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 دَْد متهني املرأٗ يف دامع٘ طٔب٘: مرنز متهني املرأٗ أمنْذدًا
 هشيد/ طشش عبذ اذتُيذ ايب           د/ ػيــشئ عيــــذ َشطــــي     

 ستاكــــــش اؿـــــــــوٍ ايرتبيــــة   ــذ              ــاملظاع ةـأؿــــوٍ ايرتبيـــ اطتار

 نًيــــــة ايرتبيــة داَعة طيبة               ــة بٓٗــــاــــــــــنًيــــة ايرتبيــــة داَعــ

 شخدل   امل 
بملددش مل ددثلذ ددالب  دد سلللللهددذالبحثرددالب دد حللعرلبحلىددشال اددللبيطددعلبح اظدد   لحددل   لللللل

بح  شيلوبمل  ه  للوبح ؼفل ثلجهودلمت  لبملش مليفلج  ىد ل  ثد لوص ؿد رل شمتدضلمت د لبملدش مللللللل
ب جل  ىدد ل ددثلوجهدد لنةددشل  ،دد لبحثردداىلوبحلىددشال اددللوبنيددمللأ سطدد ل شمتددضلمت دد لبملددش ملحاددذوسلللل

 ئدد لبحلددذس عل(ل ددثل لدوب لهل111بمل،دو لبددفلوعدنل  ،دد لبحثردداىللون وندبل  ،دد لبحثرددال دثل ددذدل لللل
(ل  حثدد ل ددثل لاددفللل1121مبخلاددفلبمل، ؿددقلبحي  د دد لوب دبس دد لب  ىدد ل  ثدد لب  كدد ع لعرل للللل

بح ا   لب جل  ى ىلونيذل ثيبل ا هثلبطلث ن لن ونبل دثلسدعل بىد دلسي ظد  للمتيفادبليفل  هدو للللللل
 ىونيد  لمت د لللمت  لبملش مىلجم ال لمت  لبملش مىلبذل  ج  لمت  لبملش مىل ظلو   لمت  لبملش ملو

بملش مىلونيذلمتلذظ بلبحل دشبسب لوبح،ظدقلبملئو د لوبمللوطدسلب ظد بللوبالادشبالبملى د سيلحدذسج  للللللللل
متددعل ثدد سمل ددثل ثدد سب لبالطددلث ن لمت دد لمتلعردد دلدالحدد لبح ددشوتلبدد ل  حثدد  لبح ا دد  لبح،ةش دد للللللللل

ث ن لمت دعىللوبح ا   لبحى ا  لبحد لمتلذظد به ل دثلصدختلبصلثد سل  (لح دعلبىدذل ادللذدذملوحخطدللللللللللل
متلبحلىددشال اددلل ددذ لوجددودلبصددلخالبدد ل سب لللANOVAوب طددلخذب ليا ددعلبحلثدد  ثلبيذدد ديل

 لددوب له ئدد لبحلددذس علذظددقلبمل، ؿددقلبحي  د دد لوب دبس دد ىلويفلكددو لنلدد يخلبحثرددالمتلؿدد    للللللل
 بىد دللل ادل7للومتيفابلبهملنل يحفلع  د للىنـوسل يرتحلحل ى علدوسل شمتضلمت  لبملش ملب  ى ل  ث 

 لوطددً رليفلب اددقل ثدد سب لبيبىدد دلب  ددعىللل  دد لبملددش ملبمليذ دد لمل،ظددوب  لج  ىدد ل  ثدد لمتدد  للمت
وذـددابلبىددعلبحىثدد سب ل اددلل ظددلو لبيبىدد دلمت ددعل اددللدسجدد  لنددوعشل  ح دد لمت دد لذيددنلبىددذلللللللل

بىدذلجمد ال لمت د للللل  هو لمت  لبملش ملدسج  لندوعشل  ح د لحاً حثد  لوحىلدوب له ئد لبحلدذس ع لللللل
وعشل  ح دد لحىلددوب له ئدد لبحلددذس عليفلبمدد تلبحىا ددللودسجدد لنددوعشل لوطددً لللبملددش ملذيددنلدسجدد لنددل

حاً حثددد  ىلب ، ددد لبمددد ال لبحظ  طدددلىلبالنيلـددد ديلوبالجل ددد  للذييدددبلدسجددد  لندددوعشل لوطدددً لل
حؼيللبحى ، ىلو صريبرلذينلبم تلبحـرللدسجد لندوعشل لوطدً لحىلدوب له ئد لبحلدذس علودسجد لللللللل

  ج  لمت  لبملش مل ىذتلنوعشل لوطسلحؼديلل  ،د لبحثرداللللذينلبىذلبذللنوعشل  ح  لحاً حث   
وبىددذل ظددلو   لمت دد لبملددش ملذـددعل اددلل ىددذتلنددوعشل لوطددسلحىلددوب له ئدد لبحلددذس عليفلذدد لللل

بحثىدذلب د  علب د قلمبىونيد  لمت د لبملدش ملعريدنلللللللللذـعل الل ىذال لنوعشل  ح  لحاً حث   
وعشل  ح د لحً حثد  لج  ىد ل  ثد لو يدنللللللن  و ليفلبحلوعشلب لػيللبحى ، لح رـعل اللدسج لندل

وجدودلعدشوتلرب لدالحد لعذـد ي  لبد ل سب ل  حثد  للللللللدسج لنوعشل لوطً لحىلدوب له ئد لبحلدذس ع للل
ل–بحيف حدددال-بحيفددد نلل-ج  ىددد ل  ثددد لبددد صلخالبحلخـدددفل نةدددشيدل  ادددل(ليفلبيبىددد دل بيوتل
ذلعدددشوتلرب لدالحددد لالل وجدددلبحشببدددمل(لو دددذ لوجدددودلعدددشوتلرب لدالحددد لعذـددد ي  ليفلبحثىدددذلب ددد  ع للل

عذـددد ي  لبددد ل سب ل لدددوب له ئددد لبحلدددذس علبددد صلخالبمل،ـدددقلبحي ددد ديلوب دبسيل  لدددومله ئددد للل
لنذس عىلن يث لسي علنيظمىلسي ظ لنيظمىلومت ا ىل   ذم(ليفل بى دلمت  لبملش ملب  ظ  

لبمل ل ذ  7لمت  لبملش مىلجهودلج  ى ل  ث لبح ا   
Efforts to Empower Women at Taibah University: The Women 

Empowerment Center is a Model 
Dr. Sherine Aid Morsy Dr. Sahar Abdel Hamid Al-Bakri 

Abstract 
The present study aimed to identify the philosophical foundations of woman 

empowerment in terms of intellectual and conceptual framework and the most 
important theories explaining woman empowerment, and to reveal the efforts 
of empowering women at Taibah University, especially the Woman 
Empowerment Center in the University from the point of view of the study 
sample. The sample of the study consisted of (110) members of the teaching 
staff in the various leadership and administrative positions at the University of 
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Taibah in addition to (1054) students from different faculties in the university. 
They applied a questionnaire consisting of five main dimensions represented 
in: the concept of Woman empowerment, the fields of woman empowerment, 
the needs of woman empowerment, the levels of woman empowerment and the 
obstacles of woman empowerment. The frequencies, percentages, arithmetic 
mean and standard deviation of the scores of each of the statements were 
calculated. Also, an indication of the difference between the students of the 
theoretical colleges and the practical colleges that were calculated by means 
of T test for each dimension and for the questionnaire as a whole has been 
found, Using the ANOVA analysis, the extent of the difference between the 
opinions of faculty members according to leadership and administrative 
positions was identified. In light of the results of the study, a proposed 
scenario was formulated to activate the role of the Woman Empowerment 
Center at Taibah University. The results show:The dimensions of women's 
empowerment offered to Taibah University staff were an average in most 
statements of the five dimensions. Some statements have achieved high 
degrees of availability on the level of all the dimensions as a whole. The 
concept of woman empowerment has achieved high levels of availability for 
the students and the members of teaching staff.The dimension of woman 
empowerment fields has achieved a high degree of availability of the staff 
members in the scientific field and a medium degree of availability of students. 
The political, economic and social fields have achieved a medium degree of 
availability of the twofold of the sample. Finally, the health field has achieved 
a medium degree of availability of the staff members and a high degree of 
availability of students. The dimension of woman empowerment needs has 
achieved a medium average of availability of the twofold of the sample. The 
dimension of woman empowerment levels has achieved a medium average of 
availability of the staff members and a high average of availability of 
students.The dimension of woman empowerment obstacles has recorded a 
disparity between the twofold of the sample, as it has achieved a high average 
of availability of students and a medium average of availability of the staff 
members.There are statistically significant differences between the views of 
the students of the University of Taiba in different specialties (theoretical/ 
practical) in the dimensions (I - II - III - IV), with an absence of differences of 
statistical significance in the (V) dimension.There are no statistically 
significant differences between the opinions of the staff members regarding 
the different leadership and administrative positions (staff member, head of 
the department, Vice head of department, deputy, dean) in the five dimensions 
of woman empowerment. 
Key words: Empowerment of Women, University of Taibah 

 ٘دمــمك: 
اللمي دددثليي دددنلبحل،  ددد ليفل يلجمل دددملىل دددثلدو لعػدددشب لبملدددش مليفلؿددد،مللهدددز لل
بحل،   ىلع ملش ملنؼ علنـفلبمل دملىلوحدزحفلعدت لنه  ؼده لوعنيـد يه ل دثلب  د ملللللللل
بحظ  طدد  لوبالنيلـدد د  لوبالجل    دد لرىادده ل  نيدد ل ىًادد لو ددوسدبرل ددريل ظددليف شىللل

بح   اد ليفلؿد،مللبحيدشبسب لبحظ  طد  للللللأ ل ذعمللب جت  لمت  ،ه لحل   ل ؼ سمتله 
وبالنيلـدددد د  لوبالجل    دددد لح ددددللن ددددو ل ،ـددددشبرلعدددد  خرليفلدعددددملل حادددد لبحل،  دددد للللللل

 ا دفلعيدذلبذلدعل وكدونيلمت د لبملدش ملللللللوبطلذب له ل اللبحـى ذ ثلبحى ملللوبحملال ل
 اللبيؿىذملبحيفي ع  لوبحظ  ط  لوبالجل     لوبالنيلـ د  لوبحى ا  لو ريه لني  ل

مللو هدددذبال اطظددد  لبي دددملبمللردددذملو ،هددد لوكدددىه لمتهدددذال دددثل هدددذبالللللل وبكددد 
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بحل،   لبملظدلذب  لبحظدثملل ؼدشلبملىل دذمليفلبحو  يد لب ل   د لحي د لبي دملبمللردذملللللللللل
 "ىلوبحد لل5101 ليبل ،وب ل"يو عل  مل، 7لصً لبحل،   لبملظلذب  لحى  ل5112حى  ل

ومت ددد لمتدددعلبح،ظددد  لندددفلهدددذعه لب ددد  عل ادددلليي دددنلبملظددد وبملبددد لبجل،ظددد لل
وبح ل ددد  ىلعلري دددنلبملظددد وبملبددد لبجل،ظددد ل ىدددذل ط طددد رلكدددشوس  رل ذدددختلبحظدددخ لللل
ونشط خل ث دئلذيوتلب نظ  لمت  ل  لعن ذ لعدشقلبحى دعلوبحذسبطد ل  د  لجمل دمللللللل
بح،ظد  ل ددثلػددسنفلبطددلاختل  نيد  لومتددوبدسل ه ؼدد لىدد لبحيدذسمل اددللبحددذعمللبىحادد لللل

ل(5116ونظ وىلبحل،   لوبح،هوضلب مل ى   بح 

وملدد لمت نددبل اطظدد  لبحرتب دد لهددللبملـدد،مللب ي يددلل  ددذبدلبيعددشبدلونسه اددهملللللللل
حخخنشب لب   ا د ليفلبمل دملىلحدزبل يدملل ا هد ل دق لمتدثريليفلعسطد  لون،  د لو دلللللللللللل
بملددش ملبسه  دد لمت  ،هدد ليفلمت عدد لبمدد ال ل"عدد حلىا مل ،ددو لبددسدب لهددزبلبحددذوسلوعيدد رلللللل

  لبحرتبو  لوبح، ظد  لمت د ليدذده ل ىدذال لبجلدودمللللللي الل ىذال لبيدب لوبح   ا
(ىلوهددزبل  ددشضل216ىلق5114يفلبمل ىدد  لبحظدد    ليفلبحوجددودلب لدد سي"ل طدد  ىل

 اللبملاطظ  لبحرتبو  لوص ؿ لبجل  ىد  ل  لمت دثلبجل  دملليفل ـدشلبحىوملد لبدذو للللللل
لبطليف،  ىل دثلبطدليف  سلع دمللع   ند نهمىلومت  دعل  نيد نهملعرل نيـدللذدذىلوهدول د لللللللللل
 ىدددكلح دددعلعدددشدلسجدددخرلمتددد  ل ولب دددش ملػدددرزلنيذسبندددفلبحزبن ددد لوبالطدددل ل نيل يونيدددفلللل

لوبملؼ سمت ليفلن،   لجمل ىف ل

وب لذبدبرلحزحفلعيذلطىبلبمل ا  لبحىشب  لبحظىود  لبس ل  و لىد لدوسليفلمت د للل
عيددذلطددىبلبجل  ىدد  لبحظددىود  للىلبملددش مليفلبحىذ ددذل ددثلبمدد ال لص ؿدد لبحلىا   دد للل

  ىد ل  ثد لحليدذ مل علدعلب دذ   لحً حث نهد ل  دذبدهثلحاذسبطد لللللللللو اللس طده لجل
بجل ذملوحظوتلبحى علورحفلبىذمل شتل اللس طه لبملشبمتضلبحذب   لحا ش ملو بشصه ل
 شمتددضلمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد لوبحددزيلمت نددبلسطدد حلفل"لبحى ددعل اددلل ددذلجظددوسللل

ل   ددد،هثللبحلوبؿدددعل دددمللبح ل ددد  لوبحظددد ذب لدبصدددعلوصددد سدلبجل  ىددد لوبحل،ظددد نلحللللللل
متي  دب لوسب  ل    تلو ، ؿدشلجمل ى د لع  اد ل دثلصدختلب،د  لنيوب دذلبملىاو د  للللللللل
وبالطل  دمل ثلنل يخلبحثروثلوبحذسبط  لون،ظ نلبشب خلبحلًو شلوبحلذس قلبحخص د لل
حخسنيددد  لمب  نددد لودوسلبملدددش مليفلجمل دددمللبملذ ،ددد لبمل،دددوسمل"لو دددثل بدددشصل هذبعدددفلعن ذددد لللل

و ى،و  رلوره،  رلو      رلاولبحليذ لعرلبمل، عظ ل الللبح شؿ لحلسه علبملش مل  ا  ر
بمله  لبحي  د د لمبخلادفل ظدلو  نه لون،ظد نلبحداب خلبحذب  د لىدزبلبىدذالو دري ىلللللللللل
 ثله،د لمتد  ل دثلبيه  د لمب د  لبحثردال دثلتح د  لحل ى دعلجهدودلمت د لبملدش مليفللللللللللللل

 World Economicج  ىددد ل  ثددد لىلوص ؿددد ل شمتدددضلمت ددد لبملدددش ملب جل  ىددد  ل ل

Forumل 2018) ى

وب حش مل دثلبجلهدودلبملثزوحد ليفل ىةدملبجل  ىد  ل دثل جدعلمت د لبملدش ملىلعالل  لللللللللل
ه،دد  لبحىذ ددذل ددثلبحذسبطدد  لبحدد ل متددذ ل اددلل  له،دد  ل ىونيدد  لنىددوتلبجل  ىدد  للل
بـدد  ل   دد لوبجل  ىدد  لبحظددىود  لبـدد  لص ؿدد ل ددثليي ددنلهددز لبجلهددودىلو اددللللل

بملدددش ملبيمت دمي ددد ليفلبجل  ىددد  لوأ سطدددله لىدددزبلللبحلىاددد ملبحىددد حللودوسلدوسس طددده ل
بحذوسلبـوسنفلبملل   ا لأ ل ياعل ثلنس ريه ل اللمت د لبملدش ملىلعلدخرل دثلبح حدوملللللل
ب لبملش ملو  لنـثوبلعح فل ثل   ن لاللنضبتل الل سضلبحوبنيمللعخلصبتل    ه لبحىذ دذلل
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دسبطد ل بدولللىلل(Safiya,.2012)(لودسبطد لؿد   للل5111 ثلبحلرذ   ل يفعلدسبطد ل  د ل لل
ل(ل5111(لىلدسبط لبحًش نل 5115صلريل 

بي شلبحدزيلبطدلوجقلكدشوسملبحلىدشال ادللجهدودلمت د لبملدش مليفلج  ىد ل  ثد ىللللللللللل
و ددذ لذددشقلبجل  ىدد ل اددللن ى ددعلجهودهدد ىلوبحلىددشال اددلل وجددفلبحيددوملحلىض ضهدد لل
و وجددددفلب اددددعلوبحيـددددوسلحلرظدددد ،ه ىلمبدددد لمي ددددثل  ل ظددددهمليفلنًو شهدددد لونو  دددد لللل
بحً حث  لوبحىلوب لوبحي  دب لبح،ظد ي  لبهد ىلوبالطدل  دمل ،هد ىلوبحثردال دثلتح د  لللللللل
حل ى دددعلجهدددودلمت ددد لبملدددش مليفلج  ىددد ل  ثددد ىلوهدددول ددد لطدددلل، وحفل ؼددد ا لبحثرددداللل

لب  حل 

 ُح ّأسٝلخ٘ البشمشهل: 
بنًخني رل ثل ه   لنيل  لمت  لبملش مليفل لافلجمد ال لبحل،  د ىلو دثل ه  د للللل

كشوسملبحلىشال اللتسب لبملظل  ذب ل ثلنيل  لبحدل   لوهدثلبحً حثد  ىلو لدوب لللللو
ه ئ لبحلذس عل ثلبحي  دب لبح،ظ ي  لب  ى ل  ث لومتدزحفلنلد يخلدسبطد ل   د ىللللل

(ىل5111(ىلودسبط ل بحًش نىل5115(ىلودسبط ل  بولصلريىل5115(ىلودسبط ل ؿ   ىل5111
ىد  لص ؿد لبحظدىود  ليفلمت د لبملدش مللللللوبح ل ػد س لعرلوجدودل ىونيد  لنوبجدفلبجل  لللل

وبحدد ل متددذ ل اددلل  لبملددش ملبحظددىود  لنؼدد علب ح ىددعلنـددفلبمل ددمللوح ،هدد ل  نيدد لللل
 ىًا لو دوسدبرل دريل ظدليف شلبؼد علمت  دعلحلداح ل ؼد سمتله ليفلبمد تلبحظ  طدللللللللللل
وبالنيلـد ديلوبالجل دد  لىلبظددثقلبملددوسوثلبالجل د  للعلددخرل  دد لنيذ ددفل اطظدد  للل

حىدد  لوبحىدد حلليفلبمل ا دد لبحىشب دد لبحظددىود  ل ددثلصددذ   لنىا   دد لللللبحلىادد ملبؼددي فلبل
وذ ددال  لج  ىدد ل  ثدد ل ددثلبجل  ىدد  لبحشبيددذملب مل ا دد لللبؼدد عل ، ـددعلحاح،ظدد  

متدد  ل ددثلبحلددشوسيلعجددشب لهددزبلبحثرددالحالىددشال اددللجهددودلمت دد لبملددش ملب  ىدد لللللل
يدددومل  ثدد لوص ؿددد لجهددودل شمتدددضلمت دد لبملدددش ملب جل  ىدد ىلوبحلىدددشال اددلل وجدددفلبحللللل

حلىض ضهدد لو وجددفلب اددعلوبحيـددوسلحلرظدد ،ه لحلدد   ل ؼدد سمت لبملددش ملبح   ادد ليفللللللللل
ل لافل ، ذللب   م 

ح ددددللن ددددو لبح،ظدددد  لعدددد  خ لبط طدددد   ليفلبحلادددد ريلوحدددد عل لاي دددد  لطدددداث   للللل
 ظددد  ذب لحال،  ددد ل  دددالالل يلـدددشلدوسهددد ل ادددللب ن ذددد لعيدددسلوح دددثلبمل  سطددد للللل

 دد حللودد والرلبحلىددشال اددللنيلدد  لمت دد للبح ىا دد ل  لدد رىلو ددثله،دد ل ددسنللبحثرددالبل
بملددش مىلوجهددودلمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد ىلص ؿدد ل دد ل يذ ددفل شمتددضلمت دد لبملددش مللللللللل
ب جل  ى ل ثلجهودىلو ذ لذشقلبجل  ى ل الليي نلهز لبجلهدودىلمبد لمي دثل  لللل

ل ظهمليفلنًو شه لونو   لبملظل  ذب لبه ىلوب     لبالطل  دمل ،ه  ل

لمي ثلباوسمل ؼ ا لبحثراليفلبحظابتلبحشي علبحل حل7وعللكو ل  لطثنل
لمت فلمي ثلن ى علجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث ؟

لو ل شنيل ثلهزبلبحظابتلبيطئا لبح ش   لبحل ح  7
 لب   سلبح  شيلوبمل  ه  لل؟بالطعلبح اظ   لجلهودلمت  لبملش مل ثلذ ال  ل
  لشمتضلمت  لبملش ملب جل  ى ؟  لجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث لوص ؿ رل
 هدددعله،ددد  لعدددشوتلرب لدبحددد لعذـددد ي  لبددد لبحدددذوسلبمل،دددو لمبشمتدددضلمت ددد لبملدددش ملللللل

 ونًث ي نفل الل سضلبحوبنيملل ثلوجه لنةشل  ، لبحثرا؟
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 لبحلـوسلبمليرتحلحل ى علجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث ؟   

 ٍحداف البشأ : 
لحل ح  7هذالبحثرالب  حللعرلبيهذبالب

 مت دد لبملددش مل ددثلذ ددالب  دد سلبح  ددشيللللهددودلبحلىددشال اددللبيطددعلبح اظدد   لجللل
 وبمل  ه  ل 

 بح ؼددفل ددثلجهددودلمت دد لبملددش مليفلج  ىدد ل  ثدد لوص ؿدد رل شمتددضلمت دد لبملددش ملللللللللل
 ب جل  ى ل ثلوجه لنةشل  ، لبحثرا 

 ل بحلىشال اللوبنيمللأ سط ل شمتضلمت  لبملش ملحاذوسلبمل،و لبفلوعنل  ، لبحثرا
   وكمللنـوسل يرتحلحل ى علجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث 

 :أٍنٔ٘ البشح 
لنل يفعل ه   لبحثرالب  حلل اللبملظلو  لبح،ةشيلوبحلًث يلليفلبآلنل7

 ىلددال وكددونيل مت دد لبملددش م(ل ددثلبحيلدد   لبالجل    دد لبملى ؿددشملنةددشبرلحلىدد  ملل 
حدددزيل ظدددلاض لكدددشوسملنوج دددفللبحدددذوسلبحدددزيلنيدددو لبدددفلبملدددش مليفل  ا ددد لبحل،  ددد لوبلل

بالهل   لوبحثراليفلبملوبسدلاولسعمللوص  دملنيوملبملش ملو   نله لحض  دمل ؼد سمتله لل
 ب   ا  ليفلبمل مل 

 نىلدددالنيلددد  لمت ددد لبملدددش مل دددثلبحيلددد   لبملًشوذددد ل مت دمي ددد رلبـدددوسملذذ يفددد لللللل
ووبكدددر ل ادددللبملظدددلو لبحىددد ملللوبحملادددلىلمت ددد ل  لذددد لذذب ددد ليفلن،ددد وتلهدددز لللللل

ل  ل اللبملظلو لبحثريفللطوبً ل  مل د رل ولوا د رلوصـوؿد رل  ل  هدو لمت د للللللبحي
بملش ملمتيفريبرل  ل ظلخذ لون دسبرل  ل ىشالبي شلبحزيلبطدلاض لكدشوسملبح ؼدفل دثللللل
بحا ددوضلبحملدد سلبدد مل هو لوو وحدد لعدص حددفليفل لدد  سل  دد ه مل اددملبالجل دد نيللل

  وب يصفل املبجل  نيلبملش مل
 بحل،  د لل حلري دنل وكدشوس  ل  ه د ل هذع  وكىه  ويظ  بملش م مت    ىلا

 ع   ن هد ل يي دنل  دثل وبملدش ملومت  ،هد لل بحشجدعل بد ل وب نـد ال بملظد وبمل ويي دنل

 ع دملل يف بحيدشبسل وؿد،ملل بحظ  طد  ل عنيدشبسل   ا د ل يف مت ً د ل متد  خرىلوعػدشبمته لل

  و ؼ سمت نيشبس ؿ نى  بـ له  وبحيفي ع   بحظ  ط  لوبالنيلـ د   ب   م جوبنق
 و ظل  ذم 

 :سدّد البشح 
لب ل ذلبحثرال اللبحملذدب لبحل ح  7ل

 ب ذودلبمل  ن  7لبنيلـشلبحثرال الل شمتدضلمت د لبملدش ملب  ىد ل  ثد ىلب دعل د لللللللل
 ؼدددد افلهددددزبلبملشمتددددضل ددددثل هددددذبالونؼددددشب لونيدددد س شلطدددد،و  لوحددددوبي لوو دددد ينلللللللل

 وبذـ  ب              بخل ل
 صختلبح ـعلبحذسبطللبحيفد نلل دثلبحىد  للللب ذودلبحض ،  7لمتلنًث نلهزبلبحثرال

 هد 1111هدد1106بجل  ىلل
 ب ذودلبحثؼش  7ل  ، ل ثل لوب له ئد لبحلدذس علب  ىد ل  ثد لمبد لعد همل دثلللللللل

ن يثددد لل–سي ظددد لنيظددمللل–ومت ادد للل–نلددورل ، ؿددقلني  د ددد ليفلبجل  ىدد ل    دددذملللل
سيددد علنيظدددم(ىلو  ،ددد ل دددثل  حثددد  لبح ا ددد  لبملخلا ددد لب  ىددد ل  ثددد لبح،ةش ددد للللل
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حرتب دد ىلبآلدببىل اددو لبيطددشمىلب يددوت(ىلوبحىا  دد ل بحىاددو ىلبح ا دد  لبحـددر  ىللللل ب
 عدبسملبي   تىلب  طقلبآلحل( 

 َح ـــر البشــــمي 
بنيللبل ث ى لبحثرالب  حللبطلخذب لبملد،هخلبحوؿد للبملظدرلىلوبحدزيل ىشعدفلللللل

عدشبدلل(لبسنفلنونيلبحثروثلبحدزيل ظدلحوبل دثل ش يدفلع دملل للللل161ىلق5113 بحىظ اى
جمل مللبحثرال ول  ، لمتثريمل ،هم لبهذالبطل،ل دل  ل لـعلمبؼ ا لبحثرال ثل
 دحدد لوبددشبه لحةج بدد ل اددلل طددئا لبحثرددالبمللىايدد لبهددودلمت دد لبملددش مليفلج  ىدد للللل

ل  ث ىلص ؿ لجهودل شمتضلمت  لبملش ملب جل  ى  

 :مصطلشات البشح 
 دثلنىش دفلبجلهدودلبؿدًخذ  رلللللنةشبرلح و لبحذوسلجضً ل ثلبجلهدودل ا دفلميلللبجلهود7

ب حشجونيلعرلنىش فلبحذوسلوعي رلحال حل7لبينؼً لوبحاب خلوبحظ  ط  لبح لنذ  ه ل
ل( 101ىلق5114ونيو لبه لبملاطظ  لبحرتبو  ل ثل جعلمت  لبملش مل  بولسبكلى

ونىشالبحث ذيفل  لبجلهودلعجشبي د رلبسنهد 7لع دملل د لمي سطدفل شمتدضلمت د لبملدش مللللللللل
ىدد ل  ثدد ل ددثل نؼددً لو   دد تلوجهددودل يف دد لونشبو دد ليفلجمدد تلمت دد لبملددش ملللللللب  

نظددد همليفل دددذلجظدددوسلبحلوبؿدددعل دددمللبح ل ددد  لوبحظددد ذب لدبصدددعلوصددد سدلبجل  ىددد لللللللل
وبحل،ظ نلحل   ،هثلمتي  دب لوسبد  ل   د تلو ، ؿدشلجمل ى د لع  اد ىلعلدخرل دثلللللللل

ادددولبحليدددذ لعرللعن ذددد لبح شؿددد لحلسه دددعلبملدددش مل  ا ددد رلو ى،و ددد رلوره، ددد رلو     ددد رلل
بمل، عظدد ل اددللبملهدد  لبحي  د دد لمبخلاددفل ظددلو  نه لون،ظدد نلبحدداب خلبحذب  دد لىددزبللل

لبىذالو ري  ل

هدولبملشمتدضلبحؼد  علب  ىد ل  ثد لبحدزيل ى دعللللللللل شمتضلمت  لبملش ملب  ى ل  ثد 7ل
ل اللب،  لنيوب ذلبملىاو   لوبالطل  دمل ثلنل يخلبحثروثلوبحذسبط  لونوعريلبحاب خ

لبحلًو ش  لوبحلذس ث  لبحخص  لحل   لوصذ  لبملش ملب  ى ل  ث  

 ىشالبسنفل  ا  لب،  لنيذسملبملش ملحخ ل  دل اللربنهد لون،  د لػدىوسه لللللمت  لبملش م7
بحذبصاللب حيوملوبحيذسمل ادللبالطدليختلبالنيلـد ديلوب د رلبحيدشبسلون،  د لنيدذسنه لللللللل

ه لوبجت ههددد لحلخدددشدل دددثلدبيدددشملبحله ددد ؽللللب دبس ددد لوبحي  د ددد لونادددريل دددثلطددداومتللل
ل( 531ىلق5112بالجل   لل سع  لى

و ىشالعجشبي  رلوعي رلحاثرالب  حل7لبحظ  ط  لوب جشب ب لبح لنلثىه لج  ىد لل
  ثدد ل  شمتددضلمت دد لبملددش ملب جل  ىدد (ليفلطددث علبح،هددوضلبدد ملش ملونىض ددضلدوسهدد ليفللللللل

 سب لبحيفي ع دد لوبالجل    دد لوبحىا  دد لبمل دمللوعددنل دد لندوعش لىدد ل ددثلبمتلظدد بلبملهدللل
لو ريه ل ثلبمله سب لبحلشوس   

 :٘الدراسات الشابك 
نةشبرليه   ل وكونيلبحثرالبمللىانلبل   لبملش ملودوسلج  ىد ل  ثد ليفليي دنلللل
هدزبلبحددل   ىلعيددذل ػد س لبحىذ ددذل ددثلبحذسبطدد  لعرل ه  د لمت دد لبملددش ملب  لث سهدد لللل

ذ ل مت دمي  رلبـوسملذذ يف لووبكدر ل ادللبملظدلو لبحىد مللللللل ثل هملبحيل   لبملًشو
ن، وحبل ىوني  لمت  لبملش مىلودسبط  ل صش ل وبحملاللاللمي ثلبحلخالل ،فىلودسبط  
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ونًددو شلدوسل حلرظدد  دوسلبملاطظدد  لبحرتبو دد ليفلمت دد لبملددش ملمت ددذصعلل ن، وحددب
 بالجتد  ىل ىدزبل ثردالنىض دضبرلل سنللهزبلبح و ا ف ل    بؼ ع بجل  ى  ليفلمت  لبملش م

  ط طدد   صددختلبحلىددشال اددللجهددودلمت دد لبملددش مليفلج  ىدد ل  ثدد ىلمتوطدد ا ل  ددث

 جهد ىل  دثل بحلونيىد  ل هدز ل  خيدمل مبد ل بجل  ى لوني  دبنه ل ادللن ى دعلدوسهد للل ملظ  ذم

ل صش   جه   ث و  ي ه لو ه  ه  و ،ظحمل مل

 ت أٍنٔ٘ متهني املرأٗ:أ: الدراسات ّاألحباخ العلنٔ٘ ّاألنادمئ٘ اليت تياّل 
هددذعبلعرل ىشعدد لبحوكددمللب دد حللللل(Metcalfe. , 2008)دسبطدد ل  ددبلمتدد حفللل

حا ش ملحةدبسملوبحي  دملوبحىوب علبملخلا  لبح لى لدوسليفلمت د لبملدش ملطدوبً لمت ندبللللل
نوؿددددابلعرلوبنيلـدددد د  ل ولبجل    دددد ل ول ي ع دددد لو دددد لب ددددوبجضلبحل،ة   دددد لىدددد ىلل

 دددثلبملىونيددد  لبحل،ة   ددد لوبالجل    ددد ليفلطدددوتلبحى دددعىللللللل وبجهددد لبملدددش ملحاىذ دددذلل
ب  ك ع لعرلوجودل ذدل ثلبحي ودل اللبملش ملأد ل دذلندذس ثه لوبصل  سهد لحا ه،د لللللل
بحددد لنً ددد لعح هددد لب  كددد ع لعرل وبجهلهددد لحىدددذدل دددثلبحـدددىوب  لنىدددودلحاوبنيدددملللللللللل

لبالجل   للبحزيلنى ؼف 

 بحلىاد مل بد ل بحىخنيد ل عهدمل عر "لهدذعبل(Shoaib et al.,2012)دسبطد لػدى قللل

 ب ـد يفل ويا دعل بملدش مىل مت د ل يف بحلىاد مل  ادلل  دشلل وبحلىدشال بملدش مىل ومت د ل

 بملدش مل ومت د ل بحلىاد مل  دثل متدعل ويا عل ظلو  حا،ظ  ى وبالنيلـ د   بالجل     

 دالحد ل رب   خنيد ل وجدودل ونوؿدابلعرلىلبث متظدل  ل ػد ، و ل يف بحش   د ل بمل،د  نل يف

 وبوؿبلبسه  د للبيطشيى بحـى ذ  ال بملش م ومت   بحلىا م عر ب  لب  عذـ ي  

 حا،هدوضل ذشمتد  ل  ادللعذدذبثلل نى دعل بحد ل بملظدليثا  ل بحذسبطد  ل  ث بملض ذ عجشب 

ل.حا ش م وبحل    وبحل،   

(ل"لهدددذعبلبحذسبطددد لعرليذ دددذل هدددملبحيلددد   ليفلبح يدددشللل5112دسبطددد لب ا دددفل 
 ل هدددملبحيلددد   لحدددل   لبملدددش ملونسن دددالبح يدددشلنوؿدددابلعرل وبملاندددالومت ددد لبملدددش مىل

متيفابليف7لنيل   ل لىاي لب طرتبن ح   لوتح   لملوبجه لبح يشلوبحل   ل دملنيلد   للل
نلىانلب  ذ   لبح لنيذ لحا ش ملبح يدريملونيلد   ل ظدلو لبحدذصعلو صدريبرلنيلد   للللللل

ل لىاي لبذوسلبمل،ة   لب  و    

و وحدد ليذ دذل بىدد دلمت دد لبملددش مللل بحذسبطدد(ل"لهدذعبلل5114دسبطد لببددثلػدداهوبل ل
بحظددىود  ل ددثلصددختلجم النهدد لوبذل  ج نهدد لحاوؿددوتلعرل يرتذدد  ل بىدد دلمت دد للللل
بملش ملبحظىود  ىلوصاـبلعرل  لحل   لبملش ملبحظىود  لالبذل ثلعن ذد لبح شؿد لىد لللل
حارـدددوتل ادددللذيونيهددد لبحؼدددش   لونىض دددضلبحيدددو لبحؼخـددد  لوبالجل    ددد لىددد للللللللل

 ىلو  ل هملجم ال لبحل   لحا دش ملبحدل   لبحلىا  دللوبالنيلـد ديلللللحلرظ لذ  نه
حلرـددعل اددللدصددعلمتدد يفلمللًاث نهدد لوناث دد لذ جدد  لبحددل   ل ددثلنسه ددعلونددذس قلللل

لوعن ذ لبح شؿ لى لحا ؼ سمت لب ر ب  ليفل  ا  لؿ،مللبحيشبس 

 ب: دراسات أّضشت أٍه املعْقات لخنهني املرأٗ:
"لهددذعبلعرلبحلىددشال اددللوبنيددمللبحددل   لب دبسيلحا ددش مليفلللل(5111دسبطدد ل  دد ل 

  لوبنيدمللمت د لبملدش ملب دبسيلللللونوؿدابلبرلبجل  ى  لبيسدن  لوبملىوني  لبملا شملع فلىل
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يفلبجل  ى  لبيسدن  لبسبى د لب  عل بحى علبجل   لىلن و علبحظاً ىلبحلر  ضل
طدً رلب جل  ىد  لبيسدن د ىللللبحزبنلىلنًو شلبحؼخـ  ىلبحظاو لب بدذب ل(لمتد  ل لولل

و  لبحددل   لب دبسيلحا ددش مليفلبجل  ىدد  لبيسدن دد لاللصبتلكددى   رليفل ي بددعلمت دد لللل
لبحزمتوس 

هددذعبلعرلبحلىدشال اددللبحلردذ   لوبملىونيدد  للللSafiya. , 2012)ل دسبطد لؿد   لل
نوؿدابلعرلوجدودلبحىذ ددذل دثلبحلردذ   لوبملىونيدد  لللللوبالنيلـد د  لبحد لنوبجدفلبملددش ملللل

حل   لبملش مل ثلبح، ذ د لبالنيلـد د  لو ،هد 7لبجلهدعلمبهد سب لبحى دعلبحخص د ىل دذ للللللللل
لوجودلس غل  تلمت يفىلني ودلبحضوبدىلنيا لبملظ  ذب لب  و    

(لهددددذعبلعرلبحلىددددشالعرل هددددملبحلرددددذ   لبملوبجهدددد لل5115دسبطدددد ل بددددولصلددددريل 
بمل ا ددد لبحىشب ددد للحاي ددد دب لبيمت دمي ددد لبح،ظددد ي  ليفل اطظددد  لبحلىاددد ملبحىددد حلليفل

بذددلختلبحلرددذ   لبحل،ة   دد لبملشنثدد لبيورليفل وبجهدد لللللللبرنوؿددابللوبحظددىود  ىل
بحي  دب لبيمت دمي  لبح،ظ ي  ل ملناله لبحلرذ   لبمل د  لوبحلي،  لع،يفلبحدل   لل

لو صريبرلبحلرذ   لبحزبن   

يفلطددوتلل(لهددذعبلعرلبحلىددشال اددلل ىونيدد  لمت دد لبملددش ملل5111دسبطدد لبحًش ددفل 
بحى ددعلو دد لهددولنددس ريلب ـدد يفلبالجل    دد لوبالنيلـدد د  لوبحذميو شبع دد لحا ددش مللل

ونيذلصاـبلبحذسبط لعرلوجودل ذدل ثلبملىوني  للىبحظىود  لحال   ليفلطوتلبحى ع
 ددثل لاددفلبالجت هدد  لومتدد  ل بشصهدد لبملىونيدد  لبحل،ة   دد لوب دبس دد لبحدد لنوبجددفللللللل

بخن د ضلبيجدوسىل دذ لوجدودلعسػد دل هدكىلنياد للللللللمت د لبملدش مليفلطدوتلبحى دعلو ،هد 7لللللل
عددددشقلبحى ددددعلبملل ذدددد لحا ددددش مىلب  كدددد ع لعرلبالعليدددد سلعرلبحدددداب خلبحلذس ث ددددد لللللللل

ل وبحلسه ا  

دّر املؤسشـات الرتبْٓـ٘ ظىمامٔـ٘ نظ ىمامٔـ٘  ا ىمامٔـ٘ك يف متهـني املـرأٗ         ز: دراسـات تياّلـت  
 عاو: بشهل ّتطْٓر دّر اجلامعات يف متهني املرأٗ لخفعٔل نندخل

  دريل بمل،ة د  ل دوس يذ دذل عر بحذسبطد ل (لهدذعبل5115دسبطد لبحظد ذلو  د سمل للل

 تح د  ل  مل حالى  ع وبالجت ه   ب ملى سالوبمله سب  بح يريم بملش م نضو ذ يف ب  و   

  دثل بالطدل  دمل  دثل بملدش ملبح يدريملل نوبجدفل بحد ل بملىونيد  ل  دثل وبح ؼدفل بحى دعل طدوتل

 بيها   بجل ى    نيذسب  صبحب     نف رع نوؿابو    ىبمل،ة  هز  وصذ    بشب خ

 و   بحى دعىل طدوتل  مل حالى  ع بملش ملبح يريم و ىاو     ى سا ص  دم  ال ني دسم  ري

  دثل  يادعل أ  طوتلبحى ع تح     مل حالى  ع  لىذدم  ىوني   نوبجف بح يريم بملش م

 .بجل ى   وصذ    بشب خ  ث بالطل  دم

 يف بيها د ل بجل ى د  ل دوس عر بحلىدشال عر (لهدذعبل5115فل دسبطد ل ثدذلبحاً دللل
ىلبملظددلذب   بحل،  دد  يي دنل يف بى  دد  عذددذ لبملددذبصع ب  لث سهد ل بملددش م مت د ل

  ال بحي يم بالجل   ل حاى ع بحليا ذي بمل هو  جت وص  بجل ى      ونوؿابلعر

  ،ةو د ل ع د سل يف بحل،  د ل عر بملانيلد ل بملظد  ذمل  دثل وب ذظد  لوبالنليد تلل بحدال

 بمل،د  نل يف بملى اد ل وبملش م      بـ   بملش م عرلمت   بى دع  بحاب خ  ث  ل   ا 

لص ؿ لمب ل ينلمت  ،ه   بـ   بحىؼوبي  
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(لهذعبلعرل ىشع لدوسلبمل مللبملذنلليفلبحل   لبحظ  طدللل5112دسبط ل بولس  ل 
بملددذنلليفلبمل ا دد لبحىشب دد للحا ددش ملبحظددىود  ل ددثلصددختلبحلىددشال اددللوبنيددمللبمل ددملللل
ونوؿددابلعرل ددذ لني دد  لللىلبحظددىود  لوني دد غلبحددلاريب ليفلبحوكددمللبحظ  طددللحا ددش مللللل

بمل مللبملدذنللبدذوسليفلبحدل   لبحظ  طدللحا دش ملو ندفلالل دضبتلبى دذلمت  د رلومت د رللللللللللل
 ددثلهددزبلبحددذوسلب  ددويلمتددزحفل ددذ لوجددودلعذـدد ي   لس  دد لحلوبجددذلبملددش مليفلللللللل

ل مل ا   بملوبنيمللبحي  د  لب

(لهذعبلعرلبحلىشال اللبيطعلبح اظ   لحل   لبملدش ملل5114دسبط ل بولسبكلل 
 دددثلذ دددالب  ددد سلبمل ددد ه  للو هدددملبح،ةش ددد  لبمل ظدددشملحدددل   لبملدددش مىلويا دددعلدوسلل
 اطظدد  لبحرتب دد ليفلمت دد لبملددش ملبملـددش  لوب حلدد حللوبنيددمللمت  ،هدد ليفل ـددشىلونيددذلللللللللل

 ولببل  سيلحل ى علدوسل اطظد  لبحرتب د ليفلمت د للللصاـبلبحذسبط لعرلوكمللط ، س
لبملش ملبملـش   لللل

   :٘ثالجًا: الخعلٔل علٙ الدراسات الشابك 
  لل ل ثلصختلبطلىشبضلع مللبحذسبط  لبحظ بي ل  ل ال7

     ع لنيل  لمت  لبملش مليةللبى،   لص ؿ ل اللع مللبملظلو 
 لددد  لمت ددد لبملدددش ملبـددد  ل   ددد للل متدددذ لبحذسبطددد  لبحظددد بي ل ادددللبالهل ددد  لبيلل

 وكشوسملبالهل   لبه  
    بهل بلبىعلبحذسبط  لبيل  لمت  لبملش مليفلبجل  ى 
 خيلاددفلبحثرددالب دد حلل ددثلبحذسبطدد  لبحظدد بي ليفل  ،لددفل ددملل  ،دد  لبحذسبطدد  للللل

بيصددش ليفلن، وحددفلحاًاثدد ىلذ ددالطدد ل، وتلبحثرددالب دد حللبحً حثدد  لو لددوب للللل
  ى دد لبح،ظدد ي  لمبخلاددفلمتا دد  لج  ىدد ل  ثدد لللله ئدد لبحلددذس علوبحي دد دب لبجلل

 و ظاوال ل شمتضلمت  لبملش ملمتى ، لحاثرا 
 مت دد لطدد خلافلبحثرددالب دد حلل ددثلبحذسبطدد  لبحظدد بي ليفلن، وحددفلنـددوسل يددرتحلل

حل ى ددددعلجهددددودلمت دددد لبملددددش مليفلج  ىدددد ل  ثدددد لوص ؿدددد ل شمتددددضلمت دددد لبملددددش مللل
و ىد  ريلوهدول د ل لللللب جل  ى ىلب عل د ل للد ،فل دثلعاظد  لو هدذبالو ،ًايد  لللللل

لنل، وحفلبحذسبط  لبحظ بي  
 لؼدد بفلبحثرددالب دد حلل ددمللبحذسبطدد  لبحظدد بي ليفلبملوكددونيلبحىدد  لبحددزيل ل، وحددفىللل 

ل–وهدولمت د لبملدش ملبـد  ل   د ل دثلذ دالبيه  د لوبملظدلو لحادل   ل بالن ذد لللللللللللل
 بمل  سط لبح ىا  (لوطثعلنًو شه  

 بحذسبطدد  لبحظدد بي ىلوبملل يفددعليفلللمت دد لنؼدد بفلبملدد،هخلبملظددلخذ ل ددملل دد،هخل  اددقلللل
 بمل،هخلبحوؿ للبملظرللو دبملبحثرالوهللبالطلث ن  

متلبالطددلى ن ل ددثلبحذسبطدد  لبحظدد بي ليفلجمدد ال ل ذ ددذملنلىاددنلبت ددذبدلبحثردداللل
 7ب  حللوبه ه ل

 يذ ددذل ؼدد ا لبحثردداىلعه،دد  لدسبطدد  لدحاددبل اددللوجددودل ىونيدد  ليددذل ددثلدوسللل
 لبملش مللبجل  ى ليفلمت  

 طل  دمل ثلبحذسبط  لبحظ بي ليفلع ذبدلب   سلبح،ةشي لبال 
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 بالطددل  دمل ددثلبحذسبطدد  لبحظدد بي ليفلع ددذبدل ثدد سب لبالطددلث   لون ظددريلبح،لدد يخللللل
لوع ذبدلبحلـوسلبمليرتح 

 ح: بشْات الخط 
ل7 ظريلبحثرالب  حللوعنلبحمل وسلبحل ح  

 بملددددش مل ددددثلذ ددددالب  دددد سلبح  ددددشيللللللبحملددددوسلبيوت7لبيطددددعلبح اظدددد   لحددددل   للل
لوبمل  ه  لل

 بحملددوسلبحيفدد نل7لجهددودلمت دد لبملددش مليفلج  ىدد ل  ثدد لوص ؿدد رل شمتددضلمت دد لبملددش مللل
 ب جل  ى  

 بحملددوسلبحيف حددا7لوبنيددمللأ سطدد ل شمتددضلمت دد لبملددش ملحاددذوسلبمل،ددو لبددفلوعددنل  ،دد لللللللللل
لبحثرال عجشب ب لبحثرالبمل ذبنل( 

 حل ى علجهودلمت  لبملش ملب  ى ل  ث بحملوسلبحشببملل7لبحلـوسلبمليرتحل  

 ّٖاملفأٍنٕ   احملْر األّل: األسص الفلشفٔ٘ لخنهني املرأٗ مً سٔح اإلطار الفهر 
    :ٗأًّا: مفَْو متهني املرأ 

(ل ددثلبمل دد ه ملبملشمتثدد ىلذ ددال ،ةددشللللEmpowerment ىلددال  هددو لبحددل   ل لل
دلبمل  ه ملبملشنثً لبفىلو ثل ملمي ثلعح فل ثلصوب  ل لا  لنةشبرلحلىذدل بى د لونىذ

بحيددوت7لعنددفلالل وجددذلذدد لبن دد تل اددللنىش ددفلجدد  مللػدد  علمل هددو لبحددل   لبسبىدد د لللل
بملخلا ددد ىلووعيددد رلحلىش دددفلؿددد،ذوتلبي دددملبمللردددذملب يددد يللحا دددش مل بح دددون   م(لللللل

UNIFEMىل ىددكلبحددل   ىلبحى ددعلبجل دد  لليفلبجل   دد  لبمليهددوسمل ولبمللدددًهذمللللللل
ول وبجه ل ولبحلااقل اللبحىيث  لو وجفلبحل   ضلبح لنياعل دثل وكد  هملللحلخًلل 

ل( 5113 ولنظاثهملذيونيهمل بشن  خلبي ملبمللرذملب ي يللى

مت دد ل ىددشالبحث،ددفلبحددذوحللبحددل   لبسنددفلنوطدد مللنيددذسب لوع   ندد  لبيعددشبدليفلللللل
  نهمىلعكد ع للبملؼ سمت لوبحلس ريلوبحلر ملوبحلى  عل مللبملاطظ  لبح لنلر مليفلذ

وه،دد  ل  لدد رل ددثل ددش ل  لبحددل   للللللىلعرلمتاددفلع   ن دد لو طددث لهددز لبملاطظدد  للللل
متى ا  لنلل ثلنوعريلبحوط يعلبحيفي ع  لوبحلىا   د لبى دعد لذلدلل دل  ثلبيعدشبدلللللل

 ,Hegeman   ثلبملؼ سمت ليفلب  رلبحيشبسب لوبحلر مليفلبملوبسدلبح ليدبل  دذ هملل

Raya G, 2013, P36) ل)Kolas,2015, P2 )ل

نيذلنىذد لبمل  ه ملبح لن، وحدبلبحدل   ل ،هد ل  د ه ملسمتدض ل ادللص د دمللللللللهزبلو
(لVarghes,2001, P37(ل 15ىلق5114عددشقلبالصل دد سلون،  دد لبحيددذسب 7ل بمل،دد وسىللللل

 Mason, 2005 ل)Alsop and Heinsohn ,2005 ل)Lawson,2006, P2ل)
 Mokta,2014, P4758) ل145ىلق5112  ثذلبحظدخ ىل(لىل12ىلق5114 بحظ  حو لى )

(لو  ددد ه مل بدددشص لبسنثددد  لبحدددل   لبددد حلا ريليفلMoghadam, 2007" وجدددذب ل"ل 
ل(Oakley, 2001(ل لParpart , Rai and staudt , 2002   خنيدد  لبحظدداً ل 

ىل5114(ل و ددذى2011و  دد ه ملسمتددض ل اددللدوسلبحددل   ليفلص دد دملبح، ددورلوبحيددوم للل
صددش لسمتدض ل اددللبحلاد ريب لبى  ا دد لحاددل   للل(لو 126ىلق5110( ل ذا دلىل543ق
 Stromquist,2015, P2ل 61ىلق5112(ل ب ا دفىلل)Kabeer,2000, P21 ل عدشدىللل)

ل(531ىلق5112(ل سع  لىل5152ىلق5114
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  ل  هدددو لبحدددل   ل للددد ثلع ددد سبرلمتدددثريبرل دددثلللوبحددد ل وكدددربلع ىهددد ل ادددلل
ذبثلبحلا ريب ليفل خنيد  للبمل  ه ملبيصش لرب لبحـا لمت حيوملونىض ضلبحيذسب لوعذ

بحظاً ىلأ ل ىكل ندفل  ا د ل شمتثد لو لؼدىث لوحدفلدوسبرلمتدثريبرليفلص د دمل ظد ه  للللللللل
لبملش مليفل  ا  لبحل،   ىلو ا فل لث،للبحثرالب  حللبمل هو لبحل حل7

بحل   ل ؼريلعرلمتعل  ل ثلػدسنفل  ل ًدوسل ؼد سمت لبملدش ملو ، دلل دثلنيدذسنه لللللللل
يي دددددنلربنهددددد ل ادددددلل لادددددفلبيؿدددددىذملبمل د ددددد للللوو  هددددد لو ىشعلهددددد ىلو دددددثل دددددمل

وبحظدد  وحوج  لوبالجل    دد لوبحظ  طدد  لو لدد  لحددذ ه لمت عدد لبحيددذسب لوب    ندد  للل
بح لجتىاه لني دسمل اللبحظ ًشمل الل شوعه لووكدىه ىلوب طده  لب دشلوبحدوب لليفللللل

لب،  لبمل مل 

 :ٗثاىًٔا: خصاٜ  متهني املرأ 
حاددددل   ل   دددد لومت دددد لبملددددش ملص ؿدددد لنىددددذد للللليفلكددددو لبحلىش  دددد  لبمللىددددذدمل

(ل105ىلق5114صـ يـدده لون،و ددبىلو ددثل هددملناددفلب ـدد يفل دد لرمتددش ل بمل ددضسىللل
لوبح لمتيفابلع   ل ال7

    ل ىًللبحل   لنيوملوطاً لحالس ريلبملشنثسلب حيذسب لوب    ن
  ىكلبحل   لع ً  لبح شدل ض ذبرل ثلب ش  لوب بذبني  
     ب  ج  لب نظ ن  لو ي باله  لبحل   لهذالحش 
 ىل دددذلبحدددل   ليفلجمل دددملل ددد ل ادددللب ا  ددد لبحيفي ع ددد لوبالجل    ددد لحددد، علللل 

 بمل مللب  ك ع لعرلني  ف 
 مي، لبحل   لبملظاوح  لبح   اد ليفلبيدب لحا   دثلوب حلد حللرىدعلحذ دفلبحيدذسمللللللل

  اللبملث دسملوبجلودمليفلبحى ع 
 هددذبالبمل ى دد لوبحي   دد ل يفددعلبيهددذباللل ىددذلبحددل   ل ددثلوطدد يعليي ددنلبيلل

بملشنثًدددد لب حى ا دددد لبحل، و دددد لوبحيدددد ملبالجل    دددد ل يفددددعلبحىذبحدددد لوبحللدددد  ثللللل
 بالجل   ل 

 لبحددل   لص ؿدد ل ل ط طدد ل ل6ىلق5114مت د لذددذد لدسبطدد ل  بددثلػدداهوبىلللل)
 نل يفعليف7

 سي ظد 7للعى ا د لبحدل   لاللندلملعاللبديفخثل   دذمللللللبحل   ل  ا  ل خ   لبيبى د7ل
عشدىلع   ىلجمل دمللح ونهد لنى دعل ادللد دملنيدذسب لبح دشدلونًو شهد لحلد،ى علللللللللل
عر ب رل اللبحث ئ لبحمل ً لبفلأد لمييفدعلع  د لبح دشدلبحد ل ىد ؽلع هد لو داديللللللللل
عرلن دد نفل عشبدهدد لملوبجهدد لنيلدد   لبجل    دد ل يفددعلبح يددشلوبملظدد وبملبالجل    دد لل

 و  د لوبيها د ل ادللنىثئد لللللح ،ى عل اللجمل مللبسمت افلنى دعل اطظد نفلب لل
لبملوبسدلبمل ى  ل ثل جعلب،  لبمل مللوبحىذبح لبالجل      

 عد حل   ل ظدىللملوبجهد ل ةد هشللللللبحل   لوط ا لحلري نلبحىذبح لبالجل    د 7ل
ط  ط  ىلو ى عل ادلل وبجهد لللل–بنيلـ د  لل–بحخ ظ وبملطوبً لمت نبلبجل     ل

الل  ا  لؿ،مللبحيشبسىلبمل دعلعرلن لد علللبحلرذ   لبح لنى نلرحفلمت حلس ريل 
بحزمتوسل اللب ن ثليفل ىةملبمل ى  لوعيد رلحايفي عد لبحظد يذملو  لد رلنه د ؽلللللل

 بح ئ  لبحلى   ل اللبيؿىذملبالجل     لوبالنيلـ د  لوبحظ  ط   
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ىل5116(لو بحظدشوجلىل210-215ىلق5111علخرل   لذذد لمتخرل ثل بحذ شدبؾى
ل(ل ثلصـ يفلو   لمت  لبملش مل ،ه Wieringa, 1994,7لP829(لو 525ق
 بحو للبذب  رلبس لمت  لبملدش ملالل ىدكلطد ًشنه ل ادللبآلصدش ثلواللمتا  هد لن دورلللللللل

 نيو لحاظ ًشمل اللبحشجعلو وبجهلفلوح ،فل هذالعرلن،   لمتخرل دثل ه سبنهد للل
يفللبحزبن دد لوبال ل دد دل اددللبحدد، علوب حلدد حلل دد،ى عل اددللبصل  سبنهدد لونس ريهدد للللل

لبمل مل 
 نيلدد  لمت دد لبملددش ملاللنيلـددشل اددللبىددذلبملظدد وبملبدد لبجل،ظدد لوح ،هدد لىدد ل بىدد دلل

 صدددش لنل يفدددعليفلبيبىددد دلبحل، و ددد ىلبيبىددد دلبالجل    ددد لوبيبىددد دلبحذوح ددد لأددد لل
 رىعلهذالمت  لبملش ملن و ثلسؤ  لبذ ا لمل ملل ظليثاللواللودوحل 

 يي دنلبحىذبحد لبالجل    د لوبملظد وبملذظدقلللللل ل نل ،هحللبحل   لوبملظ وبمليفل
نونيلبجل،عىلب ،  ل ى سضل ،هخلبحل   ل ،هخلبملظ وبمليفل ثذي لمتو لذل   ل
ععدد دملبحل،  دد لح ددعلبحشجدد تىلوس ثدد لنظدد  لبحىدد  لبحيف حدداليفلبملؼدد سمت ليفل حادد للللللل

 بحل،   ل طوملب،ظ  لبحى   
 له لبحزبن  لوص د دمل يلهد لللمت  لبملش مل ىكلذش له ليفلص  سبنه لوعذظ طه لبسه  

 ب، ظه لوب حل حللص  دملنيذسنه ل اللبحلس ري 
 103ىلق5114مت دد ل ىددذلمت دد لبملددش مل  ا دد ل اددلل ؿددىذمل لا دد ل بمل ددضسىللللل-

1047) 
 ا  لبجل     7لنلمل اللبيبى دلبالجل     لن،ليدعلع  د لب ،هد لدو لبالنيلـد سللللل  

  اللبىذلبى ،ف 
 ىددذ ثلبح ددشديلوبجل دد  للعددل   لبملددش مل دداديلللل  ا دد لجت  ى دد 7لجت ددمللبدد لبحثلل

 نه   رلعرلمت  لمت  علبمل مل 
 ا  لنا ري  7ل ظىللبيعشبدل ثل ش يه لعرلعذدذبثلناد ريليفلبمل دمللوبحث ئد للللل  

 بحمل ً لبهملورحفلبتمتظ بهملبملىاو   لبملخلا   
 همل  ا دد لن، و دد 7لذددالبيعددشبدل اددللنًددو شلنيددذسبنهملوص دد دملو دد هملبهدد لحلسه اددلللل

 حا ؼ سمت لبح ى ح ليفل  ا  لبحل،    
 ا دد لنـدد  ذ  7لنددلملبًش يدد لهش  دد لبددذً ل ددثلبالصل دد سىلو ددشوسبرلبث،دد  لبحددو لىلللل  

بحشني بدد ىلبحظدد ًشمىلبال ل دد دل اددللبحددزب لوصل  دد رلبددددلبحلىادد ملوبحى ددعلبجل دد  للللللل
 وبملؼ سمت لبح   ا لأ ل ذ ملبملش مليفلبملً حث ل يه لونا ريلبحوكمللب  حل 

 لجًا: أٍداف ّجماات متهني املرأٗ:ثا 
ملدد لمتدد  لبحددل   لبـددوسمل   دد ل  ا دد لو  ا دد له دعدد ل اددللوجددفلبحلرذ ددذلعيددذللل

ل(ليف67ىلق5114متيفابل هذبعفلمت  ل وكرله ل  بثلػاهوبىل
   لبطليختلبملش ملونيذسنه ل اللؿ،مللنيشبسبنه لبحزبن  لب، ظه
 ،مللبحيشبسلبمل، طق نوعشلبملـ دسلوبملىاو   لبملظ نذملحا ش ملحـ 
     نيذسملبملش مل اللنا ريل ع  سل ثلذوى لب حوط يعلبحذمييشب 
 ب ددددلخ لبملددددش ملحا ثدددد دسب لبحزبن دددد لوب حلدددد حلل ظدددد ه له ليفل  ا دددد  لبحلًددددو شللل

 بملظل ش 
  بحلااقل اللبحـوسملبحليا ذ  ل ثلبملش ملوبح لنلىه ليفلني حقلوذد 
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 ل210-215ىلق5111شدبؾى(لو بحددددددذ 525ىلق5116ب ، ددددد لذددددددذدل بحظددددددشوجلىلل)
  هذبالمت  لبملش مل ثل  هو فلوصـ يـفلحلؼ ع7

 ص دد دملنيددذسملبملددش مل اددلل ظدد  ذمل طددشنه لوجمل ىهدد لوبملظدد ه  ليفلن،  لددفلورحددفلل
لب ح،هوضلمبظلوبه لبحيفي يف 

   بحذ ملبمللث دتلأ ل ينلبحىذبح لبالجل     لب لبجل،ظ 
 ل ثلصختلعذظ طهملب حيفي  بطليختلبح،ظ  لوذش لهمليفلب  رلبحيشبسب  
 نا ريلبحىخني لب لبحذوح لوبملدش ملوبمل،ة د  لبح،ظد ي  لوبمل ى د لحل،  د لنيدذسنه للللللل

 حا ؼ سمت لبمل ى  لوبحل، و   
 نًددددو شل هدددد سب لبملددددش ملونيددددذسبنه لو يلهدددد لب، ظدددده لأدددد لخياددددنلطدددد  تلن، ددددويللللللل

 حا ؼ سمت لوبحل   ع 
 ه لوب حلدد حللبطددلخذب لنيددذسبنه للل ظدد  ذملبملددش مل اددللعردد دلذاددوتلربن دد لملؼدد متالللللل

 حاى عل مللبآلصش ثل ذذبثلبحلا ري 
 ن،   لبحي ملبمل ى  لوذيوتلب نظد  لبؼد علػد  عل يفدع7ليظد لندونيلب  د مىلللللللل

بحذمييشب  دد ىلي ددعلبملظدداوح  ىلبذددرتب لبآلصددشىلبحيلدد  ل اددللبحددل  ريلبحظدد يذلللللللل
ذل ددثلبحلددوبص لللمبرددذودملدوسلبملددش مىلبحيلدد  ل اددللبح،ةدد  لبحي ىددلىلعذددذبثلبملض ددلللللللل

وبالطليشبسليفلب،  لبمل دملىلبملشوند لوب،د  لبحيفيد لبد ح، علوب حلد حللب،د  لجمل دملللللللللل
 عنظ نللػ  علحاح  مل 

  دد لب ح،ظددث لمدد ال لبحددل   لعهددلل  و دد رلنلرددذدلبسسبىدد لجمدد ال لهددل7لبمله دد لللل
لوبملل يفادد ليفلبالطددليخح  لوب ش دد ليفل دب لبي  ددد تىلوبحيددوملبح، جتدد ل ددثلعذظددد غلللللل
بيعددشبدلمتددشدلعىددعلحل   دد،همىلوبالحلددضب لبح،دد نخل ددثلبحلر  ددضلأدد ل ددثلػددسنفلسعددملللللللللللل
بملى،و   ىلوبحيفي ع لب نث نيل طاوبل ظدىللعرلناد ريلبحيفي عد لبحظد يذمل دثلمت د لعئد لللللللل

ل ( Lashley, McGoldrick,1994بىذلنه  ؼه ل 

 لويفلوبنيددمللمت دد لبملددش ملمي ددثلبحونيددوال اددللسظدد لجمدد ال ل ط طدد  لحل   ،هددلللللللل
ل(0017-000ىلق5112 ل يفا ليفل صب ذىل

 بحدددل   لبالنيلـددد دي7لبلدددوعريلبآلح ددد  لحا دددش ملمب  سطددد لذيونيهددد لبالنيلـددد د  لللللل
 مترنلبحى علوأ سط لبح،ؼ  لبالنيلـ ديلو ظ وبنه ليفلبيجشلو شوالبحى ع 

 بحدددل   لبحظ  طدددل7لبلؼدددح مللبملدددش ململ  سطددد لذيونيهددد لبحظ  طددد  لمت حرتػددد  لللللللل
 لبجل ى   لبيها   حخنلخ ب  لوبملؼ سمت ليف

 بحددل   لبحلىا  ددللوبحيفيدد يف7لنددوعريلبيدوب لوبحوطدد يعلوبيح دد  لون دد عالبح ددشقلللل
ب حلظددد ويلبددد لبجل،ظددد لمل  سطددد لذيونيهددد لبتنـددد الو ذبحددد لمتردددنلبحلىاددد مللللللل

 وبحلىاملوذنلبملىشع لونذبوتلبملىاو   لوذنلبحليفي ف 
 شع هددلل خيددمللبحددل   لبحـددرل7لنل حدد لذ جدد لبملددش ملحلددس  ل ظددلو لؿددرللونلللل

 وبحزيل لًاقلأ سطله ل نلبحش    لوبحرتع فلونيل  لونيبلعشبغل يف ش 
 بحددل   لبالجل دد  ل7لبلددوعريلبمل  ندد لبالجل    دد لبحخييدد لبليددذ شلجهودهدد لأدد لللل

  ،ى عل اللمتلملل طشنه لبؼ علمت  عل   ملمتشمي  
 ح ونددفلبىددذلبطددلىشبضل  هددو لبحددل   لومت دد لبملددش ملبوجددفلصدد قلوب،دد ً ل ا ددفلولللل

  ا  لع   لحل   لبملش ملصـ يفلو هذبالوجم ال لو ث دئلونيذلمتلع ل ذه ىل
لوح ثلمت فلمت  لذ تلمت  لبملش ملب مل ا  لبحىشب  لبحظىود  ؟
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 ع لمت دد لبملددش ملبؼدد عل دد  لويفلبمل ا دد لبحىشب دد لبحظددىود  لبؼدد علصدد قل اددلل ددشللل
بحـددخذ   لبحض دد  ل ل سصددزلبحددل   لمت ظدد للعىاددللحددفلوح ،ددفلمتدد  لبت ًدد  ل

وعدص ى لػلً لعؼلً ليفلبمل مللحزبل شملمبشبذعل ذ ذملحا ؼد سمت ليفلبحل،  د للل
لوبح لمي ثلع ل ذه لع   ل ال 

 معْقات متهني املرأٗ:رابعًا :   
  ل  ا دد لبحددل   لحا ددش ملحددثلنددلملب ظددشلوطددهوح لعهددز لبحى ا دد لطددليو لبلادد ريللل

عدشبدلبمل دملله،د لطدلوبجفلللللذ تلجمل مللبسمت افلويل دلحلسه علػد  علومت  دعليلل
بحىذ ددذل ددثلبحىيثدد  لوبحدد ليددوتلدو ليي يهدد ليهددذبعه لووؿددوى لملشب  هدد ىلهددز للل

لبحىيث  لهلل ىوني  لمت  لبملش ملوبح لط لمل شكه لع   ل ال7

(ليفلدسبطلفلبح لن، وتلبه ل ىوني  لمت  لShvedova,2005 وك ل"ػ ع ذوا"ل 
 لو ىونيدد  لحددل   لبملددش ملون ددو لهددز لبحىيثدد  ل اددللللللللبملددش ملبشمل ن دد رل  له،دد  ل يثدد للل

  ؿىذمل لا  لط  ط  لوبجل     لوذلللبنيلـ د  لو ثلهز لبحىيث  7
    لبالعلي سلعرلد ملبيذضببلبحظ  ط
   و سب لبملش ملبحى  ا 
  ه  ، لبملى  ريلبحزمتوس  ل اللبمل، ؿق 
  ذ لمت    لبحذ ملب  خ ل  
  اولبحي  دمل اللنً تلوبطمللحا،ظ  ل ذ لوجودلنذس قلونوج فل وجه 
  نة  لبنلخ بللالل اض ل ؼ سمت لبملش م 
    ذ لوجودلبحذ ملبمل ديلبح  يفلحل   لبملش مليفلبيؿىذملبملخلا  

يفلذددد لندددش ل  ل ىونيددد  لمت ددد لبملدددش مل دددثلبح، ذ ددد لبحي  د ددد لوعيددد رلملددد لوسدليفللللللل
ل(0217ىلق5115 بحث ؼلىل

 لشبسب  بحظاً لبملشمتض  لال  رلبحي
   ًبخن  ضلني،   لب دبسملبحىا  لبل   لبملش ملب دبسيل وعهمل ثلعيذب لبحظا 
    كىفل ه سب لبحى  خ لو ذ لنيذسنهثل اللي علبملظاوح 
     نيا لبملوبسدلبمل ح  لبملظ  ذمل اللنذس قلبح،ظ  لوع ذبدهثلحال 
     بحظش  ليفلنث دتلبملىاو 
 أ ل اديلالصلخعه لع   لب ،هم  ذ لوكوحل هذبالب دبسملحاى  ا ل 
  بملى،و   لبحظاث  لحذ لبحى  ا لبح، جت ل ثلطو لبمل، خلبحل،ة  ل 

وبملش ملبحظىود  لنوبجهه لحال   ل خثل ىوني  ل ط ط  ليذلدو لني   لمت  ،هد لل
ل(3157-311ىلق5111ب حـوسملبملشجومل بح   ضىل

 ًادوبلطددوب ليفلبحيًدد نيلل ىونيد  لػخـدد  ل ولربن د ليددذه ل ددثلني   هد لبددذوسه لبملللل
لب  و لل ولب  ق 

 ىوني  لو    د لمب دعل دذدل دثلبملاطظد  لعرلن لد علبحى،ـدشلبحدزمتوسيل ادللللللللللل 
 بح،ظ يلليفلو  يفل ى ،  

 ىوني  لبجل     لو ي ع  لمت حىد دب لوبحلي ح دذلوبحيد ملوبحد لنيدفل  د  ل  دعلللللللل 
 بملش ملومت  ،ه  
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عرلوجددودل سبىدد ل نددوبنيل ددثلل(ل31-14ىلق5111ومت دد لنوؿددابلدسبطدد ل بحًش ددفىل
 بملىوني  لحل   لبملش ملبحظىود  7

 مت يفدشملبي ثد  لبالجل    د ىلكدىفلبح  د  ب لبحلذس ث د ىلبحىحدضلللللللل ىوني  لربن  7ل
 اددللعذددذبثلنددوبص لبدد لبحى ددعلوبمل،ددضتىلبحلدداو   لبح، ظدد  ىل ددذ لبحيددذسمل اددلللللل

ل   ت ب  رلبحيشبسلبؼس ل  علبى ،فلحا،ةشملبالجل     لبحذون  لحثىعلبي
 وهللنىكلبملىوني  لبحيفي ع  لوبمل ى  لوبال لي دب ل ىوني  ل ي ع  لجمل ى  7ل

بح لن ظقلبملش ملب وال ثلبح،يدذلبالجل د  للوهدز لبملىونيد  لن جتد ل دثلنيـدوسلللللللل
 يفل ذذلبح،ظنلبالجل     لمل ملل   

 7  مت خن ددد ضل ظدددلو لبيجدددشلبددد لبجل،ظددد لونياددد لب دددوبعضللل ىونيددد  لبنيلـددد د
  لو ذ لن، طثه ل مللبجلهودلبملثزوح  وبمل  عئ 

 يفددعلنيادد لعددشقلبحى ددعلوبحلىدد  لوبحلددذس قلحا ددش مللللللل ىونيدد  لن،ة   دد لوعدبس دد 7لل 
 ي سن لب حشجعىلب جشب ب لبحثريونيشب   لوبحظ  ط  لب  ؿد لبدل   لبملدش ملأد للللل

  ذل ثل ذدلبمل  ،   

للع دمللبيؿدىذمللل(لبتر صل ىوني  لمت د لبملدش مل ادللل003ىلقل5112وني  بل صب ذىل
 يفلبح،ي  لبحل ح  7

 بسنث  لبح ىعلب لد سيلب حشجدعلدو لبملدش ملوب حلد حلل ا د  لبحيفي عد لبحزمتوس د لللللللل
لومت  لبحشجعل ثلبحىاملوبحى علب،ظث ل متال اللذظ بلبالن ث 

 بطل،ي قلػس ل ؼ سمت لبملش ملبمل ى  لوبح،د نخل دثلكدىفلبحدو للبيدذسملبملدش مللللللل
 بحل،     اللبملظ ه  لبح   ا ليفل

 نل  لنيل  لمت  لبملش ملبمل هدو لب د  عل ،دذل شكده لأد لنيدذل دوتلبهد ل دثلللللللللل
   هو ه لبحظا م 

 ذ ل ي لبملش مليفلربنه لويفلنيذسنه ل اللبحلا ريلبالجل   للودعدملل حاد لبحل،  د لللل 
 يفلبمل مل 

   بحل،ؼئ لبالجل     لبمل ليشملعرلتح   لبملؼ سمت لبمل ى  لحاح،ظ 
 ع  سلوبحى دب لبملؼد ا ليرهد  ل عدشبدلجمل دملل د لب الجتد  لبحظدا لادولللللللللبحي ملوبي

 بملش م 
   ذ لوجودلتح   لن،  ز  لع  ا لحل   لبملش مليفل ذدل ثلبم ال  

 ددملل لددللبحض دد  لوبحلًددوسلبحددزيل ؼددهذ لبحىدد  لالصبحددبلبملىونيدد  لبحدد لنوبجددفلللللللللل
 لحل   لبملش ملوهول  لط لملمت  لبملش ملنش لبح،وسلحزبلمت نبله،  لبجت ه  لذذ يف

لبحلًشتلعح فليفلبحلـوسلبمليرتح 

 .٘مرنز متهني املرأٗ باجلامع ً٘  احملْر الجاىٕ: دَْد متهني املرأٗ يف دامع٘ طٔب٘ ّخاص
 ل يدددفلدوسلج  ىددد ل  ثددد ل ادددللبحظدددىللحدددل   لبملدددش مل ،دددذلبن ذددد لبح شؿددد للللللللل

خلا  لوح دثلس  لبجل  ىد ل  لبملدش مللللبحلىا    لى ل ولنًو شه لوبمتلظ به لبمله سب لبمل
متىلولع  علحدفلدوس لو   نلدفلبمل ى د لالبدذلحدفل دثل ،  د لص ؿد لونوجدفلودذدللللللللللل
 ن ذدد لبح ددشقلبملخلا دد لىدد لحددزبلمتدد  لنيددشبسل ىدد حلل ددذ شلج  ىدد ل  ثدد لب عللدد حللللللللل
 شمتضلمت  لبملش ملوصذ له لب  ى ل  ث لوهول شمتضل ظىلل ذ  لومت  لبملدش ملل
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 ،دد لبمل،ددوسملوالل يلـددشلعيددسل اددللودد سلج  ىدد ل  ثدد لبددعلميلددذللللللللليفل ،ًيدد لبملذ
ح ؼدد علجمل ددمللبملذ ،دد لبمل،ددوسملح ىددذلبددزحفلبملشمتددضلبيوتل اددلل ظددلو لبجل  ىدد  لل

ل بحظىود  ل ثلنو ف

  :رؤٓ٘ املرنز 
ل شمتضلػ  علحل   لوصذ  لبملش ملمبى  ريلن، عظ   

 :رسال٘ املرنز 
بح ل دد  لوبحظدد ذب لدبصددعلوصدد سدلبجل  ىدد لوبحل،ظدد نللللل ددذلجظددوسلبحلوبؿددعل ددملللل

حل  ،هثلمتي  دب لوسبد  ل   د تلو ، ؿدشلجمل ى د لع  اد ل دثلصدختلب،د  لني  دذملللللللللل
بملىاو ددد  لوبالطدددل  دمل دددثلنلددد يخلبحثردددوثلوبحذسبطددد  لون،ظددد نلبدددشب خلبحلًدددو شللللللللل

لوبحلذس قلبحخص  لحخسني  لمب  ن لودوسلبملش مليفلجمل مللبملذ ، لبمل،وسم 

 :أٍداف املرنز 
 د دددمل ثدددذيللبحىذبحددد لوبالذدددرتب لحا دددش مليفلجمل ىهددد لطدددوب لدبصدددعلبجل  ىددد ل وللل

لص سجه  
 عر دلبح شقلحلسه علبملش ملحا ، عظ ل اللبملهد  لبحي  د د ل دثل لادفلبمد ال لللللل

 بحىا   ىلبملى،و  ىلبحزه،  لوبحى      
 يرتذددد  للنؼدددح مللبحً حثددد  لحال   دددعل دددملل ؼددد خ لبملدددش مليفلبمل دددمللووكدددمللل 

 وذاوتلملوبجهله  
 بمتلؼ البحؼخـ   لبحي  د  لوبح لحذ ه لبحيذسمل اللبحلس ريل ثلصختلبشب خل

 ص ؿ لوبحى عل اللنسه اه لونذس ثه  
 د ددملب شردد  لحارـددوتل اددللعددشقل  ددعل ولؿدد،   ل   دد تلص ؿدد ل ددثلصددختلل

 بحاب خلووسؾلبحى علبحلًو ش   
 العرلنظه علبحوؿوتلح عل  ل دثلػدئ،فلللب،  لنيوب ذلب  ن  لػ  ا لو ل   ا لنهذ

 صذ  لبملش ملومت  ،ه 

 :ٗاهلٔهل الخيمٔنٕ ملرنز متهني املرأ 
و ل يفددعلبى  ددعلبحل،ة  ددللملشمتددضلمت دد لوصذ دد لبملددش ملبشي طدد ل ىدد حلل دددذ شلللللللللل

جل،دد لبمللًو دد  لىلج  ىدد ل  ثدد لو لددو  لمتددخرل ددث7لبحاح،دد لبالطلؼدد س  لحا شمتددضلل
ىل   دددذملبحذسبطددد  لبجل  ى ددد للئددد لبحلدددذس علب جل  ىددد ل دددثل ،ظدددوب  لو لدددوب له ل

حاً حثددد  ىل دددذ شملبدبسملبملشمتضىطددد شنريملبملشمتضىوذدددذملني، ددد لبملىاو ددد  ىلووذدددذملللللل
ب  كد ع لعرل ،ظدوب  لبملشمتدضلللللللللن،ظ نلبشب خلبحلًو شوبحلذس قلوس  دملبال  د تىل

س د ل دثلعػدشبالللل ثلبح وبدسلبملىل ذمليفلبى  علبحل،ة  للوبحد ل دلفلب ملهد  لب دبللل
لو ل بى لوع ذبدلني س شلون،ظ نلوع ذبدل  ضبن  لبملشمتضلل

  :ِمعْقات قٔاو مرنز متهني املرأٗ بدّر 
    بحلسصشليفلبحشدل اللبملشبطخ لبحذبصا 
 بحيوبن لبحشون ،  لب  ؿد لب ملوبعيد ل ادللمتدعلبحل  ؿد علأد ل داديلعرلص د دملللللللللل

بىدددعلبيذ دد  ل ادددللبملوب  دددذللبحونيددبلذلدددللبالنلهدد  ل دددثلبال ل ددد دب لع ددا شليفلللل
 بملىا، لوبملىذملحا ى ح   
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 نؼددىقلبجلهدد  لبملظدداوح ل ددثل يلع  ا دد لوبالكددًشبسلعرلبملل بىدد لصاددفلبملى  ادد للللل
 حخنله  ل ،ه لأ ل ا شل اللجودملبحى ع 

  ذ لنوعشل  ضبن  ل ىل ذملحا شمتض  
 بىدعلل ذ ل ىشع لنيً    لبجل  ى لبملخلا  لب حذوسلب د قلبد ملشمتضلأد ل دذللللل

لب دبسب لعرل ضبمح لبملشمتضليفلدوس  

        الدراسـ٘  ظ بشـح احملْر الجالح: ّاقع ممارس٘ مرنز متهـني املـرأٗ للـدّر امليـْ  بـُ ّنـل عٔيـ٘ ال
 ك.املٔداىٔ٘ ّمياقش٘ ىخاٜذَا

   :اهلدف مً اإلطار املٔداىٕ للبشح 
شمتدضللبحلىشال اللوبنيمللجهودلمت  لبملش ملبح لنيذ ه لج  ىد ل  ثد لوص ؿد رل للل

لمت  لبملش ملب جل  ى  

 جمخنع ّعٔيــ٘ البشح:أًّا : 
ندددسحفلبمل دددمللبيؿددداللبحدددزيلبػدددليبل ،دددفل  ،ددد لبحثردددال دددثل لدددوب له ئددد لللللل
ل–بحلددذس علمبدد لعدد هثلبحىلددوب لبمل  ،دد  ل ددثل ، ؿددقلني  د دد لب جل  ىدد ل    ددذمللللللل

ن يث لسيد علنيظدم(لوبحخندللباددل دذدهثلوعدنل  د دملػداو لللللللللل–سي ظ لنيظملل–ومت ا ل
(ىل5بملوكددر لب حؼدد عل لو(ل1314   لو  لدد  له ئدد لبحلددذس علب  ىدد ل  ثدد ل للللبملددو

و  حثدددد  لج  ىدددد ل  ثدددد لبمل،لة دددد  لوبحخنددددللبادددددل ددددذدهثلوعددددنل  دددد دملبحيثددددوتللللل
ل(ل  حث لب ح شنيلبحشي ظللب ملذ ، لبمل،وسم 51155وبحلظح عل 

(ل دددثل لدددوب له ئددد لبحلدددذس عل دددثل لادددفلبمل، ؿدددقىلللللل111ومتلبصل ددد سل دددذدل ل
و ل ددذدلطدد،وب لبحى ددعلب  ىدد ل  ثدد ل دد لبدد لطدد، لو ؼددشو لطدد، ىلوبدد صلخاللوبل دد 

ل– طددل رل ؼدد س لل– طددل رل ظدد  ذلل–و كددشلل–بحشنثدد لبيمت دمي دد ل دد لبدد ل  ى ددذل
%ل ثلبع حلل لوب له ئ لبحلدذس علب  ىد ل  ثد لللل3,5 طل ر(ىلونيذل يفابلنظثلهمل

طدددلث  ن  لبحادددريلبىدددذلبطدددلثى دلبالل–(لبطدددلث ن ل114 ادددلل للددد  ونيدددذلذـدددابلبحث ذيف
ل%ل ثلبحى ، لبملخل سملومتلنوص ىهملوعنلبحل حل64,547بوبنيمللل–  ل ا ل

 توصيع أفشاد ايعيٓة سظب ايشتبة ايعًُية يعلوات ٖيئة ايتذسيع4 (1دذوٍ )

 اجملُوع أطتار أطتار َؼاسى أطتار َظاعذ ستاكش َعيذ ايشتبة ايعًُية

 161 5 11 06 11 2 ايعذد

 %166 %7,1 %11,1 %50,1 %13,0 %1,5 ايٓظبة املئوية

 

 توصيع أفشاد ايعيٓة سظب املٓـب ايزي تؼػً٘ علوات ٖيئة ايتذسيع4 (1دذوٍ )

 اجملُوع عُيذة ونيًة سئيظة قظِ ْائبة سئيع قظِ علو ٖيئة تذسيع املٓـب

 161 1 1 1 0 30 ايعذد

 %166 %1,3 %6,3 %1,3 %5,0 %23,1 ايٓظبة املئوية

 

للبملل يفدعليفل  حثد  لج  ىد ل  ثد لعيدذلباادبلنظدث ل دثل ثيدبلللللللللل   لبحؼدنلبحيفد نلل
(ل51155 ثلبعد حلل  حثد  لج  ىد ل  ثد لبمل،لة د  ل للللللنيش ث رل%2 ا هثلبالطلث ن ل

(ل  حثد ل دثل لادفلبح ا د  لب جل  ىد لبحىا  د لوبح،ةش د لونيدذللللللللل1121وبح ل يفابل 
حادريل  ل اد للل(ل  حثد لبىدذلبطدلثى دلبالطدلث ن  لبلللل611 ادلل دذدل للللد  لذـابلبحث ذيف

(لنوص دملل عدشبدلبحى ،د لللل0%(ل ثلبحى ، لبملخل سمىلو وك لبجلذوتلبحلد حلل ل56,15بوبنيملل 
لوعنلبح ا  لوبحلخـف 
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 توصيع أفشاد ايعيٓة َٔ ايطايبات سظب ايهًية وايتخـف4 (1دذوٍ )

 ( طايبة531طايبات ايهًيات ايٓعشية ) ( طايبة171طايبات ايهًيات ايعًُية ) ايهًية

 اجملُوع

 اذتكوم عًوّ األطشة اآلداب ايرتبية اذتاطب اآليي إداسة األعُاٍ ايهًيات ايـشية ايعًوّ يعيٓة ا

 376 70 101 116 26 161 111 16 11 ايعذد

% 2,1 1,1 17,1 11 2,5 11 11,1 7,3 166 

 تصنٔه أداٗ البشح املٔداىٔ٘:ىًٔاثا : 
وب له ئدددد لبحلددددذس عللمتلبصل دددد سل دبملبحثرددددالمتددددسدبملحالىددددشال اددددللتسب ل لددددللللل

وبحً حث  ل ثلوبنيمللجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث لوص ؿ رل شمتدضلمت د لبملدش ملللل
ب جل  ىدد ىلذ ددالنلدد  لهددز لبيدبملبح شؿدد لحالىددثريل ددثلتسب لبحىلددوب لوبحً حثدد  لللللللل
 ش دد ىل ددمللع   ن دد لنوص ىهدد ل اددلل ددذدلمتددثريل دد،هثليفل  دد متثلنوبجددذهثليفلونيددبللل

 دعلنل يحهد لعذـد ي  رىلومتلؿد    ل ثد سب لبالطدلث ن لللللللوبذذىل خومل ادللطدهوح ليالل
لب الطلى ن لب ملـ دسلبحل ح  7

  بال خنيل اللبحذسبط  لوبحثروثلبحظ بي لبمللىاي لبيل  لمت  لبملش م 
 بال خنيل اللبحلي س شلبحظ،و  لوب ذـ  ب لب  ؿ لب دعلبىدذل دثل بىد دلمت د للللللل

حاىلددوب لوحاً حثدد  لحلىددش  هثللبملددش مىلعكدد ع لعرل دد لنـددذس لبجل  ىدد ل ددثل دحدد ل
 بهودلمت  لبملش ملب جل  ى لومتا  نه ىلو  لنيذ فل ثلجهودلىث 

 عجشب ل ي بخ لػخـ  ل ملل   ذب ىلومت خ لبجل  ى لوبملظاوال ل ثل شمتدضللل
للد  لمت  لبملش ملب جل  ى ىلونيذ ملب ً ب  لبحش   لىثلحلظه عل  علبحث ذيف

الىشال ،هثل اللوبنيملل  لنيذ فلبجل  ى ل دثللوبال خنيل اللمتعل  لهول ل حىلح
 جهودلحل   لبملش م 

  :مراسل بياٛ ااسخباى٘: مر بياٛ ااسخباى٘ بعدٗ مراسل ميَا 
 :٘ٔتصنٔه ااسخباى٘ يف صْرتَا األّل 

 متلؿ    لجم و  ل دثلبحىثد سب لنلىادنلب دعلبىدذل دثل بىد دلمت د لبملدش مىلبوبنيدملللللللللللل
 دلب  دعلبملل يفاد ليفل   هدو لمت د لبملدش مىلللللل ذدل ثلبحىث سب لح علبىذل ثلبيبىدل

جمدد ال لمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد ىلبذل  جدد  لمت دد لبملددش مىل ظددلو   لمت دد لللل
بملش ملمبشمتضلمت  لبملش ملب  ىد ل  ثد ىلو ىونيد  لمت د لبملدش ملب  ىد ل  ثد (ىلللللللل

 دريلل- وبعنلبرلذذل د ل-وذذد لعئ  لبالطلح ب ليفل خ  لبذبيعلهلل  وبعن
ن(ىلمت دد لنلدد ،بلبالطددلث ن لجددض ل لىاددنلبددثىعلبحث  ندد  لبحؼخـدد  ل ددثلللل وبعدد

بملظدددلح قلمت الطدددملومتددد  لبصل  س ددد رىلبح ا ددد ىلبحيظدددمىلوبملظدددلو لبحذسبطدددلليفللللللل
بالطدددلث ن لب  ؿددد لب حً حثددد  ىلوبحشنثددد لبحىا  ددد لوبمل،ـدددقلب ددد حللب جل  ىددد لللللل

 ب ح،ظث لحىلوب له ئ لبحلذس ع 
 لبيوح دد ل اددللجم و دد ل ددثلبحىلددوب للللبالطددلث ن ليفلؿددوسنهلللدد   شكددبلبحث ذيف 

بملظئوال ل ثلعدبسمل شمتضلمت  لبملش ملب جل  ى لوبىعلبحي د دب ل دثل ومتد خ لللل
 لددددوب له ئدددد لبحلددددذس عليفل ، ؿددددقلعدبس دددد (ىلب  كدددد ع لبرلجم و دددد ل ددددثلل–

بحمل  د ل دثل  لد  له ئد لبحلددذس عليفلنيظدمل ؿدوتلبحرتب د لب جل  ىد لحالىددشاللللللللل
وتل ثدد سب لبالطددلث ن ىلعكدد ع لعرلدنيدد لؿدد    ل اددلل خذةدد نهملذددوتل ددذ ل دد

  ث سبنه لووكوذه  
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 متل دددشضلبالطدددلث ن ل ادددللجم و ددد ل دددثلبحمل  ددد ل دددثلبالطددد نزملوب ددداب ليفللل
جمدد حللبحرتب دد لوبحي دد غلوبحليددو ملبىددذدل ددثلبجل  ىدد  ىلومتلي دد ملبالطددلث ن لل

كد ع ىلل ثلصخىمىلو بدذوبل دذدل دثلبملخذةد  لب حلىدذ علوبحلاد ريلوب دزالوبالللللللل
ل لل  ومتلن،  زلنوج ه نهمل ثلنيثعلبحث ذيف

 يفلكو لرحفلمتلنىذ عل ث سب لبالطدلث   ىلويذ دذلبحىثد سب لبمللىايد لب دعلبىدذللللللل
 ثلبيبى دلب  عىلمت د لمتلؿد    لبحىثد سب ل  دالن دو لػد  ا لح دعلبيبىد دىللللللللل

لومتلنوص ىه لبـوسمل لا  ىلوبزحفلمتلوكمللبالطلث   ليفلؿوسنفلبح،ه ي   

 ٔه ااسخباى٘ يف صْرتَا اليَأٜ٘:  تصن 

(ل ثدد سمىل23ن وندبلبالطدلث ن ليفلؿددوسنه لبح،ه ي د لحىلدوب له ئدد لبحلدذس عل دثل لللللل
(ل ثدد سب لح ددعلبىددذىلون ددو لبحثىددذللللل2-51نوص ددبل اددللسددعل بىدد دلنشبوذددبلبدد ل لللل

 ثدد سملل51بحيفدد نللجمدد ال لمت دد لبملددش مل ددثل متددال ددذدل ددثلبحىثدد سب لوبملل يفادد ليفللللللللل
 ىودلعرلنىذدلجمد ال لمت د لبملدش ملوبملل يفاد ليف7لبمد تلبحىا دلىللللللللوبحظثقليفلرحف

بالنيلـ ديىلبالجل   لىلبحـدرللوبحظ  طدللواللمي دثلني د غلبمد تلبىثد سملوبذدذملللللللل
(ل ث سب لح عل2-51(ل ث سمىلنشبوذبلب ل 22عيسىلون ونبلبطلث ن لبحً حث  ل ثل 

 ىد ل  ثدد لوبحدد لمتلنلدد  ،ه ليفلل بىد دلمت دد لبملددش ملب لل(1 بىدذلىلو وكدد لبجلددذوتلل
لبالطلث ن  

 :٘صدم ااسخباى 
لومتلذظ بلؿذتلبالطلث ن ل ظ بل بالنظ تلبحذبصال(ل ثلصخت7

 بىدشضل ثد سب لبالطدلث   ليفلؿدوسنه لبالوح د لللللللد  للؿذتلبحمل  د 7لني  دبلبحث ذيفلل
-11-53-11(ل ثدد سمىل وص دد ل اددللبيبىدد دلب  ددعلبوبنيددملل ل31وبمل وندد ل ددثل 

(ل ث سملح علبىذل اللجم و  ل ثلبحمل   لوبملل ديفا ليفل  طدل رل ؿدوتلللل2-15
بحرتب ددد لب  ىددد لبملادددفلطدددىودىل طدددل رل ؿدددوتلبحرتب ددد لب  ىددد لبح و دددبىل طدددل رللل

حرتب دد لب  ىدد ل  ثدد ىل طددل رل ظدد  ذل ؿددوتلبحرتب دد لب  ىدد لللللللل ؼدد س ل ؿددوتلبل
  ث ىل طل رل ظد  ذليفلبحي د غلوبحليدو ملبحرتبدويلب جل  ىد لب طدخ   ىل طدل رلللللللل

 بى ده ل  خ    ذوت  املبح، علبالجل   للب جل  ى لب طخ   (ىلو صزلبآلسب 
 نهد ل دثلل ث سب  دثل  ثد سمل متدعل  يو دوبلبلر د ملل    ومتلبحًادقل د،هملل و ث سبنهد لىل

 ن،ل دلل بحد ل حا ئد ل  دذ لمتيف دعلبحىثد سب ليبىد دلمت د لبملدش مىلو خ  لهد للللللل ذ دال

 خذة  لبحمل   لمتلذزالبىعلبحىث سب لبح ل  ال بحثراىلوب،     ،  عح ه 
ي علن علبملى،دلل دمليدذد لبحىثد سب لبمللىايد لب دعلبىدذل دثلبيبىد دلب  دعىللللللللللل

  ا لح علبيبى دىلونوص ىهد لبـدوسملللمت  لمتلع  دملؿ    لبحىث سب ل  الن و لػ
(ل ثد سملل23 لا  ىلوبزحفلوكىبلبالطلث ن ليفلؿدوسنه لبح،ه ي د لحلل دو ل دثل لللل

 (ل ث سملحاً حث   22حىلوب له ئ لبحلذس علو 
 ؿذتلبالنظ تلبحذبصاللب لدسج لبحىث سملبمل شدمليفلمتعلبىذلودسج لبحثىدذلبحدزيللل

ل ي ظف 
 لنيددد مل ىددد  خ لبالسنثددد  لع ىهددد لدبحددد ل ،دددذلل(3(لو 2 ل  للددد ل دددثلبجلدددذوح  

(لأ ل ينلؿذتلبالنظد تلبحدذبصاللبد لمتدعل ثد سمل ، دشدملوعدنلللللللل1,11 ظلو ل 
لبحثىذلبحزيلني ظف 
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 أبعاد متهني املشأة ظاَعة طيبة4 (7دذوٍ )

 بعذ َفٗوّ متهني املشأة

1 

يتلُٔ َفٗوّ متهني املشأة سـوهلا عًى سكوقٗا ايؼشعية يف 

 اجملتُع

 حتكيل املظاواة بني ادتٓظني 0

1 

تعضيض ايكذسات ايؼخـية يًُشأة َٔ أدٌ حتظني سياتٗا 

 عيةاالدتُا

1 

متهني املشأة َٔ املؼاسنة ايفعاية يف اختار ايكشاسات أطوة 

 بايشداٍ

1 

تذعيِ قذسات املشأة وإَهاْياتٗا املعشفية واالدتُاعية يضيادة 

 فاعًيتٗا يف اجملتُع

 ايٓٗوض بذوس املشأة ايظياطي واالدتُاعي يف اجملتُع 2

7 

ياة َظاعذة املشأة يًشـوٍ عًى سكوقٗا يف شتتًف زتاالت اذت

 االدتُاعية

3 

يهظب املشأة املٗاسات ايجكافية واالدتُاعية وايعًُية ايلشوسية 

 يًُؼاسنة يف اذتياة االدتُاعية

 االْظإ، اذتشية يف ايعيؽ ايهشيِ وايتعبري اهلادف ايبٓاء( سكوم ايعٌُ عًى متهني املشأة َٔ اذتـوٍ عًى سكوقٗا َج4ٌ)تشطيخ َبادئ 5

 ةبعذ زتاالت متهني املشأ

1 

عًُيًا4 تعٌُ داَعة طيبة عًى متهني علوات ٖيئة ايتذسيع 

 وايطايبات َٔ َٗاسات ايبشح ايعًُي وسٌ املؼهالت

11 

اقتـاديًا4 ُتّعشف املشأة بأسهاّ اطتكالييتٗا يف ايكلايا املايية 

 واالقتـادية

1 

عًُيًا4 تُٓي ادتاَعة يذى َٓظوباتٗا َٗاسات اذتاطوب، 

 ووطائط املعشفة

17 

تـاديًا4 تضيذ َٔ قذسة املشأة عًى اختار ايكشاسات االقتـادية اق

 ارتاؿة باألطشة

1 

عًُيًا4 تظٌٗ ادتاَعة سـوٍ َٓظوباتٗا عًى املٓح وايبعجات 

 ارتاسدية

15 

ادتُاعيًا4 تظاِٖ يف ْؼش ايوعي سوٍ ايعواٖش االدتُاعية 

 نايضواز املبهش

 ادتُاعيًا4 تظاِٖ يف ايكلاء عًى اػهاٍ ايتُييض كذ املشأة 10 ة يف اجملتُععًُيًا4 تذعِ ادتاَعة سكوم املشأة ايتعًيُي 7

 ادتُاعيًا4 تضيذ َٔ َظتوى ػعوس املشأة بزاتٗا واسرتاَٗا يٓفظٗا 11 عًُيًا4 تود٘ املشأة ضتو ايتخــات ايعًُية واملٗٓية 5

 يًا4 تضيذ َٔ سشية املشأة يف اختياس عًُٗاادتُاع 12 طياطيًا4 تذعِ َؼاسنة املشأة يف أَانٔ ؿٓع ايكشاس ايظياطي 0

 ادتُاعيًا4 تعًِ املشأة ايلوابط االدتُاعية يًعٌُ خاسز املٓضٍ 13 طياطيًا4 تؤٌٖ املشأة َٗٓيًا يؼػٌ َٓاؿب قيادية طياطية 1

2 

طياطيًا4 متهني املشأة وإعذادٖا يًشـوٍ عًى سكوقٗا ايظياطية 

 وايوعي بٗا

16 

ة مجًة َٔ املٗاسات اذتياتية ايلشوسية ادتُاعيًا4 تهظب املشأ

 يًعيؽ يف اجملتُع

3 

طياطيًا4 تؼذع املشأة عًى ايتُظو عكوقٗا يف ايرتػيح 

 يًُٓاؿب ايظياطية واإلداسية عًى أطاغ ايهفاءة

11 

ؿشيًا4 تعشف املشأة بأطباب وفيات األَٗات ألطباب اذتٌُ 

 وايوالدة واإلدٗاض

 ؿشيًا4 تبـش املشأة بأُٖية ايػزاء املتواصٕ 11 ظاواة ايظياطية بني ادتٓظنيطياطيًا4 تظاِٖ يف حتكيل امل 16

11 

طياطيًا4 تؼذع املشأة عًى املؼاسنة يف ادتُعيات واجملايع 

 ايبًذية واملًتكيات ايذويية

 ؿشيًا4 تذسب املشأة عًى َٗاسات اإلطعافات األويية 11

11 

ٗا االقتـادية4 اقتـاديًا4 متهني املشأة َٔ اذتـوٍ عًى سكوق

 –سل ايتًُو  –مماسطة ايٓؼاط االقتـادي  –سل ايعٌُ 

 سل املظاواة يف األدش

 ؿشيًا4 تذسب املشأة عًى طبٌ جتٓب اذتوادخ املٓضيية 17

 بعذ استيادات متهني املشأة

 زوٍ يف ايعٌُاالقتـادية4 تٓاطب األدوس َع ادتٗذ املب 0 ايتأٖيًية4 توفش ادتاَعة اإلسػاد املٗين ملوظفاتٗا 1

1 

ايتأٖيًية4 توفش بشاَر تذسيبية َتخــة يتُٓية املٗاسات 

 اذتياتية

 االقتـادية4 توفش ْعاّ سوافض وَهافئات فّعاية 1

 االقتـادية4 تشبط شتشدات ايتعًيِ باستيادات طوم ايعٌُ 2 االدتُاعية4 توفش زتاالت دذيذة يًُشأة 1

 ايظياطية4 تتيح فشؿة املؼاسنة ايظياطية ايفاعًة 3 ني يف ايفشق ايوظيفيةاالدتُاعية4 حتكل املظاواة بني ادتٓظ 7

 ايظياطية4 توفش فشق املظاواة ايظياطية 16 االقتـادية4 توفش األَإ ايوظيفي 5

 بعذ َظتويات متهني املشأة

1 

حتكل املؼاسنة اإلجيابية يًُشأة يف عًُية ؿٓع  املؼاسنة4

 واختار ايكشاس ايظياطي

 تتـذى يًٓعِ االدتُاعية املؤدية يعذّ ايتُهنياْية4 اإلَه 7

1 

-تفعٌ أدواس املشأة يف ايوظائف املظٓذة هلا )ايتعًيِ املؼاسنة4 

 ارتذَات اإلداسية(-ارتذَات االدتُاعية-ايـشة

 تتعاٌَ َع استيادات املشأة بٗذف إػباعٗااملظاواة4  5

 ايٓكذ ايواعي ألْعُة ايتُييض بني ايشدٌ واملشأةتشفع قذسة املشأة يف ايتشًيٌ املوكوعي وايوعي4  1

 بعذ َعوقات متهني املشأة

1 

اإلدشاءات ايبريوقشاطية فيُا خيف املشأة ايعاًَة يف داَعة 

 طيبة

 فهشة املشأة ايظًبية عٔ ْفظٗا وإَهاْاتٗا وقذساتٗا 5

1 

طيطشة بعض األفهاس وايكيِ ايتكًيذية ايٓاجتة عٔ ايتٓؼئة 

ييت تؼهٌ عكًية املشأة واجملتُع بؼهٌ طًيب االدتُاعية وا

 وإْهاس سكوقٗا املًهية ارتاؿة

 ايـوسة ايظًبية اييت تكذَٗا بعض وطائٌ اإلعالّ عٔ املشأة 0

1 

االفتكاس إىل آييات تٓفيزية فاعًة يتُهني املشأة عًُيًا يف ايعذيذ 

 َٔ اجملاالت ناملوسوخ ايجكايف وايتُييض كذ املشأة

1 

َٔ بعض سكوقٗا االقتـادية ناالطتيالء عًى  سشَإ املشأة

 دخًٗا املادي

 تفليٌ ايزنوس عًى اإلْاخ يذى أسباب ايعٌُ 2 ؿعوبة ايتوفيل بني ايعٌُ وااليتضاَات ايعائًية ومتييض األدواس 7
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 ايعباسة )املفشدة( وايذسدة ايهًية يًبعذ )علوات ٖيئة ايتذسيع(َعاٌَ االستباط بني دسدة 4 (5دذوٍ )

 ايبعذ ارتاَع ايبعذ ايشابع ايبعذ ايجايح ايبعذ ايجاْي ايبعذ ايجاْي ايبعذ ايجاْي ايبعذ األوٍ

 جملُوعا ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة

1 6,111** 1 6,070** 11 6,036** 11 6,121** 1 6,113** 1 6,253** 1 6,060** 

1 6,031** 1 6,076** 11 6,031** 11 6,125** 1 6,150** 1 6,211** 1 6,100** 

1 6,167** 1 6,151** 11 6,102** 11 6,171** 1 6,217** 1 6,367** 1 6,163** 

7 6,113** 7 6,067** 17 6,171** 17 6,172** 7 6,111** 7 6,363** 7 6,060** 

5 6,157** 5 6,501** 15 6,166** - - 5 6,001** 5 6,213** 5 6,110** 

0 6,521** 0 6,156** 10 6,121** - - 0 6,161** - - 0 6,110** 

1 6,160** 1 6,031** 11 6,260** - - 1 6,270** - - 1 6,175** 

2 6,117** 2 6,111** 12 6,117** - - 2 6,221** - - 2 6,021** 

3 6,171** 3 68022** 13 6,265** - - 3 6,111** - - - - 

- - 16 6,011** 16 6,131** - - 16 6,110** - - - - 

 (6,61)** قيُة َعاٌَ االستباط داية عٓذ َظتوى 

 َعاٌَ االستباط بني دسدة ايعباسة )املفشدة( وايذسدة ايهًية يًبعذ )طايبات(4 (0دذوٍ )

 ايبعذ ارتاَع ايبعذ ايشابع ايبعذ ايجايح ايبعذ ايجاْي ايبعذ ايجاْي ايبعذ ايجاْي ايبعذ األوٍ

 اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة اجملُوع ايعباسة

1 6,510** 1 6,700** 16 6,501** 13 6,013** 1 6,053** 1 6,155** 1 6,570** 

1 6,011** 1 6,721** 11 6,501** 16 6,070** 1 6,160** 1 6,101** 1 6,071** 

1 6,060** 1 6,561** 11 6,532** 11 6,531** 1 6,101** 1 6,211** 1 6,075** 

7 6,005** 7 6,511** 11 6,012** 11 6,526** 7 6,111** 7 6,211** 7 6,531** 

5 6,023** 5 6,511** 17 6,531** 11 6,011** 5 6,032** 5 6,211** 5 6,011** 

0 6,012** 0 6,531** 15 6,565** 17 6,071** 0 6,053** - - 0 6,022** 

1 6,011** 1 6,515** 10 6,016** - - 1 6,157** - - 1 6,021** 

2 6,013** 2 6,017** 11 6,012** - - 2 6,162** - - 2 6,016** 
3 6,011** 3 6,011** 12 6,556** - - 3 6,161** - - - - 

 (6,61)** قيُة َعاٌَ االستباط داية عٓذ َظتوى  

 ااتشام الداخلٕ بني درد٘ البعد ّالدرد٘ الهلٔ٘ لالسخبٔاٌ نهل: 
 َعاٌَ االستباط بني دسدة نٌ بعذ وايذسدة ايهًية يالطتبيا4ٕ (1دذوٍ )

 ايبعذ ارتاَع ايبعذ ايشابع ايبعذ ايجايح ايبعذ ايجاْي ايبعذ األوٍ ايبعذ

 **6,511 **6,221 **6,211 **6,371 **6,011 َعاٌَ االستباط )علوات ٖيئة ايتذسيع(

 **6,717 **6,151 **6,211 **6,311 **6,551 َعاٌَ االستباط )طايبات(
 (6,61)** قيُة َعاٌَ االستباط داية عٓذ َظتوى 

(ل1,11بنل ل ثلبجلذوتل  لني مل ى  خ لبالسنثد  لع ىهد لدبحد ل ،دذل ظدلو ل للللل
أدد ل امتددذل  لع ددملل بىدد دلبالطددلث ن لنل لددمللبذسجدد ل  ح دد ل ددثلبالنظدد تلبحددذبصالللللل

لوب حل حلل لرينلبحـذتلبحذبصاللحخطلث    

 ااسخبٔاٌ: ثبات 
متلذظدد بل ثدد  لبالطددلث ن لح ددعلبىددذل ددثل بى دهدد ل اددللذددذبل ددملذظدد بلبحيفثدد  للللللل
ح   علبالطلث ن لب طلخذب ل ش ي ل ح  لمتشونث خىلومت نبلبح،لد يخلمت د ل وكدره لللل

ل7(5بجلذوتل 

 َعاَالت أيفا نشوْباخ يهٌ بعذ َٔ أبعاد االطتباْة ويالطتباْة نه4ٌ (2دذوٍ )

 ذايبع        

 املعاٌَ

 االطتباْة نهٌ ارتاَع ايشابع ايجايح ايجاْي األوٍ

 6,300 6,257 6,311 6,310 6,355 6,205 َعاٌَ أيفا )علوات(

 6,312 6,131 6,251 6,210 6,311 6,131 َعاٌَ أيفا )طايبات(

بنلد ل  لني  د ل ى  دعلبحيفثد  لحاىثد سب لبح ش  د لحخطدلث ن لنامتدذللللللللل ثلبجلذوتل
(لو ا ددفلمي ددثلبحو ددوتلوبال  ئ،دد  ل1,633(لو 1,461بالطددلث ن لمت ددعلنددرتبوحلبدد ل   ل

لعرلنل يخلبالطلث ن  
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 ىددد  شلب  دددملبين ددد ليفل دددشضلو ، نيؼددد لون،  دددزلنلددد يخلللللددد  وب ل دددذ لبحث ذيف
لبحثرالب  حل7

 اذتظابية املتوططات عًى اذتهِ َعياس4 (3دذوٍ )

 يهٌ فئة َٔ فئات االطتباْة ايذسدة اييت أعطيت وؿف توفش ايعباسة املذى

 1 َشتفعة 1– 1,17

 1 َتوططة 1,17 -1,01

 1 َٓخفلة 1,01 -1,66

ل خذة 7لمتلب ـوتل الل ى  سلب  مل بملذ (ل ثلصختلبملى دح لبحل ح  7

ل  ذدلبذبيعل دبملبحثرا(÷لبنيعلني   (لل– وتلبح ئ ل=ل  متالني   لللللللللللل
ل34 1(ل=0(ل÷ل 1-0 وتلبح ئ ل=ل للللللللللل

 :رابعًا: األسالٔب اإلسصــأٜ٘ لبٔاىات البشح 
ب ًوب للل  ملى جل لب  ن  لبحثرالعذـ ي  رلوب ج ب ل ثل طئالفلبنثىبلبحث ذيف

لبحل ح  7

 ىل0بحلىثريل ثلعئ  لبالطلح ب لبحيفخ  د لبؼد علمت دللذ دالمتلع ًد  لبحدذسج  للللللل
 حرتن ق الطلح ب  ل وبعنىل وبنيفلبرلذذل  ىل ريل وبعنل اللبل1ىل5
 ب طددلخذب لب  طدددقلبآلحددللصدددختلبشندد  خللللSPSSمتلذظددد بلبحل ددشبسب لوبح،ظدددقللل

بملئو  لوبمللوطدسلب ظد بللوبالادشبالبملى د سيلحدذسج  لمتدعل ثد سمل دثل ثد سب لللللللللل
 بالطلث ن ىلومتزحفلبيبى دلب  ؿ لبهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ث  

 ب طددلخذب لبصلثدد سل"ل ل"للT.test.وجددودلبصددلخالبدد لتسب لللمتلبحلىددشال اددلل ددذ لللل
بحً حثدد  لذددوتل دد لنيذ ددفلبجل  ىدد ل ددثلجهددودلحددل   لبملددش ملبدد صلخالبح ا دد لللللللل

  نةشيدل ا ل( 
 ب طدددلخذب ليا ددددعلبحلثددد  ثلبيذدددد ديلللANOVAمتلبحلىدددشال اددددلل دددذ لوجددددودلللل

لبصلخالب ل سب ل لوب له ئ لبحلذس علذظقلبمل، ؿقلبحي  د  لوب دبس   

 ىخاٜر البشح ّمكارىخَا 
بىذلعجشب لبملى جل لب ذـ ي  لحث  ن  لبحثرالوب  ؿد لب  ج بد ل ادللبحظدابتللللل
بحيف حددال ددثل طددئا لبحثرددا7لهددعله،دد  لعددشوتلرب لدبحدد لعذـدد ي  لبدد لبحددذوسلبمل،ددو للللللل
مبشمتضلمت  لبملش ملونًث ي نفل الل سضلبحوبنيملل ثلوجهد لنةدشل  ،د لبحثردا؟ىل يللللل

 دثلوجهد لنةدشلمتدخرل دثل  لدوب لللللللل  لوبنيمللنوبعشلجهودلمت  لبملدش ملب  ىد ل  ثد للل
ه ئ لبحلذس علو  حث  لج  ى ل  ثد لحا ا د  لبملخلا د ل نةدشيلو ا دل((لومت ندبللللللل

 بح،ل يخلوعنل ظلو   ل اللبح،رولبحل حل7

 بملظدددلو لبيوتل لىادددنلبددد جلهودلب  ؿددد لب دددعلبىدددذل دددثلهدددز لبيبىددد دل بحىثددد سب للل
بحلدددذس علبمل،ة ددد (ليدددبلمتدددعلبىدددذلب ح،ظدددث لحى ددد، لبحثردددال  لدددوب له ئددد للللل

 وبحً حث  ( 
 بملظلو لبحيف نلل  ل يذ فل شمتضلمت  لبملش ملب  ى ل  ثد ل دثلجهدودلبد صلخاللللل

ىلوبدددد صلخالبمل، ؿددددقلللT.testبحً حثدددد  ل نةددددشيدل ا ددددل(لب طددددلخذب لبصلثدددد سلللل
  ANOVAبحي  د  لحىلوب له ئ لبحلذس علب طلخذب ليا علبحلث  ثلبيذ ديل
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 املشخْٚ األّل اسخذاب٘ أنراد العٔي٘، عً أبعـاد دَـْد متهـني    أًّا: نٔنا ٓخعلل باليخاٜر اخلاص٘ ب
املرأٗ جبامع٘ طٔب٘، مْضشخَا اجلداّل اإلسصأٜ٘ ّاخلاص٘ بهل بعد علٙ سدا مـً أبعـاد دَـْد    

 دامع٘ طٔب٘ ننا ٓلٕ:

 :ٕاليخاٜر اخلاص٘ بالبعد األّل مفَْو متهني املرأٗ ْٓضشَا اجلدّل الخال 

املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة  ايتهشاسات وايٓظب4 (16دذوٍ )

 )علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ َفٗوّ متهني املشأة )ايبعذ األوٍ(4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

ني املــشأة يتلــُٔ َفٗــوّ متهــ 

ســــــــوهلا عًـــــــى سكوقٗـــــــا   

 ايؼشعية يف اجملتُع

13 11,2% 15 11,7% 1 1,2% 1,11 6,517 0 

1 

تعضيـــض ايكـــذسات ايؼخـــــية   

ٌ حتظني سياتٗا  ٔ أد يًُشأة َ

 االدتُاعية

36 27,1% 17 11,1% 1 1,2% 1,21 6,752 1 

1 

ِ قذسات املشأة وإَهاْياتٗا  تذعي

املعشفية واالدتُاعية يضيـادة  

 يف اجملتُع فاعًيتٗا

36 27,1% 17 11,1% 1 1,2% 1,21 6,752 1 

7 

َظاعذة املشأة يًشــوٍ عًـى   

ــاالت   ــف زت ــا يف شتتً سكوقٗ

 اذتياة االدتُاعية

21 15,1% 11 16,0% 7 1,1% 1,11 6,512 5 

5 

ايعُــٌ عًــى متهــني املــشأة َــٔ  

ــا   ــى سكوقٗـــــ ــوٍ عًـــــ اذتــــــ

َج4ٌ)تشطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ 

االْظــــــإ،   سكــــــوم  َبــــــادئ

ــشي   ــيؽ ايهــ ــة يف ايعــ ِ اذتشيــ

 وايتعبري اهلادف ايبٓاء(

21 15,1% 11 11,5% 1 1,2% 1,11 6,560 7 

 3 6,261 1,61 %16,2 11 %10,7 13 %11,1 15 حتكيل املظاواة بني ادتٓظني 0

1 

ــاسنة   ــٔ املؼـ ــشأة َـ متهـــني املـ

ــشاسات   ــار ايكــ ــة يف اختــ ايفعايــ

 أطوة بايشداٍ

55 51,7% 76 11,7% 11 11,1% 1,76 6,025 2 

2 

املشأة ايظياطـي  ايٓٗوض بذوس 

 واالدتُاعي يف اجملتُع

01 01,0% 11 13,3% 2 1,5% 1,55 6,011 1 

3 

يهظب املشأة املٗاسات ايجكافيـة  

ــة  ــة وايعًُيـــــــ واالدتُاعيـــــــ

ايلـــــشوسية يًُؼـــــاسنة يف  

 اذتياة االدتُاعية

20 26,7% 10 15% 5 7,1% 1,10 6,513 1 

 دسدة توفش عايية 1,01 إمجايي املتوطط ايعاّ

 ل ددثلبجلددذوتلبحظدد بنل  ل ثدد سب لبىددذل  هددو لمت دد لبملددش مل حىلددوب له ئدد للبنلدد
(لأ ل امتذلنوعشل ىشع ل  ح  لمب هو لمت  ل5,31بحلذس ع(لذييبل لوطسل   ل 

بملدش ملحددذ ل لددوب له ئدد لبحلددذس عىلوباـدش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد للل
ل رلحذسج نفلمت حل حل7(ىلوج  لبحو للمب هو لمت  لبملش ملوعي5,51(لو 5,15 

 لمبلوطدً  لل3ذـابلع مللبحىث سب ل اللدسجد  لندوعشل  ح د ل د ل دذبلبحىثد سمل لللللل)
(لونيدددذل شجدددمللرحدددفلعرلللل5,43ىل5,22ىل5,11ىل5,40ىل5,45ىل5,51ىل5,51ىل5,41ذظددد ب  ل 

و دددللبملدددش ملمب  نلهددد لبمل ى ددد لو  لىددد لذيدددوتلووبجثددد  لبجل    ددد ىل ي ع ددد ىللللل
 طله  ط  ط  لو ريه ل ثلذيه لأ س

 لوبح لن،فل ادلل"يي دنلبملظد وبملبد لبجل،ظد "ل ادلللللللل3وذـابلبحىث سملسنيمل ل)
(لوحىدعلبخن د ضلنظدثلفلنىدودلعرللللل5,15نوعشل لوطسلوباددل لوطدًه لب ظد بلل للل
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بحيفي عدد لبمل ى دد لبحظدد يذملوبمللدد حلبهدد لبح ددشقلبحو    دد لبملل،و دد لحاشجدد تليفلللللل
 ، ؿددددقلبحي  د دددد ليفل ي بددددعلوددددذود له لحا،ظدددد  ىلمتددددزحفلػدددداعلبحشجدددد تلحا

 لادددفلبحيً  ددد  لب جل  ىددد لووذود ددد لبحـدددخذ   لبمل ،وذددد لحا،ظددد  لس دددمل
نيددذ ل ، ؿددثهثلأدد ل ، ددللحددذ ل لددوب له ئدد لبحلددذس علوص ؿدد رل ددثل ؼددااثلللللللل
 ، ؿددقلني  د دد ل ددذ لوجددودل ظدد وبملبدد لبجل،ظدد ىلحلل ددنليفلرحددفل ددمللدسبطدد لللللللل

(Metcalfe, 2008)ثلنددذس ثه لوبصل  سهدد لبحدد لبسنددس لوجددودلني ددودلحا دش مليددذل ددلل
حا ه،دددد لبحً ودددد لعح هدددد لو وبجهلهدددد لبحىذ ددددذل ددددثلبحـددددىوب  لنىددددودلحاوبنيددددملللللللل

 بالجل   للبحزيلنى ؼف 

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (11دذوٍ )

 4)طايبات داَعة طيبة( عٔ َفٗوّ متهني املشأة )ايبعذ األوٍ(

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

يتلــُٔ َفٗــوّ متهــني املــشأة ســـوهلا  

 عًى سكوقٗا ايؼشعية يف اجملتُع

116 21,3% 151 10,1% 11 1,2% 1,26 6,771 1 

1 

تعضيض ايكذسات ايؼخــية يًُـشأة َـٔ    

 حتظني سياتٗا االدتُاعية أدٌ

126 21% 177 15,1% 10 1,1% 1,21 6,711 1 

1 

ِ قذسات املشأة وإَهاْياتٗا املعشفية  تذعي

ــا يف   ــادة فاعًيتٗــــ ــة يضيــــ واالدتُاعيــــ

 اجملتُع

123 21,3% 111 11,5% 17 1,0% 1,21 6,756 1 

7 

ٍ عًى سكوقٗا يف  َظاعذة املشأة يًشـو

 شتتًف زتاالت اذتياة االدتُاعية

113 11,0% 121 13,5% 12 1% 1,15 6,733 5 

5 

ايعٌُ عًـى متهـني املـشأة َـٔ اذتــوٍ      

ــيخ   ــا َج4ٌ)تشطـــــــــ ــى سكوقٗـــــــــ عًـــــــــ

ــادئ ــة يف  سكــــوم َبــ ــإ، اذتشيــ االْظــ

 ايعيؽ ايهشيِ وايتعبري اهلادف ايبٓاء(

163 15,7% 131 16,5% 12 7% 1,11 6,517 0 

 3 6,151 1,10 %12,3 112 %15,3 111 %75,1 715 حتكيل املظاواة بني ادتٓظني 0

1 

متهني املـشأة َـٔ املؼـاسنة ايفعايـة يف     

 اختار ايكشاسات أطوة بايشداٍ

711 70% 106 12,1% 172 15,1% 1,16 6,115 2 

2 

ايٓٗــــــوض بـــــــذوس املـــــــشأة ايظياطـــــــي  

 واالدتُاعي يف اجملتُع

075 02,0% 115 15% 06 0,7% 1,01 6,061 1 

3 

يهظـــــــب املـــــــشأة املٗـــــــاسات ايجكافيـــــــة 

دتُاعيــــة وايعًُيــــة ايلــــشوسية   واال

 يًُؼاسنة يف اذتياة االدتُاعية

175 13,1% 107 11,7% 11 1,1% 1,10 6,733 7 

 دسدة توفش عايية 1,05 إمجايي املتوطط ايعاّ

بنل ل ثلبجلذوتلبحظ بنل  ل ث سب لبىذل  هدو لمت د لبملدش مل حً حثد  لج  ىد لللللل
شل ىشعدد ل  ح دد لمب هددو لمت دد ل(لأدد ل امتددذلنددوع5,32  ثدد (لذييددبل لوطددسل دد  ل 

(ل5,53بملش ملحدذ ل  حثد  لبجل  ىد ىلوباـدش لبمللوطدً  لب ظد ب  لحاىثد سب لبد ل لللللللل
ل(ىلوج  لبحو للمب هو لمت  لبملش ملوعي رلحذسج نفلمت حل حل5,517و 

 ىل2ىل1ىل0ىل5ىل1ذـابلطثملل ث سب ل الل لوطً  لذظ ب  ل  ح  لوهدللبحىثد سب ل لل
ًل6ىل5 ىل5,42ىل5,51ىل5,51ىل5,51  لب ظددد ب  ل ادددللبحلدددوبحلل ل(لذ دددالباادددبلبمللوطددد

(لونيذل شجمللرحفلعرليولبحو للحذ لبحً حثد  لمبد لحا دش مل دثللللل5,43ىل5,35ىل5,41
ذيددوتلووبجثدد  لبح،دد نخل ددثلبالن لدد حلبحيفيدد يفلبحىدد ملللبحددزيل ؿددث ل لدد حلجل  ددمللل
للبح ئ  لبحى ش  لوص ؿ رلعئلهثلبح لنظىللحخ خنيل اللمتعل  لهولجذ دذل ادلل

 بحظ ذ لوحلـ  ذلبح،ذب ب لبحى ملللبل   لبملش ملوذيونيه  
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 لوبحخنددللن،ـدد  ل اددلل"يي ددنلبملظدد وبملبدد للل4و3ب ، دد لذـددابلبحىث سندد  لسنيددمل لل)
بجل،ظدددد "لول"مت دددد لبملددددش مل ددددثلبملؼدددد سمت لبح   ادددد ليفلب دددد رلبحيددددشبسب ل طددددوملللل

بلنظدقلل(للونشبوذ5,01ىل5,53ب حشج ت"ل الل لوطً  لذظ ب  ل لوطً لوباابل 
%لوحىدددعلبخن ددد ضلل13%لو12,5بملوبعيددد ل ا ه ددد ل دددثلنيثدددعل  ،ددد لبحثردددال ددد لبددد لللللل

نظثله  ل ىودلعرل ذ لن  عالبح شقلبملل ذ لحاثد، لب  ىد ل  ثد ل دمللبح دشقلللللل
بملل ذدددد لحاث،دددد  لو اددددللوجددددفلب ـددددوقليفلبحلخــدددد  لبح،و  دددد لبملخلا دددد لللللللل

 لرىددعلب جل  ىدد ىلمتددزحفلوجددودلسيدد علنيظددملينيظدد  لبحً حثدد  لون يثدد لحددفلأددللل
بحً حث  ل اللو للبس ل يلنيشبسلص قلب حيظملن و لبحظداً لبحىا د لحدفلرمتوس د للللل

 عث حل حللنىذ لبملظ وبملوبحيذسملبح   ا ل اللب  رلبحيشبسب  
  لب  ؿددد لب طدددلح ب  ل عدددشبدلبحى ،ددد ل دددثل لدددوب له ئددد لل11ىل11 دددثلبجلدددذوح ل)

ش ملبدد ل  دد، للنددذس علو  حثدد  ل نلدد لنؼدد بفلدسجدد لبحددو للمب هددو لمت دد لبملددلللللللل
(ل1ىل0ىل5بحثرالونيذلمتلبحوؿوتلح، عل يذبسلبمللوطً  لب ظ ب  ليفلبحىثد سب ل ل

بحدد لندد،فل اددل7ل"نىض ددضلبحيددذسب لبحؼخـدد  لحا ددش مل ددثل جددعليظدد لذ  نهدد للللللل
بالجل    دد "لىل"ندددذ  ملنيدددذسب لبملدددش ملوع   ن  نهددد لبملىشع ددد لوبالجل    ددد لحض ددد دملل

ش ملبملهدد سب لبحيفي ع دد لوبالجل    دد لوبحىا  دد للللع  ا لهدد ليفلبمل ددمل"ىل"  ظددقلبملددللل
بحلشوس  لحا ؼ سمت ليفلب   ملبالجل     "ىلحىعلبحظدثقليفلنظد ويلبمللوطدً  لللل
ب ظدد ب  ل ىددودلعرلمتددو لمت دد لبملددش مل ددثلبيؿددوتلبالجل    دد لحارتب دد لعهددوللللللللل
ب يطددد غلو دددللجمل ىدددللنيثدددعل  ل خ دددعل سضلبحوبنيدددمللعدددو للبملدددش ملبيدددذسبنه لللللل

ل ظ  ذه ل اللنشط خل   نله لبمل ى   وع   ن له ل
 متسنيددعل ثدد سمليفلبمللوطددً  لب ظدد ب  لحى دد، لللل3يفل ي بددعلذـددوتلبحىثدد سملسنيددملل

بحثردددالوبحظدددثقليفلرحدددفل ىدددودلعرلبالعليددد سلحوجدددودلبملظددد وبملبددد لبجل،ظددد ليفلل
ج  ىد ل  ثد ل ادللؿدى ذلبحىلدوب لوبحً حثد  لمت ملظد وبمليفلبمل، ؿدقلبحي  د د لللللللللل

حىلدددوب له ئددد لبحلدددذس عل ولبملظددد وبمليفلبح دددشقلبحلىا   ددد لحً حثددد  للوب دبس ددد ل
 بجل  ى  

 :٘اليخاٜر اخلاص٘ بالبعد الجاىٕ جماات متهني املرأٗ جبامع٘ طٔب 
ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (11دذوٍ )

 ت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني ايعًُي4)علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ زتاال

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

تعُــــٌ داَعــــة طيبــــة عًــــى متهــــني 

علوات ٖيئة ايتذسيع وايطايبات َٔ 

 ٌ املؼهالتَٗاسات ايبشح ايعًُي وس

51 72,0% 76 11,7% 15 17% 1,15 6,115 5 

1 

تُٓي ادتاَعة يذى َٓظوباتٗا َٗاسات 

 اذتاطوب، ووطائط املعشفة

50 51,1% 11 17,0% 17 11,1% 1,13 6,111 7 

1 

ٍ َٓظوباتٗا عًى  ٌ ادتاَعة سـو تظٗ

 املٓح وايبعجات ارتاسدية

51 73,5% 77 71,1% 16 3,1% 1,76 6,051 1 

7 

 ِ ادتاَعة سكوم املشأة ايتعًيُية تذع

 يف اجملتُع

10 11% 12 10,1% 1 1,2% 1,02 6,515 1 

5 

تود٘ املشأة ضتو ايتخــات ايعًُيـة  

 واملٗٓية

51 51,1% 11 17,0% 11 11,1% 1,71 6,166 1 

 دسدة توفش عايية 1,77 إمجايي املتوطط ايعاّ
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 لبملدش مليفلبمد تللل لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت دلللللل
(ل ثلنيثعل  ، ل  لوب له ئ لبحلذس ع(لأ ل امتدذلل5,11بحىا لل اللدسج ل  ح  ل 

نددددوعشلبحددددل   لبحىا ددددللحا دددد دسلبيمتدددد دميللب جل  ىدددد ىلوباـددددش لبمللوطددددً  لللللللل
(ىلوجد  لندوعشلبحدل   لبحىا دللوعيد رلحذسج ندفللللللل5,35(لو 5,02ب ظ ب  لحاىث سب لب ل 

لمت حل حل7

ثدد سب لب  دددعل اددللدسجددد ل  ح دد ليفلبمللوطدددسلبدد حش مل دددثللللل ـددوتلع دددمللبحىل
بنيرتببل ىة ه ل دثل  لن دو لرب ل لوطدً  ل لوطدً لوحىدعلرحدفل ىدودلعرلوجدودللللللللل

هددددلحدددذ ملبي ددد ثلل1152  ددد دملحاثردددالبحىا دددللب  ىددد ل  ثددد لمتلنسط ظددده ل ددد  للل
بحىا   لوبحـشال ا ه ىلعكد ع لعرل د لندوعش لج  ىد ل  ثد ل دثلبحدذوسب لبحلذس ث د للللللللل

حلسه ا  لحىلوب له ئ لبحلذس عل ثل ش نل   دملبحلًو شلبجل  ىلىل خومل ادللللوب
ببلى ثلج  ى ل  ث لحا ى ذب لوبحمل كشب ل مت  تلبحذسبط  لبحىا  ليفلبجل  ىد  لل
بيصش لطوب لدبصعلبمل ا  ل ولص سجه ىلمت  ل  لنوعشلػًشلبحً حث  لب  ى ل  ثد لل

 دد ليفلبمل ددملىلونددوعشلوذددذب لب سػدد دللرىادده ل ددثلبحددذب   ل يددوتلبملددش ملبحلىا  ل
بيمت دميللوبحًخبللب  ى ل  ثد ل دثلػدسنفلنوج دفلبحً حثد  لادولبحلخــد  لللللللل
بحىا   لوبمله،  لبمل، طث لىثىلو دثلبمل  دثلع ىد صلوؿدوتلنظدث ل وبعدنلعرلذدذل د ليفللللللللل

%لوهددددللنظددددث ل شن ىددد لجددددذبرلعرلوجددددودل دددذدل ددددثلبحلرددددذ   للل11,1(لعرل0بحىثددد سمل ل
بحدد ليددوتلدو لذـددوىثل اددللهددزبلب ددنليفلبحثىيفدد  لوبملدد، لبحذسبطدد  لللبحل،ة   دد 

(لعرلبذدددلختلبحلردددذ   لل5115ب  سج ددد لوهدددول ددد ل ل دددنل دددمللدسبطددد ل  بدددولصلدددريىللللل
لبحل،ة    لبملشنث لبيورليفل وبجه لبحي  دب لبيمت دمي  لب جل  ى لبيسدن   

ية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظاب4 (11دذوٍ )

 )طايبات داَعة طيبة( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني ايعًُي4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

عة طيبة عًى متهني تعٌُ داَ

علوات ٖيئة ايتذسيع وايطايبات 

َٔ َٗاسات ايبشح ايعًُي وسٌ 

 املؼهالت

771 71% 131 71,1% 161 16,1% 1,10 6,002 1 

1 

تُٓي ادتاَعة يذى َٓظوباتٗا 

َٗاسات اذتاطوب، ووطائط 

 املعشفة

113 76,1% 711 77,7% 177 15,1% 1,15 6,161 7 

1 

ٗا تظٌٗ ادتاَعة سـوٍ َٓظوبات

 عًى املٓح وايبعجات ارتاسدية

161 11,1% 717 77% 113 11,1% 1,63 6,171 5 

7 

تذعِ ادتاَعة سكوم املشأة 

 ايتعًيُية يف اجملتُع

701 73,1% 177 10,0% 117 17,1% 1,15 6,110 1 

5 

تود٘ املشأة ضتو ايتخــات 

 ايعًُية واملٗٓية

735 51,1% 111 17,2% 112 11,0% 1,76 6,161 1 

 دسدة توفش َتوططة 1,13 ايي املتوطط ايعاّإمج

 لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل
(ل دثلنيثدعل  ،د ل   حثد  لج  ىد لللللل5,56بحىا للحادل   ل ادللدسجد لندوعشل لوطدً ل للللل

  ث (لأ ل ىكلنوعشلبحدل   لبحىا دللحاً حثد  لوباـدش لبمللوطدً  لب ظد ب  للللللل
ل(لوج  لنوعشلبحل   لبحىا للوعي رلحذسج نفلمت حل حل5,117(لو 5,16ىث سب لب ل حا
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  ىل5,03(ل اللدسجد ل  ح د لونيدذلذـدابل ادلل لوطدً  ل لللللل2ىل1ىل1ذـوتلبحىث سب ل
(لو ىددودلرحددفلعرلوجددودل لًاددقلي اددقلبمليددشسب لب جل  ىدد لحاثردداللللللل5,11ىل5,02

بحثردالبحىا دللوب حلد حلللللبحىا للب  قلب مليشسلعلل، للحذ لبحً حث  ل هد سب لل
بحيدذسمل ادللذدعلبملؼد خ ىلووجدودلبح دشقلبحلىا   د لبملخلا د ليفلبجل  ىد ل ددثلللللللللل
 شذاد لبحث د حوس وغلمبخلاددفل ــد نه لو شذاد لبحذسبطدد  لبحىا د لب  كدد ع لللللل
عرلبدددشب خلبحدددذباو لبحىددد حللوبدددشب خلبحدددذباو ل ددد لبىدددذلبملشذاددد لبحيف نو ددد لومتا ددد للللل

تلبملددش ملبحلىا   دد لونوجههدد لحالخــدد  للللبمل ددمللن ظددشلد ددملبجل  ىدد ل يددولللل
 بمله،   

  لبحد لند،فللل5(ل اللدسجد لندوعشل لوطدً لع حىثد سملسنيدمل للللل0ول5ذـوتلبحىث سن ل)
 اددلل"ن، ددللبجل  ىدد لحددذ ل ،ظددوب نه ل هدد سب لب  طددوبىلووطدد يسلبملىشعدد "ىلنيددذللل
 ىودلطثقلذـوى ل اللدسج لنوعشل لوطً لعرل دذ لمت   د لبحداب خلبمليذ د للللل

بحً حثدد  ىل ددذ ل ، طددث ل وني نهدد ل ددمللجددذوتلبحً حثدد  ىل ددذ لوجددودلللللللللل ددثلنؼدد  ل
ع خنددددد  لمت ع ددددد ل ،هددددد ىلبعلي سهددددد لعرل ، ؿدددددشلبجلدددددزبل ول دددددذ ل ، طدددددثله لللللللل
حخذل  جدددد  لبحلذس ث دددد لبمل، طددددث لحاً حثدددد لويفل ونيدددد  لعرلنهدددد و لبحً حثدددد ليفللللل

(ل"نظددهعلبجل  ىدد لذـددوتل ،ظددوب نه ل اددللبملدد، للللل0ذلددوسه ىل  دد لبحىثدد سملسنيددمل لل
حثىيفددد  لب  سج ددد "ل ىدددودلبحظدددثقليفليي يهددد لبحذسجددد لبمللوطدددً لعرلمتدددو للللللوب

ببلىدد ثلبملددش ملب دد سجللوذـدددوى ل اددللبمل،ردد ل لًادددقل  ددوسلعدبس دد لون،ة   ددد لللللللل
وجمل ى ددد ل ىيدددذملحدددزحفلنظدددىللبجل  ىددد  لب مل ا ددد ل  و ددد رلعرلنيا اددده ليفلللل

  ي بعلبحزمتوس 
  بحدددل   لبحىا دددللبددد ل  ددد، للل(لجندددذل  لجمددد ت10ىل15بددد حشجونيلعرلبجلدددذوح ل

بحثرددال ددثل لددوب له ئدد لنددذس علو  حثدد  ل  هددشلن  ونددفلبؼدد عل دد  ليفلذـددوتلل
 لوب له ئ لبحلذس عل اللنظث لندوعشل  ح د ليفل ي بدعلذـدوتلبحً حثد  ل ادلللللللل
نظث لنوعشل لوطً لوحىعلبحظثقل ىودلعرلذـوتل لدوب له ئد لبحلدذس عل ادلللللل

ب  كددد ع لعرلوجدددودهمليفلبحظددداملللللسندددقل ا  ددد ل  ح ددد لنل حددد لبملددد، لوبحثىيفددد  للللل
بيمتدد دميللح دددرتب ل ل  ونددد لجىادددلهمل اددلل ادددملو ىشعددد لب حلدددوببسلبمل،ة ددد للل
حا دد، لوبحثىيفدد  لب  سج دد لوهددول دد الل لددوعشلحددذ لبحً حثدد  ىلب  كدد ع لعرلنددوعشلل
طدثعل لىددذدملحشعدمللبملهدد سب لبحىا  د لوبملىشع دد لحدذ ل ،ظددوب  لج  ىد ل  ثدد ل ددثلللللل

ً لمت نبلذ و  د لمتداب خل ي  د لدبصدعلبجل  ىد ل ولللللل  ل  له ئ لبحلذس علطوب
ص سجه ل ول ها  لبلى نيذلبجل  ى ل مللبجله  لب  ؿ لبحذب   لحدزحفىلأد ل دثلللل
ػسنفلمت  ،ه ل اللنً تل  عل ثلبجل  ىد لمت يطدشمل ديفخرلوهدزبل د ل ل دنل دمللللللللل

 دالحد ل رب   خنيد ل بحد لنوؿدابلعرلوجدودلللل(Shoaib et al.,2012)نل حد لدسبطد للل
بيطدشيلعيلمتا د لصبدللل بحـدى ذل  ال بملش م ومت   بحلىا م عر ب  لب  عذـ ي  

لنىا ملبملش ملمتا  لصبدلمت  ،ه  
 ذـددوتل ثدد سب لبىددذلجمدد ال لمت دد لبملددش مليفلبمدد تللللللل(11  للدد ل ددثلبجلددذوتللل

(ل ثلنيثعل  ، ل  لوب له ئ ل5,13بحظ  طللحال   ل اللدسج لنوعشل لوطً ل 
بحلددذس ع(لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبحظ  طددللحىلددوب له ئدد لبحلددذس علبذسجدد للللل

(لوجدد  ل5,11(لو 1,60لوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل للل لوطددً لوباـددش لبملل
لنوعشلبحل   لبحظ  طللوعي رلحذسج نفلمت حل حل7
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ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (17دذوٍ )

 )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني ايظياطي4)علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة 

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

تذعِ َؼاسنة املشأة يف أَانٔ 

 ؿٓع ايكشاس ايظياطي

10 11,0% 75 71,1% 10 17,1% 1,63 6,153 1 

1 

ًا يؼػٌ َٓاؿب تؤٌٖ املشأة َٗٓي

 قيادية طياطية

11 17,0% 76 11,7% 16 12% 1,61 6,131 1 

1 

متهني املشأة وإعذادٖا يًشـوٍ عًى 

 سكوقٗا ايظياطية وايوعي بٗا

17 11,2% 71 71,3% 10 17,1% 1,61 6,173 1 

7 

تؼذع املشأة عًى ايتُظو عكوقٗا 

يف ايرتػيح يًُٓاؿب ايظياطية 

 ةواإلداسية عًى أطاغ ايهفاء

10 11,0% 76 11,7% 11 13% 1,65 6,137 5 

5 

تظاِٖ يف حتكيل املظاواة ايظياطية 

 بني ادتٓظني

12 10,1% 71 76,1% 10 11,0% 1,31 6,111 0 

0 

تؼذع املشأة عًى املؼاسنة يف 

ادتُعيات واجملايع ايبًذية 

 واملًتكيات ايذويية

76 11,7% 71 13,1% 15 11,7% 1,17 6,116 1 

 دسدة توفش َتوططة 1,60 وطط ايعاّإمجايي املت

أ ل ىكلنوعشه لبذسج ل لوطً لعيذلذـابلع مللبمللوطً  لحاىث سب ل ادللل
(لوحىعلبحظدثقل ل يفدعللل5,11ىل1,60ىل5,12ىل5,14ىل5,14ىل5,16دسج  ل لوطً لمتيفابليفل 
  ل ثلج  ى ل  ث لبحذب   لحا ش ملحا ؼد سمت لبحظ  طد  للليفلكىفلب ذ   لبمليذ

وؿدد،مللبحيددشبسلبحظ  طددللوبحيدد دسمل اددللنسه ددعلبملددش ملحا ، ؿددقلبحظ  طدد  لوكددىفلللللللللل
بنلؼدد سلبحددو للبدد  يوتلبحظ  طدد  لب  ؿدد لبدد ملش ملمت دد ل  ل ى دد سلبح  دد  مل  يددودللللل
 لب،ظدددث لمتدددثريمليفلػددداعلبمل، ؿدددقلبحظ  طددد  لوب دبس ددد لو ندددفل ىل دددذل ادددللبحلىددد لللل

وبحل ا فلبملثكل اللبحملظدوب  لوبحل   دضلبجل،ظدلليفل  ادقلبيذ د  لب  كد ع لعرللللللل
 ذ لعن ذ لبح شقلبمللظ و  لحا ؼ سمت  لبمل ى  لبحظ  ط  لبملخلا  لأ لرىدعلل
ج  ى ل  ث لبى ذملمت   د رلومت  د رل دثليي دنلبحدل   لبحظ  طدللحا دش ملوهدول د لللللللللل

 ػ س لعرلبحثىذلبح   دللوبح  دللحا اطظد  للللل(لوبح 5112 ل نل مللدسبط ل  بولس فىل
لب مل ا  لبحىشب  لبحظىود  ل ثلبحل   لبحظ  طللحا ش م ل

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (15دذوٍ )

 اْي( زتاٍ ايتُهني ايظياطي4)طايبات داَعة طيبة( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايج

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

ٔ ؿٓع  ِ َؼاسنة املشأة يف أَان تذع

 ايكشاس ايظياطي

767 71% 100 12,3% 116 12,1% 1,15 6,171 7 

1 

 َ ــػٌ  ــًا يؼـ ــشأة َٗٓيـ ــٌ املـ ــب تؤٖـ ٓاؿـ

 قيادية طياطية

761 71,2% 151 11,0% 125 13,1% 1,11 6,150 5 

1 

متهني املشأة وإعذادٖا يًشـوٍ عًـى  

 سكوقٗا ايظياطية وايوعي بٗا

727 51,5% 116 71% 110 17,5% 1,11 6,111 1 

7 

تؼذع املشأة عًى ايتُظو عكوقٗا يف 

ايرتػـــــيح يًُٓاؿـــــب ايظياطـــــية 

 واإلداسية عًى أطاغ ايهفاءة

711 75,3% 100 12,3% 171 15,1% 1,11 6,113 1 

5 

تظاِٖ يف حتكيل املظـاواة ايظياطـية   

 بني ادتٓظني

171 10,5% 110 76% 111 11,5% 1,11 6,107 0 

0 

تؼــــذع املـــــشأة عًـــــى املؼـــــاسنة يف  

ادتُعيـــــات واجملـــــايع ايبًذيـــــة   

 واملًتكيات ايذويية

711 71,2% 111 13,1% 155 10,5% 1,11 6,111 1 

 دسدة توفش َتوططة 1,10 ي املتوطط ايعاّإمجاي
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 لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل
(ل ثلنيثدعل  ،د ل   حثد  لج  ىد للللل5,53بحظ  طللحال   ل اللدسج لنوعشل لوطً ل 

  ث (لأد ل ىدكلندوعشلبحدل   لبحظ  طدللحً حثد  لج  ىد ل  ثد لبذسجد ل لوطدً للللللللللل
(لوجدد  لنددوعشلبحددل   ل5,04(لو 5,10 لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل وباـددش

لبحظ  طللوعي رلحذسج نفلمت حل حل7
 ل0ذـددابلع ددمللبحىثدد سب ل اددللدسجدد لنددوعشل لوطددً لع  دد ل ددذبلبحىثدد سملسنيددمل للللللل)

(لونيدددذل ىدددودلرحدددفلعرلكدددىفل5,54ىل5,10ىل5,01ىل5,50ىل5,52وذييدددبل لوطدددً  ل 
ج  ىددد ل  ثددد لحا دددش ملومي دددثلن ظدددريلرحدددفلللللللبحددداب خلبحظ  طددد  لبمليذ ددد ل دددثللل

مبرذود دد لبحددل  ريلوذـددشل  هددو لبحظ  طدد لبدد ي وسلبحىا دد لحاذوحدد ل ددمللع  دد تللللللل
جوبنددقلبحرتب دد لبحظ  طدد  لبملخلا دد لمتدد  يوتلبحظ  طدد  لبحى  دد ل يفددعلذيددوتلللللللل
ب نظ  لوذيوتلبحً علوذيوتلبملش ملوذنلبحى ؽلبح دش ملوبحذمييشب  د لوذش د لللل

بىدددعلهدددز لب يدددوتل ادددللبحشجددد تلعيدددسلوودددذود له للبحدددش يلو ريهددد لون،  دددزل
 حا،ظ   

  ل اللدسج لنوعشلنيو  لوبح لنـدبل ادلل"مت د لللل0يفل ي بعلذـوتلبح يشملسنيمل)
بملددش ملوع ددذبده لحارـددوتل اددللذيونيهدد لبحظ  طدد  لوبحددو للبهدد "لنيددذل ىددودلرحددفلللل
بظددثقلص دد دملبحددو للبملىددشيفلوبحي  ددللبمللدد ثلكدد ثلبحدداب خلبحلىا   دد لبمليذ دد لل

 اً حث لب  ى ل  ث ليفلبمليشسب لبجلذ ذم ح
 مبي سن لنل ح ل  ، لبحثرالبحً حث  لو لوب له ئ لبحلدذس علوعدنلبجلدذوح لللل
(لجندددذلبحلوبعدددنليفلندددوعشلع دددمللبحىثددد سب لبدددذسج  ل لوطدددً لبحظدددثقليفللل12ىل11 

رحفل ىودلعرلبحيفي ع لبمل ى  لبحى   لبح ليش لبح  شلبحظ  طدللح،ةشهد لحدفلللل
و  لوبذذملو ذ لبحو للب حيفي ع لبحظ  ط  لو ه   لبملؼد سمت لبمل ى د ليفللل ثلصب

ب دد رلبحيددشبسب لبحدد ل ددثلػددسنه لبالنى دد غلبؼدد عل ولبددسصشل اددللبمل ددمللبـدد  للللل
(ل  لبحددل   ل5111  دد ىل   دد لوبملددش ملبـدد  لص ؿدد ىلحلل ددنل ددمللنل حدد لدسبطدد ل للل
ل ي بددعلمت دد لبحددزمتوسىلللب دبسيلحا ددش مليفلبجل  ىدد  لبيسدن دد لاللصبتلكددى   رليفلل

وذـوتلبحً حث  ل اللدسج لنوعشل  ح د ليفلب،دذلبحدو للبحظ  طدللنيدذل شجدمللعرللللللل
بح ئددد لبحى ش ددد لب  ؿددد لب حً حثددد  لبحددد ل ن ذدددبلىدددملبال دددخنيل ادددللبجلذ دددذلللللل
وب حل حللبحظىللعرلبح هدملوبالطدل ى بليه  د لبحدو للبحظ  طدللحلًث يدفل ادللللللللل

ل سضلبحوبنيمل 

وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة  ايتهشاسات4 (10دذوٍ )

 )علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني االقتـادي4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % هشاست

1 

متهني املشأة َٔ اذتـوٍ عًى سكوقٗا 

ــٌ   ــل ايعُـ ــادية4 سـ ــة  –االقتــ مماسطـ

ــادي   ــاط االقتـ ــو   –ايٓؼ ــل ايتًُ  –س
 سل املظاواة يف األدش

11 00,7% 12 10,1% 2 1,5% 1,53 6,013 1 

1 

ــاّ اطـــتكالييتٗا يف  ُتّعـــشف املـــشأة بأسهـ

 ايكلايا املايية واالقتـادية

52 57,1% 15 11,1% 17 11,1% 1,71 6,111 1 

1 

تضيــــذ َــــٔ قــــذسة املــــشأة عًــــى اختــــار 

 ايكشاسات االقتـادية ارتاؿة باألطشة

05 06,1% 12 10,1% 17 11,1% 1,72 6,112 1 

 دسدة توفش عايية 1,73 إمجايي املتوطط ايعاّ
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 تل لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمدلللللللل
(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل  لددوب له ئدد لل5,16بالنيلـدد ديلحاددل   ل اددللدسجدد لنددوعشل  ح دد ل ل

بحلددذس ع(لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبالنيلـدد ديلحىلددوب له ئدد لبحلددذس علب  ىدد لللل
(ل5,26(لو 5,11  ثدد لبذسجدد ل  ح دد لوباـددش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل ل

لحل حل7وج  لنوعشلبحل   لبالنيلـ ديلوعي رلحذسج نفلمت 

(ل5,15ىل5,11ىل5,26ذـابلبحىث سب لبحيفخثلب  ؿد لبدفل ادللدسجد  لندوعشل  ح د ل لللللل
أ ل ىكل  لبجل  ى ليينلبحل   لبالنيلـ ديلحىلوب له ئ لبحلذس علبتن ذلهد لل
ىملذنلبحى علب حى دعلدبصدعلبجل  ىد لوذدنلأ سطد لبح،ؼد  لبالنيلـد ديلبليدذ مللللللللل

بحل اددفلبحددزيلن  اددفلبحذوحدد لجل  ددملللللبحددذوسب لبحلذس ث دد ل اددللطددث علبمليفدد تلوذددنللللل
بملددوب ، لوذددنلبملظدد وبمليفلبيجددشلبح،دد نخل ددثلمتددو لع ددملل  لدد  له ئدد لبحلددذس علللللل
ص كددى لحظدداملو   ددللصدد قلندد بمللحددوصبسملب ذ دد لبملذن دد ىلأدد ل ،ددلخلبطددليخح  للللل
حا ش مليفلنيل   ه لبمل ح  لونوعريه ل ـذسلبحذصعلب د قلبهد لو  لهدزبلبحدل   لحدفلللللل

،ةدد ملبملددش مل   نهدد لبالنيلـدد د  ليفلبحذوحدد ىلأدد ل ىددكلنددوعشلبحددو للللللد ددملمتددثريلحلل
بح   علحاح  ى لبسه   لبحل   لبالنيلـ ديلحا ش ملبحزيل ثلػسنفل ظد وبملمت د للل
بمل ضب لوعسط  لبحىذبح لبالنيلـ د  لو ، لبملش ملب ذظ غلب ملظاوح  لوبحيفي ليفلبحزب ل

    وب حل حللمت  ،ه ليفل لافلبم ال لب   ن

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (11دذوٍ )

 )طايبات داَعة طيبة( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني االقتـادي4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف طاملتوط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

متهني املشأة َٔ اذتـوٍ عًى سكوقٗا 

ــٌ   ــل ايعُـ ــادية4 سـ ــة  –االقتــ مماسطـ

ــادي   ــاط االقتـ ــو   –ايٓؼ ــل ايتًُ  –س
 سل املظاواة يف األدش

002 11,1% 116 11,1% 01 0,0% 1,07 6,061 1 

1 

ــاّ اطـــتكالييتٗا يف  ُتّعـــشف املـــشأة بأسهـ

 املايية واالقتـاديةايكلايا 

571 52,1% 113 11,3% 17 1,3% 1,56 6,013 1 

1 

تضيــــذ َــــٔ قــــذسة املــــشأة عًــــى اختــــار 

 ايكشاسات االقتـادية ارتاؿة باألطشة

011 05,0% 156 10,0% 11 1,2% 1,52 6,011 1 

 دسدة توفش عايية 1,51 إمجايي املتوطط ايعاّ

جمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تلللللل لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلللل
(ل دثلنيثدعل  ،د ل   حثد  لج  ىد لللللل5,24بالنيلـ ديلحال   ل اللدسجد لندوعشل  ح د ل للل

  ثدد (لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبالنيلـدد ديلحً حثدد  لج  ىدد ل  ثدد لبذسجدد ل  ح دد لللل
(لوجدد  لنددوعشلبحددل   ل5,31(لو 5,21وباـددش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل 

لي رلحذسج نفلمت حل حل7بالنيلـ ديلوع

ذـعلبحل   لبالنيلـ ديلحً حث  لج  ى ل  ثد ل ادللدسجد ل  ح د ل دثلبحلدوعشللللللل
(لأ ل ىكلندوعشلبحيفخ د لجمد ال لبدذسج  ل  ح د لونيدذل ىدودلبحظدثقلعرللللللللل5,24باابل 

نددوعريلج  ىدد ل  ثدد لبحىذ ددذل ددثل وجددفلبحددذ ملبملدد ديلحاً حثدد ل ل يفددعليفلبمل  عئدد  لللللل
حالخــدد  لبح،ةش دد لل521س دد تلحالخــدد  لبحىا  دد لول1111بحؼددهش  لوبحدد لنثادددل

حًاثدد لبحذسبطدد  لبحىا دد ىلب  كدد ع ل دد، لبجل  ىدد لب   ندد  لوبحيددشوضلحددزويللللل611و
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بحةشوالبالنيلـ د  لبحملذودملوبمل، لبحذسبط  لبمليذ  ل ثلبجل  ى لحاًاثد ىلوندوعريللل
ل ذدل ثلبحو  يفلبجلضي  لحاً حث  لصختلعرتملبحذسبط  

نل يخلبحل   لبالنيلـ ديلجلضيللبحى ، ل ثل لوب له ئ لبحلدذس عللبىذل شضل
(ل لل ل  لبحل   لبالنيلـد ديلحا دش مللل14ىل13و  حث  لج  ى ل  ث ليفلبجلذوح ل 

يفلج  ىددد ل  ثددد ل لدددوعشلبذسجددد ل  ح ددد لومي دددثلن ظدددريلرحدددفلبوجدددودلػدددًشلصددد قلل
نى  ،هدد لحاً حثدد  لب جل  ىدد ل لًاددقلمتددوبدسل اهادد لحلؼددا افلوحاي دد  ل ا ددفلو ددلمللللل

نى  لذ و للس لل ل ثلنظ ويلب يوتلوبيجوسلبمل ح  ىل  د لبحً حثد  لع حدذ ملللل
لبالنيلـ ديلبمليذ لىملع،ل ح لحوبي لو نة  لوصبسملبحلىا م 

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (12دذوٍ )

 زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني االدتُاعي4 )علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

ــوٍ   ــوعي ســ ــش ايــ تظــــاِٖ يف ْؼــ

ــة   ــواٖش االدتُاعيـــــــــ ايعـــــــــ

 نايضواز املبهش

51 51,1% 17 11,2% 10 15% 1,12 68115 5 

1 

تظــاِٖ يف ايكلــاء عًــى اػــهاٍ    

 ايتُييض كذ املشأة

73 75,2% 71 73,1% 10 15% 1,11 6,113 0 

1 

ــشأة     ــعوس امل ــتوى ػ ــٔ َظ ــذ َ تضي

 بزاتٗا واسرتاَٗا يٓفظٗا

01 01,0% 11 15,1% 11 11,1% 1,56 6,165 1 

7 

تضيذ َٔ سشية املـشأة يف اختيـاس   

 عًُٗا

01 51,3% 16 12% 15 17% 1,77 6,113 7 

5 

ِ املشأة ايلوابط االدتُاعية  تعً

 يًعٌُ خاسز املٓضٍ

07 53,2% 13 11,1% 17 11,1% 1,71 6,112 1 

0 

تهظب املـشأة مجًـة َـٔ املٗـاسات     

اذتياتيــة ايلــشوسية يًعــيؽ 

 يف اجملتُع

01 01,0% 16 12% 16 3,1% 1,51 6,001 1 

 ييةدسدة توفش عا 1,71 إمجايي املتوطط ايعاّ

ذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنل
(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل  لددوب له ئدد لل5,10بالجل دد  للحاددل   ل اددللدسجدد لنددوعشل  ح دد ل ل

بحلددذس ع(لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبالجل دد  للحىلددوب له ئدد لبحلددذس علب  ىدد لللل
(ل5,20(لو 5,01  لحاىثدد سب لبدد ل   ثدد لبذسجدد ل  ح دد لوباـددش لبمللوطددً  لب ظدد بل

لوج  لنوعشلبحل   لبالجل   للوعي رلحذسج نفلمت حل حل7
 ىل5,05(لدسجدد  لنددوعشل  ح دد لمبلوطددً  لذظدد ب  ل لل3ىل2ىل1ىل0ىل1ذييددبلبحىثدد سب ل ل

(لأ ل ىكل  لنؼشلبحو للبد حةوبهشلبالجل    د لبملخلا د لللل5,20ىل5,14ىل5,11ىل5,21
وبذرتب هدد لح، ظدده لوذش لهدد ليفلبصل دد سل  ادده للوسعددملل ظددلو لػددىوسلبملددش ملبددزبنه 

ونىا  هددد لبحلدددوببسلبالجل    ددد لب  ؿددد لب حى دددعلصددد سدلبمل،دددضتلوبمتلظددد به لللللللل
بملهدد سب لب   ن دد لبحلددشوس  لحاىدد ؽليفلبمل ددملل لددوعشملبذسجدد ل  ح دد ل ددثلنيثددعلللل
ج  ىدد ل  ثدد لحىلددوب له ئدد لبحلددذس علوحىددعلرحددفل ىددودلعرلبطددليخح  لػددًشلللللل

نللب  ؿدد لبددفلعل ددو لع ددمللبحث ئدد لبحمل ًدد لنظدد ي  لعللددوعشلللللبحً حثدد  ليفلبملثدد ل
بي وسلبحيفي ع  لبه لبذسج ل  ح  لنل ح لبحلح سبلبحؼخـد  لوبملىد ؾل ادلل سضلللل

 بحوبنيمل 
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  لونـددبل اددلل5,01(لدسجدد لنددوعشل لوطددً لمبلوطددسلذظدد بلل ل5ذييددبلبحىثدد سمل)
ظددثقليفلبحللدد  بحل   ددضلكددذلبملددش ملونىددضيلبحث ذيفلنظدد همليفلبحيلدد  ل اددلل ػدد  ت

رحددفلعرلن لدد علبحددزمتوسل اددللب ندد ثليفلج  ىدد ل  ثدد ليفلبمل، ؿددقلبحي  د دد للللللل
وب دبس  لعك ع رلعرل ،رهملبيوحو  ل لوسلبحاي  ب لوبملامتشب لب  سج د لأد للل
رىعلبحيل  ل اللبػ  تلبحل   ضلكدذلبملدش مليفلج  ىد ل  ثد ل ل ـدعلحاذسجد للللللل

ل بملس وتليييه ل ثلنيثعل لوب له ئ لبحلذس ع

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (13دذوٍ )

 )طايبات داَعة طيبة( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني االدتُاعي4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

تظـــاِٖ يف ْؼـــش ايـــوعي ســـوٍ     

ايعــــــــــواٖش االدتُاعيـــــــــــة  

 نايضواز املبهش

553 53,5% 151 10,1% 116 11,2% 1,70 6,151 0 

1 

ــهاٍ    ــى اػ ــاء عً تظــاِٖ يف ايكل

 ايتُييض كذ املشأة

513 51,1% 161 11,1% 32 16,7% 1,71 6,011 5 

1 

ػــعوس املــشأة تضيــذ َــٔ َظــتوى  

 بزاتٗا واسرتاَٗا يٓفظٗا

072 02,0% 111 17,1% 05 0,3% 1,01 6,011 1 

7 

تضيـــذ َـــٔ سشيـــة ايطايبـــة يف    

 اختياس ختــٗا ايذساطي

522 01,0% 117 17,3% 112 11,0% 1,56 6,162 7 

5 

ِ املشأة ايلوابط االدتُاعية  تعً

 يًعٌُ خاسز املٓضٍ

520 01,1% 110 13,7% 12 2,1% 1,57 6,077 1 

0 

تهظب املشأة مجًـة َـٔ املٗـاسات    

اذتياتية ايلـشوسية يًعـيؽ   

 يف اجملتُع

013 02% 111 11,5% 26 2,5% 1,53 6,071 1 

 دسدة توفش عايية 1,51 إمجايي املتوطط ايعاّ

 لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل
(ل دثلنيثدعل  ،د ل   حثد  لج  ىد لللللل5,20ندوعشل  ح د ل للبالجل   للحال   ل اللدسجد لل

  ثدد (لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبالجل دد  للحً حثدد  لج  ىدد ل  ثدد لبذسجدد ل  ح دد لللل
(لوجدد  لنددوعشلبحددل   ل5,35(لو 5,13وباـددش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل 

لبالجل   للوعي رلحذسج نفلمت حل حل7

ىل5,13 لمبلوطً  لذظد ب  لباادبل للذـابلع مللبحىث سب ل اللدسج لنوعشل  ح 
(لأددد ل ىدددكل  لذدددنلبحل لدددمللمب  نددد لبجل    ددد لالييددد للللل5,26ىل5,21ىل5,21ىل5,35ىل5,14

 لددوعشل ددثلج  ىدد ل  ثدد لحً حث نهدد لمت دد ل نهدد لنيددذسلجهددودهملأدد ل ىددضصلوكددىه لللللللللل
وني  له لوب حل حلل ذ ملذيه ليفلن و ثل طشملنل لملل   ملمتشميد لأد ل ىدكلندوعشللللل

 دد  للحا ددش ملب  ىدد ل  ثدد ل ددثلوجهدد لنةددشل  ،دد لبحثرددال   حثدد  للبحددل   لبالجل
 ج  ى ل  ث ( 

(لنارددالبن دد تل  دد، لبحثرددال اددللنددوعريللل16ىل15بىددذل ددشضلنلدد يخلبجلددذوح ل ل
ج  ى ل  ث لبحل   لبالجل   للمل،ظوب نه ل ثل لوب له ئ لبحلذس علوبحً حث  ل

ػددد  تلبحل  دددضلكدددذلبملدددش مليفلللوحىدددعلبحلثددد  ثليفل ثددد سملبملظددد ه  ليفلبحيلددد  ل ادددلل لللل
ذـوى لحذ ل لوب له ئد لبحلدذس عل ادللندوعشل لوطدسليفل ي بدعلذـدوى ل ادلللللللللل
دسج لنوعشل  ح  لحذ ل  حث  لبجل  ى لمتو ل ذدل لوب له ئ لبحلدذس علو  لد  للل
ه ئ لبحلذس عل ي بعل ذدلبحًخبلوبحً حث  لمييفدعلنظدث لكدئ ا لجدذبرلومتا د لنيدعللللللل
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كذلبملش ملعوكوذه ليفلبى ئ لبحلذس ظد  ل  ادللحدزبلللللبحىذدلصبدلوكوحل ة هشلبحل  ض
لمت نبلبطلح بلهمل لوعشملبحلوطس 

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (16دذوٍ )

 ني ايـشي4)علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ زتاالت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُه

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

تعشف املشأة بأطباب وفيات 

األَٗات ألطباب اذتٌُ 

 وايوالدة واإلدٗاض

71 1281% 71 76,1% 11 11,5% 1,11 6,152 7 

1 

تبـش املشأة بأُٖية ايػزاء 

 املتواصٕ

55 51,7% 10 11,0% 10 15% 1,10 6,111 1 

1 

تذسب املشأة عًى َٗاسات 

 اإلطعافات األويية

01 52,3% 12 10,1% 10 15% 1,77 6,171 1 

7 

تذسب املشأة عًى طبٌ جتٓب 

 اذتوادخ املٓضيية

51 71,1% 10 11,0% 16 12,1% 1,13 6,105 1 

 ةدسدة توفش َتوطط 1,11 إمجايي املتوطط ايعاّ

 لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل
(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل  لددوب له ئدد لل5,05بحـددرللحاددل   ل اددللدسجدد لنددوعشل لوطددً ل ل

بحلذس ع(لأ ل ىكلنوعشلبحل   لبحـرللحىلوب له ئد لبحلدذس علب  ىد ل  ثد للللل
(لوج  ل5,11(لو 5,14سب لب ل بذسج ل لوطً لوباـش لبمللوطً  لب ظ ب  لحاىث 

لنوعشلبحل   لبحـرللوعي رلحذسج نفلمت حل حل7
 لوبحدد لنددد،فلل5,11(لو 5,03(ل ادددلل لوطددً  لذظددد ب  ل ل0و5ذـددابلبحىث سندد  ل لل)

متخرل ،ه  ل الل"نثـشلبملش ملبسه   لبحادزب لبمللدوبص "ىل"ندذسبلبملدش مل ادلل هد سب للللللل
ب خلنو و دد لب حاددزب لبمللددوبص لللب طددى ع  لبيوح دد "لنيددذل ىددودلبحظددثقلعرلنددوعشلبددشللللل

 وبشب خلنذس ث  لحةطى ع  لبيوح  لحزبلذـابل اللدسج لنوعشل  ح   
  ل اللدسج  لنوعشل لوطً لمبلوطدً  لذظد ب  للل1و1يفلذ لذـابلبحىث سن  ل)
(لوبحخنددللندد،فل اددلل"نىددشالبملددش ملبسطددث بلوع دد  لبي هدد  ليطددث بللللللل5,56ىل5,14 

سبلبملش مل اللطثعلجت،قلب وبدثلبمل،ضح  "لونيذلب  علوبحوالدملوب جه ض"لو"نذ
 ىودلبحظثقليفلرحفلعرل دذ لع خ هد ل ،  د لص ؿد لب حلو  د ل دثلنيثدعلبجلهد  للللللللل

لبملخلـ لب جل  ى  

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (11دذوٍ )

 ت متهني املشأة ظاَعة طيبة )ايبعذ ايجاْي( زتاٍ ايتُهني ايـشي4)طايبات داَعة طيبة( عٔ زتاال

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

تعشف املشأة بأطباب وفيات 

األَٗات ألطباب اذتٌُ 

 وايوالدة واإلدٗاض

562 57% 116 11% 111 11% 1,71 6,163 7 

1 

تبـش املشأة بأُٖية ايػزاء 

 املتواصٕ

537 01,1% 101 12% 21 2,2% 1,57 6,051 1 

1 

تذسب املشأة عًى َٗاسات 

 اإلطعافات األويية

517 50,2% 103 12,0% 111 17,0% 1,71 6,111 1 

7 

تذسب املشأة عًى طبٌ جتٓب 

 اذتوادخ املٓضيية

577 51,3% 116 12,1% 110 11,7% 1,77 6,112 1 

 دسدة توفش عايية 1,75 إمجايي املتوطط ايعاّ
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 لل ل ثلبجلذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذلجمد ال لمت د لبملدش مليفلبمد تللللللللل
(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل   حثدد  لج  ىدد لللل5,12بحـددرللحاددل   ل اددللدسجدد لنددوعشل  ح دد ل لللل

ذسجدد ل  ح دد لل  ثدد (لأدد ل ىددكلنددوعشلبحددل   لبحـددرللحاً حثدد  لب  ىدد ل  ثدد لبلللللل
(لوجدد  لنددوعشلبحددل   ل5,21(لو 5,11وباـددش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل 

لبحـرللوعي رلحذسج نفلمت حل حل7

ؿددوتلع ددملل ثدد سب لبمدد تل اددللدسجدد  لنددوعشل  ح دد لذ ددالمت نددبلبمللوطددً  لللللل
(لحىدددعلبحل ظدددريلبمل، طدددقلحدددزحفلحض ددد دملبحدددو للللللل5,11ىل5,15ىل5,21ىل5,11ب ظددد ب  ل 

 ل ثلبجله  لبملخلا  لويولبملىشع لحذ هثلبسه  د لبحمل عةد ل ادللبحـدر لللللحاً حث 
 وبمل علعرلبحثرال ثلبحاب خلبحلذس ث  لوبحلو و  لب  ؿ لبـر لبملش م 

(لذـدددال ل ادددلل ىدددذال لندددوعشلل0ىل5(لجندددذل  لبحىث سنددد  ل 51ىل51 دددثلبجلدددذوح ل 
 ه لدو ل ريه لب حاب خل  ح  ل ثلنيثعل  ، لبحثرالوبحل ظريلبمل، طقلحزحفلع خ

(ل اددددللدسجدددد  ل لوطددددً لل1و1بحلذس ث دددد لوبحلو و دددد ليفلذدددد لذـددددوتلبحىث سندددد  ل لل
حىلوب له ئ لبحلذس علودسج  ل  ح  لحاً حث  لأد ل ىدكلندوعشلبحدل   لبحـدرللللللل
بذسجدد ل لوطددً ليفلج  ىدد ل  ثدد لوه،دد لنةهددشلب  جدد لعرلأ سطدد لبملددش مل يونيهدد لل

لبحـر  لوبحرتع ه   

(لنةهشلح، لدسج  لبطلح ب ل51ىل51ىل16ىل15ىل14ىل13ىل12ىل11ىل10ىل15بجلذبوتل  ثل
  دد، لبحثرددالمدد ال لمت دد لبملددش ملبحىا ددلىلبحظ  طددلىلبالنيلـدد ديىلبالجل دد  لللللللللل
وبحـددرلىلوبحدد لبنلددربل ،هدد لذـددوتل لددوب له ئدد لبحلددذس عل اددللدسجدد  لنددوعشلل

حا حدد تلبالنيلـدد ديىلل  ح دد لحا حدد تلبحىا ددلىل لوطددً لحا حدد تلبحظ  طددلىل  ح دد لل
  ح  لحا حد تلبالجل د  للو لوطدً لحا حد تلبحـدرلىلأد ل ىدكلذ جد ل لدوب لللللللللل
ه ئددد لبحلدددذس علحللاادددقل ادددللبحىيثددد  لبحددد لنوبجدددفلبمددد ال لبحظ  طدددللوبحـدددرللل
وص ؿ رلبحىث سب لبح لذـدابل ادلل دندللدسجد  لبحلدوعشلأد ل دثلػدسنفلد دمل  ا د للللللللللل

 ل  ث ىل   لب ح،ظدث لحى ،د لبحً حثد  لع  ندبلللللبحل   لبح ىاللحا ش ملبحى  ا لب  ى
دسجددد لندددوعشلجمددد ال لمت ددد لبملدددش مل لوطدددً لحاىا دددلىل لوطدددً لحاظ  طدددلىل  ح ددد ل
حخنيلـدد ديىلو  ح دد لحا حدد ح لبالجل دد  للوبحـددرلىل ا ددفلجنددذلذ جدد لبمدد ح للللل
بحىا للوبحظ  طللب ح،ظث لحاً حث  لعرلبحرتمت دضلوبحدذ مل دثلنيثدعلج  ىد ل  ثد ىللللللل

(ل5114  لنوعشلجم ال لمت  لحا ش ملمب لنوؿابلحفلدسبط ل ببثلػداهوبىللونل نل ه 
  لحددل   لبملددش ملبحظددىود  لالبددذل ددثلعن ذدد لبح شؿدد لىدد لحارـددوتل اددللذيونيهدد لللللللللل
بحؼددش   لونىض دددضلبحيدددو لبحؼخـددد  لوبالجل    ددد لىددد لحلرظددد لذ  نهددد ىلو  ل هدددملل

عل ادللدصدعلمتد يفللللجم ال لبحل   لحا ش ملبحل   لبحلىا  للوبالنيلـ ديلحلرـدل
مللًاث نهدددد لوناث دددد لذ جدددد  لبحددددل   ل ددددثلنسه ددددعلونددددذس قلوعن ذدددد لبح شؿدددد لىدددد لللل

لحا ؼ سمت لب ر ب  ليفل  ا  لؿ،مللبحيشبس 

 :ٗاليخاٜر اخلاص٘ بالبعد الجالح اسخٔادات متهني املرأ 
ذـدددددوتل ثددددد سب لبىدددددذلبذل  جددددد  لمت ددددد لبملدددددش ملللل(55  للددددد ل دددددثلبجلدددددذوتلل
سه ا دد ىلبجل    دد ىلبنيلـدد د  ىلط  طدد  (ل اددللدسجدد لنددوعشللحخذل  جدد  لبملخلا دد ل ن

(ل ثلنيثعل  ، ل  لوب له ئ لبحلذس ع(لأ ل ىكلوجودلبذل  جد  لل5,12 لوطً ل 
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حددددل   ل لددددوب له ئدددد لبحلددددذس علب  ىدددد ل  ثدددد لبذسجدددد ل لوطددددً لوباـددددش لللل
(لوجدد  لنددوعشلبالذل  جدد  لوعيدد رللل5,12(لو 1,53بمللوطددً  لب ظدد ب  لحاىثدد سب لبدد ل لل

 ج نفلمت حل حل7حذس

أفشاد ايعيٓة  ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة4 (11دذوٍ )

 )علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ استيادات متهني املشأة )ايبعذ ايجايح(4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

استيادات تأٖيًية4 توفش 

ادتاَعة اإلسػاد املٗين 

 ملوظفاتٗا

56 70,1% 11 16,2% 17 11,7% 1,17 6,133 1 

1 

استيادات تأٖيًية4 توفش بشاَر 

تذسيبية َتخــة يتُٓية 

 املٗاسات اذتياتية
73 75,2% 15 11,1% 11 11,5% 1,17 6,121 1 

1 

استيادات ادتُاعية4 توفش 

 زتاالت دذيذة يًُشأة

72 77,3% 13 10,7% 16 12,1% 1,10 6,151 1 

7 

استيادات ادتُاعية4 حتكل 

ملظاواة بني ادتٓظني يف ايفشق ا

 ايوظيفية

15 11,1% 73 75,2% 11 11,5% 1,11 6,111 1 

5 

استيادات اقتـادية4 توفش 

 األَإ ايوظيفي

55 51,7% 75 71,1% 1 0,5% 1,75 6,012 1 

0 

استيادات اقتـادية4 تٓاطب 

األدوس َع ادتٗذ املبزوٍ يف 

 ايعٌُ

71 71,3% 12 15,5% 11 16,0% 1,11 6,111 5 

1 

استيادات اقتـادية4 توفش ْعاّ 

 سوافض وَهافئات فّعاية

12 15,5% 12 15,5% 11 13% 1,61 6,267 2 

2 

استيادات اقتـادية4 تشبط 

شتشدات ايتعًيِ باستيادات 

 طوم ايعٌُ

71 13,1% 76 11,7% 15 11,7% 1,10 6,113 0 

3 

استيادات طياطية4 تتيح فشؿة 

 املؼاسنة ايظياطية ايفاعًة

11 16,0% 57 56,5% 11 13% 1,31 68161 3 

16 

استيادات طياطية4 توفش فشق 

 املظاواة ايظياطية

16 12,1% 51 72,0% 15 11,1% 1,20 6,160 16 

 دسدة توفش َتوططة 1,15 إمجايي املتوطط ايعاّ

 بالذل  جددد  لبحلسه ا ددد لندددوعشلبجل  ىددد لب سػددد دلبملهدددكلملو   نهددد لوندددوعشلبدددشب خل
نذس ث  ل لخــ لحل،   لبمله سب لب   ن  ىلذـابل ادللدسجد لندوعشل لوطدً للللل

(لحخذل دد ج لأدد ل ىددكلوجددودلبذل دد دلنيدد يمل سػدد دللل5,51مبلوطددً  ل ى  س دد ل 
ل،   لبمله سب لب   ن  لو ىودلن ظريلرحدفللبملو   ل ه،  رلوبحاب خلبحلذس ث  لح

 عرلوذود  لبحاب خلب سػ د  لوبحلذس ث  لب   ن  لبمليذ  لحا و     
 بالذل  جددد  لبالجل    ددد لبملل يفاددد ليفلنددددوعشلجمددد ال لجذ دددذملحا دددش ملوييددددنللللللل

بملظدد وبملبدد لبجل،ظدد ليفلبح ددشقلبحو    دد لذيددنلنددوعشل لوطددسلمبلوطددً  للللللللل
أددد ل ىدددكلوجدددودلبذل ددد دلنيددد يملحلدددوعريلجمددد ال لجذ دددذمللل(ل5,11ىل5,53ذظددد ب  ل 

حا ش ملوحلري نلبملظ وبملبحو     لب لبجل،ظ لوحىعلرحفل ىودلعرلوذود  ل
ونيا ذ دد لبمدد ال لبحو    دد لبملل ذدد ليفلج  ىدد ل  ثدد لحا ددش مليفل ي بددعلن،و هدد لل

 حاشج ت 
 عشلوعيد رللبالذل  ج  لبالنيلـد د  لوبحد لذييدبلبطدلح ب  ل لا د لحذسجد لبحلدوللللللل

 حال حل7
  ل"نوعشلبي   لبحو   ل"لدسج لندوعشل  ح د لمبلوطدسلللل2ذييبلبحىث سملسنيمل)

بحظدثقلعرلمتدو ل و  د  لج  ىد ل  ثد لللللللل  (لونىضيلبحث ذيف5,12ذظ بلل 
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 و    لنيً نيلذ و للو ثلبمللى سال ا دفل ندفل  ادللبحيً  د  لبحو    د لللللل
 بي   لبحو   ل ليفلنوعريلبي   لبحو   للحزبلالل وجذلبذل  دلحلوعري

  لب  ؿ لبددل"ن، طدقلبيجدوسل دمللبجلهدذلبملثدزوتليفلللللل5ىل4ىل3ذييبلبحىث سب ل)
بحى ددع"ىل"نددوعشلنةدد  لذددوبعضلو   عئدد  لعىب حدد "ىل"نددشبسل شجدد  لبحلىادد ملللللل
ب ذل  جددد  لطدددوتلبحى دددع"ىلدسجددد  لندددوعشل لوطدددً لمبلوطدددً  لذظددد ب  لللللل

  عئدددد  لبمل د دددد للل(لوحىددددعلرحددددفل ىددددودلحيادددد لب ددددوبعضلوبمللللل5,13ىل5,14ىل5,50 
وبملى،و د لحا دد دسلبيمتدد دميلل دثلبح،ظدد  لعلددوعشلب دوبعضل ددثلػددسنفل ، طددث لللل

 , .Safiya)بيجدوسل دمللبجلهدذلبملثدزوتل  لد رىلحل   دعل د لنوؿدابلحدفلدسبطد للللللللللل

بوجدودلبحىذ ددذل ددثلبحلرددذ   لوبملىونيدد  لحددل   لبملددش مل ددثلبح، ذ دد للل(2012
ص دد ىل ددذ لوجددودلس غل دد تلللبالنيلـدد د  لو ،هدد 7لبجلهددعلمبهدد سب لبحى ددعلبحخلل

مت يفىلني ودلبحدضوبدىلنياد لبملظد  ذب لب  و  د ىلب  كد ع لعرلسؤ د ل لدوب لللللللل
ه ئددد لبحلدددذس علبىدددذ ل ، طدددث لبحلخــددد  لبحىا  ددد لبملل ذددد ليفلبجل  ىددد لل

 حظوتلبحى ع 
  لذييدبلدسجد  لندوعشل لوطدً لنيش ثد لللللل11ىل6بالذل  ج  لبحظ  ط  ليفلبحىث سب ل)

(لأددد ل ىدددكلذ جددد ل لدددوب له ئددد لبحلدددذس عللل1,53ىل1,65 دددثلبمل،خ لددد ل يفادددبل ل
ب  ى ل  ث لحدلعن ذ لعشؿد لبملؼد سمت لبحظ  طد  لبح   اد لوندوعشلعدشقل ظد وبملللللللل

لط  ط  ل  لب لبي ل  لوبحىلوب لوبزحفلن و ل متيفشلبالذل  ج  لنًاث ر 

أفشاد ايعيٓة  ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة4 (11دذوٍ )

 )طايبات داَعة طيبة( عٔ استيادات متهني املشأة )ايبعذ ايجايح(4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ َا 

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

استيادات تأٖيًية4 توفش 

 ادتاَعة اإلسػاد املٗين يطايباتٗا

712 56,3% 115 17,0% 111 17,0% 1,10 6,111 1 

1 

استيادات تأٖيًية4 توفش بشاَر 

تذسيبية َتخــة يتُٓية 

 املٗاسات اذتياتية
756 71,3% 111 15,1% 153 10,3% 1,11 6,171 5 

1 

استيادات ادتُاعية4 توفش 

 زتاالت دذيذة يًُشأة

713 51% 163 11,3% 151 10,1% 1,15 6,171 7 

7 

حتكل استيادات ادتُاعية4 

املظاواة بني ادتٓظني يف ايفشق 

 ايتعًيُية

123 71,7% 111 11,1% 113 15,7% 1,10 6,261 2 

5 

استيادات اقتـادية4 توفش 

 األَإ االقتـادي يًطايبة

510 57,3% 117 11,7% 116 11,1% 1,71 6,031 1 

0 

استيادات اقتـادية4 توفش ْعاّ 

 سوافض وَهافئات فّعاية

511 57,7% 110 11,0% 111 11% 1,71 6,030 1 

1 

استيادات اقتـادية4 تشبط 

شتشدات ايتعًيِ باستيادات 

 طوم ايعٌُ

760 71,1% 112 11,2% 110 11% 1,16 6,122 1 

2 

استيادات طياطية4 تتيح فشؿة 

 املؼاسنة ايظياطية ايفاعًة

765 71,1% 156 11,1% 125 13,1% 1,11 6,151 0 

3 

استيادات طياطية4 توفش فشق 

 ظاواة ايظياطيةامل

113 15% 116 13,7% 171 15,0% 1,63 6,111 3 

 دسدة توفش َتوططة 1,12 إمجايي املتوطط ايعاّ

 للدددد ل ددددثلبجلددددذوتلبحظدددد بنلذـددددوتل ثدددد سب لبىددددذلبذل  جدددد  لمت دددد لبملددددش مللل
حخذل  جدد  لبملخلا دد ل نسه ا دد ىلبجل    دد ىلبنيلـدد د  ىلط  طدد  (ل اددللدسجدد لنددوعشلل

ثعل  ، ل   حثد  لج  ىد ل  ثد (لأد ل ىدكلوجدودلبذل  جد  لللللللل(ل ثلني5,55 لوطً ل 
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حددل   ل  حثدد  لج  ىدد ل  ثدد لبذسجدد ل لوطددً لوباـددش لبمللوطددً  لب ظدد ب  لللللل
 (لوج  لنوعشلبالذل  ج  لوعي رلحذسج نفلمت حل حل5,107(لو 5,16حاىث سب لب ل 

 لبالذل  ج  لبحلسه ا  لذـابلعذذ لبحىث سن  ل اللدسجد لندوعشل  ح د لوبيصدش لللل
 دسج لنوعشل لوطً لأ ل ىكلوجودلبذل  دلنسه اللوبذذلوعي رلحال حل7

  لنددوعشلبجل  ىدد لب سػدد دلبملهددكلحً حث نهدد لذـددابل اددلل لوطددسللللل1 ثدد سمل)
(لأدد ل ىددكلنوعشهدد لبذسجدد ل  ح دد لحددزبلالل وجددذلبذل دد دلىدد لللللل5,03ذظدد بلل 

لوحىعلبحظثقليفلرحفل ىودلعرلندوعشلوذدذملحةسػد دلحاً حثد لب  كد ع لعرللللل
 بملشػذلبيمت دميللح عل  حث  

 لندددوعشلبدددشب خلنذس ث ددد ل لخــددد لحل،  ددد لبملهددد سب لب   ن ددد ىللللللل5 ثددد سمل ل)
(لأدد ل ىددكل5,01ذـددابل اددللدسجدد لنددوعشل لوطددً لمبلوطددً  ل ى  س دد ل لل

وجدددودلبذل ددد دلنيددد يملحاددداب خلبحلذس ث ددد لحل،  ددد لبملهددد سب لب   ن ددد لو ىدددودل
ملهدد سب لب   ن دد لحاً حثدد لن ظددريلرحددفلعرل ددذ لوجددودل يددشسل شمتددضل اددللبل

 وع   تلمتونفل لًاقلسي ظللحلوج هه ل ظليثخر 
 بالذل  جددد  لبالجل    ددد لذـدددابلعذدددذ لبحىث سنددد  ل ادددللدسجددد لندددوعشل  ح ددد لللللللللل

  لوطً لأ ل ىكلوجودلبذل  دلبجل   للوبذذلوعي رلحال حل7وبيصش ل
  ل5,02ندوعشل ل(لنوعشلجم ال لجذ ذملحا ش ملذـابل ادللدسجد للل0 ث سملسنيمل)

أ ل ىكلنوعشهد لبذسجد ل  ح د لحدزبلالل ىدذل لًادقلوحىدعلبحظدثقليفلرحدفلللللللللل
  ىودل ن ذ لبم ال لبحو     لبملخلا  ليفلبحث ئ لبمل ى  لحا،ظ   

  ل"ييددنلبملظدد وبملبدد لبجل،ظدد ليفلبح ددشقلبحلىا   دد "لذيددنلل1 ثدد سملسنيددمل)
 دلنيددد يمل(لأددد ل ىدددكلوجدددودلبذل دددلل5,01ندددوعشل لوطدددسلمبلوطدددسلذظددد بلل لل

حلري نلبملظ وبمليفلبح شقلبحلىا    لبد لبجل،ظد لوحىدعلرحدفل ىدودلعرلللللل
وجددددودل ــدددد  لدسبطدددد  لحاثدددد، لالل لدددد حلبالحلردددد تلبهدددد لحاث،دددد  ل يفددددعللللل

 بحلخــ  لبى،ذط   
 بالذل  ج  لبالنيلـد د  لوبحد لذييدبلبطدلح ب  ل لا د لحذسجد لبحلدوعشلللللللل

 وعي رلحال حل7
  بي دد  لبالنيلـدد ديلحاً حثدد ىلنددوعشلنةدد  لل(لنددوعشل3ىل2ذييددبلبحىثدد سب لسنيددمل

(ل5,10ىل5,15ذوبعضلو   عئ  لعىب ح لدسج لنوعشل  ح د لمبلوطدً  لذظد ب  ل للل
بحظددثقلعرلنددوعشلبمل  عئدد  لبحؼددهش  لحاً حثدد  لونيددشوضللللللدد  ونىددضيلبحث ذيف

ب   ن لوعنل  لمتلع ل ذفليفلبم ال لبالنيلـ د  لحزبلاللنوجذلبذل  جد  لل
  لبحث،ذب  بنيلـ د  لعىا  لى رب

 لب  ؿدد لبددددل"سبددسل شجدد  لبحلىادد ملب ذل  جدد  لللل4ذييددبلبحىثدد سملسنيددمل ل)
(لوبحظدددثقليفل5,51طددوتلبحى دددع"لدسجدد لندددوعشل لوطددً لمبلوطدددسلذظدد بلل لللل

رحفل ذ لذذب  لبحلخــ  لبجل  ى  لملوبمتث لنًوسب لطوتلبحى علأ ل
 د لعرلندوعشلبً حد ل  ح د ل شرد  لبجل  ىد ل ولػداعلو د يفلاللنل، طدقللللللللل

  مللبملاهع 
  لذييددبلدسجدد  لنددوعشل لوطددً ل يفاددبلل6ىل5بالذل  جدد  لبحظ  طدد  ليفلبحىثدد سب ل)
(لأدد ل ىددكلذ جدد ل  حثدد  لج  ىدد ل  ثدد لحدددلعن ذدد لعشؿدد لبملؼدد سمت لللل5,16ىل5,50 
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بحظ  طددد  لبح   اددد لوندددوعشلعدددشقل ظددد وبملط  طددد  ل ددد لبددد لبحًدددخبلوبحً حثددد  لل
 وبزحفلن و ل متيفشلبالذل  ج  لنًاث ر 

  لب  ؿد لب ذل  جد  لبحدل   لحا دش مل بحلسه ا د ىلللللل50ىل55شضلبجلذوال ل بىذل)
بالجل     ىلبالنيلـ د  ىلبحظ  ط  (لحى ، لبحثرال ثل لوب له ئد لبحلدذس عللل

لو  حث  لبجل  ى لجنذل  7
 نل ددددنلبحى ،لدددد  ليفلوجددددودلبذل دددد دلنددددسه اللحوجددددودلبددددشب خلنذس ث دددد لحا هدددد سب للل

 ئدد لبحلددذس عل  جلهدد لحلددوعريلعسػدد دللللب   ن دد ليفلذدد ل بددذ ل  ،دد ل لددوب لهللل
(ل  ل ذ لوجودلعسػ دل هكل5111بحًش فىل هكىلأ لمي  علعذذ لنل يخلدسبط ل 

 وبالعلي سلحااب خلبحلسه ا  لوبحلذس ث  ل ثلػسنفلع  ني لمت  لبملش م 
 بن يددبلبحى ،لدد  ليفلوجددودلبذل دد دلبجل دد  للحلري ددنلبملظدد وبملبدد لبجل،ظدد ليفلللل

وبحو    ددد لب  كددد ع لعرلذ جددد ل لدددوب له ئددد لبحلدددذس علللبح دددشقلبحلىا   ددد ل
 حلوعشلجم ال لجذ ذملحا ش م 

 ليفلبالذل  ج  لبالنيلـ د  لعيذلبن يبلبحى ،ل  ل اللكشوسملسبسل شجد  لل   
بحلىادد ملب ذل  جدد  لطددوتلبحى ددعىلو كدد عبل  ،دد له ئدد لبحلددذس علب  جدد لعرللللللللل

 لذدوبعضلو   عئد  لعىب حد ىللللن، طقلبيجوسل مللبجلهذلبملثزوتليفلبحى علوندوعشلنةد لل
ب ا دفىللح ةهشلدوسلج  ى ل  ث لمت اطظ لنشبو  لذ و   لعلل نل دمللدسبطد ل لل

(لوبحددد لبسندددس ل  لدوسلبمل،ة ددد  لب  و  ددد لمتدددثريليفلنيلددد   لمت ددد لبملدددش مللللل5112
 وبحيل  ل اللبح يشلبملانا 

 مت ددد لوجدددذ لذ جددد ل ارددد لحاى ،لددد  لحخذل  جددد  لبحظ  طددد  لبن ذددد لعشؿددد لللللللللل
 حظ  ط  لبح   ا لونوعشلعشقلبملظ وبملبحظ  ط   بملؼ سمت لب

 بح،لددد يخلب  ؿددد لب حثىدددذلبحشببدددملل ظدددلو   لمت ددد لبملدددش ملمبشمتدددضلمت ددد لبملدددش مللللل
 ب  ى ل  ث 7

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (17دذوٍ )

 متهني املشأة )ايبعذ ايشابع(4)علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ َظتويات 

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

َظــــــتوى املؼــــــاسنة4 حتكــــــل   

املؼــاسنة اإلجيابيــة يًُــشأة يف   

عًُيــــة ؿــــٓع واختــــار ايكــــشاس    

 ايظياطي

10 17,1% 55 51,7% 10 17,1% 1,66 6,166 5 

1 

َظــتوى املؼـــاسنة4 تفعـــٌ أدواس  

املـــشأة يف ايوظـــائف املظـــٓذة هلـــا    

ارتــــذَات -ايـــــشة-)ايتعًــــيِ 

 ارتذَات اإلداسية(-االدتُاعية

75 71,1% 73 75,2% 11 11,1% 1,16 6,010 1 

1 

َظتوى ايوعي4 تشفع قذسة املـشأة  

يف ايتشًيــــٌ املوكــــوعي وايٓكــــذ 

ايــــواعي ألْعُــــة ايتُييــــض بــــني 

 شأةايشدٌ وامل

76 11,7% 71 71,3% 16 12,1% 1,13 6,113 1 

7 

ــة4 تتــــــذى    ــتوى اإلَهاْيـــ َظـــ

يًٓعِ االدتُاعية املؤديـة يعـذّ   

 ايتُهني

11 16,2% 71 71,3% 11 15,1% 1,60 6,156 7 

5 

ــاواة4 تتعاَــــٌ َــــع  َظــــتوى املظــ

 استيادات املشأة بٗذف إػباعٗا

12 15,5% 73 75,2% 16 12,1% 1,11 6,116 1 

 دسدة توفش َتوططة 1817 ملتوطط ايعاّإمجايي ا
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 لل ل ثلبجلدذوتلبحظد بنلذـدوتل ثد سب لبىدذل ظدلو   لمت د لبملدش ملمبشمتدضلللللللللل
مت دد لبملددش ملحا ظددلو   لبملخلا دد ل  ؼدد سمت ىلو ددلىلع   ن دد ىل ظدد وبم(ل اددللدسجدد لللللل

(ل ثلنيثعل  ، ل  لوب له ئ لبحلذس ع(لأ ل ىكلني   ل شمتضل5,11نوعشل لوطً ل 
بملدددش ملبلدددوعريل ظدددلو   لبحدددل   لبذسجددد ل لوطدددً لوباـدددش لبمللوطدددً  لللمت ددد ل

(لوجددد  لندددوعشلبالذل  جددد  لوعيددد رلحذسج ندددفلللل5,01(لو 5,11ب ظددد ب  لحاىثددد سب لبددد ل ل
لمت حل حل7

  لبحدددد لندددد،فل اددددلل"ييددددنلبملؼدددد سمت لل1 ظددددلو لبملؼدددد سمت 7لذييددددبلبحىثدددد سمل)
(لبحدد ل5وبحىثدد سمل لب ر ب دد لحا ددش مليفل  ا دد لؿدد،مللوب دد رلبحيددشبسلبحظ  طددل"ىلللللل

-بحـددر -ندد،فل اددلل"ن ىددعل دوبسلبملددش مليفلبحو دد يفلبملظدد،ذملىدد ل بحلىادد مللللل
ب ذ   لب دبس  ("ىل ظلو لنوعشل لوطدسلمبلوطدً  للل-ب ذ   لبالجل     

(ىلحىدددعلبحظدددثقل ىدددودلعرلوذود ددد لبحددداب خلبمليذ ددد ل دددثللللل5,05ىل5,11ذظددد ب  ل 
 ذس ث  لعيس  شمتضلمت  لبملش ملوذـشه ليفلبحاب خلبحل

  لوبحزيلنفل ادللل5,16(لبلوعشل لوطسلبادل 0 ظلو لبحو للبملل يفعليفلبحىث سمل)
"نشعددمللنيددذسملبملددش مليفلبحلرا ددعلبملوكددو للوبح،يددذلبحددوب للينة دد لبحل   ددضلبدد لللللللل
بحشجعلوبملش م"لبحظدثقلمتدو لبملشمتدضل ل هدذالح،ؼدشلبحداب خلبحلو و د لب  ؿد للللللللل

 مب  ن لبح،ظ   
 ل يفا ليفلبحلـذيلحا،ةملبالجل     لبملاد  لحىدذ لبحدل   للل ظلو لب    ن  لبمل

(لنىدضيلل5,13(لذـابل اللدسج لندوعشل لوطدً لمبلوطدسلذظد بلل لللل1 ث سملسنيمل 
بحظثقلعرلوذود  لدوسلبملشمتضلو ذ لبال خنيل اللبي وسلبمل ى  للل  بحث ذيف

 بملخلا   
 لذييدبلل2 "ل ثد سمل ل ظلو لبملظ وبمل"نلى  عل مللبذل  جد  لبملدش ملبهدذالعػدث  هلللل)

(ل يلدسجدد لنددوعشل لوطددً لبحظددثقل ىددودلعرلبنيلـدد سلدوسللللل5,14 لوطددسلذظدد بلل ل
 بملشمتضل اللبحاب خلبحلذس ث   

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (15دذوٍ )

 يبعذ ايشابع(4)طايبات داَعة طيبة( عٔ َظتويات متهني املشأة )ا

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

َظـــــــتوى املؼـــــــاسنة4 حتكـــــــل 

املؼـــاسنة اإلجيابيـــة يًُـــشأة يف 

عًُيــــة ؿــــٓع واختــــار ايكـــــشاس    

 ايظياطي

771 71% 106 12,1% 112 17,1% 1,11 6,110 5 

1 

ــت ــٌ أدواس َظـ وى املؼـــاسنة4 تفعـ

املـــشأة يف ايوظـــائف املظـــٓذة هلـــا    

ارتــــذَات  -ايـــــشة -)ايتعًــــيِ 

 ارتذَات اإلداسية(-االدتُاعية

510 50% 176 10,1% 17 1,3% 1,72 6,012 1 

1 

َظتوى ايوعي4 تشفع قـذسة املـشأة   

ــذ   ــوعي وايٓكــ ــٌ املوكــ يف ايتشًيــ

ــض بــــني   ــة ايتُييــ ايــــواعي ألْعُــ

 ايشدٌ واملشأة

721 51,7% 172 11% 163 11,0% 1,76 6,021 1 

7 

 ِ َظتوى اإلَهاْية4 تتـذى يًٓع

 االدتُاعية املؤدية يعذّ ايتُهني

707 73,7% 102 13,1% 162 11,5% 1,12 6,021 1 

5 

ــع   ــٌ َــ ــاواة4 تتعاَــ ــتوى املظــ َظــ

 استيادات املشأة بٗذف إػباعٗا

771 71,1% 103 13,1% 112 11,0% 1,17 6,167 7 

 دسدة توفش عايية 1,12 يعاّإمجايي املتوطط ا
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ذـددوتل ثدد سب لبىددذل ظددلو   لمت دد لبملددش ملمبشمتددضللللللل(52  للدد ل ددثلبجلددذوتللل
مت دد لبملددش ملحا ظددلو   لبملخلا دد ل  ؼدد سمت ىلو ددلىلع   ن دد ىل ظدد وبم(ل اددللدسجدد لللللل

(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل   حثدد  لج  ىدد ل  ثدد (لأدد ل ىددكلوجددودلذ جدد للل5,05نددوعشل  ح دد ل 
بلدددوعريل ظدددلو   لبحدددل   لبذسجددد ل  ح ددد لوباـدددش للللحي ددد  ل شمتدددضلمت ددد لبملدددش مل

(لوجدددد   لبالذل  جدددد  لحي دددد  ل5,15(لو 5,05بمللوطددددً  لب ظدددد ب  لحاىثدددد سب لبدددد ل 
ل شمتضلمت  لبملش ملبلوعريل ظلو   لبحل   لوعي رلحذسج نفلمت حل حل7

 :٘مشخْٚ املشارن 

  فل(لوبحد لند،لل5,05(ل ظدلو لندوعشل لوطدسلمبلوطدسلذظد بلل للللل1ذييبلبحىث سمل
 الل"يينلبملؼ سمت لب ر ب  لحا ش مليفل  ا  لؿ،مللوب  رلبحيدشبسلبحظ  طدل"للل
أ ل ذتل اللذ ج لبملشمتضلحا ظد ه  ليفل ؼد سمت لبملدش ملب ر ب د ليفل  ا د  لللللل

 ؿ،مللوب  رلبحيشبس 
  ل"ن ىعل دوبسلبملدش ملل5,15(ل ظلو لنوعشل  حللمبلوطسلذظ بلل 5ذييبلبحىث سمل)

-ب ددددذ   لبالجل    دددد -بحـددددر - ل بحلىادددد مليفلبحو دددد يفلبملظدددد،ذملىددددل
ب ددذ   لب دبس دد ("لأدد ل ىددكلذ جدد لبملشمتددضلبح ىا دد لعرلنددوعريلبددشب خلص ؿدد للللل

 بل ى علدوسلبملش مليفلو  ي ه  
  لوبح لنـبل الل5,11(لبلوعشل لوطسلبادل 0 ظلو لبحو للبملل يفعليفلبحىث سمل)

ب للينة دد لبحل   ددضلبدد للل"نشعددمللنيددذسملبملددش مليفلبحلرا ددعلبملوكددو للوبح،يددذلبحددوللللل
بحشجعلوبملش م"لبحظدثقلمتدو لبملشمتدضل ل هدذالح،ؼدشلبحداب خلبحلو و د لب  ؿد للللللللل

 مب  ن لبح،ظ   
 ظلو لب    ن  لبملل يفا ليفلبحلـذيلحا،ةملبالجل     لبملاد  لحىدذ لبحدل   للل 

(لنىددضيل5,05(لذـددابل اددللدسجدد لنددوعشل  ح دد لمبلوطددسلذظدد بلل لللل1 ثدد سملسنيددمل ل
ظدددثقلعرل ددذ لنوج دددفلبملشمتدددضلبشبجمددفلحا وكدددو   لبالجل    ددد لللبحللدد  لبحث ذيف

 بملخلا  لو ذ لبطلهذبالػش  ل متال ثلبح ئ  لبملخلا   
 لذييدبلل2 ظلو لبملظ وبمل"نلى  عل مللبذل  جد  لبملدش ملبهدذالعػدث  ه "ل ثد سمل للللل)

(ل يلدسجد لندوعشل  ح د لبحظدثقل ىدودلعرلوجدودلبذل  جد  لللللللل5,01 لوطسلذظ بلل 
 حل  ثل ل لملنوعريه ل ثلنيثعلبملشمتض     لحا ش مل

(لب  ؿد لمبدذ لندوعشل ظدلو   لمت د لبملدش ملمبشمتدضلللللللل52ىل51بىشضلبجلدذوح ل ل
مت  لبملش مل  ظلو لبملؼ سمت ىل ظلو لبحو لىل ظلو لب    ن  ىل ظلو لبملظ وبم(ل
نارالذـوتلع مللبحىث سب ل الل ظلو ل لوطدسليفلبحلدوعشلحدذ ل  ،د ل لدوب لللللل

لذس علوحىدعلبحظدثقل ىدودلعرلع   ن د لوؿدوىثلعرلبدشب خل صدش لنظدلً ملللللللللله ئ لبح
يي نلهز لبمللًاث  لنل ح لبحشنث لبحىا  د لب  ؿدخ ل ا هد لونل دنل ىهدثل  ،د للللللل
بحً حث  ليفل ث سمل ظدلو لبملؼد سمت لبيورل"ييدنلبملؼد سمت لب ر ب د لحا دش مليفللللللل

ىثدد سب لبمللثي دد لملظددلو   للل  ا دد لؿدد،مللوب دد رلبحيددشبسلبحظ  طددل"لب ، دد لذـددابلبحللللل
بحل   لحذ لبحً حث  ل اللدسج  لنوعشل  ح  لأ ل ىض لعرلمتو لبحً حث لنيللل
 متددالنيددذسل ددثل و هدد لبدد  ش لبجلدد  ىللوبحددزيل لخااددفل ددذدل ددثلطدد    لبح ددشبغللللللللللل

 ونظىللبحً حث لعرل ائه لب مل  ذلى لو ثلرحفل ظلو   لمت  لبملش م 
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 ص معْقات متهني املرأٗ يف دامع٘ طٔب٘:اليخاٜر اخلاص٘ بالبعد اخلام 

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (10دذوٍ )

 )علوات ٖيئة ايتذسيع( عٔ َعوقات متهني املشأة )ايبعذ ارتاَع(4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

َوافل إىل سذ 

 (1َا )

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

ــا  ــة فيُـ اإلدـــشاءات ايبريوقشاطيـ

خيــف املــشأة ايعاًَــة يف داَعــة 

 طيبة

01 51% 15 11,1% 11 16,1% 1,71 6,011 1 

1 

ــيِ   ــاس وايكـ طـــيطشة بعـــض األفهـ

ايتكًيذية ايٓاجتة عـٔ ايتٓؼـئة   

االدتُاعية واييت تؼـهٌ عكًيـة   

ــهٌ   ــع بؼــ ــشأة واجملتُــ ــًيب املــ طــ

 وإْهاس سكوقٗا املًهية ارتاؿة

52 57,1% 11 16,2% 10 15% 1,13 6,111 1 

1 

االفتكاس إىل آييات تٓفيزية فاعًة 

يتُهني املشأة عًُياً يف ايعذيذ َٔ 

اجملـــــاالت نـــــاملوسوخ ايجكـــــايف   

 وايتُييض كذ املشأة

73 75,2% 72 77,3% 16 3,1% 1,10 6,056 1 

7 

ــٌ   ــني ايعُــ ــل بــ ــعوبة ايتوفيــ ؿــ

ــض  واال ــة ومتييــ ــات ايعائًيــ يتضاَــ

 األدواس

51 71,1% 12 15,5% 12 10,2% 1,11 6,175 5 

5 

فهــشة املــشأة ايظــًبية عــٔ ْفظــٗا 

 وإَهاْاتٗا وقذساتٗا

76 11,7% 71 12,1% 10 17,1% 1,11 6,112 2 

0 

ــذَٗا   ــًبية ايـــيت تكـ ــوسة ايظـ ايــ

 بعض وطائٌ اإلعالّ عٔ املشأة

76 11,7% 71 76,1% 17 11,7% 1,15 6,101 0 

1 

سشَإ املشأة َٔ بعـض سكوقٗـا   

ــى  ــتيالء عًـ ــادية ناالطـ االقتــ

 دخًٗا املادي

76 11,7% 71 76,1% 17 11,7% 1,15 6,101 0 

2 

ٌ ايزنوس عًى اإلْاخ يذى  تفلي

 أسباب ايعٌُ

55 51,7% 11 16,2% 13 11,2% 1,17 6,107 7 

 دسدة توفش َتوططة 1,13 إمجايي املتوطط ايعاّ

ثلبجلذوتلبحظ بنلذـوتل ث سب لبىدذل ىونيد  لمت د لبملدش مل ادللدسجد للللللل لل ل 
(ل ددثلنيثددعل  ،دد ل  لددوب له ئدد لبحلددذس ع(لأدد ل ىددكلوجددودلللللللل5,56نددوعشل لوطددً ل ل

 ىوني  لحل   لبملش ملب  ى ل  ث لوباـش لبمللوطدً  لب ظد ب  لحاىثد سب لبد للللل
لنفلمت حل حل7(لوج   لنيومل ىوني  لمت  لبملش ملوعي رلحذسج 5,14(لو 5,10 

 :سككت املعْقات 

   بيوت7لب جشب ب لبحثريونيشب   لع   لخيفلبملش ملبحى  ا ليفلج  ى ل  ث 
 وبحيفدددد نل7لطدددد ًشملبىددددعلبيع دددد سلوبحيدددد ملبحليا ذ دددد لبح، جتدددد ل ددددثلبحل،ؼددددئ للللللللل

بالجل    دد لوبحدد لنؼدد عل يا دد لبملدددش ملوبمل ددمللبؼدد علطددا لوعن دد سلذيونيهددد للللللللل
 بملا   لب  ؿ  

 ليد سلعرلتح د  لن،  ز دد لع  اد لحدل   لبملددش مل  ا د رليفلبحىذ دذل ددثلللللللوبحيف حدا7لبالعل
 بم ال لمت ملوسوثلبحيفي يفلوبحل   ضلكذلبملش م 

  وبحيف  ث7لن ل علبحزمتوسل اللب ن ثلحذ ل سب بلبحى ع 

(لأد ل ىدكللل5,01ىل5,03ىل5,06ىل5,14 اللدسج  لنوعشل  ح  لمبلوطدً  لذظد ب  ل لل
بددذسج  لمتددثريمليددوتلدو لمت دد لبملددش ملبـددوسنفلبح ا دد للللللوجددودل ددذدل ددثلبملىونيدد  للل

و ىودلرحفل والرلحةجشب ب لبحشون ،  لبح لنلًاقل شبجىد  ل ذ دذملو ل دشسملحىدذدللللل
 ددثلبجلهدد  ل جندد صل يل ى  ادد لنل حدد لبملشمتض دد ليفلبحلىدد  خ ىلمتددزحفلبحيفي عدد للللل

ذدنلىد ليفللللبمل ى  لبح ليـشلوجودلبملش مليفلبمل،ضتلمتس لوصوج لعيسلدو لوجود
أ سطدد ل   دد تل صددش لوبحدد لطدد ه بلعرل ددذ لوجددودلنيوب ددذلو نة دد لحددل   لبملددش مللل
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ون ل علبحزمتوسل اللبالن ثليفلبحو  يفل ح ل  لبحشجعلؿ ذقلبحلضب   ل  ح د لل
لمتثريملوهول  لح علحا ش م 

 :بٔينا سككت املعْقات 

 بيدوبس لبحشببمل7لؿىوب لبحلوع نلب لبحى علوبالحلضب   لبحى يا  لومت  ض 
   ب   ع7لع شملبملش ملبحظاث  ل ثلن ظه لوع   ن نه لونيذسبنه 
  بحظ دغ7لبحـوسملبحظاث  لبح لنيذ ه لبىعلوط يعلب  خ ل ثلبملش م 
 بحظد بمل7لذش دد  لبملددش مل دثلبىددعلذيونيهدد لبالنيلـد د  لمت الطددل خ ل اددللدصادده لللل

 بمل دي 

(لوحىدعلل5,12ىل5,10ىل5,10ىل5,01دسج  لنوعشل لوطً لمبلوطدً  لذظد ب  لباادبل للل
بحظددثقليفل ددذ لنوعشهدد لبـددوسملنيو دد لحلددوعريلبىددعلبملى ،دد  لحا ددش مليفلب ئدد لبحى ددعللللل
حاي   لمبه  ه لمتذوسلب ل ن ىل ولنوعشلبحىوب علب  سج  لمت ملظد  ذب لوبحى  حد للل
بمل،ضح دد لمتددزحفلص دد دملو ددللبملددش ملبسه  لهدد لوبيددذسبنه ىلنًددوسلبحيفي عدد لب  خ  دد لللللللل

ذه ل اللبحيفي ع  لبحاشب  ىلونيذسملبىعلبح،ظ  ل اللجت،دقلبالطدلاختلللنل ح لبن ل 
لبمل ديلىث 

ايتهشاسات وايٓظب املئوية واملتوططات اذتظابية واالضتشاف املعياسي الطتذابة أفشاد ايعيٓة 4 (11دذوٍ )

 )طايبات داَعة طيبة( عٔ َعوقات متهني املشأة )ايبعذ ارتاَع(4

 ايعباسات ّ

 (1َوافل )

إىل سذ َا  َوافل

(1) 

 (1غري َوافل )

 ايرتتيب االضتشاف املتوطط

 % تهشاس % تهشاس % تهشاس

1 

اإلدشاءات ايبريوقشاطية فيُـا خيـف املـشأة    

 ايعاًَة يف داَعة طيبة

775 71,1% 761 71,2% 31 3,3% 1,11 6,052 0 

1 

طــيطشة بعـــض األفهــاس وايكـــيِ ايتكًيذيـــة   

ٔ ايتٓؼئة االدتُاعية واييت تؼهٌ  ايٓاجتة ع

عكًيــة املــشأة واجملتُــع بؼــهٌ طــًيب وإْهــاس 

 سكوقٗا املًهية ارتاؿة

511 57,5% 115 15,0% 31 3,3% 1,75 6,001 1 

1 

االفتكاس إىل آييـات تٓفيزيـة فاعًـة يـتُهني     

ٔ اجملاالت ناملوسوخ  املشأة عًُياً يف ايعذيذ َ

 ايجكايف وايتُييض كذ املشأة

511 50,1% 116 15,1% 21 2,2% 1,71 6,051 1 

7 

ؿـعوبة ايتوفيـل بــني ايذساطـة وااليتضاَــات    

 ايعائًية ومتييض األدواس

701 73,1% 111 13,5% 161 11,7% 1,12 6,021 7 

5 

فهــشة املــشأة ايظــًبية عــٔ ْفظــٗا وإَهاْاتٗــا  

 وقذساتٗا

700 73,0% 116 15,1% 177 15,1% 1,17 6,113 1 

0 

   ٌ  ايـوسة ايظًبية اييت تكـذَٗا بعـض وطـائ

 اإلعالّ عٔ املشأة

567 51,0% 111 17,7% 111 11% 1,71 6,030 1 

1 

سشَإ املشأة َٔ بعض سكوقٗا االقتـادية 

 ناالطتيالء عًى دخًٗا املادي

701 73,1% 111 11,1% 150 10,0% 1,11 6,177 2 

2 

تفلــيٌ ايــزنوس عًــى اإلْــاخ يــذى أسبــاب      

 ايعٌُ

567 51,0% 123 16,1% 171 15,0% 1,12 6,171 7 

 دسدة توفش عايية 1,13 إمجايي املتوطط ايعاّ

 لل ل ثلبجلذوتلبحظ بنلذـوتل ث سب لبىدذل ىونيد  لمت د لبملدش مل ادللدسجد للللللل
(ل ثلنيثدعل  ،د ل   حثد  لج  ىد ل  ثد (لأد ل ىدكلوجدودل ىونيد  لللللللللل5,06نوعشل  ح  ل 

(ل5,00حدل   لبملددش ملب  ىدد ل  ثد لوباـددش لبمللوطددً  لب ظد ب  لحاىثدد سب لبدد ل للل
ل(لوج   لنيومل ىوني  لمت  لبملش ملوعي رلحذسج نفلمت حل حل5,127و 
 ذـابلع ملل ث سب لبىذلمت  لبملش مل اللدسج  لنوعشل  ح  لب ح،ظث لحً حث  ل

بجل  ىدد لع  دد ل دددذبلبحىثدد سملبحظددد بى لونيددذلباادددبلدسجدد لندددوعشل ىونيدد  لبحدددل   للللللل
وطددً  لب ظدد ب  لبحل ح دد لل(لوعددنلبملل5ىل3ىل2ىل1ىل0ىل5ىل1ب  ىدد ل  ثدد لحاىثدد سب ل ل
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(لأددددد ل ىدددددكل وبجهددددد للل5,05ىل5,15ىل5,01ىل5,05ىل5,14ىل5,12ىل5,04 ادددددللبحلدددددوبحلل ل
  حث  لج  ى ل  ث لحلرذ   لمتثريملحل   ،هثلوحىعلب جشب ب لبحثريونيشب   ل
وبحلىي دددذب لب دبس ددد لبحددد لنوبجههددد لبحً حثددد لذ حدددبلدو لأ سطدددله ل ش لهددد لللللللل

بمل، د ددفلمبرذود دد لبحـددخذ   لوبحيفيدد لحاً حثدد ليفلبحلىا   دد لومت دد ل  لبيع دد سل
هددزبلبحى ددشليددذل ددثلأ سطددله ل يونيهدد لمتدد  ش ملجىاددبل ددثلبحـددىقل ا هدد للللللللللل
بحلوع نلب لدسبطله لو دوبسهد لبحى يا د لوذدذ ل دثل يلهد لبدزبنه لمت د لطد همليفللللللللل

 رحفل ذ لن  عالبح شقلبحلىا    ليفلبجل  ى لب لبحث، لوبحث،   
 ل يلنددوعش لبذسجدد ل لوطددً لل5,00 اددلل لوطددسلذظدد بلل لل4ذـددوتلبملىددوتلسنيددملل)

 ىدددودلحظدددثقل  لبحً حثددد ل دددثلروب لبحدددذصعلبحملدددذودلب  لثددد سلبمل  عئددد لبحؼدددهش  للللللل
متذصعلعث حل حللى لبحيذسمل اللبحظ ًشمل ا ه لو ذ لمت ثل ذذل ثلبالطل خ ل

  ا ه  
  ىل1ملىونيد  ل ل(لناردالبن د تل  د، لبحثردال ادللندوعشلبلللللل54ىل53مبي سن لبجلذوح ل
بذسجد ل لوطدً ىليفل ي بدعللللل4(لبذسج ل  ح  ىلوبن د نيهثل ادللندوعشلبملىدوتللللل5ىل0ىل5

(ل ىونيدددد  ل3ىل2ىل1بصددددلخال  ،دددد ل لددددوب له ئدددد لبحلددددذس علب  لثدددد سلبملىونيدددد  ل لل
 لوطً لبحلوعشلوب لث سل  ، ل  حث  لج  ىد ل  ثد لنوعشهد لبذسجد ل  ح د لوحىدعللللللل

ب له ئدد لبحلددذس عل ددثلهددز للللبحظددثقليفلرحددفل ىددودلعرلو وحدد ل   ددفل لددوللللل
بملىوني  لب حلذسج  لبحىا   لوعنلبحشنقلبمل ،وذ لىثىلحلل نلبزحفل سب ل  د، لل

بحد لنوؿدابلعرل وبجهد لبملدش ملحاىذ دذللللللل(Metcalfe. , 2008)بحثردال دمللدسبطد لللل
 ثلبملىوني  لبحل،ة   د لوبالجل    د ليفلطدوتلبحى دعىلب  كد ع لعرلوجدودل دذدلللللللل

أ ل ذل ثلندذس ثه لوبصل  سهد لحا ه،د لبحد لنً د لعح هد لللللللل ثلبحي ودل اللبملش م
ب  ك ع لعرل وبجهلهد لعرل دذدل دثلبحـدىوب  لنىدودلحاوبنيدمللبالجل د  للبحدزيللللللللل

(لبح ل ع د لبس لبحلرذ   لبحل،ة   د ىلبمل د د ىللل5115 بولصلريىلنى ؼفىلودسبط ل 
 لبملدددش ملبحلي، دد ىلنيددفلبحدددل   لوبحلرددذ   لبحزبن دد ل دددثل بددشصل دد ل وبجدددفلمت ددللللللل

لوبؼ علص قلبحي  دب لبيمت دمي   

ب  ؿدد لبً حثدد  لل3عرلل1وحاوؿددوتلعرلن ددلل ولع ثدد  لبح شكدد   لبحثريف دد ل ددثلل
حاى ،لدد  للT.testج  ىدد ل  ثدد لبدد صلخالبح ا دد ل نةشيد  اددل(لمتلعجددشب لبصلثدد سللللل

لو ثلبجلذوتل لل ل7ل7(55 بملظليا لومت نبلبح،ل يخلوعي رلحاحذوتل
 وجددددودلعددددشوتلرب لدالحدددد لعذـدددد ي  لبدددد ل سب ل  حثدددد  لج  ىدددد ل  ثدددد لبدددد صلخالل

بحشببدددمل(لل–بحيف حدددال-بحيفددد نلل-بحلخـددفل نةدددشيدل  ادددل(ليفلبيبىدد دل بيوتللل
 ومت نبلهز لبح شوت7

 حـدد طل  حثدد  لبح ا دد  لبح،ةش دد ليفلبحثىددذلبيوتلب دد قلمب هددو لمت دد لبملددش ملللل
متدو ل شمتدضلمت د لبملدش مل يدملل يدش ليفلبم دمللللللللللوحىعلبحظدثقليفلرحدفل ىدودلعرللل

 بيمت دميلليفلبحظخ لوبحزيل لملع مللبح ا   لبح،ةش   
 يفل ي بدددعلمتدددو لبح دددشوتلحـددد طل  حثددد  لبح ا ددد  لبحى ا ددد ليفلبحثىدددذلبحيفددد نلللللللللل

جمددد ال لمت ددد لبملدددش مىلبحثىدددذلبحيف حدددالبذل  جددد  لمت ددد لبملدددش مىلوبحثىدددذلبحشببدددمللللللل
ىددكلنددوعشلهددز لبيبىدد دلبذسجدد ل متددالحددذ ل  حثدد  لل ظددلو   لمت دد لبملددش ملأدد ل 

 بح ا   لبحىا   ل ثل  حث  لبح ا   لبح،ةش   
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ة ايفشوم بني َتوططي دسدات طايبات داَعة طيبة باختالف ايهًية "قيُة " ت " يذالي4 (12ذوٍ )د

)ْعشي/عًُي( يف اطتبيإ دٗود داَعة طيبة يتُهني املشأة عٓذ نٌ بعذ َٔ األبعاد ايفشعية، ونزيو 

 االطتبيإ نهٌ

 املتوطط ايعذد اجملُوعة ايبعذ
االضتشاف 

 املعياسي
 قيُة )ت(

دسدات 

 اذتشية
َظتوى 

 ايذالية

 األوٍ

 1,11 11,02 532 عشيةايٓ

-1,61 312 
داية عٓذ 

(6865) 
 1,67 17,16 171 ايعًُية

 ايجاْي

 3,16 52,11 532 ايٓعشية

1,77 312 
داية عٓذ 

 16,61 50,17 171 ايعًُية (6865)

 ايجايح

 7,07 16,32 532 ايٓعشية

1,51 312 
داية عٓذ 

 7,31 13,21 171 ايعًُية (6865)

 ايشابع

 1,01 11,17 532 يةايٓعش

1,17 312 
داية عٓذ 

 1,25 11,51 171 ايعًُية (6865)

 ارتاَع

 1,11 13,11 532 ايٓعشية

 غري داٍ 312 6,11

 1,10 13,62 171 ايعًُية

االطتبيإ 

 نهٌ

 11,03 117,13 532 ايٓعشية

1,75 312 
داية عٓذ 

 12,61 111,13 171 ايعًُية (6865)

 ددددذ لوجددددودلعددددشوتلرب لدالحدددد لعذـدددد ي  لبدددد ل سب لبحً حثدددد  لبدددد صلخالبح ا دددد لل 
 نةددشيدل  اددل(ليفل ىونيدد  لمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد لوحىددعلبحظددثقليفلرحددفللل

 وني  لبملاد  لحىذ لمت  لبملش م  ىودلعرل وبجه لع مللبحً حث  لح، علبملى
 ذـوتلبالطلث   لمت عل اللوجودلعشوتلرب لدالتلعذـد ي  لبد ل سب لبحً حثد  لللل

 نةشيدل  ال(لحـ طل  حث  لبح ا   لبحى ا د لأد ل ىدكل  لبح ا د  لبحىا  د لللللل
 يل دلعرل بى دلمت  لبملش مل متيفشل ثلبح ا   لبح،ةش  لوبحظثقليفلرحفل  شب 7

 ا   لبحىا   ل ثلبمليشلبحشي ظللملشمتضلمت  لبملش م بىذل يشب لبح  
 دددعلدسبطددد لبح ا ددد لبحىا  ددد لحاذسبطددد  لبحلًث ي ددد ل ادددللبحى دددعل دددثلبح ا ددد  للللل  

 بح،ةش  لبح لنشبسلدسبطله لبل،   لبجلوبنقلب نظ ن   

ل37عرلل1أ لطثنلمي ثلبحيوتل اللبح شك   لبحثريف  ل ثل
 3ىل1ىل0ىل5ىل1حثذ علحا شك   ل  شععلبح شضلبحـ شيلو يثعلبح شضلب ) 
  2 يثعلبح شضلبحـ شيلو شععلبح شضلبحثذ علحا شضلسنيمل ) 

ب  ؿد لبىلدوب لللل15عرلل4وحاوؿوتلعرلن لل ولع ثد  لبح شكد   لبحثريف د ل دثللللل
ه ئدد لبحلددذس علب  ىدد ل  ثدد لبدد صلخالبمل،ـددقلبحي دد ديل ولب دبسيل  لددومله ئدد لللل

ومت اد ىل   دذم(لمتلعجدشب ليا دعلبحلثد  ثللللللنذس عىلن يث لسي علنيظدمىلسي ظد لنيظدمىلللل
لو ثلبجلذوتل لل ل  7ل7(56 ومت نبلبح،ل يخلوعي رلحاحذوتللANOVAبيذ ديل

 حألبى دلبيوتلوبحيف نللوبحيف حدالوبحشببدمللعربرلللل1,12بم و   ل متال ثلني   لنث  ثل
ع م و   ل لح نظ لواللنوجذلعشوتلبد ل سب ل لدوب له ئد لبحلدذس علب  ىد لللللل
  ثددد لبددد صلخالبمل،ـدددقلب دبسيلوبحي ددد ديليفل  هدددو لمت ددد لبملدددش ملوجم الندددفلللللل

ضلبحثددذ علو ظددلو  نفلوبذل  ج نددفىلحددزبل يثددعلبح ددشضلبحـدد شيلو ددشععلبح ددشللللل
 ( 11ىل6ىل5ىل4حا شك   لبحثريف  لسنيمل 

 حاثىددذلب دد  علب دد قلمبىونيدد  لمت دد للل1,12ني  دد لنثدد  ثلبم و دد  ل نيددعل ددثلل
لsig>0.05جندذل  لني  د للللANOVAبملش ملوب ملل بىد لعرلجدذوتلبحلرا دعلبيذد ديللللل

عربلع صلث سلح   ل ريلدبتلعذـ ي  رلو ا فل يثدعلبح دشضلبحثريفدللبحـد شيلسنيدملللللل
 11 ) 
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يذالية ايفشوم بني َتوططات دسدات علوات ٖيئة  ANOVAقيُة َعاٌَ ايتبائ األسادي 4(13دذوٍ )

ظِ، ايتذسيع ظاَعة طيبة باختالف املٓـب ايكيادي أو اإلداسي )علوة ٖيئة تذسيع، ْائبة سئيع ق

سئيظة قظِ، ونيًة، عُيذة( يف اطتبيإ دٗود داَعة طيبة يتُهني املشأة عٓذ نٌ بعذ َٔ األبعاد 

 ايفشعية، ونزيو االطتبيإ نهٌ

 املتوطط ايعذد ايشتبة ايعًُية ايبعذ

االضتشاف 

 املعياسي

Df1 Df2 

تبائ 

 اجملُوعات
اختباس 

 ييفٔ

زتُوع 

املشبعات 

بني 

 اجملُوعات

F sig 

 األوٍ

ٖيئة  علوة

 تذسيع

30 11,72 1,010 

1 161 6,117 18516 01,37 1,111 6,101 

 1,711 15,11 0 ْائبة سئيع قظِ

 1,611 11 1 سئيظة قظِ

 ــــــ 11 1 ونيًة

 1,212 15 1 عُيذة

 ايجاْي

علوة ٖيئة 

 تذسيع

30 55,16 11,111 

1 161 6,110 1,713 1111,51 1,313 6,161 

 0,113 01 0 ْائبة سئيع قظِ

 10,107 06,56 1 سئيظة قظِ

 ـــــــ 12 1 ونيًة

 3,131 50,56 1 عُيذة

 ايجايح

علوة ٖيئة 

 تذسيع

30 11,75 5,111 

1 161 6,171 1,710 111,11 1,112 68621 

 1,167 15,11 0 ْائبة سئيع قظِ

 2,725 17 1 ِسئيظة قظ

 ــــــــ 16 1 ونيًة

 5,051 11 1 عُيذة

 ايشابع

علوة ٖيئة 

 تذسيع

30 16,11 1,316 

1 161 6,122 1,111 31,65 1,112 6,611 

 1,111 11,11 0 ْائبة سئيع قظِ

 5,051 11 1 سئيظة قظِ

 ـــــــ 5 1 ونيًة

 1,111 1,56 1 عُيذة

 ارتاَع

علوة ٖيئة 

 تذسيع

30 12,11 7,615 

1 161 6,612 1,315 12,31 6,103 6,231 

 1,211 13,11 0 ْائبة سئيع قظِ

 11,117 10 1 سئيظة قظِ

 ـــــ 13 1 ونيًة

 1,611 11 1 عُيذة

 ا فلعتندفلالل وجدذلبصدلخالبد ل سب ل لدوب له ئد لبحلدذس علذدوتلمت د لبملدش مللللللللللل 
ب صلخالبمل، ؿقلب دبس  لوبحي  د  لع يثعلبح شضلبحثريفللاللنوجذلعشوتلدالح ل

ب لتسب ل لوب له ئ لبحلدذس علذدوتل د لللللα≤0.05عذـ ي  رل ،ذل ظلو لبحذالح ل
صلخالبمل،ـددقلبحي دد ديلوب دبسيللنيذ ددفلبجل  ىدد ل ددثلجهددودلحددل   لبملددش ملبدد لللللل

ل  لومله ئ لنذس عىلن يث لسي علنيظمىلسي ظ لنيظمىلومت ا ىل   ذم( 

  الخصْر املكرتح لخفعٔل دَْد متهني املرأٗ جبامع٘ طٔب٘ الرابع:احملْر 
 دشللبيل لب د حللبرلن ى دعلدوسل شمتدضلمت د لبملدش ملب  ىد ل  ثد للللللللثردالهذالبح

و يرتذددد  للبحدددذوسلب لوبكدددر ل دددثلوبنيدددمللهدددزلبحدددزيلمي دددثلب ل ظدددهمليفلنيدددذ ملسؤ دددلل
 دثلصخىد لبرلللليفل دذملعجدشب ب لنوؿدعللللثردالوحلري نلهزبلبىذالطد سلبحللنًو ش ى

جم و  ل ثلبح،ل يخلمتليفلكدويه لؿد    لنـدوسل يدرتحلن ى دعلدوسل شمتدضلمت د لللللللل
لبملش ملب  ى ل  ث لل

ل ملبهمل خ  لبحلـوسلبمليرتحللثرابحلبوع   ل الل شضلالهملنل يخلهز
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 بشحأّا: ىخاٜر ال  
  يف اطارِ اليمرٖ اىل جمنْع٘ مً اليخاٜر أٍنَا  بشحتْصل ال اليمرٖ: اإلطارىخاٜر........ 

 اللبحش مل ثلنىذدل   ه ملمت  لبملش ملعالل نهد لي دعليفلجم اده ل د، لبملدش مللللللل
دوسهدد ليفلبمل ددمللبتمتظدد به لبملهدد سب لبحيفي ع دد لوبالجل    دد لوبحىا  دد لو ريهدد ل ددثل

 ه سب لبحلشوس   بمل
 علمت  لبملش ملبحىذ ذل ثلب ـ يفلبمل  ضملحفل   
 وبجفلمت  لبملش ملبحىذ ذل ثلبملىوني  لوبح ليوتلب لوجود ل الل سضلبحوبنيملل  
 جل  ى ل  ث لبحىذ ذل ثلبجلهودلحدل   لبملدش ملو دثل بشصهد ل شمتدضلمت د لبملدش ملللللللل

 خلبحلذس ث دد لحً حثدد  للب  ىدد ل  ثدد لوبحددزيلحددفلبحىذ ددذل ددثلبجلهددودلمتدد حابللللللل
 بجل  ى لوح ثلبملشمتضل وبجفل ذدل ثلبحلرذ   لحاي   لبسدوبس  

  الخالٔ٘..............اىل اليخاٜر املٔداىٕ للبشح  اإلطارتْصل املٔداىٕ:  اإلطارىخاٜر 

 لوطددً رليفلب اددقل   ل بىدد دلمت دد لبملددش ملبمليذ دد لمل،ظددوب  لج  ىدد ل  ثدد لمتدد  للل 
ذـابلبىعلبحىث سب ل الل ظلو لبيبى دلمت عل الل ث سب لبيبى دلب  عىلو

لدسج  لنوعشل  ح   
 ىل5,51ذيددنلبىددذل  هددو لمت دد لبملددش ملدسجدد  لنددوعشل  ح دد لمبلوطددً  لذظدد ب  ل للللل

(لحاً حثدددد  ىلو لوطددددً  لذظدددد ب  لل5,34ىل5,35ىل5,01ىل5,53ىل5,41ىل5,42ى5,51ىل5,51
 حىلوب له ئ لبحلذس ع ل(5,43ىل5,22ىل5,11ىل5,15ىل5,40ىل5,45ىل5,51ىل5,51ىل5,41 
 ذيدددنلبىدددذلجمددد ال لمت ددد لبملدددش ملدسجددد لندددوعشل  ح ددد لحىلدددوب له ئددد لبحلدددذس عللل

(ليفلبمددد تلبحىا دددللودسجددد لندددوعشل لوطدددً لحاً حثددد  للل5,11مبلوطدددسلذظددد بلل 
(ىلب ، ددد لذيدددنلبمددد تلبحظ  طدددللدسجددد  لندددوعشل لوطدددً لحؼددديللبحى ،ددد للللللللل5,56 

(لحاً حثددد  ىلوذيدددنل5,53(لحىلدددوب له ئددد لبحلدددذس علو ل5,13مبلوطدددسلذظددد بلل 
(ل5,42(ل لددوب له ئدد لبحلددذس علو لل5,16بمدد تلبالنيلـدد ديلدسجدد  لنددوعشل  ح دد ل للل

  حثددد  لج  ىددد ل  ثددد ىلح ل دددنل ىدددفلبمددد تلبالجل ددد  للبدددذسج  لندددوعشل  ح ددد للللل
(لحاً حثدد  ىلو صددريبرلذيددنلبمدد تللل5,20(لحاىلددوب لو 5,10مبلوطددً  لذظدد ب  ل ل

(لودسجدد ل5,05حلدذس علمبلوطددسل لبحـدرللدسجدد لنددوعشل لوطدً لحىلددوب له ئدد لبلل
 ( 5,12نوعشل  ح  لب ح،ظث لحاً حث  لمبلوطسل 

 ذيددنلبىددذلبذل  جدد  لمت دد لبملددش مل ىددذتلنددوعشل لوطددسلحؼدديلل  ،دد لبحثردداللللللللللل
 (لحىلوب له ئ لبحلذس ع 5,12(لحاً حث  لو 5,55مبلوطسلذظ بلل 

 وذـددعلبىددذل ظددلو   لمت دد لبملددش مل اددلل ىددذتلنددوعشل لوطددسلحىلددوب له ئدد للللللللل
(ليفلذ لذـعل ادللل5,14ىل5,13ىل5,16ىل5,01ىل5,11س علمبلوطً  لذظ ب  ل بحلذ

ىل5,05ىل5,11ىل5,15ىل5,05 ىدددذال لندددوعشل  ح ددد لحاً حثددد  لمبلوطدددً  لذظددد ب  ل للللل
5,01 ) 

 د لبحثىددذلب د  علب دد قلمبىونيد  لمت دد لبملدش ملعريددنلن د و ليفلبحلددوعشلبدد لللللل  
  ىد ل  ثد لمبلوطدً  للللػيللبحى ، لح رـعل اللدسج لندوعشل  ح د لحً حثد  لجللل

(ىلو يددددنلدسجدددد لنددددوعشلللل5,05ىل5,00ىل5,15ىل5,01ىل5,05ىل5,14ىل5,12ىل5,04ذظدددد ب  ل ل
ىل5,01ىل5,03ىل5,06ىل5,14 لوطدً لحىلددوب له ئدد لبحلدذس علمبلوطددً  لذظدد ب  ل لل

 ( 5,05ىل5,12ىل5,12ىل5,10
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 وجددددودلعددددشوتلرب لدالحدددد لعذـدددد ي  لبدددد ل سب ل  حثدددد  لج  ىدددد ل  ثدددد لبدددد صلخالل
بحشببدددمل(لل–بحيف حدددال-بحيفددد نلل-نةدددشيدل  ادددل(ليفلبيبىدد دل بيوتللبحلخـددفل ل

ومت نبلهز لبح شوت7لحـ طل  حث  لبح ا   لبح،ةش د ليفلبحثىدذلبيوتليفل ي بدعلللل
متدو لبح دشوتلحـد طل  حثد  لبح ا دد  لبحى ا د ليفلبحثىدذلبحيفد نلىلبحثىدذلبحيف حدداىللللللللل

ثدد  لبح ا دد  لوبحثىدذلبحشببددمللأدد ل ىددكلنددوعشلهددز لبيبىدد دلبذسجدد ل متددالحددذ ل  حل
 بحىا   ل ثل  حث  لبح ا   لبح،ةش   

 ددددذ لوجددددودلعددددشوتلرب لدالحدددد لعذـدددد ي  لبدددد ل سب لبحً حثدددد  لبدددد صلخالبح ا دددد لل 
  نةشيدل  ال(ليفل ىوني  لمت  لبملش ملب  ى ل  ث  

 ذـوتلبالطلث   لمت عل اللوجودلعشوتلرب لدالتلعذـد ي  لبد ل سب لبحً حثد  لللل
ح ا   لبحى ا د لأد ل ىدكل  لبح ا د  لبحىا  د لللللل نةشيدل  ال(لحـ طل  حث  لب

 يل دلعرل بى دلمت  لبملش مل متيفشل ثلبح ا   لبح،ةش   
 الل وجددذلعددشوتلرب لدالحدد لعذـدد ي  لبدد ل سب ل لددوب له ئدد لبحلددذس علبدد صلخاللللل

بمل،ـقلبحي  ديلوب دبسيل  لومله ئد لندذس عىلن يثد لسيد علنيظدمىلسي ظد لنيظدمىلللللللل
لمت  لبملش ملب  ظ  ومت ا ىل   ذم(ليفل بى دل

 :مالمح الخصْر املكرتح   ثاىٔا 
ع  دد ل اددلل ددلمل ، نيؼدد ل هددمل ىدد  لبحلـددوسلبمليددرتحلحل ى ددعلجهددودلمت دد لبملددش ملللل

لب  ى ل  ث لذ ال ؼل عل ال7

 :نلشف٘ الخصْر املكرتح 

 ظددل،ذلبحلـددوسلبمليددرتحلحل ى ددعلجهددودلمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد لبرلعاظدد  للللللل
فلبمل دددمللوحا،هدددوضلبهدددزبلبمل دددمللردددقل ،رهددد لذيونيهددد لل ادبهددد ل  لبملدددش ملنـددد

لووبجث نه ل ظ وبملب حشجعلدو لمت  ض 

   :ميطلكات الخصْر املكرتح 

 ،ًانلبحلـوسلبمليرتحلحل ى دعلجهدودلمت د لبملدش مل دثلجم و د ل دثلبمل،ًايد  للللللللل
لهل7

 لن ى علجهودلمت  لبملش ملب جل  ى لبد  ل دثل هدملبحلردذ   لبحد ل ،ثادلل ادللللللللل  
 نىا  للخيذ لع مللعئ  لبمل مللبحوع  لبف لؿشحل

  لنوعريل شمتضلحل   لبملش مليفلج  ى ل  ث ل ل ـعلبىذلبرلبحؼ علبملس وت   

 :ٍدف الخصْر املكرتح 

 هذالبحلـوسلبمليرتحلعرلن ى علدوسل شمتدضلمت د لبملدش ملب  ىد ل  ثد لحاؼد عللللللل
لبمللونيملل ،ف 

 :معآظ اشخكام الخصْر املكرتح 

لمتلبػلي تلبحلـوسلبمليرتحل ثلبملـ دسلبحل ح  7

 ب   سلبح،ةشيلحاثرا ل 
 ب   سلبمل ذبنللحاثرا ل 
 بالدب   لوبحذسبط  لبحظ بي ليفلبم ت ل 
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 :عياصر الخصْر املكرتح 

مي ددثلن ى ددعلدوسل شمتددضلمت دد لبملددش ملب  ىدد ل  ثدد ل ددثلصددختلبيبىدد دلبحدد لمتلل
ل ليف7ني  طه ليفلب   سلبمل ذبنللوبملل يفا

 :ٗمفَْو متهني املرأ 
 ع ددذبدلون،  ددزلبددشب خلنو و دد لونيفي   دد لنظددلهذال ،ظددوب  لج  ىدد ل  ثدد ل ددثلللللللل

بحً حث  لو لوب له ئ لبحلذس علوع مللبحى  خ لب جل  ى ىلوػدشبي لبمل دملللل
بملخلا دد ل ددثلبح،ظدد  لحلددو  لهثلمب هددو لمت دد لبملددش ملو دد ل للدد ثل ددثلودد وسلللللللل

    بخل(   ي ع  ىلبجل     ىلط  ط  ىل   
 ع ددددذبدلبح،ؼددددشب لبحليفي   دددد لبدددد  يوتلبمل ى دددد لحا ددددش مل ددددثلذيددددوتلػددددش   لل

مت  يوتلبملذن د ىلب يدوتلبحي نون د ىلب يدوتلبحظ  طد  ىلوب يدوتلبحلىا   د لللللللل
و ريهد لوبالن د تل دمللبجلهد  لبملى، دد لبليدذ ملهدز لب يدوتلحا ظد ه  ليفلعني  دد للللللللل

 نذوب لنىش    لبه  
 مل ى  لبحظ يذملاولبملش ملونيدذسنه لورحدفلمبر وحد للللبحى عل اللنا ريلبيع  سلب

عسطددد  لذيدددوتلبملدددش مىلوبل   ،هددد ل دددثلبحي ددد  لبس وسهددد لبحؼخـددد  ل طدددوملب حشجدددعلل
 ب  ك ع لعرلعن ذ لبح شؿ لى لحا ؼ سمت ليفلؿ،مللبحيشبسل ظ وبملب حشجع 

 :ٗجماات متهني املرأ 
 ملبحدذ ملبملد ديلىد ىللللبم تلبحىا ل7لنظه عل ه د لعني  د لبحثردوثلبحىا  د لونيدذللللل 

ن،   لبمله سب لبملخلا  لحذ ل ،ظوب  لبجل  ى لمت ه سب لذعلبملؼ خ ىلبمله سب ل
بملىشع  لوبمله سب لبحلي،  لب  ك ع لعرلني   ل شمتضلمت  لبملدش ملبت دذبدلبحداب خلللل
بحليفي    لحً حث  لبملشذا لبحيف نو  لحلرذ ذلبم تلبحىا للوبملهكلبمل، طقلح دعلل

بحى عل اللن  عالبح شقلبحلىا    لب لبحثد، لوبحث،د  ليفلبحلخــد  لللل  حث ىل
 بحلىا    لبملخلا   

 بمدد تلبحظ  طددل7لع ددذبدلبحدداب خلبحلسه ا دد لوبحلذس ث دد لبحدد لنظدد همليفلنسه ددعلللللللل
بملش ملحا ، ؿقلبحظ  ط  لوبحي  د  لمت م حعلبحثاذ د لوبملالي د  لبحذوح د لأد للللل

يدشبسلو ظد  ذنه لبدذ مل يلهد لب، ظده ل ادلل نهد لللللللل ظ همليفلمت  ،ه ل ثلب د رلبحل
مت ددسلو اددللنيددذسل ددثلي ددعلبمل، ؿددقلبحظ  طدد  لوبحي  د دد لبملاهادد لحاى ددعلبهدد للللللللللل
ومتظ ه ل يه لحؼاعلهز لبمل، ؿقلوب حل حلليي نلبملظ وبملب ،ه لوب لبحشج تل

 يفلجم تلبحل   لبحظ  طل 
 ن،ةددد ملبي دددوسلبمل ح ددد لبمددد تلبالنيلـددد دي7لنيدددذ ملبحددداب خلبحذب  ددد لحا دددش مليفلل

 ب  ؿ لب يطشمىلونو  له ل يه ليفلأ سط لبح،ؼ  لبالنيلـ ديلوعنل  وى  
 بمددد تلبالجل ددد  ل7لبتمتظددد بلبملدددش ملبملهددد سب لب   ن ددد لبملى ،ددد لىددد لحاىددد ؽليفلللللل

بمل ددمللبلو  لهدد لبددس وسلب  دد ملبحمل ًدد لبهدد لمت حيفي عدد لبمل ى دد لوبحيلدد   للللللل
  وحو  لبحذسبط لحاث، ل اللذظ بلبحث،  لو ريه  بحمل ً لمت حضوبدلبملث شلو

 بمددد تلبحـدددرل7لنؼدددشلبحدددو للبحـدددرللبسطدددث بلبحوع ددد  لبح، جتددد ل دددثلب  دددعللللل
وب جهدد ضىلونددذس قلبملددش ملبتني  دد لبحدداب خلبحلذس ث دد ل اددللب طددى ع  لبيوح دد ىلللللل
لللللوبحرتمت ددددضل اددددللنو  لهدددد لبسطدددداوبلب  دددد ملبحـددددر  لوبلددددس ريلبحرتع ددددفل اددددللللللل

 بحـر  
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 ت متهني املرأٗ:اسخٔادا 
 بالذل  جددد  لبحلسه ا ددد 7لندددوعريلبدددشب خلحةسػددد دلبملهدددكلمل،ظدددوب  لج  ىددد ل  ثددد للل

 وبشب خلحل،   لبمله سب لب   ن   
 بالذل  جدد  لبالجل    دد 7لبحى ددعل اددللنددوعريلجمدد ال لجذ ددذملحا ددش مىلو ،رهدد لللل

 بح شقلبحلىا    لوبحو     لبملل  عئ ل مللبحشجع 
 عريلنةدد  ل   عئدد  لذدد عضملوع  ادد لحلظدد همليفلسعددمللللبالذل  جدد  لبالنيلـدد د  7لنددول

بح    ملب نل ج  لوبحلىا    ىلوسبسلبملخشجد  لبحلىا   د لب ذل د دلطدوتلبحى دعلللللل
 ورحفلب طلرذبثلبحاب خلبمل، طقلوبملخي  لوعنلبمللًاث  لبمل ى   

 بالذل  ج  لبحظ  ط  7لنوعريلعشقلبملؼ سمت لبحظ  ط  لبح   ا لبؼ عل لظ ويل
 ،ظ لأ ل ظ  لىملمب  سط لذيونيهملبؼ عل ل   ع ب لبجل

 :ٗمشخْٓات متهني املرأ 
 ظلو لبملؼ سمت 7لد ملبملش مل ثلصختلبحاب خلبحلو و د لوبحليفي   د لحا حل دمللللل 

بسمت ادفلوبحدد لييددنل ؼدد سمتله لبؼدد علعرد بلليفل  ا دد لؿدد،مللوب دد رلبحيددشبسللل
 ل ادللبصلخعهد لطدوبً للللبحظ  طللع ظ همليفلن ى علدوسه ليفلبحو  يفلبملظ،ذملىدل

 مت نبليفلبحيً نيلبحلىا  لل ولبحـرلل ول ريه   
 ظددلو لبحددو ل7لبل،  دد ل هدد سب لبحددل  ريلبح، نيددذلوبحلرا ددعلبملوكددو للينة دد لللللللل 

 بحل  ضلب لبجل،ظ  
 ظدددلو لب    ن ددد 7لبوكدددمللصًددد لو  ددد لهدددذعه لنادددريلبملىليدددذب لوبحلي ح دددذللللللل 

 بملى د  لحل   لبملش م 
 ب حى عل اللنوعريلع مللبذل  ج  لبملش مل اللبصلخع نه   ظلو لبملظ وبم7ل 

 :ٗمعْقات متهني املرأ 
لمبر وح لبحلااقل اللبحىيث  لبح لنيفل    لبملش ملحل   ،ه لو ثلهز لبحًشت7

 بحليا ددعل ددثلب جددشب ب لبحثريونيشب  دد لحاى ا دد  لب دبس دد لبملخلا دد لأدد ل يفددثسلللللللل
  ضمي لبملش ملبحى  ا لحلثذنيليفل  اه  

 ر  لبيع  سلوبحي ملبحليا ذ  لبح، جت ل ثلبحل،ؼئ لبالجل     لوبح لنؼد عللنـ
 يا  لبملش ملوبمل مللبؼ علطا لوعن  سلذيونيه لبملا  د لب  ؿد لوجىاده لنـدقللللل

 يفل ـار لبملش م 
 وكمللتح   لن،  ز  لع  ا لحال   لبحى اللحا دش ملوو وحد لبحلاادقل ادلل وجدفلللللل

 بحل  ضلكذه  
 بحددد ليدددوتلدو لنوع دددنلبملدددش ملبددد لدوسهددد لبحىددد ياللوبحدددو   للللنظددده علبحىيثددد  ل

 متلوعريلدوسلب ل ن  
 بحى عل اللعمتظ بلبملدش ملبحيفيد ليفلربنهد لوب   ن نهد لو نهد لرب لنيدذسب ل  ح د ل دثللللللللل

 ػسنه لبحوؿوتلبه لعرل  اللبمل، ؿق 
 نادد ريلبحـددوسملب  خ  دد لبحظدداث  ل ددثلبملددش ملبدد حاب خلبحدد لنظددلهذالبح، دد ردللللللللل
   ضمل ثلبمل مل بمل
 نو   لبملش ملبس لدصاه لبمل ديلنل ح ل  اه لو نفلذنل ثلذيونيهد لوحد عل دثلذدنللللل

  ذذلبالطل خ ل ا ف 
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 نؼددشلبحيفي عدد لبلددشوسملبملظدد وبمليفلبح ددشقلبحو    دد لبمل، طددث لحاح،ظدد لوجىددعللللللل
 بح    ملوبملاهعلبحىا لل ى  سبرلحا   كا لوح عل الل ط غلبجل،ع 

 :خامت٘ البشح 
 ددد ل ؼدددهذ لبحىددد  ل دددثلنًدددوسب لطدددش ى لو دددثلندددذب ب ل يدددوتلبالنظددد  لليفل دددعل

وذيوتلبحً علوذيوتلبملش ملبؼد علصد قىلويفلوبنيدمللبمل ا د لبحىشب د لبحظدىود  لو د لللللللل
 ىلمت  لحل   لبملش ملبحذوسلبى  ل5101نؼهذ ل ثلبن ل حلونيذ ليفلكو لسؤ  لبمل ا  ل

حلنىا  لل ش نلوطث تلح دعلليفلبح،هوضلوبحليذ لب مل ملىلوح و لج  ى ل  ث لؿش
  لهولجذ ذلع   لعنؼ  ل شمتضلمت  لبملش ملب  ى ل  ث لمتسوتل شمتدضل دثلنو دفلللل
يفلج  ىدد  لبمل ا دد لبحىشب دد لبحظددىود  لحلى ددعل اددللد ددملبملددش ملونسه ادده لوعمتظدد به لل
 يلهدد لب، ظدده لحل ددو ل لددوبرلعدد  خرليفلبمل ددملل ددا شلبؼدد علعردد بلل اددللربنهدد ل ددملللل

 لعل،ددلخلجمل ددملل ل دد همىلوب ددلىلو ليثددعلحا،ـددفلبيصددشل ،ددفللل دد،ى عل اددلل طددشنه
و ندددفليفلذددد تلنىً ادددفلحدددثل ددد،هعلبمل دددمللبؼددد علمت  دددعىلع ددد  لبحثردددالب ددد حللللل
متذب ملوحولبض لبظ سلىزبلبملشمتضلحاي   لبذوس لبمل،و لبفل الل مت دعلوجدفل دثلللل

 ،فللصختلبحلـوسلبمليرتحليفل   نه ىلحللملب ج ب ل ثلنظ ؤتلبحثرالبحشببمللبحزي
 الل"ل  لبحلـوسلبمليرتحلحل ى علجهودلمت  لبملش مليفلج  ى ل  ثد ؟"ىل دملبحوؿدوتلللل

لعرلص مت لبحثرالوع   ل اللنوك ره 7

 بشحمرادع ال: 
 :٘ٔأًّا: املرادع العرب 
(8 أبعاد متهني املشأة ايظعودية4 دساطة َظشية َٔ 1611ابٔ ػًٗوب، ٖيفاء عبذ ايشمحٔ ؿاحل8 ) -

علاء زتًع ايؼوسى وعيٓة َٔ أعلاء ٖيئة ايتذسيع يف ادتاَعات ودٗة ْعش عيٓة َٔ أ

 138-1(، 16)11ايظعودية8 اجملًة ايعشبية يًذساطات األَٓية وايتذسيب4 ايظعودية، 
(8 ايتشذيات اييت تواد٘ ايكيادات األنادميية ايٓظائية يف 1611أبو خلري، إميإ طعود عبذ ايعضيض8 ) -

هة ايعشبية ايظعودية8 اجملًة ايظعودية يًتعًيِ ايعايي4 ايظعودية، َؤطظات ايتعًيِ ايعايي يف املًُ

(1 ،)21-1178 
(8 دوس َؤطظات ايرتبية يف متهني املشأة املـشية4 سؤية اطتؼشافية8 1611أبو ساكي، طشش ستُذ8 ) -

 1208-111(، 111)12داَعة بٓٗا ـ نًية ايرتبية4 َـش8 زتًة نًية ايرتبية، 
(8 دوس اجملتُع املذْي يف ايتُهني ايظياطي يًُشأة ايظعودية4 اْتخابات 1615)أبو سية، َٗا عضت ستُذ8  -

 1778-111(، 110)71ّ أمنوردا8 ػؤوٕ ادتُاعية4 اإلَاسات، 1615ايبًذية 
(8 واقع ايتُهني اإلداسي يًُشأة يف ادتاَعات 1611أَني، ستُذ8 ساَذ، ايكلاة8 ايطشاوْة، صتاة ؿاحل8 ) -

ات املؤثشة في٘ َٔ ودٗة ْعش أعلاء ٖيئة ايتذسيع8 َؤتة يًبشوخ األسدْية ايعاَة واملعوق

 1218-111(، 7)10وايذساطات8 داَعة َؤتة4 األسدٕ، 
(8 دوس ايتُهني ايكيادي يف حتكيل اإلبذاع اإلداسي يذى اهليئتني 1612ايبيؼي، طعذ بٔ َباسى8 ) -

ورز َكرت.8 زتًة داَعة 4ّ أمن1616األنادميية واإلداسية ظاَعة بيؼة يف كوء سؤية املًُهة 

 1268-172(8 1)13املًو خايذ يًعًوّ ايرتبوية8 داَعة املًو خايذ4 ايظعودية8 
)ضتو ْٗوض املشأة  1660(8 تكشيش ايتُٓية اإلْظاْية ايعشبي يًعاّ 1660بشْاَر األَِ املتشذة اإلمنائي8 ) -

 يف ايوطٔ ايعشبي(8 ايكاٖشة8
املشأة وايع8ٌُ ايٓذوة ايعًُية ملشنض ايذساطات وايبشوخ (8 ايعوملة وقلايا 1661سًُي، إدال8ٍ ) -

 وارتذَات بهًية ايبٓات8 داَعة عني مشع4 ايكاٖشة8
(8 متهني املشأة ايظعودية نأسذ اذتًوٍ يًفكش املؤْح8 ػؤوٕ 1615ارتًيف، ػشوم عبذ ايعضيض ؿاحل8 ) -

 1608-21(، 115) 11ادتُاعية4 اإلَاسات، 
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(8 طياطات متهني املشأة وعالقتٗا باملواصْة ايعاَة يًذوية8 زتًة 1616ايذَشداؾ، ستُود ستُذ8 ) -

 (7338) 166َـش املعاؿشة8 َـش، 
(8 املشأة وايتُٓية واجملتُع احملًي8 املهتبة ايعـشية يًٓؼش وايتوصيع8 1615سفاعي، عبري ستُذ عباغ8 ) -

 ايكاٖشة4 َـش8
ذتذيجة يتُهني املشأة يف تُٓية اجملتُع8 (8 االجتاٖات ا1615صايذ، أَرية عبذ ايظالّ عبذ اجمليذ8 ) -

 1538-115(، 01دساطات عشبية يف ايرتبية وعًِ ايٓفع8 ايظعودية، )
(8 ايتعًيِ يًُواطٓة8 اهلال4ٍ بعٓوا4ٕ ؿٓاعة املظتكبٌ بايتعًي4ِ ايكاٖشة8 1661طامل، فاطُة ايضٖشاء8 ) -

 املؤطظة ايعشبية اذتذيجة يًطبع وايٓؼش وايتوصيع8
 (8 سأغ املاٍ االدتُاعي8 َهتبة األصتًو املـشية8 َـش16638ت َـطفى8 )ايظشودي، طًع -
(8 دوس ادتُعيات األًٖية يف متهني املشأة8 املؤمتش ايظٓوي ايشابع حملو 1661ايظُايوطي، إقباٍ األَري8 ) -

 أَية املشأة ايعشبية8 داَعة عني مشع4 ايكاٖشة8
 ايفكرية يًتعاٌَ املشأة متهني يف اذتهوَية ريغ املٓعُات (8 دوس1662طاسم ) ٖاية8 عُاسة، ايظيذ، -

 ارتذَة يف دساطات زتًة اجملتُع8 تٓعيِ طشيكة َٓعوس َٔ دساطة ايعٌُ، طوم آييات َع
 11158-1621(، 1)17اإلْظاْية8  وايعًوّ االدتُاعية

بية (8 َعوقات متهني املشأة ايظعودية يف طوم ايع8ٌُ َظتكبٌ ايرت1617ايطشيف، غادة عبذ ايشمح8ٔ ) -

 1618-11(، 22) 11ايعشبية4 َـش، 
(8 املٓعُات األًٖية ايـػرية ايعاًَة يف زتاٍ املشأة8 داس ايعني يًٓؼش8 1665عبذ ايظالّ، طٗا8ّ ) -

 ايكاٖشة8
 ساية ادتُعية دساطة املشأة متهني يف األًٖية ادتُعيات (8 دوس1662) .ودذي ايًطيف، عبذ -

 املعاؿشة يًبيئة8 ايكلايا ايبيئية ايجايح ذويياي ايعًُي املؤمتش .املشأة وتُٓية ْٗوض
 بكٓا4 َـش8 ايوادي دٓوب اجملتُعية8 داَعة واملؼاسنة

 8عًوّ ايظًونية8 ايعبيها4ٕ ايشياض(8 املذخٌ إىل ايبشح يف اي1660ايعظاف، ؿاحل بٔ محيذ8 ) -
طرتاتيذي يشؤية َظتكبٌ (8 املواسد ايبؼشية ايٓظائية ايظعودية4 ضتو إطاس ا1611ايفايض، َيظوٕ عًي8 ) -

 0108-552(8 1)11ايتُهني8 زتًة دساطات يف ارتذَة االدتُاعية وايعًوّ اإلْظاْية8 َـش8 
(8 اطتخذاّ ايتُهني يتُٓية قذسات املشأة املُٗؼة باملٓاطل ايعؼوائية8 املؤمتش 1661فشز، طاَية باس.8 ) -

 دتُاعية8 داَعة سًوا4ٕ َـش8ايعًُي ايذويي ايعؼشوٕ يًخذَة االدتُاعية8 نًية ارتذَة اال
(8 إطٗاَات َٓعُات اجملتُع املذْي يف بٓاء قذسات املشػشات ادتذد 1661ستُذ، َٓى مجي8ٌ ) -

يًُذايع ايؼعبية احملًية8 زتًة دساطات يف ارتذَة االدتُاعية وايعًوّ اإلْظاْية8 داَعة 

 (118)1سًوإ، نًية ارتذَة االدتُاعية4 َـش8 
 178ـ 0(8 111)15(8 متهني املشأة ايعشبية يف اجملاٍ ايتُٓوي8 دظش ايتُٓية4 ايهويت8 1611املٓاوس، فيـ8ٌ ) -
(8 املشأة ايظعودية َٔ ايتُٗيؽ إىل ايتُهني يف ايتعًيِ وايع8ٌُ اجملًة 1611امليضس، ٖٓذ عكي8ٌ ) -

 1578-111(، 20) 11ايعشبية يًذساطات األَٓية وايتذسيب8 ايظعودية، 
ف ايتُٓية يأليفية تعاٖذ بني األَِ إلْٗاء ايفاقة ايبؼشية8 تكشيش ايتُٓية (8 أٖذا1661اييوْظهو8 ) -

 16618ّايبؼشية يًعاّ 
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