر تطلًعا  إلىالذكور، إضافة  أنالهجرة، نجد  إلىأنماط التطلعات  إلىبالنسبة 

كذلك توصلت منظمة   .كانت العوامل االقتصادية هي المحرك الرئيسي للهجرةفقد من عدم االستقرار السياسي في مصر، 

 ممنعاملين طاردين للشباب  أولنقص فرص العمل والدخل المنخفض هما  أننتائج مشابهة من حيث  إلىالهجرة الدولية 

لعب دوًرا بارًزا ت( األسرة واألصدقاء)إلى جانب ذلك، التزال الشبكات االجتماعية . هجرة بعد الثورةرغبتهم في ال أشاروا الى

 .في توفير المعلومات حول الهجرة والمساعدة عليها

ية القيود المال: الهجرة الفعلية تعتمد على عدة عوامل وهيففي الواقع،  .ومن المهم أن نالحظ أن معظم تطلعات الهجرة ال تتحقق

دولة، فإن  638، بالرجوع إلى (4162) وآخرون دوكيه وفقا لدراسة حديثة أجراها  .والشخصية، وسياسات الهجرة، والفرص

، وواحد فقط من أصل عشرين من المهاجرين المحتملين اً فعلي اً واحد من كل خمسة مهاجرين محتملين متعلمين يصبح مهاجر

 .الرغبة في الهجرة هامة لفهم محددات الهجرة ذلك، فإن دراسةتعليما يهاجر فعليا، على الرغم من  األقل

الهجرة  إلىعلى الرغم من أن دراسة التطلع : والً أ خالل وضع السياسات ،بعض النقاط التي تستحق تسليط الضوء عليها  وثمة

ية، ومن أجل الحصول على ليست دقيقة في توقع معدالت الهجرة الفعل أنها إالضروري لتوضيح محددات وربما أنماط الهجرة، 

مزيد من المعلومات الملموسة حول الرغبة في الهجرة، فإنه من المهم معرفة ما إذا كانت تلك الرغبة مصحوبة بأي إجراء 

إن العوامل االقتصادية هي األهم : ثانيا. لتحقيقها، مثل الحصول على جواز سفر، أو االدخار، أو البحث عن وظيفة في الخارج

أخيرا، على الرغم من عجز ارتفاع التطلعات . ب المصري للهجرة على الرغم من االضطرابات السياسية األخيرةلدفع الشبا

، ال تزال الهجرة الدولية حلًما لكثير من الشباب الذكور صغار السن في 4162و 4112الهجرة بين الشباب في عامي  إلى

 .مصر
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 حقالمال

 (سنة 32-63) 4162تطلعات الهجرة على المدى القصير فى   1-7أ جدول

 
 مجموع اناث ذكور

 
البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

 الفئات العمرية
         

31 - 31 1.3 0.2 1.0 3.1 3.1 1.3 1.3 3.3 1.5 

31 - 03 30.1 0.2 33.5 0.3 3.1 3.1 1.3 3.1 32.2 

01 - 03 31.5 3.2 31.2 0.3 2.3 0.1 1.0 2.1 3.3 

12-11 3.0 3.0 32.3 3.5 2.1 0.3 1.0 2.1 5.0 

 محل االقامة
         

 3.3 0.1 1.2 1.1 0.3 1.3 31.1 0.1 32.1 حضر

 1.3 2.3 5.3 0.1 2.1 0.2 30.1 3.3 33.5 ريف

 1.1 2.1 3.3 0.0 2.1 3.3 1.1 3.2 1.3 منطقة عشوائية

 المنطقة
         

 33.2 1.2 1.1 1.5 0.5 3.1 33.3 1.1 32.1 المحافظات الحضرية

 1.1 3.5 1.3 0.0 2.3 3.3 30.1 0.1 3.1 حضر الوجه البحرى

 1.1 3.2 1.3 0.0 2.5 3.1 33.3 3.1 30.5 ريف الوجه البحرى

 5.3 2.3 1.3 0.5 3.3 3.5 3.3 2.1 1.3 حضر الوجه القبلى

 1.3 2.1 5.1 1.3 2.3 0.3 33.5 2.1 32.1 ريف الوجه القبلى

 0.1 2.3 0.3 3.2 2.2 3.2 3.3 2.0 1.1 المحافظات الحدودية

 الحالة التعليمية
         

 0.1 2.0 0.1 2.1 2.2 2.1 5.1 2.5 5.3 أمى

 1.1 2.2 1.1 3.5 2.2 3.5 1.1 2.2 1.1 يقرأ ويكتب

 1.1 2.5 1.3 2.3 2.0 2.0 31.1 2.1 33.0 التعليم االساسى

 1.2 2.5 3.2 3.0 2.2 3.3 3.1 3.3 1.3 تعليم متوسط

 1.2 1.3 3.3 5.3 1.1 0.2 3.1 0.0 1.3 الثانوية العامة

 1.1 2.1 1.3 0.1 2.5 3.5 31.2 3.2 33.3 تعليم مهنى فوق متوسط

معهد فوق المرحلة 

 الثانوية
33.2 0.1 35.1 5.3 0.0 1.5 32.1 0.3 31.3 

 30.0 0.3 1.3 1.1 0.1 5.2 31.1 1.0 33.1 جامعى فأكثر

 حالة الزواجيةال
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 مجموع اناث ذكور

 
البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

البلدان 

 العربية
البلدان 

 الغربية
أي 
 مقصد

 3.1 3.3 1.1 3.1 3.1 0.1 30.1 3.3 32.3 غير متزوج

 5.0 2.1 1.1 0.1 2.1 3.3 31.1 2.1 30.2 سبق له الزواج

 تقدير الثروة
         

 5.1 2.1 1.1 3.1 2.1 3.0 33.3 2.1 32.1 المرتبة األدنى

 5.3 2.3 1.1 0.1 2.1 3.3 32.1 3.2 3.5 الثانية

 1.3 3.1 5.2 0.1 2.1 3.5 30.2 3.1 32.1 الثالثة

 1.1 3.5 5.1 0.5 3.2 3.5 31.1 0.1 33.2 الرابعة

 33.1 0.1 1.1 1.1 0.1 3.3 31.2 0.1 30.1 المرتبة األعلى

 الحالة العملية
         

 30.1 3.2 33.1 5.0 2.3 1.1 31.1 3.3 30.3 يعمل

 02.2 1.1 35.3 3.3 0.1 5.1 01.3 1.5 01.1 متعطل

 3.3 3.3 1.1 1.2 3.3 3.1 3.2 0.0 5.5 خارج قوة العمل

 خارج قوة العمل
         

 5.3 0.1 1.3 5.5 0.3 1.1 1.3 0.1 3.1 يدرس حاليا

 1.0 3.3 5.1 1.5 3.3 0.1 30.1 3.5 32.1 اجمالى النسبة من الشباب

 132 333 512 311 53 303 520 12 123 عدد الحاالت
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 4162فى عام ( 32-63)عات الهجرة على المدى القصيرتطل 4-1الجدول أ

 
 االجمالى أناث ذكور

 
البلدان 

 العربية
البلدان 

 األوروربية
البلدان 

 العربية
البلدان 

 األوروربية
البلدان 

 العربية
البلدان 

 األوروربية
 الفئات العمرية

      
31 - 31 12.0 01.0 33.1 35.3 53.3 13.0 
31 - 03 11.3 31.3 53.3 10.5 13.3 31.1 
01 - 03 32.5 5.1 15.3 31.5 13.3 1.5 
12-11 32.5 5.1 15.3 31.5 13.3 1.5 

 محل االقامة
      

 01.3 12.3 11.1 13.1 02.1 11.0 حضر
 33.5 11.0 05.5 13.5 1.1 32.1 ريف

 31.5 13.0 03.2 51.5 33.1 11.0 منطقة عشوائية
 المنطقة

      
 01.2 51.5 13.1 13.3 01.1 11.3 المحافظات الحضرية
 00.2 11.0 13.3 52.3 33.2 11.1 حضر الوجه البحرى
 30.0 11.0 01.3 13.5 32.1 13.2 ريف الوجه البحرى
 31.5 13.0 32.3 13.3 5.3 32.1 حضر الوجه القبلى
 33.3 11.3 01.1 53.1 5.3 30.3 ريف الوجه القبلى

 1.3 11.1 2.2 322.2 3.1 15.3 المحافظات الحدودية
 الحالة التعليمية

      
 5.1 31.1 2.2 322.2 1.0 33.1 أمى

 2.2 322.2 2.2 322.2 2.2 322.2 يقرأ ويكتب
 5.3 33.3 11.3 33.3 1.3 30.3 التعليم االساسى

 30.3 13.1 2.2 31.1 33.3 13.1 تعليم متوسط
 11.2 11.3 11.3 13.2 00.1 10.1 الثانوية العامة

 32.2 11.3 01.5 12.3 1.3 33.1 ى فوق متوسطتعليم مهن
 31.0 13.1 01.5 13.3 31.1 13.1 معهد فوق المرحلة الثانوية

 03.3 11.2 12.1 51.1 03.2 11.2 جامعى فأكثر
 الحالة الزواجية

      
 33.3 11.1 11.1 11.0 31.0 11.1 غير متزوج

 1.1 11.3 33.5 10.1 1.5 13.3 سبق له الزواج
 لثروةتقدير ا

      
 1.1 11.5 03.1 12.1 3.1 32.0 المرتبة األدنى

 31.3 13.1 01.1 51.5 3.1 13.2 الثانية
 31.3 13.1 12.3 53.1 33.3 11.3 الثالثة

 33.1 11.3 15.1 53.3 35.1 13.3 الرابعة
 02.0 11.3 13.1 51.3 31.1 13.3 المرتبة األعلى
 الحالة العملية

      
 1.0 13.5 33.1 11.0 1.1 32.2 يعمل

 35.3 13.1 13.0 51.1 30.1 13.3 متعطل
 01.3 51.3 11.3 52.1 03.0 11.1 خارج قوة العمل
 خارج قوة العمل

      
 32.1 15.3 31.5 10.0 11.1 52.0 يدرس حاليا

 35.5 12.3 13.1 51.1 30.1 11.2 اجمالى النسبة من الشباب
 333 512 53 303 12 123 عدد الحاالت
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 (سنة 32-63)4162الوجهة المرغوبة للهجرة حسب النوع ومحل االقامة فى عام  3-1الجدول أ

 

 النوع محل االقامة

 

 االجمالى اناث ذكور ريف حضر

 21.4 36.6 24.1 24.6 31.1 المملكة العربية السعودية

 61.2 63.1 62.3 41.1 62.6 الكويت

 2.1 61.3 8.1 1.6 66.1 االمارات

 1.1 6.2 8.1 2.2 4.2 ليبيا

 3.4 2.1 4.1 4.2 2.6 قطر

 3.4 4.4 3.2 2.2 6.2 االردن

 1.2 6.1 1.1 1.6 1.1 لبنان

 61.2 68.1 8.6 8.3 63.3 اوروبا

 1.1 64.6 2.6 3.1 61.1 الواليات المتحدة9 كندا9 استراليا

 121 611 143 222 336 عدد الحاالت
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 (سنة 32 -63) 4162الهجرة حسب النوع ومحل االقامة فى عام  عوامل الطرد والجذب لتطلعات2-1الجدول أ

 

 االجمالى اناث ذكور

 

 االجمالى ريف حضر االجمالى ريف حضر االجمالى ريف حضر

          عوامل الطرد

 16.3 13.1 28.1 22.8 21.1 22.1 12.2 11.6 14.1 عدم وجود فرص العمل المتاحة في مصر

 24.1 22.2 38.2 48.2 36.6 41.1 21.2 28.2 23.2 رجالدخل في مصر أقل من الخا

 28.1 22.2 21.6 32.3 31.2 21.2 21.2 24.1 21.2 الظروف المعيشية السيئة في مصر

 2.2 2.6 1.1 8.1 1.2 61.1 3.2 3.1 2.3 للهروب من الضغوط العائلية والمتاعب

 4.3 3.1 6.2 2.6 63.3 2.6 1.2 1.8 1.1 مرافقة العائلة

 62.3 61.1 63.2 1.2 2.4 1.1 61.3 68.4 62.8 دة عائلتيلمساع

 6.3 1.2 4.2 2.8 6.8 1.1 1.2 1.4 1.1 ال أعلم

 1.2 4.2 66.2 61.1 61.1 44.8 3.1 1.8 1.2 عدم وجود فرص الكتساب المعلومات والخبرات

 31.6 34.1 41.1 61.2 61.2 62.3 33.2 32.4 31.1 للحصول على المال

 2.8 61.1 2.2 64.4 64.2 64.1 2.6 2.2 8.2 ة واألمنية في مصرالظروف السياسي

 4.6 6.8 4.1 1.2 1.1 1.6 1.1 1.1 6.1 آخرى

 121 222 336 611 81 81 143 312 422 عدد الحاالت

          عوامل الجذب

 64.6 2.1 62.1 41.3 61.8 32.6 8.3 1.2 2.6 رؤية دول أخرى

 1.8 1.3 2.2 66.3 2.1 64.8 1.2 2.1 8.2 أريد أن أعيش في الخارج

 1.1 1.6 1.4 2.1 61.8 8.2 2.2 1.3 2.2 أصدقاء هناك/ لدي أقارب 

 2.2 2.1 1.3 4.8 1.1 2.2 1.6 2.1 1.1 لدي عرض عمل هناك

 8.2 2.2 64.1 41.2 43.3 42.3 3.1 6.1 1.8 يمكنني الدراسة بها

 12.1 16.1 11.1 28.1 21.8 21.1 12.4 11.1 13.2 الدخل العالي في الخارج مما كان عليه في مصر

 31.8 26.8 42.8 1.6 1.1 2.2 22.1 22.4 38.2 لتوفير المال للزواج

 2.2 1.2 62.2 44.4 46.6 43.4 1.1 3.2 66.2 لتحسين معرفتي

 4.2 4.2 4.2 1.2 61.2 2.2 6.4 1.8 6.8 لم شمل األسرة

 4.4 4.1 4.2 4.4 4.1 4.2 4.6 4.1 4.3 آخرى

 121 222 336 611 81 81 143 312 422 د الحاالتعد

 يسمح بتعدد اإلجابات* 

 4162الذين يتطلعون للهجرة فى عام ( 42-68)فقط المشاركون** 
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 (سنة 32-63) 4162نوعية الحياة فى مصر وتطلعات الهجرة حسب النوع عام  2-1الجدول أ

 

نسبة تطلعات الهجرة على 

 المدى القصير

هجرة على نسبة تطلعات ال

 المدى الطويل

 
 المجموع االناث ذكور االجمالى اناث ذكور

 61.4 1.2 42.2 8.4 3.1 64.1 اجمالى الشباب

 61211 2342 2284 61211 2342 2284 عدد الحاالت

 (فى المناطق الريفية)تملك األسرة المعيشية أراضى زراعية
      

 62.2 61.2 41.1 1.2 4.2 61.1 نعم

 62.2 1.1 41.2 8.4 4.8 62.1 ال

 1221 3622 3316 1221 3622 3316 عدد حاالت الشباب فى المناطق الريفية

 خبرات األسرة المعيشية  مع نقص المياة
      

 61.1 2.1 42.2 2.2 3.2 62.2 نعم

 61.1 1.2 43.1 8.1 3.1 64.4 ال

 عدم اليقين نحو المستقبل
      

 66.2 3.2 61.1 1.4 4.8 61.2 منخفض 6

4 61.1 6.2 1.6 43.6 1.4 62.8 

3 66.1 3.1 1.1 43.3 1.2 62.2 

2 63.2 2.8 2.4 48.1 2.1 62.3 

 68.1 1.6 48.1 61.8 3.2 61.1 مرتفع 2

 هل تشعر بالتعاسة؟
      

 61.2 1.1 36.2 62.6 1.3 42.1 نعم

 61.6 1.1 43.2 1.1 3.4 66.1 ال

 اليومية؟هل تجد صعوبة فى االستمتاع باألنشطة 
      

 62.6 2.1 34.1 66.1 1.2 62.6 نعم

 62.2 1.4 43.8 1.8 3.6 64.6 ال

 هل انت غير قادر على لعب دور مفيد فى الحياة؟
      

 46.3 61.2 31.1 63.2 2.2 42.2 نعم

 62.2 1.4 43.8 1.2 3.2 64.1 ال

 هل تشعر بأنك ال قيمة لك؟
      

 63.1 2.1 42.3 2.1 2.1 61.4 نعم

 61.2 1.1 42.1 8.4 3.2 64.2 ال

  



613 

 

 (سنة 32-63) 4162مصادر المعلومات حسب محل االقامة لتطلعات الهجرة فى عام  1-1الجدول أ

 
 أى مقصد البلدان الغربية البلدان العربية

 
 االجمالى ريف حضر االجمالى ريف حضر االجمالى ريف حضر

 68.2 41.1 62.2 61.2 41.1 62.6 68.2 41.8 62.8 أقارب بالخارج

 62.8 62.1 62.2 2.2 2.4 2.2 61.6 61.2 68.2 أقارب في مصر

 46.6 44.8 68.8 62.8 62.2 61.2 44.2 42.4 41.1 األصدقاء المصريين في الخارج

 41.8 44.2 68.2 62.2 46.2 66.3 46.8 43.1 62.2 أصدقاء في مصر

 8.2 2.1 63.8 41.3 41.8 31.6 2.1 4.3 1.2 اإلنترنت

 1.1 1.8 1.4 1.1 6.2 1.1 1.1 1.8 1.3 الحكومات

 3.1 3.2 3.3 2.4 2.8 2.2 3.3 3.2 3.1 قراءات عامة

تلفزيون، راديو، )وسائل اإلعالم 

 (صحف
63.3 1.1 2.8 62.1 2.6 64.1 63.8 8.6 61.2 

 1.4 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.3 القنصليات/ السفارات 

 6.2 6.3 6.1 6.8 6.1 6.8 6.2 6.3 6.1 آخرى

 121 222 336 626 21 82 131 322 431 عدد الحاالت

 

 (32-63) 4162المساعدة المتوقعة لتطلعات الهجرة فى عام  1-1.الجدول أ

 
 أى مقصد البلدان الغربية البلدان العربية

 41.2 42.8 41.2 أقارب في الخارج

 26.6 21.1 21.4 أقارب في مصر

 2.2 1.4 61.2 ي الخارجاألصدقاء المصريين ف

 1.2 3.1 1.1 أصدقاء في مصر

 4.3 1.1 4.2 سماسرة الهجرة

 1.2 6.3 1.3 قنصلية

 4.2 4.1 3.1 آخرى

 331 14 412 عدد الحاالت
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 حسب النوع 4162التحليل التتبعى لتطلعات الهجرة فى عام  8-1جدول أ

 

ال توجد تطلعات للهجرة 

4162 

تطلعات الهجرة 

4162 

مفقودة فى  حاالت

4162 

عدد 
 الحاالت

 6121 36.1 61.3 28.6 4112تطلعات 

 2122 48.8 2.1 11.1 4112ال توجد تطلعات 

 61826 3618 221 1111 عدد الحاالت

     
حسب  4112تطلعات الهجرة 

     الوجهة

 6322 31.1 61.1 22.3 4112الى بلدان عربية 

 381 32.6 66.2 23.2 4112الى بلدان غربية 

     

 
 ذكور

 

ال توجد تطلعات للهجرة 

4162 

تطلعات الهجرة 

4162 

حاالت مفقودة فى 

4162 

عدد 
 الحاالت

 6324 42.2 64.6 28.2 4112تطلعات 

 3212 48.6 2.6 14.2 4112ال توجد تطلعات 

 2861 6311 218 4218 عدد الحاالت

     
حسب  4112تطلعات الهجرة 

     الوجهة

 6116 48.1 66.2 22.2 4112ية الى بلدان عرب

 413 34.2 62.1 24.1 4112الى بلدان غربية 

     

 
 اناث

 4112تطلعات 
ال توجد تطلعات للهجرة 

4162 

تطلعات الهجرة 

4162 

حاالت مفقودة فى 

4162 

عدد 
 الحاالت

 322 32.6 2.3 21.1 4112ال توجد تطلعات 

 2136 42.4 6.8 12.1 عدد الحاالت

 
2612 668 6128 1142 

حسب  4112تطلعات الهجرة 
     الوجهة

 4112الى بلدان عربية 
    

 412 38.8 2.2 21.8 4112الى بلدان غربية 

 
22.8 3.2 21.1 663 

     
 (42-62)واعمارهم 4112الشباب الذين تمت مقابلتهم عام 
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 (ةسن32 -63) 4162يناير والتخطيط للهجرة  عام  42ثورة  2-1الجدول أ

 

 كل الشباب. أ
تطلعات الهجرة على المدى . ب

 الطويل

تطلعات الهجرة على المدى . ج

 القصير

 

 اجمالى اناث ذكور اجمالى اناث ذكور اجمالى اناث ذكور

 هل تعتقد أن الثورة غيرت قرارك فيما يتعلق بالهجرة؟
         

 64.1 61.8 63.4 1.2 3.4 1.2 6.1 6.1 4.3 نعم، واآلن أبدأ في التفكير في الهجرة

 68.6 66.6 41.1 2.8 2.2 66.6 4.1 6.2 3.2 أفكر أكثر فى الهجرة

 1.1 1.1 1.1 2.2 3.8 2.4 6.8 6.6 4.2 أفكر أقل فى الهجرة

 1.2 6.8 1.6 6.6 1.1 6.3 6.1 6.4 6.2 لم اعد أفكر في الهجرة  

 14.1 11.2 11.1 11.1 81.8 12.1 24.4 22.4 82.2 ال، الثورة ليس لها عالقة بالهجرة

 188 681 114 6126 243 6448 61822 2834 2113 عدد الحاالت

     (سنة 32-63)4162يناير وتطلعات الهجرة فى المدى القصير عام  42ثورة   61-1الجدول أ

  
 االجمالى اناث ذكور

 منذ متى بدأتم التفكير في الهجرة؟
   

 22.6 13.1 21.2 قبل الثورة

 21.2 31.2 24.4 بعد الثورة

 182 611 144 عدد الحاالت

 هل تتخذ أي خطوات للهجرة أم أنها مجرد فكرة؟
   

 61.2 1.8 66.2 نعم، لقد بدأت في وضع خطط

 41.4 62.8 42.4 لم اضع أى خطط بعد

 14.3 13.2 22.3 لم افكر مطلقا

 هل قام أحد بالتأثير عليك إلتخاذ قرار الهجرة
   

 61.1 62.8 68.4 نعم

 84.3 82.4 86.8 ال

 من هم أكثر من اثروا على قرارك بالهجرة؟
   

 1.2 2.1 2.8 الدي في الخارج

 1.2 4.2 1.1 والدتي في الخارج

 41.4 61.2 42.2 أقارب آخرين في الخارج

 21.6 34.4 26.2 األصدقاء المصريين في الخارج

 2.4 2.3 2.4 والدي في مصر

 1.1 1.1 1.1 والدتي في مصر

 2.1 64.3 2.6 أقارب آخرين في مصر

 61.2 61.1 61.2 أصدقاء في مصر

 4.2 63.2 1.2 القرين األجنبى 

 1.1 1.1 1.1 سماسرة الهجرة

 1.1 1.1 1.2 الحالي/ صاحب العمل المحلي السابق 

 1.1 3.1 1.1 مؤسسة تعليمية

 631 41 661 عدد الحاالت
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مسارات الزواج وتكوين األسرة لدي الشباب المصري 

 م9002إلى  9002من 

 مايا سيفيردينج

 أحمد رجب 
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 قدمةم 6-0

. المصري المجتمع في لهذه المرحلة مهمة وعالمة الرشد، مرحلة إلى لالنتقال الرئيسية الجوانب أحد الزواج إلى يعد الدخول

 أماكن وفي مصر، في تحديدها تم فقد ولذلك الزواج، تكاليف ارتفاع إلى منه، في جزء الشباب، بين سن الزواج ويرجع تأخر

 االنتقال توقف أو ،waithood" وضع االنتظار"ظاهرة  من جزء باعتبارها أفريقيا، وشمال األوسط الشرق منطقة في أخرى

سن  تأخير فيه موضوع الذي يلقي الوقت وفي(. Dhillon and Yousef 9002; Singerman 9001) الرشد مرحلة الى

 النتائج من وعرضة لعديد المبكر الزواج لخطر عرضة زلن مصر في اإلناث من اجزء   نجد أن هناك متزايدا، اهتماما الزواج

 Brady et al. 9001; Lee-Rife) مبكرةال النموالرشد وهن ما يزالون في مراحل  مرحلة إلى بانتقالهن ترتبط التي السلبية

et al. 9079 .)والذي قدمه مسح  الزواج الشباب المصري إلي مرحلة الخاص بانتقال الوصف بتحديث الفصل، هذا نقوم فيو

تناول  عن فضال إذا ما حدث الزواج، الزواج، إلى الشباب انتقال أنواع باإلضافة إلي تناول م،9002النشء والشباب في مصر 

 .الشباب المتزوج خصائص من متنوعة مجموعة

بنظرة أوضح حول تحول الشباب إلى الزواج،  9072و 9002وتسمح لنا الفترة الزمنية لعينة مسح النشء والشباب فى عامي 

ا ألن الزواج هو الحالة التي يدخلها معظم الشباب لمرة . حيث أصبحت نسبة كبيرة من الشباب متزوجين في الوقت الحالي ونظر 

افمعدالت ) وال يخرجون منها واحدة فقط  عديد من زيجات الشباب ال، كانت (الطالق واالنفصال بين هؤالء الشباب منخفضة جد 

ولكي نستطيع التمييز بين هذه الزيجات والشباب . 9002في عام  مشاهدتهاهي نفسها التي تم  9072األن في  شاهدناهاالتي 

التتبعية من أجل تكوبن متغير يعكس السنة التي تم  الدراسة استخدمناالذين انتقلوا إلى مرحلة الزواج في جولة المسح األخيرة، 

-9070)ويحدد المتغير الخاص بالفئة العمرية للزواج الشباب الذين تزوجوا بين جولتي المسح خالل الفترة من . فيها الزواج

والشباب  ،(9002-9002)في الفترة من  9002، ومقارنتهم بالشباب الذين تزوجوا في فترة مماثلة قبل جولة مسح (9072

ويمثل التحليل بهذه الفئات العمرية من سن (. 9002أي ما قبل )الذين تزوجوا أثناء فترة العشر سنوات أو أكثر قبل المسح 

ا يمكننا من أن نفحص اتجاهات التحول في الزواج ا مهم   .الزواج مفتاح 

بالبيانات التي حصلنا عليها في مسح  9002مسح  نقوم في القسم الثاني بتحديث بيانات: ويستمر باقي الفصل على النحو التالي

، والمتعلقة بالحالة الزواجية للشباب في مصر باختالف المتغيرات االجتماعية االقتصادية والمتغيرات الجغرافية، مع 9072

الزواج ويناقش القسم الثالث متوسط سن الزواج و. تحليل لخصائص الشباب الذين تزوجوا في الفترة ما بين جولتي المسح

المبكر، ثم ننتقل في القسم الرابع إلى عدد من خصائص زيجات الشباب، والتي قد تكون مرتبطة باالستقاللية الممنوحة للشباب، 

كيفية لقاء الشباب بشريك الحياة ومن يتخذ قرار زواجهم،  ويركز القسم الخامس على. مثل القرابة والسكن مع أهل الشريك

أما القسم السابع فيقوم بفحص اتجاهات تكاليف الزواج، ويدرس القسم الثامن . وعية زيجات الشبابويركز القسم السادس على ن

ويأتي القسم التاسع ليلخص ويشير إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بالسياسة . عدد األطفال الذي يرغب الشباب في إنجابه

 .العامة

  9002و 9002الزواجية بين الشباب في عامي  الحالة 6-9

سنة كانوا متزوجين  92-72من الشباب في الفئة العمرية ما بين %( 7277)و فتياتمن ال%( 8171)أن  (7-6الجدول )ضح يو

ويشير تقسيم نسب زواج الشباب على (. قد سبق لهم الزواج فتياتمن ال% 079من الشباب و% 770وكان ) 9072في عام 

منذ عام  ةسنة أو أصغر كانت منخفض 92من سن  الشباب الذكور والسن إلى أن معدالت الزواج لدي نوعأساس مجموعات ال

ا متزوجين ولم توجد أي حاالت زواج في الفئة العمرية من  92-71ما بين  الشباب الذكورمن % 671، وكان 9002 -72عام 

من الشباب في الفئة % 2772زادت معدالت زواج الشباب الذكور بشكل ملحوظ في أواخر القرن العشرين، حيث كان . سنة71

سنة خالل مسح  92-72ن الفئة العمرية وتتشابه صورة معدالت الزواج الحالية للشباب م. متزوجين حاليا 92-92العمرية بين 

ومع ذلك، فقد أتاح لنا التقدم في العمر لعينات مسح النشء والشباب من . 9002مع نظيرتها في مسح النشء والشباب  9072

لزواج في األعمار المتقدمة؛ فقد ارتفعت نسبة الرجال لالشباب  انتقاللتوجهات  ةسافرصة لمزيد من الدر 9072إلى  9002

فقط سبق % 7وكان هناك أقل من % )1271سنة إلى حوالي  82-80من الفئة العمرية ما بين  9072تزوجين حاليا في عام الم

سنة، ويبقي حوالي ربع الشباب بدون  82و 92ما بين  فئةوالخالصة، يبدو أن ثالثة أرباع الشباب يتزوجون في ال(. لهم الزواج

 .سنة 82زواج حتى 
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الكبيرة ممن تزوجوا في أواخر القرن العشرين، نحو الزواج في سن أصغر؛  الشباب الذكورنة بنسبة ، بالمقارإلناثومالت ا

متزوجات، وكانت ( سنة 92-92)من الفئة العمرية % 1971و( سنة 92-71)في الفئة العمرية  إلناثمن ا% 8972حيث كانت 

ا في معدل انتشار الزو. قد سبق لهن الزواج% 771 درجة مئوية، على التوالي، من  670و 870اج بحوالي ويمثل هذا انخفاض 

وفي سياق متصل بانخفاض سن الزواج، لم تعد الزيادة في معدل انتشار الزواج في . 9002في  إلناثنفس الفئات العمرية من ال

% 871ي ا ومتزوجات حال% 1278حيث كانت )األصغر سنا  لإلناث، بنفس حدتها بالنسبة 9072سنة في  82-80الفئة العمرية 

ويشير هذا أيضا إلى أن . سنة 92-92أيضا، بالنسبة للفئة العمرية  الذكور كما هو الحال بالنسبة للشباب( قد سبق لهن الزواج

 .سنة بالمقارنة بالشباب الذكور 82غير متزوجات حتى  بقين %(79حوالي ) ناثنسبة قليلة فقط من اإل

  9002و 9002لفئات النوع والسن تفصيل الحاالت االجتماعية وفقًا  0-6جدول 

 النوع/ الفئة العمرية

9002 9072 

لم يسبق 

لها /له

  الزواج

 متزوج
لها /سبق له

 الزواج

لم يسبق 

لها /له

  الزواج

 متزوج
لها /سبق له

 الزواج

 الشباب الذكور

72-71 70070 070 070 2271 070 070 

71-92 2277 272 070 2879 671 077 

92-92 2179 2772 078 2177 2772 076 

80-82 - - - 9272 1271 071 

 079 7277 1271 077 7877 1671 92-72إجمالي 

 078 9270 1879       82-72إجمالي 

 اإلناث 

72-71 2171 978 070 2271 871 078 

71-92 6871 8279 777 6671 8972 072 

92-92 7171 1171 972 9276 1971 771 

80-82 - - - 7772 1278 871 

 770 8171 6779 778 2079 2172 92-72إجمالي 

 772 2277 2078  - -  -  82-72إجمالي 

 كل الشباب

 076 9670 1872 071 9672 1870 92-72إجمالي 

 072 8278 6970 -  -  -  82-72إجمالي 

 28 9،112 2،112 11 8،260 1،281 92-72عدد الشباب 

 29 2،201 6،071       82-72عدد الشباب 

 

من غير المتزوجين حالي ا، باإلضافة إلى  ناثمن اإل% 772و اب الذكورمن الشب% 078، كان هناك نسبة 9072وفي مسح 

من الشباب المتزوجين % 776إلي جانب . سبق لهن الزواج اإلناثمن % 879سبق لهم الزواج، و الشباب الذكورمن % 7نسبة 

وبسبب قلة عدد الشباب الذين سبق . المتزوجات حاليا وكان هذا الزواج هو الزواج الثاني بالنسبة لهم اإلناثمن % 778و حاليا  

تم غض الطرف عن تحليلهم في بقية الفصل والتركيز فقط على الشباب ( إناث 28ذكور و 99)لهم الزواج في العينة 

 Population) 9002مسح النشء والشباب عام  المتزوجين حاليا، والشباب الذين لم يسبق لهم الزواج، كما حدث في

Council 9070.) 

 حديثًاتكوين الشباب المتزوج  6-9-7

 9002باستخدام جولتي مسح النشء والشباب في مصر، يمكننا فحص خصائص الشباب الذين تزوجوا في الفترة ما بين 

لقد كان حوالي . تلك الفترة، وهو ما سوف يعطينا مؤشر عن أي مجموعة من الشباب كانت أقرب للزواج في 9072و

من الشباب حديثي الزواج في جولة المسح الثانية، أي أنهم تزوجوا بين %( 2671) 9072نصف الشباب المتزوج في مسح 

وقت المرحلة األولي من مسح ) 9002و 9002بين عامي  تزوجوا% 9270باإلضافة إلى نسبة  .9072و 9070عامي 

 .وما قبلها 9002منذ عام  وجواتزكانوا % 9278، و(النشء والشباب
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المختارة  وبعض خصائص الخلفية االجتماعية، وفقًا للنوع 9002و 9000الشباب المتزوج بين عامي  وزيعت 9-6جدول 

 9002في 

 خصائص الخلفية
 9002توزيع الشباب المتزوج من عام 

 إجمالي إناث ذكور

       العمر

70-72 071 7279 178 

72-71 279 9679 7271 

71-92 6072 2772 2271 

92-92 8271 177 9078 

 التعليم
   

 672 272 277 أمي

 776 877 070 يقرأ ويكتب

 7671 9776 7772 ابتدائي

 7278 9872 7271 إعدادي

 7078 7778 278 ثانوي عام

 9271 9776 8176 ثانوي فني

 976 772 872 معهد فوق متوسط

 7972 177 7177 جامعي وما فوق

 مؤشر الثروة
   

 9872 9278 9772 األدنى

 9771 9971 9072 الثاني

 9677 9678 9271 المتوسط

 7676 7270 7172 الرابع

 7970 7071 7872 األعلى

 70070 2979 2171 اإلجمالي

 9،012 7،920 182 عدد الشباب

 

 9002في عام كانوا من الشباب الذين تزوجوا بين جولتي مسح النشء والشباب % 2271، كان 9-6وكما هو مبين في جدول 

سنة  71-72في الفئة العمرية  كن الالتي تزوجن%( 9678) اإلناثوكانت نسبة جوهرية من . سنة 92-71في الفئة العمرية 

. 9002سنة في عام  92-92في الفئة العمرية  كانوا %(8271)لذين تزوجوا بينما كان أغلب الشباب األخرين ا. 9002في عام 

من المتزوجين حديث ا، أعلى -تعليم ابتدائي وإعدادي–أما بالنسبة للتعليم، فكانت نسبة الحاصلين على مستوى تعليمي منخفض 

ويوحي ذلك، وبخاصة لدي اإلناث، أن (. ثأنظر الفصل الثال)من نسبة الشباب الذين كانوا في نهاية هذه المستويات التعليمية 

كما كانت نسبة كبيرة أيضا من الشباب المتزوج من الحاصلين على التعليم . باحتمالية الزواج لتسرب المبكر من التعليم يرتبطا

وبشكل مثير (. ثأنظر الفصل الثال)الفني، وقد يرتبط ذلك بالنسبة الكبيرة من الشباب الذين لم يتخطوا هذه المرحلة من التعليم 

، والذي قد يكون مرتبط ا بتأخر متوسط سن اإلناثلالهتمام، كانت نسبة الشباب المتزوج وحاصل على تعليم جامعي، أعلى لدي 

 9072و 9070المتزوجين، بين عامي  اإلناثو الذكور وأخيرا، كانت النسبة الكبيرة بين الشباب. الزواج عند الشباب الذكور

ومن المحتمل أن يكون (. من العينة الكلية% 9070والتي بالتحديد كانت تتضمن حوالي )فضة من الثروة في المستويات المنخ

 .بالمستويات التعليمية األعلى للشباب األكثر ثروة، وبالتالي بتأخر سن الزواج لدي هؤالء اذلك مرتبط  
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 السن عند الزواج والزواج المبكر 6-3

السن المثالي للزواج بالنسبة للرجال والنساء، ولقد كشفت  عنعن آرائهم  9072تم سؤال الشباب في مسح النشء والشباب لعام 

النتائج عن فروق جوهرية بين الجنسين
7

أن السن المثالي لزواج الشابة يتراوح بين سن %( 9,12)فقد ذكرت األغلبية العظمى . 

فقط أشاروا إلى  %271سنة، و 71أن السن المثالي للزواج يكون أقل من % 6ت نسبة ولقد ذكر(. 6-7شكل )سنة  92و 71

إلى  %8072واختلف رأى الشباب في السن المثالي للشباب الرجال اختالفا  كبيرا ، حيث أشار . سنة 92و 92سن يتراوح بين 

سن ما قبل فأكثر، ولم يشر إلى  80هو  لأن السن المثالي لزواج الرج %7778واعتقدت نسبة . سنة 92-92سن يتراوح بين 

 %.7سنة إال أقل من  71

 سنة 33-03الشباب من الفئة العمرية  حسب رأيبالنسبة للرجل والمرأة  المثاليسن الزواج  0-6شكل 

 
 لية، مع هذه التقديرات المثا9072الزواج الفعلي بين الشباب من عينة مسح النشء والشباب  العمر عند وسيطولقد اتفق 

 وسيطومن أجل التعرف على (. في الملحق 7-6انظر جدول أ  لالطالع على حزمة كاملة من خصائص الخلفية االجتماعية)

 شباب األصغر يتوقع أن تكون متحيزةفأكبر، فالتقديرات بالنسبة لل 92عمر الزواج، فقد ركزنا التحليل على الشباب من سن 

وحتى في هذه األعمار األكبر، من األهمية بمكان أن نالحظ أن بعض الشباب يظل دون . كلما اتجهنا إلى أسفل في سلم األعمار

سنة  92عمر يبلغ  وسيط، تزوج الشباب الذكور عند 9072سنة في مسح  92-92فمن بين الشباب المتزوج من سن . زواج

سنة، فلم يختلف سن  82-80أما بين الشباب في الفئة العمرية من . سنة 90عمر يبلغ  وسيطاإلناث عند  اإلناثوتزوجت 

سنة بين الذكور، مما يعكس حقيقة أن النسب األعلى من الشباب الذكور تظل غير  96الزواج بالنسبة لإلناث ولكنه تزايد إلى 

 .متزوجة حتى سن أكبر

  

                                                           
7
 9002لم يكن هذا السؤال عن السن المثالي للزواج متضمنا  في مسح  
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 33- 30الخلفية االجتماعية ، الشباب في الفئة العمرية خصائص  بعض العمر عند الزواج وفقًا لمجموعة وسيط 3-6جدول 

 9002سنة في عام 

 إجمالي إناث ذكور  

 المنطقة

 92 97 91 محافظات حضرية   

 98 97 96 حضر الوجه البحري

 99 90 96 ريف الوجه البحري

 98 97 92 حضر الوجه القبلي

 97 72 92 ريف الوجه القبلي

 98 97 92 المحافظات الحدودية

 التعليم

 90 72 92 أمي   

 71 71 92 يقرأ ويكتب

 97 72 92 ابتدائي

 90 71 99 إعدادي

 92 72 96 ثانوي عام

 99 90 92 ثانوي فني

 92 98 96 معهد فوق متوسط

 96 98 91 جامعي وما فوق

 الحالة الوظيفية

 92 90 96 يعمل   

 98 97 92 عاطل

 90 90 92 خارج قوة العمل

 العمرية للزواج الفئة

   9070 - 9072 92 91 92 

9002 - 9002 92 98 92 

 72 72 97 9002ما قبل 

 99 90 96 اإلجمالي

 7،187 7،012 626 عدد الشباب غير  مرجح

 

في  ذكورأعمار الزواج كانت أقل بالنسبة لإلناث من ال وسيط، نجد أن 9072في مسح  82-80وبالتركيز على الشباب من سن 

-6انظر جدول )سنة هن اإلناث في ريف الوجه القبلي  72 وسيطالمناطق الريفية، حيث أتضح أن األصغر في سن الزواج عند 

كما أن الشباب األقل تعليما  أيضا  يميل إلى الزواج في سن أصغر، هذا على الرغم من أن العالقة بين التعليم وسن الزواج (. 8

ولقد كان النمط األكثر وضوحا  بين الرجال من الشباب هو أن الحاصلين على تعليم . ار السنتكون أوضح بالنسبة لإلناث صغ

 .سنة 91عمر يبلغ  وسيطجامعي أو فوق جامعي يميلون إلى الزواج في سن متأخرة أكثر من كل المستويات التعليمية األخرى ب

سنة بين أولئك الحاصالت على تعليم أقل من التعليم  90عمر الزواج قد وصل إلى أقل من  وسيطوقد أتضح بالنسبة لإلناث أن 

سن  وسيطويرتفع . سنة 98سن الزواج لديهن إلى  وسيطأما الحاصالت على تعليم ما بعد الثانوي فقد ارتفع . الثانوي الفني

تعليمي أكبر، حيث  الزواج باطراد مع مؤشر الثروة بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، األمر الذي قد يعكس وجود مستوى

ومن ناحية أخرى فمن الممكن أن ترتبط الثروة . يتوقع أن يكون الشباب األكثر ثروة أكثر قدرة على أن يغطي تكاليف الزواج

 وسيطسنة وهو  92عمر الزواج بين الشباب المتعطلين عن العمل  وسيطويبلغ ( 1-6انظر القسم )مع توقعات مادية للزواج 

، ويمكن أن يرتبط هذا بصعوبة توفير النقود التي يتطلبها (سنة 96)عند نظرائهم من الشباب العاملين أكبر مما هو موجود 

وباالنتقال إلى الفئة العمرية للزواج فإننا يمكن أن نتوقع أن الشباب الذين يتزوجون في سن . الزواج في حالة عدم وجود وظيفة

عام قبل  فالشباب الذكور الذين تزوجوا . راء المسح بسنوات قليلةأصغر يكونون أصغر من الشباب الذين تزوجوا قبل إج

أما بين . 9072و 9070سنة للشباب الذين تزوجوا بين عام  92 وسيطسنة، بالمقارنة  97سن زواجهم  وسيطكان  9002

والفترة من  9070إلى  9002، وفي الفترة من 9002عام  قبلسن الزواج ألولئك الذين تزوجوا  وسيطالشباب اإلناث فقد زاد 

 .على التوالي 91، إلى 98إلى  72، زاد من 9072إلى  9070
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 9002و 9002سنة في عامي  92-93الزواج المبكر وفقًا للنوع، الشباب في الفئة العمرية  2-6جدول 

 نسب الزواج قبل سن

 سنة 92-92الشباب في الفئة العمرية 

 9072 ذكور 9002 ذكور
 إناث

9002 

 إناث

9072 

72 077 077 876 771 

76 077 077 178 279 

71 772 071 9872 9777 

90 171 976 2179 2276 

 

 Lee-Rife)ولقد أتضح أن الزواج المبكر يؤثر تأثيرا  بالغا  على صحة المرأة الصغيرة وعلى النواتج االجتماعية االقتصادية 

etal.9079) . وكما دلت هذه األنماط لوسيط سن الزواج، فإن الزواج المبكر في مصر يعد ظاهرة تتركز بين الفتيات الصغار

، والذين 9072و 9002في مسحي  92-92نسبة الشباب المتزوج من أعمار ( 2-6جدول )ولقد قارنا في . في بعض المناطق

تزوجوا في فئات عمرية معينة 
9

بين ( أو أقل% 077)سنة متواضعة  71ل السن القانونية وهي فبينما كانت المعدالت قب. 

قد تزوجن  9072في  92-92من اإلناث المتزوجات في الفئة العمرية % 1,7، نجد أن 9072الشباب الذكور المتزوجين في 

لمقارنة وبا(. وهو السن القانونية للزواج في مصر. )سنة 71قبل سن % 7,97سنة، و 76قبل سن % 9,2سنة، و 72قبل سن 

. ، فإن هذا يمثل تراجعا  في انتشار الزواج المبكر بين اإلناث الصغار9002في  92-92بالشباب المتزوج في الفئة العمرية 

من اإلناث % 178سنة والذي تناقص بمعدل النصف من  76ويصدق ذلك على وجه الخصوص على الزواج المبكر قبل سن 

9072في % 279إلى  9002ام في ع 92-92المتزوجات في الفئة العمرية 
8

   . 

سنة وفقًا للفئة العمرية  01سنة والالتي تزوجن قبل سن  92-93النسبة المئوية المتزوجات في الفئة العمرية  9-6شكل 

 والمنطقة

 

                                                           
9
 .لقد حصرنا هذا التحليل في الفئة العمرية األكبر وذلك لتجنب الوصاية 
8
سنة في  71سنة إلى  76ثمة احتمال هنا لوجود عدم دقة في اإلخبار عن السن الفعلي للزواج، حيث أن السن القانونية لزواج اإلناث قد تغير من  

عن أنهم  وإذا ما كان المستجيبون في مسح النشء والشباب أكثر وعيا  بهذا التغير بمرور الوقت، فإنهم سوف يكونوا أكثر ترددا  في اإلخبار. 9001

 .تزوجوا قبل هذا السن القانونية الجديدة
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عاليا   وإذا ما حاولنا أن نتقدم خطوة بأن نفصل هذه المعدالت للزواج المبكر حسب الخصائص الخلفية، فإننا سوف نرى تركيزا  

الشكل )كما يوضح . 9002للزواج المبكر بين البنات في المناطق الريفية، وخاصة في صعيد مصر، كما كان الحال أيضا  في 

والالئي يقطن في ريف الصعيد قد تزوجن  92-92من اإلناث المتزوجات في الفئة العمرية  %8878، فإن هناك نسبة (6-9

ومع ذلك فإن . من أولئك الالئي يقمن في المحافظات الحضرية والدلتا% 70ل من سنة، وبالمقارنة بنسبة أق 71قبل سن 

الوجه القبلي  حضرتوضح مرة أخرى أن انتشار الزواج المبكر قد تقلص في كل المناطق فيما عدا  9002المقارنة مع مسح 

قد وجدت في  9072وعام  9002م سنة بين عا 71فأكبر معدالت التراجع في نسبة النساء الصغار الالئي تزوجن قبل سن .

 .ريف الوجه البحري والمحافظات الحدودية، وهى المناطق التي يسود فيها الزواج المبكر

والالئي  9072في %( 2271) 92- 92وباإلضافة إلى هذه التوجهات اإلقليمية، فإن حوالي نصف اإلناث في الفئة العمرية 

انظر )تفعة نسبيا  بالمقارنة بنسبة اإلناث األميات في هذه الفئات العمرية سنة كن أميات، وهي نسبة مر 71تزوجن قبل سن 

المبكر لإلناث في المناطق الريفية، حيث تنخفض المستويات التعليمية، ولكنه )ويرجع ذلك إلى تركز الزواج (. الفصل الثالث

وجن يملن إلى االنسحاب من المدرسة، وبالعكس فإن يكشف أيضا  اآلثار الوقائية للتعليم فيما يتعلق بالزواج، فاإلناث الالئي تز

  .(Brady et al 9001)الالئي يبقين في المدرسة أقل إحتماال  أن يتزوجن مبكرا  أولئك 

 الشباب المتزوج ئصخصا 6-2

حيث  ،اإلناث علي خاص بشكل ويصح ذلك. بينهما العالقة طبيعة على مهمة انعكاسات لها يكون قد الشباب زواج إن خصائص

يكون كل ذلك  قد وأزواجهن إلناثا بين الكبير السن وفارق األصهار، مع اإلقامة في والمشاركة األقارب، أحد من الزواج أن

تم وضعها ما بين جولتي مسح النشء  التي الفئات العمرية الجديدة للزواج على وباالعتماد .استقاللية اإلناث بانخفاض مصحوب ا

 .بدراسة مسارات التغير في هذه العوامل لدي الشباب المتزوجين القسم هذا والشباب في مصر، يقوم

تراجعت نسبة  وبشكل عام، .الجنسين كال من الشباب أو زواج القرابة، بين الزواج بين األقارب، ومع مرور الوقت يتراجع

 تزوجين بأحد األقارب فيكانوا م الذين من٪ 8872بنسبة  بالمقارنة٪ 9172 إلى 9072الشباب المتزوجين من األقارب في عام 

في الفئة  الشباب ومن بين(. 8-6 الشكل) األكثر حداثة الزيجات بين األقارب زواج في االنخفاض مع ذلك ويتوافق. 9002 عام

 مع مقارنة األولى، الدرجة من ألقارب األقارب زواج من٪ 2672 ، جاءت نسبة9072 عام في سنة، 92-72 من العمرية

 .نوعباختالف ال األقارب من الدرجة األولي زواج نسبة ولم تتباين. 9002 عام في٪ 2279

 انتشار زواج األقارب، وفقًا لفئات الزواج والنوع  3-6شكل 
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 نسبة 9072حيث تزوجت في عام  الالتي تزوجن في سن مبكر، الفتيات بين شيوعا األكثر هو من األقارب وكان الزواج

كان  المنطقة، وحسب. من أحد األقارب عاما 76 سن قبل الفتيات من٪ 8878 وتزوجت عاما، 71 سن قبل الفتيات من٪ 8277

 الزيجات جميع من٪ 2972 األخيرة، كانت وفي هذه الحدودية؛ والمحافظات مصر صعيد في انتشارا األكثر هو األقارب زواج

 المناطق في شيوعا األكثر أيضا هو األقارب كما كان زواج(. الملحق في 9-6أ والجدول ،2-6 الشكل) زواج من أقارب

ا كانوا أقل. األقارب من الزيجات ثلث من يقرب كان ما حيث الريفية،  من للزواج عرضة كما يتضح أن الشباب األعلى تعليم 

 كانوا ممن٪ 8979 بنسبة بالمقارنة األقارب ن منيمتزوج٪ 7671 الجامعية كانت نسبة الشهادة أكملوا فمن بين الذين األقارب،

 أن من الرغم فعلى ،وأخيرا  . من األقارب للزواج عرضة أكثر الثروة أدني مستويات في وكان الشباب. 9072 عام في أميين

 في الوقت الراهن؛ حيث كان الشباب زيجات بين شيوعا أقل أصبح إال أنه الشباب، بين جدا اشائع   زال ما األقارب زواج

 قبل تزوج الذين من٪ 8071 في مقابل األقارب، أحد متزوجين من 9072و 9070 عامي بين المتزوجين الشباب من٪ 9272

وهم  تزوجوا الذين فالشباب التقدم في عمر عينة المسح، إلى راجعا يكون قد هذا أن نالحظ أن المهم فمن ذلك، ومع. 9002 عام

 .األقارب بأحد يتزوجوا أن احتماال أكثر كانوا في سن صغيرة

 زواج األقارب، وفقًا للمنطقة والنوعانتشار  2-6شكل 

 

 الزوجبين  العمرية الفجوة وكان وسيط ؛سنة 279 أكبر من الزوجة بحوالي ،9072فى زيجات الشباب عام  الزوج كان

كان  ،2-6 الشكل كما هو مبين فيو. المتزوجين الشباب الذكور بين سنوات 2و المتزوجات اإلناث بين سنوات 2 والزوجة

 ةعشرأكبر ب الزوج وكان سنة، 70-6 أكبر من الزوجة بسنوات تتراوح ما بين الزواج حاالت من٪ 80 من أكثر الزوج في

 زيجات في تواترا أكثر الزوجين بين كبيرةالسن ال فجوات وكانت. الزواج حاالت من٪ 272 في من الزوجة أكثر أو سنوات

أو زوجة تكبره / الشباب الذكور قد تزوجن بزوج  من٪ 870 من أقلب مقارنةمن اإلناث ٪ 7870 حيث كانت أكثر من ،اإلناث

 الالتي الفتيات بين عاشيو أكثر الزوجين بين العمرية الكبيرة فجواتال كانت األقارب، زواج مع الحال هو كماو. سنة 77بـ( ها)

من الفتيات الالتي % 9071سنة و 76 سن في الالتي تزوجن الفتيات من٪ 9972 أزواج كانحيث  ؛تزوجن في سن صغيرة

فقد وجد هذا الفارق العمري الكبير  لمنطقة،ل اما بالنسبة. و أكثر، أو عاما بأحدي عشر تزوجن في سن الـثامنة عشر أكبر منهن

 .في السن الصغيرة بين اإلناث الزواجينتشر  حيث ،من الوجهين القبلي والبحري الريفية المناطق في بين الزوجين
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 سنة 33إلي  03 من أعمارهم تتراوح الذين لشبابل والزوجة زوجال بين وفقًا للفجوة العمرية الزواج توزيع: 3-6 الشكل

 9002 عام في

 

 

ا مصر في الزواج أنبيانات مسح النشء والشباب  تظهرو  الذكور الشباب من٪ 8977 أفاد بينماف. عائليا   تقليديا يعد زواج 

كما أوضحت (. 8-6أ الجدول) ذلكب اإلناث من فقط٪ 972 نسبةأفادت  الزواج، عندعائلتهم  مع يعيشون أنهم المتزوجين

٪ 7771و لإلناث٪ 8979 م؛ بلغت هذه النسبأزواجه عائلة معالذين يعيشون  المتزوج الشباب بين متقاربة نسبالبيانات وجود 

 عند مستقل بشكل تعيش - اإلناث من٪ 6272 و الذكور، من٪ 2670 المتزوج الشباب من العظمى الغالبيةوتعيش . للذكور

المتزوج في  الشبابب مقارنة تهعائل مع للعيش عرضة أكثر وكان الشباب المتزوج في سن صغيرة، وال سيما الذكور،. الزواج

 بنسبة مقارنة الزواج بعد عائلتهم مع سنة 92-71 من العمرية الفئة في المتزوجين الذكور من ٪8271 سن كبيرة؛ حيث يعيش

 بعد الزوج عائلة مع للعيش المدن شباب من عرضة أكثر أيضا الريف شباب كانو. 82-80 من العمرية الفئة في٪ 9178

وكان . الزواج بعد مستقل منزل في للعيش احتماال األكثر العشوائية المناطق في يعيشون الذين الشباب كان حين في الزواج،

في ذلك  غرابة وال مستقل، بشكل للعيش عرضة أكثرالشباب ذوي المستويات التعليمية المرتفعة ومن مستويات عليا من الثروة 

 ثلثي على قليال يزيد ماوكان هناك . منفصلال السكن تكاليف تحمل على القدرةب واالقتصادي االجتماعي الوضع حيث يرتبط

 .الزواج عند مستقل بشكل يعيشون اإلناث من %1077و الثروة الُخميس األعلى منفي  الذكور الشباب( 6171٪)

 الحياةمقابلة واختيار شريك  6-3

 فهناك بين الشباب المتزوج نسبة (.672جدول أ) .شبكةالعالقات اإلجتماعيةالزواج بين الشباب عن طريق  تنسيقحدث يغالبا 

األقارب )عبر شبكات أوسع % 2872، و(األصدقاء والمعارف)قابلوا شريكهم عبر شبكات العالقات الشخصية ممن % 2971

قاطني المدن في لقاء بين الشباب األكثر تعليما وغنى و شبكات العالقات الشخصية كانت أكثر انتشارا  ولقد كانت (. والجيران

تشارا  بين الفئات األقل تعليما واقل في المستوى المادي وقاطني المناطق الشريك بالمقارنة بشبكة األقارب والتي كانت أكثر ان

من الشباب % 2671 فإن( 6-6شكل )كما يبين  ،على سبيل المثال اص في الصعيد والمحافظات النائية،العشوائية، بشكل خ

 .متعلمالغير من الشباب % 8278بنسبة بالمقارنة انهم قابلوا شريكهم في العمل او في المدرسة،  ذكرواأصحاب التعليم الجامعي 
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 9002شريكهم، حسب المستوى التعليمي،  33-03كيف قابل الشباب المتزوج في سن : 6-6شكل 

 

من الشباب المتزوج قالوا % 8977والشباب عن من اتخذ القرار النهائي بخصوص زواجهم،  ءعندما تم سؤال عينة مسح النش

قد أخر  اقالوا إن شخص  % 9279اتخذوا القرار باالشتراك مع شخص اخر، و% 8171انهم اتخذوا القرار النهائي بأنفسهم، 

أنهم لم يكن لهم رأى بخصوص زواجهن؛  إفادةكثر ن األوكانت اإلناث ه(. 672جدول أ)انفرد باتخاذ هذا القرار بالنيابة عنهم 

. انفرد باتخاذ القرار نيابة عنهمبأن هناك شخصا أخر المتزوجات لإلناث% 8172وج، بالمقارنة بـ من الشباب المتز% 7279

% 8279 ففي حين أقرأخر بالنيابة عنهم بخصوص زواجهم؛  شخصالن يقرر  ةكان الشباب األصغر سنا أيضا أكثر عرضو

% 9272 أقرت بنفس الشئ نسبةلم يكن لهم رأى في قرار زواجهم، ( اإلناثاغلبهم من )عام  71-78ن الشباب المتزوج بين م

الشباب األقل تعليما واألكثر فقرا كانوا اقل احتمالية ان يتخذوا قرار زواجهم . عام 82-80من الشباب المتزوج بين سن 

 .بأنفسهم

 واجيةعالقات الشباب الز( جودة)نوعية  6-6

 أن يمكن التيو جيةاالزو الشباب عالقات نوعية حول األسئلة من موسعة مجموعة أيضا 9072تضمن مسح النشء والشباب 

في الفئة العمرية  المتزوج الشبابوبشكل عام فمن بين . الشباب بين الشخصية واالستقاللية األسرية، لحياةل إضافية نظرة توفر

االستجابات  مجموعة) علي ذلك %9978 ووافق بشدة ومستقلة، حرة زوجية عالقة لديهم أن %2871 وافق ،سنة 82-78 من

 اإلقامة، ومنطقة التعليم مستوىل وفق ا كبير بشكل هذه العبارة مع االتفاقفقد تنوع  ذلك، ومع(. 6-6أ  الجدول في كاملةال

علي أن  بشدة يوافقون أعلى أو جامعي تعليم على الحاصل الشباب من %8977 أن حين في المثال، سبيل علىف. والثروة

يكون الشباب  أن المرجح من وكان. ذلكعلي  األمي الشباب من فقط% 7277وافقت نسبة  ومستقلة، حرةعالقاتهم الزواجية 

ا  (.1-6 الشكل) السؤال هذا على محايدين في استجابتهم األقل تعليم 
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 للحالة التعليمية   وفقًا "الزواجية بالحرية واالستقاللية في عالقتي أشعر" عبارة علي مدي موافقة الشباب: 1-6 الشكل

 

شريك " عبارة تطرح عندماو. اجيةوالز عالقتهمحول  السلبية العبارات من سلسلة على أن يجيبوا أيضا الشباب من لبوطُ 

 في انتشارا أكثروكانت عدم الموافقة علي هذه العبارة  الشباب، من %1776 ؛ لم يوافق أو لم يوافق بشدة"يحترمني ال حياتي

 سكان من% 7172و الحدودية المحافظات في الشباب من٪ 99 من أكثر نسبة كانتو. (1-6جدول أ ) الحضرية المناطق

 حياتيشريك " وهي أقوى عبارة تطرح عندماو. ه العبارةبهذ يتعلق فيما محايدة( العشوائية) رسميةال غير الحضرية المناطق

. من الشباب فقط٪ 272 أو وافق بشدة وافقو ،علي هذه العبارة الشباب من %17 ، لم يوافق أو لم يوافق بشدة"بقسوة يعاملني

 بالمقارنة ،سنة 71-78 لدي الشباب المتزوج في سن صغيرة في الفئة العمرية من%  6676وكانت عدم الموافقة أقل بنسبة 

الشباب األقل  بين من أيضا أقل عدم الموافقة علي هذه العبارة وكان. األخرى العمرية اتالفئ جميع بين من %19-10بحوالي 

ا ا واألكثر فقر   .تعليم 

. الموضوعات من عدد الشريك حول مع تواصلهم عن أيضاسنة  82-78 في الفئة العمرية من المتزوجون الشباب عندما ُسئلو

 تحدثتو ،"يوميا" أو" غالبا" الشريك مع المستقبلية مخططه الشباب من %1872 ناقش: جاءت االستجابات علي هذا النحو

 الشباب من أكبر نسبة هناككانت و. الشريك مع  دراسةال أو عن مشاكلهم في العمل %6272 األزواج منأصغر  مئوية نسبة

 أطفالهموضع  ناقشت %(1076 مماثلة ونسبة اليومية، حياتهم أمورتسير  كيفية حول تتواصل مع شريك الحياة %(1872)

 ،الشريك مع جيةاالزو الجنسية عالقاتهم قد ناقشوا أنهم المتزوجين الشباب من فقط %6678 ذكرتو. المستقبل في أو الحالي

 .األزواج بين حتى من الموضوعات الحساسة يكون قدالموضوع  هذا بأن يوحي مما

أكثر احتماال ألن يقروا بأنهم  مئوية درجة 1-9كانوا بتقديرات تراوحت ما بين  الذكور الشباب أن لالهتمام، المثير ومن

 واألكثر السن، كباروأفاد الشباب من (. 2-6 الشكل) اإلناث عليه كانت أكثر مما زوجاتهم مع الموضوعات هذهكل  يناقشون

ا لهذا  أيضا ثراء األكثرو ،تعليما  غير الحضرية المناطق في المقيمون الشباب كانو. الزواجي التواصلبأنهم أكثر تكرار 

علي األقل فجوة  هناك كانو ؛بشكل متكرر الزواجي التواصلقيامهم بهذا  لتقرير احتماال أكثر أيضا( العشوائيات) الرسمية

 .خمسةال جيةاالزو االتصاالت الموضوعات من لكل الريفية أو والحضرية العشوائية المناطق بينبمقدار سبع درجات مئوية 
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 9002للنوع،  وفقًاً  التواصل الزواجي جودة 2-6 الشكل

 

 تكاليف الزواج 6-7

ها بارتفاع سن ربط تم وقد بشكل متكرر، الشعبية للمناقشة من الموضوعات التي تطرح مصر في الزواج تكلفة يعد ارتفاع

 فيتوقع من الشباب. (Singerman 9001; Dhillon and Yousef 9002) الرشد مرحلة إلى المتعثرة االنتقاالتو الزواج

وقد أظهر مسح النشء والشباب . الزواج بعد األسرة منزل مستقلة داخل وحدة أو مستقل منزل أن يقوموا بتأسيس مصر في

 بالزواج واالحتفال الجديد للزوجين المشتركة مكان لإلقامة إنشاء تكاليف ثلثي نحو أن ،الدراسات من غيره عن فضال ،9002

قام  ،9002 مسح النشء والشباب عام في الحال هو كما. العروس على اآلخر الثلث مع تحمل العريس، كاهل على عادة تقع

. السكن باستثناء حول فئات نفقات الزواج الرئيسية، المتزوجين الشباب من بجمع البيانات 9072مسح النشء والشباب عام 

من أجل تأسيس  السلع من وغيرها الغذائية والبضائع األولية من المواد زلية،المن واألجهزة األثاث، الفئات تكاليف هذه وشملت

 سؤال تم ذلك، إلى باإلضافة(. الزفاف حفل وكذلك الخطبة حفل ذلك في بما) واالحتفاالت العروس، وجهاز جديد، مسكن

 .للعروس التي تم تقديمها المجوهرات أو قيمة الشبكة، عن المستجيبين

ا للتغير  الفئات العمرية الزواجية، عبر للزواج اإلجمالية والتكلفة الشبكة قيمة في التوجهات مقارنة ومن الممكن أن تمنحنا  فهم 

 الذين الشباب آنفا، ذكرنا كما ،ألن الحذر، بعض أنه يجب تفسيره مع من الرغم على عبر الزمن، الزواج تكاليف الذي حدث في

ا أكبر سن ا وأكثر عادةتزوجوا مؤخرا كانوا  التي تم  الشبكة قيمة إجمالي أن حقيقة فيإن هذه العوامل من المرجح أن تسهم . تعليم 

 بقيمة الشبكة في جنيه مصري، مقارنة 1000 من قليال أقل كانت 9072و 9070 عامي بين تزوجوا الذين الشباب ذكرها بين

 الذين الشباب جنية بين 2000جنيه، وكانت  2000كانت حوالي والتي9002-9002 ما بين تزوجوا الذين الشباب أوساط

 في االنتقالية الفترة خالل الجنيه قيمة يكون انخفاض أن أيضا الممكن فمن ذلك، ومع(. 70-6 الشكل) 9002 عام قبل تزوجوا

 فقد متوقع، هو وكما. الحقيقية القيمة حيث من الواقع في قد ارتفعت النفقات أن أو للشبكة، المدفوع الثمن على قد أثر مصر

 فقرا األكثر الشباب أوساط في جنيه 2000 حوالي من ،(70-6 الشكل) الثروة مستويات مع أيضا قيمة الشبكة إجمالي ارتفع

 تقدم مع انخفضت المقابل، في ولكن، التعليم، مع عموما الشبكة قيمة زادت كما. ثراء الشباب األكثر جنية بين 1200 إلى

 أولئك بين جنيه 2000 من أقل مقابل في 71-78 بين أعمارهم تتراوح الذين أولئك بين جنيه 1000 من أكثر فكانت العمر،

  .(في الملحق 2-6الجدول أ انظر)سنة فأكثر  80في عمر  الذين
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 وفقًا للثروة ،33-03 بين أعمارهم تتراوح الذين التي تم ذكرها بين الشباب العروس شبكة متوسط تكلفة 00-6الشكل رقم 

 الزواج وسنة

 
 وفقًا للثروة 33-03 بين أعمارهم تتراوح الذين للزواج التي ذكرها الشباب اإلجمالية التكلفة متوسط 00 -6الشكل رقم 

 الزواج وسنة

 

 بين( والشبكة السكن باستثناء) للزواج اإلجمالية التكلفة زيادة 77 -6الشكل  يظهر الشبكة، قيمة التوجهات في غرار على

جنية بين أولئك  20،000 من يقرب ما إلى 9002 عام قبل المتزوجين 92،000 حوالي من األكثر حداثة، الشباب زيجات

 الزيادة من وضوحا أكثر للثروة وفق ا للزواج اإلجمالية التكلفة في الزيادة وكانت. 9072 - 9070 من الذين تزوجوا في الفترة 

 الزواج تكاليف فقد كانت. الجديد حول مسكنهم المادية للشباب التوقعات في التباين اتساع تعكس قد والتي الشبكة، قيمة في

 ويتوافق هذا. (2-6جدول أ)األميين  الشباب تكاليف الزواج لدى ضعف من أكثر أعلى أو جامعي تعليم الحاصلين على للشباب

 على المزيد ينفقون وبالتالي الزواج، عند مستقل عيشون بشكلالذين ي هم واألكثر ثراء المتعلم الشباب أن النتائج السابقة من مع

 .منفصلة تأسيس إقامة
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سأل مسح النشء والشباب المشاركين عن  المصري، عند الشباب الزواج أجل من االدخار الذي يمثله الكبير للعبء نظراو

 9072 عام كان الشباب في ،79-6الشكل  في مبين هو وكما. محاولتهم الزواج في الشباب تواجه التي للمشكالت تصوراتهم

 الشباب عام مع التي تمثل مشكالت بالمقارنة العوامل من إدراكا لمجموعة أكثر كانوا( 92-72 بين أعمارهم تتراوح الذين)

اال  %10 حواليكانت  كال المسحين، عبر النسبة المئوية المتعلقة باإلسكان كانت متشابهة تقريبا أن من الرغم وعلى. 9002

ا أكثر كانوا 9072 عام الشباب فيأن   ارجحية للقول أكثر أيضا وكانوا. كمشكلة الزواج من تكاليف األخرى للمكونات إدراك 

 بشكل مهم أمر وهو وفي ضوء العمل،. جدا مرتفعة المتعلقة بالزواج المادية توقعاتهم أن أو ،"شيء كل يريدون" الشباب أبن

 9072عام  الشباب من بكثير أكبر نسبة أشارت للزوجية، والتأسيس الزواج االدخار من أجلعلى  الشباب الذكور لقدرة خاص

من  الوظائف استقرار عدم أن 9002 عام في الشباب من %7072 قال حين ففي المثال، سبيل على. مشكالتإلى  عدد من ال

 يعكس وربما. الشباب من %92 إلى 9072 عام بحلول الزواج، ازدادت هذه النسبة المشاكل التي تواجه الشباب المقبلين على

 .الرابع الفصل في نوقش كما االنتقالية، الفترة خالل للشباب العمل سوق ظروف االنخفاض هذا

التي يواجهها  حول المشاكل 9002و 9002في عامي  ،92-03 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب تصورات 09-6الشكل 

  الزواج، محاولة في الشباب

 
 الممكنة حول الحلول 9002و 9002في عامي  ،92-03 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب تصورات 03-6الشكل 

  الزواج محاولة في التي يواجهها الشباب للمشاكل
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 ممن وافق على أن أكبر بنسبة 9072 عام في الزواج على المقدم الشباب تواجه التي األكبر بالمشكالت الشباب قلق وارتبط

 التي اقترحت الدعم الشباب نسبة أن بالذكر والجدير. المشكالت هذه لمعالجة متاحة خيارات كانت المختلفة المحتملة الحلول

 ألسرة %8772 إلى %7676 من ،9072إلى عام  9002 قد زادت من عام والعريس العروس من أسر كال األكبر من المالي

ا النسبة وزادت(. 78-6 الشكل) العريس ألسرة %2972 إلى %9272ومن  العروس  المئوية، والتي كانت مرتفعة بالفعل، أيض 

ا النسبة  %.6272 إلى %2272 من للزواج، الدعم تقدم أن ينبغي الحكومة أن اعتقدوا الذين للشباب  المئوية وارتفعت أيض 

 .األسرة مع والعيش األشياء التنازل عن بعض وهي الزواج، تكاليف من لوسائل الشباب المقترحة للحد

 عدد األطفال المرغوب فيه 6-1

ا، وكما هو الحال في مسح   لألطفال المثالي دتصورهم لعدعن  بسؤال كل الشباب 9072، قام مسح النشء والشباب 9002أخير 

 شبابال بين األطفال من فيه المرغوب العدد في عامة أن النتائج قد أظهرت زيادة للدهشة، والمثير. الذي على الزوجين انجابهم

 األطفال عدد متوسط ارتفع ،92-72 سن من في الزواج لهم يسبق الذين لم الشباب بين ومن. 9002 عام مع بالمقارنة

 طفل 971 من ارتفعت العمر نفس في من المتزوجين الشباب وبين ،9072 عام في 972 إلى 9002في عام  976 من المرغوب

-6الشكل ) في مبين هو وكما(. 879هي  9072 عام في 82-78 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب كانت النسبة بين) 877 إلى

 الزوجية حالتها عن النظر بغض بين الذكورواالناث الزيادة هذه ظهرت ،(72

 وفقًا ،92-03 بين أعمارهم تتراوح الذين المتزوجين وغير المتزوجين الشباب بين األطفال المرغوب فيه عدد 02-6الشكل 

 9002و 9002 ،نوعلل

 
 اإلقامة ومناطق ومستويات التعليم الثروة، مستويات كل عبر أيضا األطفال مثبتة من فيه المرغوب العدد في الزيادة كانت

-72 بين أعمارهم تتراوح الذين الشباب المتزوج وكانت الزيادة األكبر في معدالت الخصوبة المرغوبة بين. (70-6الجدول أ)

 الحدودية المحافظات كانت حين في ،(من األطفال 872إلى  972من ) مصر من صعيد الحضرية المناطق في ملحوظة ،92

 لم الشباب الذين وارتفعت معدالت الخصوبة المرغوبة بين. المطلوبة مستقرة ظلت فيها الخصوبة التي الوحيدة هي المنطقة

 الخصوبة معدالت في الزيادة وكانت. مصر في صعيد والحضر الريف من كل طفل في 072 بمقدار الزواج، لهم يسبق

 للشباب طفل 077ونحو  المتزوجين، الشباب بين طفل 072-078بمقدار فكانت  الثروة، مستويات عبر تماما متسقة المطلوبة

 الثاني الخاصة بانخفاض انتشار نتائج الفصل مع المقلق االتجاه هذاويتفق  . األخماس معظم في الزواج لهم يسبق الذين لم

  .المستقبل في الخصوبة لمعدالت بالنسبة مهمة آثار لها تكون أن ويمكن حاليا، المتزوجات اإلناث النساء بين الحمل منع وسائل
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 الخالصة 6-2

وقد تقدمت عينة مسح النشء  الزواج، إلى المصري الشباب انتقال على واسعة بنظرة 9072يسمح مسح النشء والشباب عام 

 يبدو الزواج إلى االنتقال أن عن الفصل هذا في ويكشف التحليل. وتزوجت النسبة األكبر من المشاركينوالشباب اآلن في العمر 

أن  ضمان في تساعد أن يمكن التي والبرامج لسياساتدالئل و نتائج ل  و يوضح المصري، فئات الشباب حسب  تماما مختلف ا

 .وللشخص الذي يختارونهالمناسب في الوقت  الزواج إلى انتقال ناجحيمر الشباب بعملية 

 أن من الرغم وعلى. مصر صعيد وفي الريفية المناطق في سيما وال المبكر، الزواج لخطر عرضة مصر في اإلناث تزال الو 

 71سن  تتزوج قبل زالت ما كبيرة ةالنساء، فإن نسب من سنا األصغر الفئات بين تراجع أنه يبدو المبكر الزواج انتشار معدل

 ولذلك،. زواجهن قرار في رأي نله يكن لم أنهن ذكرن المتزوجات اإلناث ثلث من فإن أكثر ذلك، إلى باإلضافة. القانونية سنة

 . المتعلق بمتي يتزوجن وبمن قرارال في اتخاذ اإلناث حق حماية وضمان المبكر، الزواج لمنع مستمرة برامج إلى حاجة هناك

حيث كان . نسبيا ينتقلون إلى الزواج بشكل متأخر ،الذكور وبخاصة تعليما، األكثر الشباب من عدد هناك نفسه، الوقت وفي

ومع ذلك ال زال . أواخر العشرينيات وأوائل الثالثينيات -من انتقال اإلناث-انتقال الشباب من الذكور إلى الزواج أكثر تركيزا  

 على عالمة باعتباره للزواج االجتماعية ألهميةن اإ.سنة غير متزوجين 82 – 80ربع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 متزوجين ما زالوا غير( المحتمالت زوجاتهم وبالتالي) الشباب الرجال كان إذا ما حول التساؤل ثيرت مصر، في الرشد

 الزيجات في مستمر تزايد في تبدو والتي الزواج، تكاليف ارتفاع العوامل هذه أحد يكون قد ؟مقيدة عوامللوجود  أم مباختياره

وتدل النسبة المرتفعة للشباب الذين ذكروا أن  (.الحق وقت في يتزوجون الذين الشباب من الفرعية المجموعات بين أو) الحديثة

، تدل على أن الشباب يشعرون على نحو متزايد بضغط تكاليف 9002الشباب يواجه مشكالت في محاولة الزواج بالمقارنة بعام 

الزواج من الناحية ومن ثم فإن اتخاذ تدابير لتسهيل . الزواج تحت الظروف االقتصادية الصعبة التي سادت أثناء الفترة االنتقالية

 .المادية بالنسبة للشباب ربما يكون بداية لضمان انتقال ناجح إلى مرحلة الرشد

 وخصائص االجتماعية، والحالة ،النوع حسب في إنجابه بشكل عام تقريبا الشباب يرغب الذين األطفال عدد فقد ارتفع ،وأخيرا  

 الحمل منع وسائل استخدام الخاصة بانخفاض مع النتيجة النتيجة المقلقةهذه  وتتفق. 9002 عام منذ األخرى، االجتماعية الخلفية

يمكن  التي اآلليات بعض فهم أجل من التحقيق من مزيدا تتطلبوان كانت  ،(الثاني الفصلأنظر ) حاليا المتزوجين الشباب بين

 المرغوبة الخصوبة معدالت في الزيادة هذه كانت وإذا 9002أن تجعل الشباب راغبا في أسر أكبر مما كان عليه الحال في 

 Krafft and :المثال سبيل على انظر،) الوطنية التنمية مؤشرات من متنوعةاثبتت أنها اتجاه طويل األمد، فسوف يكون له آثار 

Assaad 9072 )،  األسرة بتنظيم المتعلقة والمعلومات التعليم على الحصول فرص إلى تحسين الشباب حاجة إلى يشيركما. 
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 حقمالال

 

، وفقاً للخصائص الخلفية، 33-30و 92-93متوسط العمر عند الزواج بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  0-6جدول أ 

9002 

 82 -80الشباب في الفئة العمرية  92-92الشباب في الفئة العمرية   

 

 االجمالي اناث ذكور االجمالي اناث ذكور

 المنطقة

 92 97 91 98 97 92 المحافظات الحضرية      

 98 97 96 99 97 92 حضر الوجه البحرى

 99 90 96 99 90 92 ريف الوجه البحرى

 98 97 92 92 97 96 حضر الوجه القبلى

 97 72 92 97 72 92 ريف الوجه القبلى

 98 97 92 99 90 92 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 

 92 97 91 98 97 92 حضر      

 97 72 92 97 72 92 ريف

 98 90 92 99 97 92 مناطق عشوائية

 التعليم

 90 72 92 72 71 92 أمى      

 71 71 92 90 72 92 يقرأ ويكتب

 97 72 92 97 71 92 االبتدائى

 90 71 99 97 90 92 االعدادى

 92 72 96 99 90 92 الثانوية العامة

 99 90 92 99 90 92 الثانوية الفنية

 92 98 96 98 90 96 معهد فوق المتوسط

 96 98 91 92 98 92 جامعى فأعلى

 الحالة العملية

 92 90 96 92 97 92 يعمل      

 98 97 92 97 72 92 ال يعمل

 90 90 92 90 90 92 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة

 90 72 92 90 72 92 األدنى      

 99 90 92 99 90 92 المستوى الثانى

 99 90 92 97 90 92 المستوى المتوسط

 99 90 96 98 90 92 المستوى الرابع

 92 99 91 92 99 92 األغنى

 الفوج

      9070-9072 92 98 92 92 91 92 

9002-9002 99 72 90 92 98 92 

 72 72 97 71 71 72 9002قبل عام 

 99 90 96 99 90 92 االجمالي

 7،187 7،012 626 7،187 7،716 222 حجم العينة
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-03انتشار زواج األقارب وفقاً للخصائص الخلفية والزواج الجماعي، ويتراوح عمر الشباب بين الفئة العمرية  9-6جدول أ 

33 ،9002 

 االجمالي االناث الذكور 

 العمر

   78-71 070 8177 8678 

71-92 8278 9171 9272 

92-92 9872 9177 9271 

803 9677 9177 9179 

 المنطقة

 7271 7171 9972 الحضريةالمحافظات    

 7978 7777 7272 حضر الوجه البحرى

 7171 7172 7676 ريف الوجه البحرى

 2077 2972 8678 حضر الوجه القبلى

 2272 2272 2978 ريف الوجه القبلى

 2972 2078 2276 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 

 9970 9777 9878 حضر   

 8079 8776 9178 ريف

 9979 9077 9271 مناطق عشوائية

 التعليم

 8979 8870 9270 أمى   

 2771 2772 2971 يقرأ ويكتب

 8771 8777 8971 االبتدائى

 8772 8271 9970 االعدادى

 9772 9770 9979 الثانوية العامة

 9170 9176 9171 الثانوية الفنية

 9977 7171 9171 معهد فوق المتوسط

 7671 7178 7677 جامعى فأعلى

 الحالة العملية

 9672 8779 9272 يعمل   

 7176 7272 9978 ال يعمل

 9172 9172 8776 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة

 8678 8172 8872 األدنى   

 8772 8978 9271 المستوى الثانى

 9171 9179 9172 المستوى المتوسط

 9271 9276 9872 المستوى الرابع

 7277 7276 7178 األغنى

 الفوج
   

9070-9072 9279 9276 9272 

9002-9002 9172 9278 9171 

 8071 8072 8879 9002قبل عام 

 9172 9178 9677 االجمالي

 7،890 222 866 حجم العينة
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 9002، 33-03مكان اإلقامة عند بداية الزواج، وفقاً للخصائص الخلفية والزواج الجماعي، ويتراوح عمر الشباب بين الفئة العمرية  3-6جدول أ 

 
 (لوحدهم)يعيشون مستقلين  مع حد تاني الزوجة/مع أسرة الزوج أسرتها/مع أسرته

 
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 العمر
        

78-71 
 

276 
 

8877 
 

070 
 

6972 

71-92 8271 972 272 8071 070 072 2271 6672 

92-92 8272 877 7770 8878 078 072 2971 6879 

803 9178 776 7972 8977 077 071 2171 6276 

 المنطقة
        

 1178 6170 072 078 7678 7071 272 9970 المحافظات الحضرية

 1172 1271 079 070 7777 7772 071 7872 حضر الوجه البحرى

 6171 2171 071 072 9276 7977 771 9171 ريف الوجه البحرى

 6177 2071 779 070 8079 271 072 2872 حضر الوجه القبلى

 2179 2970 079 070 2271 7279 971 2871 ريف الوجه القبلى

 1277 2971 071 070 9971 671 972 2076 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
        

 1272 2271 078 079 9072 7079 871 9272 حضر

 2177 2772 072 079 8279 7971 979 8277 ريف

 1279 1978 770 070 279 270 076 7171 مناطق عشوائية

 التعليم
        

 70070 8171 2970 072 071 7870 2272 2171 أمى

 2277 2976 070 070 8271 7878 779 2279 يقرأ ويكتب

 2172 2272 071 070 8270 7871 972 8678 االبتدائى

 2870 2671 071 070 2976 7872 871 9272 االعدادى

 1877 2776 070 070 9271 7872 979 2272 الثانوية العامة

 6178 2271 072 079 9278 7971 970 8772 الثانوية الفنية

 1670 1072 070 070 7972 7878 772 7678 معهد فوق المتوسط



711 

 

 
 (لوحدهم)يعيشون مستقلين  مع حد تاني الزوجة/مع أسرة الزوج أسرتها/مع أسرته

 
 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 1271 6179 072 072 7870 672 970 9272 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
        

 6171 2170 072 077 9171 7970 879 8770 يعمل

 1972 8172 070 276 9672 271 777 2879 ال يعمل

 6279 2171 072 070 8972 7778 972 2070 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
        

 2172 2770 777 078 2176 7279 772 2872 األدنى

 2176 2279 078 070 8172 7777 876 2271 المستوى الثانى

 6271 2177 076 078 8778 7979 972 8072 المستوى المتوسط

 6272 6878 079 072 9179 7776 979 9271 المستوى الرابع

 1077 6171 078 070 7171 271 772 9972 األغنى

 6272 2670 072 079 8979 7771 972 8977 االجمالي

 9،701 182 72 8 260 728 62 810 حجم العينة

 



712 

 

بزوجاتهن وفقاً للخصائص الخلفية والزواج الجماعي،  33-03كيف التقى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  2-6جدول أ 

9002 

 
 األقارب الجيران المدرسة/ العمل 

الشبكات 

 الشخصية
 آخر

 النوع
     

 071 8272 9271 8770 870 ذكور

 772 2272 9179 9872 972 اناث

 العمر
     

78-71 779 9272 8678 8272 976 

71-92 977 9276 9272 2772 777 

92-92 872 9671 9272 2879 779 

80-82 972 9271 9177 2876 779 

 المنطقة
     

 071 2879 7271 8779 278 المحافظات الحضرية

 779 2171 7978 9871 270 حضر الوجه البحرى

 771 2178 7176 8072 772 ريف الوجه البحرى

 072 2772 2077 7270 976 حضر الوجه القبلى

 777 8772 2278 9777 772 ريف الوجه القبلى

 079 9679 2972 9272 779 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
     

 072 2870 9970 9277 270 حضر

 772 2076 8070 9679 771 ريف

 072 2679 9979 7171 872 مناطق عشوائية

 التعليم
     

 772 8278 8978 9677 072 أمى

 972 8276 2771 9778 070 يقرأ ويكتب

 772 8171 8772 9672 776 االبتدائى

 779 2771 8772 9271 072 االعدادى

 070 2671 9772 8072 772 الثانوية العامة

 779 2879 9171 9670 771 الثانوية الفنية

 070 2277 9977 9871 279 معهد فوق المتوسط

 778 2671 7672 9178 178 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
     

 071 8272 9676 9176 277 يعمل

 876 2172 7176 9171 970 ال يعمل

 772 2278 9172 9277 771 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
     

 772 8670 8672 9276 776 األدنى

 770 8172 8772 9171 772 المستوى الثانى

 770 2277 9171 9276 972 المستوى المتوسط

 778 2872 9271 9176 972 المستوى الرابع

 772 2271 7171 9276 272 األغنى

 0.9 29.7 97.2 96.0 9.7 االجمالي

 60 9000 0921 0932 007 حجم العينة



720 

 

من الذي اتخذ القرار النهائي في اختيار زوجاتهن،  33-03نسبة الشباب المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين  3-6أ  جدول

 9002وفقاً للخصائص الخلفية والزواج الجماعي، 

 
 حد تاني بنفسي

قرار مشترك مع 

 األهل

 النوع
   

 8771 7279 2277 ذكور

 2972 8172 9079 اناث

 العمر
   

78-71 9678 8279 8272 

71-92 9677 8276 8272 

92-92 8971 9270 8179 

803 8272 9272 8270 

 المنطقة
   

 8279 7277 2071 المحافظات الحضرية

 2272 9276 9670 حضر الوجه البحرى

 8871 8972 8871 ريف الوجه البحرى

 6879 7170 7172 حضر الوجه القبلى

 8272 8272 9278 ريف الوجه القبلى

 8271 8977 8977 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
   

 8278 7178 2872 حضر

 8678 8872 9271 ريف

 2871 9271 9072 مناطق عشوائية

 التعليم
   

 8670 2779 9971 أمى

 2771 8072 9171 يقرأ ويكتب

 8876 8072 8670 االبتدائى

 8271 8878 8072 االعدادى

 8872 9171 8172 الثانوية العامة

 2772 9170 8076 الثانوية الفنية

 2072 9872 8679 معهد فوق المتوسط

 8271 7172 2771 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
   

 8977 7172 2072 يعمل

 2271 9279 9677 ال يعمل

 2971 8178 9070 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
   

 8272 8277 9272 األدنى

 8271 9271 8072 الثانىالمستوى 

 8172 8071 8771 المستوى المتوسط

 8677 9177 8271 المستوى الرابع

 2072 9871 8271 األغنى

 8171 9279 8977 االجمالي

 7،171 7،228 7،222 حجم العينة

 



727 

 

 9002، 33-03عمر الشباب في الفئة العمرية بين ، وفقاً للخصائص الخلفية والزواج، يتراوح (0الجزء)نوعية العالقة الزوجية 6-6جدول أ 

 
 يسود تفاهم بين الزوجين مناقشة المشاكل العائلية الحرية واالستقاللية

 
 اعارض محايد أوافق اوافق بشدة

أعارض 

 بشدة
اوافق 

 بشدة
 اعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة
اوافق 

 بشدة
 اعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة

 النوع
               

 .27 .67 5272 .07. .0.7 570 .27 0572 575. 0272 .27 570 5.75 75.. 0.72 ذكور

 272 675 0075 572. 0572 .27 72. 0.76 2572 5.76 .27 675 .067 672. .557 اناث

 العمر
               

56-5. 5.72 257. 0276 .70 072 5.7. 2.72 0275 5270 072 6072 6576 0.75 .75 072 

52-02 0076 .676 057. 072 272 5575 .275 0272 275 27. 027. .072 557. 67. 27. 

0.-05 0275 .07. 5575 07. 272 5572 227. 0.76 275 572 067. .07. 0275 07. 575 

62-6. 027. ..75 057. 075 27. 5.75 .07. 0.75 27. 27. 057. .572 057. 275 272 

 المنطقة
               

 .27 072 .5.7 072. 0575 275 276 5.75 75.. 0672 272 .57 5072 272. 0272 المحافظات الحضرية

 575 270 0.72 2275 0576 .27 270 .027 072. 5.72 270 070 0575 72.. .557 حضر الوجه البحرى

 .27 676 0076 272. .557 272 675 0272 .27. 5.72 572 575 .067 75.. 5272 ريف الوجه البحرى

 .27 075 0272 2.70 0572 272 075 0.72 .2.7 0.72 272 276 0672 2.75 .627 حضر الوجه القبلى

 275 275 5570 572. 0272 .57 76. .627 .267 5.75 .27 675 0576 575. 0670 ريف الوجه القبلى

 .27 072 0272 2575 5272 .27 75. 6272 .267 5.75 .27 .57 6072 2272 0575 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
               

 .27 072 .5.7 575. 0576 .27 676 .557 072. 0672 276 .57 .5.7 .27. 0.72 حضر

 .27 272 0575 075. 0572 275 72. .0.7 .257 .5.7 272 072 .007 670. .027 ريف

 275 70. .0.7 2.72 0272 272 275 0275 572. 5276 276 570 0575 70.. 0572 مناطق عشوائية

 التعليم
               

 275 .7. 6572 2.72 .5.7 275 72. .627 2272 .507 572 272 .607 .2.7 5.75 أمى

 572 272 0672 2.72 0270 072 075 6272 2.72 5272 572 675 6275 .2.7 5275 يقرأ ويكتب

 272 270 0675 2576 0075 .57 75. 0276 2276 .5.7 .27 672 0275 675. 0570 االبتدائى

 .27 272 5572 .67. 0070 .57 272 0.75 572. 5.70 272 675 .527 572. 5272 االعدادى



729 

 

 
 يسود تفاهم بين الزوجين مناقشة المشاكل العائلية الحرية واالستقاللية

 
 اعارض محايد أوافق اوافق بشدة

أعارض 

 بشدة
اوافق 

 بشدة
 اعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة
اوافق 

 بشدة
 اعارض محايد أوافق

أعارض 

 بشدة

 .57 575 5275 575. 6572 272 072 5.72 .27. .627 272 272 .527 70.. .007 الثانوية العامة

 275 672 5575 70.. 0572 .27 75. 0675 .67. .5.7 .27 .57 0270 70.. .007 الثانوية الفنية

 272 575 .557 .227 6272 272 075 0.72 .227 0675 272 .27 .5.7 70.. .0.7 معهد فوق المتوسط

 275 .67 5670 572. 6572 275 672 5.70 .67. 0.72 276 .57 .507 672. 6075 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
               

 .27 672 .5.7 .67. .027 575 275 0575 070. 5575 .27 .57 5.72 .7.. 0.75 يعمل

 572 570 5.75 .57. 5275 072 672 0.72 .67. 5276 .27 272 .007 572. 5.72 ال يعمل

 272 675 0675 272. 0076 .27 275 .0.7 2575 .5.7 .27 672 0272 070. 0275 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
               

 576 72. .0.7 .2.7 0272 572 .7. 6075 .267 5.72 .27 .67 .0.7 .57. .527 األدنى

 272 .67 .027 2575 0072 572 272 0570 .2.7 5.72 270 .07 0272 575. 0576 المستوى الثانى

 .27 .27 0572 .07. 0276 .27 .27 0.76 .67. 5.75 570 076 0075 272. 5570 المستوى المتوسط

 .27 675 5.72 676. 0.75 .27 275 0570 675. .557 .27 572 .5.7 270. 0.75 المستوى الرابع

 272 075 5272 70.. .0.7 .27 .67 .027 672. 0070 .27 575 5.76 .7.. .0.7 األغنى

 076 972 9770 2871 9978 االجمالي
717

2 
2076 9278 272 071 9877 2772 

907

6 
871 071 

 9922 176 92 770 212 9812 222 حجم العينة
776

0 
980 81 

709

8 
9872 226 712 80 



728 

 

 9002، 33-03، وفًق للخصائص الخلفية والزواج، يتراوح عمر الشباب في الفئة العمرية بين (9الجزء )نوعية العالقة الزوجية  7-6جدول أ 

 
 زوجته بطريقة قاسية/زوجهالزوجة يعامل /الزوج غالبا ما نتجادل زوجته/الزوجة ال يحترم زوجه/الزوج

 
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة

 النوع

 6272 2572 .557 .67 275 .507 .607 .6.7 5270 672 .607 272. .57 275 072 ذكور               
 .0.7 672. .527 275 575 572 6272 6575 5.72 272 .007 272. 5572 75. 070 اناث

 العمر

               56-5. .7. 672 0275 .675 5.7. 276 507. 6270 627. 5270 276 675 0.75 2570 0.76 

52-02 07. .75 570 ..72 0.70 270 5270 6.7. 6672 5575 57. 27. 5572 .07. 0572 

0.-05 575 .72 527. .272 0.72 67. 5.70 6272 6075 5576 575 27. 507. .076 057. 

62-6. 572 .7. 5572 ..76 0.7. 272 5.72 6575 0575 572 27. 276 5.72 .07. 0.7. 
 المنطقة

 0.72 276. .507 70. 070 72. 0272 6.75 0272 5276 0575 272. 76. .7. .67 المحافظات الحضرية               
 0.72 075. 5.72 672 .27 .527 .057 6275 5572 072 0572 72.. .5.7 675 572 حضر الوجه البحرى

 .657 272. 5676 275 .27 5570 6.76 6.75 5572 .07 .027 670. .557 72. 570 ريف الوجه البحرى

 6272 2.72 .527 270 .27 5272 .657 .627 5276 .57 6276 .67. 5272 .7. .27 حضر الوجه القبلى
 0.72 .7.. 5070 275 576 .527 6570 2570 5675 670 0.72 72.. 275 75. 676 ريف الوجه القبلى

 0.72 2.76 0275 .27 572 72. .0.7 2.75 5270 .27 0672 2.75 0072 75. 570 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 

 .057 075. .507 672 .57 276 0.72 6572 .557 .7. 0.72 272. 272 .27 .07 حضر               
 0575 .07. 5075 .27 275 5275 .627 6575 .507 072 0.72 272. .527 .7. 075 ريف

 0272 2272 .557 .7. 572 5670 0.70 6676 0.75 070 .027 .27. 5.72 .7. .27 مناطق عشوائية

 التعليم

 .027 072. .027 70. .27 270 0.75 2.70 5675 072 .527 72.. 5.70 .7. 076 أمى               

 0275 075. 5.76 72. 072 5275 0.72 2672 5.72 075 .057 2272 .057 .557 576 يقرأ ويكتب
 0272 672. 5676 272 572 5575 0270 6572 .5.7 675 0.75 75.. .527 75. 070 االبتدائى

 0.72 72.. 5276 .7. 075 75. 0272 .227 5275 72. 0670 275. 5575 72. 070 االعدادى



722 

 

 
 زوجته بطريقة قاسية/زوجهالزوجة يعامل /الزوج غالبا ما نتجادل زوجته/الزوجة ال يحترم زوجه/الزوج

 
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة
اوافق 

 اعارض محايد أوافق بشدة
أعارض 

 بشدة

 6.72 .2.7 .527 072 572 5.72 0275 6.70 .507 75. 0.76 272. 575 072 072 الثانوية العامة
 0575 672. 5075 272 .27 5275 6.72 6.75 5.72 .67 0.72 .7.. 275 76. 076 الثانوية الفنية

 .607 675. .557 072 272 5272 0.72 .207 .527 672 .027 272. 72. 275 575 معهد فوق المتوسط

 6.70 2.72 5072 .07 570 5272 6072 6675 .5.7 276 6675 2572 5270 .7. 576 جامعى فأعلى
 الحالة العملية

 .607 .27. 5072 672 272 .557 6075 6.72 5.76 676 .657 572. .57 75. 072 يعمل               
 0672 .07. 76. 72. 570 .27 .6.7 6272 .527 572 0676 .07. .7. .7. 576 ال يعمل

 0.72 672. .527 272 570 575 .627 6575 5.75 272 .007 .7.. 5575 .7. 070 خارج قوة العمل
 مؤشر الثروة

 0.72 275. 5.72 72. 572 572 0.72 .227 .5.7 072 .027 575. 5.72 75. 675 األدنى               
 0.72 276. 5675 275 075 5272 0572 2275 .5.7 .27 .0.7 72.. .57 .7. 072 المستوى الثانى

 .027 .27. .5.7 .27 .27 .7. 6275 6572 5.72 .67 .057 .27. 5572 72. .57 المستوى المتوسط
 6075 572. .557 275 .27 .507 .657 6.70 .5.7 275 0.72 72.. .57 .27 572 المستوى الرابع

 6270 275. .527 672 275 5075 6.76 6276 5270 275 .627 672. .27 72. 075 األغنى

 9171 2978 7872 272 770 7072 8772 8176 7276 872 9677 2272 7071 272 977 االجمالي

 7916 9870 622 977 26 222 7822 7192 122 720 7722 9261 227 967 11 حجم العينة



722 

 

مع " يوميا"أو " في كثير من األحيان"الذين يتحدثون  33-03نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  1-6جدول أ 

 9002أزواجهن على مواضيع مختارة، 

 

خطط 

 المستقبل

مشاكل في 

العمل أو 

 الدراسة

كيف تسير 

االمور في 

 حياتك

مناقشة أحوال 

األطفال حاليا  

وأطفال 

 المستقبل

العالقة 

الحميمية بين 

 الزوجين

 النوع
     

 6277 1978 1671 1771 1171 ذكور

 6271 1276 1772 6177 1779 اناث

 العمر
     

78-71 6772 2276 1272 1971 6878 

71-92 1271 6172 1971 1277 6272 

92-92 1971 6171 1279 1072 6177 

80-82 1272 1772 1877 1779 6270 

 المنطقة
     

 6671 1076 1679 1972 1872 المحافظات الحضرية

 1872 1176 2070 1676 1171 حضر الوجه البحرى

 6272 1971 1279 1771 1176 ريف الوجه البحرى

 1871 1172 1172 6272 1670 حضر الوجه القبلى

 6876 1272 1172 2176 6270 الوجه القبلىريف 

 1776 1872 1276 1171 1077 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
     

 6671 1270 1871 1771 1878 حضر

 6278 1272 1979 6272 1772 ريف

 1270 2777 2071 1172 2772 مناطق عشوائية

 التعليم
     

 2678 1876 1277 6778 6872 أمى

 6777 1678 1271 6270 1671 ويكتب يقرأ

 6872 1278 1679 6971 6270 االبتدائى

 6872 1178 1772 6872 6671 االعدادى

 1277 1170 1272 1972 1072 الثانوية العامة

 6172 1971 1272 1770 1671 الثانوية الفنية

 6270 1772 1172 1679 1772 معهد فوق المتوسط

 1279 1277 1172 1271 1278 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
     

 6172 1972 1671 1872 1171 يعمل

 6776 1278 1172 6672 1172 ال يعمل

 6272 1270 1071 6671 1078 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
     

 2272 1976 1172 2179 6770 األدنى



726 

 

 

خطط 

 المستقبل

مشاكل في 

العمل أو 

 الدراسة

كيف تسير 

االمور في 

 حياتك

مناقشة أحوال 

األطفال حاليا  

وأطفال 

 المستقبل

العالقة 

الحميمية بين 

 الزوجين

 6672 1271 1972 6271 1070 المستوى الثانى

 1079 1878 1270 1878 1172 المستوى المتوسط

 6279 1879 1278 1876 1172 المستوى الرابع

 6278 1971 1676 1277 1279 األغنى

 6678 1076 1872 6272 1872 االجمالي

 8098 8668 8111 8719 8822 حجم العينة

 

  



721 

 

تكلفة الشبكة والتكلفة اإلجمالية للزواج، وفقاً للخصائص الخلفية، والزواج، يتراوح عمر الشباب في متوسط  2-6جدول أ 

 9002، 33-03الفئة العمرية بين 

 
 التكلفة االجمالية للزواج الشبكة

 النوع
  

 88،270 2،221 ذكور

 89،270 2،219 اناث

 العمر
  

78-71 1،881 82،228 

71-92 6،212 86،921 

92-92 2،102 88،212 

803 2،120 80،822 

 المنطقة
  

 28،229 2،008 المحافظات الحضرية

 26،012 6،729 حضر الوجه البحرى

 82،990 2،200 ريف الوجه البحرى

 90،221 2،286 حضر الوجه القبلى

 90،001 6،122 ريف الوجه القبلى

 (ريف/حضر)االقامة 
  

 82،201 2،098 حضر

 80،211 6،029 ريف

 التعليم
  

 97،902 2،611 أمى

 97،912 8،211 يقرأ ويكتب

 92،068 2،919 االبتدائى

 80،119 2،277 االعدادى

 81،116 6،702 الثانوية العامة

 89،187 2،267 الثانوية الفنية

 82،160 6،901 معهد فوق المتوسط

 27،222 1،921 جامعى فأعلى

 الحالة العملية
  

 88،901 6،061 يعمل

 86،876 2،672 ال يعمل

 89،222 2،202 خارج قوة العمل

 مؤشر الثروة
  

 71،712 2،922 األدنى

 96،060 2،229 المستوى الثانى

 82،712 2،269 المستوى المتوسط

 81،900 6،011 المستوى الرابع

 22،226 1،211 األغنى

 الفوج
  

9070-9072 6،222 81،219 

9002-9002 2،012 80،272 

 92،128 8،262 9002قبل عام 

 88،812 2،191 االجمالي

 8،612 2،171 حجم العينة



721 

 

 9002الخصوبة المطلوبة بين الشباب المتزوجين وغير المتزوجين، وفقاً للخصائص الخلفية والزواج، 00-6جدول أ 

 9002و

 
 متزوج حاليا لم يسبق له الزواج

 

الفئة العمرية 

72-92 ,

9002 

الفئة 

العمرية 

72-92 ,

9072 

الفئة العمرية 

78-82 ,

9072 

الفئة 

العمرية 

72-92 ,

9002 

الفئة العمرية 

72-92 ,

9072 

الفئة 

العمرية 

78-82 ,

9072 

 النوع
      

 879 877 971 870 870 971 ذكور

 879 877 972 972 972 972 اناث

 العمر
      

78-71 - - 972 - - 879 

72-71 976 972 - 972 879 - 

71-92 971 870 870 971 870 870 

92-92 976 972 972 972 879 879 

803 - - 870 - - 878 

 المنطقة
      

 971 971 972 976 976 972 المحافظات الحضرية

 870 972 976 971 971 972 حضر الوجه البحرى

 870 972 971 971 971 976 ريف الوجه البحرى

 876 872 972 879 879 971 حضر الوجه القبلى

 876 872 879 872 872 972 ريف الوجه القبلى

 879 879 879 972 972 870 المحافظات الحدودية

 (ريف/حضر)االقامة 
      

 972 972 976 971 971 972 حضر

 878 879 972 870 877 971 ريف

 877 877 971 972 972 972 مناطق عشوائية

 التعليم
      

 876 872 879 879 879 972 أمى

 878 877 870 971 972 972 يقرأ ويكتب

 878 878 971 870 870 971 االبتدائى

 879 877 870 870 870 976 االعدادى

 877 877 972 971 971 972 الثانوية العامة

 877 877 971 870 870 971 الثانوية الفنية

 877 877 971 971 971 976 معهد فوق المتوسط

 972 972 976 971 971 972 فأعلىجامعى 

 الحالة العملية
      

 879 877 971 870 870 971 يعمل

 972 971 976 971 971 976 ال يعمل

 879 879 972 972 972 976 خارج قوة العمل
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 متزوج حاليا لم يسبق له الزواج

 

الفئة العمرية 

72-92 ,

9002 

الفئة 

العمرية 

72-92 ,

9072 

الفئة العمرية 

78-82 ,

9072 

الفئة 

العمرية 

72-92 ,

9002 

الفئة العمرية 

72-92 ,

9072 

الفئة 

العمرية 

78-82 ,

9072 

 مؤشر الثروة
      

 872 872 877 879 879 971 األدنى

 878 878 972 877 877 971 المستوى الثانى

 879 879 972 972 972 971 المتوسطالمستوى 

 877 870 976 971 971 976 المستوى الرابع

 972 972 972 971 971 972 األغنى

 الفوج
      

9070-9072 - - - - 870 870 

9002-9002 - - - - 879 879 

 872 872 - - - - 9002قبل عام 

 879 877 971 972 972 976 االجمالي

 2،207 9،119 8،822 6،879 2،120 1،921 حجم العينة
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من هم شباب الثورة؟ مشاركة الشباب في األحداث 

 5120يونيو  01حتى  5122يناير  52السياسية من 
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 مقدمة 7-2
 بنظام البالد أنحاء جميع في المتظاهرون أطاح عندما - 0222األيام الثمانية عشرة منذ بداية الخامس والعشرين من يناير  أثارتلقد  

 الشباب إلى تم النظرف. والسياسة والمجتمع، اإلعالم، وسائل عبر المصري بالشباب جديدا   اهتماما   - مباركالرئيس السابق حسنى 

 وسائل استخدم الشباب. االفتراضى والواقعي ينكال الفضاء عبر السياسية العامة أنشطتهم خالل من للثورة المحفز العامل باعتبارهم

 الشوارع، في واالحتجاجات التواصل االجتماعي، وسائل ولقد تضمنت هذه الوسائل متعددة في التعبير عن مظالمهم والدعوة للتغيير،

 في الشباب مشاركة توثيق استمر ولقد. الفني للتعبير اإلبداعية واألشكال للمتظاهرين، االجتماعية وتقديم الخدمات واللجان الشعبية،

 من خالل وسائل للتحول في مصر التي اتسمت بعدم االستقرار األخرى عبر السنوات الالحقة السياسية وكذلك األحداث المظاهرات

 .مرسيمحمد  السابق بالرئيس اإلطاحة إلى أدت والتي م0220 يونيو 02 أحداث ذلك في بما اإلعالم،

ا يناير 02ثورة اندالع  في للشباب المحوري الدور كان  في الشباب مشاركة معدالت انخفاض إلى ذا ما نظرناإ سيما وال مقنع 

 من المرحلة األولىأشارت  ،0222 عام ففي. تلك الفترة فيما قبل والعمل التطوعي والتصويت في االنتخابات، السياسية، الجماعات

 21 الشباب في عمر من٪ 21 وأن نسبة مور السياسية وغير منخرطين فيها،باأل مهتمينالشباب كانوا غير  مسح النشء والشباب أن

 خمسة من وكان أقل. سياسي حزب منهم إلى المئة في واحد من أقل وينتمي السابقة، االنتخابات في صوتوا سنة هم فقط الذين 02 –

بأنهم  المئة في ثالثة من أقل وأفاد منظمة، أو جماعة في أعضاء   02-22في المرحلة العمرية من  المصري الشباب من المئة في

 .للفقراء المساعدة بشكل أساسي في تقديم وتمثلت مشاركتهم التطوعية تطوعية، أنشطة في شاركوا

ا ألنه   تالها وما يناير 02 ثورة في الوطني الصعيد على مدي تمثيل مشاركة الشباب حولقليلة  تتوافر لدينا سوي بيانات  الونظر 

 األسئلة منالضروري طرح مجموعة  كان منفالسياسية، باالنشطة من عدم االهتمام  الواضح الجذري وحول التحول أحداث، من

للشباب في الثورة، وما  الفعلية المشاركة نسبة ما هي: والتى تمثلت فى الشباب بين والسياسية المدنية للمشاركة الحالي الوضع حول

 األحداث في المشاركة عن الشباب من أدت الى عزوف الكثيرالتي  األسباب هي وما المتصلة بها، ومن الذي شارك؟ هي األنشطة

 التي واالستفتاءات االنتخابات في للتصويت احتماال أقل أو أكثر الشباب ولماذا كان ؟0222 يناير 02 مع حركة بدأت يالت السياسية

 األسئلة هذه عن لإلجابة فريدة فرصة 0222لعام  (SYPE) النشء والشبابمسح مثل   مصر؟ في االنتقالية المرحلة أثناء أجريت

 لثراء ونظرا  . مصر في االنتقالية المرحلة أثناء المدنية والمشاركة الشبابي النشاط حول جديدة صورة وتقديم الوطني، المستوى على

 في الشباب مشاركة على نركز أن الفصل هذا نحاول فيسالموضوع،  هذا جمعها من خالل هذا المسح حول تم التي البيانات

. االنتخابي والسلوك السياسي، التنظيمو الشارع، على المبنية األنشطة من وغيرها االحتجاجات وفي والعمليات السياسية، األحداث

 والسياسية االجتماعية اآلراء عن فضال االجتماعية، الفئات بين والمشاركة التطوعي العمل إلى على أن ننتقل في الفصل الالحق

 .الراهنة والقضايا األحداث من عدد حول للشباب

، تم مراجعة البند الخاص باالنخراط المدني في مسح 0222 عام منذ السياسية الساحة على طرأت التي التغيرات العديدة وبسبب

 التطوعي، العمل في المشاركة ذلك في بما المدنية، بالمشاركة المتعلقة األسئلة كبيرة من ليشمل مجموعة 0222النشء والشباب 

 حول األسئلة من جديدة مجموعة أدرجتحيث . نتخاباتاال في والمشاركة السياسية، األحزاب إلى االنتماء أو التنظيمي واالنتماء
 بيانات حول مدى على بهدف الحصول 0220 يونيو 02الى 0222 يناير 02 خالل الفترة من وقعت التي األحداث في المشاركة

 ،0222موجودة بمسح التي كانت  األسئلة من كما تم تحديث مجموعة. الخلفيات االجتماعية مختلف من الشباب بين المشاركة وأنواع

 أولدعم القضايا السياسية  كوسائل اإلعالم لوسائل الشباب استخدام مدى لقياس محاولة في اإلعالم، وسائل والمتعلقة باستخدام

 .المشاركة على لحث المواطنين كأدوات

 مع مقارنة ،االنشطة الثورية في الشباب مشاركة حول األسئلة من جديدة األول من هذا الفصل، بمجموعة وسوف نبدأ مناقشة القسم

للتعرف  0-7 القسمالى  ذلك ثم ننتقل بعد. الديموغرافية واالقتصادية االجتماعية الخصائص من متنوعة مجموعةب مشاركتهم معدالت

الكثير أدت الى عزوف  التي لألسباب نتعرض 2-7 القسم وفي الثوري، النشاط في" الشبابية االجتماعية الشبكات مشاركةعلى مدى

 الشباب مااستخدتحليال حول  2-7في القسم نقدم  اللمحة، هذه وبعد. الالحقة في األحداث أو الثورة في المشاركةعن الشباب من 

 التواصل االجتماعي، وسائل وبشكل خاص علم بالمستجدات، على والبقاء األنباء على في الحصول المعلومات من مختلفة مصادرل

 أو مباشر بشكل الشباب مدى تعرض فندرس ،1-7 القسم أما في. يناير 02ثورة  خالل واسع في اإلعالنالتي استخدمت على نطاق 

 لالنتفاضات ودعمهم الشبابتوجهات  فهم إلى 7-7في القسم  ننتقل ذلك وبعد. مصر في االنتقالية المرحلة أثناء للعنف مباشر غير

 مشاركة إلى ننتقل 1-7 القسم وفي وأخيرا ،. النظام تغيير عن أسفرتا والتي 0220 يونيو 02و 0222 يناير 02 كال من في الشعبية

 .0220-0222 االنتقالية الفترة خالل والرئاسية البرلمانية واالنتخابات الدستورية االستفتاءات من سلسلة في الشباب
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 5122يناير  52 منذ السياسي النشاط في الشباب مشاركة 5- 7
 بها عن ويعبرون السياسية بحقوقهم يطالب بها المواطنون التي الطرق في هائال   تغييرا   ،0222 يناير 02 أحداث منذ مصر شهدت

وتحليل الكيفية التي  االحتجاجات، في بالفعل التي شاركتنوعية المجموعات الشبابية التعرف على  كان من الضروريف. مطالبهم

 على الضوء من المزيد تسليط أجل منوذلك  الماضية، الثالث السنوات خالل غير المستقرة السياسية العمليات في شاركوا بها

 أن يوضحوا مدي 0222في أجري عليهم مسح النشء والشباب  من الشباب الذين لبومن ثم فقد ط  . االنتقالية الفترة هذه اتكيدينامي

والمشاركة في  في اإلضرابات وفي اللجان الشعبية، تهممشارككذلك مدى و المتظاهرين، لدعم وأنشطتهم االحتجاجات، في مشاركتهم

ا عما. يناير 02ثورة  بداية منذ مقاومة العنف أشكال من شكل أي  من شكل أي في شاركوا قد كانوا إذا كما تم سؤال الشباب أيض 

 واالتصال العرائض، وتوقيع السياسية، لألحزاب لبالما التبرع أو المشاركة ذلك في بما ،التنظيمات السياسية أو االنتخابات أشكال

 .االنتخابية الحمالت في المشاركة أو بالسياسين،

 كانت 0222المتضمنة في مسح النشء والشباب  األنشطة هذه مثل نجد أن مستوي مشاركة الشباب في أن للدهشة، والمثير

 يناير من الخامس والعشرين منذ أعاله ذكرها السالف األحداث من أي في شاركوا أنهم الشباب من% 2,7 ابلغ فلقد منخفضة،

 هذه كل بتجميع قمنا فقد السياسية، التنظيمات من أي في اشاروا الى مشاركتهم  الذين نخفاض نسبة الشبابونتيجة ال(. 2-7 جدول)

 ال تتعدى ةالسياسي اتالتنظيم من نوع أي ومع ذلك فقد ظلت نسب الشباب الذين ذكروا أنهم شاركوا في .واحدمؤشر  في األنواع

المشاركة لدي  من شيوعا األكثر الشكل وهو إلى مشاركتهم في اللجان الشعبية، الشباب فقط من٪ 1 من أكثر أشارو. فقط٪ 0,2 نسبة

من في أي  فقط من الشباب أنهم شاركوا% 0,2وعلى عكس الصورة التي رسمتها التغطية الواسعة لوسائل اإلعالم، فقد أفاد  .الشباب

 .حتى وقت إجراء المسح 0222يناير  02مظاهرات منذ ال

 الشباب بين التداخل بعض هناك النشاط، إال أنه كان من واحد نوع من أكثر في يشاركوا الشباب لم غالبية أن من الرغم وعلى

 في أيضا أنهم شاركوا االحتجاجات في شاركوا الذين الشباب ربع حوالي أفاد حيث. النشاط من المختلفة األشكال هذه في المشاركين

 أيضا   التظاهرات قد شارك في شارك الذى الشباب نصف من يقرب ما أن من الرغم وعلى. صحيح والعكس ،التنظيمات السياسية

 في يشاركوا لم أنهم للجان الشعبية انضموا الذين أولئك من٪ 22حيث ذكر أكبر، كانت األخيرة المجموعة إال أن اللجان الشعبية، في

 تنطوي التي األحداث أو أو في اإلضرابات المحتجين، لمساعدة أنشطة فيأنهم شاركوا  الشباب من٪ 2من  أقل ذكر كما. التظاهرات

 .النشاط من األنواع هذه كل نوع من حول أخرى نتائج أية نقدم العينة فلن حجم لصغر ونظرا   العنف، على

خصائص ال، وفقا لنمط المشاركة و5122مشاركة الشباب في النشاط الثوري منذ الخامس والعشرين من يناير  2-7الجدول 

 (نسبة مئوية)الخلفية االجتماعية 

 النوع  أية مشاركة تنظيم سياسي لجان الشعبية تظاهر
 ذكر 1,11 9,1 8,11 7,1
 أنثي 5,1 5,0 5,0 9,0

 العمر
1,1 2,4 5,0 1,5 11 -17  
5,1 4,6 7,1 0,8 18 – 24 
1,1 2,7 5,1 1,8 25 – 29 
1,1 0,7 9,0 7,7 10 – 15 

 المنطقة
 المحافظات الحضرية 9,11 0,2 1,11 0,4
 حضر وجه بحري 1,8 0,2 2,7 5,1
 ريف وجه بحري 2,9 2,1 4,8 6,0
 حضر وجه قبلي 1,2 7,0 4,1 4,0
 ريف وجه قبلي 6,2 8,0 7,1 5,0
 محافظات الحدود 6,2 4,0 1,2 0,0

 الحضر-اإلقامة في الريف 
 حضر 4,11 9,1 1,9 0,1
 ريف 0,6 0,1 2,5 6,0
 مناطق عشوائية 0,4 9,0 5,1 9,0

 التعليم
 أمي 6,2 1,0 2,2 1,0
 يقرأ ويكتب 7,5 5,0 7,5 0,0
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 ابتدائي 8,6 1,0 1,6 6,0  أية مشاركة تنظيم سياسي لجان الشعبية تظاهر
 أعدادي 1,5 6,0 6,4 7,0
 ثانوي عام 5,7 8,0 1,6 0,2
 الثانوي مهني 9,6 0,1 0,6 9,0
 معهد فوق متوسط 2,10 6,2 4,7 8,1
 جامعي وأعلي من الجامعي 2,12 1,1 5,9 9,2

 الحالة الزواجية
 أعزب 5,8 1.5 0,7 6,1
 تزوج في أي وقت مضى 4,5 7,0 9,4 7,0

 الحالة العملية    
 يعمل 8,12 8,1 5,11 7,1
 ال يعمل 6,11 5,2 7,11 5,2
 من القوى العاملة 0,4 8,0 9,2 0,1

 القوي العاملة وخارج المدرسة خارج 1.9 0.5 1.1 0.5
 القوي العاملة ويدرس حالًيا خارج 7.0 1.1 5.4 1.8

 المهنة
 يعمل بالقطاع العام 4,12 8,1 7,10 2,1
 يعمل بالقطاع الخاص 6,12 8,1 2,11 7,1
 يعمل لحسابه الخاص 9,14 6,2 4,14 7,1
 يعمل بدون أجر 7,11 2,1 4,10 0,2

 مؤشر الثروة
 المستوي األقل 8,1 4,0 4,1 1,0
 المستوي الثاني 7,5 7,0 6,4 9,0
 المستوي المتوسط 8,6 9,0 8,5 1,1
 المستوي الرابع 1,9 4,1 0,8 4,1
 المستوي األعلى 7,10 5,2 7,8 1,2
 اإلجمالي 4,7 2,1 2,6 3,1

 الكليةالعينة  098,18 098,18 098,18 098,18
 (اإلجابة بـ نعم)العينة الكلية  744 121 617 116

ا ما كشف في يساعد أن يمكن االحتجاجات في اشتركوا الذين ألولئك واالقتصادية االجتماعية التركيبة إن فهم  على كان مسيطر 

فقد  الثورية، األنشطة في المشاركة في الجنسين كبيرة بين فجوة هناك كانت ،2 - 7 الجدول في مبين هو فكما. المشاركين أجندات

بين الجنسين  الفجوة هذه مثل توقع ويمكن. إلناثل٪ 2,2 مقابل في٪ 2,20الذكور بلغت نسبة المشاركة فى األنشطة الثورية بين 

 هذه العامة وفي مثلالحياة  الكاملة في المشاركة من النساء ت عيق التي واألمنية والسياسية واالقتصادية االجتماعية العوامل بسبب

 اإلعالمية المناقشة يتناقض مع وإن كان ذلك وما شابهها من أحداث، المفتوحة الشارع احتجاجات في وبصفة خاصة االحداث

 الشباب من٪ 1,22ووفق ا لتصنيف النوع، فقد أكد . االحداث من وغيرها االحتجاجات في تباااإلناث الش مشاركة حول الواسعة

 من المنازل لحماية 0222 عام لثورة يوما عشرة الثمانية خالل نظمت التي اللجان الشعبية، من جزءا اأنهم كانو الذكور

من  مشاركة نسبة وكانت أعلى. الشابات من المئة في نصف من أقل في مقابل األمني، الفراغ الذين استغلوا فترة"( البلطجية)"

 أقل تزال ال األرقام هذه وإن كانت ،(٪2,2) سياسي المشاركة في تنظيم يليها ،(٪2,2) تتعلق بالتظاهر واحد نشاط أي في الشابات

 (.التوالي للذكور على٪  2.2و٪ 2.7 فكانت) النشاط نفس في الذكور الشباب مشاركة معدالت من

٪ 2,20 حيث شارك اإلقامة؛ لمحلوفقا  الثوري، النشاط في المشاركة اختلفت نوعال حسب المشاركة معدالت في الفروقإلى جانب  

 المحافظات فقط من الشباب في٪ 1,0 بنسبة مقارنة النشاط الثوري، أشكال من شكل أي في الحضرية المحافظات من الشباب من

ريف الوجه  في% 2,0 جاءت بنسبةالتى المشاركة و معدالت اقل بلغت حين في مصر، في صعيد الحضرية والمناطق الحدودية

ا لمحل النشاط نوع اختلفت إلي حد ما مشاركة الشباب فيكما (. 2-7 الجدول) القبلي  في الشباب مشاركة كانت حين ففي. اإلقامة تبع 

ا (. ٪0,2) العشوائيات في شيوعا أقل كانت ،(٪0,2) الحضرية المناطق في شيوعا أكثر اللجان الشعبية  مشاركةالواختلفت قليال  أيض 

 مع بالمقارنة المظاهرات، في المشاركة الحضرية المناطق في المقيمين الشباب من٪ 2,0 قد أكد: اإلقامة مكان حسب التظاهرات في

تفسير هذه الفروق في  ويمكن. العشوائية المناطق في يعيشون الذين الشباب من٪ 2 من يقرب وما الريف، في الشباب من٪ 1,2

 والمناطق القاهرة في أكبر بشكل تركزت قد الشعبية، اللجان تكوين إلى والتي أدت صاحبتها التي العنف وأحداث التظاهرات كون

  .الكبرى الحضرية

 فقد كان. السياسي النشاط أشكال من أي شكل في المشاركة واحتمال للشباب التعليمي المستوى بين طردية عالقة وقد كانت هناك

 الدراسات ومستوى جامعي تعليمالحاصلين على  أولئك مع مقارنة ،٪1,0 بلغت نسبة مشاركتهم حيث مشاركة، أقل األميون الشباب

 أن العوامل منها من متنوعة مجموعة النمط هذا يعكس وربما. ٪0,20 المشاركة نسبة من مستوى أعلى حصلوا علي والذين العليا
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والذين  الحضر، سكان أن حقيقة أو الجامعات، حول المظاهرات أو تركيز متشابه، بشكل يتأثرون المتشابهة الخصائص ذوى الشباب

 ثروة بين إيجابية عالقة هناك كانت وبالمثل،(. 0 الفصل انظر)يمتلكون مستوى تعليمي أعلى  لديهم عالية، المشاركة معدالت كانت

 الثوري، النشاط في (المستوي الخامس)المستوي األعلى للثروة  في الشباب من٪ 7,22 فقد شاركت نسبة. السياسي والنشاط األسرة

 أنواع جميع في والمشاركة الثروة بين وقد ظهرت العالقة. ممن هم أدني من المستوي الخامس للثروة٪ 1,0 نسبةمقابل  في

٪ 2,2 ونسبة المظاهرات، في الثروة المستوي األعلى من من الشباب من٪ 0,0 شارك المثال، سبيل فعلى. قياسها المشاركة التي تم

 كانوا ثراء األكثر المشاركين ويدل ذلك على أن. الثروة المستوي األدنى من من فقط٪ 0,2 مع نسبة مقارنة الرابع، المستوي من

  .االقتصادية المظالم بسبب ثورة وليست مجرد والسياسية المدنية الحقوق أجل من نضال أنها على يناير 02لثورة  ينظرون

 يكون ذلك وقد ،(٪7,2) العامل بالشباب بالمقارنة( ٪2,0) المظاهرات في للمشاركة عرضة أكثر العمل عن المتعطل الشباب وكان

الرضا  عدم أو أمل على أن لدي هؤالء الشباب خيبة أيضا يدل قد وإن كان وقت الفراغ، من المزيد لديهم الشباب هؤالء نتيجة ألن

 وظهر بشكل المتظاهرين، وفي مساعدة من المشاركة في التنظيمات السياسية، مماثل وقد ظهر نمط. المعيشية ظروفهم عن أكبر

وكانت . (ال يملكون عمال  )قد أفادوا بأنهم ال يعملون  الشباب هؤالء أن من الرغم على االعتصامات، في المشاركة لالهتمام في مثير

إلي المحتمل أن السبب في ذلك يرجع  ومن األنشطة الثورية، أنواع جميع في بكثير أقل العمل قوة من خارج مشاركة الشباب معدالت

 02 منذ الجامعات في التظاهرات وقوع أنه بسبب المحتمل فمن ذلك، ومع. الشابات اإلناث من الغالب في تتكون المجموعة هذه أن

 الشباب من قليال أعلى العمل قوة وخارج التعليمب الملتحق  كانت معدالت المشاركة في النشاط الثوري لدي الشباب ،0222 يناير

 (.٪2,2) العامل

 المشاركة في شبكات الشباب االجتماعية  7-0
وتؤدي إلى طرح سؤال  تماما، الدهشة تثير "الثورة بشباب" الذي تم وصفه الجيل التي أفصح عنها المشاركة معدالت انخفاض إن

 السياسية الذيمن الناحية  الحساس المناخ بسبب الثورية األحداث هذه مثل في مشاركتهم أنكروا قد هؤالء الشباب كان إذا ما حول

 وحتى 0220 يوليو أواخر شهر في ، حيث تم جمع البيانات0222 بيانات مسح النشء والشباب التي تم خاللها جمع الفترة تميزت به

 في وضع ضوابط للتظاهر قانون إقرار عن فضال السياسية، األحزاب بعض على حمالت الفترة هذه وقد شملت. 0222 عام أوائل

إال أنه من  هويته ستبقي سرية، علي المشاركين في المسح أن وتكرارا مرارا من التأكيد الرغم وعلى. 0220 العام من نوفمبر

 .المضطربة الفترة هذه خالل نشاطهم ترددوا في اإلبالغ عن قد الممكن أنهم قد يكونوا

 في آخرين التي ذكروها ألناس المشاركة الشباب لم يفصحوا عن نشاطهم الثوري هو ارتفاع معدالت أن في الشك إلى يدفعنا إن ما

 واألخوة األشقاء، والديهم، يوضحوا معدالت تكرار مشاركة م أن0222فقد ط لب من الشباب في مسح النشء والشباب . حياتهم

 أو الشعبية،اللجان  في المشاركة مثل النشاط السياسي، من" مباشر غير" آخر أي شكل أو أية تنظيم سياسي، في واألصدقاء المقربين

االعتصامات مثل لألنشطة المباشرة األشكال
(2)

 من األنواع هذه من أي في بمشاركتهم كانت معدالت إقرار الشباب حين ففي. 

، 2-7 الشكل) واألصدقاء مرتفعة األسرة أفراد من الفئات هذه جميع مشاركة كانت معدالت تأكيدهم علي منخفضة، األنشطة الثورية

 العينة أفراد من فقط٪ 1,20 نسبة أفادت حين ففي المثال، سبيل وعلى(.  2-7 أ في الجدول الخصائص من الكاملة والمجموعة

 المقربين، أصدقائهم مشاركة٪ 7,01 نسبة أفادت الثوري، النشاط أشكال من شكل أي في مشاركتهم المسح، في المشاركين الذكور

 وكانت األمهات فقط .الثوري النشاط أشكال من ما شكل في آبائهم مشاركة٪ 2,22 ونسبة أشقائهم، بمشاركة٪ 1,27 نسبة وأفادت

من الشباب الذكور في عينة % 0,1 قل مشاركة في األنشطة الثورية، حيث أفادت نسبةاألاالجتماعية  الشباب شبكات كل ضمن من

ولقد  .الثورية أقل من مشاركتهم هم أنفسهم الدراسة بأن أمهاتهم قد شاركن في هذه األنشطة، وقد بدت مشاركة األمهات في األنشطة

 المباشرة األشكال في" شبكاتهم االجتماعية لمشاركة الذكور الشباب تقرير وإن كانت ملحوظة، بين صغيرة، فجوة هناك كانت

مباشرة، نشاط  في شاركوا أصدقائهم قد أن٪ 1,22 أفادت نسبة المثال، سبيل فعلى ؛(٪7,2) التظاهرات في ومشاركتهم لألنشطة

 (.2-7أ ) شاركت أمهاتهم٪ 7,0ونسبة  شارك آبائهم،٪ 0,0 ونسبة

 الشباب لمشاركتهم ومشاركة شبكاتهم االجتماعية في أي نشاط ثوري، وفقًا لمتغير النوع  ابالغ 2-7شكل 

                                                           
مثل المشاركة في حزب سياسي، أو التبرع بالمال لتنظيم سياسي أو  المنظمة لألنشطةبالنسبة لشبكات الشباب، تم تعريفها من خالل مسح النشء والشباب بأنها األشكال ( 2)

المشاركة في " المباشرة"ومن األمثلة علي األنشطة . أو أنشطة  داعمة" غير مباشرة"وتم تصنيف اللجان الشعبية والتظاهرات باعتبارها أنشطة . التوقيع علي العرائض

 .االعتصامات أو اإلضرابات
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 شكل أي في بأنفسهن شاركنذكرن أنهن قد  منهن قد فقط (٪2,2) أن نسبة من الرغم فعلى لإلناث المشاركات في المسح، أما بالنسبة

 من أشقائهن، (٪2,20) ونسبة من أمهاتهن، (٪2,2)ونسبة  من آباءهن، (٪2,22)النشاط، إال أنهن قد أشرن إلي أن نسبة  أشكال من

 شبكاتهن االجتماعية وقد قررن أن(. 2-7 الشكل) من أصدقائهن كانوا أكثر مشاركة في األنشطة الثورية منهن( ٪2,20) ونسبة

 كل الخصائص عبر الشباب، أن حقيقة. للنشاطية المباشرة وغير المباشرة األشكال من كل في بالمقارنة بأنفسهن نشاطا أكثر كانت

 من الرغم على أمهاتهم، ذلك في ـ بما شبكاتهم االجتماعية بين مرتفعة من المشاركة على نحو متسق وجود معدالت قد أكدوا الخلفية،

ومن . الفعلية مشاركتهم عن دقيق بشكل يبلغوا لم بقوة إلي أنهم ـ مما يشير المرأة مشاركة من تحد التي النوع اإلجتماعى معايير

 كانت كبيرة والمحافظات الحدودية ريف الوجه البحري في االجتماعية شبكاتهم مشاركة أن الشباب قد أفادوا بأن الملفت لالنتباه،

 (.2-7أ  الملحق) أيضا

 أنشطة في شاركوا الذين قد فالشباب أخرى، وبعبارة. المشاركة التأثير الكبير للشبكات االجتماعية علي ضاأي البيانات هذه وتظهر

 المثال، وعلى سبيل. بالمقارنة بغيرهم األحداث هذه مثل في قد شاركوا أسرتهم أو أصدقائهم أن يقرروا أن احتمالية كانوا أكثر ثورية

% 27 إلى نسبة المعدل وزاد هذا الثورية، األنشطة بعض في شاركوا قد ثوري ا بأن أباءهم النشط غير الشباب من% 22 من أفاد اقل

وقد أفاد  (. 0-7 شكل) التظاهرات في شاركوا الذين الشباب بين% 07 نسبة سياسية، وإلى تنظيمات في شارك الذي الشباب بين

 أن الشباب لالهتمام، المثير ومن، حتى بنسب أعلى من أنفسهم مشاركة أصدقائهم وأشقائهمالشباب الذين شاركوا فى التظاهرات ب

 كانت معدالت حين في المباشرة، غير األنشطة في صور من قد انخرطوا أباءهم أنأكدوا على قد  التظاهرات في شاركوا الذين

 .التظاهرا بعدم مشاركتهم في أفادو الذين الشباب هؤالء بين بكثير أعلى وأشقائهم أصدقائهم بين المباشر النشاط في المشاركة

 تقرير الشباب لمشاركة شبكاتهم االجتماعية في األنشطة الثورية، وفقًا لمشاركة الشباب أنفسهم  5-7شكل 
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 أنهم بالفعل أشار الشباب من كثير إال أن ، ,احتمالية عدم  دقة تصريح الشباب حول مشاركتهم فى األنشطة السياسية من بالرغم 

 ،0-7 الشكل في مبين هو وكما. أسرهم قبل من السياسي النشاط ممارسة من نعوام   أو الثورية األنشطة في المشاركة عدم اختاروا

ولم يكن بإمكانهم  يحدث، كان ما حول حيرة في كانوا ألنهم ثوري نشاط أي في يشاركوا لم بأنهم الشباب من٪ 2,02 فقد أفادت نسبة

 النظام ضد ليسوا العينة إلي أنهم أفراد من% 22 من ولم يشر إال أقل. كانت المشاركة تعد أمرا  صوابا  أم خطأ إذا ما يقررواأن 

 02 إلى ثورة حول الحاجة الشباب رأي في التنوع على يدل مما لتقويضه، االنتفاضة في المشاركة في مصلحة لديهم ولم يكن السابق

 تغيير في فرقا تحدث لن مشاركتهم بأن شعروا ألنهم يشاركوا في الثورة المشاركين بأنهم لم غير من٪ 21 حوالي وأوضح. يناير

 .أخرى أسباب٪ 22.2 وأعطى األحداث، مسار
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 (مسموح بتعدد اإلجابات)في النشاط الثوري، وفقًا لمكان اإلقامة  عن المشاركةالشباب عزوف أسباب  0-7شكل 

 
فقد  مقارنة بمشاركتهم أنفسهم، األسرة أفراد من بعض على مشاركة  الشباب ارتفاع معدالت تأكيد  أن من الرغم فعلى وأخيرا ،

ا بات ا األب أو األم بأن العينة أفراد من٪ 2,07 أشارت نسبة  وكما سنا، األصغر فالشباب. األحداث في المشاركة من قد منعهم منع 

ا ثراء األكثر كما كان الشباب(. 0-7أ  الملحق) الوالدين لمعارضة نتيجة المشاركةاحتماال لعدم  أكثر كانوا متوقعا، كان  أكثر أيض 

وقد تنوعت األسباب الرئيسية التي قدمها الشباب كأسباب لعدم . "أخرى تذكر" إجابةبـ قلاألو احتماال  أن يذكروا نفس السبب،

ا على محل اإلقامة  أمورهم أولياء الحضرية المحافظات من المشاركين غير من٪ 2,20حملت نسبة  حين ففي .المشاركة اعتماد 

ا االختالف هذا يكون وقد. السبب بهذا مصر بصعيد الريفية المناطق من فقط٪ 2,21 نسبة أشارتمشاركتهم،  مسئولية عدم  راجع 

 أن ويمكن. واألمهات اآلباء من األكبر المعارضة يستدعي مما الحضرية، المحافظات في الثوري النشاط من األعلى المستوى إلى

ا  لذلك آخر، مكان أي في أقرانهم من بالمشاركة اهتماما   كانوا أكثر الحضرية المحافظات في الشباب إلي أن أيضا يكون ذلك راجع 

 عدم عن الحديث عند متقاربة النسب وكانت. األخرى العوامل من أكثر المشاركة لعدم الرئيسي السبب األهل هي معارضة كانت

 كان ومع ذلك، فقد%. 27 ونسبة% 20 نسبة بين النسب فقد تراوحت فارق أية سيحدثون أنهم يشعروا لم أنهم بسبب المشاركة

 كسبب السابق النظام ضد يكونوا لم التي تؤشر على أنهم ألن يختاروا اإلجابة إمكانية أكثر الريفية والمناطق مصر صعيد من الشباب

 .بين الشباب من حضر الوجه القبلي %2,02 بلغت بنسبة مشاركتهم لعدم

 .يناير 52كمصدر للمعلومات عن ثورة  االعالماستخدام وسائل  7-2
تواجه الدولة أن يتأثر بشدة بوسائل  يمكن لوعي المواطنين باألحداث االجتماعية واالقتصادية الجارية أو القضايا السياسية التي

تزايد شعبية وعلى الرغم من ذلك، فإن التحول الديمقراطي الذي شهدته وسائل اإلعالم عن طريق انتشار االنترنت، و. اإلعالم

قد هيأ المناخ للمزيد من المنتديات الالمركزية للمصريين لمشاركة المعلومات  ،جديدة من وسائل التواصل االجتماعيالشكال األ

وقد كان هناك تركيز خاص على الدور الذي لعبته وسائل التواصل االجتماعي في التشجيع على . ومناقشة األحداث السياسية

وهكذا، فإن فهم كيفية استخدام . هذه الثورات وتنظيم" الربيع العربي"الثورات التي حدثت في الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ 

يناير وغيرها من  02الشباب لوسائل اإلعالم هام جدا  عند محاولة الوصول الستنتاجات حول العوامل واآلليات التي أنتجت ثورة 

 .لحظات الحراك السياسي

اإلعالم المختلفة في الحصول على  تم سؤال الشباب، عن عدد مرات استخدامهم لوسائل 0222والشباب لعام في مسح النشء 

من الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين % 72ذكر أكثر من  حيث.  األخبار والمعلومات، وقد وجد أن مرات االستخدام كانت قليلة

خدام أنه قد سبق لهم إست%22أنهم لم يستخدموا مطلقا  أي نوع من وسائل اإلعالم كمصدر لألخبار، وذكرت نسبة تقل عن  02 – 22

قد كشف عن أن استخدام الشباب لإلنترنت ووسائل اإلعالم قد تزايد بشكل  0222ومع ذلك فإن مسح النشء والشباب لعام . االنترنت

قد  هأن%( 02.2)سنة  02إلى  22، ذكر ربع الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 0222، ففي عام 0222إلى  0222كبير من 

تقريبا  من الشباب أن هناك نوعا  واحدا  على األقل % 12وذكر أيضا  حوالي (. من كل الشباب% 2,00)االنترنت  سبق لهم إستخدام

ا أو مهم جدا بالنسبة لهم للحصول على معلومات حول ثورة   .يناير 02من وسائل اإلعالم يعد مهم 
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لمعلومات حسب أهميتها بالنسبة لهم فيما أن يقوموا بترتيب المصادر المختلفة ل 0222وقد ط لب من الشباب في مسح النشء والشباب 

وفي المتوسط، قام الشباب بوضع التليفزيون كأهم مصدر . 22إلى  2يناير وذلك علي مقياس متدرج من  02يخص ثورة 

، أما األخبار التي تم نشرها عبر االنترنت والفيسبوك فكانت 7,2كل من الراديو والجرائد  ترتيب وبلغ(. 2-7شكل )1.0,بترتيب

وتم منح مكان العمل باعتباره مصدرا  للحصول علي المعلومات . 2,0 ترتيبه، أما التويتر فكان 2,2و  2,2علي التوالي  رتيبهمات

ا 1,2 ترتيب، وحصلت األسرة واألصدقاء علي 2,0 ترتيب ، مما يشير إلى أن الكالم المسموع من الناس كان مصدرا  مهم 

 .ق بالثورة باإلضافة إلى وسائل اإلعالمللمعلومات بالنسبة للشباب فيما يتعل

 يناير، وعالقاتها بالمشاركة في األنشطة الثورية 52ترتيب الشباب ألهمية المصادر المختلفة للمعلومات حول ثورة  4-7شكل 

 
-الخلفية االجتماعية يناير تبعاً لخصائص  52في ترتيب الشباب ألهمية المصادر المختلفة للمعلومات حول ثورة ظهر اختالف طفيف وقد 

، فإن الشباب الذين شاركوا في األنشطة الثورية كانت لديهم 1-7وعلى الرغم من ذلك، وكما هو موضح في شكل . االقتصادية والديموغرافية

ين شاركوا في فالشباب الذ. لمجموعة كبيرة من مصادر المعلوماتترتيبا أعلى أهمية مختلفة من استخدام وسائل اإلعالم، وقد أعطوا  نماطأ

التنظيمات السياسية أو المظاهرات كانوا أكثر اعتماًدا علي األخبار التي يحصلون عليها من االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي مثل 

بهم ترتيالشباب الذين شاركوا في المظاهرات وفي التنظيمات السياسية كانت فإن على سبيل المثال، . الفيسبوك وتويتر كمصادر للمعلومات

راديو والجرائد والكالم ال ألهمية أما الشباب الذين شاركوا في التنظيمات السياسية فقد جاء ترتبهم. على التوالي 9,6و 1,7الفيسبوك  ألهمية

 . خاصة الشباب عموماً والمتظاهرين كل من مما أعطاها علىالمسموع من المحيطين بهم، مثل العائلة وزمالء العمل أ

 التعرض للعنف 7-6
 02في تاريخها الحديث خالل السنوات األربعة الماضية منذ ثورة  حدة  عانت مصر معاناة شديدة عبر أكثر االضطرابات السياسية 

إلي تعرض المصريين لمستويات جديدة من العنف سواء من خالل وسائل اإلعالم أو حتى علي المستوي  ىأدحيث م، 0222يناير 

على الشباب غير معروف، فإن الخطوة األولى هي قياس تعرض الشباب  اتاالضطراب ههذوعلى الرغم من أن تأثير . الشخصي

، فقد أشارت نتائج مسح 0-7جدول الكما هو موضح في ف. مباشر وغير مباشر للعنف أثناء فترة االنتقال التي تعيشها مصربشكل 

حتى وقت إجراء  0222يناير  02فترة من بداية ثورة شاهدوا العنف على التليفزيون خالل ال إلى أن كل الشباب تقريبا  قد 0222

من الذين شاركوا في الدراسة قد ذكروا أنهم شاهدوا العنف على التليفزيون مرة واحدة على األقل في % 2,21الدراسة، وأن نسبة 

وقد أفاد الذكور من . وذكر أقل من الثلث فقط أنهم شاهدوا العنف عبر وسائل التواصل االجتماعي أثناء نفس الفترة. هذا الوقت

التعليم العالي، وأولئك الذين جاءوا من بيوت ثرية،  ىذوسنة، وشباب الحضر  02إلى  22الشباب، والذين تراوحت أعمارهم بين 

 .بأنهم شاهدوا العنف عبر وسائل التواصل االجتماعي

إلى  0222يناير  02ذا كانوا قد رأوا شخصا  مصابا  أو مقتوال  رؤية العين أثناء الفترة من بداية ثورة إوقد تم سؤال الشباب أيضا  عما 

أنهم قد رأوا شخصا  مصابا ، وذكرت نسبة % 0,21أفادت نسبة : فجاءت النتائج لتوضح بشكل إجمالي ما يلي. لدراسةوقت إجراء ا

ا؛ . أنهم رأوا شخصا  مقتوال  % 0,7 وعلى الرغم من ذلك، فإن تكرار مشاهدة الشباب لهذه األشكال من العنف قد تباين تباين ا كبير 

، وذكر "مرات قليلة"أو " مرات عديدة"ين شاهدوا حوادث العنف عبر التليفزيون بأنهم رأوا ذلك الذ -تقريبا   –أفاد كل الشباب  حيث
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أما بالنسبة للذين شاهدوا العنف بشكل شخصي، فقد ذكر أكثر من نصفهم . أغلب الشباب أنهم شاهدوا حوادث العنف عبر التليفزيون

شخصا  مقتوال ، فقد ذكر أكثر من  بالنسبة للذين قالوا أنهم رأوا بأنفسهم أما. "قليلة مرات" أو" عديدة مرات"بقليل أنهم رأوا ذلك 

ومرة أخرى، كان الذكور من الشباب، من فئة . نصفهم أنهم رأوا ذلك مرة واحدة فقط والباقي قالوا أنهم رأوا ذلك أكثر من مرة

 .ي شكل من أشكال العنف تلكمنتصف العمر والذين حصلوا على تعليم عالي هم من ذكروا على األرجح رؤيتهم أل

إلى وقت إجراء المسح، وفقًا لخصائص  5122يناير  52تعرض الشباب للعنف الذي ارتكب بحق اآلخرين، من  5-7جدول 

 الخلفية االجتماعية والمشاركة في األنشطة الثورية

وسائل التواصل  التليفزيون 
 االجتماعي

رؤية شخص 
 رؤية شخص مقتول مصاب

 النوع
 9,6 24,0 17.6 98.4 ذكر    

 4,7 12,1 24.5 98.5 أنثي
   العمر

  (11-17) 98.8 12.1 14.9 5.2 
(18-24) 98.4 14.8 20.0 8.4 
(25-29) 98.1 29.6 18.9 7.7 
(10-15) 98.1 24.0 17.1 6.0 

  المحافظة
 12.5 12.5 54.9 99.1 محافظات حضرية   

 22.7 22.7 17.1 99.0 حضر الوجه البحري
 17.7 17.7 29.9 97.1 ريف الوجه البحري
 6.8 6.8 21.5 98.5 حضر الوجه القبلي
 10.1 10.1 16.7 99.1 ريف الوجه القبلي
 29.5 29.5 11.4 98.2 محافظات الحدود

  التعليم
 1.1 7.7 8.7 96.6 أمي   

 1.9 10.7 17.4 99.1 يقرأ ويكتب
 6.2 14.8 15.0 98.5 ابتدائي
 4.8 11.9 20.2 99.1 إعدادي

 7.0 18.4 45.9 98.5 ثانوي عام
 7.0 17.1 24.5 98.4 ثانوي مهني

 11.8 10.9 46.5 99.5 فوق المتوسط
 11.0 27.7 60.4 98.7 جامعي وفوق الجامعي

 مشاركة الشباب في الثورة
 6.7 16.9 28.4 98.1 غير مشارك   

 11.1 15.9 65.8 99.9 أية مشاركة
 21.7 51.9 78.5 100.0 تنظيم سياسي
 11.1 11.6 61.7 99.9 لجان شعبية

 22.8 62.1 80.9 100.0 تظاهر
 7.2 18.1 11.2 98.5 اإلجمالي

 888,10 890,10 889,10 890,10 العينة
فقد كان شباب المحافظات (. 0-7جدول )كما اختلف الشباب الذين ذكروا إنهم شاهدوا العنف رؤية العين باختالف محل اإلقامة 

. أنهم قد رأوا شخصا  مقتوال  % 1,02أنهم قد رأوا شخصا  مصابا ، وذكر % 2,02أفاد  الحدودية أعلى في مستوى مشاهدتهم للعنف، 

ا أن الشباب في المحافظات . يناير 02في شبه جزيرة سيناء منذ ثورة  العنفالية بزيادة ويمكن تفسير هذه النسبة الع كما أتضح أيض 

أما الشباب في محافظات ريف الوجه القبلي فقد جاءت . قد شاهدوا نسب مرتفعة نسبيا  من العنف( حضر الوجه البحري)الحضرية 

قد رأوا شخصا  % 2,2ومنهم أنهم قد رأوا شخصا  مقتوال  % 0,22 حبث اشاربأنفسهم منخفضة؛  اإلبالغ بمشاهدة عنفنسب 

 .مصابا  

النتائج المذكورة أعاله، ذكر  وفى المقابل منمع المعدالت المنخفضة في المشاركة في المظاهرات وغيرها من األحداث،  تماثالو

وكما هو . أو قبل الثورة 0222يناير  02 القليل من الشباب إنهم قد تعرضوا بشكل مباشر للعنف في الشوارع، سواء منذ ثورة

وكان األكثر شيوعا  بين هؤالء هو . ضحية ألي شكل من العنف كانوامن الشباب ذكروا أنهم % 2,2، هناك 0-7موضح في جدول 

% 2,2ومن كل الشباب ذكروا أنهم قد تعرضوا للغاز المسيل للدموع، % 7,2من الشباب، بينما % 2,0 ذكرهااإلساءة اللفظية التي 

اقل من نصف في المئة من ذكر و . قالوا أن لديهم فرد في األسرة أو صديقا  مصابا  % 1,2قالوا أنهم قد تم ضربهم أو ركلهم، و



022 

 

هم أو أن لديهم صديق أو فرد من األسرة قد تم الشباب أنهم تعرضوا ألشكال أخرى من العنف، بما فيها إطالق النار عليهم أو اعتقال

 .قتله، وبالتالي فلم نقم بتفصيل تلك األرقام بشكل أكبر بسبب صغر حجم العينة

ا كان العنف من مختلفة ألنواع التعرض أن من الرغم وعلى جد أن التعرض بشكل مباشر لكل نا نالمناطق، إال أن مختلف في شائع 

وإجماال، كان الشباب في المحافظات الحضرية أكثر ذكرا  . ان أكبر لدي الشباب الذكور مقارنة باإلناثأنواع العنف السابق ذكرها ك

وكما هو متوقع، برغم ذلك، فإن الشباب الذين شاركوا في أي شكل من األنشطة الثورية، بما فيها %. 2,7للتعرض للعنف بنسبة 

الشباب الذين لم يشاركوا ب مقارنةلكل أنواع العنف  تعرضهمعن  يبلغوا حتماال  أنالتنظيم السياسي أو اللجان الشعبية، كانوا األكثر ا

 .طة نشفي أي شكل من اال

فقط من الشباب أنهم % 1,01فبينما ذكر . يناير تبدو مختلفة تماما   02إن أنواع العنف التي تعرض لها الشباب قبل وبعد ثورة 

من أولئك الذين ذكروا انه قد تم ركلهم أو % 0,00حدث عند بداية الثورة، أما نسبة  تعرضوا لإلساءة اللفظية فقد ذكروا أن ذلك قد

ضربهم وتقريبا  كل الشباب الذين تعرضوا للغاز المسيل للدموع أو رأوا صديقا  أو فرد من األسرة مصابا  ذكروا أن هذا قد حدث 

األخيرة قد ارتكبت بواسطة قوة تابعة للدولة سواء كانت الشرطة، ومن المرجح أن يذكر الشباب أيضا  أن أنواع العنف . أثناء الثورة

 . أو الجيش أو أي طرف آخر

الخلفية االجتماعية، والمشاركة في النشاط الثوري، ووقت  من الشباب كضحايا للعنف، وفقًا لخصائص مختارة تجارب 0-7جدول 

 .حدوث العنف

 
أي شكل من 

أشكال 
 العنف

اإلساءة 
 اللفظية

 الضرب أو
 الركل

غاز ُمسيل 
 للدموع

إصابة صديق أو أحد 
 أفرد األسرة

      النوع
 1,3 2,6 1,6 4,0 7,3 ذكر
 8,2 8,7 8,4 1,9 2,6 أنثي

      العمر
(11-17)  4,5 3,7 1,1 1,8 8,3 
(18-24)  5,5 3,5 1,1 2,8 8,7 
(25-29)  5,4 3,6 1,2 1,0 1,2 
(10-15)  3,0 2,2 8,5 1,6 8,0 

      المنطقة
 2,1 5,2 8,7 3,1 7,9 محافظات حضرية

 8,3 1,1 8,5 1,8 1,9 حضر الوجه البحري
 8,4 8,9 8,7 3,8 3,9 ريف الوجه البحري
 8,3 1,5 8,0 4,7 6,8 حضر الوجه القبلي
 8.4 8,6 1,0 4,6 5,4 ريف الوجه القبلي
 3,8 8,6 8,4 1,2 4,1 محافظات الحدود

      مشاركة الشباب في الثورة
 8,3 8,4 8,0 2,0 3,3 غير مشارك
 6,8 17,1 3,4 18,6 25,7 أية مشاركة

 13,4 26,1 2,4 13,3 30,3 تنظيم سياسي
 5,6 17,3 3,6 9,0 24,5 لجان شعبية

 5,1 35,4 5,8 13,6 41,8 تظاهر
 8,0 1,7 1,8 3,4 5,8 اإلجمالي

 18,792 18,721 18,790 18,098 18,098 العينة
(من أجابوا بنعم)المستجبين إجمالي عدد   500 122 92 169 98 

 69.5 98.1 22.1 18.6 ال ينطبقنسبة الضحايا الذين قرروا تعرضهم لهذا الشكل من       



022 

 

 
أي شكل من 

أشكال 
 العنف

اإلساءة 
 اللفظية

 الضرب أو
 الركل

غاز ُمسيل 
 للدموع

إصابة صديق أو أحد 
 أفرد األسرة

2811يناير  25العنف منذ ثورة   
نسبة الضحايا الذين قرروا تعرضهم لهذا الشكل من       

الشرطة، الجيش، )العنف من قبل أجهزة الدولة 
(وغيرهما  

 58.8 68.4 9.2 8.2 ال ينطبق
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إن تلك اإلقرارات القليلة حول التعرض المباشر للعنف في الشارع يجب أخذها بعين االعتبار، فهي من الممكن أن تكون دليال  إضافيا  

فعلى سبيل المثال،  .0222أن الشباب ربما قاموا بتقليل ذكر مشاركتهم في األنشطة الثورية في مسح النشء والشباب يشير الى 

من الشباب الذين تعرضوا للغاز الم سيل للدموع ذكروا أن هذا حدث منذ الثورة يوحي بأن هؤالء الشباب على % 2,21حقيقة أن 

وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يكون هؤالء الشباب قد تعرضوا للغاز ببساطة أثناء . األرجح قد تعرضوا للغاز أثناء مظاهرة

من الشباب الذين ذكروا تعرضهم للغاز قالوا إنهم لم يشاركوا في أي مظاهرات قد % 70لمظاهرة، ولكن حقيقة أن نسبة مشاهدتهم 

من الشباب الذين ذكروا أنهم قد رأوا بأنفسهم  المرتفعةوأكثر من ذلك، فالنسبة . تشير إلى إنهم قد أخفوا مشاركتهم في أي نشاط ثوري

إن هذا التناقض الكبير بين تلك األرقام التي ذكرت قد يوحي . بنسب ذكر مشاركتهم تبدو غير متسقة شخصا  قتل أو أصيب بالمقارنة

 .بأن هؤالء الشباب قد يكونوا في الحقيقة قد شاهدوا العنف أثناء تواجدهم في المظاهرات أو أي أحداث أخرى

 5120يونيو  01و 5122يناير  52حول الشبابتصورات  7-7
: األربعة الماضية حدث تغير في نظامين في مصر وهذا التغيير في األنظمة لم يقم عن طريق االنتخاباتعلي مدي السنوات 

ومن . 0220، وخلع الرئيس محمد مرسي في صيف 0222يوما  في  21مبارك الذي حكم لمدة طويلة بعد حسنى اإلطاحة بالرئيس 

يم مدركات الشباب أن نق   0222ية، حاولنا خالل المسح الراهن في أجل فهم أفضل لما شعر به الشباب حيال تلك األحداث التاريخ

ومن أجل اإلجابة عن تلك األسئلة، من . ، وما أذا كانوا قد أيدوا الحدث أم ال0220يونيو  02و 0222يناير  02ألهداف كال  من 

شملت عدم االستقرار السياسي والكساد  المهم أن نتذكر أن إجابات الشباب قد شكلتها األحداث التي تلت تغيير النظامين، والتي

يونيو بعد مضي سنتين، وعدة أشهر، على التوالي، قد  02يناير و 02إن اإلجابات حول فهم الشباب ودعمهم لكال  من . االقتصادي

 . يكون مختلفا  عن اإلجابات التي كانوا سيعطونها في وقت حدوث تلك األحداث

ففي حين . يونيو بالنسبة لهم 02يناير و 02تم توجيه أسئلة للشباب حول درجة وضوح أهداف  0222ففي مسح النشء والشباب 

يونيو  02وجدت أن أهداف % 0,20، إال أن نسبة أكبر وهي "واضحة جدا  "يناير كانت  02من الشباب أن أهداف % 2,07وجد 

من الشباب وجدوا األهداف % 22أكثر من  نجد أنبة لكل من هذين الحدثين، وبالنس(. 1-7و 2-7شكل " )واضحة جدا  "كانت 

وقد وجدت نسبة . ، مما يؤشر علي درجة عالية نسبيا  من االرتباك بين الشباب حول ما كانت عليه تلك األحداث"واضحة إلى حد ما"

يونيو غير  02الشباب الذين وجدوا أن أهداف من % 0,22يناير غير واضحة، بالمقارنة بـ  02فقط من الشباب أن أهداف % 0,27

وكان الشباب األكثر ثراء بشكل عام أكثر ميال  إلى القول بأن لديهم وضوح أكبر ألهداف كال الحدثين بالمقارنة بنظرائهم . واضحة

ح أن الشباب األكثر تعليما  ، وعلى الرغم من ذلك، فتلك العالقة قد تكون راجعة إلي عامل التعليم، حيث أتض(0-7ملحق )األكثر فقرا  

الشباب من المحافظات  يميلالعادة  وفي(. 2-7شكل )كانوا أكثر ميال  إلى القول بأن لديهم وضوح أكبر ألهداف كال الحدثين 

ف وكان الشباب الذكور أكثر ميال  لذكر أن أهدا. الحدودية إلي اإلفصاح عن مستويات أقل من وضوح األهداف بالنسبة لكال الحدثين

" غير واضحة تماما  "بالمقارنة باإلناث، الالتي ذكرن أن أهداف الحدثين كانت " واضحة جدا"يونيو كانت  02يناير و 02كال  من 

 (.0-7ملحق أ )بالنسبة لهن 

 لدى الشباب، طبقاً لمستوي تعليمهم 5122يناير  52درجة وضوح أهداف ثورة  2-7شكل 
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 لمستوي تعليمهم طبقاً  الشباب، لدى 5120يونيو  01 أهداف وضوح درجة 6-7شكل 

 
 مشاركة الشباب في االنتخابات واالستفتاءات 7-8

وفي هذا . احتكر الحزب الوطني الديمقراطي في ظل حكم مبارك، بشكل فعال القوة السياسية وكانت االنتخابات تحت سيطرة قوية

، حيث ظهر من 0222تم توثيق ذلك بواسطة مسح النشء والشباب لعام السياق، كانت مشاركة الشباب في االنتخابات منخفضة وقد 

وبفتح . نتخاباتالفقط من المشاركين في الدراسة، ممن هم في سن التصويت قد أدلوا بأصواتهم في ا% 21خالل هذا المسح أن نسبة 

رت وسائل اإلعالم إلي معدالت عالية يناير، أصبح لدي الماليين من المصريين شغف بالتصويت، وقد أشا 02المجال السياسي بعد 

ا من المشاركة في سلسلة االنتخابات واالستفتاءات التي حدثت من  ولقد تمكنا من خالل مسح النشء . 0220حتى  0222جد 

م، أن نحسب ألول مرة ما ذكره الشباب بأنفسهم حول مشاركتهم في هذه االنتخابات، وفحص االختالف في 0222والشباب لعام 

 .المشاركة في االنتخابات لدي مجموعات مختلفة من الشباب معدالت

، تم سؤال الشباب عما أذا كانوا قد صوتوا في الدورات الست لالنتخابات أو 0222فمن خالل مسح النشء والشباب لعام 

لمجلس العسكري ، في عهد ا0222كانت االنتخابات األولى هي االستفتاء على التعديل الدستوري في مارس حيث . االستفتاءات

وعقدت االنتخابات البرلمانية على . للقوات المسلحة، والذي مهد لالنتخابات البرلمانية والرئاسية الستبدال الحكومة االنتقالية

، على الرغم من أن هؤالء المرشحين تم استبعادهم بعد ذلك من قبل المحكمة الدستورية العليا في يونيو 0222مرحلتين في نهاية 

، تم عقد المرحلة األولى من االنتخابات الرئاسية والتي 0220وفي مايو . التي حكمت بأن االنتخابات كانت غير دستورية، و0220

وتحت حكم مرسي تم عمل استفتاء ثاني على . ، والتي جاءت بمحمد مرسي إلى الحكم0220أسفرت عن عقد مرحلة ثانية في يونيو 

قبل االنتخابات الرئاسية األخيرة والتي أتت بالرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة،  0222وقد تم إجراء مسح . 0220الدستور في 

 .ولذلك فإن البيانات حول مشاركة الشباب في تلك االنتخابات األخيرة غير متاحة

 0220و 0222فأكثر حول المشاركة في االنتخابات لعامي عاما  02التقريرات الذاتية للشباب من عمر  1-7و 7-7 الشكالنويقدم 

ا ألن سن التصويت القانوني في مصر هو . المتعلقة باالستفتاءات الدستورية واالنتخابات البرلمانية والرئاسية سنة، وألن  21ونظر 

المسح قد تناول انتخابات واستفتاءات تمت قبل الدراسة بسنة أو سنتان، فإن كثيرا  من الشباب األصغر سنا  لم يكن من المسموح لهم 

ولكي نركز على المشاركة في االنتخابات وأسباب عدم التصويت بين الشباب المؤهلين للتصويت . ويت في وقت االنتخاباتبالتص

وقد تم تقديم تقارير الشباب الذاتية حول معدالت . سنة 22و 21في االنتخابات المذكورة، فقد استبعدنا الشباب من الفئات العمرية ـ

 .2-7لمختلف الخلفيات االجتماعية والمشاركة فى األنشطة الثورية في ملحق جدول أ  المشاركة في االنتخابات وفق ا

إلى %  20، بمعدالت مشاركة تراوحت بين 0222قد تزايدت بشكل كبير منذ عام المحلية إن مشاركة الشباب في االنتخابات 

للذين صوتوا في المرحلة األولى % 2,12الرئاسية بنسبة وكما هو متوقع، فإن مشاركة الشباب األعلى كانت في االنتخابات %. 12

وكانت مشاركة الشباب أعلى من معدالت التصويت اإلجمالية التي تم ذكرها بنسب . للذين صوتوا في المرحلة الثانية% 2,12ونسبة 

ورية فقد كانت مشاركة الشباب أما في االستفتاءين على التعديالت الدست(. 0)االنتخابين لهذينعلى التوالي، بالنسبة % 20و% 21

% 22، فقد عكس انخفاض المشاركة اإلجمالية بنسب 0220و 0222بالنسبة الستفتاء %. 20هى األمل وكانت نسبة كالهما حوالي 
                                                           

)0 )http://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-final-presidential-elections-0220.pdf 
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ولكن كما هو موضح من خالل هذه األشكال كانت معدالت مشاركة الشباب أعلى من معدالت المشاركة لبقية . على التوالي% 00و

 (.0)الشعب 

 ، طبقاً للنوع5125 – 5122الخروج االنتخابي كما عبر عنه الشباب في االستفتاءات واالنتخابات من  7-7شكل 

 
 فبالنسبة لإلناث. طبقا  لعدد من خصائص الخلفية االجتماعية 0222يناير  02ولقد اختلف السلوك التصويتي لدى الشباب منذ 

كما اختلفت معدالت المشاركة تبعا  لمحل اإلقامة، (. 1-7شكل )من الشباب الذكور % 22كان معدل مشاركتهن أقل بنسبة  الشابات،

ا،  فقد وجدنا أن المشاركة في التصويت كانت أقل بشكل عام في الشباب المؤهلين للتصويت في محافظات الوجه القبلي ريف ا وحضر 

وعلى سبيل . كانت معدالت المشاركة األعلى في حضر الوجه البحري، يليها المحافظات الحضريةبينما . يليها المحافظات الحدودية

في ريف % 0,22من الشباب في حضر الوجه البحري بالمقارنة بنسبة %  2,72صوت  0220المثال، ففي االستفتاء الدستوري 

 . في حضر الوجه القبلي% 22الوجه القبلي و

سن فما فوق بالمقارنة بمن  02بين الشباب من سن % 2 – 1وقد كانت معدالت المشاركة في االنتخابات دائما  أعلى بنسبة من 

 أكثر كان وفي المقابل، فإن الشباب المتزوج . في المنتصف 02 – 02سنة، ووقع الشباب من سن  02-02تراوحت أعمارهم بين 

وعلى الرغم من أن الحكومة غالبا  ما أعلنت أن أيام . ي كل االستفتاءات واالنتخاباتمن نظرائهم غير المتزوجين ف مشاركة  

االنتخابات تعد عطالت رسمية للتشجيع على المشاركة، إال أن الحالة الوظيفية يبدو أنها أيضا  قد أثرت على مستويات التصويت؛ فقد 

وكانت معدالت مشاركة موظفي القطاع العام دائما  . ب الذي يعملكان الشباب الذي ال يعمل أعلى في معدالت المشاركة من الشبا

وقد . أعلى من معدالت موظفي القطاع الخاص وأصحاب األعمال الحرة، وقد كان العمال بدون أجر هم األقل في معدالت المشاركة

ا زاد مستوي التعليم ومستوي الثروة فإن تكون تلك األنماط من المشاركة في عالقتها بالحالة الوظيفية متأثرة بمستوى التعليم، فكلم

من الشباب األميين في كل % 22 – 01فبينما شاركت نسبة تتراوح ما بين . ذلك يرتبط بمعدالت أعلى في المشاركة في االنتخابات

مشاركة ، أو تقريبا  ضعف معدل %12 – 12انتخاب، كانت معدالت المشاركة بين الشباب ذوي التعليم العالي تتراوح ما بين 

فعلى سبيل (. 7-7شكل )وبالمثل، فإن معدالت المشاركة في التصويت تتزايد مع المستوي األعلى من الثروة . الشباب األقل تعليما  

الثروة  من الخميس األدنىمن الشباب في % 22.2، شارك نسبة 0220المثال، في المرحلة األولى من االنتخابات الرئاسية في عام 

 .لثروةل الخميس األعلىمن الشباب في % 7,72المقارنة بنسبة في االنتخابات، ب

 

 

 

 

 

                                                           
(0) http://www.al-monitor.com/pulse/originals/0222122/egypt-referendum-constitution-evaluation.html# 
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 لمستوي الثراء طبقاً  ،5125 – 5122 من واالنتخابات االستفتاءات في المشاركة عن الشباب تقارير 8-7شكل 

 
ابوتوضح نتائج المشاركة في االنتخابات أيضا  أن النشاط الثوري للشباب قد ارتبط  وعبر كل . ذهابهم للتصويت، كما كان متوقع 

من الشباب الذين شاركوا  تصويتا  االنتخابات واالستفتاءات، فإن الشباب الذين لم يشاركوا في أي نشاط ثوري كانوا على األرجح أقل 

ري صوتوا في من الشباب الذين لم يشاركوا في أي نشاط ثو% 2,22فعلى سبيل المثال، فإن . في أي نشاط ثوري وبأي شكل

وأخيرا، . من الشباب الذين ذكروا اشتراكهم في أي شكل من النشاط الثوري% 1,72، بينما صوت 0222االستفتاء الدستوري في 

فالذين ذكروا دعمهم ألحداث . يونيو كان مرتبطا  أيضا  بمعدالت مشاركتهم في االنتخابات 02يناير و 02فإن دعم الشباب ألحداث 

وبالمثل، فإن درجات الدعم الكبيرة ألحداث . من الذين لم يدعموها% 02وا في االنتخابات بمعدالت أعلى بنسبة يناير قد شارك 02

وتوحي تلك النتائج بأن الشباب الذين لم يسعدوا بحالة االنتقال التي . يونيو قد ارتبطت بمعدالت أكبر في المشاركة في االنتخابات 02

 .مشاركة في العملية السياسية وفي ممارسة حقهم في التصويت تشهدها مصر كانوا على األرجح أقل

قيام بتحليل للوهو ما دعانا  يناير، 02 ثورة بعد لم تتمكن من المشاركة فى االنتخابات الشباب من مجموعة هناك أن النتائج أوضحت

، فإن 2-7وكما هو موضح في جدول . إضافي حول استمرار الشباب في الخروج االنتخابي عبر االنتخابات واالستفتاءات الستة

أنهم صوتوا في كل االنتخابات % 2,22من الشباب ذكروا أنهم لم يصوتوا في أي من االنتخابات الستة، بينما أفادت نسبة % 0,02

شاركة ، مما يعكس تنوعا  معقوال  في م(2-7أ )النتائج تبعا  لكل مجموعة خصائص الخلفية االجتماعية الموجودة في جدول )الستة 

 .الشباب في العملية السياسية

، تبعاً لخصائص 5125 – 5122نسب الشباب الذين ذكروا أنهم لم يصوتوا أبداً والذين يصوتوا بشكل دائم من  4-7جدول 

 الخلفية االجتماعية المختارة

 يصوت دائًما لم يصوت أبًدا 
 النوع

  
 45,4 21,8 ذكر
 17,1 15,2 أنثي

 المحافظة
  

 45,5 26,5 حضريةمحافظات 
 59,9 14,8 حضر الوجه البحري
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 يصوت دائًما لم يصوت أبًدا 
 42,4 26,8 ريف الوجه البحري
 17,1 12,4 حضر الوجه القبلي
 10,9 18,9 ريف الوجه القبلي
 18,2 14,0 محافظات الحدود

 التعليم
  

 20,6 54,7 أمي
 11,2 11,5 يقرأ ويكتب

 11,5 17,4 ابتدائي
 12,2 18,1 إعدادي

 17,5 12,4 ثانوي عام
 40,8 26,9 ثانوي مهني

 54,1 17,8 فوق المتوسط
 57,5 16,6 جامعي وفوق الجامعي

 41.4 1,29 اإلجمالي
 

حول معدالت مشاركتهم في االنتخابات، كما أنها قدمت ما ذكره الشباب وقد جاءت أنماط عدم المشاركة في أي انتخاب متسقة مع 

من الشابات قد ذكرن % 0,02وعلى نحو خاص ، هناك . التصويتبعض النتائج الهامة حول ابتعاد مجموعة معينة من الشباب عن 

. العملية االنتخابية من الشباب الذكور، مما يوحي بأن الشابات كن أقل مشاركة في% 1,00أنهن لم يصوتن أبدا  بالمقارنة بنسبة 

أن  ويشير الى، (2فصل ) االناثدعم تصويت يوهذا يتسق مع النتيجة التي تقول بأن نسبة مهمة من الشباب في بعض المحافظات ال 

قد تكون عائقا  في مشاركة الشابات في العملية السياسية فيما يخص التصويت وأيضا  المشاركة في فاعليات  بالنوعالمعايير المرتبطة 

ال يكترثن "ومن ناحية أخرى، وكما سوف يتم مناقشته فيما يلي، فإن الشابات قد ذكرن أنهن لم يذهبن للتصويت ألنهن . الشارع

 ".ذلكل

إلى التأكيد على أنهم لم يشاركوا مطلقا  في التصويت، إلي جانب ذوى المستويات الدنيا  ويميل شباب الصعيد والمحافظات الحدودية

من الشباب الحاصل على التعليم العالي % 27ففي حين ذكر أكثر من نصف الشباب األمي أنهم لم يصوتوا أبدا ، ذكر فقط . من التعليم

كة في العملية السياسية ، فقد ذكر تقريبا  حوالي نصف الشباب في المستويات وكان الشباب األكثر فقرا  أقل مشار. أنهم لم يصوتوا أبدا  

وعلي نفس وتيرة . من الشباب الذين يقعون في المستويات االقتصادية العليا% 02االقتصادية الدنيا أنهم لم يصوتوا أبدا  مقارنة بنسبة 

األقل احتماال أن  ويونيو ه 02يناير و 02دعم  ىة الثورية والذشارك في األنشط ىنتائج المشاركة في االنتخابات، كان الشباب الذ

 .لم يذهب للتصويت أبدا   هيذكر أن

للعزوف عن حول األسباب التي دفعتهم  االستفتاءات أو االنتخابات في يصوتوا لم وقد تم طرح سؤال خالل المسح علي الشباب الذين

تشير حيث (. 1-7ص الخلفية االجتماعية والنشاط الثوري في ملحق أ مجموعة النتائج الكاملة مع خصائ ،7-7شكل )التصويت 

فبالنسبة لكل . عن العملية السياسية ىأو غير راضمهتم ما غير إلم يشارك في االنتخابات كان  ىعلي أن الشباب الذ معظم اإلجابات

إلى % 10نسبة تتراوح ما بين ال، فإن 0220واالنتخابات الرئاسية  0222واالنتخابات البرلمانية  0222من االستفتاء الدستوري 

 واذكر% 02 – 00ونسبة أخري تتراوح بين ". ال يهتم"لم يشارك في االنتخابات ألنه  هلم يصوت قال أن ىمن الشباب الذ% 72

 أستحوذت ، بينما هو الذى حظى بأقل نسبة 0222المشاركة في انتخابات بعينها، وقد كان االستفتاء الدستوري  وارفض مأنه

فقط الى أنهم لم يصوتوا في أى من االنتخابات ، وأكدوا على أن السبب في  %0حين أشار في  . على أعلى نسبة االنتخابات الرئاسية

ذكرت الشابات والشباب األكثر فقرا  وأقل . ذكروا أسبابا  أخرى لعدم التصويت% 2-0كان عدم وجود بطاقة انتخابية ونسبة  ذلك

لم يذهبوا إلى االنتخابات بشكل عام ألنهم لم يهتموا، بينما ذكر الشباب األكثر تعليما  واألكثر ثراء  أنهم لم يذهبوا للتصويت تعليما  أنهم 

 .ألنهم رفضوا المشاركة
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 ، تبعاً للنوع و الثروة5125أسباب عدم التصويت في االنتخابات الرئاسية  9-7شكل 

 
ومن المهم أن (. 1-7ملحق أ )طرح سؤال علي الشباب حول مدي عزمهم علي التصويت في االنتخابات القادمة بالمسح  قام، وأخيرا  

وقد أظهرت استجابات الشباب درجة عالية من . نالحظ أنه في وقت إجراء المسح لم يكن من الواضح ماهية االنتخابات القادمة

التصويت  نفقط أنهم ال ينو% 2,1المشاركة في العملية السياسية، فقد ذكر االنفتاح على المشاركة واالهتمام بها بشكل أكبر من 

وفي نفس الوقت، كان هناك تناقض ملحوظ بين الشباب فيما يخص . الذين قالوا أن لديهم النية للتصويت% 0,27مقارنة بنسبة 

ويوحي . في االنتخابات القادمة نيصوتو" ربما"أنهم قالوا %( 21.1)اختياراتهم االنتخابية، فهناك نسبة متساوية تقريبا  من الشباب 

وتم تأجيلها بعد  0222استطالع الرأي العام الذي تم إجرائه قبيل االنتخابات البرلمانية، والتي كانت مخططا  لها أن تكون في مارس 

، قام المركز 0222نتصف يناير ففي م. ذلك، بأن الشباب بشكل عام مازال مهتم بمواصلة المشاركة رسميا  في العملية السياسية

بأنهم ينوون % 72بعمل استطالع للرأي العام حول وجهات النظر السياسية؛ حيث أفاد ( بصيرة)المصري لبحوث الرأي العام 

سنة 02 – 21من الشباب الذين أقروا بذلك قد تراوحت أعمارهم ما بين % 7المشاركة، وإن 
(2)

 . 

  

                                                           
(2) http://www.baseera.com.eg/pdf_poll_file_en/participation٪02in٪02parliamentary٪02elections-٪02En.pdf 
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 الخالصة 7-9
تحوالت في السلطة وموجات من السلسلة من  شملت ،مرحلة انتقالية مضطربة   0222يناير  02منذ ثورة شهدت مصر 

الشباب بحقوقهم  بهايضا  تغيرا  هائال  في الطرق التي طالب أ، شهدت مصر  وخالل تلك األحداث. المدنية والمظاهرات االضطرابات

 02منذ ثورة ف. بذلك القنوات التي تفاعلت خاللها الحكومة مع شبابها السياسية، والتعبير عن مواطنتهم، ومطالبتهم بالتغيير، مغيرين

همية استثمار احتياجات الشباب وطموحاتهم وخلق مساحة أوليؤكد على " شباب الثورة"يضا  ليمتدح أالوطني  خطابيناير، تحول ال

 . لهم لينخرطوا في العملية السياسية

يناير  02 منذكثر تعقيدا  فيما يخص المشاركة في العملية االنتقالية التي بدأت أصورة  0222وتقدم بيانات مسح النشء والشباب 

المشاركة  حول أنفسهم لشبابا إفاداتفقد أوضحت . االجتماعيالخطاب و اإلعالممما قد نتوقع اعتمادا  على وسائل  أكثر،  0222

ا لهذه المشاركةفي األنشطة الثورية  المشاركة في عبارة عن كان  الثوري من هذا النشاط كثيرا  أن بين الشباب، و أن ثمة انخفاض 

المشاركين في ن أحقيقة ف ه،نفس الوقت فيو. و التنظيم السياسيأالمظاهرات ب بالمقارنة السياسيةاألنشطة قل أوهو  اللجان الشعبية،

 إجراءتوحي بأن المناخ السياسي في وقت ربما  عائلتهم وأصدقائهمعلى من المشاركة بالنسبة ألفراد ألى معدالت إشاروا أ المسح قد

 إليهابشكل كامل عن سلوكهم السياسي، مما يثير المخاوف حول حرية التعبير والتي سنعود  اإلبالغمنع المشاركين فيه من يقد  مسحال

 .في الفصل التالي

عالم هناك تغيرا  حيويا  في موضعين وهما استخدام الشباب لوسائل اإل التي تم جمعها من خالل المسح أن بياناتالوضحت وقد 

، 0222لى إ 0222بشكل هائل بين الشباب من  خباراألعالم للحصول على استخدام وسائل اإل فقد تزايد. والمشاركة في االنتخابات

ن الشباب الذين أال إخبار، فزيون للحصول على األغلبية الشباب اعتمدوا على التليأن أوعلى الرغم من . كما تزايد استخدام االنترنت

بالمقارنة  لنقل المعلومات وتحريك الناس وخلق التجمعاتوسائل التواصل االجتماعي األكثر استخداما  لكانوا كانوا ناشطين سياسيا  

أن هناك زيادة بتلك النتائج ي وتوح. 0222كما تزايدت مشاركة الشباب في االنتخابات الوطنية بشكل كبير منذ . بغيرهم من الشباب

السياسية كان  األنشطةالمشاركة في ب إقرارهمن أالعملية السياسية الرسمية بالرغم من في الجارية و األحداثفي انخراط الشباب في 

 .قل من المتوقعأ

العملية السياسية التي بدأت تأثر بتمجموعة فرعية من الشعب لم  حول وجودالمخاوف عددا من تثير  هذا المسحومع ذلك، فإن نتائج 

نشطة شاركوا في األاإلقرار بأنهم قل في قل ثروة كانوا دائما  األأقل تعليما  ووالشباب األالشابات  فاإلناث. 0222يناير  02بثورة 

. الثورية والعمليات االنتخابية، مما يوحي بأن تلك المجموعات من الشباب تواجه عوائق تمنعهم من االنخراط في العملية السياسية

محافظات ريف ظهر الشباب من ألدولة، بينما لجزاء الشمالية يضا  مركزة في المناطق الحضرية في األأكما كانت مشاركة الشباب 

مشاركة  ومن ثم فتشجيع. العمليات السياسيةفي حداث وقل فيما يتعلق بالمشاركة في األأحافظات الحدودية معدالت والم الوجه القبلي

 . في العملية السياسية هو المفتاح لخلق تحوال  ديمقراطيا  حقيقيا   مثل هذه الجماعات

كثر أالتالية لها  واألحداثيناير  02شباب حول ثورة الرأي بين الفي تنوع الكبر من أ بقدرتوحي  هذا المسحوفي الختام، فإن نتائج 

 مالرتباكه يناير  02حداث ثورة أفي  يشاركوالم  مأنه الشباب هامة من نسبة  ذكرفقد . اإلعالميةعلى التقارير  بناءا  مما قد نتوقع 

. يناير 02نهم لم يساندوا أالشباب قالوا  ن ربعأمع حقيقة  تتسقتلك النتائج وضد النظام القديم،  ملعدم كونهو أ يناير 02 هدافأحول 

هداف الشباب الذين عبروا عن عدم وضوح األ فقد زادت نسبة ،كبرأبشكل  0220يونيو  02حداث أراء الشباب حول أبينما انقسمت 

سباب ذكرا  لعدم التصويت كثر األأ باعتبارهاالهتمام باالنتخابات  عدم فقد جاءمن ذلك،  وأكثر. لألحداثبالنسبة لهم والدعم المختلط 

الشباب  عزوفلى إتؤدى التي شهدتها شوارع مصر قد  األحداثو معارضة األحداث أبين الشباب، مما يوحي بأن االرتباك حول 

و ألى تقييم الشباب لحالة مصر إفي الفصل التالي، سوف نتحول و. السياسية الرسمية التي صاحبت العملية االنتقاليةعن المشاركة 

نشطة لتحسين أحالمهم بالنسبة للمستقبل وفي انخراطهم في أهذا التنوع في الرأي في  يؤثرن أكثر كيف يمكن أتهم لكي نكتشف لحيا

 .ووطنهممجتمعاتهم 
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 الملـحق 
 (النسبة المئوية) المشاركة ونمط لخصائص الخلفية االجتماعية قاً وف الثوري، النشاط في" الشبابية الشبكات يوضح مشاركة 7-2الجدول 

  أي مشاركة غير مباشرةمشاركة  مشاركة مباشرة
  األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق

 النـــوع            
 ذكر 5,14 2,6 6,17 7,28 1,14 0,6 2,17 1,28 1,1 7,2 1,5 9,14
 أنثى 1,10 4,5 5,12 0,11 6,9 9,4 1,12 1,12 1,1 2,1 7,4 1,8

 العــــمر            
4,9 0,4 9,2 4,1 1,18 5,12 0,6 9,11 6,18 9,12 4,6 6,14 13-17 
9,12 2,5 8,2 1,1 0,22 9,14 4,5 8,11 6,22 1,15 6,5 1,12 10-24 
5,12 2,6 5,1 5,1 2,21 7,15 2,6 7,11 0,22 4,16 6,6 1,12 25-29 
1,10 1,4 5,2 2,2 1,18 5,15 0,4 7,9 9,18 7,15 6,4 1,10 10-15 

 المنطقة            
 المحافظات الحضرية 9,17 9,1 1,22 1,17 7,17 1,7 8,21 5,16 1,8 1,8 6,1 20,0
 حضر وجه بحري 1,14 8,7 1,15 9,20 6,11 5,7 0,15 4,20 0,5 0,4 8,5 9,11
 وجه بحريريف  7,17 5,11 5,21 0,27 8,16 8,10 6,20 2,26 4,6 1,6 5,8 8,15
 حضر وجه قبلي 4,2 0,1 1,4 8,4 4,2 0,1 9,1 6,4 0,1 0,0 0,7 5,1
 ريف وجه قبلي 1,5 1,5 7,6 9,8 9,4 1,1 6,6 2,8 0,5 0,4 1,0 8,1
 محافظات الحدود 4,15 7,8 1,15 7,16 2,15 4,8 2,15 1,16 2,8 7,6 5,7 1,8

 الحضر -اإلقامة في الريف            
 حضر 16.5 5.1 4,19 9,10 1,16 0,5 1,19 5,10 4,1 8,2 1,6 8,16
 الريف 11.5 6.8 1,14 1,18 0,11 1,6 8,11 5,17 6,1 4,1 9,4 0,10
 المناطق العشوائية 5.1 2.5 7.1 5,8 8,4 2,2 5,6 5,7 0,4 0,5 1,1 1,6
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  أي مشاركة غير مباشرةمشاركة  مشاركة مباشرة
  األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق

 التعليم            
 أمي 4,8 6,8 5,12 6,11 9,7 0,8 4,12 7,12 1,1 9,1 1,4 1,7
 يقرأ ويكتب 1,17 1,11 1,21 7,20 1,17 1,11 5,22 7,20 6,5 7,1 8,10 8,7
 ابتدائي 9,12 8,6 1,17 5,20 5,12 5,6 0,17 7,19 9,2 1,1 2,5 1,12
 إعدادي 5,10 7,1 4,10 7,14 1,10 4,1 2,10 1,14 0,2 9,1 7,2 8,6
 ثانوي عام 1,15 5,6 4,14 9,21 1,14 2,6 8,11 4,21 6,4 1,4 2,5 4,12
 ثانوي فني 8,11 8,5 6,14 9,18 4,11 4,5 2,14 4,18 0,1 6,2 0,5 1,10
 المتوسطتعليم فوق  0,15 7,4 7,17 6,27 7,14 7,4 2,17 2,27 1,1 1,1 6,6 5,17
 جامعي وفوق جامعي 4,14 6,5 1,19 8,10 0,14 2,5 6,18 9,29 7,1 2,1 1,6 1,18

 الحالة الزواجية            
 أعزب 0,11 1,6 4,15 1,21 6,12 0,6 0,15 4,22 1,1 1,1 4,5 6,12
 تزوج من أي وقت مضى 0,11 9,4 6,14 2,17 5,10 4,4 1,14 6,16 1,1 6,2 2,4 9,9

 الحالة العملية            
 يعمل 9,12 2,5 1,17 1,26 6,12 9,4 8,16 8,25 5,2 1,2 6,4 5,11
 ال يعمل 0,19 5,5 1,20 1,27 0,19 1,5 1,20 7,26 7,1 6,2 7,6 5,18
 خارج قوة العمل 6,11 2,6 7,11 6,17 1,11 8,5 2,11 9,16 5,1 1,1 1,5 1,10

4,8 1,5 2,1 0,1 1,11 4,12 1,5 6,8 9,11 9,12 7,5 9,0 
خارج قوة العمل وغير مقيد 

 بالمدرسة
 خارج قوة العمل ومقيد في المدرسة 0,15 9,6 7,14 8,22 4,14 5,6 2,14 1,22 1,4 4,1 0,5 6,12

 مؤشر الثروة            
 المستوى األدنى 4,7 4,1 9,8 0,12 2,7 2,1 7,8 8,11 2,1 9,0 1,2 6,4
 المستوى الثانيةا 1,9 1,4 0,11 4,14 9,8 2,4 0,11 6,11 9,1 6,1 9,2 5,8
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  أي مشاركة غير مباشرةمشاركة  مشاركة مباشرة
  األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق األب األم أخ صديق

 المتوسطالمستوى ا 4,12 9,6 2,16 1,20 8,11 5,6 6,15 7,19 7,1 2,4 1,6 6,11
 المستوى الرابعا 4,16 1,8 2,19 1,28 9,15 9,7 6,18 6,27 5,4 0,4 1,7 8,16
 المستوى األعلىا 4,15 2,6 1,19 2,28 8,14 5,5 6,18 4,27 1,4 8,1 1,6 6,15

 مشاركة الشباب في الثورة            
 لم يشارك 7,9 5,5 0,12 6,16 2,9 2,5 6,11 0,16 1,1 9,2 5,4 1,9
 أية مشاركة 1,47 1,10 4,54 8,75 9,46 4,9 6,51 9,74 6,4 6,1 4,11 2,41
 تنظيم سياسي 0,45 6,21 7,50 1,74 0,45 5,18 1,50 9,71 11.0 9,10 5,15 4,46
 لجان شعبية 1,51 5,10 5,57 4,81 1,51 9,9 7,56 0,81 8,4 1,1 4,11 6,41
 تظاهر 9,16 0,16 9,41 1,61 8,15 7,11 7,18 1,61 9,4 1,6 9,17 4,18
 المجموع 4,12 8,5 1,15 0,21 9,11 5,5 7,14 4,20 2,1 9,2 0,5 7,11

 العينة الكلية 097,9 109,10 769,10 809,10 099,9 110,10 778,10 811,10 114,9 112,10 787,10 826,10
 "(نعم"اإلجابة بـ )العينة الكلية  166,1 628 650,1 191,2 126,1 589 605,1 128,2 126 110 514 195,1
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سمح باختيار أكثر  النسبة المئوية،)االجتماعية  طبقاً لخصائصهم الثورية، األنشطة في عدم مشاركة الشباب أسباب 5-7 الجدول

 (من إجابة

 معارضة الوالدين 
مشاركتي لن تحدث 

 فرقا  
ال أستطيع تحديد 
 الصواب من الخطأ

لست ضد النظام 
 السابق

 أخرى

  النـــوع
 5,10 1,19 5,10 8,16 6,28 ذكر
 1,18 4,18 7,27 1,14 1,26 أنثى

  العــــمر
13-17 8,15 1,11 6,25 5,16 1,14 
10-24 1,10 4,15 1,29 2,18 7,12 
25-29 6,22 0,16 9,29 5,20 4,15 
38-35 0,17 1,17 7,11 9,20 6,17 

  المنطقة
 4,6 1,14 1,28 5,12 4,42 محافظات حضرية
 9,6 5,11 9,12 9,14 2,14 حضر وجه بحري
 4,11 6,18 7,28 7,16 4,27 ريف وجه بحري
 5,20 4,25 7,22 1,17 6,18 حضر وجه قبلي
 2,21 0,21 1,10 4,15 4,18 ريف وجه قبلي

 0,17 8,12 5,28 1,15 5,28 محافظات الحدود
  الحضر -اإلقامة في الريف

 8,8 9,16 6,26 8,12 1,19 حضر
 1,17 6,20 5,29 0,16 0,21 الريف

 9,12 1,11 1,11 7,18 5,21 المناطق العشوائية
  التعليم

 1,26 1,22 5,28 4,16 9,12 أمي
 2,17 1,10 8,21 6,21 9,12 يقرأ ويكتب

 9,18 1,19 4,26 1,17 1,25 ابتدائي
 4,17 2,19 4,27 2,16 5,26 إعدادي

 6,11 8,15 4,27 7,10 4,18 الثانوية العامة
 0,11 9,21 8,29 7,15 1,24 الثانوية الفنية

 1,12 7,15 4,28 4,11 1,14 تعليم فوق المتوسط
 7,8 8,11 5,11 1,15 1,17  جامعي وفوق جامعي

  الحالة الزواجية
 7,11 7,17 7,27 1,15 1,11  أعزب 

 4,19 8,20 5,11 9,15 2,17  تزوج في أى وقت مضى 
  الحالة العملية
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 معارضة الوالدين 
مشاركتي لن تحدث 

 فرقا  
ال أستطيع تحديد 
 الصواب من الخطأ

لست ضد النظام 
 السابق

 أخرى

 5,11 9,19 8,10 8,16 5,24 يعمل
 1,10 0,15 6,15 8,18 5,27 ال يعمل

 2,15 5,18 7,27 4,14 8,28 خارج قوة العمل
 7,18 2,20 7,28 5,15 0,22 خارج قوة العمل وغير مقيد بالمدرسة

 0,10 0,16 1,26 8,12 2,19 ومقيد في المدرسةخارج قوة العمل 
  مؤشر الثروة

 1,20 2,18 0,10 8,16 2,21 المستوى األدنى 
 4,19 8,22 2,28 8,11 6,21 المستوى الثاني

 6,12 8,18 1,10 7,15 1,26 المستوى المتوسط
 0,11 1,18 7,28 8,16 9,10 المستوى الرابع

 8,9 2,16 5,28 1,14 8,15 المستوى األعلى
 5,14 8,18 1,29 4,15 4,27 اإلجمالي

 146,10 146,10 146,10 146,10 146,10 العينة الكلية
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 والنشاط االجتماعية الخلفية لخصائص وفقاً  ،5120 يونيو 01و 5122 يناير 52 ألحداث الشباب فهم يوضح 0-7 الجدول

 الثوري

 2011يونيو 10 2011يناير  25  
 األهداف األهداف  

 واضحة إلى حٍد ما واضحة جداً   
غير واضحة 

 تماماً 
 غير واضحة تماماً  واضحة إلى حٍد ما واضحة جداً 

 النـــوع
      

 4,12 8,41 8,45 8,15 0,45 1,19 ذكر
 0,16 5,41 5,40 7,18 9,45 4,15 أنثى

 المنطقة
      

 8,9 4,44 8,45 0,14 7,45 1,40 محافظات حضرية
 9,5 8,18 1,55 6,16 8,18 6,44 حضر وجه بحري
 0,12 1,41 6,44 6,17 6,49 7,12 ريف وجه بحري
 5,16 7,18 7,44 7,17 1,17 0,45 حضر وجه قبلي
 1,22 6,42 1,15 4,18 4,45 1,16 ريف وجه قبلي

 2,11 4,51 4,11 5,25 1,50 4,24 محافظات الحدود
 التعليم

 
 

 6,21 7,47 6,28 2,28 9,49 9,21 أمي
 5,18 1,18 4,41 4,21 1,49 6,27 ويكتبيقرأ 

 7,16 8,45 5,17 0,25 6,44 4,10 ابتدائي
 6,17 4,42 1,40 8,21 4,45 7,12 إعدادي

 7,12 4,44 9,42 9,14 7,44 5,40 ثانوي عام
 5,11 0,41 5,41 1,16 0,47 6,16 ثانوي فني

 9,7 1,41 8,50 6,8 1,49 1,42 تعليم فوق المتوسط
 2,9 0,18 8,52 5,9 1,40 1,50 وفوق جامعي  جامعي

 مؤشر الثروة
      

 5,21 8,41 7,14 9,22 1,46 0,11 المستوى األدنى
 5,18 5,19 0,42 8,19 7,41 5,16 المستوي الثاني

 4,11 9,42 7,45 8,16 1,41 9,19 المستوى المتوسط
 8,9 6,46 6,41 0,15 8,46 1,18 المستوى الرابع

 7,10 7,40 6,48 6,12 0,47 4,40 األعلىالمستوى 
 مشاركة الشباب في الثورة

      
 4,14 1,41 5,42 6,17 1,45 1,17 لم يشارك

 8,10 1,17 0,52 1,12 6,49 1,18 أى مشاركة
 6,15 4,27 9,56 5,12 2,29 1,58 تنظيم سياسي
 5,10 5,19 0,50 5,12 7,52 8,14 لجان شعبية

 6,14 2,24 2,61 1,1 1,19 6,59 تظاهر
 2,14 6,42 2,41 2,17 4,45 4,17 اإلجمالي

 009،18 098،18 العينةالكلية
 



002 

 

 السياسية، هم االجتماعية، ومشاركتهملخصائص طبقاً  ،5125-5122 واالستفتاءات النتخاباتعلى ا الشباب إقبال 4-7الجدول 

 (النسبة المئوية)  يونيو 01و يناير 52لثورتي  مدى تأيدهمو

 
االستفتاء 
2011 

 االنتخابات الرئاسية االنتخابات الرئاسية االنتخابات البرلمانية االنتخابات البرلمانية 
استفتاء 
 (الجولة األولى) 2012

2011 
 (الجولة الثانية)

2011 
( الجولة األولى)

2012 
 (الجولة الثانية)

2012 
 النـــوع

      
 6,56 1,66 4,70 1,58 6,60 0,58 ذكر
 6,47 5,56 4,59 8,48 6,50 6,47 أنثى

 العــــمر
      

20-24 7,48 4,51 5,49 7,61 9,57 0,49 
25-29 8,55 7,57 7,55 7,67 0,64 7,52 
10-15 1,65 4,60 0,58 1,67 1,64 2,57 

 المنطقة
      

 0,60 1,62 0,68 2,57 0,60 1,60 محافظات حضرية
 1,70 1,80 8,80 9,69 4,71 7,72 حضر وجه بحري
 2,51 1,61 1,68 1,54 0,57 2,54 ريف وجه بحري
 9,45 6,60 2,61 1,52 0,51 4,47 حضر وجه قبلي
 1,40 4,51 4,54 5,44 8,45 9,19 ريف وجه قبلي

 1,50 6,58 4,58 5,52 1,52 0,51 محافظات الحدود
 الحضر  -اإلقامة في الريف 

     
 6,56 5,61 2,68 9,54 5,57 8,56 حضر
 1,47 6,57 6,61 5,49 7,51 4,47 الريف

 1,69 8,77 2,76 1,74 2,74 9,71 المناطق العشوائية
 التعليم

      
 2,29 8,18 8,40 5,10 1,12 0,28 أمي

 4,41 1,56 1,60 0,40 0,46 8,41 يقرأ ويكتب
 0,42 0,51 8,56 4,41 1,44 4,40 ابتدائي
 8,42 8,51 1,54 9,44 8,45 7,41 إعدادي

 4,46 0,60 1,61 1,48 6,52 0,49 ثانوي عام
 5,52 4,62 1,66 5,54 0,57 6,51 ثانوي فني

 2,65 4,71 1,75 6,66 0,70 0,70 تعليم فوق المتوسط
 6,68 5,75 1,80 1,69 7,70 0,70 جامعي وفوق جامعي 

 الحالة الزواجية
      

 2,51 5,60 8,64 5,52 2,55 6,52 أعزب 
 4,51 5,62 5,65 9,54 1,56 1,51 مضىتزوج في أي وقت 

 الحالة العملية 
      

 9,58 6,68 8,72 4,60 1,62 1,60 يعمل
 1,66 1,71 5,76 1,66 7,68 1,67 يعمل بالقطاع العام

 4,57 1,67 8,72 1,59 8,60 8,59 يعمل بالقطاع الخاص
 0,62 5,72 0,71 1,61 5,65 0,62 يعمل لحسابه
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االستفتاء 
2011 

 االنتخابات الرئاسية االنتخابات الرئاسية االنتخابات البرلمانية االنتخابات البرلمانية 
استفتاء 
 (الجولة األولى) 2012

2011 
 (الجولة الثانية)

2011 
( الجولة األولى)

2012 
 (الجولة الثانية)

2012 
 6,45 8,59 1,61 5,49 0,52 0,40 يعمل بدون أجر

 2,61 2,69 1,75 1,64 8,66 2,62 عاطل
 4,45 4,54 1,57 46. 6 7,48 6,45 ال يعمل

 7,42 0,52 6,54 6,44 7,46 1,41 خارج قوة العمل
 1,64 0,71 0,74 9,59 0,61 1,61 خارج قوة العمل وغير مقيد بالمدرسة
 9,58 6,68 8,72 4,60 1,62 1,60 خارج قوة العمل ومقيد في المدرسة

 مؤشر الثروة
      

 4,42 1,48 4,50 1,42 6,44 0,40 المستوى األدنى
 2,64 7,57 4,60 6,48 9,49 7,46 المستوي الثاني

 6,49 4,61 7,66 6,51 1,55 4,52 المستوى المتوسط
 8,56 7,66 1,70 1,56 7,59 9,57 المستوى الرابع

 4,61 7,70 7,74 7,64 5,66 6,64 المستوى األعلى
 مشاركة الشباب في الثورة

     
 0,50 7,59 2,61 6,51 6,51 5,50 لم يشارك

 6,77 7,81 5,86 2,77 9,79 8,79 أية مشاركة
 5,76 7,84 6,88 5,78 7,81 1,84 تنظيم سياسي
 1,77 8,81 8,86 7,77 0,80 8,79 لجان شعبية

 0,86 4,85 6,91 1,81 2,79 0,85 تظاهر
 يونيو  10يناير و 25دعم الشباب ل

     
 2011يناير  25

      
 6,14 9,46 4,50 2,18 8,19 2,18 غير مؤيد

 0,58 1,66 9,69 8,58 0,61 8,57 مؤيد
 201يونيو  10

      
 7,56 5,66 1,70 7,58 4,60 2,57 مؤيد تماماً 
 8,47 4,58 4,62 1,51 1,54 0,52 إلى حٍد ما
 9,47 9,52 6,55 6,41 1,45 1,42 غير مؤيد
 1,52 5,61 1,65 7,51 8,55 0,51 اإلجمالي

 458,7 458,7 458,7 458,7 458,7 458,7 العينة الكلية
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وفقاً  المقبلة، االنتخابات ، ومن ينون التصويت في5125-5122نسبة الشباب الذين شاركوا في التصويت في  2-7جدول 

 الثوري والنشاط االجتماعيةالخلفية خصائص ل

  
نسبة الذين لم يصوتون في االنتخابات 

 واالستفتاءات الستة
 نسبة من ينون المشاركة في االنتخابات المقبلة

 ال ربما نعم يصوت دائماً  لم يصوت  
 النـــوع

     
 7,5 4,41 9,50 4,45 8,21 ذكر
 6,6 1,50 4,41 1,17 2,15 أنثى

 العمر
     

18-24 1,12 7,16 1,46 7,47 1,6 
25-29 0,27 7,41 5,47 4,46 2,6 
10-15 5,27 0,46 7,48 1,45 2,6 

 المنطقة
     

 7,4 2,45 1,50 5,45 5,26 محافظات حضرية
 2,5 6,26 1,68 9,59 8,14 حضر وجه بحري
 4,6 1,42 2,51 4,42 8,26 ريف وجه بحري
 9,4 6,55 5,19 1,17 4,12 حضر وجه قبلي
 4,7 1,58 4,14 9,10 9,18 ريف وجه قبلي

 2,8 5,47 1,44 2,18 0,14 محافظات الحدود
 الحضر –اإلقامة في الريف 

     
 2,5 6,47 2,47 4,41 1,27 حضر
 9,6 9,49 2,41 9,16 6,12 الريف

 0,4 2,25 8,70 2,61 8,15 المناطق العشوائية
 التعليم

     
 8,8 4,66 7,24 6,20 7,54 أمي

 1,8 5,49 4,42 2,11 5,11 يقرأ ويكتب
 6,8 1,51 1,18 5,11 4,17 ابتدائي
 7,6 1,56 0,17 2,12 1,18 إعدادي

 6,5 6,49 8,44 5,17 4,12 ثانوي عام
 4,5 8,45 9,48 8,40 9,26 ثانوي فني

 4,1 5,18 1,58 1,54 8,17 تعليم فوق متوسط
 4,5 9,11 7,60 5,57 6,16 جامعي وفوق جامعي 

 الزواجيةالحالة 
     

 0,6 4,46 6,47 1,40 1,29 أعزب 
 2,6 9,46 9,46 8,42 4,29 تزوج في أي وقت مضى

 الحالة العملية 
     

 4,5 8,41 8,52 1,48 7,21 يعمل
 1,8 7,12 2,59 0,57 0,19 يعمل بالقطاع العام

 1,4 4,45 1,50 1,46 2,22 يعمل بالقطاع الخاص
 0,6 7,18 1,55 4,51 0,19 يعمل لحسابه

 1,7 8,40 9,51 9,12 4,11 يعمل بدون أجر
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نسبة الذين لم يصوتون في االنتخابات 

 واالستفتاءات الستة
 نسبة من ينون المشاركة في االنتخابات المقبلة

 ال ربما نعم يصوت دائماً  لم يصوت  
 2.7 8,19 5,57 5,48 2,18 عاطل

 1,7 7,51 2,41 7,14 2,17 خارج قوة العمل
خارج قوة العمل وغير مقيد 

 بالمدرسة
4,19 4,12 0,19 9,51 2,7 

 9,6 1,16 8,56 1,50 8,21 خارج قوة العمل مقيد بالمدرسة
 مؤشر الثروة

     
 5,6 1,58 2,15 4,11 1,42 المستوى األدنى
 7,6 6,52 7,40 9,14 5,11 المستوي الثاني

 7,5 4,47 9,46 1,40 1,28 المستوى المتوسط
 4,6 6,40 0,51 2,44 0,24 المستوى الرابع

 4,5 9,16 7,57 1,51 0,21 المستوى األعلى
 مشاركة الشباب في الثورة

     
 4,6 9,47 6,45 2,19 9,10 لم يشارك

 7,2 9,11 1,65 1,66 7,10 أى مشاركة
 1,1 0,27 7,69 0,67 2,7 تنظيم سياسي
 4,2 9,11 7,65 4,66 6,10 لجان شعبية

 4,9 9,15 7,74 0,67 5,5 تظاهر
 10يناير ويونيو  25دعم الشباب ل

     
 2011يناير  25

     
 1,8 0,64 9,27 2,25 8,42 غير مؤيد

 5,5 9,40 6,51 7,46 8,24 مؤيد
 2011يونيو  10

     
 9,1 7,15 4,60 2,46 8,24 مؤيد تماماً 
 1,4 7,57 2,18 0,17 1,10 إلى حٍد ما
 7,16 5,56 8,26 9,15 5,40 غير مؤيد
 1,6 6,46 1,47 4,41 1,29 اإلجمالي

 458,7 458,7 458,7 العينة الكلية
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 10استبعاد من هم أقل من تم ) الثوري والنشاط االجتماعيةالخلفية  لخصائصوفقا   االستفتاء، أو االنتخابات عدم تصويت الشباب في أسباب 6-7 الجدول
 (سنة

 2012االنتخابات الرئاسية  2011االنتخابات البرلمانية  2011االستفتاء على الدستور  

 
رافض  ال أهتم

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
رافض  أهتم ال أخرى

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
رافض  ال أهتم أخرى

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
 أخرى

             النوع
  6,2 9,11 2,57 9,7 2,2 8,25 1,64 5,6 6,1 1,25 8,66 ذكر
  1,4 0,26 0,67 2,1 4,1 0,22 4,71 1,2 7,1 7,20 5,71 أنثى

             العمر
18-24 0,69 8,22 4,1 8,4 8,65 2,24 9,1 2,6 5,62 7,26 5,4  
25-29 7,70 7,21 9,1 6,1 4,68 9,24 8,1 0,5 4,61 4,29 1,2  
10-15 4,72 4,21 5,2 7,1 8,71 5,21 1,2 5,4 1,61 7,11 2,1  

             المنطقة
 8,1 9,1 1,47 2,47 4,2 0,2 6,18 1,57 6,1 6,1 8,16 0,60 محافظات حضرية
 1,7 0,1 9,21 7,67 6,6 7,0 6,18 2,74 4,10 1,1 1,18 4,70 حضر وجه بحري
 7,6 1,1 6,10 5,59 8,7 1,2 1,19 7,70 7,5 9,1 0,21 5,71 ريف وجه بحري
 4,0 6,2 7,12 4,84 0,1 1,2 6,20 1,76 1,1 5,0 8,16 5,81 حضر وجه قبلي
 2,6 0,5 2,22 7,66 7,5 6,4 4,22 4,67 8,1 9,4 4,20 0,71 ريف وجه قبلي

 1,4 2,2 0,24 7,69 7,1 9,1 9,19 6,74 1,2 9,1 1,19 5,76 محافظات الحدود
             التعليم

 2,2 5,5 2,17 1,75 5,1 9,4 4,14 2,77 8,2 9,1 8,15 5,77 أمي
 1,1 4,5 8,19 6,71 0,0 0,4 8,12 2,81 0,0 1,4 9,11 9,81 يقرأ ويكتب

 4,2 1,2 0,26 5,67 1,5 9,1 1,17 7,75 2,4 4,2 6,20 8,72 ابتدائي
 4,1 8,1 2,29 6,61 4,1 6,1 1,21 8,71 1,2 4,1 0,24 5,70 إعدادي
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 2012االنتخابات الرئاسية  2011االنتخابات البرلمانية  2011االستفتاء على الدستور  

 
رافض  ال أهتم

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
رافض  أهتم ال أخرى

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
رافض  ال أهتم أخرى

 للتصويت
ليس لدي 

 بطاقة تصويت
 أخرى

 6,1 9,1 8,40 8,51 6,4 1,7 1,15 5,56 2,1 0,1 2,28 7,67 ثانوي عام
 7,7 7,2 7,26 0,61 5,6 2,2 6,24 8,66 8,4 7,2 2,22 4,70 ثانوي فني

 9,11 0,0 6,41 5,44 5,10 0,0 8,11 7,55 2,7 0,0 1,17 6,55 تعليم فوق المتوسط
 2,5 6,1 1,45 1,46 1,6 5,2 1,15 1,56 7,5 7,1 0,11 7,61  جامعي وفوق جامعي

             مؤشر الثروة
 1,1 8,2 1,21 8,72 0,1 2,2 1,21 6,71 5,2 8,2 6,19 2,75 المستوى األدنى
 6,5 2,1 7,22 4,68 1,4 0,1 2,20 7,72 6,4 0,1 1,20 1,72 المستوي الثاني

 2,5 4,2 0,28 4,64 1,6 0,2 4,25 1,66 4,1 7,1 2,21 7,71 المستوى المتوسط
 4,5 5,7 2,12 0,55 4,5 5,5 6,20 5,86 7,4 1,4 1,22 8,68 المستوى الرابع

 6,8 5,1 7,41 1,46 0,9 6,1 2,11 2,56 1,6 8,1 4,10 7,61 المستوى األعلى
 4,5 4,1 7,28 5,62 4,5 8,2 8,21 0,68 2,4 7,2 8,22 4,70 اإلجمالي

 2800 1401 1151 العينة الكلية
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 واالتجاهات المشاركة المدنية،: ج الشبابادما

 المستقبل ورؤى السياسية،

 مايا سيفيردنج

 ندا رمضان
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 مقدمةال 8-1

وتأثرت كذلك ، ريخهافي هذه الفترة الحرجة من تا مصرالتي تمر بها  تتحوالقد تأثرت بال الشباب آراءالشك فيه أن  امم

 ألقرانهم، وعلي مشاركتهم المستقبل تجاه توقعاتهم عليبشكل جلي تؤثر هذه التحوالت  ، هموطن تنمية في بالمشاركة اهتمامهم

وتأثيرها المرحلة االنتقالية  بها مصر تعبرالتي  للكيفية الشباب فإن تصورات الوقت، وفي نفس. ولوطنهم المحلية، ولمجتمعاتهم

 االجتماعي التغيير في الفاعلة الشباب مشاركة وربما تكون .مرحلة الرشد إلى الجيل علي انتقال هذا لها آثار هامة اتهمعلي حي

 وما يناير 52 حول ثورة استجابات الشباب دراسة المهم فمن ولذلك. مصر في االنتقالية المرحلة لنجاح هي المفتاح والسياسي

 .المدنية مشاركتهم تشجيع لكيفية أفضل فهم أجل من االتجاهات، واألفعال،اآلراء، و حيث من أحداث، من تالها

فترة  خالل مصر تواجه التي والسياسية واالقتصادية االجتماعية القضايا حول الشباب آراء سوف نقوم بدراسة الفصل، هذا وفي

 في األسئلة معظم أن من الرغم وعلى. موفي دولته مجتمعاتهم واسع المدي في تغيير إحداث محاولة في ومدي نشاطهم التحول،

إجراء  بعد وقعت التي األحداث إلى ومستندة جديدة كانت 5102عبر مسح النشء والشباب  المدنية بالمشاركة القسم الخاص

 القيم وتصوراتهم حول المدنية مشاركة الشباب بإمكانية مقارنة لنا تسمح التي األسئلة بعض إال أن هناك م،5112مسح عام 

 .خالل المسحين الجتماعيةا

 أهمية ذلك في بما االعتبار في هذا المرحلة،فى تأخذها الدولة  أن يجب التي األولويات ماهية حول الشباب بآراء وسوف نبدأ

 3-8 القسمين وفي. في الوقت الراهن مصر تواجه التي أهمية األكثر والتهديدات والقضايا يناير الثورية، 52 حركة استمرار

أن  أيضا كما نحاول سياسي، تغيير إحداث على وفي قدرتهم رجال السياسة، في الشباب ثقة فهم إلى محاولة ننتقل ،2-8و

 بالديمقراطية، المتعلقة المؤشرات من متنوعة لمجموعة وفقًا األخيرة الثالثة المصرية لألنظمة الشباب نتعرف علي تقييم

 في الفساد ولمدي انتشار مختلفة مجتمعية قيم لمدي وجود تقييم الشباب نناقشسوف  2-8 القسم وفي. القانون وسيادة والتنمية،

 وفي القانون، الوطنية السياسة في يجب أن يؤثر به الدين الذي المدى حول نظرهم وجهات إلى ننتقل أن وذلك قبل المجتمع،

لبلدهم  بالنسبة سواء بالمستقبل، الشباب فاؤلمدي ت إلى 7-8 ثم ننتقل في القسم. نتناول التدين الخاص بالشباب 2-8وفي القسم 

 .أو بالنسبة لحياتهم الخاصة

الخامس والعشرين من  ثورة أعقاب في المدنية حول واقع المشاركة وآرائهم الشباب إلي اتجاهات الالحقة األقسام وننتقل في

 التطوع، لتعريف فهمهم ذلك في بما م،5112مسح  منذ التطوعية األنشطة في الشباب مشاركة 8-8 القسم حيث نناقش في. يناير

 عن مستوى الشباب رضا أيضا كما نناقش. الجماعات تلك إلى انضمامهم وأسباب االجتماعية الجماعات في ومشاركتهم

 عبر واالجتماعي السياسي الجدل في الشباب مشاركة 2-8 في القسم ونناقش. بشكل موسع المحلية مجتمعاتهم في المشاركة

 .شخصيةال شبكاتهم

 آراء الشباب حول األولويات والتهديدات التي تواجه الدولة 8-2

وأهميتها المستمرة  الثورية الحركة نجاح حول مدي الشباب تقديرات كانت ،5100 يناير 52 سنوات بعد ثالث من يقرب ما بعد

 مصر أن عبارة بشدة أيد يد أوقد أ الشباب نصف من يقرب فإن ما ،0-8 الشكل في مبين هو فكما. يشوبها الخلط الشديد لمصر

 52 أن ال يعتقدون كان معظم الشباب نفسه، الوقت وفي". يناير 52 حاجة إلي ثورة ليست في ولكنها إصالح، إلى في حاجة"

 حين ففي ذلك، إلى وباإلضافة. مع هذه العبارة فقط٪ 53في حين اتفقت نسبة  التي تحتاجها مصر، اإلصالحات قد حققت يناير

 النقطة، هذه حول محايدة٪ 31 كانت نسبة بدأت، عندما ضرورية كان يناير 52ثورة  أن على الشباب نصف من روافق أكث

 5102في عام  الشباب ربع وكان حوالي. اختالطا أكثر 5103 عام في الثورة الستمرار الملحة الحاجة حول الشباب رأي وكان

 عندما ضرورية كانت الثورة أن لم يوافقوا علي الذين فقط٪ 03 بنسبة مقارنة ضرورية، قد ظلت يناير 52 حركة أن يؤيدون ال

 الفوضى أعقاب في مصر، في اإلصالح لرؤية يتوقون واألغلبية منهم، الشباب، كان حين في أنه إلى النتائج وتشير هذه. بدأت

 لتوليد فعالة وسيلة الثورة كانت إذا مما متأكد كبير منهم غير هناك عدد كان ،5100 يناير 52 بعد فيما والسياسية االقتصادية

 .التغيير هذا
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 (إلجمالي عينة الشباب، بالنسبة )%والعشرين من يناير  رأي الشباب حول مدي ضرورة ونجاح ثورة الخامس 1-8شكل 

 
 (، بالنسبة إلجمالي عينة الشباب)%رأي الشباب حول أثنين من األولويات الكبرى للدولة  2-8شكل 
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ض من آراء الشباب المختلطة حول أهمية استمرار الثورة كحل لمشاكل مصر، كان رأي الشباب حول األولويتين وعلى النقي

تقدر  فقد ذكرت نسبة كبيرة. موحًدا تماما، وإن تنوع قليال حسب خصائص الخلفية االجتماعية 5102الرئيسيتين للبالد في عام 

، وهو األمر الذي قد (5-8الشكل )يشة يقع على رأس األولويات بالنسبة للبلد ٪ من أفراد العينة بأن رفع مستويات المع7012 بـ

ظروف سوق عمل فإن ، الرابعكما هو مبين في الفصل و. يعكس تأثير تدهور الوضع االقتصادي في مصر في أعقاب الثورة

لفئة األكثر حرمانا في سوق العمل يناير، واستمر الشباب باعتبارهم ا 52الشباب قد تدهورت في الواقع بشكل خطير منذ ثورة 

وفي ظل (. Krafft and Assaad eds, 5102)معدالت البطالة، واألجور، واألمن واالستقرار الوظيفي  من حيثالمصري 

هذه الظروف، طغت الهموم االقتصادية بشكل واضح على الهموم السياسية فيما يتعلق بالتحسينات التي يود الشباب أن تكون 

٪ من الشباب لتضع تحسين التعليم والرعاية الصحية على رأس قائمة 212د؛ وباإلضافة إلي ذلك فقد جاءت نسبة عليها البال

 .األولويات، وهو ما يرتبط أيضا بأولوية تحسين المستويات المعيشية وتأمين االحتياجات األساسية

٪ 2512لويات بالنسبة للبلد، ووضعته نسبة ووضعت نسبة تسعة في المئة من الشباب محاربة الفساد على رأس قائمة األو

فقط من الشباب أن تحسين الديمقراطية وحقوق اإلنسان يقع على رأس % 217نسبة  اعتقدتومع ذلك، فقد . كأولوية ثانية

وتوحي هذه النتائج بأن اهتمامات الشباب . ٪ كأولوية ثانية813األولويات من أجل تحسين حالة البالد، ووضعتهما نسبة 

الحد من االستخدام الخاص للموارد العامة،  إلىتكافؤ الفرص والحاجة  علىياسية أثناء فترة التحول في مصر قد تركزت الس

إن التراجع الواضح . تحسين سبل العيشلدي الشباب حول وهو األمر الذي يرتبط بالعودة مرة أخرى إلى حالة القلق الشديد 

ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار في ضوء ما قد يوحى به من  فى مقابل القضاياأولويات للديمقراطية والحقوق األساسية لإلنسان ك

 .استعدادات الشباب للضغط على الحكومة لحماية حرياتهم واستقاللها خالل هذه الفترة االنتقالية

كأولوية % 117ث أحتل نسبة وأخيرا، جاء زيادة تأثير الدين على السياسة والقانون في المرتبة الدنيا من أولويات الشباب، حي

وهو ما سوف نناقشه في القسم التالي، والذي يؤكد علي وجود نمط عام في . فقط كأولوية ثاني% 2,5أولي، بينما أحتل نسبة 

بيانات المسح يوحي بأن الشباب المصري، وال سيما في أعقاب العام المضطرب الذي قضاه الرئيس األسبق مرسي في السلطة، 

 .هم الشكوك حول الدور السياسي للدينقد ظهرت لدي

لتركيز الشباب على رفع مستويات المعيشة باعتبارها مسألة تأتي علي رأس قائمة األولويات بالنسبة لمصر، فإننا سوف  ونظراً 

على ف. من التصريحات المتعلقة بالسياسات االقتصادية عددللشباب حول تقييم  وجهتنقوم أيضا بتحليل سلسلة من األسئلة التي 

نحن في "إلي  01وتشير الدرجة  ،"يجب أن يكون الدخل أكثر مساواة"إلي  0بحيث تشير الدرجة  01إلي  0من  متدرج مقياس

، فكانوا 211على الدرجة أنفسهم عند المتوسط  وضع الشباب، "حاجة إلي الفوارق الكبيرة في الدخل باعتبارها حوافز اقتصادية

وعلى الناس فى ( 0)وعلى مقياس آخر يضع الحكومة فى توفير الخدمات للسكان المستوي .لدخلأكثر تفضيال للمساواة في ا

واضعين مسئولية أكبر  7,3، ووضع الشباب أنفسهم عند معدل (01)اتخاذ مزيد من المسئولية فى إعالة انفسهم عند المستوي

ى الحكومة أن تفرض الضرائب على األغنياء إلعادة وفي المقابل، فقد مالت آراء الشباب أيضا إلى أنه يجب علعلى الحكومة 

ينبغي زيادة حجم أنه تشير إلي ( 0)الدرجة كانت  ،وعند مقارنة بيانات الملكية الخاصة لقطاع األعمال والصناعة. توزيع الدخل

ال الشباب مرة أخرى وم تشير الى انه ينبغي زيادة ملكية الحكومة، (01)الملكية الخاصة لقطاع األعمال والصناعة، والدرجة 

وعند النظر إلى هذه البيانات معا، فسنجدها تشير إلى أن . 218نحو الملكية العامة لقطاع األعمال والصناعات، عند مستوي 

الشباب يفضلون دورا قويا للحكومة في االقتصاد، كما كان الحال في مصر قبل اعتماد برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف 

 (. Assaad 0227)م 0221ات عام الهيكلي في بداي

قبل الشباب بجودة الحياة اليومية  فيعكس اهتماما قويًا منالتهديدات التي تواجه البالد  رىمن كب في اثنين رأي الشباب  أما

، مما بأن انعدام األمن يعد التهديد الرئيسي الذي يواجه البالد( ٪5,23)قد أفادت الغالبية العظمى من الشباب ف(. 3-8الشكل )

٪ من الشباب تري أن األزمة 2,02وكانت هناك نسبة . يناير 52يؤشر علي إحساس عالي بافتقاد األمن في البالد منذ 

٪ باعتبارها ا ثاني أهم تهديد، بما يتفق مع تعريف الشباب للقضايا 38االقتصادية هي التهديد الرئيسي للبالد وجاءت بنسبة 

 .كأولوية رئيسية للبالدت المعيشة المتعلقة بتحسين مستويا



532 

 

  (الشباب عينة إلجمالي بالنسبة ،)%رأي الشباب في أعلي ترتيبيين للتهديدات التي تواجه البالد  3-8شكل 

 

بنسبة ) العام الرأي أو الوطنية الشؤون إلي المنحازة أو المضللة وسائل اإلعالم نسبة ضئيلة من الشباب أن تأثير واعتبرت

 قبل من والعنف ،(٪7,1) وجاء االستقطاب. البالد الذي تواجه األكبر هي التهديد( ٪0,2) الجارية واالحتجاجات ،%(5,8

باعتبارها من ( ٪1,0) مصر شئون في األجنبي والتدخل ،(٪0,0) مبارك نظام فلول وجود واستمرار ،(٪0,0) المتظاهرين

 األمن انعدام من أعلى مرتبة في( ٪7,50) المستمرة تجاجاتاالح من الخطر فقد كان ذلك، ومع. تهدد البالد أهم التهديدات التي

 التدخل وخطر ،(٪3,7) المنحاز أو المضلل واالعالم ،(٪810) المتظاهرين قبل من وكان العنف. تهديد أكبر كثاني( 2,05٪)

 ب الذي يعاني منهاالستقطا إلى ونظر الشباب. للبالد تهديد أكبر كثاني شيوعا أكثر باعتبارهم( ٪2,2) مصر في األجنبي

 .أهمية بشكل عام البالد تواجه كأقل التهديدات التي المصري المجتمع

 اآلراء حول السياسة والنشاطية السياسية 8-3

 تقييم 5102حاول مسح الشباب والنشء  االنتخابية، والعمليات السياسي التنظيم في الشباب مشاركة قياس مع جنب إلى جنباً 

هم أنفسهم، ورجال السياسية، واألحزاب السياسية، والحركات االجتماعية قادرين على أن يسهموا فى درجة الثقة فيما اذا كانوا 

 على وقدرتهم السياسيين فعالية في يثقون بدرجة منخفضة الشباب أن إلى إحداث تغيير فى الشئون الوطنية وقد أشارت النتائج

 السياسيين معظم على أن بشدة٪ 2312 نسبة  ووافقت الشباب من٪ 3,32 وافقت نسبة حيثالتي تقدمها حملتهم؛  بالوعود الوفاء

 الرأي هذا مع بشدة٪ 8,1 ورفضت نسبة٪ 2,3 نسبة رفضت حين في الواقع، في ال يحققوها ولكنهم الوعود، من الكثير يقدمون

 (.2-8 الشكل)

 (الشباب عينة إلجمالي بالنسبة ،)%رأي الشباب في السياسيين وفي قدرتهم علي التأثير في التغيير السياسي  4-8شكل 
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: ومع ذلك فإن اغلبية الشباب آمنوا أن األحزاب السياسية كانت لديها القدرة على التأثير في المواطنين وحثهم على التصويت

ة ومن منظور الشباب كانت لدى األحزاب السياسي%. 01هذه العبارة، بينما لم يوافق عليها حوالى % 21حيث أيد أكثر من 

القدرة على تغيير سلوك التصويت لدى المواطنين والذي يكون قد تأثر باالنفتاح الذي حدث علي الساحة منذ الخامس والعشرين 

من يناير واستحداث عدد جديد من األحزاب، وأيضا قد يكون متعلقا بالزيادة المفاجئة في مشاركة الشباب في العملية االنتخابية 

ومع ذلك، فليس من الواضح، ما إذا كان الشباب يري أن تأثير هذه األحزاب السياسية يعد . السابع التي قد ذكرناها في الفصل

 .تأثيًرا إيجابيا أم تأثيًرا سلبياً 

سؤاالً حول ما إذا كانوا  م5102ولتقييم ثقة الشباب في قدرتهم على أن يكونوا فاعلين في هذا التغيير، قُدم لهم خالل مسح 

وأوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشباب بقليل . هم السياسية من الممكن أن تؤثر على السياسة العامة أم اليشعرون بأن مشاركت

هذه العبارة % 8,02فقط هم الذين وافقوا على أن مشاركتهم من الممكن أن يكون لها تأثير على السياسة العامة، وأيدت نسبة 

وتوحي هذه النتائج بأن %. 02هذا الرأي، بينما عارضها أو عارضها بشدة أقل من أما الثلث األخر فقد التزم الحياد تجاه . بشدة

وقد يظهر ذلك جليا في نسب التصويت العالية . الشباب بشكل عام كانوا ايجابيين تجاه قدرتهم على التأثر في التغيير السياسي

ا نصب أعيننا معدالت المشاركة الضعيفة في ، لكن قد يبدو هذا مفاجئا إذا وضعن5112مقارنة بعام  5102بين الشباب في 

 .التنظيمات السياسية والتي ذكرناها في الفصل السابق

وعندما تم سؤال الشباب . وقد أيدت نسبة كبيرة أيضا من الشباب قدرة الحركات الوطنية والدولية على التأثير في شئون البالد

بينما وافقت بشدة نسبة % 2,37لى السياسة العامة، وافقت نسبة عما إذا ما اتحد المصريون فهل سيكون لهم تأثير كبير ع

وصدقت نسب مشابهة أيضا على تأثير الحركات الدولية على %. 7، وكانت نسبة غير المؤيدين لهذه العبارة أقل من 2,33%

ال وتأثير الربيع العربي وتظهر هذه النتائج أن التزايد في التواصل بين المواطنين عن طريق وسائل االتص. السياسات الدولية

وإذا . الذى تخطى حدود األوطان قد أثرت جميعا على أراء الشباب تجاه فاعلية الحركات العالمية في احداث تغييرات سياسية

جمعنا هذا مع عدم ثقة الشباب في السياسيين تُظهر هذه النتائج أن الشباب لديهم ثقة كبيرة في الحركات الشعبية وقدرتها على 

وإذا وضعنا في اعتبارنا النجاحات التي . يير في السياسة الوطنية والدولية على حد سواء بالمقارنة بالمؤسسة السياسيةالتغ

 52النظام المصري، فإن هذا قد ال يكون مفاجئا على الرغم من عدم تيقن الشباب من أن ثورة  يناير في تغيير 52حققتها ثورة 

 .يناير قد حققت أغلب أهدافها

 السياسية الراهنة النظم متقيي 8-4

من طُلب  لنظام ممتاز، إلي أن ا 2 تشير الدرجةلنظام سيء للغاية وإلي أن ا 0 بحيث تشير الدرجة ،2الى  0 من مقياسوعلي 

من المؤشرات التي ترتبط  تنوعةساس مجموعة مأحكم في مصر على للنظم  ةخر ثالثأن يقيموا في المسح أالشباب 

ثناء سنة أيناير برئاسة حسنى مبارك، والنظام  52وكانت النظم الثالثة هي النظام قبل . وسيادة القانون ،يةوالتنم ،بالديمقراطية

 .المسح ، والنظام الحالي في الوقت الذي جمعت فيه بيانات(5103ويونيو  5105يونيو )برئاسة محمد مرسي  المسحقبل  ما
بقيادة اللواء عبد الفتاح السيسي يقود حكومة انتقالية لحين االنتخابات لحة، األعلى للقوات المسثناء تلك الفترة، كان المجلس وأ

 (5102رئيس المحكمة الدستورية مؤقتًا للبالد الى حين إجراء االنتخابات الرئاسية عام  عين).5102خر مايو آالرئاسية في 

ن الحكومة المؤقتة اوهكذا، فعلى الرغم من . اباتبعد تلك االنتخ 5102يونيو  8وقد تم تعيين السيسي رئيساً للدولة رسمياً في 

ن تقييم الشباب للحكومة المؤقتة قد يكون قد تغير في ظل أال إالتي قادت المرحلة االنتقالية كانت وثيقة الصلة بالرئيس السيسي، 

 .الحكومة المنتخبة
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 (الشباب إلجمالي عينةمتوسط ال)السابقة  ةتقييم الشباب للنظم الثالث 5-8 شكل

 
يليها حكم ( 2,5)على نسبة وهي أنه فيما يخص حرية التعبير، فإن الشباب قد اعطوا الحكومة الحالية أ  2-8 يوضح الشكل و

وكان نمط حرية االنضمام لحزب سياسي (. 1,5)ثم جاء نظام مبارك بأقل مستوى من حرية التعبير بنسبة ( 5,5) بنسبة مرسي

للناس "عطاء المجال إمن النظامين السابقين فيما يخص  باعتباره أفضل( 7,5)لحالي بنسبة كما قيم الشباب النظام ا. مشابهاً 

ثناء حكم مرسي بنسبة أكبر قليالً على الحكومة أنه كان لديهم تأثير بأكما اعتقد الشباب . لكي يؤثروا على الحكومة" العاديين

 (.8,0) بنسبة ثم نظام مبارك( 1,5)

يضاً قد فاق النظامين السابقين فيما يخص السيطرة على الفساد بنسبة أالقانون، فإن النظام الحالي فيما يخص الفساد وسيادة و

كما تم . على التوالي( 2,0و1,5)ن نظامي مبارك و مرسي متشابهين جداً فيما يخص الفساد بنسب أوقد رأى الشباب (. 8,5)

، بينما تم اعتبار نظامي مبارك (7,5)ل غير القانوني بنسبة كبر فيما يخص عدم وجود االعتقاأ اعطاء النظام الحالي نسبة

 ي مدىألى إن يقيموا حسب رأيهم أيضاً أخيراً، تم سؤال الشباب أو. على التوالي( 1,5، 0,5)يضاً متشابهين بنسب أومرسي 
فاق نظام و 3,5ام مبارك نظ حصلفقد  8,5عطاء النظام الحالي نسبة إتم  ففي حين. كانت المحاكم بعيدة عن التأثير السياسي

 .مرسي في هذه النقطة

عطاء إهمية في مصر في وقت المسح، فقد تم أكثر من واالقتصاد، وهما القضيتان اللتين اعتبرهما الشباب األلى األإوبالنظر 

حيث  واضحبشكل نظام مبارك قبل نظام مرسي  فقد جاءومع ذلك، فيما يخص كال القضيتين . يضاً أعلى نسبة أالنظام الحالي 

كما . 2,0ولوية منع الجريمة والحفاظ على النظام مقارنة بنظام مرسي بنسبة أ صفيما يخ 2,5عطى الشباب نظام مبارك نسبة أ

 52من حكومة ما قبل  بشكل أكبر( 7,0)سوأ اقتصادياً بنسبة ن النظام السابق تحت حكم مرسي كان األأيضاً أاعتقد الشباب 

 (.2,5)بنسبة على قليالً كان للنظام الحالي النسبة األ ، بينما(3,5)يناير بنسبة 

فضل من النظامين أدائها أن الحكومة االنتقالية كان أعتقد الشباب أولى يام األنه منذ األأنماط، فمن الواضح اعتماداً على تلك األو

نظمة عبير واالنتماء السياسي في األنه كان هناك مزيد من مساحة حرية التألى إشاروا قد أن الشباب أوبالرغم من . السابقين

ن الوضع كان أسوأ أنهم رأوا أال إ ،واالقتصاد والفساد باألمنيناير، اعتماداً على عوامل مرتبطة  52بعد ثورة السياسية فيما 

بار، أن ن نأخذ في االعتأومع ذلك، فمن المهم . ن يتحسن في ظل الحكومة االنتقاليةأتحت حكم مرسي مقارنة بحكم مبارك قبل 

. ي مجالأفي  211 إجماليمن  311على من أي نظام نسبة أنظمة الثالثة عموماً نسب قليلة، فلم يأخذ الشباب قد أعطوا األ

كثر انفتاحاً أنهم مازالوا يبحثون عن نظام أن الشباب مازالوا غير راضين عن حكومتهم في كثير من القضايا، وألى هذا إيشير و

 .بسياسات وطنية قوية
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 قييم القيم في المجتمع المصريت 8-5

. جتماعيةراءهم حول الشئون االآن نفهم أيضاً ألفهم كيفية زيادة انخراط الشباب في التنمية الوطنية والحياة المدنية، فمن المهم 

مدي  حول 01 إلى 0 لوجود قيم معينة فى المجتمع المصري باستخدام مقياس منلى تقييم الشباب إ سوف ننتقلفي هذا القسم، و

ن تكون أهمية أفي المتوسط، قام الشباب بتقييم ولقد أوضحت البيانات أنه  (. 2- 8شكل )وجود قيم معينة في المجتمع المصري 

ن المجتمع أكما أحس الشباب أيضاً . 01من  218 بمعدل في الوقت الراهنهمية في المجتمع أكثر ثرياً مالياً بأنها القيمة األ

مما قد يعكس حالة عدم  ،على تأمين مستقبل مستقر الشباب ن بتأكيداالقيمتوتوحي هاتان . 212 يد بنسبةهمية للتعليم الجأيعطي 

( 2,2)بنسبة والتدين ( 1,2)حساس بالمسئولية بنسبة اإلوجاءت قيمة . مان االقتصادي الذي يشعر به الشبابحساس باألاإل

 .لى حد ما في المجتمعإموجودة  قيم باعتبارهارأى الشباب في ( 7,2) بنسبة وقيمة العمل الجاد

 نسبة والتسامح الديني ،(7,2)نسبة " التسامح مع االخرين"ن في المسح تلك القيمة وعطى المشاركأالتسامح، قيمة فيما يخص و

 وسوف نناقش مسألة النقاش. (2,2)قل بنسبة أراء السياسية المعارضة كان ن التسامح تجاه اآلأعتقد الشباب أكما . (2,2)

قل من التسامح ألى جنب مع مستوى إجنباً و. 8-8قسم الفي  أكبربتفصيل  لألخرينالسياسية  اآلراءالسياسي واالنفتاح على 

وكالهما ( 1,2) بنسبة وسيادة القانون( 2,2)الشفافية في المراحل االنتقالية بنسبة قيمة  بوجوديضاً أحس الشباب أالسياسي 

 وكانت الفروق. وتلك القيم لم تكن بهذا الوضوح في المجتمع المصري ،نحو الديمقراطية يجابيإمؤشران على طريق انتقالي 

الفرق الواضح في هذه وكان . االجتماعية الخلفية خصائصغلب ألى حد ما عبر إ قليلةالقيم ب الخاصةتصورات تلك الفي 

 .قليلة فقط التحا، ولكنه تجاوز نقطة واحدة في المقياس في بمحل اإلقامة التصورات مرتبطًا

 (الشباب عينة إلجمالي المتوسط)تقييمات الشباب للقيم الموجودة في المجتمع  6 - 8شكل 

 
 ؛القيم االجتماعية حول مهمةيضاً مؤشرات أتوزيع الفرص والمكافآت هي العدل في و العمل مؤسسات داخلالعدل وكانت قيم 

سئلة المرتبطة بالفساد والرشوة طرح عديد من األ المسح عن طريقل وقد تم معرفة وجهة نظر الشباب حول تلك القيم من خال

تقييم الشباب لمستوى الفساد في المؤسسات العامة التي  2 - 8يمن من الشكل قصى الجانب األأيوضح الشريط في و. والواسطة

المباشرة مع الفساد، ذكر  فيما يخص الخبرةو. سابقًاي قيمة تم مناقشتها أعلى من متوسط معدالت أوهي  713كانت بنسبة 

 .من الشباب أنهم قد رأوا دفع الرشوة في السنة الماضية% 0812

شيئاً شائعاً في يعد للحصول على الوظائف،  والمجامالت و استخدام المعارف الشخصيةأالواسطة أن يضاً أكما رأى الشباب 

م الحصول على الوظائف عن طريق الواسطة، يت "كبير حد الى"نه بأمن الشباب  %22وأفادت نسبة . المجتمع المصري

فقط من الشباب % 5 وأوضحت نسبة". احياناً "ن الحصول على الوظائف عن طريق الواسطة يحدث إلي أ% 31 أشارت نسبةو

فيما يخص الخبرة و. نهم ال يعرفونبأ فقد قالوا% 05 ، أما الباقي وهم حوالي نسبةن الوظائف ال يتم الحصول عليها بالواسطةأ

 .ثناء السنة الماضية وحدهاأنهم شاهدوا استخدام الواسطة أمن الشباب % 5817 ذكرت نسبة الشخصية،
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قل نسبياً لقيم اجتماعية بعينها، فإن لمستويات العالية من الفساد في المجتمع والمستويات األا تصورات الشباب حولربما بسبب و

 أشارت نسبة باألخرين؛عند سؤال الشباب عموماً عن ثقتهم و. ةعبروا عن مستويات منخفضة من الثقة العامقد الشباب 

ن يكون حذراً للغاية عند أن على المرء بأمن الشباب % 7812 أفادت نسبة بينما باألخرين،نهم يثقون بأفقط منهم % 5013

مقارنة بأولئك %( 82) بةبنس خرينالشباب في المناطق الحضرية االكثر قلقاً عند التعامل مع اآلوكلن . خرينالتعامل مع اآل

 كانت الفروق محدودة وفقًا لخصائص، و%(71) العشوائية بنسبةوالمناطق %( 78) بنسبة الذين يعيشون في المناطق الريفية

 .بما فيها الجنس والسن االجتماعية األخرى،الخلفية 

ففي . 5112عنهم في  5102لمجتمع في كثر ثقة باأعلى الرغم من المستوى المنخفض من الثقة، فإن الشباب عموماً كانوا و

فقد ذكرت نسبة خرين، يكونوا حذرين في التعامل مع اآل أن عليهم أن 5102في مسح  من الشباب% 7812 ذكرت نسبة حين

يعد مثيراً  بوجه خاصهذا االتجاه نحو زيادة الثقة العامة و. ن يكونوا حذرينأن عليهم أ م،5112في مسح  من الشباب% 2113

تتراوح وبالمثل، فإن معدالت مجموعة مقارنة من الشباب . ثناء تلك الفترةأنظراً لزيادة عدم االستقرار في مصر ؛ ملالهتما

 ان هناك قيمً أدراك إتوضح في المتوسط تحسناً طفيفاً للغاية في  5102 مسحو 5112مسح عبر  52 – 02ما بين  أعمارهم

 (.أ 2-8شكل )اجتماعية ايجابية في المجتمع 

 (22-15عمر الشباب ) 2014و 2002تقييمات الشباب للقيم الموجودة في المجتمع، مقارنة بين  أ 6 - 8 شكل

 

 دور الدين في السياسة والقانون والحياة الشخصية 8-6

، كان هناك نقاش 5102 عام خرى فيأوكتابته مرة  5105 عام وإعادة كتابة الدستور في وسقوطه بصعود نظام مرسي

 تم سؤالحول هذا الموضوع،  أفضلولفهم رأي الشباب بشكل . ل دور الدين في الشئون السياسية لمصراجتماعي محتدم حو

. في الحياة السياسية والعامة ينالد عليه دورن يكون أما ينبغي بسلسلة من االسئلة المتعلقة  م،5102عام  المشاركين في مسح

ت مور السياسية، وافقون لرجال الدين تأثير في قرار الناس حول األن يكأعن رأيهم في أنه ال ينبغي  تم سؤال الشبابعندما و

% 00 نسبة بشدة تو عارضأ تبينما عارض ،منهم% 3215 نسبة بشدة تووافق علي هذه العبارة، من الشباب% 3217 نسبة

راء أم في التأثير على ن تستخدأن المساجد والكنائس ال ينبغي ايضاً على أمن الشباب % 71 ت نسبةوافقكما (.  7-8 شكل)فقط 

ن تقوم الشخصيات أ ال يؤيدونغلبية الشباب أن ألى إتلك النتائج وتشير . فقط% 01 ت نسبةبينما عارض ،الناس السياسية

 . السياسية ألتباعها اآلراءوالمؤسسات الدينية بالتأثير على 

كبر من الناس ذوي المعتقدات أن يشغل عدد أ فضل لمصرذا كان من األأراء مختلفة حول ما آمن ناحية أخرى، كان للشباب و

تقريباً % 52 نسبةمحايدين و% 3117 ت نسبةبينما كان ذلك،قل من النصف بقليل فقد عارض أ. الدينية القوية مناصب عامة
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وذلك  ن يكون لرجال الدين قدرة على التأثير في القرارات الحكومية مشابهاً للرأي السابق،أوكان رأي الشباب حول . مؤيدين

سألها استطالع سئلة مشابهة أتتناقض تلك النتائج مع نتائج و. عارضوا هذه الفكرةقد كبر من الشباب أن نسبة أعلى الرغم من 

من % 22 أفادت نسبة للرأي العام، الستطالعي هذا افف. يناير مباشرة 52، بعد ثورة 5100 عام في Gallup جالوب لمعهد

 إلي أنه% 02 أشارت نسبةبنصح المسئولين حول كتابة التشريعات الوطنية، بينما  الدينيون لقادةن يقوم اأنه ينبغي بأالمصريين 

بالرغم من أن و. 0(نهم ال يعرفونأو قالوا أالسؤال % 8ورفضت نسبة )طالق ي سلطة على اإلأن يكون لرجال الدين أال ينبغي 

ال إ، م5102مسح ال يقارن بشكل مباشر مع  ، ومن ثم فهوا فوقعاما فم 02 في عمراستفتاء جالوب قد تم بين المصريين الذين 

ثناء الفترة أكثر لتدخل رجال الدين في القرارات الحكومية أي بأن الرأي العام أصبح مقاوماً حيو الفرق الكبير قدن هذا أ

 ـ الحياة السياسية واالجتماعيةغلبية الشباب ال يدعمون الدور القوي للدين في أن أ الدالة على المؤشرات إن هذه. االنتقالية

الكثير من المسلمين في العالم من وجهة نظر  زهر يعتبراالقتصادية هي أيضاً مثيرة لالهتمام بشكل كبير في ضوء حقيقة أن األ

العامة  على السياسات ير تقليدي أيًضاسالمي السني والفقه االسالمي، وأيضاً الكنيسة القبطية لديها تأثعلى سلطة في الفكر اإلأ

 . حوال الشخصيةمور الدينية مثل قانون األالتي تتداخل مع األ

 (الشباب عينة إلجمالي المتوسط ،%)رأي الشباب حول دور الدين في السياسة  7 - 8شكل 

 
ول سئلة حاألمجموعة أخري من لى إ ننتقلراء الشباب حول دور الدين في الحياة السياسية والعامة، آنقارن  وحتى يمكننا أن

أنفسهم  ينظرون إلىإذا كانوا ما  على الشباب سؤال حول طُرح5112   مسح عام يفف. الدين في الحياة الشخصية للشبابدور 

 العظمي بنسبةغلبية جابت األوقد أم ال، أذا كانوا يحضرون دروس دينية عما أبغض النظر وذلك ، باعتبارهم متدينين

% 517 ت نسبةجابأأنهم يرون أنفسهم متدينين، بينما سنة ب 52 – 02ما بين  عمارهمأمن الشباب الذين تتراوح  %(8212)

 مسح في السؤال، نفس الشباب ُسئل وعندما. أنهم ليسوا متدينين% 0018 ذكرت نسبةأنهم يرون أنفسهم متدينين جداً، وبمنهم 

 ،أنهم يرون أنفسهم متدينين جداً % 218 أفادت نسبةو ،بأنهم متدينين%( 8810)على قليالً من الشباب أنسبة أجابت ، 5102

 . نهم ليسوا متدينينأ%( 711) قليلةنسبة  ذكرتبينما 

كثر من أيذهبون  أنهمالشباب تقريباً  او الكنيسة، ذكر ثلثألى المسجد إذهبون يكم مرة  ،5112 مسح عام فيوعندما ُسئل الشباب 

و أالعبادة  الصالة في دورلى عدد مرات الصالة بغض النظر عن إ ،5102 مسح عام فيوقد تم تغيير السؤال . مرة واحدة يومياً 

نهم يصلون يومياً بأ% 73نسبة حيث أشارت لى التزام مماثل للصالة اليومية، إ ةشارفقد تمت اإلفي المنزل، ولكن مع ذلك 

 حدث في الذيلى التغيير إة عائد 5112 بالمقارنة بمسح عام 5102في مسح الزيادة وقد تكون هذه ". أغلب الوقت"و أ" دائماً "

                                                           
(0)   http://www.gallup.com/poll/027122/egypt-tahrir-transition.aspx 
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نهم أ إليفقط من الشباب % 212 كما أشارت نسبة .من الشباب قد يكونوا يصلون في المنزل االكلمات المستخدمة، ألن كثيرً 

 .و ال يصلون أبداً أ يوميًا نادراً ما يصلون

و أذا كانوا يشاهدون م حول ما إ5102 في مسحالشباب  تم طرح سؤال علىعالم الدينية، لتقييم اعتماد الشباب على وسائل اإلو

منهم لم % 0012 فنسبة: كبيرممارسة الشباب مختلطة الى حد وجاءت . و في التليفزيونأيسمعون البرامج الدينية على الراديو 

ونسبة ت، لها معظم الوق يستمعون% 0718 ونسبة و احياناً،أنادراً تستمع % 2715 ونسبة عالم الدينية،يستمعوا ابداً لوسائل اإل

قل تواتراً في أ قد كانواالشباب  فيبدو أنالنصوص الدينية،  لقراءةما بالنسبة أ. دائماً للبرامج الدينية نستمعوالباقية ي% 0518ـ

 ونسبة حياناً،أو أنادراً يقرأونه % 2111 ونسبة نجيل،و اإلأبدا القرآن أنهم ال يقرأون أ% 212 حيث ذكرت نسبة –ممارستها 

نهم أمن الشباب % 8512 ذلك فقد ذكرت نسبة لىإ وباإلضافة. يقرأون دائماً % 0218 ونسبة ن معظم الوقت،يقرأو% 0711

بشكل عام فيما يتعلق بأنه  ,رأي الشبابيبدو أن وهكذا . بشكل دائم في المسيحيةللصيام الوقت المخصص  أو رمضانيصومون 

رتبط بأي تغيير فيما ذكروه عن تدينهم ال ي ،كبيرا في الحياة السياسية و المؤسسات الدينية دور  أرجال الدين ل ال ينبغي أن يكون

 .بانتظام الى حد ما شعائرهمألن معظمهم يرون أنفسهم متدينين ويمارسون  ؛الشخصي

 التفاؤل تجاه المستقبل 8-7

ليس  باألمل،حساسهم إلى ع يكون لها تأثير قد ،حداثما تالها من أيناير و 52تقييمات الشباب حول حالة الدولة بعد ثورة إن 

ن يقوموا بتقييم أ في هذا المسح من الشبابومن ثم، فقد طُلب  .الشخصية يضاً بالنسبة لحياتهمأولكن  ،فقط بالنسبة لمستقبل مصر

كما هو و. فترات أربعةثناء أحاسيسهم تجاه حياتهم وتجاه حالة الدولة أ - (فضلاأل) 01لى إ( سوأاأل) 0من   -في ضوء مقياس –

ن حياتهم أفي المتوسط، يرى الشباب ف. مرتبطة ارتباطاً وثيقاً كانت التجاهات في كال الموضوعين فإن ا، 8-8موضح في شكل 

ن أسوأ فترة بالنسبة لحياتهم وللدولة أوقد قيموا . فضل من بعدهاأكانت قبل الثورة ( 217) بمعدل وحالة الدولة( 211) بمعدل

ن كال المؤشرين قد أعلى الرغم من و. على التوالي 211و 215، بانخفاض قدره 5103يونيو  31لى إ 5100كانت من يناير 

فضل قبل أن حياتهم كانت أ وافي المتوسط ير أن الشبابفمن المالحظ  ،5103يونيو  31بعد  في فترة ما 218لى إتزايدا 

االحوال االقتصادية السيئة بعد الثورة، كما تم توضيحه مان واأل انعدام منتلك النسب قد تأثرت بقلق الشباب وقد تكون . الثورة

سنوات من  2تجاه المستقبل ومع ذلك، فإن توقعاتهم بالنسبة لحياتهم لمدة   تفاؤل معقول عن الشباب كشفيو. قسام السابقةفي األ

ثناء أحوال في مصر ل األوعلى الرغم من مخاوفهم حو. لحالة الدولةة بالنسب 212 بدرجةو 210بدرجة  وقت المسح فقد كانت 

 .بالنسبة للجميع لألفضلبأن الدولة ستمر من تلك الفترة  أملن الشباب لديهم أالفترة االنتقالية، فإنه يبدو 

 (الشباب عينة إلجمالي المتوسط)ثناء الفترات المختلفة ألحالة الدولة لحياتهم وتقييم الشباب  8-8شكل 
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قد الشباب إال أن سنوات،  الخمسحالة الدولة خالل حول مسار حياتهم و حول تفاؤلهمعبروا عن  أن الشباب قدبالرغم من و

االحداث التالية للثورة ستؤثر سلبياً على أن "وضع عبارة ما تم عندف. حداث الثورة ستؤثر سلبياً على مستقبلهمأن أيضاً ذكروا أ

. منهم محايدين% 5211 ت نسبةوكان ،منهم% 3317 وأيدتها نسبة ،من الشباب بشدة% 5811 أيدتها نسبة، "مستقبلي

 المحافظات الحضرية والمناطق منالشباب وكان . من الشباب هذه العبارة% 01قل من وعارضت أو عارضت بشدة نسبة أ

رأي  ، كما كان ذلك أيًضاحداث التالية للثورة ستؤثر سلباً عليهمن األأخص موافقين على كانوا على األ العشوائية في الحضر،

كثر نشطة الثورية كانوا األالشباب الذين شاركوا في األ أنومما يثير االهتمام، . ثرياءالشباب الحاصلين على تعليم عالي واأل

 ذلكقد يعكس و. بشدة لمن وافق أو وافق% 7215 بنسبةعلى مستقبلهم،  سلباً  ستؤثر للثورة التالية األحداثن أ إشارة إلى

كثر تشاؤماً أو كانوا أو االستهداف السياسي على الشباب الذين لعبوا دوراً فاعالً في الثورة أ العواقب المباشرة للتعرض للعنف

 .هدافهاأن الثورة لم تحقق أوشعروا 

ن أن الثورة ستؤثر سلباً على حياتهم قد يفسره حقيقة بأحساسهم إتلك النتائج المتناقضة حول تفاؤل الشباب بالنسبة لمستقبلهم و

، قام (غير متأكد تماماً ) 01لى إ( متأكد جداً ) 0مقياس من فعلي . ن درجة عالية جداً من الشك حول مستقبلهمالشباب عبروا ع

على قليالً من أقد عبر الذكور من الشباب عن مستويات و. 711 بمعدلالشباب عموماً بتقييم مستوى تأكدهم من مستقبل حياتهم 

قل تأكداً من أشباب المحافظات الحضرية والحدودية الى حد ما كان ، و(212) بالمقارنة بالشابات بنسبة( 710)بنسبة التأكد 

حول المستقبل مرتبطاً الشباب يقين لقد كان . عن غيرهم من الشباب( على التوالي 715و 713بمعدالت تتراوح )مستقبلهم 

بمعدل قل يقيناً الشباب االمي األ كانو ،(710) بمعدل كبر من اليقينقدر أعن  ارً يعبت أكثر ؛ فقد كان الشباب الجامعيبالتعليم

كون  علي الرغم منيضاً مرتبطة باليقين، أكانت الثروة وقد . مامهمأ، مما قد يعكس مفاهيم الشباب حول الفرص المتاحة (212)

ستقبلهم و اليقين حول مأعدم التأكد عن ( 712)بنسبة الشباب العاطل عن العمل  وليس بغريب أن يعبر. العالقة غير واضحة

من االنشطة  أيالشباب الذين شاركوا في وقد عبر (. 212) بمعدل و خارج القوة العاملةأ( 710) بمعدل كثر من الشباب العاملأ

 (.711)بمعدل كثر من الذين لم يشاركوا أ( 712)بمعدل كبر من عدم اليقين أ يناير عن قدر 52الثورية منذ 

 الجتماعيةا جماعاتالمشاركة في العمل التطوعي وال 8-8

نشطة لتحسين أعالمية عريضة للشباب الذين انخرطوا في إ، تغطية 5100ثورة يناير كانت هناك بعد األيام الثمانية عشر من 

االجتماعية المنظمة قد  جماعاتعام بأن مشاركة الشباب في العمل التطوعي وال خلق انطباعلى إدى أمجتمعاتهم وبيئتهم، مما 

مازالت  التطوعييوحي بأن مشاركة الشباب في العمل  0-8جدول الومع ذلك، فإن . نخفضة قبل الثورةتزايد عن المستويات الم

وقد . 5112مسح ي عمل تطوعي منذ مشاركتهم في أبداً في أنهم لم يشاركوا أفقط من الشباب % 312 فقد ذكر نسبة منخفضة،

وجمع التبرعات  ،تنمية المجتمع فيو ،والتعليمية ،خيريةعمال التطوعية المشاركتهم في األ ُسئل الشباب في هذا المسح عن

التطوعية فإننا لن نذكرها بالتفصيل تبعاً لنوع  لألعمالجمالية لكن بسبب انخفاض المعدالت اإل. نشطة التطوعيةوغيرها من األ

 .النشاط

 نشطة الثوريةعمال التطوعية حسب الفترة والجنس والمشاركة في االالشباب المشاركين في األ 1-8جدول 

  
 سنة 52إلي  02، معدالت التطوع بين الشباب في عمر 5102مسح 

معدالت التطوع بين الشباب في عمر 

 سنة 52إلي  02

  

من إبريل 

حتي  5112

يناير  52

5100 

 52عام بعد 

 5100يناير 

العام الثاني فيما 

 بعد الثورة

المتطوعون منذ 

 5112مسح 

المتطوعون 

، 5112بمسح 

 5102ومسح 

المتطوعون في 

العام السابق 

 5112لمسح 

 النوع
      

 2،3 2،2 2،2 3،2 3،2 3،8 ذكر

 0،3 5،7 5،2 0،2 0،8 5،5 أنثي

 مشاركة الشباب في الثورة
    

 5،2 0،8 0،7 5،1 غير مشارك
  

 02،2 02،3 02،1 02،2 أية مشاركة
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 سنة 52إلي  02، معدالت التطوع بين الشباب في عمر 5102مسح 

معدالت التطوع بين الشباب في عمر 

 سنة 52إلي  02

  

من إبريل 

حتي  5112

يناير  52

5100 

 52عام بعد 

 5100يناير 

العام الثاني فيما 

 بعد الثورة

المتطوعون منذ 

 5112مسح 

المتطوعون 

، 5112بمسح 

 5102ومسح 

المتطوعون في 

العام السابق 

 5112لمسح 

 32،2 33،1 31،7 5213 تنظيم سياسي
  

 02،3 02،1 03،2 02،2 لجان شعبية
  

 02،3 08،8 07،2 07،3 تظاهر
  

 5،8 3،2 3،2 5،8 5،7 3،1 اإلجمالي

 01،272 7،100 81822 81822 81822 81822 العينة الكلية

 

المشاركة معدالت )الوقت الذي ذكروا تطوعهم للعمل فيه  خاللنسبة الشباب المشاركين بالعمل التطوعي  0-8يحلل جدول و

لى إ 5112مسح معدالت العمل التطوعي للفترة من وقد كانت (. 0. 8أموجودة بملحق  خلفية االجتماعيةعلي جميع خصائص ال

 والسنة الثانية من الثورة%( 517 بنسبة) يناير التالي 52معدالت ب مقارنة( %311بنسبة )على قليالً أ 5100يناير  52

اشتراكهم في العمل التطوعي قاموا بعمل ذلك بشكل مستمر  كثير من الشباب الذين ذكروافإن كثر من ذلك، أو%(. 518بنسبة)

لم تشارك بينما  ،بالعمل التطوعي بانتظام ملتزمينن هناك نسبة صغيرة من الشباب ابعبارة أخرى، يبدو و. عبر الفترات الثالث

التصور  يجة تتناقض بشدة مع هذه النتو. العظمى من الشباب ابداً في االنشطة التطوعية في اي من الفترات المذكورة الغالبية

 .يناير 52شهر التالية لثورة العمل التطوعي بين الشباب في األالمتعلق ب

 األنشطةوغيرها من أالتنمية االقتصادية أنشطة نشطة التطوعية الخيرية والتعليمية والشباب الذين شاركوا في األدائرة ويبدو أن 

 اى في ينبالمشاركتم تعريفهم هنا  ىوالذ ،نشطة الثوريةا انهم شاركوا في األالذين ذكرو الصغيرة تتداخل مع مجموعة الشباب

نسبة العمل التطوعي بين وكانت (. 7انظر فصل )االنشطة التي تحدث في الشوارع مثل المظاهرات  فى وأ تنظيم سياسي

 الشباب ومن المرجح أن. ركينبين غير المشا% 512مقارنة بـ% 0212مشاركتهم في االنشطة الثورية  الشباب الذين ذكروا

، مما يوحي ان بعض %(3212)بنسبة الذين شاركوا في التنظيم السياسي هم الذين ذكروا انهم شاركوا في العمل التطوعي 

 .او احزابهم السياسية جماعاتهمهؤالء المشاركين في االنشطة التطوعية ربما كانوا منظمين من قبل 

من الشباب % 212نسبة حيث ذكرت نشطة التطوعية، مثل المشاركة في الثورة، األب يتعلقفيما  جندريةهناك فجوة  تكانوقد 

المؤهالت وقد كان الشباب ذوي . من االناث% 512مقارنة بنسبة  5112مسح عمال التطوعية منذ نهم شاركوا في األأالذكور 

معدالت العمل التطوعي بين وكانت . فوق الثانويمن الشباب ذوي التعليم % 710في العمل التطوعي بنسبة  مشاركةكثر أ العليا

و كانت المشاركة . الثروةمتغير العمل التطوعي مع  ايضا قد تزايدو%. 0قل من نسبة أ اإلعداديقل من الشباب ذوي التعليم األ

 العامل نة بالشباببالمقار%( 210)بنسبة كثر بين الشباب العاطلين عن العمل أ ,كما المشاركة فى الثورة, في النشاط التطوعي

. الوقت االكبر المتاح لهؤالء الشباب لالشتراك في مثل تلك االنشطةهذه النتائج تعكس  قدو الذين كانوا خارج القوة العاملة، وأ

، 5112مسح مباشرة مع التى نقارنها وهي المجموعة  ،سنة 52 – 02 عمر معدالت العمل التطوعي بين الشباب من جاءتو

 (.0-8جدول ) ملبشكل مجمتشابهة 

التطوعي بين الشباب المصري بعد الثورة، نرجع الى للمشاركة في العمل  والمثيرة للدهشةلكي نفسر المعدالت المنخفضة و

من  مشاركة أقرانهمو عدم مشاركة أحول معنى العمل التطوعي، ومفاهيم الشباب حول سبب  الذي تم طرحه في المسح السؤال

 فذكرت نسبةالخيرية  باألنشطةفضل تعريف للعمل التطوعي، ربط الشباب بشكل كبير المفهوم أ اهيةعن معند السؤال ف. الشباب

ن العمل التطوعي أمن الشباب % 02 وأفادت نسبة ".تقديم المساعدة للفقراء والمهمشين"العمل التطوعي يعني  أن% 2712

وعرفت  ".مساعدة الناس على تطوير مهاراتهم"ها تعني نبأ% 03 نسبة ، بينما اعتقد"جمع الناس معاً وبناء التضامن"يعني 

" تشجيع المواطنة الفاعلة"و أ" تمكين االفراد والمجتمعات" :العمل التطوعي بـأنه ،فقط من الشباب، على التوالي% 2 نسبة

اهمات التي يقوم بها المس" بأنهالمتحدة، تم تعريف العمل التطوعي  لألممطبقاً و. التعريف االفضل للعمل التطوعي باعتبارها

وهو تعريف واسع نوعاً ما ويشمل كل انواع  –" وال تمثل مهنة لرفاهية الجيران والمجتمع ككل ،جرأوبدون  بدون ربح،افراد 
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التطوعي عمل لل األفضل تعريفختيار الاالكثر احتماالً الهم الشباب الذين شاركوا في العمل التطوعي وكان . 5العمل الجماعي

على عكس الشباب الذين لم يشاركوا في  ،%( 05)بنسبة وتشجيع المواطنة الفاعلة %( 55)بنسبة ع الناس معاً نه جمأعلى 

 .االعمال الخيرية لما وراء ةممتد المشاركة في االنشطة التطوعية فكرة أن  ذهبوا إليالذين والعمل التطوعي 

كل المشاركين في  إال أن، مشاركتهمعن سبب  5112منذ الشباب الذين شاركوا في العمل التطوعي  عدم سؤالبالرغم من و

في االجابات بين  وتوحي الفروق(. مع امكانية تعدد االجابات)لماذا يشارك الشباب في االنشطة التطوعية : قد تم سؤالهمالمسح 

هم الذين رأوا العمل  كانوا شاركواالشباب الذين شاركوا في العمل التطوعي والشباب الذين لم يشاركوا بأن الشباب الذين 

من الشباب الذين لم يشاركوا في اي عمل تطوعي على االطالق انه % 5بينما رأى . التطوعي هو نوع من المواطنة الفاعلة

من % 32 وارجعت نسبة سبب مشاركة الشباب في العمل التطوعي،هو " كون الفرد مواطناُ فاعالً او له دور في المجتمع"

 الكتسابوسيلة يعد العمل التطوعى  ايضاً هم االكثر احتماالً ألن يروا ان  ونكان المتطوعوقد . افعيةذلك إلي الدالمتطوعين 

غير مقارنة ب (%05)، وايضاً لتعزيز تنمية شخصيتهم %(53) بنسبة مقارنة بغير المتطوعين%( 32) بنسبة خبرة في العملال

مع ذلك، و%(. 05مقارنة بـ% 57)هم السالم العالمي والتنمية كدافع االكثر ذكراً لدعم وكانوا ايضاً %(. 3)المتطوعين بنسبة 

 كدافع للتطوع في مقابل الشباب المتطوعين%( 25) بنسبة االكثر احتماالً لذكر مساعدة االخرين همغير المتطوعين فقد كان 

 %(.27) بنسبة

كانت االسباب االكثر (. مع امكانية تعدد االجابات)وعي لماذا قد يختار الشباب اال يشاركوا في العمل التط الشباب ايضاً  كما ُسئل

ان الشباب % 27للتطوع بينما اعتقد " ال يوجد وقت فراغ" أنهنصف الشباب فقد أفاد شيوعاً مرتبطة بالضغوط االقتصادية، 

. من قبل عائالتهم أحبطواان الشباب قد % 53بينما اعتقد  ،عدم االمان كسبب% 07ذكر و". بالبحث عن المال"كانوا مشغولين 

وجهة النظر السلبية "نظر الى ال في حين تماقل اهمية،  عامالً  ىالعمل التطوع حول المتوفرة المعلومات القليلة اعتبار وقد تم 

بنسبة  موجودة عدم وجود فرص للتطوعاجابة من الشباب، وكانت % 05 نسبة سبب محتمل من قبلك" حول العمل التطوعي

 على هماراء الشباب حول ما يمكن ان يشجعوقد تطابقت %. 02بنسبة " لب مني احد ابداً ان اتطوعلم يط"واجابة  % 03

على وجود وقت من الشباب % 22ركز حيث  عدم المشاركةلها ومع االسباب التي ذكر( مع امكانية تعدد االجابات)التطوع 

 .توفر المالمل عامن الشباب  % 28بينما ذكر  كعامل للتشجيع على التطوع فراغ اكبر 

هو المشاركة في الجمعيات والنوادي الرسمية، سواء كان لديها اجندة وشكل اخر من االنخراط في الحياة المدنية وثمة 

مشاركة في المعدالت اعلى من  أن الشباب قد أشاروا إليمما يثير االهتمام، و. اجتماعية او سياسية واضحة ام ال

% 512% )518بنسبة  5102 مسح عن الموجود في% 212بنسبة  5112 مسح ياالجتماعية والسياسية ف الجماعات

المستخدمة في مسح  البدائليكون السبب في ذلك هو ان قائمة قد (. 5-8 سنة ، جدول  52 – 02بين الشباب من 

بشكل  الجماعاتذكرت باالسم انواع اخرى من  وإنها 5102 مسح كانت مختلفة عن تلك المستخدمة في 5112

 .فردي

                                                           
(5) United Nations (0222). International Year of the Volunteer 5110, Background Note, United Nations Volunteers, 

Bonn, Germany 
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 االجتماعية الخلفية خصائصوالجمعيات، حسب الفترة و الجماعاتمشاركة الشباب في  2 -8جدول 

  

عينة الشباب في 

5102 

 02الشباب من عمر 

في مسح  52إلي 

5102 

الشباب من عمر 

في  52إلي  02

 5112مسح 

 النوع

 2،2 2،5 2،0 ذكر   

 3،5 0،2 0،2 أنثي

 الحالة التعليمية

 1،2 1،1 1،1 أمي   

 01،2 1،1 1،1 يقرأ ويكتب

 3،2 0،0 0،1 ابتدائي

 2،2 1،8 0،3 إعدادي

 00،2 2،2 2،2 ثانوي عام

 5،1 0،2 0،2 ثانوي فني

 3،5 2،7 2،2 معهد فوق متوسط

 03،1 2،8 7،1 جامعي فما فوق

 مشاركة الشباب في الثورة

 0،2 0،2 غير مشارك

 50،0 51،8 أية مشاركة 

 32،8 37،2 يتنظيم سياس 

 02،2 02،3 لجان شعبية 

 32،7 32،1 تظاهر 

 2،2 5،2 5،8 اإلجمالي 

 01،272 8،272 01،820 العينة الكلية

 

اذا كانوا اعضاء في اي جمعية ثقافية او مجتمعية، او منظمات غير حكومية او نوادي عما الشباب  تم سؤال 5102ففي مسح 

كما هو موضح في جدول و. غير رسمية وغير مسجلة جماعاتاب او حركات سياسية او رياضية او اتحادات او نقابات او احز

من  أكثرعضاء في اثنين او أ% 117هذه االنواع و  أحداعضاء في % 510 منهم :  فقط انهم كانوا كذلك% 518، اجاب 5 -8

دي الرياضية هي االكثر شيوعاً بنسبة كانت النوا ,تجماعامن بين تلك االنواع المختلفة من الجمعيات والو. المجموعات تلك

االجتماعية  الخلفية خصائص وفقًا لكل مجموعةالمعدالت )بالنسبة لكل االنواع االخرى % 0مقارنة بنسبة اقل من % 012

كانت اكثر شيوعاً بين الشباب الذكور مجموعة  فى اى عضويةالاما بالنسبة للعمل التطوعي، فإن (. 5-8جدول أ جودة في مو

 . كثر تعليماً واالكثر ثروةواال

%( 5118)كانت اكثر شيوعاً بشكل كبير بين الشباب الذين شاركوا في النشاط الثوري مجموعة  ىأ عضويةفإن  وبالمثل،

 بين الشباب الذين شاركوا في التنظيم السياسيبشكل واضح المعدالت وقد ارتفعت %(. 012)مقارنة بالشباب الذين لم يشاركوا 

 .عنها المسح السياسية في قائمة الجمعيات التي سأل لألحزابكانت على االرجح مرتبطة باالنضمام ، وقد %(3712) بنسبة

وقد كانت اقل من نسبة %( 113)نسبة الشباب الذين ذكروا انهم اعضاء في احزاب او جمعيات سياسية كانت  فإن ,ومع ذلك

أنفسهم  الشباب عدم اعتبار إلى  ماأ قد يشير ذلكو%(. 013) السابق فصل الالذين ذكروا انهم شاركوا في التنظيم السياسي في 

او  عن المشاركة في االحزاب السياسيةافصاحهم  عدم  إلىما أ  ,سياسيةاعضاء رسميين فى جماعة ما بالرغم من مشاركتهم ال

المدنية هم  أشكال الحياةاحد  ان المواطنين الذين يشاركون في على تلك النتائج تؤكدفوعموماً، . رسمية اخرىجمعيات اي 

  .اى من أشكالها أو أنشطتها األخرى للمشاركة في احتماالكثر اال
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وقد اختلفت تلك . المجموعةو جمعية عن سبب اختيارهم لتلك أ مجموعةالشباب الذين ذكروا انهم اعضاء في وقد تم سؤال 

الخيرية والمجتمعية بنسبة  جماعاتالكثر ذكراً بالنسبة للكان السبب ا" مساعدة االخرين"االسباب حسب نوع المنظمة فمثالً 

بالنسبة لالتحادات " للتعامل مع مشكلة"، و%(25)بالنسبة للنوادي االجتماعية بنسبة " الرياضة ممارسةلل"، و%(20)

 جماعةحزب او بالنسبة لعدد قليل من الشباب الذين ذكروا عضويتهم في " لتحقيق اهداف الثورة"، و%(35)والنقابات بنسبة 

 المجموعات خرى منأنواع ال نضمينالمالصغيرة من الشباب جماعات لل" لمساعدة االخرين"و%( 27)سياسية بنسبة 

(28.)% 

 المشاركة في النقاش االجتماعي 8-2

انخراطهم في النقاش العام حول القضايا  وهو 5100يناير  52التي تلت  لألحداثمؤشر اخر على استجابة الشباب وثمة 

الشباب حول مستوى انخراطهم في االحداث  وقد تم توضيح تصورات. ياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تواجه الدولةالس

الشباب في المتوسط عن درجة من الثقة في فهمهم للقضايا السياسية الهامة في عبر قد ل. 2 -8الجارية بطرق مختلفة في شكل 

من الشباب وافقوا او وافقوا بشدة ان لديهم فهماُ جيداُ % 31كثر من فأ. ين والسياساتالدولة اعلى من فهمهم لكيفية عمل القوان

ولقد  .على ذلك وافقوا بشدة% 512فقط من الشباب انهم يفهمون كيف تصنع القوانين و% 0317للقضايا السياسية بينما ذكر 

التى الشباب للعبارات  ة استجابوتظهر . في الدولةنهم ال يعرفون كيف تصنع القوانين والسياسات بأنصف الشباب تقريباً  شعر

على فقط من الشباب % 0211فقد وافق  ؛التفاعل  منخفضة من مستويات عن  انخراطهم النشط في االحداث الجاريةتوضح 

 ن تعمل على قضية يهتمومجموعة انهم شاركوا في % 0517 ذكرو ،مشكالت المجتمع عند حل أقرانهمنهم كانوا القادة بين أ

 جماعاتعلى من تلك الموجودة في المشاركة في النشاط الثوري، والعمل التطوعي والأومع ذلك، فإن هذه المعدالت . هاب

 .االجتماعية مما يوحي بأن الشباب يرون انفسهم منخرطين في مجتمعاتهم بطرق اقل رسمية

 (لشبابالعام لمتوسط ، لل%)تقييم الشباب النخراطهم في االحداث الجارية وتنمية المجتمع  2-8شكل 

 
وبالرغم من ان مفهوم النقاش العام حول القضايا ، لى جانب ثقتهم المنخفضة بشكل عام في فهمهم للقضايا السياسية الجاريةإو

. ثيراً السياسية قد امتد وتوسع اثناء هذه الفترة المثيرة للنزاع، فإن الكثير من الشباب ال يبدو انهم يناقشون االمور السياسية ك

من الشباب % 21أكثر من  ، حيث ذكرالذين يذكرون اشتراكهم في النقاش السياسي يناقشونه اساساً مع اصدقائهم فحتي أولئك

من الشباب انهم يناقشون % 22حوالي وذكر (. 01-8شكل " )احياناً "انهم يناقشون القضايا السياسية مع اصدقائهم على االقل 

 .مع اخوتهم بينما كانوا اقل كالماُ في االمور السياسية مع ابائهم وامهاتهم "احياناً "القضايا السياسية على االقل 
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 (متوسط كل الشباب، %)عدد مرات مناقشة االحداث الجارية او السياسية مع مختلف االشخاص  10-8شكل 

 
بعض  بوجودر السياسية، مما يوحي االمو فىانهم لم يتكلموا ابداً مع معارفهم االخرين %( 21) بنسبة اغلبية الشبابوذكر 

 ما أوضحته البيانات فى ذلك علىويؤكد . الحذر في مناقشة االمور السياسية مع اي شخص غير االصدقاء المقربين والعائلة

من الشباب % 23 فنسبة .رأي االخرين علىأورأيهم  علىالنقاش السياسي  بها ن يؤثرالدرجة التى يمكن أرأي الشباب حول 

انهم سوف يستمعون للطرف % 52 قالت نسبة، و"يتجنبون الكالم في السياسة ألنه لن يقتنع احد ابدا برأي االخر"بأنهم جابوا أ

 .فقط كان لديهم االستعداد لالقتناع برأي االخرين% 02. االخر ولكنهم لن يعبروا عن رأيهم الخاص
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 الخالصة 8-10

بنجاح الى ادوار الناضجين الهادفة والتي عن طريقها يمكنهم المشاركة المشاركة المدنية هامة بالنسبة للشباب لالنتقال تعد 

ن المصريين لديهم االن مفاده أ، كان هناك مفهوم 5100يناير  52بعد . الكاملة في المجتمع و المساهمة في التنمية الوطنية

حاول هذا الفصل وقد . اتجاه وطنهم احساس اكبر بالواجب لكي يكونوا منخرطين في المشاركة المدنية وان يساعدوا في تغيير

مستقر، وكيف ان مشاركتهم قد الان يقدم فهماً اعمق للديناميكية المحيطة بالمشاركة المدنية للشباب في هذا الجو السياسي غير 

 .5112بالمستويات المنخفضة في  مقارنةفي هذه الفترة تشكلت 

يناير عندما بدأت، إال أنهم  52قد امنوا بأنه كانت هناك حاجة لثورة على الرغم من ان الشباب  هانولقد أوضحت نتائج المسح 

حول ما اذا كانت  مختلطة، لديهم مشاعر 5100ونظراً لعدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي تعرضوا له منذ 

الى حد مستقرين  ، كان الشباب مع ذلكو. ية لتحقيق االصالحاو ما اذا كانت الطريقة االكثر فعال ضروريةهذه الحركة مازالت 

ومما . االستقرار االقتصادي وتحسين مستوى المعيشة والتى جاءت على رأسها يات الدولة في التحرك الى االمامما حول اولو

وحقوق ضمان الديموقراطية يثير االحباط، إن قلق الشباب حول الظروف االقتصادية يبدو انه قد زاحم القضايا االخرى مثل 

التشريعي، على فهم كيفية عمل الجهاز السياسي و لديهم مستويات منخفضة من قد اعترف الكثير من الشباب بأن االنسان، و

 .وتطبيقها اثناء هذه الفترة الكثير من االصالحات مناقشة الرغم من

نظرا الحساسهم  منذ الثورة  الشباب  كانوا اكثر نشاطاً في العمل التطوعيأن  وجود تصور على الرغم من و الوة على ذلكع

فمشاركة الشباب في العمل . توضح ان هذه ليست الحقيقة في الواقع المسح، إال ان بيانات بواجب مساعدة واصالح وطنهم

من ذلك، فإن  وأكثر. االجتماعية قد انخفضت بالفعل مجموعات، و مشاركتهم في ال5112منذ  ةً مستقر تالتطوعي قد ظل

 – لتلك الحياة األخرى االشكال فى  هم االكثر عرضة للمشاركة  ةالمدنيوينخرطون بشكل ما  فى الحياة ون الشباب الذين يشارك

في مقابل  نخرط فى الحياة المدنيةالمباب الشمن   عدد قليل على وجود برهني مما  –بما فيها المشاركة في االنشطة الثورية 

انهم في  المسحالى ذلك، ذكر الشباب في  باإلضافة. المشاركة المدنية كالأش ال ينخرطون في اي شكل منممن عدد اكبر بكثير 

 ايضا اغلبية الشباب ذكروا. أشقائهمفأنهم يناقشونها مع اصدقائهم و ذلك الحقيقة ال يتناقشون في السياسة كثيراً، وعندما يفعلون

الكثيرين ان البيئة السياسية قد اصبحت استقطابية وان في السياسة ابداً مع معارفهم و ربما يعود ذلك الى فهم  ثونانهم ال يتحد

 .منخفضة باإلجمالمستويات الثقة االجتماعية 

بين ما يعتقدون انه سيحدث التغيير في مصر وبين التباعد  الشديد  ان المستويات المنخفضة للمشاركة المدنية للشباب تعكس 

من حيث للعوامل واالستراتيجيات التي يعتقد الشباب بأنها . االنتقالية في مصرافعالهم، مما يثير الكثير من القلق بالنسبة للمرحلة 

يرى الشباب مستويات و. ستحدث االصالح في مصر، فإن ثقتهم قليلة في ان السياسيين سوف يوفون بوعودهم في احداث التقدم

ا فيها قيم الشفافية والتسامح التي تمثل المفتاح عالية من الفساد في المجتمع ومستويات منخفضة نسبياً لبعض القيم االجتماعية بم

الى ذلك، عبر الشباب عن مستويات عالية من عدم الرضا عن اداء كل النظم الثالثة االخيرة  باإلضافة. لتحول مصر الحالي

لمسح وافقوا او من المشاركين في ا% 21حوالي فإن وفي المقابل، . بالنسبة لمختلف القضايا االقتصادية والسياسية و االمنية

وافقوا بشدة على ان لديهم القدرة على احداث تأثير في السياسة العامة، مما يثير الدهشة نظراً للمعدالت المنخفضة في مشاركتهم 

المجموعات الفعلية في النشاط الثوري الذي تم ذكره في الفصل السابق وايضاً المعدالت المنخفضة للعمل التطوعي وعضوية 

 .هذا الفصلالمذكورة في 

مستوى حياتهم و تحسن  وهي ان الشباب اظهروا قدراً من التفاؤل حول المستقبل، ويتوقعون  باألملهناك نتيجة واحدة مفعمة 

ومع ذلك، لكي نحقق هذه الرؤية االيجابية . يناير 52قبل  مقارنة بتوقعاتهم  سنوات من وقت المسح 2خالل فى    دولة لل  أفضل

بينما يتم اصالح الهياكل السياسية الحاكمة . النقاش السياسي واالجتماعيفي مشاركة الشباب في االحداث ويجب ان يتم تعزيز 

طرق يمكن من خاللها سماع صوت الشباب بشكل هادف، تقديم  اثناء الفترة االنتقالية، فإن على الحكومة والمجتمع المدني 

 .دة في تخطي التحديات التي تواجهها الدولةوتلبية احتياجاتهم ومنحهم المساحة للمساهمة والمساع
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 الملحق
 5102و 5112مشاركة الشباب فى األعمال التطوعية، وفقًا للفترة وخصائص الخلفية االجتماعية، فى  1-8أجدول 

 

سنة  32-03معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

 5102مسح 

مسح -52-02معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

5102 

 مسح

5112 

 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام ما 

بعد 

 92الـ

من 

 يناير

العام الثاني 

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام 

التى تلى 

 92ـال

من 

 يناير

 الثاني العام

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

 9022و

معدل 

المتطوعين 

 مسح في 
9002 

الشباب في )

الفئة 

العمرية 

22-92) 

 النوع

 2.8 2.2 8.3 8.3 8.3 2.2 8.3 8.2 8.3 ذكر

 2.8 9.3 9.2 9.0 9.2 9.2 2.2 2.3 9.9 اناث

 العمر

03-07 9.3 9.8 9.3 8.8 9.2 9.2 8.0 8.3 
 

02-07         
9.0 

08-52 8.8 9.3 9.3 8.3 8.8 9.3 9.3 8.3 8.2 

52-52 8.9 8.2 8.9 8.2 8.9 8.2 8.9 8.2 8.2 

 8.2 9.3 9.2 9.3 سنه فأكثر 31
     

 المحافظة

 9.2 2.2 8.2 9.3 8.2 2.0 8.2 9.2 8.0 محافظات حضرية

 8.8 2.2 2.9 2.2 2.2 2.9 8.3 8.3 8.2 حضر وجه بحري

 2.2 9.3 9.2 9.8 9.2 9.3 9.2 9.8 9.2 ريف وجه بحري

 3.2 2.3 8.2 9.3 2.3 2.8 8.9 9.8 2.2 حضر وجه قبلي

 8.2 8.3 9.3 8.2 8.2 8.3 9.3 8.0 8.8 ريف وجه قبلي

 نوع المنطقة

 8.2 2.2 8.3 8.2 8.3 2.2 8.2 9.2 8.8 حضر

 9.3 8.8 9.3 9.3 9.2 8.9 9.2 9.3 9.2 ريف

 الحالة التعليمية

 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 أمي

 0.0 2.3 2.3 0.0 2.2 0.2 02 0.0 0.2 يقرأ ويكتب

 9.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 ابتدائية

 2.2 2.0 0.3 0.3 0.3 2.2 0.2 0.3 2.0 اعدادية
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سنة  32-03معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

 5102مسح 

مسح -52-02معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

5102 

 مسح

5112 

 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام ما 

بعد 

 92الـ

من 

 يناير

العام الثاني 

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام 

التى تلى 

 92ـال

من 

 يناير

 الثاني العام

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

 9022و

معدل 

المتطوعين 

 مسح في 
9002 

الشباب في )

الفئة 

العمرية 

22-92) 

 2.3 3.8 2.2 2.2 2.0 3.8 2.3 2.2 2.2 ثانوية عامة

 8.9 9.2 9.2 9.2 9.3 9.2 9.2 9.8 9.3 ثانوي فني

 2.2 3.3 2.8 2.2 2.2 3.2 2.3 2.3 2.3 معهد فوق متوسط 

 2.3 3.0 2.3 2.3 3.9 3.0 2.3 2.3 3.2 جامعي فما فوق

 الحالة االجتماعية

 8.8 2.0 8.9 8.2 8.2 8.2 8.2 8.0 8.8 لم يسبق له الزواج

 2.2 9.3 9.9 9.0 9.2 9.3 9.8 9.2 9.2 سبق له الزواج

 الحالة الوظيفية

 2.9 2.2 8.3 8.3 2.0 2.2 8.3 8.3 8.3 يعمل

 8.2 3.2 2.0 2.2 3.2 3.2 2.0 2.0 2.3 ال يعمل

 9.2 8.0 9.2 9.9 9.2 9.3 9.2 9.0 9.8 خارج قوة العمل

 2.8 2.2 2.2 2.0 2.8 2.2 2.9 2.2 2.8 خارج قوة العمل وال يدرس

 8.0 2.2 8.2 8.3 2.0 2.2 8.2 8.9 8.3 مل ويدرسخارج قوة الع

 مؤشر الثروة

 8.2 9.9 2.2 2.3 2.3 9.2 9.2 9.0 2.2 المستوى األدني

 9.0 9.9 2.3 2.3 9.2 9.8 2.2 2.3 9.9 المستوى الثاني

 9.3 9.2 2.2 2.3 2.2 9.9 2.2 2.3 2.2 المستوي المتوسط 

 9.3 2.3 8.3 8.3 2.8 2.2 8.3 8.2 2.0 المستوى الرابع

 8.3 2.3 2.2 2.2 2.0 2.9 2.2 2.2 2.2 المستوى األعلي

 مشاركة الشباب في الثورة

 9.2 2.2 2.3 9.2 9.3 2.3 2.3 9.0 لم يشارك
 

 23.8 22.2 22.0 22.8 23.2 22.8 22.0 22.3 أية شكل من المشاركة
 

 88.3 89.2 80.2 93.0 82.2 88.0 80.3 92.8 تنظيم سياسي
 

 23.0 22.2 22.3 22.2 23.8 22.0 28.2 22.2 بيةلجان شع
 

 92.8 90.3 22.8 22.0 22.8 23.3 23.2 23.8 تظاهر
 

 يونيو31يناير و 52الشباب المؤيد لثورتى 

          5100يناير 52ثورة 
 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 غير مؤيد

 



527 

 

 

سنة  32-03معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

 5102مسح 

مسح -52-02معدالت التطوع للشباب في الفترة العمرية 

5102 

 مسح

5112 

 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام ما 

بعد 

 92الـ

من 

 يناير

العام الثاني 

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

من أبريل 

9002 

 92ـوحتى ال

من 

 9022يناير

العام 

التى تلى 

 92ـال

من 

 يناير

 الثاني العام

 للثورة

المتطوعين 

في مسح 

9002 

 9022و

معدل 

المتطوعين 

 مسح في 
9002 

الشباب في )

الفئة 

العمرية 

22-92) 

 2.9 8.8 8.9 8.3 2.2 8.9 8.2 8.2 مؤيد
 

          5103يونيو 31ثورة
 9.8 9.2 2.3 2.3 9.9 9.0 2.3 2.3 مؤيد بالكامل

 
 2.2 8.2 8.3 2.2 2.3 8.8 8.2 2.9 مؤيد بشكل جزئي

 
 2.3 8.2 2.2 2.2 2.3 2.0 2.2 2.9 غير مؤيد

 
 9.3 8.3 9.2 9.3 8.9 8.2 9.3 9.3 8.0 االجمالي

 20.233 3.022 3.022 3.022 3.022 3.322 3.322 3.322 3.322 العينة الكلية

 923 922 223 233 903 932 983 992 923 عينة من أجاب بنعم
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 5102،5112مشاركة الشباب فى الجماعات والجمعيات، وفقًا للفترة الزمنية وخصائص الخلفية االجتماعية، في  2-8جدول أ 

 

 32-03الشباب فى الفترة العمرية

 5102عام

 52-02الشباب فى الفترة العمرية

 5102عام

 52-02الشباب فى الفترة العمرية

 5112عام

 التوع

 212 215 210 ذكر

 315 012 012 انثى

 السن

03-07 312 313 
 

02-07 
  

212 

0-52 310 310 212 

52-52 513 513 213 

 513 سنة فأكثر 31
  

 المحافظة

 0112 218 218 محافظات حضرية

 212 510 511 حضر وجه بحري

 312 512 512 ريف وجه بحري

 518 312 311 حضر وجه قبلي

 517 017 012 ريف وجه قبلي

 012 512 518 محافظات حدودية

 المنطقة

 812 212 212 حضر

 310 510 510 ريف

 218 110 110 عشوائيات

 الحالة التعليمية

 112 111 111 أمي

 0112 111 111 يقرأ ويكتب

 312 010 011 ابتدائية

 212 118 013 اعدادية

 0012 212 212 ثانوية عامة

 511 012 012 ثانوي فني

 315 217 212 معهد فوق متوسط 

 0311 218 711 جامعي فما فوق

 الحالة االجتماعية

 215 312 312 لم يسبق له الزواج

 018 015 012 سبق له الزواج

 الحالة الوظيفية

 212 315 315 يعمل

 212 212 217 ال يعمل

 211 512 512 خارج قوة العمل

 012 117 117 خارج قوة العمل وال يدرس

 212 211 212 خارج قوة العمل ويدرس

 مؤشر الثروة

 017 118 112 المستوى األدنى

 511 012 012 المستوى الثاني

 517 013 015 المستوي المتوسط 
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 32-03الشباب فى الفترة العمرية

 5102عام

 52-02الشباب فى الفترة العمرية

 5102عام

 52-02الشباب فى الفترة العمرية

 5112عام

 211 310 518 المستوى الرابع

 0212 711 711 المستوى األعلى

 الثورةمشاركة الشباب في 

 012 012 لم يشارك
 

 5010 5118 أية شكل من المشاركة
 

 3218 3712 تنظيم سياسي
 

 0212 0213 لجان شعبية
 

 3217 3211 تظاهر
 

 يونيو31يناير و 52الشباب المؤيد لثورتي 

 5100يناير 52ثورة 
   

 012 012 غير مؤيد
 

 312 313 مؤيد
 

 5103يونيو 31ثورة

 517 512 مؤيد بالكامل
 

 310 315 مؤيد بشكل جزئي
 

 313 315 غير مؤيد
 

 212 512 518 االجمالي

 011272 81272 011820 العينة الكلية

 252 522 522 (من أجاب بنعم)العينة الكلية 
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النوع االجتمهعي بين الشبهب حول أدوار جتاهاه  اال

 4102جتحليل لنتهئج مسح النشء والشبهب : المصري
 

 كوليت ساليمي 

 راشدلى ع

  



062 

 

 المقدمة 9-0
 وأظهرت، وتفاعالتها النوعينبقياس اتجاهات المشاركين في المسح حول األدوار المنوطة بكال  0222قام مسح النشء والشباب في مصر 

سنة كانت لديهم اتجاهات محافظة بشكل ملحوظ، كما اتضح أن لدى  02 – 21النتائج أن الشباب المصري ممن تتراوح أعمارهم بين 

 0222ففي حين كشفت بيانات مسح . محل اإلقامةلناث، وقد اختلفت االتجاهات بشكل كبير تبعاً اتجاهات أكثر محافظة من اإلالذكور 

، إال أن النتائج قد اظهرت ايضاً درجات تنذر بالخطر من النوعينعالقة ايجابية بين المؤهل الدراسي ونظرة الشباب للمساواة بين وجود 

ويعرض هذا .  (El Kogali et al. 0222)لنوع االجتماعي والعنف األسري حتى بين المشاركات من االناث قبول العنف على اساس ا

، وتقييم النوعينالمرتبطة بوجهة نظر الشباب حول أدوار النوع االجتماعي والمساواة بين  0222 لعام الفصل نتائج مسح النشء والشباب

 .0222 عام لنشء والشباب في مصركانت تلك النظرة قد تغيرت منذ مسح ا إذاما 

التعديل : ، مع تعديلين بارزين0222 استبيان وردت فيالمرتبطة بالنوع االجتماعي التي كانت  األسئلةنفس  0222 ولقد تضمن استبيان

، جمع مسح النشء 0222يناير  01همية المتزايدة للمشاركة في التصويت في االنتخابات واالستفتاءات الدستورية منذ األول، في ضوء األ

نظًرا لتعدد المقاييس التي يتم بحثها في هذا فأما التعديل الثاني، . مجموعة من البيانات حول نظرة الشباب لتصويت المرأة 0222والشباب 

حول أدوار النوع  األسرة المعيشية والتفاعالت داخل ،والحصول على التعليم ،المرتبطة بالنوع االجتماعي سالمقاييبما فيها  –الفصل 

" أوافق"، تم اعطاء المشاركين اختيارات 0222ففي مسح . 0222 مسح فقد تم تعديل صياغة األسئلة في –، والتحرش الجنسي االجتماعي

استخدم تم كبر في آراء الشباب، أوفي محاولة للوصول إلى تنوع . حول تلك الموضوعاتلتوضيح آراءهم " أعرفال "، و "ال أوافق" و

" أوافق"و " أوافق بشدة"وعلى ذلك فقد استطاع المشاركين اختيار  .، عوضاً عن ذلك0222في مسح الخماسي   Likert مقياس ليكرت 

النوع االجتماعي بين عينة مسح ب الخاصةلنفس العبارات التي تم تصميمها لقياس االتجاهات " ال اوافق بشدة"و" ال أوافق"، و"محايد"و

 المستجيبفهناك اختالفًا كبيرا بين . 0222ومن ثم فعلى المرء أن يتوخى الحذر عند مقارنة نتائج هذا المقياس بنائح مسح . النشء والشباب

 (.0222في " )محايد"الذي يقول  المستجيبوبين ( 0222في " )أعرفال "الذي يقول 

قد كانوا  0222وافقوا في لم يو أ وافقواالذين في المسح ن بعًضا من المشاركين أ، نشك في 0222و 0222 مسحي عند تقدير نتائجو

متعلقة بمعايير وقد يوحى هذا بأن الشباب ربما يكونوا غير متأكدين من آرائهم ال. اذا كان قد توفر لهم هذا االختيار" محايد"سيختارون 

وقد استأثر المقياس الموسع المستخدم لقياس تلك . ، وأن آرائهم قد تصبح أكثر تحديًدا فيما بعدالنوعينبين النوع االجتماعي والمساواة 

افق او"قمنا خالل هذا الفصل بجمع النتائج وفي مواقف متعددة، ومن أجل تسهيل تفسير . بكثير من هذه الديناميات 0222سئلة في األ

 ".اعارض"و " اعارض بشدة"واحد، وقد قمنا بالمثل بالنسبة لـ  قسمفي " اوافق"و" بشدة

ويركز تحليلنا أيًضا وبشكل . ونحن نتقيد في هذا الفصل بالتحليل المقارن التجاهات النوع االجتماعي التي لم تخضع لهذا االستبيان المعدل

عندما يكون ذلك  0222يسمح بالمقارنة الدقيقة مع نتائج  مما-سنة  02 – 21 ريةفي الفئة العم 0222أساسي على المشاركين في مسح 

وضع ولقد تم . للتوصل إلى التباين تبعاً للسن 11- 21ولكن في بعض االحيان نقوم بضم عينة فرعية تتراوح أعمارها ما بين  –مالئماً 

الذين  0222في الملحق، والتي تغطي المشاركين في مسح  0222و 0222الخاصة بمسح النشء والشباب والجداول التفصيلية النتائج 

 ( ) .11 – 21تتراوح اعمارهم ما بين 

. 0222مع نتائج مسح النشء والشباب مقارنتها ليتم  0222مسح قدم فيها نتائج خمسة أقسام، والتي ي  الى في هذا الفصل تحليلنا  ينقسم

التي  ،ل إلى المؤسسات المتعددةونظر الشباب حول النوع االجتماعي وإمكانية الوص الخاصة بوجهات اإلحصائياتيعرض القسم الثاني و

فيما يتعلق بأدوار النوع  األسرة المعيشيةالتفاعالت داخل ويوضح القسم الثالث . االنتخابية اللجانوالمدارس وسوق العمل تتضمن 

اي من على ( في هذه الحالة، االعباء)تعتمد الواجبات األسرية ، مركزاً على السلطة األسرية بين االخوة، والى اي مدى االجتماعي

الطالق، قضايا الزواج والقسم الرابع تصورات الشباب حول  ويتناول. سلطة اتخاذ القرار بين الزوجينكذلك في مصر، و يننوعال

هذا ويركز القسم . وباألخص حق المرأة في طلب الطالق، والسياق الذي يتم فيه تبرير الطالق، وكيف ينظر المجتمع للنساء المطلقات

خيراً، قمنا بتقديم أو. راء المشاركين حول ضرب الزوجة والتحرش الجنسيآالخامس على العنف القائم على النوع االجتماعي، لمعرفة 

 .اميةمالحظات خت

  
                                                           

فقط في مسح النشء والشباب  فوق فما عاما 21 من فقد تم سؤال الشاب. التصويت بحق يتعلق اعاله الموضحة العمرية للفئات الوحيد االستثناء( 2)

 في الخاصة بالمشاركين النتائج بذكر قمنا وهكذا،. مصر في للتصويت القانوني العمر هو سنة 21 ألن النساء، تصويت في نظرهم وجهة عن 0222

 .الملحق سنة في 11 – 21ومن  سنة 02 – 21 من اعمارهم تتراوح الذين المسح
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 : على التعليم، والتوظيف والسيهسة االنتخهبية لحصولا 9-4

 الذكورفي مقهبل  االنهث جتعليم 2-0-2

( 0222و 0222عام )في التعليم، قام كال من استبياني النشء الشباب  النوعينكيف ينظر الشباب المصري للمساواة بين  لمعرفة

الكاملة، للنتائج المرفقة بالملحق ول االجدتعرض . همية من تعليم البناتأكثر أ األوالدن تعليم أكانوا يعتقدون  أذابسؤال المشاركين عما 

ما بين  أعمارهمالذين تتراوح و 0222في %(  16،5)ارض أكثر من نصف المشاركين عأنه قد  ،في الملحق أ2-2 جدول حيث يتناول

 أهمية فيتعليم الذكور هو في الواقع أكثر  أن% 05.1عتقد أهم من تعليم البنات، بينما أ األوالدن تعليم أسنة، عارضوا فكرة  02 – 21

، فنحن نالحظ تغيراً ملحوظاً تبعاً للنوع االجتماعي؛ فقد دعمت 0222وكما كان الحال في (. 2-2شكل )مترددين % 21.1 كانحين 

من % 2,25بالمقارنة بنسبة  وعالنالمساواة في التعليم بغض النظر عن  حق (02 – 21)في الفئة العمرية  االناثمن % 0,65نسبة 

 .0222الذكور في استبيان 

 4102، (نسبة مئوية) وفقًه للنوع، "من جتعليم البنه  أام األوالدجتعليم "عبهرة حول ( 49-01)الشبهب  آراء 0-9شكل 

 

بالنسبة  للمساواة في الحصول على التعليم همودعمللشباب التعليمي  المستوىأن هناك عالقة طردية بين  إلى 0222بيانات  وتشير

 األقلهم  ،سنة 02- 21 في الفئة العمرية (األميين) ي قدر من التعليمأوكان الشباب الذين لم يحصلوا على . على السواء والبنات لألوالد

هذه % 22،1تعليم البنات، عارض همية من أأكثر  األوالدن تعليم أ% 16.6عتقد أفي حين ف .في التعليم النوعينللمساواة بين  دعماً 

 وبمالحظة الشباب من. دعما لفكرة المساواة في التعليم أكثروعلى العكس، كان الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي فما فوق . الفكرة

ليم الجامعي من الحاصلين على التع% 65،1من الحاصلين على تعليم فوق المتوسط و% 61،1ن أسنة، وجدنا  02 – 21 الفئة العمرية

 . األوالدهمية تعليم أأن تعليم البنات هو بنفس  نيعتقدو

مسح عام  نتائج حيث أوضحت. يضاً أالجغرافية والد تبعاً للمنطقة همية تعليم البنات بالمقارنة بتعليم األأوتختلف االتجاهات حول 

راءهم أكثر تحفظاً فيما يخص النوع والتعليم، فقد آالحضرية كانت المحافظات ، أن الشباب المقيم في المحافظات الحدودية و0222

همية من أأكثر  األوالدن تعليم أمن المحافظات الحضرية، % 15،1في المحافظات الحدودية و الشباب المقيمينمن % 22.2عتقد أ

كبر للمساواة في التعليم ن من المحافظات الحضرية والريفية في الوجه البحري دعًما أوالمشارك خرى، أظهرأمن جهة و. تعليم البنات

في الفئة من المناطق الحضرية من المشاركين من الوجه البحري % 61،6المناطق الريفية و في% 62.1 بنسب بلغت ،0222في 

 .في الحصول على التعليم النوعينسنة داعمين لفكرة المساواة بين 02- 21 العمرية
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 4102، (نسبة)لثروة مؤشر ا، جتبعهً ل"امية من جتعليم البنه أكثر أوالد جتعليم األ"عبهرة  حول( سنة49 – 01)الشبهب  آراء: 4-9شكل 

 

(. 0-2شكل )، يزداد دعم حق البنات في التعليم مستوي الثروة، إلى أنه بزيادة 0222، كما كانت الحالة في 0222تشير نتائج 

تحفظاً في آرائهم حول تعليم  األكثرثروة كانوا  األقلن الشباب من األسر أسنة، نجد 02 – 21 في الفئة العمريةوبمالحظة المشاركين 

 أكثر األوالدن تعليم أعلى % 12،1ووافق  ،في التعليم النوعينمن المشاركين دعمهم لفكرة المساواة بين %  26.1البنات، فقد أظهر 

كثر ن من بين المشاركين األألتعليم مع زيادة الثروة كما نجد كما نالحظ الدعم المتزايد لفكرة المساواة في ا. همية من تعليم البناتأ

 .قل ثروةمن نسبة المشاركين األ% 02على أوكانت تلك النسبة . من الشباب المساواة في التعليم% 61،1ثروة، دعم 

 التوظيفأولوية  2-0-0

أن للرجال الحق في الحصول على الوظائف أكثر من النساء عندما تقل  نيعتقدوتم سؤال المشاركين في كال المسحين عما إذا كانوا 

من بين %  62.2ولقد دعم أولوية حصول الرجال على الوظائف نسبة . (أ0-2لمعرفة كل النتائج، انظر جدول )العمل المتاحة فرص 

وكما %. 22الفكرة، بينما لم يقرر  %6,02، وعارض 0222وذلك في مسح النشء والشباب  ،سنة 02 – 21 في الفئة العمرية الشباب

كثر من أناث المشاركات هن من نادين بالمساواة بين الرجال والنساء في الحصول على عمل ، كانت اإل1-2هو موضح في شكل 

ناث قد دعموا من اإل%( 10.2)و%( 61.2)ومع ذلك، نجد أن غالبية المشاركين من الذكور . من الرجال في كال المسحين ننظرائه

 .0222وظيفة في الولوية الرجال في الحصول على أ
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، "ن جتكون للرجهل وليس لإلنهثأولوية ياب فرص العمل، فإن األجتقل عندمه "عبهرة  حول( سنة 49 – 01)الشبهب  آراء: 3-9شكل 

 .4102( نسبة مئوية)لنوع ا حسب

 

كل مستويات التعليم، فإن المشاركين في المسح والحاصلين على  عبردعم الشباب ألولوية الرجال في الحصول على عمل مرتفع  ومع

(. في الملحق 0-2جدول أ) 0222كثر دعماً لفكرة المساواة في الحصول على فرص العمل في عام أعلى من التعليم كانوا أ ياتمستو

كثر دعماً لفكرة المساواة في أوا ، نجد أن المشاركين الحاصلين على تعليم ثانوي كانسنة02 – 21 العمرية من الفئةبمالحظة و

وعلى العكس، فإن %(. 2,01)يليهم الحاصلين على التعليم الجامعي  ،%(2,12) بنسبةالنوع بغض النظر عن الحصول على عمل 

 .0222في التوظيف في  النوعينمي قد دعموا المساواة بين فقط من الشباب األ% 5,20

 حسب، "ولوية جتكون للرجهل وليس االنهثفإن األ العمل،فرص  قلعندمه جت" عبهرة، حول( سنة 49 – 01)الشبهب  آراء 2-9شكل 

 4102، (نسبة مئوية) لمنطقةا

 

 02 – 21 في الفئة العمريةفالشباب . (ريف/حضر) قامةومكان اإلالجغرافية  للمنطقةراء الشباب تبعاً أفي  الفروقنالحظ كذلك بعض 

الذين يعيشون في  أولئككثر من أ ،في الحصول على عمل النوعينماً بشكل ملحوظ للمساواة بين قل دعأفي المناطق الريفية كانوا  ،سنة

لى إمن المشاركين في المناطق العشوائية % 12،5و ةالريفيفي المناطق من المشاركين % 21.2وأشارت نسبة  ،المناطق العشوائية
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في الفئة ، نجد أن المشاركين المنطقة الجغرافيةوعلى مستوي (. 2-2شكل ) 0222عام في دعمهم للمساواة في الحصول على وظائف 

قل دعماً لفكرة المساواة في كانوا األ%( 21،2)وفي المحافظات الحدودية %( 2,26)في ريف الوجه البحري  02 – 21 العمرية

كثر دعماً لفكرة ي كانوا األوعلى خالف نظرائهم الريفيين، فإن المشاركين من المناطق الحضرية في الوجه البحر. فرص العمل

 .النوعمؤكدين دعمهم للمساواة في الحصول على عمل بغض النظر عن %( 06،6)المساواة، بأكثر من الربع بقليل 

 الحق في التصويت 2-0-1

أكثر سنة ف 21 يةعمرالفئة التم سؤال المشاركين في لي، 0222مسح النشء والشباب لالمدنية لمشاركة ا ان التعديل الذي تم على قسم

-2المجموعة الكاملة من النتائج في جدول أ)بالتصويت في االنتخابات  وجوب السماح للنساء من قبل أسرهن في عما إذا كانوا يعتقدون

اإلدالء ، حق النساء في سنة 11 – 21عمارهم بين أممن تتراوح %( 12.1)الغالبية العظمى من الشباب بنسبة أيد فقد (.  في الملحق 1

على %( 12.2)النساء و%( 12.2)كان دعم حق المرأة في التصويت مرتفعاً لدى كالً من الرجال و. االنتخابات بأصواتهن في

 .سنة 11 – 21 في الفئة العمريةمن المشاركين في مسح النشء والشباب الترتيب، 

حق المرأة في التصويت، ولكن كان هناك بعض  ايدوا مي قد ، فإن غالبية الشباب في كل مستوى تعلي1-2كما هو موضح في شكل و

 وافقحيث قل دعماً لتصويت المرأة، أ ،سنة 11 – 21 يةعمرالفئة الفي  ينميكان الشباب األفقد . حسب الحالة التعليمية التباينات

ن على مستويات من من الشباب الحاصلي% 02قل أوقد كان ذلك . على حق النساء في التصويت في االنتخابات واالستفتاءات% 6,61

 من %(1,11)، ومن الحاصلين على التعليم الجامعي% 12.2من الشباب الحاصلين على التعليم فوق المتوسط و% 1,11)التعليم 

 .العامة ة الثانويةدالحاصلين على شها

للتصويت في ال جتوافق على أن جتذاب النسهء في أسرجتك "على سؤال، ( سنة 31 – 01من عمر )استاهبه  الشبهب  1-9شكل 

 4102، (نسبة مئوية)وفقًه للحهلة التعليمية، " االنتخهبه  واالستفتهءا ؟

 

دعماً لفكرة  األكثرالذين يعيشون في المناطق العشوائية  ،سنة 11 – 21 في الفئة العمريةالشباب  كانقامة، ومكان اإل للمنطقةبالنظر و

الداعمين لحق المرأة في بينما كانت أقل نسبة للشباب  ،%(11.2)الحضرية المناطق سكان ، يليهم %(22.1)تصويت المرأة بنسبة 

سنة في المحافظات الحدودية وريف الصعيد في  11 – 21 في الفئة العمريةالشباب  وكان%(. 52.1)التصويت في المناطق الريفية 

التصويت في تلك  في نأسره علىحق النساء من الشباب على % 51.1ووافق  ،%52.5الغالب هم األقل دعماً لتصويت المرأة بنسبة 

من المشاركين % 12.6قل بشكل ملحوظ منه في المناطق الحضرية في الوجه البحري، حيث عبر أوكان ذلك (. 6-2شكل )المناطق 

 .0222عن دعمهم لفكرة تصويت المرأة في 
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ال جتوافق على أن جتذاب النسهء في أسرجتك للتصويت في االنتخهبه  " عبهرةعلى ( سنة 31 – 01)الشبهب  آراء 6-9شكل 

 4102، (نسبة مئوية)، للمنطقةجتبعهً " واالستفتهءا 

 

 11 – 21 يةعمرفئة الفقد كان الشباب في ال. الشباب لتصويت المرأة األسرة ودعمثراء  بين مستوى موجبةن هناك عالقة أيبدو أيضاً و

المرأة في التصويت في حق على  %62.2وافق  غيرهم، فقدمحافظة بشكل ملحوظ من  األكثر من المستوى األدنى في الثروة ،سنة

من  أكثرخرى، تجاوزت نسبة دعم حق المرأة في التصويت مستويات الثروة األ وعبر%. 12.2االنتخابات واالستفتاءات، وعارض 

 11 – 21من % )11.5، حيث كانت النسبة بينهم ثراءً كثر الشباب األ لديء تحرراً كانت اآلرا أكثرن أنالحظ و. من المشاركين% 12

 .على حق النساء من أفراد األسرة في التصويت في الموافقة( سنة

 دينهميه  األسرة المعيشية  9-3

 خوةالسلطة والطهعة بين األ 2-1-2

، تم سؤال المشاركين في مسحي النشء االجتماعي النوع حول أدواراألسرة المعيشية  التفاعالت داخللكي ندرس بشكل أفضل 

في التفصيلية وقد تم عرض كل النتائج . منها أصغركان  إذاحتى  أخوهان تطيع أن على الفتاة أكانوا يعتقدون  إذان يبينوا ما أوالشباب 

الفئة في  0222باب في عام ن في مسح النشء والشوظهر المشاركأ، فقد 0222وكما كان الحال في مسح . في الملحق 2-2الجدول أ

على تلك المعايير الخاصة %( 62.6)محافظة على هذا السؤال، فقد وافق ثلثي الشباب تقريباً  استجابات ،سنة 02 – 21 يةعمرال

%( 06.2)لى ذلك، كان ربع المشاركين إباإلضافة . فقط من الشباب% 20،2وعارض تلك المعايير  ،بالنوع االجتماعي في األسرة

ن الذكور والمشارك ، كان5-2وكما هو موضح في شكل . لم يوافقوا ولم يعارضوا عدم المساواة في السلطة بين االخوةفلحياد، على ا

لى ذلك في إ%( 1,65)كثر من ثلثي المشاركين الذكور أناث؛ وأشار من نظرائهم من اإل أكثرخته أعلى  األخكثر ترجيحاً لدعم سلطة أ

 .0222في مسح عام  %(2,11)قارنة بنصف المشاركات تقريباً ، م0222مسح النشء والشباب 
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، (نسبة مئوية) للنوع وفقًهً " صغر منههأذا كهن إ، حتى أخيههن جتطيع أ يابالبنت "عبهرة،  حول( 49 – 01)الشبهب  آراء 7-9شكل 

4102 

 

الشباب المقيمين في المناطق العشوائية  أنال إ، اإلقامةخواته البنات مرتفًعا بغض النظر عن مكان أخ على كان دعم سلطة األ وفي حين

 02 – 21 يةعمرالفئة المن المشاركين في % 02.1رفض  السياق، فقدفي هذا  النوعيندعماً لفكرة المساواة بين  األكثرنهم أثبتوا أ

. شباب المناطق الريفية من% 0,22من المناطق الحضرية و% 1,21، مقارنة بنسبة األصغر هاوأخن تطيع أن البنت يجب أفكرة 

كثر تحفظاً فقد أآراًء  الوجه القبلي ن في ريفوالمشاركوقد تبني . 0222في الجغرافية  للمنطقة النتائج وفقًا (1-2الشكل )ويعرض 

 .عليها%( 1,65)كثر من الثلثين أمنهم فقط فكرة التفوق الذكوري في السلطة بين األخوة، بينما وافق % 5,22عارض نسبة 

، (نسبة مئوية) للمنطقة وفقهً " منهه أصغر كهن خيهه حتى لوأن جتطيع أن البنت ياب إ"عبهرة  حول( 49 – 01)الشبهب  آراء 1-9شكل 

4102 

 

من المشاركين في % 1,26البحري، حيث عارض  وحضر الوجهتحفظاً في المحافظات الحضرية  األقلوعلى العكس، كانت اآلراء 

 .أختهخ على على فكرة سلطة األ( سنة 02 – 21من عمر )الوجه البحري  حضرمن المشاركين في % 2,21المحافظات الحضرية و

دعماً لفكرة المساواة بين  األقلكانوا تعليًما  األقلالمشاركين  أنظلت اآلراء محافظة بغض النظر عن الحالة التعليمية، على الرغم من و

 في الفئة العمرية 0222فمن بين المشاركين في مسح النشء والشباب . 0222سح في م أيضا ظهر هذا الوضع، وقد واألخوات خوةاأل
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 أختهخ على سلطة األ االبتدائي التعليممن الشباب الحاصلين على % 2و األميمن الشباب  فقط% 5,2عارض نسبة  سنة، 02 – 21

من المشاركين في مسح النشء والشباب % 2,21نسبة ن أخر من المستوى التعليمي، نجد وفي الطرف األ. اصغر منهمأحتى لو كان 

غلبية الشباب بمستويات أومع ذلك، فإن . واألخوات خوةعارضوا عدم المساواة بين األقد من الحاصلين على التعليم الجامعي  0222

 .خبغض النظر عن عمر األ أختهخ على سلطة األ دعمواالتعليم المختلفة قد 

، على الرغم من بنسب متفاوتة يضاً أموجودة في كل مستويات الثروة  واألخوات خوةساواة بين األالمحافظة حول عدم الم اآلراء وكانت

 02 – 21 يةعمرالفئة ال فيمن المشاركين % 61.1 نجد أن بينماف. حول هذا الموضوع وآراء الشبابن هناك عالقة بين الثروة أ

الثروة في المستوى األوسط لمؤشر من المشاركين % 62.1ن أ، نجد أختهعلى  األخسلطة لل قد انحازواقل مستوى للثروة أ فيسنة

 .الثروة كانوا موافقينمؤشر على من من المشاركين ذو المستوى األ% 11.6و

 والواجبه  المنزليةاالجتمهعي  النوع 2-1-0

 ياستبياني النشء والشباب عاملكي نفهم أكثر آراء الشباب حول معايير النوع االجتماعي داخل األسرة، تم سؤال المشاركين في 

في  1-2جدول أيعرض . عما أذا كانوا يشعرون بأن على األوالد أن يساهموا في األعمال المنزلية مثلهم مثل البنات 0222و 0222

ى سنة عل 02 – 21 في الفئة العمريةالمشاركين %( 1,05)وافق أكثر من ربع حيث . البيانات التفصيلية حول هذا المفهوم الملحق

. لم يوافقوا ولم يعارضوا% 1,11منهم، و% 2,22ضرورة مساهمة األوالد والبنات في األعمال المنزلية بالتساوي، بينما عارض 

: أكثر موافقة وبشكل ملحوظ لفكرة المساواة بين البنات واألوالد في األعمال المنزلية االناث، كانت 0222وكما الحظنا في مسح 

من الذكور % 1,02، بالمقارنة بـنسبة 0222سنة في مسح  02 – 21 يةعمرالفئة الالمشاركات في  اثمن اإلن% 2,16أشارت نسبة 

 (.2-2شكل )المشاركين 

، (نسبة مئوية)، وفقًهً للنوع" ثل البنه في األعبهء المنزلية م على األوالد المسهعدة"عبهرة حول ( 49 –01)الشبهب  آراء: 9-9شكل 

4102 

 

سنة، أن الذين يعيشون في  02 – 21اإلقامة، نالحظ أن من بين المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين  حللموبمالحظة النتائج وفقًا 

فقد  ،المناطق العشوائية كانوا أكثر دعماً لفكرة المساواة في األعباء المنزلية بين البنات واألوالد، أكثر من نظرائهم في المناطق الريفية

من الشباب الذين يعيشون في المناطق العشوائية على أن األوالد يجب أن يساهموا في األعباء مثلهم مثل البنات مقارنة % 1,22فق وا

، حيث كان 0222ختلف هذا عن نتائج مسح يو. في المناطق الريفية% 02،2من المشاركين في المناطق الحضرية و% 12،6بنسبة 

المتعلقة بتصورات الشباب حول األعباء  0222ومع ذلك، اتسقت نتائج مسح . ا لمكان اإلقامةهناك قدر ضئيل من االختالف وفقً 

، حيث الحظنا بالمثل آراء أكثر (2-1-2قسم )المنزلية المرتبطة بالنوع االجتماعي مع النتائج المتعلقة بالسلطة بين األخوة واألخوات 

 .ر تحفظاً بين الشباب في المناطق الريفيةتحرراً بين الشباب في المناطق العشوائية وآراء أكث

في الفئة العمرية فالشباب . والمحافظات الحدودية اآلراء األكثر تحفظاً  الوجه القبليوعلى مستوي المحافظات، فمرة أخرى تبني ريف 

والمحافظات الحدودية كانوا أقل دعماً لمساهمة األوالد في األعباء المنزلية  ريف الوجه القبليالذين يعيشون في ( سنة 02 – 21)

 ريف الوجه القبليمن المشاركين في % 00،2فقط من المشاركين في المحافظات الحدودية و% 02،2بالتساوي مع البنات، فقد وافق 

فإن المشاركين الذين يعيشون في المحافظات الحضرية كانوا وعلى العكس، . على مساعدة األوالد في األعباء المنزلية مثلهم مثل البنات
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وهذا ليس مفاجئاً في ضوء النتائج التي . حيث وافقوا على المساواة بين األوالد والبنات في األعباء المنزلية% 16،5أكثر دعماً بنسبة 

 .0222لبنات في المحافظات الحضرية في مسح ، فمثالً كانت أعلى موافقة على سلطة األخ على أخوته ا2. 1. 2تم مالحظتها في قسم 

لتعليم مستوى ال ، وفقًهً "في األعبهء المنزلية مثل البنه  على األوالد المسهعدة"عبهرة حول ( 49 – 01)الشبهب  آراء: 01-9شكل 

 4102، (نسبة مئوية)

 

والمسئوليات المنزلية وفقًا لمستوى التعليم،  سنة حول النوع االجتماعي 02 – 21 في الفئة العمريةالشباب وآراء اختلفت اتجاهات 

ففي مسح (. 22-2شكل )ولكن ال يبدو أن هناك عالقة ارتباطية ثابتة بين مستوى التعليم ودعم مساهمة األوالد في الواجبات المنزلية 

ن المشاركين ذو م% 01،6من المشاركين ذو التعليم االبتدائي و% 01،2فقط من المشاركين األميين و% 02،2، وافق 0222

وبالعكس، نالحظ أن أكبر دعم للمساواة . التحصيل الثانوي الفني، وافقوا على مشاركة األوالد في المهام المنزلية بالتساوي مع البنات

من % 12،0بين األوالد والبنات في المسئوليات المنزلية كان بين أولئك الحاصلين على التعليم الثانوي العام والجامعي، فقد وافق نسبة

من الحاصلين على التعليم الجامعي، على فكرة المساواة بين األوالد والبنات % 10،2المشاركين الحاصلين على الثانوية العامة ونسبة 

 .في المساهمة في األعمال المنزلية
 اجتخهذ القرارا  المهلية بين األزواج 2-1-1

ألزواج، تم سؤال المشاركين في المسحين أن يوضحوا ما أذا كانوا لتقييم تصورات الشباب حول سلطة اتخاذ القرارات المنزلية بين ا

وإجماالً، وافق تقريبًأ نصف الشباب (. في الملحق 6-2انظر جدول أ)يعتقدوا أن للزوج السلطة الحصرية في تقرير كيفية إنفاق المال 

ولم يستطع أن يقرر أكثر من %(. 01،2) أقل نسبة لم يوافقبينما %( 25،2)بنسبة  0222في مسح  ،سنة 02 – 21 في الفئة العمرية

%( 11،0)وقد كان الذكور من الشباب . 0222النتائج وفقًا للنوع االجتماعي في  22-2شكل  ويعرض%(. 01،5)ربع الشباب بنسبة 

 .وحدهفي االعتقاد بأن سلطة اتخاذ القرارات المالية يجب أن تكون قاصرة علي الزوج %( 11،2)أكثر قبوالً من اإلناث 

في من المشاركين % 11،2، حيث وافقريف الوجه القبليفي  0222طة الرجال على اإلنفاق المنزلي في مسح للس تاييدوقد وجد أكبر 

ونالحظ أن أقل اآلراء تحفظاً حول تحكم الزوج في . من المشاركين% 22،0سنة على هذه الفكرة في حين رفضها  02 – 21 الفئة العمرية

في المناطق الريفية، % 22،5في المناطق الحضرية و% 21،1المنزلية كانت في الوجه البحري، حيث بلغت نسبة الموافقة األمور المالية 

 .عن رفضهم لهذه الفكرة( في المناطق الريفية% 02،1في المناطق الحضرية و% 02،5)بينما عبر الربع تقريباً 
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052 

 

، (نسبة مئوية)وفقًه للنوع، " وحده القرار في إنفهق المهل في المنزلللزوج "عبهرة  حول( 49 – 01)الشبهب  آراء: 00-9شكل 

4102 

 

فقد . بين الحالة التعليمية واآلراء حول اتخاذ القرار المالي في المنزل -دون وجود ارتباط واضح–ملحوظاً تبايناً ونالحظ أن هناك 

على أن اتخاذ القرارات %( 12،1)بأكثر اآلراء تحفظاً، فوافق أكثر من النصف  سنة 02-21في الفئة العمرية احتفظ الشباب األميين 

وعلى العكس، كانت موافقة الشباب في أقل مستوياتها بين . األسرة عائلالمالية في المنزل يجب أن تكون من حق الزوج وحده بصفته 

وقد يوحي ذلك أن هناك عالقة طردية . على التوالي% 11،2و% 22،2أولئك الحاصلين على الثانوية العامة والتعليم الجامعي بنسبة 

بين التعليم ووجهات نظر الشباب حول المساواة في سلطة اتخاذ القرارات المالية المنزلية بين الزوجين، فنحن نالحظ أيضا ان هناك 

سنة من الحاصلين  02 – 21بين  من الشباب% 12،5السيما أن . آراء محافظة بين اولئك الحاصلين على مستويات أعلى من التعليم

من الحاصلين على التعليم فوق المتوسط وافقوا على أن للزوج وحده حق تقرير كيفية اإلنفاق % 22،1على التعليم الثانوي الفني و

فقد وافق أكثر . يةوظهر أيًضا أن هناك عالقة بين اتجاهات الشباب المتعلقة باتخاذ القرار المالي والحالة االجتماعية االقتصاد. المنزلي

فقد والعكس بالعكس، %(. 12،1)الزوج وحده في اإلنفاق المنزلي بنسبة  تصرفمن نصف الشباب في أدنى مستويات الثروة على 

 . من الشباب في المستوى األعلى من الثروة% 22،0وافق 
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 العمليةالحهلة وفقًه للنوع و" ي المنزلللزوج وحده سلطة جتقرير إنفهق المهل ف" عبهرة حول( 49-01) الشبهب آراء: 04 -9شكل 

 4102، (نسبة مئوية)

 

سنة، دعم  02 – 21 في الفئة العمريةمن الشباب  0222، يبدو انه بالنسبة للمشاركين في مسح العمليةوبتحليل هذا المتغير وفقًا للحالة 

وهي نسبة أكبر من نسبة الشباب غير العاملين %( 12،5)القرارات المالية المنزلية بنسبة الشباب العاملين فكرة تحكم الزوج في 

، نجد أن (20-2شكل )عندما نقوم بتفصيل النتائج وفقًا للنوع االجتماعي %(. 21،5)او الشباب من خارج قوة العمل %( 21،2)

كانوا أكثر دعماً، بدرجة قليلة، لفكرة هيمنة الزوج على القرارات المالية  ،سنة 02 – 21 الفئة العمريةالذكور الذين ال يعملون في 

أقل موافقة  سنة 02-21في الفئة العمرية وبالعكس، كانت اإلناث العامالت . المنزلية من أولئك الذين خارج قوة العمل أو الذين يعملون

 . اث غير العامالت أو خارج قوة العملعلى فكرة تحكم الزوج باإلنفاق المنزلي مقارنة بنظيراتهن من اإلن

 الحصول على إذن من الزوج 2-1-2

األسرة في مسح النشء والشباب  دور النوع االجتماعي والتفاعل داخلالمؤشر األخير الذي قام بتقييم اتجاهات الشباب حول اهتم 

وكما كان الحال في (. في الملحق 5-2جدول أانظر " )قبل القيام بأي شيء"بالسؤال عما إذا كان يجب على المرأة أن تأخذ إذن زوجها 

 02 – 21فمن بين المشاركين من الفئة العمرية . ، نجد أنه مما يثير القلق أن نسبة مرتفعة من الشباب قد وافقوا على هذا0222مسح 

فقًا للنوع وبمالحظة النتائج و. تقريبًا مترددين% 25،5وظل %( 6،2)بينما عارض نسبة اقل % 56،1، وافق 0222سنة في 

، ولكن دعم %(51،6)كانت أكثر من موافقة اإلناث قليالً %( 51،1)، نجد أن موافقة الذكور من المشاركين (21-2شكل )االجتماعي 

 .كان مرتفعا بغض النظر عن النوع االجتماعي" القيام بأي شيء"الشباب لفكرة أن المرأة يجب أن تأخذ اإلذن زوجها قبل 

الحالة التعليمية، ولكن لم تكن هناك عالقة واضحة بين التعليم واآلراء حول تلك  حسبفي آراء الشباب  التباينوكان هناك قليالً من 

الحاصلين على التعليم فوق المتوسط أكثر اآلراء تحفظاً، فوافق نسبة  سنة 02-21في الفئة العمرية وفي الواقع، أظهر الشباب . المسألة

وقد الحظنا أنه باإلضافة إلى ذلك كانت هناك آراء محافظة . ذن زوجها إذا أرادت القيام بأي نشاطعلى أنه على المرأة أخذ إ% 12،1

بينما كان الشباب الحاصلين على التعليم الجامعي هم %(. 51،6)والتعليم االبتدائي %( 52،6)بين الحاصلين على التعليم اإلعدادي 

 %(.52،5)أن غالبية الشباب قد وافقوا بنسبة  األقل موافقة على تلك الفكرة، وإن كنا مازلنا نجد
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050 

 

، (نسبة مئوية)وفقًه للنوع " شيء على المرأة ان جتأخذ إذن زوجهه قبل القيهم بأي" عبهرة حول( 49-01) الشبهب آراء: 03 -9شكل 

4102 

 

% 55،1و% 55،2)تبعاً لمكان اإلقامة، نالحظ ان أكثر اآلراء تحفظاً كانت في المناطق الحضرية والريفية  0222بتحليل نتائج مسح 

وبمالحظة اتجاهات الشباب وفقًا %(. 66،2)، ولكنها كانت اآلراء أقل تحفظاً بين الشباب في المناطق العشوائية بنسبة (على التوالي

من الشباب المشاركين في المسح قد دعموا % 10،1، حيث نجد أن ريف الوجه القبليلموافقة كانت بأعلى نسبها في للمنطقة، نجد أن ا

وفي %( 52،6)بينما كانت الموافقة أقل في ريف الوجه البحري ". القيام بأي شيء"فكرة أن على الزوجة ان تأخذ إذن زوجها قبل 

 %(.52،6)المحافظات الحدودية بنسبة 

لثروة، نجد أيضا أنه كانت هناك موافقة قوية في كل مؤشر احول الحاجة إلى إذن الزوج تبعاً ل 0222ظة آراء الشباب في مسح وبمالح

. وآراء الشباب حول تلك المسألة المستوى االقتصادي واالجتماعي للفردالثروة، كما وجدنا أن هناك عالقة ضعيفة بين مؤشر مستويات 

، ونجد أن موافقة المشاركين على عدم %(12،1)دني مستويات الثروة كانوا هم األكثر موافقة على ذلك بنسبة الذين يقعوا في أاشباب ف

على الرغم من ذلك االرتباط الواضح، ظلت . المساواة بين الزوجين تنخفض ببطء كلما تحركنا إلى المستويات األعلى من الثروة

على % 51،5و% 52،6الثروة في الخمس الثاني والخمس األعلى بنسب مؤشر ويات موافقة الشباب مرتفعة بشكل مثير للقلق بين مست

 .التوالي

 الطالق 9-2

 حق المرأة في طلب الطالق 2-2-2

بمقارنة آراء الشباب حول حق المرأة في االنفصال عن زوجها بالطالق أو  0222و 0222مسح النشء والشباب  سمح لنا استبيانا

.الخلع
 (0)

وإجماالً، فإن أغلبية . في الملحق 1-2في جدول أوالديمجرافية خصائص االجتماعية اللكل  وقد تم عرض النتائج وفقًا 

%(. 52،2)قد دعموا فكرة حق الزوجة في االنفصال عن زوجها بنسبة  ،سنة 02 – 21 في الفئة العمرية 0222المشاركين في مسح 

الفئة بين الشباب في % 61،5، حيث كانت نسبة الموافقة بين المشاركين في مسح النشء والشباب 0222وقد ازداد دعم الشباب منذ 

كثر دعماً لحق المرأة في االنفصال عن ، كانت المشاركات من اإلناث هن األ0222وكما كان الحال في مسح . سنة 02 – 21 العمرية

 (.22-2شكل %( )60،1) 0222من الذكور المشاركين في مسح %( 12،2)زوجها بنسبة 

  

                                                           
للمرأة الحق في االنفصال عن زوجها، : الخلع على النحو التالي 0222فسرت التعديالت على قوانين األحوال الشخصية التي صدرت في يناير (  1)

 .(Sonneveld 0222)". تتنازل عن مهرها وكل حقوقها المالية"بغض النظر عن الظرف، طالما أنها 
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، وفقًه ("و الخلع؟الطالق أ)ال جتعتقد أن للمرأة الحق في طلب االنفصهل عن زوجهه " عبهرة حول( 49-01) الشبهب آراء: 02-9شكل 

 .4102و 4119، (نسبة مئوية)للنوع 

 

أكثر من ثالثة أرباع ف. ، كان الشباب األكثر ثروة هم األكثر دعماً لحق المرأة في الطالق من الشباب األقل ثروة0222ومثل نتائج 

، بالمقارنة %(55،1)من أكثر المستويات ثروة وافقوا على حق المرأة في الطالق بنسبة  سنة 02-21في الفئة العمرية المشاركين 

وقد ازداد دعم الشباب لحق المرأة في الطالق بين الشباب في كل مستويات . الشباب من المستويات األقل ثروةمن % 61،6بنسبة 

 .0222و 0222الثروة ما بين مسحي النشء والشباب عامي 

من الشباب األمي % 62،0فقد دعم : الطالق تبعاً للمستوى التعليميطلب نحو حق المرأة في للشباب االتجاهات االراء ووقد اختلفت 

لحق المرأة في في نسبة الدعم ملحوظة المستوي التعليمي نجد زيادة زيادة حق المرأة في الطالق، ومع  سنة 02-21في الفئة العمرية 

. 0222في مسح %( 51،2)غالبية العظمى فمن بين الشباب الحاصلين على التعليم الجامعي، وافق ال. بين الشبابطلب الطالق 

، نجد دعماً متزايداً لحق المرأة في االنفصال عن زوجها في كل مستويات التعليم ما 0222و 0222وبمقارنة مسحي النشء والشباب 

 .عدا الشباب الحاصلين على التعليم فوق المتوسط

الشباب الذين سبق لهم الزواج كانوا األكثر دعماً لحق المرأة في الطالق ، نجد أن االجتماعيةوفقًا للحالة  0222وبمالحظة نتائج مسح 

11 – 21 في الفئة العمرية 0222 مسح ومن بين المشاركين في. أكثر من الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج
(1)

% 62،1، نجد أن نسبة 

بينما وافق ثالثة أرباع  الشباب الذين سبق لهم الزواج  حق المرأة في طلب الطالق ايدوامن المشاركين الذين لم يسبق لهم الزواج قد 

اإلناث الالتي سبق لهن الزواج حق  ايدت، 21-2وكما هو موضح في شكل %(. 51،2)على ان للمرأة الحق في طلب الطالق بنسبة 

الً في الدعم بين الشباب الذكور المرأة في طلب الطالق مثلهن مثل نظيراتهن الالتي لم يسبق لهن الزواج، بينما نالحظ نسبة أعلى قلي

 .الذين سبق لهم الزواج عنها بين نظرائهم الذين لم يسبق لهم الزواج

  

                                                           
سنة أستأثر بها الشباب األكبر والذين هم على األرجح متزوجين  11 – 21من الفئة العمرية  0222في نالحظ أن هناك توجهات بين المشاركين ( 2)

 0222سنة في مسحي  02 – 21نتائج مسح النشء والشباب الخاصة بالمشاركين الذين سبق لهم الزواج والذين لم يسبق لهم الزواج من . في تحليلنا

 . موجودة أيضا في الملحق 0222و
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، وفقًه للنوع (الطالق أو الخلع؟)ال جتعتقد ان للمرأة الحق في طلب االنفصهل " حول( 31 – 01)استاهبه  الشبهب : 01-9شكل 

 4102، (نسبة مئوية)االجتمهعية والحهلة 

 

والمناطق الحضرية في %( 16،1)من المحافظات الحدودية بنسبة ( سنة 02 – 21)الشباب  ، نجد أنالجغرافية ستوى المنطقةوعلى م

، بينما كان الدعم األكبر في المحافظات 0222الطالق في مسح طلب لحق المرأة في  تأييداً كانوا األقل %( 61،2)صعيد مصر بنسبة 

المنطقة ، وهذه ريف الوجه القبليشكل ملحوظ في الشباب لحق المرأة قد تزايد ب ن تأكيدنالحظ أومن المهم أن %(. 51،1)الحضرية 

 0222في كل المناطق بين مسحي  فبينما تزايد التأكيد على حق المرأة في الطالق. بمعايير تتسم بالمحافظةدائماً من الدولة كانت تتميز 

إلى ما يقرب من ثالثة  0222مسح  خالل ريف الوجه القبليفي ، سنة 02 – 21 الفئة العمرية في %12،1، حيث قفز من 0222و

 .0222من المشاركين في مسح %( 50،5)أرباع 

 الظروف التي جتبرر الطالق 2-2-0

الشباب  أكد. في مسح النشء والشباب طلب من الشباب أن يوضحوا الظروف التي يمكن للمرأة وللرجل أن يحق لهم طلب الطالق

، وذلك (في الملحق 2-2جدول أ)في طلب الطالق لنساء المتزوجات حق ال تاييدهم 02 – 21 في الفئة العمريةح المشاركين في المس

، إذا كان زوجها يضربها باستمرار %(52،1)، إذا تزوج زوجها بامرأة أخرى %(51،2)إذا كرهت الزوجة زوجها : لألسباب التالية

"يعرف"، وإذا كان زوجها %(52،2)
2
بينما رأى المشاركين أن العنف المنزلي المتكرر هو من أهم أسباب %(. 62،2)امرأة أخرى  

ان للمرأة الحق في طلب الطالق %( 02،1)بنسبة  سنة 02-21في الفئة العمرية  0222الطالق، وأعتقد فقط أقلية من المشاركين في 

 .ألول مرةضرب بالزوجها اذا تعدى عليها 

قد ظل ثابتاً في كثير من الظروف التي تم  حق المرأة في طلب الطالق تاييد، نالحظ أنه 0222و 0222مسحي  نتائجوبمقارنة 

للمرأة الحق في طلب الطالق إذا كان زوجها ال  الذين اعتقدوا أن( سنة 02 – 21) الشباب في الفئة العمريةمناقشتها، وإن كانت نسبة 

كما . 0222في % 16،2إلى  0222في %( 25،0)قد انخفضت من النصف تقريباً  ينفق عليها وعلى أبنائها بالشكل المناسب

بين كال " يحاول أن يأخذ مالها"الذين اعتقدوا أنه من المالئم أن تنفصل الزوجة عن زوجها إذا كان  الشبابانخفضت أيًضا نسبة 

 (.0222في % 10،2إلى  0222في % 62،1من )المسحين 

ن ن يطلق زوجته، كما ذكرها المشاركوملحق تصورات الشباب حول الظروف التي يحق للرجل فيها أفي ال (22-2جدول أ) ويتناول

عند السؤال عن السبب الذي يجعل الرجل يطلق  0222في مسح  تاييداً وكان من أكثر األسباب التي القت .  في مسح النشء والشباب

رجالً آخر بنسبة " تعرف"لى أن ذلك يكون في حالة إذا كانت زوجته فأشاروا إ ،سنة 02 – 21 الفئة العمرية الشباب فيزوجته لدى 

، على الرغم من أننا نالحظ 0222مسح  لنتائجوكانت تلك االتجاهات مشابهة جداً %(. 52،0)، أو إذا كان يكره زوجته %(22)

                                                           
امرأة أخرى ال يعني عالقة " معرفة"في هذا السياق، ". أخرى( امرأة)إذا كان يعرف "لترجمة المباشرة من استبيان مسح النشء والشباب هي ا( 1)

 .جنسية صريحة، وإن كان بعض المشاركين قد يفسرونها هكذا
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أو إذا ( 0222في % 52،0إلى  0222في % 52،6من )في دعم الشباب للرجل الذي يطلق زوجته أذا كان يكرهها  ملحوظاً انخفاضاً 

 (.0222في % 11،5الى  0222في % 21،6من )كانت ال تهتم بأوالدها 

حول الظروف التي يحق فيها للرجل في مقابل المرأة أن يطلب الطالق، نالحظ أن هناك  0222 الشباب في مسح وبمقارنة آراء

فعلى سبيل المثال، وافق ما . ن هناك دليالً ما على ازدواج المعاييرتوقعات متساوية بالنسبة لألزواج والزوجات في بعض الحاالت ولك

أو على أن للزوجة أو للزوج الحق  ،سنة 02 – 21 في الفئة العمرية 0222في مسح النشء والشباب  الشبابيقرب من ثالثة أرباع 

بالمثل توقعات متساوية بخصوص الظروف  نرى. المبرر في السعي للطالق إذا كانت الزوجة تكره زوجها أو كان الزوج يكره زوجته

وتختلف التوقعات بشكل أكبر عندما نركز على . الزوجة يعاني من الخلل الجنسي أو ال يمكنه أن ينجب أطفال/التي تجعل الزوج

لكالً من  وإجماالً، فإن أغلبية الشباب اعتبروا ذلك أساسا للطالق(. 26-2شكل )الزوجة شخص آخر /فيه الزوج" يعرف"الظرف الذي 

الزوج المرأة " معرفة"أن %( 62،2)األزواج والزوجات، ولكن ما يستحق المالحظة هو أنه بينما أعتقد حوالي ثالثة أرباع العينة 

الزوجة لرجل آخر هو سبب أساسي ألن " معرفة"مشاركين أن  22من كل  2أخرى هو مبرر قوي ألن تطلب زوجته الطالق، قرر 

 .يطلقها زوجها

نسبة ) أحدا آخر، وفقًهً للنوع "يعرف"كهنت /قرار الزوج أو الزوجة طلب الطالق إذا كهن حول (49-01)الشبهب  آراء: 06-9شكل 

 4102، (مئوية

 

 المفهايم العهمة حول المرأة المطلقة 2-2-1

-2جدول أ)لمصري ايجابية في المجتمع اما تزال تحظى بنظرة غير المرأة المطلقة أن إلى  0222تشير نتائج مسح النشء والشباب 

من % 62،6من الذكور و% 60،2% )61،5، أشار نسبة سنة 02-21في الفئة العمرية  0222في  الشبابفمن بين (. في الملحق 22

، حيث صرح 0222وتلك النتائج مشابهة الى حد ما لنتائج . إلى أنهم ال يعتقدون أن المجتمع ينظر إلى النساء المطلقات باحترام( اإلناث

 .أنهم ال يعتقدون أن المجتمع ينظر للنساء المطلقات باحترام (االناث من% 61،6 و الذكور من% 61.1) المشاركين من% 65.2

 02-21في الفئة العمرية فيعتقد الشباب الحاصلين على التعليم الجامعي (. 25-2شكل )التعليم  لمستوىنالحظ بعض االختالف تبعاً 

ذلك بنسبة  ونعتقديوكان الحاصلين على التعليم الثانوي %( 15،0)بأن النساء المطلقات ال يتم احترامهن اجتماعياً، بنسبة  سنة

الحاصلين على التعليم االبتدائي هم األكثر تصريحاً بأن مجتمعاتهم ال تحترم النساء واألميين  الشبابوبالعكس، كان %(. 62،0)

 .على التوالي%( 62،1%( )52،1)المطلقات بنسب 
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، (نسبة مئوية)، جتبعهً للتعليم "ال جتعتقد ان الماتمع ينظر للنسهء المطلقه  بهحترام؟"سؤال  حول (49-01)الشبهب  آراء: 07-9شكل 

4102 

 

الثروة، نالحظ أن هناك تبايناً ضئيالً وليس المختلفة لمؤشر لمستويات لتبعاً  0222 للمسح في دورة يةتفصيلوباستعراض النتائج ال

الثروة هم األكثر اعتقاداً بأن النساء المطلقات ال ينظر لهن المجتمع لمؤشر األعلى مستويات المن  الشبابفقد كان . كبيراً في اآلراء

بلغت  مؤشر الثروة بينمايات مستوأعلى في  سنة 02-21في الفئة العمرية من المشاركين % 12،0باحترام، فقد عارض هذا االعتقاد 

أن  نيعتقدوالذين  الشبابوكانت نسبة . مؤشر الثروة ثاني أعلى مستوياتالشباب في من % 62،1نسبة من لم يوافق على هذا االعتقاد 

 %(.61،2)ومن الطبقات الدنيا %( 61،0)المجتمع ال يحترم النساء المطلقات من الطبقات المتوسطة 
ي ضوء معايير مكان اإلقامة، نجد أن المناطق العشوائية كانت األكثر اعتقاداً بأن المجتمع ينظر للمطلقات نظرة فوبتحليل نتائج المسح 

الذين يعيشون في المناطق العشوائية، بالمقارنة بنسبة  سنة 02-21في الفئة العمرية من الشباب % 51،2سلبية، فقد أشار إلى ذلك 

-2شكل )باإلضافة إلى ذلك نالحظ االختالف تبعاً للمنطقة . في المناطق الريفية% 61،2من الشباب في المناطق الحضرية و% 62

النسبة  حيث بلغت ،أنهم على األرجح يرون أن المجتمع ال يحترم النساء المطلقات سنة 02-21في الفئة العمرية الشباب  أفادفقد (. 21

المحافظات ومن ناحية أخرى، كان الشباب في %(. 52،2)حضري الوجه البحري  في المحافظات الحدودية وفي %(55،2)

في  ،سنة 02- 21 في الفئة العمريةأن المجتمع ال يحترم النساء المطلقات، فقد ذكر ذلك نصف الشباب  الحضرية هم األقل ميالً إلى

اعتقدوا أن المجتمع ال يحترم  ريف الوجه القبليفي من الشباب  أعلىومما يثير االنتباه أن نجد نسبة %(. 15،1)بنسبة  0222مسح 

يثير الدهشة،  ومما. سنة 02-21 يةعمرالفئة الفي  0222من المشاركين في مسح % 60،2النساء المطلقات، فكانت نسبة من قال بذلك 

تم مناقشة ذلك في )ماً للطالق أشارت بيانات مسح النشء والشباب أيضا أن الشباب الذين يعيشون في تلك المناطق هم األقل دعقد ان 
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، (نسبة مئوية)، جتبعهً للمنطقة، "ال جتعتقد ان الماتمع ينظر للنسهء المطلقه  بهحترام؟" حول (49-01)الشبهب  آراء: 01-9شكل 

4102 

 

 العنف القهئم على النوع 9-1

 ضرب الزوجة 2-1-2

أن يشيروا إلى السياق الذي في المسح من الشباب المشاركين آراء  0222و 0222مسح النشء والشباب في مصر  ااستبيانيتضمن 

، 0222ومثل نتائج . النتائج اإلجمالية وفقًا للنوع في المسحين (في الملحق 20-2جدول أ)ويقدم يمكن أن يبرر ضرب الزوج لزوجته 

زوجة " تحدثت"هو إذا  سنة 02-21مرية في الفئة الع 0222أكثر األسباب التي ذكرها المشاركين شيوعاً لضرب الزوجة في  تكان

. جسدياً  زوجته من حقه ان يؤذي من المشاركين أن هذا السبب مبرراً يجعل الزوج% 62،2وقد اعتبر نسبة  ،الرجل مع رجل آخر

اعتبر ، حيث 0222وبينما كانت النسبة عالية بشكل يثير القلق، فإن دعم المشاركين لضرب الزوجة في هذا السياق قد انخفض منذ 

مبرر يجعل الزوج " تحدث الزوجة مع رجل آخر"سنة ان  02 – 21 في الفئة العمريةالمشاركين في المسح الشباب من % 52

 .يضربها

فعلى . ضرب الزوجة قد انخفض لظروف أخرى ايضاً قيام الزوج بالشباب ل موافقة، نالحظ أن 0222و 0222وبالمقارنة بين مسحي 

وافقوا على أن الرجل يمكن أن %( 01.1)بنسبة  سنة 02-21في الفئة العمرية  0222اركين في مسح ربع المشفإن سبيل المثال، 

وبالمثل، بينما . 0222من المشاركين في هذا العمر في مسح % 21،2في حين انخفض هذا الرقم إلى . يضرب زوجته إذا تجادلت معه

على تبرير ضرب الزوجة إذا ضيعت نقود زوجها بنسبة  نةس 02-21في الفئة العمرية  0222وافق ثلث المشاركين في مسح 

 %(.00،1)أقل من الربع  0222، كانت نسبة الذين وافقوا على ذلك في مسح %(11)

بينما فعلى سبيل المثال، . 0222في  االناثكانوا أكثر موافقة على ضرب الزوجة من  الذكور، فإن 0222وكما كان الحال في مسح 

ان للرجل الحق في ضرب زوجته إذا تجادلت  سنة 02-21في الفئة العمرية  0222المشاركات في مسح  ناثاالمن % 21،2اعتقدت 

من %( 11.2)وبالمثل، فبينما النصف تقريباً . رأوا أن ذلك مبرراً مقبوالً %( 01،2)معه، فإن ضعف هذا العدد من المشاركين الذكور 

مع رجال آخرين، " تحدثت"اعتقدوا أن للرجل أن يضرب زوجته إذا  سنة 02-21في الفئة العمرية  0222الشابات المشاركات في 

 .من الذكور المشاركين وافقوا على ذلك 22من  5فإن 
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 التحرش الانسي 2-1-0

يرتدين تم سؤال المشاركين في االستبيان الخاص بمسح النشء والشباب إذا ما كانوا يوافقون أم ال يوافقون على أن النساء الالتي 

في األماكن العامة يستحقون أن يتم التحرش بهن " ةمستفز" غير الئقةمالبس 
(1)

نجد أن (. 20-2النتائج الكاملة موجودة في جدول أ) 

بينما عارض حوالي الربع %( 12،2)يوافقون على هذه العبارة بنسبة  ،سنة 02 – 21الشباب في الفئة العمرية غالبية المشاركين من 

وكما هو متوقع، فإن المشاركين من الذكور كانوا هم األكثر ترجيحا لإلشارة . وفقًا للنوع 0222نتائج  (22-2شكل )ويقدم %(. 01،6)

من الشابات الالتي كانت نسبتهن %( 60،1)يستحقون أن يتم التحرش بهن بنسبة  غير الئقةثياباً  يرتدينإلى أن النساء الالتي 

 .0222سنة على هذا في  02 – 21ركات من اإلناث من ، ومع ذلك، فقد وافقت أكثر من نصف المشا%(16،1)

ال جتعتقد أن النسهء التي يتم التحرش بهن في الشوارع يستحقون ذلك إذا كن يرجتدين ثيهبهً " حول (49-01)الشبهب  آراء: 09-9شكل 

 4102وفقًه للنوع، " غير الئقة؟

 

جد اف مكان االقامة، وبتحليل نتائج المسح حسب ن التحرش الذين يقيمون في المناطق العشوائية كانوا األقل موافقة على أالشباب ن قد و 

سنة تقريبًا في تلك  02 – 21الشباب في الفئة العمرية عارض نصف المشاركين بينما بسبب مالبس النساء، الجنسي يتم تبريره 

لتحرش الجنسي بين الشباب الذين يعيشون تصورات الشباب حول اآراء وواختلفت %(. 21،0)بنسبة  0222المناطق هذه العبارة في 

حيث )وفي المناطق الريفية %( 01،6حيث عارض فقط )في المناطق العشوائية عنها بين الذين يعيشون في المناطق الحضرية 

ألكثر كانوا ا ريف الوجه القبلي، نجد أن الشباب في (02-2شكل )الجغرافية وبمالحظة النتائج وفقًا للمنطقة %(. 02،2عارض فقط 

 في الفئة العمريةسبع من عشرة من المشاركين  0222موافقة على أن التحرش الجنسي مبرر بسبب ثياب المرأة، أشاروا إلى ذلك في 

وبالعكس، فإن الشباب في المناطق الحضرية في الوجه البحري كانوا األقل موافقة على لوم النساء %(. 52،1)بنسبة  ،سنة 02 – 21

في هذا المنطقة فكرة  ،سنة 02-21في الفئة العمرية عانون منه في الشوارع، فقد عارض أكثر من ثلث المشاركين على التحرش الذي ي

 %(.15،1)أن يتم التحرش بهن بنسبة " يستحقون"أن مالبس النساء المستفزة في المناطق العامة تجعلهم 

  

                                                           
ال "أو يشيروا إلى أنهم " أعارض"و " أوافق"اختيارين فقط 0222وكان للمشاركين في . 0222في  استخدم هذا السؤال مقياس ليكرت الخماسي( 6)
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 ثيهبهً  يرجتدين كن إذا ذلك يستحقون الشوارع في بهن التحرش يتم التي النسهء أن جتعتقد ال" حول (49-01) الشبهب آراء: 41-9 شكل

   4102 للمنطقة، وفقًه" مستفزة؟

 

عندما قمنا بالتفصيل وفقًا للحالة التعليمية، ولكننا ال نجد  سنة 02-21في الفئة العمرية كان هناك بعض االختالف في آراء الشباب 

فكان الحاصلين على التعليم الجامعي أقل لوماً لضحايا التحرش . ارتباطاً واضحاً بين التعليم وتصورات الشباب حول التحرش الجنسي

وعلى العكس، جاءت موافقة . 0222ي على هذه العبارة ف%( 12،2)، على الرغم من موافقة "المستفزة"الجنسي بسبب مالبسهن 

%( 60،2)أو الحاصلين على التعليم اإلعدادي %( 61،6)والحاصلين على التعليم االبتدائي %( 61،2)المشاركين األميين بنسبة 

شكل التحرش إذا لبست ب" تستحق"ليبينوا أنهم أكثر لوماً لضحايا التحرش الجنسي في األماكن العامة ويوافقون على أن المرأة 
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 الخالصة 9-6

ظلت االتجاهات المتعلقة بالنوع االجتماعي بين المصريين محافظة بشكل كبير تقريباً لكل المؤشرات التي تم بحثها في هذا 

وقد قام تحليلنا بإلقاء الضوء على عديد من الحاالت، وعلى الرغم من وجود بعض االختالف تبعاً للخصائص . الفصل

، وأماكن اإلقامة وعبر الجغرافية أن اتجاهات النوع االجتماعي المحافظة بين الشباب كانت في كل المناطقالديموغرافية، إال 

 الفتيات، نجد أن الشباب الذكور كانت لهم آراء محافظة أكثر من 0222وكما كان الحال في مسح . مستويات الثروة والتعليم

يؤدي إلى آراء أكثر تحرراً فيما يخص األدوار والحقوق للشباب التعليمي  المستوىارتفاع وذلك في كثير من الحاالت، ويبدو أن 

فقد وجدنا بشكل متكرر أنه  .حل االقامةوقد اختلفت اتجاهات النوع االجتماعي لدى الشباب بشكل ملحوظ تبعاً لم. النوعينبين 

اء تحرراً، كان لدى نظرائهم في المناطق الريفية بينما كان لدى الشباب الذين يقيمون في المناطق العشوائية والحضرية أكثر اآلر

بتصورات  ريف الوجه القبلي، احتفظ الشباب في المحافظات الحدودية والجغرافية وعلى المستوى المنطقة. آراء أكثر تحفظاً 

ر انفتاحاً على النوع االجتماعي، بينما أثبت الشباب المصري في ريف الوجه البحري أنهم األكثأدوار متحفظة بشكل كبير حول 

 .النوعينالمساواة بين 
. مجاالت واسعة تم بحثها في هذا الفصل حولالتحفظ في اتجاهات الشباب نحو أدوار النوع االجتماعي درجات  توقد اختلف

 في مسح النشء الشباب غالبية أيدفبينما . فاختلفت اتجاهات الشباب إلى حد ما في المجال االجتماعي واالقتصادي والسياسي

ن اآلراء حول سوق مساواة في الحصول على التعليم، إال أدعم أكثر من نصف المشاركين ال ،والشباب حق المرأة في التصويت

وعلى الرغم من أن هناك . العمل كانت مختلفة الى حد ما، فقد دعم أغلبية المشاركين أولوية الرجال في الحصول على الوظائف

اسية للمرأة، إال أنه قد يظهر استمرار الحاجة إلى مزيد من برامج دعم المساواة بين مؤشرات إيجابية حول المشاركة السي

في التعليم وسوق العمل، مما يشير إلى أن قيمة مشاركة المرأة في سوق العمل على األخص ال تلقى التقدير من كثير  النوعين

 .من الشباب
األسرة المعيشية مازال يمثل مشكلة كبيرة، ألن غالبية الشباب  في النوعينكما نجد ان دعم المشاركين لعدم المساواة بين 

استمروا في دعم سلطة األخوة الذكور على البنات، وسلطة الزوج المطلقة على اإلنفاق المنزلي وأنه على الزوجة أن تطلب أذن 

جتماعي، فنسبة كبيرة من باإلضافة إلى ظهور اعتماد الواجبات المنزلية على النوع اال". القيام بأي عمل"زوجها قبل 

وتشير تلك . المشاركين في مسح النشء والشباب رفضوا فكرة أن األوالد يجب أن يساهموا في األعباء المنزلية مثلهم مثل البنات

امة، النتيجة إلى أن االتجاهات نحو المساواة وفقًا للنوع االجتماعي في المنزل متأخرة عن المساواة بين النوعين في المجاالت الع

، أظهر كثير من الشباب المصري دعماً للعنف األسري في 0222ومثل نتائج . مما يشير الى أثار سلبية في استقالل المرأة

تلك النتائج المثيرة للقلق توضح . مواقف معينة، وما زال أغلب الشباب المصري يعتبر أن التحرش الجنسي هو خطأ الضحية

 .لقائم على النوع االجتماعي داخل وخارج المنزلالحاجة إلى حمالت موسعة ضد العنف ا

وعلى الجانب االيجابي، فقد ألقى تحليلنا الضوء على الدعم المتزايد لحق المرأة في طلب الطالق، فاألغلبية العظمى من     

ومع . عية أيضاقد يكون السبب في ذلك التغيير القانوني في مصر وتغير المعايير االجتما ،0222الشباب تدعم ذلك اآلن في 

ذلك، وطبقاً لمسح النشء والشباب، فإن المرأة المطلقة مازالت تواجه التهميش االجتماعي في المجتمعات المصرية، ويظهر ذلك 

وأخيرا، وعلى الرغم من أن اآلراء مازالت محافظة إجماال، فقد أدى مقياس ليكرت . الحاجة لتقدم أكبر فيما يخص تقبل الطالق

تلك . النوعينالملحوظ الذي يشعر به كثير من الشباب تجاه األسئلة المتعلقة بأدوار وحقوق ( وعدم اليقين)التردد الخماسي معرفة 

اآلراء قد تتطور وتصبح أكثر تحديداً كلما كبر المشاركين في السن، على الرغم من انه مازال يمكننا معرفة إذا ما كان أولئك 

 .أو سيكونون آراء أكثر تحفظاً  النوعينالمترددين سيتجهون نحو المساواة بين 
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 الملحق

 .0222، (نسبة)الخصائص األساسية ، حسب بعض "تعليم األوالد أكثر أهمية من تعليم البنات"حول عبارة ( سنة02 – 21)آراء الشباب  2-2جدول أ

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 يوافق ال يعرف يعارض يوافق  
ال يوافق وال 

 يعارض
 يوافق يعارض

ال يوافق وال 

 يعارض
 يعارض

 النوع
         

 26.2 21.0 12.2 25.2 21.5 12.0 2.5 62.2 12.2 ذكر

 66.2 20.1 02.2 65.0 20.2 02.1 2.6 16.2 21.2 أنثى

 التعليم
        

 21.0 02.1 11.2 22.1 02.5 16.6 0.2 52.0 05.2 أمي

 15.1 00.1 22.2 12.2 11.1 11.5 25.2 51.1 2.2 يقرأ ويكتب

 20.2 21.1 11.1 20.1 22.2 11.1 2.1 62.2 12.0 إبتدائي

 12.6 26.2 11.2 21.1 25.2 12.6 2.6 51.2 06.2 إعدادي

 62.1 22.1 21.2 62.2 20.0 21.5 2.2 12.2 21.6 ثانوي

 16.2 21.2 05.5 16.2 26.2 05.1 2.1 51.2 02.1 ثانوي مهني

 62.1 21.1 06.2 61.1 22.6 02.6 2.1 52.1 05.2 فوق متوسط

 66.1 22.2 00.1 65.1 22.1 02.0 2.0 11.1 26.2 جامعي فما فوق

 المنطقة
         

 12.1 22.6 15.2 10.1 22.2 15.1 2.5 52.1 02.1 محافظات حضرية

 60.1 22.2 01.0 61.6 21.0 02.0 2.2 16.1 20.1 حضر الوجة البحري

 62.2 21.1 02.5 62.1 21.1 02.5 2.1 51.2 02.1 ريف الوجة البحري

 16.1 21.5 02.1 12.1 25.5 00.1 2.6 52.6 01.1 حضر الوجة القبلي

 11.2 22.1 10.5 10.2 22.1 10.6 2.2 65.2 10.1 ريف الوجة القبلي

 15.1 02.2 22.0 11.2 02.2 22.2 2.2 56.2 01.6 حافظات حدودية

 المكان
         

 12.1 21.1 12.5 11.1 21.5 12.1 2.1 55.1 02.2 حضر

 16.5 26.1 06.5 16.2 26.1 06.2 2.6 51.1 06.2 ريف

 11.2 21.1 05.1 62.1 21.2 01.1 2.2 55.2 00.1 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 25.2 21.2 12.6 26.1 21.2 12.1 2.2 62.5 02.1 األدني

 12.1 26.1 01.1 16.1 26.2 05.6 2.5 50.2 05.0 الثاني

 11.2 26.2 01.2 11.2 25.0 05.2 2.6 51.1 01.5 الثالث

 16.2 22.1 02.2 16.5 22.6 01.1 2.2 55.1 02.1 الرابع

 61.2 22.1 00.1 61.1 20.0 00.0 2.2 10.2 25.2 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 02.2 51.2 2.2 06.1 21.1 12.5 06.5 22.2 12.2 

21-02 01.0 52.0 2.6 05.1 21.1 16.5 05.1 21.1 16.5 

01-02 01.0 56.0 2.6 02.1 26.0 12.1 02.1 26.0 12.1 

12-11 
      

12.5 21.2 12.1 

 الزواجيةالحالة 
         

 16.2 21.6 01.1 16.1 21.5 01.2 2.1 50.2 06.2 غير متزوج

 16.5 21.2 01.1 15.5 21.2 05.1 2.2 12.1 22.1 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
         

 12.2 26.5 11.2 12.2 25.1 10.1 2.2 66.1 11.2 يعمل

 62.1 20.0 06.1 62.2 22.1 05.1 2.6 51.2 02.2 عاطل

 12.2 22.2 01.6 12.5 22.1 01.1 2.1 52.2 22.1 خارج قوة العمل

 16.1 21.2 01.1 16.5 21.1 05.1 2.5 51.2 02.2 إجمالي

 6.215 2.652 1.225 2.121 2.121 0.210 61 1.211 0.222 حجم العينة

  



011 

 

حسب بعض ، "ن تكون للرجال وليس لإلناثأولوية يجب فرص العمل، فإن األتقل عندما "عبارة  حول( سنة 29 – 51)الشباب  آراء 2-9الجدول أ

 .2152( نسبة مئوية) الخصائص األساسية

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 النوع
         

 20.1 22.2 61.2 20.5 22.0 61.2 2.2 6.1 20.1 ذكر

 01.2 21.5 11.2 02.0 21.5 10.2 1.1 21.6 12.2 أنثى

 التعليم
        

 20.2 02.2 61.2 20.5 00.6 62.5 0.2 2.1 11.1 أمي

 22.2 00.2 65.2 2.1 01.6 51.2 1.2 1.1 12.5 يقرأ ويكتب

 20.6 21.2 52.1 20.2 26.2 52.1 0.0 2.1 11.1 إبتدائي

 25.2 21.2 62.2 21.2 21.1 66.1 1.1 2.6 15.0 إعدادي

 12.0 25.2 12.1 12.2 25.1 12.1 1.1 22.1 12.2 ثانوي

 21.1 22.2 60.2 21.1 22.2 62.1 0.0 2.2 11.2 ثانوي مهني

 02.2 21.1 62.6 00.2 21.1 12.5 1.1 1.2 22.1 فوق متوسط

 05.6 21.1 11.6 01.2 22.2 11.2 1.2 20.2 10.2 جامعي فما فوق

 المنطقة
         

 02.2 20.0 65.2 02.2 20.2 66.1 0.1 22.2 16.5 محافظات حضرية

 06.6 02.5 10.5 06.6 02.6 12.1 6.2 20.6 12.2 حضر الوجة البحري

 26.1 02.6 11.2 26.2 02.6 12.2 2.2 20.2 11.2 ريف الوجة البحري

 01.2 01.1 21.1 02.2 06.2 22.2 0.1 5.2 22.1 حضر الوجة القبلي

 02.2 22.2 61.5 02.0 21.1 66.2 2.2 2.2 21.0 ريف الوجة القبلي

 22.1 01.2 62.6 21.2 02.2 12.5 2.1 5.2 22.2 حافظات حدودية

 المكان
         

 02.2 26.2 60.2 00.2 26.1 62.2 0.1 22.1 16.2 حضر

 21.0 22.6 60.0 21.2 22.2 60.1 1.2 2.1 15.5 ريف

 02.1 01.0 25.1 12.5 02.2 21.1 1.2 22.1 11.1 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 21.5 22.2 62.2 21.1 22.0 61.1 0.2 5.1 12.2 األدني

 02.6 21.1 62.1 02.2 22.2 12.2 0.5 2.2 15.2 الثاني

 02.6 21.5 12.5 02.2 21.1 12.2 0.2 1.5 11.2 الثالث

 22.2 21.2 60.0 22.1 21.1 62.5 1.2 22.6 11.2 الرابع

 01.1 22.0 15.2 01.1 22.1 15.2 2.1 20.2 11.1 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 16.2 2.5 1.2 11.2 21.2 01.1 15.5 21.1 01.2 

21-02 15.2 2.1 1.2 62.2 22.2 02.0 62.2 22.2 02.0 

01-02 15.1 22.2 0.5 60.2 22.2 22.2 60.2 22.2 22.2 

12-11 
      

61.1 21.0 21.1 

 الحالة الزواجية
         

 02.2 22.1 12.1 02.0 22.1 12.1 1.1 2.1 15.2 غير متزوج

 21.6 21.2 61.2 21.2 21.0 60.2 0.5 22.0 16.2 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
        

 21.2 25.1 66.6 21.1 25.6 66.5 2.5 5.1 22.2 يعمل

 21.2 21.0 61.2 26.6 21.2 61.1 2.2 2.1 16.6 عاطل

 01.2 22.5 15.0 01.1 22.5 15.2 1.1 22.0 11.2 خارج قوة العمل

 02.2 21.2 62.5 02.6 22.2 62.2 1.0 2.1 15.2 إجمالي

 0.261 0.262 6.655 2.511 2.622 1.012 152 2.205 2.211 حجم العينة
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هل توافق على أن تذهب النساء في أسرتك للتصويت في االنتخابات "على سؤال، ( سنة 31 – 51من عمر )الشباب استجابات  3-9جدول أ

 .2152( نسبة مئوية) حسب بعض الخصائص األساسية  "واالستفتاءات؟

 
 سنة 11-21 سنة 21-02

 ال نعم ال نعم  

 النوع
    

 21.2 12.2 25.2 10.2 ذكر

 22.2 12.2 22.2 12.2 أنثى

 التعليم
   

 12.2 61.6 11.2 66.6 أمي

 01.2 50.2 16.6 61.2 يقرأ ويكتب

 01.1 56.0 02.0 51.1 إبتدائي

 06.2 52.2 06.1 51.1 إعدادي

 22.1 11.1 21.1 12.0 ثانوي

 21.0 12.2 21.1 12.5 ثانوي مهني

 22.0 11.1 22.1 12.0 فوق متوسط

 22.2 12.2 2.5 22.1 جامعي فما فوق

 المنطقة
    

 22.1 11.5 22.1 11.5 محافظات حضرية

 22.2 12.6 22.2 22.2 حضر الوجة البحري

 21.6 12.2 21.2 11.2 ريف الوجة البحري

 02.5 51.1 00.2 51.2 حضر الوجة القبلي

 06.0 51.1 06.0 51.1 ريف الوجة القبلي

 02.1 52.5 01.2 52.6 حافظات حدودية

 المكان
    

 26.6 11.2 26.6 11.2 حضر

 02.2 52.2 02.5 52.1 ريف

 22.2 22.2 2.1 22.1 عشوائيات

 خميس الثروة
    

 12.2 62.2 12.2 61.2 األدني

 02.6 52.2 22.2 12.2 الثاني

 21.2 12.6 21.0 12.1 الثالث

 22.2 11.6 21.2 12.2 الرابع

 22.1 11.5 22.1 12.0 األعلى

 الفئة العمرية
    

21-25 12.2 21.2 12.2 21.2 

21-02 12.2 22.2 12.2 22.2 

01-02 
  

12.2 21.2 

 21.0 12.1 21.1 12.5 الحالة الزواجية

 21.1 12.0 21.6 12.2 غير متزوج

 متزوج من قبل
    

 21.2 10.2 21.2 12.2 الحالة الوظيفية

 22.6 12.2 22.1 12.1 يعمل

 22.5 12.2 22.2 12.6 عاطل

 21.1 12.1 21.2 12.6 خارج قوة العمل

 2.626 5.205 2.016 1.201 إجمالي
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نسبة ) حسب بعض الخصائص األساسية "صغر منهاأذا كان إ، حتى أخيهان تطيع أ يجبالبنت "عبارة،  حول( 29 – 51)الشباب  آراء 2-9جدول أ

 .2152( مئوية

 

 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق يعرفال  يعارض يوافق  

 النوع
         

 1.6 01.2 65.1 1.6 01.2 65.1 2.1 01.1 52.6 ذكر

 25.0 01.2 11.2 25.5 02.0 11.2 2.2 12.0 21.5 أنثى

 التعليم
         

 2.1 12.0 12.2 2.5 12.0 12.2 0.2 12.1 66.2 أمي

 5.5 05.2 61.2 5.5 05.6 62.6 25.2 02.1 11.1 يقرأ ويكتب

 1.1 02.2 52.2 2.2 02.1 52.6 2.2 12.0 62.2 إبتدائي

 22.2 00.2 66.1 22.2 01.0 61.2 2.1 11.2 62.1 إعدادي

 22.6 01.2 15.2 22.1 01.1 15.2 2.2 26.2 10.2 ثانوي

 22.5 06.6 62.1 22.2 06.2 60.0 2.5 15.5 62.6 ثانوي مهني

 26.2 01.2 62.2 26.1 00.6 62.2 2.2 20.1 15.1 فوق متوسط

 21.2 01.1 11.5 21.2 01.1 11.2 2.2 12.1 25.1 جامعي فما فوق

 المنطقة
         

 26.2 22.6 62.2 26.1 22.6 61.2 2.2 26.1 10.1 محافظات حضرية

 26.2 12.2 12.2 21.2 12.2 11.2 2.2 25.2 12.1 حضر الوجة البحري

 22.2 12.5 16.2 20.2 12.2 16.2 2.1 11.2 61.1 ريف الوجة البحري

 22.6 02.5 11.1 22.2 12.1 11.5 2.2 22.0 12.1 حضر الوجة القبلي

 22.0 00.2 65.1 22.1 02.2 65.1 2.1 12.2 61.0 ريف الوجة القبلي

 22.2 12.2 12.0 22.5 16.2 11.0 2.1 12.2 62.6 حافظات حدودية

 المكان
         

 22.2 01.1 62.1 21.1 06.1 12.1 2.2 21.5 11.2 حضر

 22.1 05.2 60.2 22.0 06.2 60.2 2.5 12.2 62.2 ريف

 02.2 02.1 12.6 02.1 02.0 12.1 2.0 22.1 12.1 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 22.1 00.2 65.1 22.2 02.2 61.1 2.2 12.6 65.1 األدني

 22.1 02.1 11.2 22.2 12.6 11.1 2.1 11.2 62.2 الثاني

 22.1 06.1 62.5 20.2 06.1 62.1 2.2 16.5 60.2 الثالث

 21.0 02.5 60.2 21.1 02.5 62.1 2.6 21.2 16.1 الرابع

 26.0 01.2 11.2 26.1 05.2 11.6 2.1 12.1 25.2 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 62.2 12.2 2.1 62.0 02.1 22.1 62.2 02.1 22.2 

21-02 62.0 12.2 2.2 12.1 05.2 21.0 12.1 05.2 21.0 

01-02 12.1 12.2 2.1 62.1 05.2 22.1 62.1 05.2 22.1 

12-11 
      

62.2 06.0 20.2 

 الحالة الزواجية
         

 21.6 06.2 62.2 21.2 06.1 62.2 2.2 11.1 62.2 غير متزوج

 22.1 06.1 60.1 22.6 06.0 60.0 2.5 22.2 15.2 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
         

 2.5 02.6 61.5 2.2 01.2 66.2 2.1 10.1 65.0 يعمل

 22.2 01.1 61.5 20.1 02.2 66.5 2.2 11.5 61.1 عاطل

 22.6 05.6 15.1 22.2 05.6 15.1 2.2 21.2 11.1 خارج قوة العمل

 20.1 06.2 62.2 20.2 06.2 62.6 2.1 12.1 12.2 إجمالي

 2.200 0.126 6.116 2.220 0.122 1.252 226 2.202 6.211 حجم العينة



016 

 

نسبة ) حسب بعض الخصائص األساسية" ثل البناتفي األعباء المنزلية م على األوالد المساعدة"حول عبارة ( 29 –51)الشباب  آراء 1-9جدول أ

 .2152( مئوية

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق يعرفال  يعارض يوافق  

 النوع
         

 12.2 01.1 02.1 12.1 01.2 02.1 2.1 50.1 05.2 ذكر

 12.1 10.1 11.2 12.6 10.2 16.2 2.2 15.2 22.2 أنثى

 التعليم
        

 20.1 11.2 00.1 21.2 11.2 02.2 0.2 60.1 12.1 أمي

 21.2 12.2 06.6 22.0 06.2 11.1 25.2 12.1 01.2 يقرأ ويكتب

 21.6 06.1 02.2 21.1 06.2 01.2 2.5 66.2 10.2 إبتدائي

 21.5 05.1 01.1 26.2 05.6 06.2 2.6 61.1 11.2 إعدادي

 15.2 02.2 11.6 16.6 02.0 12.0 2.2 61.1 16.2 ثانوي

 20.6 12.2 01.6 20.2 12.6 01.6 2.1 66.5 10.1 ثانوي مهني

 20.1 02.1 01.0 21.2 06.6 02.1 2.2 62.2 12.2 فوق متوسط

 16.1 12.2 11.0 15.2 12.2 10.2 2.1 60.1 16.1 جامعي فما فوق

 المنطقة
         

 22.1 00.2 16.6 22.6 00.6 16.5 2.2 61.6 12.1 محافظات حضرية

 12.2 10.1 11.5 11.2 12.5 11.0 2.2 61.2 11.2 حضر الوجة البحري

 12.1 11.2 01.1 22.2 12.1 01.5 2.2 62.2 11.2 البحريريف الوجة 

 15.1 11.1 02.1 16.5 11.6 02.6 2.1 62.2 11.1 حضر الوجة القبلي

 21.5 01.2 00.2 21.1 01.1 00.2 2.2 66.2 11.0 ريف الوجة القبلي

 22.2 11.1 02.0 22.1 11.1 02.2 2.2 61.6 12.1 حافظات حدودية

 المكان
         

 22.1 01.0 12.2 22.0 01.0 12.6 2.2 66.0 10.2 حضر

 22.2 12.2 02.2 22.1 12.5 02.2 2.5 61.0 12.2 ريف

 12.0 01.2 22.2 12.1 05.5 22.1 2.1 61.2 11.1 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 25.1 01.2 02.5 21.2 05.2 02.1 2.1 61.2 11.1 األدني

 22.1 11.1 02.2 22.2 12.1 02.1 2.2 65.0 10.2 الثاني

 22.2 12.2 01.1 22.1 12.2 01.2 2.5 66.1 10.2 الثالث

 22.2 02.5 01.2 20.1 02.0 01.1 2.5 62.2 11.0 الرابع

 11.1 12.2 12.6 11.1 02.2 10.2 2.0 60.1 16.2 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 11.1 61.1 2.5 02.5 05.1 20.2 12.1 05.5 20.2 

21-02 10.2 66.2 2.5 05.2 12.5 22.2 05.2 12.5 22.2 

01-02 12.2 62.1 2.2 05.1 12.5 22.2 05.1 12.5 22.2 

12-11 
      

05.1 12.6 22.0 

 الحالة الزواجية
         

 20.2 02.5 05.2 20.2 02.6 05.6 2.5 66.2 11.2 غير متزوج

 22.2 12.2 01.2 12.0 10.0 01.6 2.1 61.1 11.1 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
         

 21.1 01.1 01.2 22.2 01.2 00.2 2.1 52.6 02.2 يعمل

 21.0 02.1 01.1 26.1 01.2 01.5 2.1 66.0 11.2 عاطل

 15.1 12.1 12.2 15.6 12.6 12.2 2.2 60.6 16.1 خارج قوة العمل

 22.6 12.1 05.2 22.2 12.1 05.1 2.1 61.2 11.2 إجمالي

 2.215 1.112 1.211 1.152 0.605 0.220 11 5.222 1.122 حجم العينة



015 

 

( نسبة مئوية) حسب بعض الخصائص األساسية "للزوج وحده القرار في إنفاق المال في المنزل"عبارة  حول( 29 – 51)الشباب  آراء 6-9جدول أ

2152. 

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 النوع
         

 26.2 05.1 11.1 26.2 05.2 11.0 2.2 11.5 62.2 ذكر

 12.2 02.1 12.2 12.6 02.1 11.2 2.1 62.6 15.2 أنثى

 التعليم
        

 25.1 02.2 11.6 25.1 01.0 12.1 0.2 22.2 11.2 أمي

 21.2 12.1 12.1 22.2 06.6 12.1 25.2 60.1 02.2 يقرأ ويكتب

 26.1 02.6 11.6 25.5 02.0 11.2 2.0 21.1 11.6 إبتدائي

 01.1 05.1 22.0 00.1 01.2 22.2 2.1 21.0 12.2 إعدادي

 12.2 06.1 22.6 10.2 06.2 22.2 2.1 11.6 21.6 ثانوي

 02.2 01.1 22.1 02.6 01.5 12.5 2.1 12.5 21.1 ثانوي مهني

 01.5 05.2 21.2 01.1 05.2 22.1 2.2 15.2 20.6 متوسطفوق 

 12.1 02.1 11.1 12.6 12.1 11.2 2.2 62.0 11.2 جامعي فما فوق

 المنطقة
         

 01.2 02.0 26.2 02.0 01.2 25.2 2.2 15.1 22.2 محافظات حضرية

 02.1 12.1 22.5 02.5 10.2 21.1 2.1 11.0 22.2 حضر الوجة البحري

 02.2 12.2 22.2 02.1 11.1 22.5 2.2 26.1 10.5 الوجة البحريريف 

 02.2 05.2 21.2 00.1 02.2 21.0 2.1 12.1 22.2 حضر الوجة القبلي

 02.6 02.0 11.0 02.1 02.2 11.2 2.2 21.0 12.1 ريف الوجة القبلي

 26.2 15.2 25.2 26.1 16.1 25.0 2.2 21.2 12.1 حافظات حدودية

 المكان
         

 06.2 01.1 21.5 01.2 01.6 21.1 2.0 16.2 20.5 حضر

 00.1 02.2 21.0 00.1 02.1 21.1 2.5 21.2 11.2 ريف

 01.2 01.1 21.5 06.2 01.2 21.2 2.5 11.2 26.2 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 21.5 05.1 11.1 25.1 01.2 12.1 2.1 22.0 11.2 األدني

 02.6 02.2 22.2 02.0 12.2 21.1 2.1 21.2 12.2 الثاني

 01.6 01.5 25.5 01.2 01.1 21.0 2.2 25.1 12.1 الثالث

 01.2 05.0 25.1 02.1 05.6 21.2 2.2 12.1 22.5 الرابع

 12.2 02.2 22.6 12.2 01.2 22.0 2.0 60.1 16.2 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 22.1 22.2 2.0 26.2 06.2 06.5 26.5 05.1 06.2 

21-02 22.6 22.5 2.1 26.1 02.1 01.2 26.1 02.1 01.2 

01-02 21.1 12.2 2.5 22.1 01.2 00.6 22.1 01.2 00.6 

12-11 
      

25.1 05.2 02.1 

 الحالة الزواجية
         

 01.1 01.2 25.2 01.1 01.2 25.1 2.2 21.2 12.6 غير متزوج

 02.2 01.1 26.1 02.0 02.2 26.1 2.1 11.6 21.2 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
         

 22.2 06.1 11.2 21.1 06.1 12.5 2.0 22.0 11.6 يعمل

 01.2 06.6 25.1 01.2 01.1 21.2 2.1 10.0 25.1 عاطل

 06.2 02.6 22.1 06.1 12.2 21.5 2.0 12.2 22.5 خارج قوة العمل

 02.2 01.1 25.1 01.2 01.5 25.2 2.2 22.2 22.1 إجمالي

 0.612 1.261 1.210 0.222 0.121 2.222 222 1.612 1.022 حجم العينة



011 

 

نسبة ) حسب بعض الخصائص األساسية "شيء على المرأة ان تأخذ إذن زوجها قبل القيام بأي" عبارة حول( 29-51) الشباب آراء 7 -9جدول أ

 .2152( مئوية

 

 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 النوع

 2.2 25.2 51.1 2.1 26.1 51.1 2.2 22.2 11.1 ذكر         

 5.2 21.6 52.2 5.6 21.5 51.6 2.2 02.1 52.1 أنثى

 التعليم

 1.0 21.6 56.1 1.6 25.1 56.5 0.2 26.2 12.1 أمي        

 6.1 00.5 52.1 2.0 06.2 61.2 25.2 2.5 51.0 يقرأ ويكتب

 2.2 26.6 52.2 2.6 26.1 51.6 2.2 25.2 10.2 إبتدائي

 2.5 26.0 52.2 2.1 21.5 52.6 2.2 22.6 12.2 إعدادي

 5.5 21.1 52.2 5.1 21.1 52.2 2.6 01.1 56.2 ثانوي

 1.6 25.1 55.0 1.1 25.1 55.1 2.1 25.5 10.2 ثانوي مهني

 1.1 21.1 12.5 2.6 22.2 12.1 2.1 02.2 52.6 فوق متوسط

 1.2 02.2 52.2 1.2 02.2 52.5 2.1 02.2 52.5 جامعي فما فوق

 المنطقة

 6.2 22.2 52.1 6.2 22.1 52.2 2.2 05.2 52.0 محافظات حضرية         

 5.1 00.1 52.0 5.1 00.2 52.6 2.1 00.2 55.2 حضر الوجة البحري

 6.0 02.1 51.2 6.2 02.1 51.0 2.1 25.2 10.1 ريف الوجة البحري

 1.6 02.0 52.0 1.1 02.2 62.1 2.1 26.0 11.2 حضر الوجة القبلي

 2.0 21.5 10.0 2.2 21.5 10.0 2.2 21.0 12.1 ريف الوجة القبلي

 1.2 00.2 50.1 6.2 00.1 52.6 2.1 22.5 52.1 حافظات حدودية

 المكان

 1.5 25.0 55.0 1.1 25.0 55.2 2.2 02.0 52.1 حضر         

 1.0 25.1 55.1 1.1 25.0 55.1 2.2 26.0 11.2 ريف

 22.2 02.1 65.1 22.0 00.2 66.2 2.6 00.0 55.0 عشوائيات

 خميس الثروة

 2.0 21.1 12.2 1.5 21.6 12.1 2.1 22.0 11.2 األدني         

 1.2 21.1 56.2 1.6 21.2 51.2 2.1 25.6 10.2 الثاني

 1.5 22.2 51.1 6.2 21.1 51.5 2.2 25.2 10.1 الثالث

 6.2 21.6 51.2 6.1 22.2 52.6 2.1 02.1 52.0 الرابع

 5.5 25.2 51.1 5.5 26.5 51.5 2.2 01.6 52.2 األعلى

 الفئة العمرية

         21-25 52.0 02.0 2.6 55.2 25.1 1.1 56.1 21.2 1.1 

21-02 52.1 22.1 2.5 56.1 25.2 6.2 56.1 25.2 6.2 

01-02 12.2 21.1 2.5 51.1 21.1 6.0 51.1 21.1 6.0 

12-11 

      

56.2 25.5 1.2 

 الحالة الزواجية

 6.2 21.5 51.2 1.2 21.1 51.6 2.1 22.2 12.1 غير متزوج         

 1.1 26.1 51.2 6.0 21.1 51.2 2.1 02.2 52.1 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية

 2.2 25.2 51.2 1.5 26.2 52.2 2.0 26.2 11.5 يعمل         

 1.1 25.2 56.1 1.6 26.5 55.6 2.2 26.1 11.6 عاطل

 5.2 21.0 52.1 5.2 21.0 52.5 2.2 02.1 55.1 خارج قوة العمل

 1.2 25.1 56.1 6.2 25.5 56.1 2.6 22.2 12.2 إجمالي

 616 2.206 1.020 112 2.122 6.121 51 0.021 1.622 حجم العينة



012 

 

حسب بعض (" و الخلع؟الطالق أ)هل تعتقد أن للمرأة الحق في طلب االنفصال عن زوجها " عبارة حول( 29-51) الشباب آراء 1-9جدول أ

 .2152( نسبة مئوية) الخصائص األساسية

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال نعم ال نعم ال نعم  

 النوع
      

 15.2 60.2 15.1 60.1 21.2 16.2 ذكر

 22.1 12.6 22.2 12.2 02.0 52.1 أنثى

 التعليم
     

 15.1 60.0 11.1 62.0 22.2 12.2 أمي

 10.1 65.1 11.2 66.2 11.6 62.2 يقرأ ويكتب

 11.2 65.2 12.1 61.0 22.1 11.5 إبتدائي

 12.2 52.2 12.1 62.0 15.5 60.1 إعدادي

 00.2 55.6 00.2 55.2 12.2 52.2 ثانوي

 02.1 52.5 12.0 62.1 11.6 62.2 ثانوي مهني

 02.1 51.5 01.1 56.6 02.2 52.2 فوق متوسط

 00.2 55.2 02.2 51.2 06.1 51.0 جامعي فما فوق

 المنطقة
      

 01.1 52.1 06.0 51.1 12.5 62.1 محافظات حضرية

 12.5 62.1 02.1 52.0 11.1 66.0 حضر الوجة البحري

 01.2 52.2 01.6 52.2 16.2 61.2 ريف الوجة البحري

 11.6 62.2 12.0 61.2 16.1 61.1 حضر الوجة القبلي

 05.2 50.2 05.1 50.5 22.1 12.1 ريف الوجة القبلي

 21.2 16.6 21.1 16.1 22.2 12.6 حافظات حدودية

 المكان
      

 01.5 52.1 01.2 52.2 10.6 65.2 حضر

 05.2 50.2 01.1 52.5 11.5 62.1 ريف

 12.1 61.0 12.1 62.5 12.2 61.5 عشوائيات

 خميس الثروة
      

 11.1 66.1 12.2 61.6 21.1 12.1 األدني

 12.2 52.2 12.2 62.2 12.1 62.1 الثاني

 05.1 50.0 05.6 50.2 11.1 62.1 الثالث

 12.2 62.2 12.6 62.2 12.5 62.1 الرابع

 00.1 55.1 00.0 55.1 02.1 52.0 األعلى

 العمريةالفئة 
      

21-25 60.5 15.1 52.2 12.2 52.0 02.1 

21-02 61.6 16.2 52.1 01.0 52.1 01.0 

01-02 62.5 11.1 52.5 01.1 52.5 01.1 

12-11 
    

50.1 05.5 

 الحالة الزواجية
      

 12.2 62.6 12.2 62.6 16.1 61.1 غير متزوج

 01.2 51.2 01.1 56.0 16.2 62.2 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
      

 10.2 61.2 10.2 61.2 11.1 62.0 يعمل

 01.2 52.6 02.1 51.1 12.5 62.1 عاطل

 06.1 51.0 05.1 50.5 12.5 61.1 خارج قوة العمل

 01.1 52.1 01.5 52.2 16.1 61.5 إجمالي

 1.212 5.102 0.212 6.261 1.225 6.221 حجم العينة

  



022 

 

نسبة ) حسب بعض الخصائص األساسية "هل تعتقد ان المجتمع ينظر للنساء المطلقات باحترام؟"سؤال  حول (29-51)الشباب  آراء 9-9جدول أ

 .2152( مئوية

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 نعم ال نعم نعم ال نعم  

 النوع
      

 60.1 15.0 60.2 15.2 61.1 12.0 ذكر

 62.1 11.1 62.6 11.2 61.6 12.2 أنثى

 التعليم
     

 61.5 12.1 52.1 02.5 52.1 01.1 أمي

 61.2 12.6 62.5 12.1 222.2 2.2 يقرأ ويكتب

 62.2 12.6 62.1 12.1 52.2 01.6 إبتدائي

 66.6 11.2 65.1 10.5 66.1 11.0 إعدادي

 12.1 22.0 62.0 12.1 61.2 15.2 ثانوي

 61.2 12.5 62.6 11.2 65.6 10.1 ثانوي مهني

 62.2 12.2 62.2 16.2 60.1 15.1 فوق متوسط

 16.2 21.2 15.0 20.1 60.0 15.1 جامعي فما فوق

 المنطقة
      

 16.0 21.1 15.1 20.5 61.1 16.5 محافظات حضرية

 62.1 12.0 52.2 02.0 61.2 12.2 حضر الوجة البحري

 61.2 16.2 61.2 16.6 61.5 12.1 ريف الوجة البحري

 52.2 01.2 52.6 02.2 52.2 12.2 الوجة القبليحضر 

 60.2 15.2 60.2 15.6 52.1 01.0 ريف الوجة القبلي

 56.6 01.2 55.2 00.2 65.5 10.1 حافظات حدودية

 المكان
      

 12.2 22.2 62.2 12.2 62.2 11.2 حضر

 61.5 16.2 61.2 16.2 61.1 12.6 ريف

 56.2 02.2 51.2 02.2 62.1 12.5 عشوائيات

 خميس الثروة
      

 66.2 11.2 61.2 12.2 52.1 01.1 األدني

 66.2 12.2 61.2 11.2 62.2 12.5 الثاني

 65.1 10.1 61.0 12.1 61.1 12.5 الثالث

 62.6 11.2 62.1 11.1 61.2 11.2 الرابع

 11.5 22.1 12.0 22.1 62.2 12.2 األعلى

 الفئة العمرية
      

21-25 11.2 65.2 15.1 60.0 15.5 60.1 

21-02 11.1 66.1 11.5 62.1 11.5 62.1 

01-02 10.2 61.2 16.2 61.2 16.2 61.2 

12-11 
    

11.2 62.2 

 الحالة الزواجية
      

 60.2 15.0 61.2 16.2 61.2 12.2 غير متزوج

 61.2 12.6 61.2 12.6 52.1 02.5 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
      

 60.1 15.1 60.1 15.0 66.2 11.2 يعمل

 61.1 12.5 61.5 16.2 62.1 11.0 عاطل

 62.1 11.5 62.0 11.1 61.0 12.1 خارج قوة العمل

 61.5 16.1 61.5 16.1 65.2 10.2 إجمالي

 5.225 1.525 1.622 1.221 5.115 1.610 حجم العينة

  



022 

 

 "غير الئقة؟هل تعتقد أن النساء التي يتم التحرش بهن في الشوارع يستحقون ذلك إذا كن يرتدين ثياباً " حول (29-51)الشباب  آراء 51-9جدول أ

 .2152( نسبة مئوية) حسب بعض الخصائص األساسية

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 النوع
         

 00.5 21.1 60.2 00.1 21.0 60.1 2.1 02.2 52.1 ذكر

 01.1 21.0 16.2 02.2 22.1 16.1 2.1 06.5 50.1 أنثى

 التعليم
        

 21.1 21.2 60.1 25.2 25.2 61.2 0.0 02.1 55.2 أمي

 02.0 02.2 16.2 25.1 12.2 10.2 25.2 02.5 62.0 يقرأ ويكتب

 02.1 21.5 62.1 02.6 20.2 61.6 2.2 02.1 55.2 إبتدائي

 01.1 21.5 62.2 00.1 21.0 60.2 2.6 00.2 55.2 إعدادي

 06.6 26.2 15.1 06.2 21.2 15.0 2.6 01.1 52.0 ثانوي

 02.1 21.1 62.2 02.1 21.1 62.5 2.2 02.1 51.2 ثانوي مهني

 05.2 21.0 12.5 06.2 26.2 15.2 2.2 00.1 55.5 فوق متوسط

 11.0 21.1 12.2 10.1 26.1 12.2 2.6 02.2 52.1 فما فوقجامعي 

 المنطقة
         

 11.5 20.1 12.2 12.6 20.1 11.2 2.2 12.2 65.6 محافظات حضرية

 11.2 21.1 25.1 15.1 21.1 21.1 2.1 01.2 51.1 حضر الوجة البحري

 01.1 21.2 15.5 02.1 25.2 15.1 2.2 00.2 55.6 ريف الوجة البحري

 02.2 21.2 12.5 02.0 21.1 11.1 2.2 22.0 52.2 حضر الوجة القبلي

 26.0 22.2 62.5 26.0 21.1 52.1 2.1 22.2 12.1 ريف الوجة القبلي

 21.6 02.0 62.0 22.6 02.2 12.1 2.1 06.1 52.2 حافظات حدودية

 المكان
         

 02.1 22.2 11.1 02.1 22.6 16.2 2.2 05.1 52.1 حضر

 02.0 26.2 61.2 02.2 21.1 61.2 2.1 02.5 51.1 ريف

 26.2 22.5 20.2 21.0 22.2 22.1 2.1 02.1 52.2 عشوائيات

 خميس الثروة
         

 02.6 26.6 60.1 02.0 21.5 62.2 2.2 22.1 52.0 األدني

 06.0 21.2 12.2 06.2 21.5 62.1 2.2 02.6 52.2 الثاني

 02.1 22.2 62.5 02.5 21.5 62.6 2.6 02.1 51.6 الثالث

 05.0 21.5 15.2 05.0 21.2 15.1 2.1 01.0 52.1 الرابع



020 

 

 
 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222

 ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 01.2 26.2 11.2 01.2 26.2 12.1 2.2 12.2 61.2 األعلى

 الفئة العمرية
         

21-25 51.1 01.5 2.1 12.2 21.2 01.2 12.2 21.1 01.0 

21-02 56.1 00.1 2.5 11.5 21.1 06.2 11.5 21.1 06.2 

01-02 51.5 01.5 2.6 62.1 22.1 01.1 62.1 22.1 01.1 

12-11 
      

11.1 21.1 01.5 

 الحالة الزواجية
         

 06.1 21.1 15.1 06.0 21.1 11.2 2.1 01.5 51.1 غير متزوج

 02.2 22.0 62.2 02.0 21.1 60.1 2.1 00.1 55.2 متزوج من قبل

 الحالة الوظيفية
         

 00.1 22.5 61.2 00.1 22.2 61.1 2.0 02.5 51.2 يعمل

 05.1 21.2 11.2 01.1 22.5 12.1 2.5 01.2 56.2 عاطل

 05.2 21.5 16.2 05.1 21.1 15.1 2.2 02.2 51.2 خارج قوة العمل

 01.5 21.1 12.2 01.6 21.2 12.2 2.5 01.1 56.2 إجمالي

 0.551 2.666 6.261 0.020 2.021 1.226 12 0.612 1.051 حجم العينة



021 

 

 :نسب دعم الشباب لحق الرجل في ان يعاقب زوجته بالضرب في بعض المواقف التالية 55-9جدول أ

 

 
 (سنة 21-02) 0222

 
 يعارض يوافق

 
 الكل إناث ذكور الكل إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  

 21.2 22.022 21.1 1.520 20.2 2.112 5.2 512 6.0 160 5.2 161 اذا حرقت األكل

 50.0 1.212 11.2 1.221 62.2 1.226 05.1 0.125 25.2 2.226 11.2 2.122 اذا اهملت األطفال

 52.1 1.121 11.1 1.212 61.6 1.066 01.1 0.666 26.0 2.201 12.2 2.622 اذا تجادلت معه

 06.2 0.211 11.1 0.210 22.2 222 52.2 1.221 66.5 2.220 12.2 2.226 اذا تحدثت لرجل اخر

 65.2 5.152 51.2 2.112 11.1 0.222 11.2 1.125 02.2 2.212 22.6 2.225 لو ضعيت الفلوس اصرفتها في حاجة تافهة

 62.0 5.221 66.2 1.221 60.2 1.201 11.2 1.111 12.2 0.262 15.6 2.512 لو رفضت العالقة معه

 
 (سنة 21-02) 0222

 
 يعارض يوافق

 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  

 22.1 5.121 20.5 2.261 22.2 1.512 1.5 521 5.1 121 22.2 222 اذا حرقت األكل

 52.5 6.051 56.1 1.215 65.2 0.116 01.1 0.122 01.1 2.216 10.6 2.122 اذا اهملت األطفال

 12.2 6.216 16.2 1.122 56.6 1.215 21.2 2.615 21.2 612 01.2 2.221 اذا تجادلت معه

 11.2 1.220 22.6 2.111 02.2 2.015 62.2 1.102 11.2 0.621 52.2 0.221 اذا تحدثت لرجل اخر

 55.0 6.600 12.1 1.111 52.2 1.212 00.1 2.222 22.0 111 06.2 2.226 لو ضعيت الفلوس اصرفتها في حاجة تافهة

 61.0 1.121 61.1 1.216 11.0 0.215 16.1 1.252 12.1 2.225 22.1 2.611 لو رفضت العالقة معه
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 (سنة 21-11) 0222

 
 يعارض يوافق

 
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد  

 22.1 22.222 20.2 1260.2 22.2 2152.2 1.1 161 5.2 155 2.2 216 اذا حرقت األكل

 52.1 5.251 56.0 2216.2 65.1 1212.2 01.0 0.202 01.1 2.111 10.1 2.156 اذا اهملت األطفال

 12.0 1.110 11.2 2251.2 56.5 1112.2 21.1 0.250 22.2 162 01.1 2.022 اذا تجادلت معه

 11.5 1.211 22.1 0211.2 02.2 2121.2 62.1 6.202 11.0 1.222 52.2 1.125 اذا تحدثت لرجل اخر

 55.2 1.122 12.1 2651.2 51.2 1526.2 00.2 0.121 22.1 2.262 06.2 2.122 لو ضعيت الفلوس اصرفتها في حاجة تافهة

 61.1 5.261 61.1 1221.2 11.6 1265.2 16.1 1.112 12.1 2.122 22.2 2.221 لو رفضت العالقة معه
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 حسب فئات العمر 2152و 2119توزيع الشباب حسب ارائهم في بعض المواقف التي تجعل الزوجة تطلب الطالق،  52-9جدول أ

 

 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222  

 يعارض يوافق يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 لو زوجها لم يحترم والديها او كبار عائلتها؟
    

 16.2 21.2 16.1 21.1 2.1 22.2 12.1 ذكور

 11.2 22.2 11.0 22.2 2.2 12.0 22.2 إناث

 16.2 21.6 11.5 22.2 2.2 10.2 26.1 الكل

 2112 1262 1112 0552 56 1555 1222 حجم العينة

 لو زوجها اليحترم رايها وياخذه في االعتبار
     

 52.2 01.2 50.1 05.5 2.1 12.2 12.5 ذكور

 66.2 11.2 61.1 12.0 2.2 65.5 12.1 إناث

 61.5 12.1 61.1 12.0 2.2 61.5 11.2 الكل

 1011 0161 2212 0210 10 2121 0161 حجم العينة

 ضربها اول مرة او مد ايده عليها لو الزوج
     

 12.1 21.1 10.2 25.2 2.5 12.2 21.1 ذكور

 51.0 02.1 52.2 01.2 2.6 51.0 02.0 إناث

 51.2 00.2 51.0 02.1 2.5 55.1 02.1 الكل

 6225 2521 2122 2111 16 1212 2126 حجم العينة

 لو الزوج متعود يضربها او يمد ايده عليها 
     

 12.1 62.1 12.0 62.1 2.6 22.2 52.1 ذكور

 05.1 50.1 05.1 50.5 2.1 01.2 52.0 إناث

 01.1 52.0 01.6 52.2 2.5 02.2 51.2 الكل

 0002 1122 2522 2222 21 2512 1262 حجم العينة

 لو زوجها مش بيديها فلوس كفاية هي واوالدها
  

 61.5 16.1 62.0 11.1 2.6 22.6 12.1 ذكور

 61.1 16.1 61.2 16.2 2.2 11.0 22.1 إناث

 61.6 16.2 61.6 16.2 2.1 12.2 25.0 الكل

 2215 0161 1120 0052 16 1512 1211 حجم العينة

 لو زوجها عاوز ياخد فلوسها او ممتلكاتها 
    

 26.2 12.2 21.1 12.0 2.2 02.6 52.2 ذكور

 21.1 12.5 21.1 12.5 2.0 26.6 10.0 إناث

 25.1 10.5 25.2 10.2 2.2 11.1 62.1 الكل
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 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222  

 يعارض يوافق يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 1610 2211 0122 1051 65 0102 2226 حجم العينة

 لو الزوج بيعرف واحدة تانية

 11.2 61.2 12.6 61.2 2.6 05.2 52.1 ذكور

 05.2 50.2 05.0 50.1 2.2 02.2 55.2 إناث

 12.2 61.2 12.6 62.2 2.1 02.0 51.2 الكل

 0151 1225 2101 2111 11 2522 1015 حجم العينة

 لو الزوج تزوج عليها
    

 11.2 65.2 11.1 66.5 2.5 21.0 16.2 ذكور

 22.2 12.2 21.1 12.6 2.1 22.2 52.2 إناث

 01.1 52.5 01.0 52.1 2.0 12.2 61.1 الكل

 2120 1251 2222 2501 12 0212 2160 حجم العينة

 لو هي بتكرهه
      

 01.0 56.1 01.1 56.5 2.6 20.5 16.5 ذكور

 02.1 52.0 02.1 52.0 2.1 26.5 10.2 إناث

 02.2 51.0 02.2 51.2 2.2 22.2 12.0 الكل

 2112 6016 2012 2220 62 2206 1521 حجم العينة

 لو الزوج ما بيخلفش عيال
     

 12.5 22.1 12.2 22.6 1.2 12.2 20.1 ذكور

 12.1 22.1 12.1 22.5 1.2 12.2 11.2 إناث

 11.1 22.1 11.0 22.1 2.2 16.1 12.2 الكل

 2212 1116 1256 0615 055 2262 0625 حجم العينة

 اذا كان الزوج يعاني من أي مشكلة جنسية
    

 22.2 12.2 22.1 12.1 2.2 02.1 52.5 ذكور

 12.1 22.1 12.2 22.6 1.2 21.1 21.0 إناث

 26.0 11.1 21.2 12.2 6.0 16.0 15.6 الكل

 1622 2206 0122 1051 201 0520 1106 حجم العينة



025 

 

 حسب فئات العمر 2152و 2119توزيع الشباب حسب ارائهم في بعض المواقف التي تجعل الرجل يطلق زوجته،  53-9جدول أ

 (11-21) 0222 (سنة 02-21) 0222 (سنة 21-02) 0222  

 يعارض يوافق يعارض يوافق ال يعرف يعارض يوافق  

 لم تحترم والديه او كبار عائلته؟لو زوجته 
     

 22.1 12.1 22.1 12.1 2.1 10.0 66.2 ذكور

 12.2 22.2 12.5 22.1 2.1 10.2 26.1 إناث

 21.6 12.2 21.2 12.6 2.2 20.2 16.6 الكل

 2222 1221 1112 2511 212 2152 1252 حجم العينة

 (لو لم تطيعه)لو زوجته لم تسمه كالمه 
     

 21.1 12.0 21.5 12.1 2.1 11.1 61.2 ذكور

 11.1 22.5 11.1 22.0 2.1 11.1 12.2 إناث

 10.2 21.2 10.2 25.2 2.2 26.2 12.5 الكل

 1162 1121 2122 2000 265 1202 1222 حجم العينة

 لو الزوجة مش واخدة بالها من البيت كويس
    

 62.2 11.2 61.1 12.5 0.2 16.1 22.2 ذكور

 61.0 12.1 61.6 12.2 2.2 66.1 10.1 إناث

 66.1 11.1 66.2 11.2 2.1 62.2 16.1 الكل

 5220 1522 1612 0201 022 6162 1222 حجم العينة

 لو الزوجة مش واخدة بالها من األوالد كويس
    

 12.1 22.5 12.5 22.2 2.1 21.1 10.5 ذكور

 60.6 15.2 61.2 15.2 2.5 62.2 11.0 إناث

 62.2 12.2 62.1 11.5 2.6 10.1 21.6 الكل

 6151 2112 1022 1221 210 6222 2522 حجم العينة

 لو عرفت راجل تاني
     

 1.1 22.0 1.5 22.1 2.1 20.0 15.2 ذكور

 2.2 22.2 2.2 22.5 2.1 21.2 10.6 إناث

 2.2 22.2 2.2 22.2 2.0 22.2 12.2 الكل

 226 2221 521 5102 212 2166 2020 حجم العينة

 المساهمة بمرتبها او جزء منه في نفقة األسرة لو رفضت
     

 11.2 26.2 11.6 26.2 2.5 51.2 00.2 ذكور

 10.1 25.1 10.2 25.6 0.2 51.1 00.1 إناث

 10.1 25.0 11.2 25.2 2.1 51.2 00.5 الكل

 1212 2261 5256 2115 022 1122 0260 حجم العينة

 لو بيكرهها
      

 02.1 52.1 12.2 52.2 2.1 26.2 10.5 ذكور

 05.2 50.2 05.6 50.2 2.6 00.0 56.0 إناث

 01.1 52.1 01.2 52.0 2.0 22.1 52.6 الكل



021 

 

 
 

 

 0202 5211 0112 6061 222 0061 1111 حجم العينة

 لو ما بتخلفش عيال
     

 16.2 22.2 11.2 22.2 0.1 12.2 11.2 ذكور

 11.1 22.0 11.2 22.6 2.1 11.2 16.1 إناث

 15.2 20.6 15.2 20.2 1.6 11.5 15.6 الكل

 6015 2625 2222 1662 220 6110 2221 حجم العينة

 اذا كانت تعاني من مشكلة جنسية
    

 22.2 12.2 22.2 12.2 1.5 11.1 62.2 ذكور

 11.2 25.2 10.1 25.0 1.1 22.2 20.6 إناث

 12.2 21.6 12.1 21.5 1.2 20.2 12.2 الكل

 1602 1012 2211 2212 612 2116 1100 حجم العينة
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تقديرات خطأ المعاينة لبعض المؤشرات الرئيسية لمسح 

 4102النشء والشباب في مصر 
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 المقدمة 01-0

فالفرق بين تقديرات . تلك التقديرات وبين قيمها الحقيقة على مستوى المجتمع تعتمد دقة تقديرات المسح على مدى التقارب بين

خطأ المعاينة وخطأ خارج عن : هذا الخطأ يعتبر مجموع كال من. المسح والقيم المجتمعية الحقيقة يُسمى خطأ تقديرات المسح

 .المعاينة

كل األخطاء األخرى التى تظهر فى التقديرات  ،عدا ذلك .يظهر خطأ المعاينة عندما ال يكون المجتمع بأكمله ُممثل فى المسح

مشاكل متعلقة  ،يُمكن ذكرسوء تحديد المجتمع المستهدف, من ضمن هذه األسباب. ترجع إلى عدة أسباب أثناء إجراء المسح

 ،خارج عن المعاينةوفى حين صعوبة قياس الخطأ ال.تحيز الفترات الزمنية, خطأ المعالجة, تحيز االستجابات, بأسئلة االستبيان

 .يمكن إحصائيا تقدير خطأ المعاينة

 تقدير خطأ المعاينة 01-4

طريقة حساب  ى حالة العينة العشوائية البسيطة،ف (.الجذر التربيعى للتباين) لقياس خطأ المعاينةي معياراليستخدم الخطأ  عادة،

يتم  ،أما فى حالة بيانات مسح النشىء والشباب والمعتمدة على التصميم العنقودى متعدد الطبقات. الخطأ المعيارى بسيطة
 .4332من أجل حساب الخطأ المعيارى للتقديرات الرئيسية للمسح فى  STATA SVYفقد أستُخدم  .استخدام معادالت أخرى

 :يمكن شرحها كالتالى STATA SVY ستخدام تقديرات التباين الناتجة عن ا 

          1    
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2

  

  1

 

 

  1

 

      هو الوزن االجمالى لوحدة المعاينة األولية     حيث أن 

         

   

   

      

  هو متوسط مجموع وحدات المعاينة األولية للطبقة     و

                                                                 
1

   
    
  
     

 

 فترة الثقة  33-4-3

( االنحراف المعياري)حيث يتم توظيف خطا المعاينة . يتم استخدام فترة الثقة للتعبير عن عدم التأكد في تقديرات المسح

أنه عند استخدام نفس طريقة المعاينة وتثبيت نفس حجم العينة % 59وتعني فترة ثقة . لتكوين فترة ثقة للمعلمة المقدرة

المسحوبة الختيار عينات أخرى مختلفة من نفس المجتمع وتكوين فترة ثقة لكل عينة تم سحبها فان القيمة الحقيقية للمعلمة 

 . من كل العينات% 59في المجتمع من المتوقع ان تقع بين طرفي فترة الثقة في 

 وبالمثل،. صفرهذا الحد األدنى  يعتبر أن فيجب ،مقدرة قيمة موجبة لمعلمة الثقة لفترة سالب األدنى الحديكون عندما  أن بيد

 .واحد صحيح اعتباره يجب فإنه ،3 الثقة لفاصل األعلى الحد تجاوز كلما
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 أثر التصميم 33-4-4

تصميم العينة الحالي أسوأ من حالة العينة للعينة من المؤشرات التي نقيس بها الى اي مدى يكون ( DEFF)يعد أثر التصميم 

يتم تعريف أثر التصميم على أنه النسبة بين الخطأ المعياري للقيمة المقدرة من العينة بالتصميم (. SRS)العشوائية البسيطة 

 (. SRS)الحالي والخطأ المعياري في حال لو تم اتباع تصميم العينة العشوائية البسيطة 

 لدراسةتصميم العينة ل باستخدام( المفقودة أو) المكتسبة المعلومات منالى اي حد هناك كم  كثيرال أثر التصميم وضحي  
 ضرورة إلى شيرألثر التصميم ت 2 قيمةال. (SRS)العينة العشوائية البسيطة  على االعتمادب باستراتيجية مقارنة الحالية

 .الحالية العينة من عليها الحصول تم التي المعلومات من القدر نفس على للحصول بسيطةال عشوائيةال عينةال حجم مضاعفة
الصحيح  واحدال من أقل قد يكون الحاالت بعض في ذلك، ومع. الصحيح واحدال من أكبر عادة( DEFF) تصميمال أثر

 .العينة حجم صغر أو/و المتطرفة القيم وجود بسبب ربما وهذا

 4102والشباب دقة التقديرات للمؤشرات الرئيسية لمسح النشء  01-3

من المؤشرات الرئيسية التي تم تحديدها لمسح  دلعدالتقديرات  لدقةالمقاييس األخرى  من وغيرها المعياري الخطأتم حساب 

 حجم العينةو( معدل ،نسبة ،متوسط) التقدير نوع عرض يتم المختارة، المؤشراتلكل مؤشر من . 4332 النشء والشباب

  .أدناه الجدول فيالتي تم استخدامها لحسابه  األساسية

فترة  وحدود به، الخاص معياريال الخطأ تقدير،ال قيمة : ات التاليةتقديرفقد تم حساب ال المختارة، المؤشرات من مؤشر لكل

 .05-3 الجداول تصميمال أثرو( CV=estimate/SE) االختالف معامل ،(انحراف معياري 4-+/ تقديرات% )59 الثقة

كان الم يمتغيرالمشترك بين تقاطع بأنه الستخدم لتقدير التباين التقسيم الطبقي الميتم تعريف متغير  هومن الجدير بالذكر هنا أن

جه حضر ووجه بحري، ريف ، حضر وجه بحريية، محافظات حضر)، والمنطقة الجغرافية (حضر وريف وأحياء فقيرة)

 النشء مسح عينةتباعه في تصميم إالذي تم الطبقي مخطط التقسيم نفس هذا هو و(. حدودالومحافظات ،  جه فبليريف و فبلي ،

فة بال ةمن الطبقات التحتية العشرواحدة ختيار عينة مستقلة من كل إحيث تم  مصر في والشباب . المذكورين ينتقاطع المتغيرمعرَّ

من ثم الوصول ، ومسحمتغيرات البمتجانسة فيما يتعلق الطبقات الهو خلق أكبر قدر ممكن من الطبقي الغرض من هذا التقسيم و

 .لمسحلقديرات أكثر دقة إلى ت

 لمؤشراتل المعيارية األخطاء أن ناجدوُ  فقد ،أدناه الجداول وبالنظر الى مقاييس دقة المؤشرات التي تم حسابها وعرضها في

 أن المثال سبيل على 03 الجدول ويبين. غر للدراسةتقل قيمتها عند النظر لمجتمعات اص ثملمجتمعات الدراسة  أصغرالمختارة 

 في المؤشر لنفس قيمته من أصغر( 31334) الحضرية المناطق في المتزوجين الذكور للشباب المئوية للنسبة المعياري الخطأ

 المتزوجين الذكور للشباب المئوية النسبةلمؤشر  CI 599 جاءت قيمة فترة الثقة لذلك ونتيجة(. 31345" )حضر الوجه القبلي"

" حضر الوجه القبلي" في المؤشر لنفس المقابلة CI 599 فترة الثقة من أصغر وهو( 31400 ،31300) الحضرية المناطق في

 (.31450 ،31302)و
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 المجتمع المقدر المؤشر .م

 (التعريف الواسع لقوة العمل)العمل في قوة   09-39الشباب  معدل (التعريف الواسع لقوة العمل)معدل المشاركة في قوة العمل  3

 (بتعريف السوق  لقوة العمل)في قوة العمل  09-39الشباب  معدل (بتعريف السوق  لقوة العمل)معدل المشاركة في قوة العمل  4

 (بالتعريف الواسع)في قوة العمل  09-39الشباب  معدل (بالتعريف الواسع لقوة العمل)معدل البطالة  0

 (بتعريف السوق  لقوة العمل)في قوة العمل  09-39الشباب  معدل (بتعريف السوق لقوة العمل)البطالة معدل  2

  09-39الشباب   نسبة (بتعريف السوق لقوة العمل)نسبة العمالة إلى السكان  9

 09-39الشباب العاملين   متوسط متوسط عدد ساعات العمل خالل األسبوع المرجعي 6

0 
الشهري للعاملين بأجر خالل الثالثة أشهر المرجعية متوسط الدخل 

 09-39الشباب العاملين   متوسط (بالجنيه)

 09-39الشباب العاملين   نسبة نسبة األفراد العاملين بأجر 0

 09-39الشباب العاملين   نسبة نسبة األفراد العاملين بالزراعة 5

 09-39العاملين  الشباب  نسبة نسبة األفراد العاملين بالصناعة 33

 09-39الشباب العاملين   نسبة نسبة األفراد العاملين بقطاع الخدمات 33

 09-39الشباب العاملين   نسبة نسبة األفراد العاملين بالقطاع الخاص 34

 09-39الشباب العاملين   نسبة نسبة األفراد العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب األعمال 30

 09-39الشباب العاملين   نسبة العاملين لدى األسرة بدون أجرنسبة األفراد  32

 نسبة (09-39قبل إكمال التعليم األساسي )نسبة المتسربين من التعليم  39
 36، والذين تسربوا من التعليم قبل بلوغ سن 09-39الشباب 

 سنة

 09-39الشباب  نسبة (09-39)نسبة الشباب الراغبين في الهجرة  36

 09-39الشباب  نسبة (09-30)الشباب الذين هاجروا وعادوا نسبة  30

 09-30الشباب  نسبة نسبة الشباب الذين يستخدمون اإلنترنت 30

 09-39الشباب  نسبة نسبة الشباب المشاركين في األنشطة التطوعية 35

 09-39الشباب  نسبة نسبة الشباب المشاركين في مجموعات تؤدي أنشطة إجتماعية 43

 09-30الشباب  نسبة (09-30)نسبة الشباب الذين أدلوا بصوتهم في أي إنتخابات  43

 09-30الشباب  نسبة مركز شباب/نسبة المشتركين في نادي رياضي 44

40 
نسبة اإلتفاق على أن تعليم األوالد أكثر أهمية من تعليم الفتيات 

 09-39الشباب  نسبة (39-09)

 09-39الشباب  نسبة (09-39)لها الحق في طلب الطالق نسبة اإلتفاق على أن المرأة  42

49 
نسبة اإلتفاق على أن للرجل الحق في ضرب زوجته إذا جادلته 

 09-39الشباب  نسبة (39-09)

 09-39الشباب  نسبة معدل عدم االعاقة 46

40 
 معدل عدم إنتشار األمراض المزمنة

 09-39الشباب  نسبة

 09-39الشباب  نسبة نسبة الشباب المدخنين 40
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 المجتمع المقدر المؤشر .م

 09-39الشباب  نسبة نسبة  الشباب الذين  تعاطوا أو جربوا المخدرات 45

 سنة 09-30االناث  نسبة نسبة اإلناث الالتي خضعن للختان 03

 +39واالناث + 30الذكور  نسبة نسبة الشباب المتزوجين 03

  09-39الشباب المتزوجون  نسبة نسبة الشباب المتزوجين ويعيشون مع والديهم 04

 09-39الشباب  متوسط رأي الشباب في انجاب العدد المثالي من األطفال 00

 +39واالناث + 30المتزوجون من الذكور  متوسط رأي الشباب المتزوجين في انجاب العدد المثالي من األطفال 02

 غير المتزوج 09-30الشباب  متوسط رأي الشباب غير المتزوجين في انجاب العدد المثالي من األطفال 09

 +30الذكور المتزوجون  متوسط متوسط العمر عند الزواج األول للشباب الذكور 06

 +39االناث المتزوجات  متوسط متوسط العمر عند الزواج األول للفتيات 00

 االناث الالتي سبق لهن الزواج نسبة 30نسبة اإلناث الالتي تزوجن قبل سن  00

 سنة 09-30االناث  نسبة الشباب الذين يمارسون اي نشاط رياضينسبة  05

 

 :هي ةقالد مؤشرات

 خطأ المعاينة  .3

 ختالفمعامل اإل .4

 الثقة ترة ف .0

  العينة  ر تصميمثأ .2

 سيتم شرح خطأ المعاينة فى القسم الثانى أما فى األسفل سيتم شرح المؤشرات الباقية

 

، بديهيةوكقاعدة . قيمة هذا التقديرإلي تقدير معين ة ليناعالمالنسبي، ويقاس كنسبة من خطأ معياري هو الخطأ ال:معامل االختالف

 .موثوقية التقدير تقل%  43 ختالفمعامل اإلت قيمة إذا تجاوز
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 أخطاء المعاينة
 ، مصر4002أخطاء المعاينة للمؤشرات الرئيسية للمسح التتبعي  للنشء والشباب  :(0)جدول 

 

 
 

المعلمة 

 المقدرة

الخطا 

 المعيارى

 %53فترة ثقة 
معامل 

 حد أعلى حد أدنى المؤشر التسلسل العدد أثر التصميم االختالف

  

 1..10 20.0. 02010 02454 02400 02000 024.0 (التعريف الواسع لقوة العمل)معدل المشاركة في قوة العمل  1

 1..10 2041. 02010 02405 02500 02000 02550 (بتعريف السوق  لقوة العمل)معدل المشاركة في قوة العمل  .

 41.5 5..2. 02045 02.00 02103 02005 021.5 (الواسع لقوة العملبالتعريف )معدل البطالة  5

 .5.3 ..120 .0203 .0215 02103 02000 02115 (بتعريف السوق لقوة العمل)معدل البطالة  4

 .5.3 ..120 .0200 02.53 .02.0 02000 1..02 (بتعريف السوق لقوة العمل)نسبة العمالة إلى السكان  3

 5505 .2.0. 02011 4020 4320 02311 4020 العمل خالل األسبوع المرجعيمتوسط عدد ساعات  0

 ..55 .1250 02004 .1530230 ..143321 .1.0205 5..100.2 (بالجنيه)متوسط الدخل الشهري للعاملين بأجر خالل الثالثة أشهر المرجعية  0

 5505 .2.0. 02014 020.1 .0205 02011 02000 نسبة األفراد العاملين بأجر .

 .550 1..42 02003 .02.1 .0213 02014 021.3 نسبة األفراد العاملين بالزراعة 5

 .550 25.4. 020.0 02351 02355 02013 .0230 نسبة األفراد العاملين بالصناعة 10

 .550 2.05. 02044 02.03 02.51 02011 02.35 نسبة األفراد العاملين بقطاع الخدمات 11

 55.0 120.0 02010 .02.3 0..02 .0200 02.50 العاملين بالقطاع الخاصنسبة األفراد  .1

 5505 120.1 02035 02105 02155 .0200 .0214 نسبة األفراد العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب األعمال 15

 5505 2.05. .0205 .0210 02003 .0200 .0205 نسبة األفراد العاملين لدى األسرة بدون أجر 14

 10510 ..525 02050 02.00 02105 02000 021.0 (53-13قبل إكمال التعليم األساسي )المتسربين من التعليم نسبة  13

 100.1 52040 02040 021.0 02100 02000 02105 (53-13)نسبة الشباب الراغبين في الهجرة  10

 0.0. .12.0 02115 020.0 02015 .0200 02010 (53-.1)نسبة الشباب الذين هاجروا وعادوا  10

 5..10 025.0 02045 02.30 02.11 02011 02.54 نسبة الشباب الذين يستخدمون اإلنترنت .1

 10.50 520.3 02054 02050 020.3 02005 02051 نسبة الشباب المشاركين في األنشطة التطوعية 15

 10510 42030 02115 02053 ..020 02005 ..020 نسبة الشباب المشاركين في مجموعات تؤدي أنشطة إجتماعية 0.

 0.0. 52.00 02013 02001 .0205 02010 .0203 (53-.1)نسبة الشباب الذين أدلوا بصوتهم في أي إنتخابات  1.

.. 
 1..10 .4243 02144 020.3 02014 02005 02015 مركز شباب/نسبة المشتركين في نادي رياضي

 10504 .42.5 02051 02501 02.00 02005 5..02 (53-13)من تعليم الفتيات  نسبة اإلتفاق على أن تعليم األوالد أكثر أهمية 5.
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المعلمة 

 المقدرة

الخطا 

 المعيارى

 %53فترة ثقة 
معامل 

 حد أعلى حد أدنى المؤشر التسلسل العدد أثر التصميم االختالف

 10504 42105 .0201 .0205 .0205 02005 02013 (53-13)نسبة اإلتفاق على أن المرأة لها الحق في طلب الطالق  4.

 10504 02.04 02030 02.00 02100 02005 ..021 (53-13)نسبة اإلتفاق على أن للرجل الحق في ضرب زوجته إذا جادلته  3.

 10510 125.5 .0200 02550 025.4 .0200 025.0 معدل عدم االعاقة 0.

.0 
 10510 32500 02015 02004 02050 02010 02033 معدل عدم إنتشار األمراض المزمنة

 10510 2105. 02050 02155 02101 02003 ..021 نسبة الشباب المدخنين ..

 10510 2045. 02153 02015 02000 02001 02010 تعاطوا أو جربوا المخدرات نسبة  الشباب الذين  5.

 3.45 42404 02014 .02.1 .0200 02011 02050 نسبة اإلناث الالتي خضعن للختان 50

 10500 .250. 020.0 02503 .0255 02000 .0253 نسبة الشباب المتزوجين 51

 4354 520.3 02050 02415 .0253 02014 025.0 نسبة الشباب المتزوجين ويعيشون مع والديهم .5

 10500 .0200 02005 52000 2503. 020.0 52010 رأي الشباب في انجاب العدد المثالي من األطفال 55

 4354 52010 02010 .52.5 52115 .0205 52100 رأي الشباب المتزوجين في انجاب العدد المثالي من األطفال 54

 1053 2005. .0201 .52.1 .255. 02030 .5210 المتزوجين في انجاب العدد المثالي من األطفالرأي الشباب غير  53

 1504 123.5 02003 42004. 425.5. 02111 423. متوسط العمر عند الزواج األول للشباب الذكور 50

 5.50 2145. 02004 .0210. 152.51 020.4 020. متوسط العمر عند الزواج األول للفتيات 50

 5.50 12514 02040 .02.5 02155 02010 02.15 .1نسبة اإلناث الالتي تزوجن قبل سن  .5

 10510 .3250 020.1 02304 .0231 .0201 02341 نسبة الشباب الذين يمارسون اي نشاط رياضي 55
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     (لقوة العملالتعريف الواسع )معدل المشاركة في قوة العمل (: 0)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
              

 126.1 3960. ..939 ...93 0..93 939.0 93.90 126.1 0..3. 939.0 936.9 93690 939.6 936.0 حضر

 25.3. .300. .9396 93.09 93.00 939.9 9..93 21.2. 3060. ..939 93600 .9360 ..939 .9366 ريف

 635 ...3. 93.00 93.96 ...93 939.0 93.00 .1. ..30. 93900 ..936 93006 939.9 936.0 مناطق عشوائية

 المنطقة
      

 
      

 ..123 .306. ..939 93.60 .93 ..939 0...93 123.5 36. 939.0 .9360 936.0 939.0 .9366 محافظات حضرية 

 6.3 3.00. ...93 ...93 93.0 ..939 0..93.0 525 3060. 93906 93600 930.0 ..939 .9300 حضر وجه بحرى 

 .1221 30.0. ..939 93.90 93.6 ..939 0..93.0 12631 3000. ..939 .9360 ..936 939.0 .9366 وجه بحرى ريف 

 53. ..30. ...93 93.66 .939 939.0 .0...93 2.. 30.0. .9390 93600 93060 ..939 936.6 حضر وجه قبلي

 .1253 3960. .93.9 93.0 ..93 939.6 .93.000 .1213 ..30. 939.0 93606 936.9 ..939 .9366 ريف وجه قبلي

 15. 9306 0..93 93.6 .939 939.0 .0...93 56. 93006 93909 93.09 ..936 939.0 93600 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
      

 
      

 15-10 93..9 939.0 93.09 93.0. 939.. .30.0 123.1 939.0 9399. 939.0 9390. 93.00 .3600 1213. 

1.-.4 93000 939.0 93000 936.. 939.. .3.00 .232. 93..0 939.. 93.00 93.9. 93960 .3000 .2321 

.3-.5 930.0 93990 930.. 9300. 93990 .3696 1213. 93.0. 939.0 93... 93... 93960 .36.0 12.5. 

50-53 93060 9399. 93000 9300. 9399. .3000 211 93.69 939.6 93..0 93.0. 9396 .3..6 12112 

 المستوى التعليمي
      

 
      

 ... 3.00. .93.0 0..93 ..939 939.6 93.90 1.. 30.0. 939.0 930.0 93.06 ..939 ..930 أمى 

 .. .3.9. .93.0 93.90 939.0 93900 6..93 .. 3966. 939.0 39.0. 930.0 ..939 .9300 يقرأ و يكتب

 5.. 3.06. 6..93 93.90 9..93 ..939 93.60 .5. 3.00. 939.0 930.0 .9300 939.6 .9300 إبتدائى

 23. 3.00. 0..93 93.90 .9396 ..939 93906 6.5 3699. .9390 93000 .9309 939.0 93000 إعدادى

 515 .3.0. .93.0 93906 ..939 93990 939.9 16. 36.6. ...93 .93.0 93.06 939.0 93.90 ثانوى عام

 121.1 36.0. .9396 93.90 .93.6 ..939 93.00 ..23. .360. ..939 93.09 .9360 ..939 6..93 ثانوى فنى

 165 0..3. ...93 930.9 .93.0 93900 0..93 1.2 .3.0. .9390 93.60 ..936 939.6 .9360 معهد بعد الثانوية

 1.1 ..30. .9390 93.00 ...93 939.0 93.00 .1231 ..30. 939.0 936.9 .9306 ..939 93006 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
      

 
      

 12312 30.9. .93.9 93.00 ...93 939.6 93.00 2.. 0..3. 939.0 ...93 93606 939.0 93600 األدنى 

 121.1 .369. .9390 .93.0 6..93 939.0 93.60 153 .360. 939.6 ...93 93606 939.0 .9360 الثانى

 .1216 30.6. 9390 0..93 ...93 ..939 93.00 ..1 3.00. 939.0 0..93 93600 ..939 .9360 الثالث

 121.2 3000. .9390 93.90 93.00 939.0 6..93 123.3 .300. 939.0 93660 93006 ..939 936.9 الرابع

 12.16 3000. 93960 9..93 9..93 939.0 93.09 3..12 3006. 939.0 936.9 93000 939.6 .9300 األعلى



50. 
 

     (العملقوة السوق  لتعريف ب)معدل المشاركة في قوة العمل  (: 4)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
              

 126.1 .309. 939.0 .93.9 93.00 939.0 .93.0 126.1 3000. 939.6 93609 93006 939.6 936.0 حضر

 25.3. .390. 93960 .93.0 ...93 93990 0..93 21.2. 30.0. 939.0 93600 ..936 ..939 936.6 ريف

 635 3.60. 0..93 .93.0 ..939 939.9 ...93 .1. .300. 93969 936.6 .9300 939.0 93000 مناطق عشوائية

 المنطقة
      

 
      

 ..123 ..36. .9390 0..93 ..93 ..939 .93.90 123.5 3.90. 939.9 936.0 93699 939.0 936.0 محافظات حضرية 

 6.3 30.0. 0..93 .93.0 ..93 939.0 .93.0.0 525 ..39. .9390 93690 93000 939.0 .9300 حضر وجه بحرى 

 .1221 3060. 939.0 .93.6 ..93 ..939 .93.090 12631 30.0. 939.0 .9360 93000 939.6 936.6 وجه بحرى ريف 

 53. 390. ...93 0..93 9396 ..939 .93900 2.. .300. .9396 93660 930.0 939.6 93006 حضر وجه قبلي

 .1253 3.60. 93.90 93.06 .93 939.0 .00..93 .1213 .300. ..939 936.0 ..936 ..939 93600 ريف وجه قبلي

 15. 93690 93.09 93.00 9390 939.0 .9390.0 56. ..936 93900 ...93 .9300 939.0 93600 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
      

 
      

 15-10 93.00 939.0 93.60 93... 939.6 .300. 123.1 939.0 9399. 939.0 93909 93.09 .30.0 1213. 

1.-.4 93009 939.0 930.. 930.. 939.0 .30.0 .232. 93..6 939.9 93..0 93.06 939.. .300. .2321 

.3-.5 9309. 939.. 93009 930.0 939.. .30.0 1213. 93..9 939.0 93.0. 93..0 939.9 .3009 12.5. 

50-53 9300. 939.9 930.. 930.. 939.9 .3090 211 93..0 939.0 93.09 93.0. 9396. .3.9. 12112 

 المستوى التعليمي
      

 
      

 ... 3.06. 93.60 ...93 .9396 939.0 .9390 1.. .3.0. 939.0 .9300 9..93 ..939 .93.0 أمى 

 .. .300. 93060 ...93 93990 .9390 93909 .. 3966. 939.0 39.0. 930.0 ..939 .9300 يقرأ و يكتب

 5.. 3.06. 93.00 0..93 93900 939.9 0..93 .5. ...3. ..939 .9300 ..930 939.0 .9300 إبتدائى

 23. ...3. .93.0 93909 93900 939.9 93960 6.5 3000. 93900 930.0 93000 939.0 ..930 إعدادى

 515 .390. .93.9 939.6 93990 .9399 ..939 16. .360. 0..93 .93.0 .93.0 939.0 93.00 ثانوى عام

 121.1 30.0. ..939 .93.0 0..93 939.9 0..93 ..23. .3.0. 939.0 93.90 93600 ..939 93609 ثانوى فنى

 165 ...3. ...93 .9309 ...93 .9390 ...93 1.2 9..3. .9390 ...93 93006 ..939 93600 معهد بعد الثانوية

 1.1 ..30. 93900 9..93 .93.6 939.0 93.00 .1231 3009. ..939 93690 930.0 939.0 930.9 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
      

 
      

 12312 ..30. 0..93 93.00 93.99 939.0 0..93 2.. .3.9. 939.0 .93.9 936.9 939.9 93660 األدنى 

 121.1 3000. 93900 93.69 9..93 ..939 0..93 153 3600. 939.0 .93.9 936.9 939.0 93666 الثانى

 .1216 0..3. 93900 .93.0 93900 ..939 ...93 ..1 3.66. ..939 936.0 93696 939.0 93609 الثالث

 121.2 .300. 93900 93.60 ...93 ..939 0..93 123.3 30.0. 939.9 936.0 93060 939.0 93000 الرابع

 12.16 .300. ..939 0..93 93.60 939.0 .93.0 3..12 3.00. 939.0 .9300 930.9 939.6 .9306 األعلى
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     (قوة العملالسوق لتعريف ب)معدل البطالة (: 3)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
 15. .309. ...93 93090 .93.6 ..939 0..93 111 30.0. 6..93 .93.0 93900 939.0 0..93 حضر              

 5.3 .300. .9396 930.0 93090 939.0 93069 121.5 3.00. .9390 ...93 93900 93990 ...93 ريف

 133 93000 93.90 .9360 930.6 93906 930.6 13. 30.0. 93.00 .93.0 93906 ..939 0..93 مناطق عشوائية

 المنطقة
 .3. 3060. .93.0 93.00 ..93 93900 .93.9.0 .65 .3.0. ...93 93.60 93.90 939.0 0..93 محافظات حضرية              

 1.3 .300. ...93 93000 93.6 93900 6..930 6.. .3.9. 93.00 93.90 93900 939.0 .93.0 حضر وجه بحرى 

 2.. .3.0. 93960 .9300 9300 939.0 .0..930 .1235 36.0. 93900 ...93 0..93 939.0 93.00 وجه بحرى ريف 

 6. 3.00. 93.09 936.0 93.0 93906 .930096 .16 3060. 93.09 93.00 ..939 ..939 93900 حضر وجه قبلي

 5.. 6..3. 93.90 .930 .93 .9390 ..93.06 .61 .309. .93.0 93.99 93900 ..939 ..939 ريف وجه قبلي

 .5 .93.0 93.09 93600 ..93 93906 ..930.0 31. 93060 93.06 93.69 93906 ..939 93.90 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 93..0 939.. 939.9 93.00 93.0. .3906 ..6 93..0.. 93900 93.. 93096 93.0. .3... .6 

1.-.4 93..6 939.. 93.09 93.9. 939.6 .30.. 12111 93000.. 939.0 930. 9306. 93960 .30.0 ..5 

.3-.5 93.9. 939.. 939.0 93..6 93..9 .3.00 123.1 930.0.. 939.. 93.0 9300. 939.. .3.0. ..6 

50-53 93900 939.. 939.. 939.0 93.9. .3..0 266 93.006. 939.. 93.0 93096 9390. 9300 ... 

 المستوى التعليمي
 21 .9300 93.00 ...93 9396 .9390 0..93.0 3.. .306. 93.00 .9390 939.0 939.0 93900 أمى              

 2 93000 ..936 930.0 .939- .93.0 090..93 6. ..936 .9306 93906 ..939- 939.0 939.0 يقرأ و يكتب

 .2 .3.6. ...93 93066 93.0 .939 006..93 31. .360. 9..93 6..93 93906 939.0 .9390 إبتدائى

 21 93066 .93.0 .93.0 93.0 93906 ..93.00 1.. ...3. 93.99 0..93 .9390 ..939 93900 إعدادى

 .1 0..3. 93.69 0..93 ..93 .93.0 90..930 .2 3900. 0..93 .93.0 93900 ..939 0..93 ثانوى عام

 53. 300. 93960 93696 .930 939.0 .6..930 3..12 3090. 93900 .93.0 93900 ..939 9..93 ثانوى فنى

 53 ..30. ...93 93660 ..93 .9390 0..9300 1.3 .3.0. 6..93 ...93 .9390 939.0 93.00 معهد بعد الثانوية

 3.. 0..3. 939.6 930.0 93.0 ..939 930.000 5.5 .36. 93.90 9..93 .93.0 939.9 .93.0 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 1.2 0..3. 0..93 ..930 93.6 93900 93.00.0 .55 36.0. ...93 9..93 93900 939.0 .9390 األدنى              

 123 360. 9..93 930.0 93.0 93900 0...93 ..6 6..3. 93.69 0..93 .9396 939.0 93909 الثانى

 152 3.66. 0..93 .9300 .93 93900 .93.000 651 3090. 0..93 0..93 ...93 ..939 93.06 الثالث

 33. ...3. 939.0 .936 9300 .9390 ....930 621 ..30. 0..93 .93.6 .93.9 939.6 ...93 الرابع

 31. 3090. .9390 ..930 ..93 939.6 .930090 231 0..3. 93.99 0..93 ...93 939.0 93.00 األعلى



510 
 

     (قوة العملالسوق لتعريف ب)معدل البطالة (: 2)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
 61. ...3. .93.0 0..93 0..93 939.6 93.00 .16 .300. 0..93 0..93 ..939 ..939 93900 حضر              

 .5. 3090. 93900 ...93 .93.6 939.0 6..93 3..12 30.0. 93906 93900 .9396 .9399 939.0 ريف

 21 6..3. .93.9 ..930 93.90 93960 0..93 65. 3.09. 0..93 .9390 939.0 939.0 93900 مناطق عشوائية

 المنطقة
 126 3006. .93.0 93.90 93.0 0....9390 .9...93 6.2 0..3. 6..93 0..93 939.0 ..939 .93.9 محافظات حضرية              

 .1 .300. .93.9 ..930 93.0 9396.0.00 93.906 .1. .3.0. .93.6 .93.0 93906 939.0 93900 حضر وجه بحرى 

 56. 3.60. 93.99 .9300 ..93 939.090.0 0..93.0 12333 3.06. 93.90 0..93 939.6 ..939 .9390 وجه بحرى ريف 

 ..939 93909 حضر وجه قبلي
 

93906 930.0 .30.0 156 93.0.0 9390.606. 93.. 930.0 93.0. .3.0. .1 

 ..1 ..30. 93.00 ...93 ..93 ...939.00 .93.006 .62 30.0. ...93 93960 939.0 93990 .9390 ريف وجه قبلي

 6. .93.6 93.00 .9300 .93 93.990060 .93.006 .1. 930 ...93 0..93 ..939 ..939 ..939 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 9390. 939.0 939.. 939.. 93.60 .3.06 .31 9390.00 9390..6.. -9 93.66 930.9 9366 .6 

1.-.4 93... 939.. 93.99 93.06 93906 .3090 12135 93.0..0 939.6.... 93.. 930.0 93.90 .30.0 ..3 

.3-.5 939.9 939.9 9390. 93900 93.09 .3006 116 93....0 939..0000 93.6 93.0. 93.99 .3.0. ..3 

50-53 939.. 93990 939.. 9390. 93... .30.. 252 93..96. 939.06.0. 93.6 93... 93..9 930.0 ..1 

 المستوى التعليمي
 61 93000 ...93 ..939 .939- 90.0..939 939.0.0 3.. ...3. 930.0 93906 .9399 ..939 939.0 أمى              

 939.0 939.0 يقرأ و يكتب
 

93906 9306. 936.6 .6 9 (omitted) 9 9 
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 51 30.0. 0..93 93.00 .939 9396000.0 93.9.0 1.. .309. 93.00 93900 ..939 939.6 .9390 إبتدائى

 56 .93.0 .93.0 93.0 9390 .939.0.00 .0...93 ... ...3. 93.00 93900 939.0 939.0 93906 إعدادى

 .1 3.00. 93600 9300 .939- 93.0.0.06 .93.090 61 3960. ..930 6..93 939.0 ..939 939.0 ثانوى عام

 .5. 0..3. 93900 .9300 .93 0.00..939 600..93 ...12 .309. ...93 93909 93906 93990 ..939 ثانوى فنى

 2. 3066. 93.06 93600 93.0 900..9390 930600 .11 ..3. .93.6 6..93 93906 ..939 6..93 معهد بعد الثانوية

 11. .3.0. 93.96 0..93 93.0 0..0..939 93.9000 .55 3060. 0..93 0..93 93.90 939.0 .93.0 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 1.3 0..3. 93.00 ..93 93.0 9390.69.0 ..6..93 5.2 0..3. ...93 .9390 939.6 ..939 .9396 األدنى              

 ..1 ..30. 93.00 ...93 93.6 .93900060 93.00.0 .61 ..36. 93.90 939.6 ..939 ..939 93900 الثانى

 1.3 .306. 93.06 ...93 ..93 .939090.6 06...93 .61 3.00. 93.00 ...93 93960 ..939 93909 الثالث

 .15 .3.9. 0..93 93090 ..93 0..9390.0 0...930 6.6 .30. 93.00 0..93 .9396 939.0 93900 الرابع

 1.. ..30. 0..93 0..93 ..93 0....939 ...93.9 661 0..3. 0..93 9..93 .9390 ..939 93.96 األعلى



511 
 

     (قوة العملالسوق لتعريف ب)السكان نسبة العمالة إلى (: 5)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
 61. ...3. 93900 ..930 .9360 939.6 .93.0 .16 .300. 939.0 930.0 930.6 ..939 .9309 حضر              

 .5. 3090. .9390 0..93 936.0 939.0 93600 3..12 30.0. 93990 930.0 ..930 .9399 930.0 ريف

 21 6..3. .93.9 93.00 930.0 93960 .9366 65. 3.0. 939.6 930.6 ..930 939.0 93006 مناطق عشوائية

 المنطقة
 126 3006. 93900 .9306 .93 .9390 000..93 6.2 0..3. 939.0 ..930 ..930 ..939 .9300 محافظات حضرية              

 .1 .300. .9390 930.0 .930 .9396 936090 .1. .3.0. ..939 93000 93000 939.0 93096 حضر وجه بحرى 

 56. 3.60. .9396 .9360 9300 939.0 .0..936 12333 3.06. ..939 930.0 .9300 ..939 .9309 وجه بحرى ريف 

 1. .3.0. ...93 ..930 9300 93900 .93600 156 30.0. 939.0 3996. 930.0 ..939 93069 حضر وجه قبلي

 ..1 ..30. .9390 ..930 9360 939.0 93.00.0 .62 30.0. 93990 93066 ..930 93990 93000 ريف وجه قبلي

 6. .93.6 93.66 .9309 .930 .93 93690.0 .1. 930 939.0 ..930 .9300 ..939 ..930 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 93000 939.0 930.0 93000 939.6 .3.06 .31 930..9. 9390. 930. . 93906 9366 .6 

1.-.4 930.. 939.. 93000 93099 939.0 .3090 12135 9360606 939.6 9300 93..0 93900 .30.0 ..3 

.3-.5 930.9 939.9 930.. 93000 939.. .3006 116 936..6. 939.. 936. 93... 93900 .3.0. ..3 

50-53 9306. 93990 9300. 930.0 93990 .30.. 252 93..0.0 939.0 93.. 930.6 939.. 930.0 ..1 

 المستوى التعليمي
 61 93000 ..939 ..39. .930 ..939 .930.90 3.. ...3. ..939 93000 93000 ..939 930.6 أمى              

 6. 936.6 939.0 ..39. 93000 939.0 .9300 يقرأ و يكتب
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 51 30.0. 93900 930.0 9366 93960 ..93.0 1.. .309. ..939 930.0 930.6 939.6 .9300 إبتدائى

 56 .93.0 93900 93060 .930 939.0 .9300.9 ... ...3. 939.0 ..930 930.0 939.0 93000 إعدادى

 .1 3.00. .93.9 3960. 9300 .93.0 93.00.0 61 3960. 939.0 93006 93060 ..939 930.0 ثانوى عام

 .5. 0..3. 93969 .9360 9300 ..939 90..936 ...12 .309. 93990 93000 930.9 93990 ..930 ثانوى فنى

 2. 3066. ...93 ...93 93.0 .9390 .930.0 .11 ..3. 939.0 93000 930.0 ..939 93000 معهد بعد الثانوية

 11. .3.0. 93900 93.00 .936 ..939 93609.6 .55 3060. ..939 .9300 ..930 939.0 .9300 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 1.3 0..3. 93900 93000 9360 .9390 00...93 5.2 0..3. 939.0 93060 ..930 ..939 930.0 األدنى              

 ..1 ..30. 93900 93000 .936 93900 ..93.00 .61 ..36. ..939 .9306 930.0 ..939 93006 الثانى

 1.3 .306. 939.9 ..930 .936 .9390 90...93 .61 3.00. 939.0 930.6 .9300 ..939 930.9 الثالث

 .15 .3.9. .9390 .9360 9300 .9390 0..9300 6.6 .30. 939.0 930.0 93006 939.0 ..930 الرابع

 1.. ..30. 93900 ...93 .936 939.0 ..93600 661 0..3. 939.0 930.0 930.9 ..939 93000 األعلى



51. 
 

 

     سبوع المرجعيمتوسط عدد ساعات العمل خالل األ(: 6)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المقدرةالمعلمة 
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

 % 53فترة ثقة 
 معامل اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .11 3090. ..939 0039.9 0039.9 3.00. 063000 .2. .3.0. ..939 ..0.30 .00300 93006 0..093 حضر              

 13. 3.69. 939.0 0.39.0 30.0.. ...3. ...03. 12236 3.00. ..939 0..0.3 ...003 0..93 003600 ريف

 2. 3960. 93900 0930.0 093006 ..30. .00300 53. 0..3. ..939 0..0.3 063.00 30.9. .003.0 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.6 3.60. 939.9 0.3.00 .00309 ..30. 06..003 .56 0..3. 939.0 0.3600 0930.0 .93.0 0.3900 محافظات حضرية              

 .6 ..30. 93900 0030.0 03006. 3009. ..003.0 ... ...3. ..939 0.30.0 003090 .3.0. 0.3.00 حضر وجه بحرى 

 155 93000 ..939 .00309 03000. .300. 0..0.36 113 ...3. ..939 0.3000 0.3000 39.0. ..0030 وجه بحرى ريف 

 1. 39.0. 93906 0039.6 .6309. 3000. ..09300 1.1 ...3. ..939 .06399 0930.6 3096. 0..0.3 حضر وجه قبلي

 ..1 .3.6. 93906 093006 0..3.. 9..3. 3900.. 6.2 3.00. ..939 0.3.90 030.0. .9306 0.30.6 ريف وجه قبلي

 .. 6..93 93900 .00390 036.9. 3.00. 030.00. 26. 930.0 ..939 ...0.3 003600 30.9. ...003 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 003900 .300. 0.3000 003... 9390. .30.9 .31 .03.06. 03..6 .9300. 0.3.06 93... .3.09 .. 

1.-.4 063069 930.0 003000 003.6. 939.0 .39.0 161 0036..0 .30.. 0.3..0 0.30.6 939.. .3.00 15. 

.3-.5 0.3.09 93..0 063... 003.0. 939.0 .3... 1.. 0.30000 .3.0. .03.6. 0030.6 939.. .39.. 1.1 

50-53 003... 93..0 063.0. 00300. 939.6 .3009 2.. 0.3..00 .3..0 .030.. 003..0 939.0 93000 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 93000 ..939 ..39. 930.0 ..939 .930.90 ... ...3. ..939 93000 93000 ..939 930.6 أمى              

 . . . . 5. 936.6 939.0 ..39. 93000 939.0 .9300 يقرأ و يكتب

 
93999 6 

 2. 30.0. 93900 930.0 93606 93960 ..93.0 .2. .309. ..939 930.0 930.6 939.6 .9300 إبتدائى

 2. .93.0 93900 93060 930.9 939.0 .9300.9 13. ...3. 939.0 ..930 930.0 939.0 93000 إعدادى

 13 3.00. .93.9 3960. 93009 .93.0 93.00.0 .6 3960. 939.0 93006 93060 ..939 930.0 ثانوى عام

 .15 0..3. 93969 .9360 93000 ..939 90..936 6..12 .309. 93990 93000 930.9 93990 ..930 ثانوى فنى

 2. 3066. ...93 ...93 93.00 .9390 .930.0 12 9..3. 939.0 93000 930.0 ..939 93000 معهد بعد الثانوية

 .3. .3.0. 93900 93.00 936.6 ..939 93609.6 1.. 3060. ..939 .9300 ..930 939.0 .9300 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 3990. .9390 ...003 3.00.. 30.0. 0..0930 531 .399. ..939 .003.6 0.30.0 3909. 063909 األدنى              

 132 39.9. ..939 .093.0 ..0.30 .3.0. ..0.3.0 5.1 ..30. ..939 0.30.0 .0.3.6 ..39. 0030.9 الثانى

 15 .9300 .9390 0030.0 ..30.. 30.0. ..0.3.9 552 .300. ..939 003066 0..003 3960. ...0.3 الثالث

 .1 39.0. .9390 .0.300 093006 3000. .0..003 ..5 3000. ..939 0930.0 063.00 3960. .00300 الرابع

 166 ...3. ..939 0.30.9 03.06. .3.9. ..0930 512 0..3. 939.0 0936.0 ..0.39 930.9 0030.9 األعلى



515 
 

     (جنيهبال)المرجعية ثالثة أشهر خالل اللعاملين بأجر لمتوسط الدخل الشهري (: 7)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان
 115 .9300 6..93 630.0... .0603.0 30.0... .3.9.... .2. 3009. ...93 .6.300.. 0..003.. 063090. 00.36.0. حضر              

 11. ...3. 93.00 0063.90. 0903009 0..093. 3000.... 12236 93009 .93.9 00036.0. 0..9.3.. .66399. 3.06..6. ريف

 2. 93600 93.00 9..06.63 ...00.3 ..9.639. 00036.6. 53. ..39. 93.60 .090366. 9..90.3. 30.0..6 .00300.. مناطق عشوائية

 المنطقة
 1.2 93600 93.09 ...6.03. 03.00.. 030.0.. 063.90.. .56 ..36. 93.60 .00.309. 0063006. ...603. ..6030.. محافظات حضرية              

 .6 93600 ...93 ...003.. 0.03669 ...0693 .00300.. ... .9300 .93.0 ..90.30. 90.3960. ...0003 ...96.3. حضر وجه بحرى 

 155 .93.6 93.00 ..630... ..9930. ..6.36. .9.0360. 113 93000 93.00 0.03.90. 0903099. 0036.0. .0603.9. وجه بحرى ريف 

 1. 3.60. 93066 60003009 0030.0. ..6.630. 0..0003. 1.1 3.90. 93.00 0.3096.. 0003.60 .9.3.0. 0003.00. حضر وجه قبلي

 ..1 .306. 930.6 30.9..0. 003000 3000..6 .0300... 6.2 .360. ...93 .3.6..6. ...0003 ..6.39. 903660.. ريف وجه قبلي

 .. 0..93 .9300 003.90.. 0.3096. ...003. 003.96.. 22. 93000 0..93 ...3..9. 60.3.00 0630.0 00.30.9 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 .0.0300. .603006 09.30.0 ..0.3900 93.0. .396. .31 ...3.0. ..03... 0.3..0 06.3.0. 93.60 .396. .. 

1.-.4 .0.03000 ...309. ....3.66 .06.3... 93..0 .3090 161 ...03090 ..63..0 000300. .6..306. 93.00 .39.6 15. 

.3-.5 .0003.6. .603000 .0..3.69 .06.3.60 93... 93.0. 1.. ..0930.0 .0.3.09 6063.06 .90030.. 93.6. .30.6 111 

50-53 .0..30.0 ..030.. .09.30.. ..0.3.0. 93... 93000 2.. ....300. ..63.60 0.03900 .00.396. 93..0 93000 1.6 

 المستوى التعليمي
 51 .390. ..939 0039.0 .6300. 3900. .0.300 ... 3.00. .9390 ..0930 0.3.09 30.6. 0.39.6 أمى              

 6 93009 ...93 9..693 .03.6. 6..63 .0.3.0 5. ...3. 93906 .063.6 .06306 3.60. 0.36.0 يقرأ و يكتب

 2. 3900. ..939 .0.3.0 0..093 0..3. 0636.0 .2. 30.0. ..939 0936.6 6..063 0..3. 003006 إبتدائى

 .. .3.9. 93960 .00360 ..30.. .300. 0.3.00 11. .3.6. 939.9 ...0.3 0030.0 3060. 003000 إعدادى

 13 93.00 .93.0 003.66 03000. 03.00 ..630. .6 3.06. .9390 ...0.3 03.60. .3.0. .0.3.0 ثانوى عام

 .15 ...3. 939.0 0030.0 03.06. 3006. .0.3.0 6..12 .3.0. ..939 003.06 ...003 ...93 063.00 ثانوى فنى

 2. ..930 .9396 ..0.30 ...093 3900. ..0630 12 .309. 93900 0.3.60 0.3.60 .3.0. 003066 معهد بعد الثانوية

 .3. 3096. ..939 0.3090 ...03. 6..3. 0.30.9 1.. ..30. ..939 0036.0 ..0030 93.06 .0.390 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 11 93000 93.00 ...93... 693999. 0.36.0. 03.96.. 531 .300. 6..93 0.39.0.. 9.030.9. 0.3009. .0.0399. األدنى              

 132 0..3. 93.00 0.93906 0093000 903.60. .90309. ..5 3900. ...93 09.3009. 9003090. .00300. 0..3..0. الثانى

 16 93.09 ...93 0930.0.. 00630.0 00.3.00 ..30.... 552 .9300 93.00 030.0... 03660... ..0930. 30.0.... الثالث

 .1 3.06. 930.6 0.630.0. .0.300. ...6.93 .690300. ..5 6..3. ...93 0.3000.. 030.0... 03090.. 063.00.. الرابع

 162 6..3. 93.00 030.9... ..630... .0.3.9. .00.360. 512 .93.0 0..93 .99306.. 00030.0. 0.03600 0003600. األعلى



514 
 

     العاملين بأجراألفراد نسبة (: 8)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 115 3099. 939.0 93069 93069 939.6 930.9 21. 3000. 939.9 93000 93.06 939.6 ..930 حضر              

 13. 3.69. ..939 936.0 ..930 93909 93006 12236 30.6. 939.0 0..93 0..93 939.0 .93.0 ريف

 2. 0..3. .9390 93000 93600 939.0 .9309 53. .3.0. .9390 93.00 93600 939.0 ...93 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.2 .3.0. 939.6 ..930 .9300 ..939 93096 562 3009. ..939 .9306 .93.0 939.0 930.0 محافظات حضرية              

 .6 39.6. .9390 930.0 930.9 .9390 .9300 ... .366. 93900 0..93 .9360 939.0 ...93 حضر وجه بحرى 

 155 3.00. .9396 .93.0 ..936 .9390 ...93 113 .3.6. ..939 93.60 .9360 939.9 6..93 وجه بحرى ريف 

 1. 0..3. .93.9 93009 93669 93900 930.0 1.1 .3.0. 939.0 .9300 93.60 ..939 930.0 حضر وجه قبلي

 ..1 3.00. 0..93 930.0 93.90 93906 930.0 6.2 3006. 939.0 930.0 .93.0 939.9 93.00 ريف وجه قبلي

 .. 930.0 93.06 39.0. ..930 0..93 .93.0 26. 6..3. .9390 93090 93009 93966 936.0 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 9360. 939.6 936.. 93.60 9390. .3..0 .31 930.0 93..9 93.9. 936.. 93..0 .3009 .. 

1.-.4 93.60 939.. 93..0 9309. 939.. .3..0 161 93... 9390. 936.0 930.9 93966 .3.6. 15. 

.3-.5 93.0. 939.. 93.00 930.. 939.. .3.00 1.. 93.00 939.6 9360. 930.0 93900 .3... 113 

50-53 93.00 939.0 93... 93.0. 939.0 .3..0 2.. 93.9. 939.0 936.6 93... 93900 .3909 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 930.6 9..93 603.90. 0.3009 .06306 .0.390. ... 3000. 93.00 ..9.3.. 60300. 60360. 0003000. أمى             

 5 .300. 930.0 .600300 003909- 063.09. 0..3... 5. 3069. .9300 3.06.... .0030.- 09.309 ..30..0. يقرأ و يكتب

 2. .9300 930.0 603006.. .3.0..- 9630.0. .63.0... .2. .3.0. 9..93 .96.3.6. .9.039. 6.390. ...0063. إبتدائى

 .. ..930 ..930 9693609. ...093 0030.0. .009300 13. 3900. 93.06 0..6.3.. 063.0.. 003.6. 6.03.09. إعدادى

 13 936.0 .93.0 0..03... .603.0. 003.66. .390..6 .6 0..3. .93.6 0..6903. 0..0003 603.0. 9003000. ثانوى عام

 .15 3600. ...93 30.0.... 30.6..0 9.3000. .360..0 6..12 9..3. ..939 3600..6. .9309... ..9.3. .3.0..0. ثانوى فنى

 2. 0..93 93000 00003600 .0.369. .3.0.... 0.03609. 12 0..93 93000 006.39.0 ..06036 30.... ...0.663 معهد بعد الثانوية

 .3. .390. 93.00 3.06..9. ..96.39. ..39..0 96.3090. 1.. .3.9. 0..93 ..00.39. 6003.00. 9300.. ...63... جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 .300. 93.09 936.0 93.00 ..939 93000 531 ...3. ..939 .9300 6..93 939.0 930.0 األدنى             

 132 3.06. 939.0 .93.0 930.6 .9390 93609 5.1 ..36. 939.0 ..930 0..93 ..939 9..93 الثانى

 16 3.69. .93.9 0..93 930.0 .9396 93000 556 3000. ..939 ...93 .9360 ..939 ...93 الثالث

 11 3960. 93900 ..930 ...93 93900 ..930 ..5 3660. 939.0 ..930 ...93 ..939 ...93 الرابع

 162 3.69. ..939 930.0 93090 ..939 ..930 512 .300. 939.0 93.00 9..93 ..939 .93.0 األعلى



513 
 

     بالزراعة العامليناألفراد نسبة (: 9)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة
 الخطأ المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .11 ..39. ..936 ..939 .9399- 93990 939.0 21. 39.0. 93.00 .9390 ..939 93990 939.0 حضر              

 13. ..36. 9..93 ..930 93.66 ..939 0..93 .1223 3690. ..939 0..93 0..93 939.9 0..93 ريف

 1.. .300. 93.00 93900 ..939 939.0 93900 مناطق عشوائية
      

.2 
 المنطقة

 1.5 ..930 93009 93990 .9399- .9399 .9399 566 30.9. 93.00 939.0 93990 93996 939.6 محافظات حضرية              

 93999 93999 (omitted) 93999 2.. 3.00. .93.0 93960 93990 939.0 939.0 حضر وجه بحرى 
 

93999 6. 

 155 ..30. 93.96 .93.0 0..93 .9390 93.90 132 .0396 0..93 0..93 93.60 939.0 ...93 وجه بحرى ريف 

 1. 3.60. .93.9 9..93 939.6- 93960 .9390 1.1 ..30. 930.0 0..93 939.9 939.0 93960 حضر وجه قبلي

 ..1 .3.9. ...93 93060 93.00 93900 .9300 6.6 ...3. .9390 0..93 .93.6 939.0 9..93 ريف وجه قبلي

 .. 93.60 930.0 .9306 ...93- 93.06 6..93 22. 3000. .93.9 93000 ...93 .9390 93.09 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.60 9390. 93.09 93000 93..0 .3060 .33 9360. 93.90 9300. 93060 93.60 .3... .. 

1.-.4 93... 939.0 93.00 93.6. 9390. .3.0. 152 93.00 93909 93..9 93.66 93... .360. 15. 

.3-.5 93.0. 939.. 93... 93.0. 93..0 .3.0. 1.. 93.0. 939.9 9390. 93.99 93..9 .3... 1.1 

50-53 93... 939.. 93900 93.66 93..9 .30.0 2.. 93.60 939.. 93.96 93... 93.09 .390. 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 30.6. .93.0 .9309 0..93 ..939 93.00 ... 3009. .9390 .9300 93600 939.6 9..93 أمى              

 6 6..3. 930.6 .9306 .9399- .93.0 930.0 5. 0..3. 0..93 .9306 93000 93900 936.0 يقرأ و يكتب

 2. 3.00. ...93 .93.0 93000 93900 936.0 .2. 0..3. ..939 0..93 ..936 ..939 0..93 إبتدائى

 2. 3060. 93.00 .93.0 93.00 93900 93060 13. .3.6. 939.6 ..930 ...93 939.0 .93.6 إعدادى

 13 930.0 6..93 ..930 93.00 .93.0 .9366 .6 .306. .9390 930.6 ..936 .9396 93.00 ثانوى عام

 .15 3.09. 93960 93.60 .9300 93906 936.0 1..12 0..3. 939.9 93.00 0..93 939.6 93.60 ثانوى فنى

 2. 930.0 ..939 93000 93.00 .9396 ..930 12 .3.0. .9390 .9309 ...93 .9390 ..930 معهد بعد الثانوية

 31. .360. ..939 .9306 .9300 939.0 93090 3.. ..36. 939.0 93009 93.09 ..939 93.00 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 3000. 93.00 ..930 93.00 .9396 93090 .53 30.9. 93.90 ...93 93.90 939.0 93.66 األدنى              

 132 ...3. 93.90 93.06 0..93 93900 9..93 5.1 ..36. 0..93 .93.6 .93.6 ..939 0..93 الثانى

 15 ..36. 9..93 .93.0 93.09 .9396 0..93 556 3000. 9..93 0..93 ...93 ..939 9..93 الثالث

 .1 0..3. 93.00 0..93 ..939 ..939 93.90 ..5 3009. 0..93 93.00 ...93 ..939 .93.0 الرابع

 165 0..3. 930.9 939.0 .9399 939.0 .9390 515 3000. .93.0 93.00 .9390 939.6 0..93 األعلى



510 
 

     بالصناعة العامليناألفراد نسبة (: 00)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .11 3000. 0..93 93000 93.60 93900 .93.0 21. 36.9. 939.9 ...93 93609 939.9 .9360 حضر              

 13. 3900. 0..93 0..93 6..93 939.6 ...93 .1223 .3.0. 939.0 93000 930.0 ..939 93006 ريف

 2. 3.00. 93.00 0..93 93909 ..939 93.00 1.. ..30. .9390 93090 93600 939.0 ...93 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.5 .309. ...93 93096 93.90 .9390 93090 566 3009. 93909 0..93 ..936 ..939 93600 محافظات حضرية              

 .6 3600. 93.09 930.6 0..93 ..939 0..93 2.. .9300 ..939 ..930 0..93 939.0 .93.6 حضر وجه بحرى 

 155 .9300 0..93 .93.6 6..93 ..939 93.00 132 3600. 93906 936.0 930.0 ..939 .9300 وجه بحرى ريف 

 1. 0..3. 93009 .93.0 93900- .9390 .9390 1.1 ...3. 93900 93.60 93696 93909 93606 حضر وجه قبلي

 ..1 3.09. 0..93 93.00 .93.9 ..939 0..93 6.6 .03.0 93960 93690 930.9 939.0 930.0 ريف وجه قبلي

 .. 93.90 936.6 .93.9 ..939- .9390 93900 22. 930.0 9..93 .9300 .93.0 .9396 .93.6 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93006 9390. 930.. 93609 939.. .30.. .33 93.60 93900 9390. 93000 93.00 .3.09 .. 

1.-.4 936.. 939.. 930.9 93600 939.0 .3000 152 93.0. 93900 93.66 930.0 93..0 .3.09 15. 

.3-.5 936.9 939.. 930.6 93660 939.. .3.09 1.. 93..9 939.0 93.00 93.96 93.60 .3... 1.1 

50-53 9369. 939.. 93000 9360. 939.6 .3..0 2.. 93... 939.0 93.00 93.90 93.60 .3..6 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 .3.0. ...93 930.0 ..930 939.0 936.6 ... ...3. .93.6 93.66 93.09 93900 0..93 أمى              

 6 ...3. .9360 .9360 93.90- 93.90 .93.0 5. 3000. ..930 93.60 ..939 93900 93.00 يقرأ و يكتب

 2. .3.0. 0..93 ..930 93.09 93900 93.06 .2. .300. 6..93 93.00 .93.6 ..939 0..93 إبتدائى

 2. 3600. 93.96 .9300 ...93 93906 .93.0 13. .360. ...93 0..93 .93.0 939.9 6..93 إعدادى

 13 ..930 ..936 93000 93900- 0..93 0..93 .6 .399. 93.00 93.00 939.0 ..939 .9390 ثانوى عام

 .15 30.0. .93.9 0..93 6..93 .9390 93.06 1..12 .3.9. 93906 93.00 ...93 ..939 0..93 ثانوى فنى

 2. 930.6 93600 93.69 939.0- .9390 93960 12 30.9. 93.66 93.00 939.0 ..939 93909 معهد بعد الثانوية

 3.. 3000. 93.00 939.0 939.6 ..939 93909 جامعى فأكثر
      

.31 
 ُخميس الثروة

 11 .300. 93.06 930.0 93.00 93960 ..930 .53 .360. 93906 ..936 930.0 939.0 93696 األدنى              

 132 6..3. 0..93 93009 93.00 .9390 .93.0 5.1 ...3. .9390 936.0 .9306 939.0 936.9 الثانى

 15 3.00. .93.0 .93.0 ...93 93900 93.00 556 3.90. 93900 ..936 93060 ..939 936.0 الثالث

 .1 3909. ...93 .93.0 .93.0 .9390 .93.0 ..5 30.0. .9390 936.0 ..930 939.6 ..936 الرابع

 165 39.0. ...93 93.60 .9396 ..939 6..93 515 .360. 93900 936.0 930.0 939.6 93006 األعلى



510 
 

     بقطاع الخدمات العامليناألفراد نسبة (: 00)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .11 36.9. ..939 ...93 93009 93900 936.0 21. 3660. ..939 ...93 6..93 939.9 0..93 حضر              

 13. ..30. .9390 93090 .93.6 939.6 930.0 .1223 .3.9. 939.6 93.00 93.00 ..939 9..93 ريف

 2. 3.00. 93909 93069 ..936 ..939 930.6 1.. ...3. 0..93 93.06 93.06 939.0 ...93 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.5 ..30. 93900 93600 93000 .9390 .9300 566 3006. .9390 .93.0 93.00 ..939 93.00 محافظات حضرية              

 .6 3600. 93.96 930.6 930.0 ..939 0..93 2.. 3.00. 0..93 93.00 93.00 939.0 93.00 حضر وجه بحرى 

 155 93090 93900 .9300 930.9 .9390 .9309 132 ..30. .9390 ...93 93.69 939.0 93.00 وجه بحرى ريف 

 1. .3.0. 93900 ..39. .9360 .9390 .9300 1.1 3.99. 93.00 ...93 ...93 ..939 93.09 حضر وجه قبلي

 ..1 .3.0. 93.00 930.6 .93.6 93900 93.60 6.6 3090. ...93 0..93 93.90 939.0 .93.0 ريف وجه قبلي

 .. 93000 93.00 .399. 930.9 0..93 0..93 22. 93.09 .93.0 0..93 0..93 939.0 93.00 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93909 939.0 939.. 93960 93.6. .3999 .33 939.0 93900 -939.0 93.0. 93... .3.60 .. 

1.-.4 93.60 939.0 93..6 93.00 93900 .3066 152 93069 93900 93.60 93000 93.90 .3000 15. 

.3-.5 93... 939.. 93.99 93.60 939.. .309. 1.. 936.0 9390. 93000 93... 93960 .3.90 1.1 

50-53 93.6. 939.0 93..0 93.90 939.. .3..6 2.. 93000 93900 930.9 93606 939.0 .3.0. 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 .3.6. 93.60 93099 ...93 939.9 .93.6 ... .390. 939.0 0..93 93000 .9390 936.6 أمى              

 6 .9300 ..936 .9369 93900- 6..93 .93.6 5. 3.00. 93.00 930.0 .9300 93900 936.0 يقرأ و يكتب

 2. 93000 93.00 .9300 93.60 93909 930.6 .2. 3000. 93900 93.00 ..936 ..939 93600 إبتدائى

 2. ...3. .93.0 .93.9 93.09 .9390 93000 13. .300. .9390 ...93 93009 939.0 93606 إعدادى

 13 ..930 93.00 0..93 0..93 93.60 .9300 .6 39.9. ..939 .9300 936.6 .9390 0..93 ثانوى عام

 .15 .3.0. 0..93 93060 .93.0 93906 0..93 1..12 .3.0. ..939 .9360 93060 ..939 ..936 ثانوى فنى

 2. 936.0 930.0 9..93 ..939- 93906 93909 12 3690. 93.99 ...93 .9300 93969 93000 معهد بعد الثانوية

 31. 3.00. .93.0 ...93 .9396 939.0 ...93 3.. .300. 93906 93000 93000 939.0 93090 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 30.0. 0..93 0..93 .9390 93909 .93.0 .53 ..30. ...93 .93.6 93900 ..939 0..93 األدنى              

 132 3.00. ...93 ..930 93.00 93900 .9309 5.1 36.9. ...93 .93.9 0..93 939.0 93.66 الثانى

 15 ...3. 93.00 93066 ...93 .9396 .9300 556 3.06. ...93 .93.0 93.60 ..939 ...93 الثالث

 .1 39.0. 93900 .93.6 93000 93906 .9360 ..5 ..30. .9390 .93.6 0..93 ..939 0..93 الرابع

 165 3990. 939.6 .9309 .93.0 ..939 .9300 515 0..3. .9390 93.00 .93.0 939.0 93.99 األعلى
  



51. 
 

     بالقطاع الخاص العامليناألفراد نسبة (: 04)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 أعلىحد  حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .11 ..30. 93966 .93.0 ..930 93900 .9360 .2. 3600. 939.0 930.0 930.0 939.6 93006 حضر              

 13. 0..3. 93906 .93.0 936.0 ..939 93609 12236 .309. ..939 .9300 93000 93990 930.0 ريف

 2. .366. ...93 93000 0..93 93.90 93.00 53. 3.90. 939.0 930.6 93000 ..939 .9300 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.6 .3.0. 93900 .9300 93609 .9390 .93.6 .56 3.69. ..939 .9300 ..930 939.9 .9300 محافظات حضرية              

 .6 ...3. 93.96 93009 93.09 .9390 930.9 ... 6..3. 939.0 ..930 93006 ..939 93000 حضر وجه بحرى 

 155 930.0 939.9 .9360 ..930 .9390 93690 113 3000. 939.6 .9300 930.0 939.0 93006 وجه بحرى ريف 

 1. .3.9. 93.00 93000 .9390 93.99 93.00 1.1 .3.0. 939.0 .9309 0..93 ..939 ..930 حضر وجه قبلي

 ..1 .3.0. 93900 ..930 93660 .9390 93.09 6.2 .3.0. 939.0 ..930 93060 ..939 .9300 ريف وجه قبلي

 .. ..936 .9300 93009 ..939- 93.00 93.00 22. ..930 ..939 .9309 0..93 ..939 .9300 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 9300. 93990 930.. .399. 93990 930.. .31 
      

.. 

1.-.4 930.. 93990 930.0 93009 939.9 .3.0. 161 93.09 939.0 93.9. 9300. 9390. .300. 15. 

.3-.5 930.0 939.0 9309. 93000 939.. .3.9. 1.. 93000 9390. 93096 936.. 939.. .3.0. 1.1 

50-53 93.00 939.0 93.60 930.. 939.. .3..9 2.. 930.. 93900 930.6 93000 93906 .3.00 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 0..3. 936.6 0..93 ..939- 939.0 .9396 ... 0..3. .93.0 0..93 .9390 ..939 93900 أمى              

 6 ...3. 930.0 930.9 ..939- 6..93 93006 5. 39.0. 93.00 .93.0 939.0 93960 .93.6 يقرأ و يكتب

 2. 930.0 ...93 ...93 93900 93969 0..93 .2. .306. 0..93 9..93 93900 939.0 93900 إبتدائى

 2. 3900. .93.0 93.00 93900 93900 93.60 11. .306. 0..93 .93.0 .9390 939.0 0..93 إعدادى

 13 6..93 .9300 .9369 939.6 93.00 0..93 .6 93009 93.09 93.60 .9390 93900 93.09 ثانوى عام

 .15 .3.0. 93.96 930.9 .93.0 93906 ..930 6..12 30.0. 93900 .93.9 93.00 939.0 0..93 ثانوى فنى

 2. 0..93 939.6 93009 6..93 93960 .9300 12 30.0. ...93 930.0 .93.9 93900 9..93 معهد بعد الثانوية

 .3. 3.00. ..939 930.0 ..930 939.0 .9300 1.. .309. .9396 93099 .93.0 ..939 93006 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 .3.0. .9390 .9300 93.00 93900 93000 531 ..30. 939.6 93006 93000 939.0 930.0 األدنى              

 132 39.9. .9390 93060 93.96 .9390 .93.0 ..5 9..3. 939.0 930.6 ..930 939.0 93000 الثانى

 15 .390. 939.6 93096 93000 .9390 .93.9 552 30.0. 939.0 930.9 93000 ..939 .9300 الثالث

 .1 93000 .9390 93.00 93000 .9390 93600 ..5 .3.0. ..939 ..930 .9309 939.0 .9300 الرابع

 166 0..3. 0..93 .9300 .93.9 .9390 93.00 512 .3.0. 939.0 ..930 93.00 939.9 .93.0 األعلى
  



515 
 

     لحسابهم الخاص وأصحاب األعمال العامليناألفراد نسبة (: 03)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53ثقة  فترة

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 115 .3.0. 93.00 93906 93.09 939.0 .9390 21. 30.0. 93900 6..93 0..93 939.0 93.00 حضر              

 13. ..930 93.00 93.06 .9390 939.0 9..93 12236 3000. 93.90 .93.6 6..93 939.0 93.06 ريف

 2. 0..3. ..930 93.00 0..93 939.9 93.69 53. ..39. .93.0 ...93 .93.0 939.0 93.69 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.2 3600. ..930 93.90 .9390 939.0 93900 562 ..30. ...93 .93.0 ...93 939.0 93.06 محافظات حضرية              

 .6 .9300 93009 93.06 ...93 ..939 93900 ... 0..3. 0..93 0..93 93.00 939.0 .93.0 حضر وجه بحرى 

 155 93090 93.66 93.09 93900 939.0 .9390 113 .3.0. .9390 9..93 .93.0 939.0 93.09 وجه بحرى ريف 

 1. .390. 93600 93.06 ..939 93900 .9390 1.1 .300. 6..93 .93.9 93.09 ..939 93.09 حضر وجه قبلي

 ..1 .93.0 .93.0 93.00 93900 ..939 93.06 6.2 .360. 0..93 0..93 .9390 939.0 93.90 ريف وجه قبلي

 .. 93.96 ..936 93.00 939.6 93900 .9390 26. .93.0 93.09 ...93 ...93 ..939 ...93 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 9390. 939.0 939.0 93..0 93.00 93000 .31 93900 93900 -939.0 9390. 930.. .30.0 .. 

1.-.4 93..9 939.. 939.. 93.00 93.90 .36.. 161 9390. 939.9 939.9 93..6 93.00 .3... 15. 

.3-.5 93.60 939.6 939.6 93..0 93906 .3... 1.. 9390. 939.. 939.. 93.0. 93.6. 93000 113 

50-53 93... 939.0 939.0 93.09 9390. .30.0 2.. 93.60 939.. 939.. 93..0 93.6. 93..0 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 .93.6 939.0 39.0. 93000 939.0 93006 ... 6..3. 939.0 93006 930.9 ..939 .9300 أمى              

 5 93.00 ...93 9..3. .9360 0..93 93000 5. 93000 93900 ..39. ..930 93906 ..930 يقرأ و يكتب

 2. 0..93 .9390 93000 .9300 939.0 930.0 .2. ..30. 939.0 930.0 ..930 939.0 93000 إبتدائى

 .. 93000 939.0 39.0. 93090 939.0 93069 13. 3.00. 939.0 930.6 930.0 939.0 93000 إعدادى

 13 930.9 .9390 .390. 930.0 93900 93006 .6 ..39. 939.0 ..930 930.0 939.0 93090 ثانوى عام

 .15 3.00. 93960 6..93 .9369 93900 93600 6..12 ...3. ..939 .9309 93060 939.9 93000 ثانوى فنى

 2. .3.6. 93.06 93600 0..93 ...93 ..930 12 3.90. 93900 930.0 93.90 .9390 93.00 معهد بعد الثانوية

 .3. .300. 6..93 93006 93.96 93906 93.06 1.. 3.00. 939.0 ...93 .9360 939.0 93609 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 3990. ...93 93.06 93900 93909 ...93 531 3.90. 0..93 ...93 ..939 939.0 93.99 األدنى              

 132 ...3. ...93 ...93 ..939 939.0 939.6 5.1 .300. 0..93 0..93 ...93 ..939 93.06 الثانى

 16 93.00 93.06 93.69 93900 939.0 .93.9 556 3090. .93.9 93.09 93.00 ..939 93.99 الثالث

 11 93096 ...93 .93.0 939.0 939.9 .9390 ..5 30.0. ...93 93.00 ...93 939.0 93.00 الرابع

 162 93009 93.90 .9390 ..939 939.0 .9390 512 3096. 93.99 0..93 .93.0 939.0 .93.0 األعلى
  



5.0 
 

     لدى األسرة بدون أجر العامليناألفراد نسبة (: 02)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 115 3.60. .9309 93906 93999 939.0 939.0 21. 3009. 0..93 .9390 ..939 93990 939.6 حضر              

 13. .300. 9..93 93.00 93.06 939.0 ...93 12236 ...3. 93.90 ...93 .9390 ..939 .93.9 ريف

 2. 3.06. ..930 93.96 ..939- 939.6 ..939 53. ..30. 93000 939.0 .9399- 939.9 939.0 مناطق عشوائية
 المنطقة

 1.2 .300. 93.99 93909 93990- 939.0 ..939 562 ..30. .93.9 93906 ..939 93990 939.0 محافظات حضرية              

 .6 ...3. .9300 93960 ..939- ..939 939.0 ... 3.00. ...93 93906 93990 ..939 ..939 حضر وجه بحرى 

 155 3060. 0..93 93.09 ...93 .9390 93.06 113 3.06. .93.0 ...93 93966 939.0 93900 وجه بحرى ريف 

 1. .3.6. .93.9 9..93 939.6- 93960 .9390 1.1 3090. .9300 93900 93990 939.0 ..939 حضر وجه قبلي

 ..1 .300. ...93 93000 ...93 .9390 930.6 6.2 ...3. .93.0 0..93 939.0 939.6 .93.9 ريف وجه قبلي

 .. .93.6 930.0 .9306 ...93- 93.06 6..93 26. .3.0. 93.60 93.06 .9390 93900 93.00 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.60 939.. 93.00 93..0 93..6 .390. .31 9309. 93..0 93.6. 93.0. 93.06 .300. .. 

1.-.4 93... 939.. 9390. 93..0 93.90 .30.0 161 93... 93900 93.0. 93... 93.00 .30.. 15. 

.3-.5 9390. 93990 939.0 93969 93... .30.0 1.. 93.00 939.0 9390. 93.96 93.0. .39.0 113 

50-53 939.0 9399. 93990 939.. 93.09 .3996 2.. 93..9 939.0 939.. 93.00 93..0 .3..0 1.6 
 المستوى التعليمي

 51 .396. 93.60 0..93 93.96 93900 ...93 ... 30.0. 93.00 ...93 .9390 ..939 93.00 أمى              

 5 930.9 930.9 930.6 6..93 93.00 93.09 5. 39.0. .93.0 93.00 939.9 ..939 ...93 يقرأ و يكتب

 2. 930.0 930.6 ...93 939.6 93909 0..93 .2. 3.00. 9..93 .93.0 .93.0 939.0 93.99 إبتدائى

 .. ..39. .9300 93.60 939.6 .9390 93900 13. 30.6. 93.06 93.90 9..93 939.0 93.00 إعدادى

 .6 30.0. 0..93 0..93 93900 93900 93.66 ثانوى عام
      

13 

 .15 93000 93.00 93.09 93909 939.0 93.99 6..12 .309. 93900 93.66 0..93 ..939 .93.0 ثانوى فنى

 2. 930.0 93000 .93.0 .9390 .9396 0..93 12 3.00. 93.09 93.60 ..939 939.0 93900 معهد بعد الثانوية

 .3. ...3. 0..93 93900 939.0 939.0 93900 1.. 3.90. 0..93 9..93 0..93 ..939 93.60 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 11 30.0. .93.0 93006 ...93 .9396 ...93 531 .300. ...93 6..93 93900 939.0 .9390 األدنى              

 132 0..3. .93.0 0..93 93.00 93900 93.00 5.1 ..30. .93.0 0..93 93900 939.0 93900 الثانى

 16 3000. 93.96 930.0 ...93 .9396 93.00 556 ...3. ...93 93900 93900 ..939 ..939 الثالث

 11 3.00. .9300 93.69 ..939 939.0 93900 ..5 3.00. 0..93 .93.9 .9390 939.6 939.0 الرابع

 162 30.9. .9306 .93.9 93990 939.6 93906 512 .3.6. .93.0 ..939 939.6 ..939 .9390 األعلى
  



5.1 
 

     (35-05التعليم األساسي قبل إكمال )المتسربين من التعليم نسبة (: 05)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 .3.0. 93900 ...93 .93.0 939.0 .93.0 ..126 ...3. 93909 6..93 93.00 ..939 .93.0 حضر              

 25.6. 3.69. .9390 ...93 93.00 ..939 ...93 2152. 3.90. 93900 .93.0 93.00 939.9 0..93 ريف

 635 3.69. ...93 0..93 93906 ..939 9..93 .1. 3660. 93.00 93.96 93909 939.0 93.00 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.1 3060. 93906 .93.0 93.09 939.0 ...93 123.5 0..3. 93900 6..93 .93.0 ..939 ...93 محافظات حضرية              

 6.1 .390. 93.00 93.09 939.0 939.0 0..93 526 3.69. 9..93 0..93 .9390 ..939 ...93 حضر وجه بحرى 

 .12.3 3.00. .9390 93.00 93.09 939.0 .93.6 .1261 ..36. .9396 6..93 93.60 ..939 .93.0 وجه بحرى ريف 

 53. ...03 93.00 93.90 939.0 939.0 .93.0 1.. .300. 0..93 .93.9 .9390 939.9 .93.0 حضر وجه قبلي

 12531 ...3. 93960 93.00 ...93 ..939 93.00 12113 ..30. 93900 .93.0 9..93 939.6 .93.6 ريف وجه قبلي

 16. ...3. 0..93 .93.6 93900 .9390 .93.0 55. 93699 93.00 93.00 .9390 939.6 0..93 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93... 939.. 9390. 93..6 93900 .3.0. 12311 93.60 939.0 93..0 93.00 9390. .30.0 12135 

1.-.4 93.00 939.. 93... 93... 93900 .30.9 .23.3 93.99 939.. 93..0 93... 93906 .30.0 .232. 

.3-.5 93..0 939.0 93.0. 93.90 9390. .3000 1213. 93.9. 939.. 93..6 93..0 93966 .3..6 12.56 

50-53 93... 939.0 93.09 93.60 9390. .3.09 21. 93.96 939.0 93..0 93... 9396. .3..0 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. ...3. 93.09 .9366 ...93 ..939 930.9 ... 3009. .93.9 0..93 939.0 ..939 ..939 أمى              

 .. ...3. 936.0 ..930 939.0- 0..93 ...93 .. 3.00. 93000 0..93 93990- 93900 93.90 يقرأ و يكتب

 1.. 0..3. .93.0 ..930 0..93 939.0 ...93 55. 30.0. ...93 93.90 .9390 ..939 939.0 إبتدائى

 .2. .369. 93.60 930.0 .93.6 93900 0..93 6.6 3.60. 0..93 93.90 .9390 939.6 ..939 إعدادى

 516 930.0 93060 93600 939.0 .93.0 ...93 12. 0..93 93.00 0..93 939.0 939.0 93909 ثانوى عام

 .1215 3060. 93.00 .93.9 0..93 .9390 ...93 23.2. .306. 0..93 ...93 .9396 ..939 93900 ثانوى فنى

 ..1 0..3. 93.60 93.00 ..939 ..939 93900 معهد بعد الثانوية
      

165 

 ..1 .300. .93.0 93966 ..939- 939.9 ..939 .1231 36.6. 93.06 93900 939.6 ..939 ..939 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 30.9. 939.9 93.90 0..93 939.0 ...93 1.. .3.0. 93900 93.00 ...93 ..939 .93.0 األدنى              

 121.5 3060. .9396 6..93 ...93 939.6 93.00 .15 .390. 939.6 0..93 93.96 939.0 .93.0 الثانى

 12165 3.06. 93960 .93.0 93.00 939.0 0..93 1.2 3090. 939.6 ...93 ...93 939.0 .93.9 الثالث

 .1211 .3.0. 93909 93.00 .93.0 939.0 93.60 ..123 ..36. 93900 .93.6 ...93 ..939 ...93 الرابع

 3..12 3906. .93.9 93906 93960 93990 93909 1..12 ..30. 0..93 9..93 93960 ..939 93900 األعلى
  



5.. 
 

     (35-05)الراغبين في الهجرة الشباب نسبة (: 06)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 ..126 0..3. .93.9 0..93 939.0 939.9 93900 .1252 ..39. ..939 .93.0 0..93 939.0 93.00 حضر              

 6..2. 0..3. 9..93 93900 .9396 93990 939.0 3..2. ..39. 93900 ...93 93.00 939.0 93.06 ريف

 631 6..3. 93.00 93906 939.0 93990 ..939 ... 3.00. 93.00 93.00 .9390 ..939 93.00 مناطق عشوائية
 المنطقة

 12332 ..30. ...93 93.09 93900 ..939 0..93 115 39.9. ..939 93.00 9..93 939.0 93.00 محافظات حضرية              

 ..6 3000. 0..93 939.6 ..939 ..939 .9390 561 3669. .93.0 93.00 .93.6 ..939 6..93 حضر وجه بحرى 

 ..122 ...3. 0..93 939.9 93909 93990 93900 125.3 .3.0. .9396 ...93 93.69 939.0 93.00 وجه بحرى ريف 

 ... 36.6. .93.0 ..939 939.9 939.6 93909 5.. ...63 .93.0 93.00 .93.9 93906 .93.0 حضر وجه قبلي

 .12.6 3000. 93.09 ...93 ..939 939.0 .93.9 12326 .306. 939.0 9..93 0..93 ..939 0..93 ريف وجه قبلي

 6.. 930.6 0..93 .9390 939.0 939.0 93900 ... 93006 .93.0 .93.0 .93.0 939.0 .93.0 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.90 939.6 93..0 93.09 939.6 .3066 151 93900 939.. 93960 93... 93..0 .3.6. 1.. 

1.-.4 93.00 939.0 93..9 93... 93900 .3..0 .23.3 9390. 93990 939.0 93... 93.99 .3900 .232. 

.3-.5 93... 939.. 93..0 93.9. 9396. .300. 1213. 93960 93990 93900 939.0 93..0 .3.00 12.56 

50-53 93..0 939.. 93.09 93.00 9390. .30.. 21. 93900 93990 9390. 939.0 93..0 .3.0. 12.3. 
 المستوى التعليمي

 5..       ...       أمى              

 ..       ..       يقرأ و يكتب

 5.. 93066 93996 93000 ..930 93996 .9300 ... .300. ..939 93900 930.0 ..939 93000 إبتدائى

 ..2 .360. ..939 936.0 .9300 ..939 93006 ..5 0..3. .9390 93009 .9300 939.0 ..930 إعدادى

 536 39.6. .93.0 0..93 ..939 939.0 .93.9 .1. ..39. 93.00 93.00 ..939 ..939 0..93 ثانوى عام

 121.1 3066. 6..93 ..939 93900 .9399 93900 ..23. .360. ...93 93900 939.0 93990 939.0 ثانوى فنى

 165 3900. 93000 93909 .9399 939.0 939.9 ..1 39.0. 93006 93900 .9399 ..939 939.0 معهد بعد الثانوية

 ..1 3900. 93.00 939.0 93990 93990 939.6 .1231 3009. 93.09 ..939 93990 93990 939.0 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 1.1 3006. 6..93 93906 ..939 93990 939.0 .21 .3.0. .9390 .93.6 93.00 ..939 6..93 األدنى              

 .1211 ..36. 93.06 .9390 93900 939.9 93960 ..1 3009. ..939 0..93 93.90 939.0 93.09 الثانى

 121.6 ..30. 93.66 9..93 93906 939.0 .9390 .16 .309. 939.0 .93.0 ...93 939.0 93.09 الثالث

 12151 ..30. .93.0 93900 .9390 ..939 939.6 .1235 3090. 93960 .93.0 ...93 939.0 .93.6 الرابع

 ...12 3.00. 93900 93.09 93900 ..939 0..93 12112 0..3. 93900 93.00 93.00 939.0 ...93 األعلى
  



5.5 
 

     (35-08)الذين هاجروا وعادوا الشباب نسبة  (:07)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 ...12 .300. 93.00 ..939 .9399 .9399 939.9 ...12 3006. .93.0 ..939 ..939 93990 ..939 حضر              

 2.21. .3.6. 0..93 93996 .9399 .9399 .9399 2.12. 3006. .93.0 939.0 ..939 93990 939.9 ريف

 516 .3.0. 936.9 939.0 .9399- 93990 .9399 .3. 3.06. ...93 939.0 93996 93990 ..939 مناطق عشوائية

 المنطقة

 12. 30.0. 93.00 939.6 93990 93996 939.6 ... ...3. 93.60 ..939 939.9 93996 ..939 محافظات حضرية              

 5.1 93.60 93009 ..939 93999 .9399 93996 .6. 30.0. ...93 93900 939.9 93990 ..939 حضر وجه بحرى 

 12.51 3.09. 936.0 93996 .9399- .9399 .9399 12.26 30.0. .93.0 93900 939.9 93996 ..939 وجه بحرى ريف 

 11. 3000. ...93 93900 93990- ..939 939.0 حضر وجه قبلي
      

..1 

 ...12 39.6. 93000 .9399 93999 .9399 93990 ... ..30. 0..93 .9390 939.6 .9399 939.0 ريف وجه قبلي

 33. 93.90 930.0 93990 .9399- .9399 .9399 62. 93.00 ...93 939.9 .9399- 93996 93990 محافظات الحدود

 الفئات العمرية

              15-10 

              1.-.4 939.. 9399. 93996 939.. 93.00 .3.0. .23.3 93990 9399. 9399. 9399. 93.00 .3900 .232. 

.3-.5 9390. 93990 939.. 9396. 93.66 .3.0. 1213. 93990 9399. 9399. 939.6 93..0 .3600 12.56 

50-53 939.. 93990 939.. 9390. 93.90 .30.. 21. 93990 9399. 93999 9399. 9309. 930.0 12.3. 

 المستوى التعليمي

 213 3.00. 93.60 93906 939.0 939.9 ..939 .5. 30.0. .93.0 ...93 ...93 ..939 93.60 أمى              

 .. .399. ..930 .93.9 .9399- 939.6 93900 5. 3069. 93090 93.09 93999 93960 0..93 يقرأ و يكتب

 66. 3.00. 93.06 93960 939.0 ..939 93900 25. 3609. .9390 ...93 6..93 939.6 93.66 إبتدائى

 .53 30.0. 0..93 .9396 939.6 93990 93900 .1. 36.0. .9390 .93.0 93.96 ..939 .93.0 إعدادى

 166 3.00. 93.09 93.00 .9390 ..939 0..93 1.1 ...3. 93.90 9..93 ...93 ..939 0..93 ثانوى عام

 .1261 ...3. ...93 ..939 93900 93990 .9396 126.6 3060. .9390 .93.0 0..93 939.0 .93.6 ثانوى فنى

 156 3.90. 93.60 .93.6 93909 939.0 93.96 123 3060. 93.06 ...93 93.60 ..939 0..93 معهد بعد الثانوية

 125 .300. 93.90 .93.0 9..93 939.6 .93.0 12332 .390. .9396 .93.0 0..93 939.9 0..93 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة

 1.. ...93 .93.9 93990 .9399- .9399 .9399 6.1 .366. .93.0 ..939 93996 93996 939.0 األدنى              

 ..1 .9300 93000 .9399 .9399- .9399 .9399 256 .3.6. 93.00 .9390 ..939 93990 ..939 الثانى

 ..1 .300. 93009 939.0 .9399- 93990 .9399 251 30.0. 93.60 .9390 ..939 .9399 ..939 الثالث

 152 ..930 93009 .9399 93999 .9399 .9399 63. 3090. 93.00 939.0 93990 93990 939.0 الرابع

 .1232 0..3. .93.9 ..939 93990 93990 ..939 1.6 .3.0. 6..93 93900 939.6 .9399 93909 األعلى
  



5.4 
 

     اإلنترنت ونستخدملذين ينسبة الشباب ا(: 08)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 أعلىحد  حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 03900 ..939 930.0 0..93 939.0 93.00 12611 .63.9 .9396 93090 93.09 939.9 93000 حضر              

 25.6. 3.66. 93900 9..93 939.0 93990 93900 21.1. 3090. 93900 9..93 0..93 ..939 .93.0 ريف

 .63 .0396 .93.0 93.09 0..93 939.0 93.00 .1. 3.99. 0..93 ...93 93.00 939.0 93.06 مناطق عشوائية
 المنطقة

 ..123 0..03 ..939 930.0 93.00 ..939 93009 123.5 03.00 93960 93000 93006 939.0 930.0 محافظات حضرية              

 6.1 .3.0. 6..93 93.90 .93.0 ..939 93.00 .52 3.00. 93900 930.0 93.00 939.0 .93.6 حضر وجه بحرى 

 12.32 .3.6. 93.90 ...93 93906 ..939 93.90 12616 3960. 93900 0..93 .93.6 939.6 93.06 وجه بحرى ريف 

 1.. 63.00 .93.0 93.00 .93.9 93909 93.99 1.. 03606 ...93 .93.0 0..93 93900 .93.9 حضر وجه قبلي

 12533 3699. ...93 .93.9 93900 ..939 93909 .1213 3.00. 93900 0..93 93.60 ..939 .93.9 ريف وجه قبلي

 16. ..930 .93.9 0..93 93900 939.0 .93.6 .5. 93.99 93.00 ...93 .93.9 939.9 .93.6 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93..6 939.0 93..0 93..0 93960 .3999 123.1 93... 939.0 93..0 93.0. 9390. .390. 1213. 

1.-.4 93... 939.0 93.0. 93.0. 93900 .300. .2321 93... 939.0 93.9. 93.6. 93960 .3060 .2325 

.3-.5 93.60 939.9 93..9 93.90 939.0 .300. 1213. 93.0. 939.0 93... 93... 93.9. .3.06 12.5. 

50-53 93.90 939.. 93.6. 93.06 93.96 .3000 2.1 93..9 939.0 9390. 93.09 93..0 .390. 12.33 
 المستوى التعليمي

 93999 93999 93999 (omitted) 5.. ...3. ..930 939.0 .9399- 93990 ..939 أمى              
 

93999 ... 

 93999 93999 93999 (omitted) يقرأ و يكتب
 

93999 .. (omitted) 93999 93999 93999 
 

93999 .. 

 2.. 93000 .399. 93990 .9399- .9399 .9399 .5. .3.0. 0..93 93900 939.9 939.9 939.0 إبتدائى

 .6. ..930 93.90 93990 .9399- .9399 93990 6.6 3060. 93.00 93900 ..939 ..939 ..939 إعدادى

 515 .9360 .9366 939.0 .9399- .9399 ..939 12. .3.0. .9309 93960 93999 ..939 939.0 ثانوى عام

 12153 .369. .9300 93990 93999 .9399 93990 ..23. 30.0. ...93 .9390 939.9 93990 ..939 ثانوى فنى

 93999 93999 93999 (omitted) ..1 93.66 93600 ..939 .9399- 93996 939.9 معهد بعد الثانوية
 

93999 165 

 1.1 .3.9. 93.99 ..939 93990 93990 ..939 12311 3.90. 93.00 939.0 ..939 93996 939.0 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 12315 3.00. .93.6 93900 939.0 93990 ..939 ... ...3. 0..93 ...93 939.6 939.0 93.90 األدنى              

 ..121 .3.0. 93.09 93.90 93900 ..939 93900 151 3.60. 6..93 93.69 93.99 939.0 9..93 الثانى

 .1216 .399. 0..93 0..93 .9390 939.0 93.90 1.6 3.00. 93900 .93.0 .93.0 939.0 0..93 الثالث

 12113 .309. .9390 .93.6 .93.0 ..939 ...93 123.3 0..3. 93966 93.60 .93.0 ..939 ...93 الرابع

 12.11 ..30. 93900 93000 .93.0 939.0 .9300 12.11 9..3. 93900 93009 93000 939.0 .9300 األعلى
  



5.3 
 

     ةالتطوعينشطة في األين نسبة الشباب المشارك(: 09)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
 % 53فترة ثقة 

 أثر تصميم العينة معامل اإلختالف
 العدد

 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة
معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف
 أثر تصميم العينة

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد

 المكان
 12613 .3.6. 93.09 93906 939.6 93990 .9390 12611 0..3. 0..93 93900 939.6 .9399 93909 حضر              

 25.6. 30.0. .93.6 ..939 ..939 .9399 ..939 21.1. 3900. 93.60 .9390 ..939 93990 ..939 ريف

 .63 36.0. 93.06 .9390 939.0 939.9 939.0 .1. ...3. .93.0 ..939 939.0 939.6 93900 مناطق عشوائية

 المنطقة
 ..123 .3.0. ...93 93900 ..939 93990 939.0 123.5 ..36. .93.0 93906 939.6 93990 .9390 محافظات حضرية              

 6.1 ..30. .93.0 939.0 ..939 939.0 93900 .52 0..3. ...93 93900 939.9 ..939 93900 حضر وجه بحرى 

 12.32 3.69. 93.90 939.0 939.9 93990 939.0 12616 ...3. 93.90 .9390 ..939 93996 939.0 وجه بحرى ريف 

 1.. 3090. 93000 93900 .9399 939.0 939.0 1.. .360. 93.00 .9390 93990 93990 ..939 حضر وجه قبلي

 12533 3600. 93.06 939.0 93990 93990 939.6 .1213 .3.0. .93.0 93906 939.0 93990 ..939 ريف وجه قبلي

 16. .93.0 0..93 93906 ..939 93990 939.0 .5. 93.90 0..93 93900 939.0 ..939 939.0 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 939.. 9399. 939.0 93900 93..0 .309. 123.1 939.6 93990 939.. 939.0 93.0. 9300. 1213. 

1.-.4 939.0 93996 939.6 93900 93.6. .3.00 .2321 939.. 93990 939.. 9390. 93.6. .3.6. .2325 

.3-.5 93909 9399. 939.6 93900 93..0 .3..0 1213. 939.6 93990 93990 939.. 93.09 .3.0. 12.5. 

50-53 939.. 9399. 939.0 93906 93..0 .3... 213 939.. 93996 939.. 939.0 93.0. .3.0. 12.33 

 المستوى التعليمي
 93999 93999 (omitted) 93999 أمى              

 
93999 ..5 93999 (omitted) 93999 93999 

 
93999 ... 

 93999 93999 (omitted) 93999 .. 9..3. 93009 9..93 .9399 .9390 0..93 يقرأ و يكتب
 

93999 .. 

 2.. ...3. 93090 939.0 93999 93996 ..939 .5. 30.9. 93.60 .9390 939.9 ..939 93960 إبتدائى

 .6. 30.0. .93.0 .9390 93909 ..939 ..939 6.6 30.0. 93.00 0..93 93906 939.9 6..93 إعدادى

 515 .300. .9390 ..930 ...93 ..939 ...93 12. 0..3. 93960 ..930 93090 ..939 93066 ثانوى عام

 12153 3609. 6..93 0..93 939.0 ..939 .93.9 ..23. 3066. 939.6 93.00 6..93 ..939 93.69 ثانوى فنى

 165 ...3. 93.00 0..93 ...93 .9390 93.00 ..1 0..3. 0..93 .9300 93.90 93900 .93.0 معهد بعد الثانوية

 1.1 3.00. 93900 ..930 93006 ..939 ..930 .1231 .396. 939.0 0..93 .9360 939.9 93609 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 12315 93006 .93.0 ..939 .9399 .9399 93990 ... .309. ...93 ..939 93990 93990 939.9 األدنى              

 ..121 .300. .93.0 939.0 ..939 93996 ..939 151 ..30. .93.0 ..939 ..939 93990 ..939 الثانى

 .1216 39.6. 93.00 ..939 93990 93990 939.0 1.6 .300. 0..93 .9390 939.9 93990 939.0 الثالث

 12113 9..3. 0..93 93900 ..939 .9399 ..939 123.3 3000. .93.6 939.0 939.0 93990 .9390 الرابع

 12.11 3690. 93.60 .9396 ..939 93990 93906 3..12 3000. 93.66 93960 939.0 93990 .9390 األعلى
   



5.0 
 

     ةعياجتممجموعات تؤدي أنشطة إنسبة الشباب المشاركين في (: 40)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 .3.0. 6..93 93909 939.0 93990 939.0 ..126 030.0 93.00 .9390 93900 ..939 ..939 حضر              

 25.6. .3.6. 6..93 ..939 93990 .9399 93990 2152. .3.0. 0..93 .9390 ..939 93990 ..939 ريف

 .1. .9360 .9360 93996 .9399- .9399 .9399 مناطق عشوائية
      

635 
 المنطقة

 123.1 .399. 93.00 93906 939.0 939.9 939.6 123.5 03000 ...93 ...93 .9390 939.0 ..939 محافظات حضرية              

 6.1 3900. .9300 ..939 .9399 93990 93990 526 30.0. 930.0 .9390 93990 ..939 ..939 حضر وجه بحرى 

 .12.3 .9309 ...93 939.0 93996 .9399 939.9 .1261 ..30. 93.06 .9390 939.0 .9399 939.0 وجه بحرى ريف 

 53. 0..3. 93006 .9390 .9399- 939.0 939.6 1.. 3009. 93060 93960 .9399 939.6 939.0 حضر وجه قبلي

 12531 ..30. 930.6 ..939 .9399 .9399 93996 12113 .360. 93.99 ..939 939.6 93990 939.6 ريف وجه قبلي

 16. 0..93 930.0 939.0 .9399 93990 939.0 55. ..930 0..93 .9396 ..939 ..939 ..939 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93900 93990 939.9 93966 93.0. .39.0 12311 939.0 93990 939.9 939.0 93.00 .3... 12135 

1.-.4 93900 93996 939.. 9390. 93.0. .3.00 .23.3 939.0 9399. 93990 939.. 93..6 .306. .232. 

.3-.5 939.0 9399. 939.9 9390. 93.00 .3... 1213. 939.. 93990 93990 939.0 93.09 .360. 12.56 

50-53 939.. 93990 939.0 93900 93..0 .300. 21. 939.0 93990 93996 939.. 93.00 .3.96 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. 93060 93000 93990 .9399- .9399 .9399 ... .360. 93.00 ..939 93990- .9399 93990 أمى              

 .. 93090 .9300 .9396 ..939- ..939 ..939 يقرأ و يكتب
      

.. 

 1.. .9309 930.0 ..939 .9399- 93990 93996 55. .3.6. 936.6 939.6 .9399- 93990 .9399 إبتدائى

 .2. .399. 0..93 939.0 93990 93990 ..939 6.6 ...3. 930.0 939.9 .9399 .9399 939.6 إعدادى

 516 93000 93.96 93960 ..939 93990 93906 12. 3000. 0..93 .9390 939.6 939.0 93906 ثانوى عام

 .1215 3.00. ...93 939.0 939.9 93990 ..939 23.2. 0..3. ...93 .9390 ..939 93996 ..939 ثانوى فنى

 165 .390. .9309 939.0 93990 ..939 .9390 ..1 .3.0. 93.00 ..939 93990 939.6 .9390 معهد بعد الثانوية

 ..1 3000. .93.0 93900 93900 939.9 93960 .1231 ..30. 93.00 93900 93900 939.9 93960 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 0..93 3990. .9399 93999 93999 93999 1.. ..30. ...93 939.0 93996 93996 939.0 األدنى              

 121.5 .3.0. ..930 ..939 .9399 .9399 93996 .15 30.6. 93.00 ..939 ..939 93990 ..939 الثانى

 12165 ...3. 93660 .9399 .9399- .9399 .9399 1.2 30.0. 6..93 939.0 .9399 .9399 ..939 الثالث

 .1211 3.90. 93.06 939.0 93990 93990 939.6 ..123 .306. 93.00 .9390 939.0 .9399 939.0 الرابع

 3..12 ...3. 93.06 93969 ..939 93990 93900 1..12 3.06. ...93 ...93 93960 ..939 .9390 األعلى
  



5.0 
 

     (35-08)نتخابات إفي أي هم صوتأدلوا بنسبة الشباب الذين (: 40)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة
 الخطأ المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 ...12 3000. 939.6 93600 .9300 ..939 .9360 ...12 .03.0 ..939 93.00 .9360 939.6 .93.9 حضر              

 2.21. .3.0. 939.9 .9306 .9309 939.6 930.0 2.12. 0..3. 939.0 0..93 ..936 ..939 93600 ريف

 516 .300. 93906 930.0 .9360 939.0 93.69 .3. 3600. 93909 .9300 0..93 ..939 .93.0 مناطق عشوائية

 المنطقة

 12. 3000. 93909 0..93 936.0 ..939 .9366 ... 03.06 93906 93.00 936.0 ..939 93606 محافظات حضرية              

 5.1 3090. 93909 930.0 93.90 ..939 93.60 .6. 036.0 93909 93000 .93.9 939.0 0..93 حضر وجه بحرى 

 12.51 0..3. 939.9 93600 936.9 939.9 93600 12.26 3906. 939.0 93.00 .9360 ..939 0..93 وجه بحرى ريف 

 1.. 3000. .9390 .9360 .9306 93906 .9300 11. 3.09. 93969 .9309 936.0 .9390 ...93 حضر وجه قبلي

 ...12 0..3. 93900 93060 .93.0 ..939 ..930 ... 3000. ..939 ...93 .9360 ..939 .9360 ريف وجه قبلي

 33. .9360 93900 93000 93090 .9390 .9300 62. .93.0 93900 ...93 ..936 939.9 ..936 محافظات الحدود

 الفئات العمرية

              15-10 

              1.-.4 936.0 939.0 936.9 9366. 939.. .3... .23.3 93090 939.6 930.6 93009 939.. .3.0. .232. 

.3-.5 93.00 939.. 93.0. 930.0 939.. .3..9 1213. 93660 939.. 936.. 9360. 939.0 .3009 12.56 

50-53 93.0. 939.9 93.00 930.6 939.0 .39.0 21. 93660 939.0 936.9 93600 939.6 .3.0. 12.3. 

 المستوى التعليمي

 93999 93999 (omitted) 93999 أمى              
 

93999 .5. 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 213 

 93999 93999 (omitted) 93999 يقرأ و يكتب
 

93999 .5 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 .. 

 93999 93999 (omitted) 93999 25. 30.0. 93000 ..939 .9399 93990 ..939 إبتدائى
 

93999 .66 

 .53 93009 ..930 93990 93999 .9399 93990 .1. 39.0. 93.00 939.0 .9399 93990 ..939 إعدادى

 166 .3.0. ...93 93906 ..939 939.9 ..939 1.1 3000. 0..93 ...93 .9396 ..939 .9390 ثانوى عام

 .1261 930.0 0..93 93990 .9399 .9399 93990 126.6 3.00. 0..93 939.0 ..939 93990 ..939 ثانوى فنى

 156 0..3. 93000 939.0 ..939- ..939 ..939 123 3.06. .93.0 93.96 ..939 939.0 93960 معهد بعد الثانوية

 125 3000. .93.9 93966 939.0 939.9 .9390 12332 0..3. 6..93 ...93 .9396 ..939 93900 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة

 1.. 3000. 93900 93000 .93.0 939.0 930.0 6.1 .300. 939.0 936.0 .9300 939.0 ..936 األدنى              

 ..1 3099. .9390 93690 ..930 939.0 93000 256 39.9. ..939 0..93 936.0 ..939 ..936 الثانى

 ..1 30.0. ..939 ..936 930.0 ..939 930.9 251 ..36. 939.6 .93.0 6..93 939.0 93.00 الثالث

 152 36.6. ..939 .93.9 936.0 ..939 93669 63. 30.0. ..939 0..93 93600 939.9 0..93 الرابع

 .1232 .369. 939.6 .93.0 93660 939.0 93.90 1.6 3.00. 939.6 .93.0 93.90 939.9 .93.0 األعلى
  



5.. 
 

     مركز شباب/في نادي رياضيين ركتنسبة المش(: 44)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة
 الخطأ المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 ...3. 93.00 ..939 93990 93996 939.9 .1261 03.00 0..93 .9390 939.0 ..939 93900 حضر              

 25.1. .3.0. 93.09 93990 .9399 .9399 .9399 21.6. 3090. .93.0 939.0 939.0 93990 ..939 ريف

 93999 93999 93999 93999 مناطق عشوائية
 

93999 .1. 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 63. 
 المنطقة

 ..123 3090. .93.0 939.0 .9399 93990 ..939 ..123 .0369 ...93 .93.9 ..939 939.0 93966 محافظات حضرية              

 93999 93999 93999 93999 .52 ...3. 93000 93909 .9399 939.9 ..939 حضر وجه بحرى 
 

93999 6.1 

 .12.3 93000 93090 .9399 .9399 .9399 93990 .1261 .3.6. ...93 .9390 939.0 .9399 939.0 وجه بحرى ريف 

 1.. 3060. 93609 939.6 93990- 939.9 939.6 1.. ...3. 93000 93900 .9399- ..939 939.0 حضر وجه قبلي

 .12.1 3999. 93.00 93996 .9399- .9399 .9399 .1213 ..30. .93.0 ..939 .9399 93990 939.0 ريف وجه قبلي

 16. 6..93 93090 939.9 93999 93990 939.0 .5. 93006 ...93 93900 93990 ..939 939.0 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93906 93990 939.0 9396. 93.09 .309. 123.1 939.0 93990 93996 939.0 93.0. .3000 1213. 

1.-.4 939.6 93996 939.0 9390. 93.6. .3.00 .2326 93996 9399. 9399. 939.. 93.0. .3000 .232. 

.3-.5 939.9 93990 93990 939.. 93... .3000 1213. 93990 9399. 93999 939.. 9300. .396. 12.53 

50-53 939.0 93990 93990 939.. 93... .3.0. 213 93990 9399. 93999 93990 93060 9300. 12.33 
 المستوى التعليمي

 ... 3090. .9396 ..930 0..93 939.0 0..93 ... .3.9. ..939 936.0 ..930 939.0 .9300 أمى              

 .. 93000 .9390 ...93 .9309 93906 ..936 .. 3.09. 93.90 930.9 .9369 939.0 93.06 يقرأ و يكتب

 2.. .3.6. .9396 .9369 930.0 ..939 930.0 .5. 3.00. .9390 93606 .9306 ..939 936.0 إبتدائى

 62. 0..3. 93900 ..930 ..930 939.0 .9306 6.6 3000. 93900 ...93 93009 ..939 .9360 إعدادى

 515 9..3. 93900 930.0 93.06 93906 .9300 12. ..30. 93900 93000 93090 93900 .9309 ثانوى عام

 121.2 3000. 939.0 .9360 .9300 ..939 ..936 23.1. ..39. 939.9 93.00 93609 939.0 0..93 ثانوى فنى

 165 3.00. 93900 ..930 ..936 .9390 .93.0 ..1 .3.9. 93900 930.0 93.90 .9390 .93.0 معهد بعد الثانوية

 1.1 3000. 939.6 93.00 0..93 939.0 .93.0 12311 9..3. ..939 ..930 .93.6 939.0 93.06 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 12315 0..93 3990. .9399 93999 93999 93999 ... 3960. 93090 ..939 .9399 93990 ..939 األدنى              

 121.1 .396. .9300 93996 93999 .9399 .9399 153 ...3. ...93 939.0 93990 .9399 ..939 الثانى

 .1216 93000 .399. .9399 93999 93999 93999 1.5 0..3. 93090 939.0 .9399 93996 939.6 الثالث

 12113 .9300 ..930 939.9 .9399 .9399 93990 123.3 3.00. 0..93 93900 939.0 .9399 ..939 الرابع

 12.15 3600. .93.0 93909 ..939 .9399 939.0 12.11 3060. .93.0 .9390 93900 ..939 ..939 األعلى
  



5.5 
 

     (35-05)تفاق على أن تعليم األوالد أكثر أهمية من تعليم الفتيات نسبة اإل(: 43)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة
 الخطأ المعياري

 % 53فترة ثقة 
معامل 

 اإلختالف

أثر 

تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 3000. 939.0 .93.0 ...93 ..939 9..93 126.1 30.6. 93900 93000 9..93 ..939 930.0 حضر              

 ..25. ...3. 93900 93.09 93.00 ..939 ...93 2151. .300. .9390 93.06 .93.0 939.0 6..93 ريف

 635 3009. 93.00 93.66 93.00 939.9 .93.9 .1. ..30. 0..93 930.0 9..93 93909 93.09 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.2 3060. .9390 .93.9 ...93 ..939 93.00 123.5 3000. .9390 930.0 930.0 939.6 93000 محافظات حضرية              

 6.1 .300. 93.00 0..93 ...93 ..939 93.00 .52 3.06. ...93 .93.0 ...93 ..939 0..93 حضر وجه بحرى 

 .12.3 ..39. .9390 .93.0 ...93 ..939 93.06 12616 9..3. .9396 93.06 0..93 ..939 .93.0 وجه بحرى ريف 

 53. 3.00. 93.00 ...93 93906 939.0 0..93 1.. 30.9. 0..93 930.0 .93.6 93900 93.09 حضر وجه قبلي

 12532 .3.0. 93960 93.90 ...93 939.0 ...93 12136 ...3. .9396 930.9 0..93 939.0 .93.0 ريف وجه قبلي

 16. .9309 ...93 93090 .93.0 .9390 0..93 55. .9309 93900 .9300 .9309 .9390 93000 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.6. 939.0 93... 93.00 93909 .300. 123.1 93... 939.0 93.0. 93.99 939.0 .30.6 12135 

1.-.4 93... 939.0 93.9. 93.69 93900 .3..0 .232. 93..9 939.. 93.0. 93..6 93960 .3.66 .232. 

.3-.5 93.00 939.9 93.90 93.00 93900 .3.60 12135 93..0 939.. 93... 93.60 93906 .3.00 12.5. 

50-53 93.0. 939.. 93... 930.. 93969 .30.0 21. 93.09 939.0 93..9 93.60 9396. .3.9. 12.3. 
 المستوى التعليمي

 93999 93999 (omitted) 93999 أمى              
 

93999 ..5 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 ..1 

 93999 93999 (omitted) 93999 يقرأ و يكتب
 

93999 .. 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 .. 

 93999 93999 (omitted) 93999 .5. .300. 93006 ..939 .9399 93990 ..939 إبتدائى
 

93999 ..2 

 21. 93000 93009 .9399 93999 .9399 .9399 6.5 6..3. ...93 ..939 93996 93990 ..939 إعدادى

 516 3006. 9..93 .9390 ..939 93990 939.0 12. 3.06. 93.09 ...93 93900 939.6 93909 ثانوى عام

 .1215 3.90. 930.0 93990 93999 .9399 .9399 23.2. 3.06. 93.00 ..939 93990 93990 939.0 ثانوى فنى

 93999 93999 (omitted) 93999 ..1 0..3. 93090 93960 .9399 939.0 939.0 معهد بعد الثانوية
 

93999 165 

 1.1 0..3. .93.0 ..939 93996 .9399 939.9 .1231 .3.0. 6..93 ..939 939.0 939.9 93900 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 .300. ..939 ...93 .93.0 939.9 .93.0 6.. 3.90. .9390 93006 93.60 ..939 930.9 األدنى              

 ..121 3.00. 939.0 93.60 .93.9 ..939 0..93 151 ...3. 93960 .93.0 .93.0 ..939 0..93 الثانى

 .1216 ..30. 939.0 .93.0 93.09 939.6 ...93 1.6 3060. 93969 93.09 .93.9 ..939 93.00 الثالث

 .1211 0..3. ..939 93.00 93.00 ..939 ...93 123.1 3000. 93900 93.00 9..93 939.9 93.00 الرابع

 .12.1 0..3. 93906 93.69 93.90 ..939 0..93 1..12 .3.0. 93960 93.00 .93.6 ..939 .93.9 األعلى
  



550 
 

     (35-05)تفاق على أن المرأة لها الحق في طلب الطالق نسبة اإل(: 42)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 3090. 939.0 .9300 93.00 939.0 930.0 126.1 3600. ..939 93600 93060 ..939 93690 حضر              

 ..25. ..36. 939.0 930.0 93.00 ..939 .9309 2151. .03.0 ..939 ..936 93690 ..939 936.0 ريف

 635 ..39. ..939 93.00 .9360 ..939 0..93 .1. 30.9. 93960 9..93 93000 .9390 936.0 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.2 30.0. 939.0 930.0 930.9 939.6 .9300 123.5 0..3. ..939 93.99 936.0 ..939 93600 محافظات حضرية              

 6.1 3090. ..939 930.0 ...93 939.0 ...93 .52 03000 939.6 93.96 ..930 .9390 936.0 حضر وجه بحرى 

 .12.3 3.60. 939.0 93009 .93.0 939.0 ..930 12616 0..03 ..939 ..936 .9300 ..939 936.6 وجه بحرى ريف 

 53. ...3. .9390 930.0 93.96 ..939 93.60 1.. 03999 93900 936.9 930.0 .9390 ..930 حضر وجه قبلي

 12532 3006. ..939 ..930 93.60 ..939 .93.0 12136 .0300 939.0 9..93 93690 939.6 93600 ريف وجه قبلي

 16. ..936 93900 93.00 93690 ..939 .9360 55. ..930 .9390 93000 9..93 93900 .9300 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 9300. 939.0 93000 936.0 939.. .36.9 123.1 93090 939.6 93..0 930.0 939.0 .3.00 12135 

1.-.4 936.0 939.. 9369. 9366. 939.6 .3... .232. 930.0 939.. 93.0. 930.. 939.0 .3096 .232. 

.3-.5 936.0 939.. 9300. 936.6 939.0 .306. 12135 9309. 939.. 93..0 930.0 939.6 .3... 12.5. 

50-53 9360. 939.. 93690 93600 939.0 .3000 21. 93.06 939.0 93.00 930.0 939.0 .3.60 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. 30.0. 93960 .93.6 ...93 ..939 0..93 5.. 39.0. .9390 93000 ...93 93909 930.6 أمى              

 .. 3996. .93.6 930.0 93.00 93900 93.00 .. 9..3. 93.00 93600 93.00 .9390 93060 يقرأ و يكتب

 2.. 30.9. 93909 930.6 9..93 939.0 93.60 .5. ..30. 93960 93000 .93.0 ..939 93.00 إبتدائى

 21. ...3. 939.0 93.00 0..93 939.9 93.00 6.5 ...3. 93900 .9306 93.66 939.0 930.0 إعدادى

 516 3.00. .93.0 .93.0 ..939 ..939 9..93 12. ..30. .9390 6..93 6..93 939.0 6..93 ثانوى عام

 .1215 36.0. .9396 6..93 93.60 ..939 .93.0 23.2. 0..3. 93900 0..93 0..93 939.0 93.00 ثانوى فنى

 165 3.90. 0..93 .93.0 939.0 939.0 0..93 ..1 3006. 0..93 930.0 ...93 .9390 .93.0 معهد بعد الثانوية

 1.1 9..3. 93.90 93.60 ...93 939.0 0..93 .1231 ..36. ..939 93.00 .93.6 ..939 93.90 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 ..30. ..939 93.00 0..93 ..939 .93.6 6.. .300. 93900 936.9 ..930 939.0 .9306 األدنى              

 ..121 .3.0. 939.0 930.9 0..93 939.0 .9309 151 3000. 939.0 93606 93006 ..939 .9369 الثانى

 .1216 30.0. 939.0 ..930 ...93 939.0 .9309 1.6 ..30. ..939 93609 .9300 ..939 936.0 الثالث

 .1211 3009. 939.0 ..930 93.66 939.0 93.06 123.1 ..30. ..939 93600 93066 ..939 936.9 الرابع

 .12.1 .360. 939.6 ..930 930.0 ..939 .9300 1..12 ...3. 939.6 93.06 936.0 939.0 9..93 األعلى
  



551 
 

     (35-05)ه تجادلإذا ضرب زوجته الحق في رجل أن للتفاق على نسبة اإل(: 45)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان
 12613 ...03 .93.0 93.00 .9390 939.0 0..93 126.1 ..30. 93900 93.09 93.60 939.0 .93.9 حضر              

 ..25. .03.6 .9390 93.00 ...93 ..939 93.00 2151. .0396 93960 93.06 0..93 ..939 .93.6 ريف

 635 3000. 93.90 0..93 93906 939.9 93900 .1. .3.6. 93.00 .93.0 .93.9 ..939 93.06 مناطق عشوائية

 المنطقة
 123.2 .300. .93.0 93.00 .9390 939.0 0..93 123.5 3000. 9..93 ...93 .93.0 939.9 .93.0 محافظات حضرية              

 6.1 ..30. ...93 ...93 93906 ..939 939.0 .52 3006. 93.66 6..93 0..93 939.0 ...93 حضر وجه بحرى 

 .12.3 3699. 93900 93.90 ..939 93990 .9390 12616 ...03 93909 93.60 93.00 939.9 0..93 وجه بحرى ريف 

 53. .03.0 93.00 0..93 93900 93900 93.09 1.. 03966 .93.9 .93.9 9..93 .9390 0..93 حضر وجه قبلي

 12532 03000 93.90 93.60 6..93 ..939 ...93 12136 ..639 93900 93.00 93.00 939.0 .93.9 ريف وجه قبلي

 16. .3.9. .93.0 .93.6 93.66 .9390 .93.6 55. 9..3. 93.00 93000 93.00 .9390 .93.0 محافظات الحدود

 الفئات العمرية
              15-10 93.60 939.0 93... 93.90 93960 .30.. 123.1 93... 939.. 93906 93.00 93..9 .3090 12135 

1.-.4 93..0 939.0 93.90 93.66 93969 .36.0 .232. 93.0. 939.. 93..0 93.6. 9390. .309. .232. 

.3-.5 93.90 939.6 93... 93..0 93909 .3.00 12135 93.0. 939.. 93..6 93..0 9390. .3000 12.5. 

50-53 93..0 939.. 93... 93.6. 93900 .3..0 21. 93.00 939.0 93... 93... 93900 .3000 12.3. 

 المستوى التعليمي
 1.. .300. ..939 ...93 93600 ..939 .9360 5.. 30.6. .9390 .9306 93.00 93900 930.0 أمى              

 .. 3.96. 93900 930.9 930.0 93900 93600 .. 0..3. 0..93 930.0 93000 93900 93600 يقرأ و يكتب

 2.. .3.9. 939.9 930.0 93.00 939.0 .93.0 .5. 0..3. .9390 936.0 ..930 939.9 930.6 إبتدائى

 21. .3.0. ..939 930.6 .93.6 939.0 93.00 6.5 ..39. 93906 ..936 ..930 ..939 93000 إعدادى

 516 0..3. 939.9 93006 930.9 ..939 .9300 12. 6..3. 939.0 0..93 .9360 939.0 .9360 ثانوى عام

 .1215 ...3. 939.0 930.0 93.09 ..939 930.0 23.2. 3009. 939.0 93606 93000 ..939 ..936 ثانوى فنى

 165 ..39. 939.0 93096 .93.0 939.0 93000 ..1 .390. .9396 93.09 93000 93906 93600 معهد بعد الثانوية

 1.1 30.0. 939.6 93000 930.0 939.0 .9300 .1231 ..39. 939.0 0..93 93600 939.0 .9360 جامعى فأكثر

 ُخميس الثروة
 123.1 ..36. ...93 93.06 93.69 939.0 93.90 6.. 39.0. 93909 0..93 ...93 939.0 6..93 األدنى              

 ..121 .306. ...93 93.00 .93.9 939.0 ...93 151 ..30. 93900 .93.0 .93.0 939.0 93.00 الثانى

 .1216 30.6. 93.90 .93.6 93.90 939.0 0..93 1.6 3.00. 93906 93.00 .93.0 939.0 ...93 الثالث

 .1211 36.6. .93.9 93.00 .93.9 ..939 0..93 123.1 ...3. 939.0 0..93 93.90 939.0 .93.0 الرابع

 .12.1 0..3. ...93 ...93 93909 ..939 93.96 1..12 6..3. .9390 6..93 .93.6 939.6 93.00 األعلى
  



55. 
 

      االعاقةمعدل عدم (: 46)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 .300. 93990 93000 .9300 93990 93009 ..126 30.0. .9399 93000 .9300 .9399 93000 حضر              

 25.6. 3000. .9399 93000 93000 .9399 93000 2152. ..30. .9399 93000 930.0 .9399 .9300 ريف

 635 .9300 .9399 3999. 93006 .9399 .9300 .1. .399. 93990 93006 930.0 93990 93006 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.1 3.00. .9399 93000 93000 .9399 .9300 123.5 0..3. 93990 93000 93009 93990 .9300 محافظات حضرية              

 6.1 3009. 93990 .399. 93000 93990 .9300 526 93.06 .9399 93000 93000 .9399 93000 حضر وجه بحرى 

 .12.3 3.00. .9399 93006 93000 .9399 93009 .1261 30.6. 93990 93000 930.0 93990 .9300 وجه بحرى ريف 

 53. .300. 939.0 3996. .9300 939.0 930.0 1.. 30.0. 93990 3999. .9306 93990 93000 حضر وجه قبلي

 12531 3006. 93990 93006 930.0 93990 .9300 12113 0..3. 93990 .9300 930.9 93990 .9300 ريف وجه قبلي

 . . . 3999. 55. 0..93 .9399 3999. .9300 .9399 .9300 محافظات الحدود

 
93999 .16 

 الفئات العمرية

              15-10 93006 93990 930.. 93006 93990 .300. 12311 93000 9399. 93000 93000 9399. .3... 12135 

1.-.4 93009 9399. 93006 93000 9399. .3... .23.3 93000 93990 9300. 9300. 93990 .30.. .232. 

.3-.5 9300. 93990 930.. 93009 93990 .30.6 1213. 93000 93990 930.0 .3999 93990 .3..6 12.56 

50-53 930.9 93990 9300. 93006 93990 .3906 21. 93000 93990 930.. 9300. 93990 .3900 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. 0..3. 93.96 93.60 6..93 ..939 ...93 ... 3060. .93.0 93.60 93.06 ..939 93.90 أمى              

 .. ..930 93.00 93.00 .9390 .9390 93.60 .. 3090. .9300 93.09 939.6 .9396 93.00 يقرأ و يكتب

 1.. 0..3. 0..93 93.00 .93.0 ..939 .93.9 55. 3.00. 93900 ...93 ...93 ..939 9..93 إبتدائى

 .2. .300. 0..93 ...93 0..93 ..939 ...93 6.6 .3.9. 93909 ...93 ...93 939.6 ...93 إعدادى

 516 0..3. .93.6 9..93 .9390 ..939 .9390 12. ...3. 6..93 ...93 93.09 ..939 .93.0 ثانوى عام

 .1215 3090. 93909 0..93 .9390 ..939 ...93 23.2. .300. 93960 0..93 ...93 ..939 93.06 ثانوى فنى

 165 3600. 93.00 ...93 93960 939.6 93.09 ..1 0..3. .93.6 93.60 ...93 ..939 .93.9 معهد بعد الثانوية

 ..1 .3.0. 0..93 0..93 ..939 939.0 93.96 .1231 30.0. 93900 93.90 .93.0 939.6 0..93 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 .3.6. 93990 93000 .9300 93990 93009 1.. 3.90. 93990 .9300 930.0 93990 .9300 األدنى              

 121.5 0..3. 93996 93000 930.6 93996 .9300 .15 .300. .9399 93009 .9306 .9399 930.6 الثانى

 12165 ...3. 93990 93000 93000 93990 .9300 1.2 .369. 93990 .9300 ..930 93990 .9300 الثالث

 .1211 0..3. .9399 .9300 93000 .9399 93009 ..123 36.6. 93990 93000 930.6 93990 93000 الرابع

 3..12 ..30. 93990 93006 .9300 93990 93000 1..12 ...3. .9399 .9300 .9300 .9399 .9300 األعلى
  



555 
 

     نتشار األمراض المزمنةعدم إ معدل(: 47)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 6..3. ..939 .93.0 ..936 939.0 0..93 ..126 36.9. 939.9 ..930 ..930 ..939 93000 حضر              

 25.6. 3.00. 939.9 93.06 93.99 939.0 0..93 2152. .0300 939.9 93090 .93.0 939.6 0..93 ريف

 635 3000. 93900 936.0 .9300 939.0 93690 .1. 30.9. 93900 930.6 .9360 939.6 93.60 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.1 3000. 939.0 93.09 ..936 939.9 ...93 123.5 3090. 939.0 93099 930.6 939.6 93060 محافظات حضرية              

 6.1 0..03 .9396 ...93 .9306 93909 .9360 526 03.06 93909 930.6 93.00 ..939 ..930 حضر وجه بحرى 

 .12.3 03900 ..939 93.60 .9360 ..939 0..93 .1261 .03.6 939.0 .9300 .93.6 ..939 .9309 وجه بحرى ريف 

 53. 3.06. .9390 93.00 ..936 939.0 .9360 1.. 030.6 93900 ..930 .9360 .9390 0..93 حضر وجه قبلي

 12531 36.6. 939.0 .93.6 93609 939.0 6..93 12113 ..30. 939.9 .93.0 93600 ..939 0..93 ريف وجه قبلي

 16. 936.6 ..939 930.0 930.0 ..939 ..930 55. 93.00 939.9 93009 93000 ..939 .9300 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93090 939.. 93... 930.0 939.. .390. 12311 93..0 939.. 93.90 93... 939.. .3600 12135 

1.-.4 9309. 939.0 93..6 930.9 939.. .30.0 .23.3 93..0 939.0 9360. 93.00 939.0 .3000 .232. 

.3-.5 93.0. 939.. 93.69 930.6 939.. .3.06 1213. 93.99 939.. 9366. 93... 939.0 .360. 12.56 

50-53 93... 939.9 93... 930.. 939.6 .390. 21. 93606 939.0 9360. 93... 939.6 .30.0 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. .300. .9399 93009 .9306 .9399 930.6 ... 3.60. 939.0 ..930 .9300 ..939 930.9 أمى              

 .. 0..93 ..939 39.9. 93060 ..939 93000 .. .9300 ..939 ..39. 93060 ..939 93000 يقرأ و يكتب

 1.. 3.00. 939.0 3999. 93000 939.0 ..930 55. ...3. 939.9 93000 93000 93990 .9306 إبتدائى

 .2. .9300 .9399 93000 93000 .9399 93000 6.6 3.90. .9399 93000 93006 .9399 .9300 إعدادى

 516 .3.6. .9399 .399. .9300 .9399 .9300 12. 3009. 93990 93000 .9306 93990 .9300 ثانوى عام

 .1215 ..39. .9399 93000 93006 .9399 .9300 23.2. 3060. .9399 93000 .9300 .9399 93000 ثانوى فنى

 . . . 3999. معهد بعد الثانوية

 
93999 1.. 93000 939.6 9300. .39.6 939.. .3000 165 

 ..1 3.00. .9399 3999. .9300 .9399 93000 .1231 ...3. .9399 .9300 93000 .9399 93009 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 3.90. 939.9 93.00 .9366 ..939 93.90 1.. 39.6. 939.0 ..930 0..93 939.0 0..93 األدنى              

 121.5 3.00. 939.0 ...93 936.0 939.0 936.0 .15 .3.0. 939.0 ..930 .93.0 ..939 93.00 الثانى

 12165 3.06. 939.0 0..93 93600 939.0 .9360 1.2 3.00. ..939 ..930 .93.0 ..939 93.00 الثالث

 .1211 .360. ..939 ...93 93.90 ..939 .93.0 ..123 3.69. 939.9 93000 93.00 ..939 ..930 الرابع

 3..12 30.0. ..939 0..93 9..93 ..939 93.00 1..12 3000. ..939 93009 ...93 ..939 .9309 األعلى
  



554 
 

      الشباب المدخنيننسبة  (:48)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 .3.0. .93.6 .9390 ..939 93990 ..939 ..126 .306. .9390 0..93 ...93 939.0 93.00 حضر              

 25.6. 30.0. 93.00 939.0 939.0 93990 939.6 2152. 3096. 939.0 .93.0 .93.0 ..939 ...93 ريف

 635 ..36. 93.06 .9390 939.6 ..939 ..939 .1. 3090. 6..93 93090 93.00 939.0 9..93 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.1 .300. 0..93 93900 939.0 .9399 ..939 123.5 3.09. .9390 93090 93.06 939.6 0..93 محافظات حضرية              

 6.1 3.00. 0..93 93900 939.9 93990 939.0 526 ..30. .9390 93.96 ...93 939.0 93.69 حضر وجه بحرى 

 .12.3 3960. 6..93 939.0 939.0 93990 ..939 .1261 .300. 93900 93.09 0..93 939.0 .93.6 وجه بحرى ريف 

 53. 30.0. .93.0 93906 93990 939.9 939.0 1.. .309. 93900 930.6 ...93 939.0 93.00 حضر وجه قبلي

 12531 3006. 0..93 93900 ..939 .9399 ..939 12113 6..3. 93900 930.0 93.00 939.0 .93.0 ريف وجه قبلي

 16. 0..93 93.09 939.6 939.6 ..939 .9390 55. 93000 0..93 ...93 93.00 939.9 93.00 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.90 939.. 93900 93..6 93.9. .3.60 12311 939.0 9399. 939.. 9390. 93.99 .30.0 12135 

1.-.4 93.99 939.. 93..0 93..0 9390. .300. .23.3 939.9 93990 939.9 939.0 93.6. .3009 .232. 

.3-.5 93000 939.9 9309. 93000 93900 .39.. 1213. 939.. 93990 939.0 939.. 93.99 .3..0 12.56 

50-53 930.9 939.. 93066 93000 93900 .3.0. 21. 939.9 93996 939.0 9390. 93.0. .39.. 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. ..30. 939.9 93.06 ..936 ..939 ...93 ... 0..3. 93900 ..930 93609 939.6 .93.0 أمى              

 .. ..930 93900 ...93 93090 93900 ..936 .. 30.0. 93900 930.0 ..936 939.0 93.06 يقرأ و يكتب

 1.. 30.0. .9390 ...93 936.0 939.0 936.0 55. 30.9. 939.0 ..930 .93.9 ..939 93.69 إبتدائى

 .2. 30.0. 939.0 93.09 .9366 939.9 .93.9 6.6 39.0. 939.0 ..930 0..93 ..939 0..93 إعدادى

 516 ...3. 939.0 93090 ...93 ..939 .93.6 12. .300. 939.0 930.0 0..93 ..939 .93.0 ثانوى عام

 .1215 3006. ..939 9..93 ..936 939.0 93.99 23.2. .300. ..939 ..930 0..93 ..939 93090 ثانوى فنى

 165 ...3. .9390 ..930 .9366 939.0 6..93 ..1 .300. 93900 930.0 93600 .9390 93.00 معهد بعد الثانوية

 ..1 ..30. 939.0 9..93 .93.9 939.0 6..93 .1231 ...3. 939.0 .9306 .9309 939.6 930.0 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 .9300 0..93 939.0 939.9 93990 939.0 1.. 6..3. .9390 93000 .93.6 ..939 93090 األدنى              

 121.5 ...3. 93.06 .9396 939.0 93990 93900 .15 3906. .9390 93096 0..93 ..939 93.60 الثانى

 12165 .3.9. ...93 ..939 939.0 93996 939.6 1.2 30.6. 93900 .93.0 93.00 939.0 ...93 الثالث

 .1211 93000 93.06 ..939 ..939 93990 ..939 ..123 ..30. 93906 0..93 ...93 ..939 93.90 الرابع

 3..12 3000. 93.90 93909 ..939 93996 939.0 1..12 3.00. .9396 93.00 ...93 939.6 .93.6 األعلى
  



553 
 

     المخدرات جربوا الذين  تعاطوا أو الشباب نسبة (: 49)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة

المعلمة 

 المقدرة
 الخطأ المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 9..93 93000 93990 93999 .9399 .9399 ..126 ..39. 93.69 ..939 ..939 93990 939.0 حضر              

 25.6. 93690 93.96 .9399 93999 93999 93999 2152. .300. 0..93 ..939 93990 93990 939.6 ريف

 93999 93999 93999 93999 .1. 30.0. .93.6 939.0 93996 .9399 939.9 مناطق عشوائية
 

93999 635 
 المنطقة

 123.1 93.00 .9300 93996 93999 .9399 .9399 123.5 3900. 93.09 .9390 939.9 93990 939.9 محافظات حضرية              

 93999 93999 (omitted) 93999 526 .390. 0..93 939.0 93990 93990 939.0 حضر وجه بحرى 
 

93999 6.1 

 .12.3 93699 93.90 .9399 93999 .9399 .9399 .1261 36.0. 0..93 939.0 93996 .9399 ..939 وجه بحرى ريف 

 93999 93999 (omitted) 93999 1.. ...3. 0..93 939.0 93990 93990 939.9 حضر وجه قبلي
 

93999 .53 

 93999 93999 (omitted) 93999 12113 .360. 0..93 939.0 .9399 .9399 ..939 ريف وجه قبلي
 

93999 12531 

 93999 93999 (omitted) 93999 55. 9..93 93.69 ..939 .9399- 93990 93990 محافظات الحدود
 

93999 .16 
 الفئات العمرية

              15-10 93990 9399. 93999 93990 930.. .3... 12311 93999 (omitted) 93999 93999 
 

93999 12135 

1.-.4 939.0 9399. 939.. 939.0 93.00 .300. .23.3 9399. 9399. 93999 9399. 9309. 93.06 .232. 

.3-.5 939.. 93990 939.6 93906 93.00 .300. 1213. 93999 93999 93999 9399. 93000 936.0 12.56 

50-53 939.. 93996 939.9 939.0 93..0 .309. 21. 9399. 9399. -9399. 9399. .3999 93.00 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. .3.6. 93.00 .9390 939.0 .9399 ..939 ... 3696. .9390 .9300 93.00 939.0 930.0 أمى              

 .. .9300 .93.0 ..939 .9399- 939.9 ..939 .. 3000. 93.00 .9360 93.90 93906 .9300 يقرأ و يكتب

 1.. ...3. 93.09 939.0 93990 93990 ..939 55. 3600. .9396 ..930 93.00 939.0 93000 إبتدائى

 .2. .3.0. ...93 93900 ..939 .9399 ..939 6.6 .300. 93960 93.60 93.09 ..939 0..93 إعدادى

 516 3096. 93.00 93906 939.0 939.9 939.6 12. 3.69. 9..93 93.00 0..93 939.9 93.00 ثانوى عام

 .1215 0..3. 93.09 939.0 ..939 93990 939.9 23.2. 0..3. .9390 93.00 0..93 939.0 93.60 ثانوى فنى

 165 .9306 93699 939.0 .9399- 93990 939.0 ..1 .300. 9..93 930.0 93.60 .9390 93.06 معهد بعد الثانوية

 ..1 ..30. ...93 93900 939.0 .9399 ..939 .1231 .3.9. 939.9 .93.6 .93.9 939.6 0..93 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 93999 93999 (omitted) 93999 1.. .309. 0..93 939.6 .9399 .9399 ..939 األدنى              
 

93999 123.1 

 93999 93999 (omitted) 93999 .15 30.9. .93.0 939.0 ..939 93996 939.0 الثانى
 

93999 121.5 

 12165 ..936 93000 .9399 .9399- .9399 .9399 1.2 30.0. 93.00 ..939 ..939 93990 ..939 الثالث

 93999 93999 (omitted) 93999 ..123 ...3. 93.90 939.0 93990 93990 ..939 الرابع
 

93999 1211. 

 3..12 ...93 93006 93996 93999 .9399 .9399 1..12 .300. .93.9 939.6 .9399 93990 939.6 األعلى
  



550 
 

     ختانالالتي خضعن للنسبة اإلناث (: 30)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

المعلمة 

 المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العينة
 الخطأ المعياري المعلمة المقدرة العدد

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 حضر              

       
9360. 939.0 93000 9360. 939.0 0369. 1261. 

 ريف

       
93060 939.9 93000 93000 939.. .3..9 .25.6 

 مناطق عشوائية

       
93... 939.. 93600 93.00 93909 .3060 635 

 المنطقة

 محافظات حضرية              

       
930.0 939.0 93000 93000 9390. .3..0 123.1 

 حضر وجه بحرى 

       
93... 939.. 9366. 93.00 9390. .3.6. 6.1 

 وجه بحرى ريف 

       
930.. 939.6 93096 93060 939.0 .3.00 12.3. 

 حضر وجه قبلي

       
930.6 939.0 93096 93000 93909 03.00 .53 

 ريف وجه قبلي

       
93090 939.. 9300. 930.0 939.0 .3..6 12531 

 محافظات الحدود

       
93600 93900 93009 9309. 939.0 .30.0 .16 

 الفئات العمرية

              15-10 

       
93..0 939.. 93600 93.0. 939.0 .306. 12135 

1.-.4 

       
93.0. 939.6 93.09 930.. 939.9 .3..0 .232. 

.3-.5 

       
930.. 939.0 93.0. 93009 939.0 .30.6 12.56 

50-53 

       
93009 939.0 930.. 930.. 939.6 .3000 12.3. 

 المستوى التعليمي

 أمى              

       
9300. 939.6 9306. 930.0 939.. .300. ..1 

 يقرأ و يكتب

       
930.6 93909 93..0 930.0 93969 .3.0. .. 

 إبتدائى

       
930.0 939.. 93.00 93009 939.. .36.. ..1 

 إعدادى

       
930.0 939.. 93.0. 93000 939.. .36.. .2. 

 ثانوى عام

       
936.. 939.0 9300. 9360. 93900 .300. 516 

 ثانوى فنى

       
930.. 939.. 9309. 9300. 939.6 .3..6 1215. 

 معهد بعد الثانوية

       
93.0. 939.0 936.. 930.. 9390. .3... 165 

 جامعى فأكثر

       
93606 939.. 9360. 93.0. 939.. .3.99 1.. 

 ُخميس الثروة

 األدنى              

       
93000 939.0 930.. 93000 939.6 .3.0. 123.1 

 الثانى

       
930.. 939.. 93.00 93006 939.. .3.0. 121.5 

 الثالث

       
930.. 939.6 93.00 93000 939.9 .3000 12165 

 الرابع

       
93... 939.0 93... 9309. 939.. .39.. 1211. 

 األعلى

       
9360. 939.. 9360. 93.09 939.. .3900 12..3 

  



550 
 

     نسبة الشباب المتزوجين(: 30)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53 فترة ثقة

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 3000. .9390 93.06 0..93 939.0 .93.0 126.1 3066. 93900 ...93 93.00 ..939 ...93 حضر              

 ..25. .366. ..939 .9300 93000 ..939 930.9 .215. .300. 93909 6..93 0..93 939.9 93.06 ريف

 635 3000. 93969 93099 93.00 ..939 93000 .1. .300. 93900 93.99 93.96 939.0 .93.0 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.2 3.00. 93909 .9309 ...93 939.0 .93.6 123.5 .300. 93960 93.00 93.00 939.0 0..93 محافظات حضرية              

 6.1 ..30. .9390 93060 ...93 939.0 930.0 .52 ..36. .9390 .93.0 ...93 ..939 ...93 حضر وجه بحرى 

 .12.3 .3.0. ..939 93060 ..930 939.0 93009 .1261 30.0. .9390 93.90 .93.0 ..939 .93.0 وجه بحرى ريف 

 53. .399. .9390 930.9 .93.0 ..939 93.06 1.. ..39. 0..93 .93.0 93.00 939.0 .93.0 حضر وجه قبلي

 12532 ..30. 939.0 ..930 93060 ..939 .9309 12132 ...3. 939.9 93.00 .93.0 939.6 0..93 ريف وجه قبلي

 16. .93.0 ..939 930.0 93.00 939.9 930.6 55. .9300 ...93 0..93 93.90 939.0 .93.6 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 

      
12311 939.0 93996 939.. 93900 93.60 .3... 12135 

1.-.4 93960 9399. 93900 9390. 93900 .36.. .232. 93... 939.0 93.96 93.69 9390. .360. .232. 

.3-.5 930.0 939.0 93.09 93000 93906 .3000 12136 93.00 939.6 93..0 93.09 939.. .36.0 12.5. 

50-53 93.00 939.. 93..0 93.06 939.. .3996 21. 9300. 939.0 9300. 93090 939.6 .309. 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. .360. ..939 93999 .360. ..939 ...93 2.. 30.0. 93900 930.0 93.00 ..939 93.00 أمى              

 .. 36.0. 939.0 93999 36.0. .9396 93099 .. 3.66. 0..93 ..930 93.00 .9390 .93.6 يقرأ و يكتب

 2.. .3.0. .9390 93999 .3.0. 939.0 93000 .5. 3.00. 93960 .93.0 93.00 ..939 93.00 إبتدائى

 21. .3.0. 93909 93999 .3.0. 939.0 9..93 6.5 6..3. .9390 93.00 0..93 939.6 .93.6 إعدادى

 516 3.00. 0..93 93999 3.00. 939.0 93.00 12. ..30. 0..93 .93.9 .9390 939.6 ..939 ثانوى عام

 .1215 3660. 939.0 93999 3660. 939.0 .9300 23.2. .3.9. 93906 93.00 ...93 ..939 93.69 ثانوى فنى

 165 3.00. 93900 93999 3.00. 93900 93069 ..1 3009. 0..93 93.00 93.90 939.0 .93.0 معهد بعد الثانوية

 1.1 3906. 93900 93999 3906. 939.0 6..93 12311 3.60. ..939 93.60 93.00 ..939 ...93 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 0..3. .9390 ..930 .9300 ..939 .9300 2.. .3.0. 93909 93.00 .93.0 ..939 0..93 األدنى              

 ..121 0..3. 939.0 93000 930.6 939.0 .9306 .15 3000. 93960 93.00 .93.0 939.6 ...93 الثانى

 .1216 39.9. 939.0 930.0 93009 939.6 .9300 1.2 ..36. 93966 93.90 0..93 939.0 9..93 الثالث

 .1211 3.00. 939.0 .9309 ..930 939.0 .9306 123.1 .3.0. 93969 93.09 ...93 939.0 .93.0 الرابع

 .12.1 .300. .9390 930.0 .9309 939.0 .9300 3..12 30.0. 93900 0..93 0..93 939.0 .93.0 األعلى
  



55. 
 

     يعيشون مع والديهمونسبة الشباب المتزوجين (: 34)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 261 .300. 93900 93.00 .93.9 939.0 93.00 1.. 3900. 93900 93060 0..93 939.0 .9309 حضر              

 21.6. 3000. .9390 93069 .93.0 939.0 930.6 ... ...3. 93900 ..930 930.0 939.0 93000 ريف

 16. 9..03 93.06 93.00 939.6 .9390 .93.9 1.1 3.09. .93.0 930.9 .93.0 93960 6..93 مناطق عشوائية
 المنطقة

 23. .3.0. 93.96 93.60 6..93 ..939 ...93 2.. ..30. 0..93 .93.0 0..93 ..939 0..93 محافظات حضرية              

 5.. .03.9 93.06 93906 93.00 939.0 ...93 ..1 .300. 0..93 6..93 .9300 93900 .93.0 حضر وجه بحرى 

 121.5 .3.9. 93960 93.00 9..93 ..939 6..93 .53 3000. 93966 .93.6 ...93 ..939 930.0 وجه بحرى ريف 

 .15 ...3. 93.00 93.00 ..936 .9396 0..93 .2 3.09. .93.9 93060 936.0 93960 .9300 حضر وجه قبلي

 133 .3.0. 93906 .9300 .93.0 939.0 930.6 23. ...3. 93960 93096 .9309 93909 93000 ريف وجه قبلي

 .5. 93.06 0..93 .93.0 .9306 .9390 93.60 1.6 .93.6 93.00 6..93 9..93 ..939 93000 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 

      
.. 93.0. 939.0 93.96 93000 93... .3.90 

 1.-.4 9300. 93906 93.06 930.0 93.9. .36.. 156 93.0. 939.. 93.99 93.00 9396. .3000 .2. 

.3-.5 930.. 939.0 930.0 930.0 93900 .39.0 55. 93.6. 939.0 93..6 9309. 9390. .3..9 1211. 

50-53 930.0 939.0 93.66 9306. 93900 .30.. 6.1 93.00 939.9 93..0 93.0. 93906 .3..0 12111 
 المستوى التعليمي

 651 .360. ..939 .93.6 936.0 ..939 ...93 ..1 30.0. 93900 930.0 93.00 ..939 93.00 أمى              

 .2 36.0. 939.0 ..930 936.0 .9396 93099 .1 3.66. 0..93 ..930 93.00 .9390 .93.6 يقرأ و يكتب

 22. .3.0. .9390 936.0 .9309 939.0 93000 .12 3.00. 93960 .93.0 93.00 ..939 93.00 إبتدائى

 5.. .3.0. 93909 .9309 0..93 939.0 9..93 1.3 6..3. .9390 93.00 0..93 939.6 .93.6 إعدادى

 .1 3.00. 0..93 93.09 93.90 939.0 93.00 2. ..30. 0..93 .93.9 .9390 939.6 ..939 ثانوى عام

 1..12 3660. 939.0 .9300 ..930 939.0 .9300 511 .3.9. 93906 93.00 ...93 ..939 93.69 ثانوى فنى

 11 3.00. 93900 93000 ...93 93900 93069 56 3009. 0..93 93.00 93.90 939.0 .93.0 معهد بعد الثانوية

 12. 3906. 93900 .93.0 93.06 939.0 6..93 ... 3.60. ..939 93.60 93.00 ..939 ...93 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 5.1 3600. .9390 930.0 930.9 ..939 ..930 16. .3.0. .9396 93669 ..930 939.6 93000 األدنى              

 ..6 3006. .9396 93060 93.60 939.6 930.0 ... 30.0. 93960 936.0 .9300 939.0 93000 الثانى

 ..6 .309. ..939 93.06 .93.0 939.6 93.00 21. 30.6. 93900 ..930 93.66 ..939 930.0 الثالث

 656 .306. 939.0 93.00 .93.6 939.0 9..93 11. 3066. 93900 ..930 .93.0 939.6 .93.6 الرابع

 233 3.09. .9390 ...93 93.60 939.0 .93.9 3.. .306. 93900 93.00 .93.6 ..939 6..93 األعلى
  



555 
 

     األطفالرأي الشباب في انجاب العدد المثالي من (: 33)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 12613 .300. 939.0 3060. ..36. 93900 ...3. 126.1 03996 939.0 3000. .3.9. 93900 3.00. حضر              

 ..25. ..36. ..939 ...3. 39.9. 939.6 .3.0. .215. ..030 ..939 3.90. 3900. .9390 0..3. ريف

 635 ...3. 939.6 3.06. 3000. 939.0 3909. .1. 3009. 939.6 ...3. 3090. ..939 .306. مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.2 .3.0. 939.0 .3.9. 3000. 939.0 36.0. 123.5 30.6. 939.6 6..3. 36.9. .9390 .360. محافظات حضرية              

 6.1 0..3. ..939 30.0. 0..3. 93900 30.9. .52 3.00. ..939 .306. ..36. .9396 3.09. حضر وجه بحرى 

 .12.3 ...3. ..939 30.0. 0..3. 939.6 3000. 12612 ..36. ..939 3090. 3.00. ..939 ..30. وجه بحرى ريف 

 53. 3660. 939.9 30.0. 3.00. 93.99 .3.0. 1.. ..030 939.0 3090. .3.0. .9390 0..3. حضر وجه قبلي

 12532 ...3. 939.0 30.0. 3.00. 93900 .300. 12132 .300. ..939 30.0. .3.0. 93900 3000. ريف وجه قبلي

 16. 930.0 939.0 ...3. ...3. ...93 .300. 55. ..930 939.0 6..3. ..30. 93.90 39.0. محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 .300. 93906 .300. .39.. 939.6 .390. 12313 .30.6 939.0 .3.6. .30.9 939.. .36.. 12135 

1.-.4 .3000 939.0 .30.. .3960 939.. .3960 .232. .300. 939.0 .30.. .39.0 939.. .30.6 .232. 

.3-.5 .39.0 93906 .30.0 .3.90 939.0 .3.00 12136 .3... 939.0 .396. .3..0 939.. .30.0 12.5. 

50-53 .3.0. 9390. .390. .3.0. 939.6 .3060 21. .3.00 9390. .3.60 .3..0 939.. .30.9 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. .300. 939.6 3000. ...3. 93900 30.0. 2.. 3006. ..939 ..30. 39.0. .9390 3.09. أمى              

 .. 930.0 939.6 .300. .390. 0..93 0..3. .. ...3. 93909 39.0. ..30. 93.09 .309. يقرأ و يكتب

 2.. .3.9. ..939 0..3. 39.0. 93966 3.90. .5. 3.90. ..939 .3.9. 3009. 93960 39.0. إبتدائى

 21. ..36. 939.6 6..3. 3000. 93900 .390. 6.5 ..30. 939.0 ...3. 30.9. 93900 39.0. إعدادى

 516 30.0. 939.9 30.0. ..36. 93900 9..3. 12. .3.0. 939.0 30.0. .3.9. 93900 3090. ثانوى عام

 .1215 39.0. ..939 3906. 3000. 939.0 ..39. 23.2. ..36. 939.0 3.00. ..39. 93900 3.90. ثانوى فنى

 165 3.00. 939.0 3960. 0..3. .9390 .309. ..1 .3.9. 939.9 39.0. ...3. 93900 3096. معهد بعد الثانوية

 1.1 3000. 939.0 .300. 3606. 93909 3.60. .1231 .309. 939.6 ..30. 9..3. 93906 ..30. جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 .390. 939.6 3090. 3.00. .9390 .3.9. 2.. 3.90. 939.0 .3.0. .3.0. 93969 3.60. األدنى              

 ..121 3000. 939.0 3.00. .390. 93900 ...3. 151 3906. 939.0 6..3. 3990. 93900 ...3. الثانى

 .1216 3.00. 939.0 3900. 30.0. 93900 3990. 1.2 3960. 939.0 3900. 3090. 93900 3006. الثالث

 .1211 30.9. ..939 3006. .309. 939.6 30.0. 123.1 3090. 939.0 3900. 3000. .9390 30.0. الرابع

 .12.1 3099. 939.0 .300. 9..3. 939.0 3096. 1..12 3.00. 939.0 30.0. 3600. 939.0 3.69. األعلى
  



540 
 

     األطفالرأي الشباب المتزوجين في انجاب العدد المثالي من (: 32)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 261 3.00. 939.9 .390. ..30. 93900 30.6. 1.. ..30. 939.9 3.00. 3.00. 93900 30.9. حضر              

 21.2. .3.0. ..939 .3.6. 3.00. .9390 0..3. ... 3000. ..939 .3.0. ...3. 93900 6..3. ريف

 16. ..30. ..939 .3.0. .306. .9390 .3.0. 1.3 .300. ..939 9..3. 3066. ...93 3900. مناطق عشوائية
 المنطقة

 23. .3.6. 939.0 30.0. 36.6. .9390 ...3. 2.. 3.60. 939.0 30.0. 3699. 93906 3.09. محافظات حضرية              

 5.. 30.0. ..939 0..3. ..30. .9396 3000. 1.1 3000. 939.9 3960. ...3. 93900 .300. حضر وجه بحرى 

 121.6 3000. 939.0 3960. .300. 93900 .300. 531 3009. 939.0 ..39. 3000. 93900 .306. وجه بحرى ريف 

 .15 6..3. 939.9 30.0. 3000. ...93 .366. .2 30.0. .9390 .300. 3.00. .93.0 3000. حضر وجه قبلي

 133 ...3. 939.6 ...3. 3000. 93900 .369. .6. .3.0. 939.0 .3.0. 3000. 93906 36.0. ريف وجه قبلي

 .5. 930.0 .9390 30.0. 3009. ...93 3.00. 1.5 .93.0 93909 3600. 3006. 93.60 9..3. محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 

      
.. .3.60 93..0 .3.00 .3006 93960 .30.0 

 1.-.4 .39.9 939.0 .30.0 .3.06 939.6 .3..9 156 .39.0 93909 .30.6 .3... 939.6 .3000 .25 

.3-.5 .3..0 9396. .39.. .3.69 939.9 .3609 552 .3... 9390. .3.09 .3.9. 939.. .3.0. 1211. 

50-53 .3.0. 93900 .39.6 .3.90 939.0 .39.. 6.1 .3.0. 93900 .3.96 .3..0 939.. .3690 12111 
 المستوى التعليمي

 651 .300. 939.6 3000. ...3. 93900 30.0. 1.1 3006. ..939 ..30. 39.0. .9390 3.09. أمى              

 .2 930.0 939.6 .300. .390. 0..93 0..3. .1 ...3. 93909 39.0. ..30. 93.09 .309. يقرأ و يكتب

 22. .3.9. ..939 0..3. 39.0. 93966 3.90. .12 3.90. ..939 .3.9. 3009. 93960 39.0. إبتدائى

 5.. ..36. 939.6 6..3. 3000. 93900 .390. 1.3 ..30. 939.0 ...3. 30.9. 93900 39.0. إعدادى

 .1 30.0. 939.9 30.0. ..36. 93900 9..3. 2. .3.0. 939.0 30.0. .3.9. 93900 3090. ثانوى عام

 12.53 39.0. ..939 3906. 3000. 939.0 ..39. 511 ..36. 939.0 3.00. ..39. 93900 3.90. ثانوى فنى

 11 3.00. 939.0 3960. 0..3. .9390 .309. 56 .3.9. 939.9 39.0. ...3. 93900 3096. معهد بعد الثانوية

 12. 3000. 939.0 .300. 3606. 93909 3.60. ... .309. 939.6 ..30. 9..3. 93906 ..30. جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 5.1 3.90. 939.0 3000. .3.0. 93960 3060. .1. 3000. 939.0 3090. ...3. 0..93 3060. األدنى              

 ..6 30.0. 939.6 30.9. 3.90. 93900 0..3. 1.. 39.6. ..939 3099. 39.6. 93900 3.90. الثانى

 6.1 30.0. ..939 3.00. ..39. 93900 0..3. 21. .300. ..939 ...3. 39.0. 939.9 0..3. الثالث

 656 3.00. 939.0 0..3. 3999. 93900 .390. 11. .360. 939.0 0..3. .300. 939.0 0..3. الرابع

 233 3000. 939.0 ..39. 30.0. 93900 ..30. 3.. ..39. ..939 3066. .3.9. 93966 30.6. األعلى
  



541 
 

     األطفالرأي الشباب غير المتزوجين في انجاب العدد المثالي من (: 35)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 1.. ...3. ..939 .306. 36.0. 93906 3.00. ..1 ..30. 93900 3009. .300. 0..93 ...3. حضر              

 3.. 3006. 939.6 .300. .3.0. 93900 0..3. .11 .3.0. 939.0 .309. 39.0. 0..93 .3.6. ريف

 51 93.96 ..939 .3.6. 30.9. 0..93 6..3. 3. 3.90. 93900 6..3. 36.0. 9..93 3009. مناطق عشوائية
 المنطقة

 .15 ..930 939.0 ..30. .30. .9390 3600.0. 11 36.6. .9396 3069. 3.90. 93.60 36.0. محافظات حضرية              

 2. .9300 ..939 ...3. .30. .93.9 39.090. .. 3000. 93900 3009. 3.09. .93.0 3669. حضر وجه بحرى 

 5.. 3600. 939.0 0..3. 30. 93.90 906..3. 116 ...3. ..939 ...3. 0..3. ...93 3000. وجه بحرى ريف 

 1. 3.06. 93.90 ..3. 30. ...93 .39000. 3. .930 .9390 30.6. 3000. 0..93 .3.6. حضر وجه قبلي

 166 3000. 93909 .300. 3.0. 93.00 .30600. .5 .3.0. ..939 .03.9 .3.0. .93.6 ..36. ريف وجه قبلي

 62 ...93 .9390 3600. .30. ...93 3.9600. 1. .93.0 .9390 3.66. .399. 93.00 3.00. محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 

      
1. .3.0... 93.00 .306 039. 93... .30.0 

 1.-.4 .30.9 93... .360. .3.60 9390. .3900 .. .39..60 93... .3.0 .3..0 9390. .3690 ..5 

.3-.5 .3990 93... .3..0 .3..0 939.0 .3.0. 1.6 .3.9000 939.0 .396 .3.0. 939.. .3.0 .25 

50-53 .3.99 93.0. .30.. .3..0 93906 .3600 16. .3.600 9390. .300 .3.06 939.0 .39.6 .13 
 المستوى التعليمي

 .2 .300. 939.6 3600. 306. .9390 ..30.0. 16 300. 939.0 3669. 3.00. 0..93 .309. أمى              

 .1 930.0 939.6 .306. .3. 0..93 9.0..3. 5 930.6 .9390 3.69. 3069. ...93 9..3. يقرأ و يكتب

 23 ...3. ..939 3.06. 390. 939.0 00...3. 1. 3.06. 939.0 30.9. 3990. 0..93 .3.0. إبتدائى

 21 .3.6. 939.9 0..3. .39. 93960 ..3.00. 6. .360. 939.0 3060. 3000. ...93 0..3. إعدادى

 2. .309. 93906 3696. . .93.0 .3.909. . 300. ..939 .390. 0..3. 93.00 ...3. ثانوى عام

 .1. .369. ..939 6..3. .39. 939.0 390.0. .15 ...3. 939.0 3.90. 39.0. 93900 .3.0. ثانوى فنى

 .. ...3. ..939 3.66. 30. 0..93 .00..3. 12 30. .9390 .3.9. ...3. 6..93 3069. معهد بعد الثانوية

 155 3.00. 939.9 30.0. 360. .9390 3090.0. 13 ...3. ..939 0..3. 3.60. .9390 3000. جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 1. 3060. 93900 ...3. ..3. 93.00 6...30. .. ..30. 9..93 03.06 .360. 930.0 3060. األدنى              

 ..1 93000 ..939 ..30. .39. .93.9 900..3. 53 .309. 939.6 30.6. 3600. 6..93 ...3. الثانى

 151 ..30. .9390 3.00. .30. ...93 .00..3. 3. 3606. 93900 3.90. 3600. ...93 .300. الثالث

 165 .3.0. 939.0 30. .30. ...93 3.6906. .. 3.0. 93900 .360. 30.0. 93.00 3.69. الرابع

 111 .390. ..939 .3.9. ..3. 93906 .0..30. 113 3.00. 93900 39.0. .309. 0..93 3.60. األعلى
  



54. 
 

     عند الزواج األول للشباب الذكورمتوسط العمر (: 36)جدول 
 

 
 ذكور

 

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
  

   

 
 حد أعلى حد أدني 

 المكان    

 13. ..30. 93990 03.00. 030.0. .93.0 .03.6. حضر              
 5.. ..30. 93996 .0300. .300.. 0..93 ...03. ريف       
 1.1 ..30. ..939 .0390. 30.6.. .93.9 030.0. مناطق عشوائية       
 المنطقة       

 2.. 3096. 93990 03009. 03990. ...93 .0300. محافظات حضرية              
 ..1 .3.0. ..939 036.9. .0300. .93.0 039.6. حضر وجه بحرى        
 531 30.6. .9399 03.96. .0390. 93.00 03.00. وجه بحرى ريف        
 .2 .300. 939.0 .0369. .300.. 93006 0..03. حضر وجه قبلي       
 .6. 3.60. 939.9 030.6. .300.. 93.00 039.0. ريف وجه قبلي       
 ..1 930.0 939.9 .03.0. ..36.. 936.0 3009.. محافظات الحدود       
 الفئات العمرية       

              15-10 

      
.. 

       1.-.4 ..30.9 93.00 ..3..0 ..3... 9399. .30.0 156 
       .3-.5 .03... 93.90 .03..0 .03009 93990 .3.0 55. 
       50-53 .030.0 93... .03.09 .030.0 9399. .3600 653 
 المستوى التعليمي       

 1.1 3.00. 93900 9..03 .306. 93.00 3009. أمى              
 .1 .9309 ...93 3.00. .309. .93.0 39.0. يقرأ و يكتب       
 .12 .3.9. 93960 0..3. .306. 93.06 3000. إبتدائى       
 1.3 .3.6. 939.0 36.0. .3.9. ...93 3.60. إعدادى       
 2. 3006. 93.09 3696. .306. ..930 .3.0. ثانوى عام       
 .63 ..30. .9390 ..30. 3000. ...93 3.00. ثانوى فنى       
 56 ...3. .9396 3.60. .306. 0..93 ..30. معهد بعد الثانوية       
 ... 3060. .9396 3.60. 3060. 0..93 30.0. جامعى فأكثر       
 ُخميس الثروة       

 .1. ..30. ..939 03.09. 0..3.. 93.00 3609.. األدنى              
 ... 39.0. ..939 039.9. 3000.. 6..93 .0300. الثانى       
 3.. 360. 939.9 ..030. .306.. .93.0 ...03. الثالث       
 33. 3060. 93990 .0390. 03.06. 9..93 036.0. الرابع       
 1.. 3090. .9399 .0360. 03090. 93.00 0..03. األعلى       
         



545 
 

     متوسط العمر عند الزواج األول للفتيات(: 37)جدول 
 

  
 إناث

   

   

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53ثقة  فترة

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
    

 حد أعلى حد أدني 

 المكان

 حضر              

       
..3.00 93.60 .930.. ..3000 93990 .366 221 

 ريف

       
.030.6 93900 .03.09 .03.9. 93990 .3600 .2153 

 مناطق عشوائية

       
.936.. 93.00 .93..6 ..3... 939.0 .3006 .16 

 المنطقة

 محافظات حضرية              

       
..3.... 93... .93. ..36. 939.. .3000 .23 

 حضر وجه بحرى 

       
..39996 93.00 .930 ..30 939.. .3660 ..5 

 وجه بحرى ريف 

       
.0300.0 93. .036 .9390 93990 .3.96 121.6 

 حضر وجه قبلي

       
.936060 93.00 .93. ..3.6 939.0 .369. 15. 

 ريف وجه قبلي

       
.03..0. 93.00 .030 .0306 93990 .39.0 133 

 محافظات الحدود

       
.93.0. 930. .03. .9300 939.9 93090 .5. 

 الفئات العمرية

              15-10 

       
.030.0. 93.0 .036 .63.. 93990 .3.96 

 1.-.4 

       
.03000. 9390. .030 .03.. 93990 .3.60 .21 

.3-.5 

       
.93.900 93..0 .93. .9300 93996 .3060 12115 

50-53 

       
.936000 93..0 .930 .930. 9399. .3..0 12111 

 المستوى التعليمي

 أمى              

       
.300..6 93.00 .30. 03..0 93900 .39.. 661 

 يقرأ و يكتب

       
.3.00.. 93090 .300 03.0. 93... .390. 2. 

 إبتدائى

       
.3.6..0 93.00 .30. .3.0. 93900 .3.00 .2. 

 إعدادى

       
.3.0990 93... .300 .309. 9390. .3.0. ..5 

 ثانوى عام

       
.390960 93.0. .30. .3.6. 93..9 930.. 1. 

 ثانوى فنى

       
.3..0.0 939.. .300 .3.0. 939.0 .3.0 12.51 

 معهد بعد الثانوية

       
.300000 93..0 .30. .3.00 939.6 .3900 11 

 جامعى فأكثر

       
.3.0000 93.9. .300 .300. 939.6 .39.. .1. 

 ُخميس الثروة

 األدنى              

       
.03000. 93.00 .036 .03.0 93990 .3060 5.1 

 الثانى

       
.030..0 93.0 .036 .93.. 93990 .3.6. 6.3 

 الثالث

       
.030. 93.00 .03. .93.. 93990 .3.0. 653 

 الرابع

       
.0300.0 93..0 .03. .93.0 9399. .3.60 656 

 األعلى

       
..3.9.. 93.0. .930 ..30 9399. .3.00 23. 

  



544 
 

 

     08تزوجن قبل سن الالتي نسبة اإلناث (: 38)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العينة
 المعلمة المقدرة العدد

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 حضر              

       
93..0 939.0 9390. 93.0. 93... .3..0 221 

 ريف

       
93.09 939.. 93..0 93..0 9390. .300. .21.1 

 مناطق عشوائية

       
93.6. 939.. 93..0 93.90 93.0. .3..0 .16 

 المنطقة

 محافظات حضرية              

       
93..0 939.0 93900 93.00 93.0. .3..0 .2. 

 حضر وجه بحرى 

       
93... 939.. 93900 93..0 93... .300. ..5 

 وجه بحرى ريف 

       
93.00 939.. 93.00 93..9 939.. .3.0. 121.6 

 حضر وجه قبلي

       
93.00 939.0 93.90 93.90 93.66 9300. 15. 

 ريف وجه قبلي

       
93..0 939.. 93.0. 93.60 93960 .3909 13. 

 محافظات الحدود

       
93.09 939.. 9390. 93.00 93.00 93..9 .5. 

 الفئات العمرية

              15-10 

             
.. 

1.-.4 

       
93.90 939.6 93... 93..6 939.0 .3.66 .25 

.3-.5 

       
93.96 939.0 93..0 93..0 93960 .3006 12112 

50-53 

       
93.0. 939.. 93.60 93... 93960 .3.0. 121.3 

 المستوى التعليمي

 أمى              

       
93... 939.0 93..0 930.. 93966 .369. 651 

 يقرأ و يكتب

       
93.09 93900 93.60 93000 93.00 .39.. 2. 

 إبتدائى

       
93... 939.9 93.6. 93.09 93900 .3.06 .21 

 إعدادى

       
93.0. 939.. 93..0 930.0 939.9 .3.9. ..6 

 ثانوى عام

       
93... 93909 9390. 93.09 93... .3900 1. 

 ثانوى فنى

       
93... 939.9 93... 93.0. 939.0 .3.60 12.53 

 معهد بعد الثانوية

       
939.6 939.. -939.9 9390. 93090 93006 11 

 جامعى فأكثر

       
939.. 93990 9399. 939.. 930.0 9300. .1. 

 ُخميس الثروة

 األدنى              

       
93.06 939.. 93..0 93.0. 93900 .3.0. 5.1 

 الثانى

       
93..0 939.. 93.0. 93.0. 93900 .36.. 6.1 

 الثالث

       
93..9 939.0 93... 93.06 93900 .3.00 653 

 الرابع

       
93.6. 939.. 93... 93.9. 93.90 .3.60 656 

 األعلى

       
93.90 939.. 9390. 93... 93... .390. 23. 

  



543 
 

     نسبة الشباب الذين يمارسون اي نشاط رياضي(: 39)جدول 
 

 
 إناث ذكور

 

 المعلمة المقدرة
الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53ثقة فترة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 العدد العينة
 المعلمة المقدرة

الخطأ 

 المعياري

معامل  % 53فترة ثقة 

 اإلختالف

أثر تصميم 

 حد أعلى حد أدني  حد أعلى حد أدني  العدد العينة

 المكان

 .1261 ...3. .9390 93009 .9309 ..939 93000 ..126 03.00 .9390 93.99 93000 ..939 93606 حضر              

 25.6. ...3. 939.0 930.0 ...93 939.0 .9309 2152. 030.0 939.0 0..93 .9366 ..939 93600 ريف

 635 .0300 93.09 ...93 .93.9 .9390 .93.0 .1. 030.9 93909 93600 ..930 93900 93060 مناطق عشوائية
 المنطقة

 123.1 3.00. 93906 93000 93.09 939.0 930.0 123.5 3.06. 939.0 6..93 936.6 939.6 93666 محافظات حضرية              

 6.1 03000 0..93 930.0 .93.0 .9390 6..93 526 03090 939.0 ..936 93060 93900 .9300 حضر وجه بحرى 

 .12.3 .3.0. 93900 .9306 93.00 939.0 930.0 .1261 3000. 939.6 0..93 .9366 939.0 93600 وجه بحرى ريف 

 53. 3090. 93900 93000 93.66 93900 93000 1.. 03.60 .93.9 .93.0 930.6 .9396 93600 حضر وجه قبلي

 12531 .03.0 .9396 .9300 93.00 939.0 93.00 12113 ..630 .9390 93.00 ..936 939.9 93606 ريف وجه قبلي

 16. 93099 ...93 0..93 93.00 ..939 .93.0 55. 930.0 93900 936.6 930.0 93900 930.9 محافظات الحدود
 الفئات العمرية

              15-10 93.6. 939.0 93... 9309. 939.. .30.. 12311 93066 939.9 930.6 93690 939.6 .3000 12135 

1.-.4 936.. 939.. 936.0 93.90 939.0 .3990 .23.3 93.60 939.6 93... 93.0. 93900 .3..9 .232. 

.3-.5 936.6 939.. 930.. 93600 939.0 .30.9 1213. 93.00 939.0 93..9 93.00 93900 .366. 12.56 

50-53 936.. 939.. 93060 93600 939.0 .30.0 21. 93... 939.0 93.09 930.. 93900 .30.6 12.3. 
 المستوى التعليمي

 1.. ...3. ..939 .9309 .93.0 ..939 93.09 ... ..30. 939.9 93.90 930.0 .9390 936.9 أمى              

 .. ...3. 93.00 93066 0..93 93960 93.09 .. .360. 0..93 930.0 .9300 .9390 .93.6 يقرأ و يكتب

 1.. ...3. .9390 93.00 93.00 939.0 93.09 55. 3.09. .9390 ..936 .9300 939.0 936.0 إبتدائى

 .2. 3600. 93900 .9309 930.0 ..939 93000 6.6 3000. ..939 ...93 ..936 939.0 ..936 إعدادى

 516 3060. .9390 .9300 930.0 ..939 ..930 12. 30.0. ..939 ..930 9..93 939.0 0..93 ثانوى عام

 .1215 ..39. .9390 930.6 .93.6 ..939 .93.0 23.2. .3.0. ..939 9..93 936.0 939.0 936.0 ثانوى فنى

 165 3.00. 0..93 ..930 .93.0 93900 9..93 ..1 ...3. 93900 93.00 ..936 .9390 ...93 معهد بعد الثانوية

 ..1 3.00. .9390 93006 93.60 ..939 930.9 .1231 3906. ..939 936.0 93000 939.9 936.0 جامعى فأكثر
 ُخميس الثروة

 123.1 36.9. 93960 930.9 ...93 939.0 .93.0 1.. ...3. 939.0 0..93 936.9 939.6 ..936 األدنى              

 121.5 0..3. .9390 93060 0..93 ..939 ..930 .15 3.00. .9390 93606 .9300 939.6 93600 الثانى

 12165 ..30. .9390 93000 93.66 ..939 93090 1.2 3.60. 939.0 93.90 936.9 ..939 93660 الثالث

 .1211 .300. .9390 93000 93.60 ..939 .9309 ..123 .366. ..939 0..93 93606 ..939 93609 الرابع

 3..12 3000. 93900 93000 ...93 939.9 930.6 1..12 .3.0. 939.0 .93.9 ..936 939.0 93660 األعلى
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