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  :اخللفية 

  
ة م بأحداث سياسية واقتـصادية واجتماعيـة كـبري        2012م و 2011مرت اليمن خالل العامني     

علـى   و األولويات   ن وأدت إىل تغري كثري م     ومؤشرات التنمية ثارها على كل املستويات     انعكست آ 
 اياه املختلفة وتفاعلهم مع اتمع وقض   الشباب  اثر كبري على     كما تركت  اخلطط التنموية  حجم اجناز 
جزء اليت تعترب    ها السليمة والصحيحة  مفاهيمها و عارفالصحة مب ..ومن مجلة هذه القضايا     . وأولويام
الـصحة اإلجنابيـة   وخصوصا   لتحسني املستوى الصحي للمجتمع عامة وللشباب خاصة هام ومؤثر 

ـ          اإلجنايب السلوك أنحيث   ضاعفات واألضـرار    السليم جتنب الفرد واألسرة واتمع العديد من امل
 أن جيبالشباب ف.  حبياة سعيدة ومثمرةواالجتماعية، وتزيد من فرص متتع الشبابواملشاكل الصحية 

أمهيتها وتأثريها على اتمع وعلى التنمية وعلى مستقبل اليمن وكـذلك           والقضايا السكانية    يعرفوا
لذا فقد ركـزت كـل الـربامج         .  يف خططها وبراجمها    الدولة أولويات القضايا يف سلم     هذهموقع  

 أوساط واجلنسية على زيادة الوعي واملعرفة يف        اإلجنابية املتخصصة بالصحة    أووالسياسات السكانية   
ة ح صـحي  ان كانت   املعرفة هذهم  يتقيل  أيضا وتسعى الشباب واملراهقني    أمههاالفئات املختلفة ومن    

 إىل ما يعيق حتول املعـارف       أوالفجوة   هذه وأسبابفجوة بني املعرفة والسلوك      وهل هناك  ومكتملة
كـثري مـن    نفذ الس    للبلد وهلذا الغرض  تنعكس على املؤشرات العامة     صحية سليمة   سلوكيات  
 من املعلومات   مواحتياجا الشباب   تواجتاهامعارف  لتقييم   املستوى الوطين    على سابقة الدراسات

 القضايا يف اهتمام الشباب ومل هذه تدرس موقع  ولكن ملاإلجنابيةاملتعلقة بالقضايا السكانية و الصحة 
 جناح   باعتبار ذلك سبب مهم يف      القضايا على الفرد واتمع والتنمية     هذهيقاس وعي الشباب بتأثري     

وسط هذا التغري االجتمـاعي     يف   لذلك كان من املهم      ,أهداف الربامج السكانية اليت توجه للشباب     
احلالية والقادمـة ان     لفترةلاسية ومستقبل اليمن    ي العملية الس  يفاملهم   الشباب   للبلد ودور والسياسي  

 الشباب للقضايا السكانية صورة عن رؤيةلبسيطة واملهمة لتعطينا    السريعة و   الدراسة تنفيذ هذه ب نقوم
   . وحملها يف نظرم املستقبلية لتحديات التنموية اليت تواجه اليمنابأمهيتهوعيهم و
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  :مربرات الدراسةأهم 
  

ني بالكثري من األحداث السياسية واالجتماعية واالقتصادية يمرت البلد خالل العامني املاض §
كومة واتمع والذي انعكس  التنموية وترتيبها عند احلتواليت أدت إىل تغيري يف األولويا

وباألخص ,  على القضايا السكانية املختلفة وأمهيتها لدى صناع القرار ولدى اتمعبدوره
 . وهم املعول عليهم يف قيادة وإدارة الفترة القادمة,ثل نصف اتمع اليمينلشباب اليت ميفئة ا

 .فكان من املهم معرفة وعي الشباب بتلك القضايا وهل متثل هلم أولوية للفترة القادمة 
   
 والوقاية من , واألمومة اآلمنة,هناك برامج ومشاريع وخدمات سكانية مثل الصحة اإلجنابية §

 احلالية انعكست ة وااليدز وغريها لكن يف ظل الظروف السياسي,راض املنقولة جنسيااألم
.  تلك اخلدمات واملشاركة بأنشطتهابشكل أو بأخر على اهتمام الشباب مبعارفها وبطلب

 . التأثري وحجمه مقارنة بالدراسات السابقة هذافكان من املهم معرفة مدى
 

يا السكانية والصحة اإلجنابية وأمهيتها وتأثريها املباشر املساعدة يف تسليط الضوء على القضا §
 .على حياة الناسس يف حتسني كل املؤشرات الوطنية واحلسا

لفت نظر الشباب إىل أمهية أن تكون القضايا السكانية من األولويات األساسية للفترة القادمة  §
 . رات السكانية وكيف ميكن حتسني نوعية احلياة للمجتمع اليمين نتيجة حتسني املؤش

  
  

  : املباشرةأهم أهداف الدراسة
  

وتأثريها على التنمية وحتسني  بأمهية القضايا السكانية يف أوساط الشباب قياس حجم املعرفة §
 .حياة الناس

معرفة أولويات الشباب التنموية للفترة القادمة وهل تعترب القضايا السكانية من تلك  §
 .األولويات

شباب لترتيبهم لألولويات من وجهة نظرهم للمرحلة القادمة معرفة أسباب ومربرات ال §
 .لس الوطين للسكان اخلاصة بالتحديد التدخالت املناسبة للربامج السكانية 

 اإلقبال على عن قد تعيق الشباب ا كانت األحداث السياسية وانعكاسا إذامعرفة ما §
 .م لتحديد احللول املناسبة وممارسة السلوك اإلجنايب السلي,خدمات الصحة اإلجنابية
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تقييم الوسائل اجلماهريية اليت يستخدمها الس الوطين للسكان للتعريف بالقضايا السكانية  §
 .يف أوساط الشباب 

  
  
  

  :منهجية الدراسة 
 تـصميم   التحليلي لعينة عشوائية بسيطة مت هلذا الغـرض     اإلحصائي الدراسة املنهج    هذهاستخدم يف   

  : وهي أجزاء مخسةملت االستمارة على تشا و,إناثوذكور ة للشباب استمارة مدروسة موجه
  املعلومات العامة والتعريفية .1
  القضايا السكانية العامة  .2
  أولويات الشباب للفترة القادمة   .3
    وخدماااإلجنابيةالصحة  .4
  األمراض املنقولة جنسيا وااليدز .5

 الس الوطين للسكانا ه ليت يستخدمةيم الوسائل اجلماهري االستمارة بعض األسئلة اليت تقيوتضمنت
  .يف االتصال مع الشباب لعرض القضايا السكانية

يف أمانة  شاب وشابة )350(عشوائية بسيطة قدرها  االستمارة على عينة مت اختيارها بطريقة وطبقت
 تعطينا  بسيطة وال ميكن تعميم نتائجها إال أا سوف     عينة الدراسة رغم أن   ب و ,العاصمة وحمافظة تعز    

  . هذه الدراسة ألجلها اليت صممت األهداف عن وغري مكلفة صورة مبسطة
  
  

  :العمل امليداين 
 الدراسة وكيفيـة  أدوات مت تدريبهم على استخدام    أفراد 6مت اختيار فريقني من الباحثني مكون من        

 6 و أيام 6ع البيانات    املقابلة واستيفاء البيانات واملراجعة والتدقيق امليداين واستمرت عملية مج         إجراء
  .تعز وحمافظة األمانةيف كال من فين فريق  للمراجعة بإشراف  أخرىأيام
  

  :املعاجلة املكتبية 
  :هيمرت البيانات بعدة مراحل 
, ترميـز البيانـات      ,للكمبيوترا  قبل إدخاهل   املراجعة املكتبية وتنقيحها   ,مراجعة البيانات يف امليدان   

وبعد االنتهاء من عملية االدخال متت مراجعة البيانات اليا وتنقيحها وتعديل      , للبيانات اآليل اإلدخال
  .االخطاء 
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  :التحليل 
  

 وحتديد ومعاجلتها اجلداول اخلام ستخراج الاإلحصائي  SPSS برنامج حتليل البيانات استخدم يف 
 التقرير النهائي عدادإ بعد ذلك ليتم لإلجابات عددية  وبياناتالعالقات والدالت يف جداول تكرارية      

  . نتائج الدراسة والتعليق على نتائجها وكتابة
  
  

  اخلصائص الدميوغرافية للعينة 
  
  :التوزيع النوعي والعمري  -أ

  
 حيث مثلت  للذكور واالناث   فئات عمرية  حسبتوزيع العينة    إىل )1(  رقم  اجلدول  بيانات  تشري
حيث  الفئات العمرية بني نسبة أعلىوكانت  نة  من حجم العي %62 سنة) 25-15 ( العمريةفْئةال

العينة حجم  من  % 35 ومثلت    سنة) 35-26(العمرية   الفئة تليها .العينة نصف من أكثرشكلت  
جمموع  من%3 نسبتهم ومثلت عمرهم من الثالثني جتاوزوا الذين الشباب من فكانت العينة باقي أما
  .أسفل كما هو مالحظ يف اجلدول العينة

  
   توزيع عينة الدراسة إىل فئات عمرية حسب النوع) 1(جدول  

  %إناث  %ذكور  الفئة العمرية
15-25  38.2  23.6  
26-35  31.3  3.9  
  0  3   فأكثر35
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   :املستوى التعليمي للعينة -ب
  

  نتائج أوضحتحيثاملستوى التعليمي للعينة املدروسة والذي يوضح  الشكل اسفلبالنظر اىل 
 ويأيت العينة نصف وميثلون أكثر منهم من اجلامعيني من املبحوثني من الشباب  %58.5 أنالدراسة 
من  %1.5 نسبته ما ومثل %29.6ما يعادهلا بنسبة  أو الثانوية الشهادةعلى  احلاصلني  يأيتبعدهم

الشباب وكان  ،% 3.1حوايل أما الشباب األميني يف العينة فقد مثلوا ,  احلاصلني على شهادات عليا
رغم ارتفاع نسبة بو . اجلنسنيمن % 7.3  ما نسبتهميثلون والكتابة القراءة العينة القادرين على يف

 من احملزن ان تبلغ نسبة األميني والقادرين على القراءة انه إال عينة الدراسةالشباب اجلامعي يف 
بة كبرية مقارنة نستعترب  وهي , من حجم العينة%10.4والكتابة فقط بني الشباب يف العينة حوايل  

 التحديات الكبرية اليت مل نستطع أهمحبجم العينة وهذا يعين ان معدل األمية مازال مرتفع وميثل 
  .والفترة الزمنية منذ األلفية املاضيةالتغلب عليها حىت بعد كل التدخالت 

  شكل يوضح املستوى التعليمي للعينة

58.5

1.5
3.1

29.6

7.3

امي يقرأ ويكتب ثانوي   جامعي دراسات عليا



 8

  
  

  
  
  

  الفصل الثاين
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  قضايا سكانية عامة
  
   السكان  حجم-1

 من الشباب يف العينة اجابوا ام يعرفون عدد سـكان الـيمن           % 78.5 نتائج الدراسة ان     تأظهر
 ولكن عند حتليل االجابات      ,بأم ال يعرفون عدد سكان اليمن     % 21.5 أجاب و   بشكل صحيح 

يعرفون عدد  فقط  % 57 أن اتضح    لليمن ملعرفة نسبة الشباب الذين يعرفون عدد السكان الصحيح       
 الشباب  أن نسبة كبرية من   بشكل خاطئ متاما وهذا يعين      % 43  وأجاب  , الصحيح  اليمن لسكانا

 وهذا يؤكد الفـرق بـني    رغم اعتقادهم باملعرفة الصحية    ال يعرفون حجم السكان الفعلي يف اليمن      
  .االعتقاد باملعرفة وبني املعرفة احلقيقة ألبسط املعلومات السكانية بني الشباب

  العدد  هذاإن كانسئلوا عن رأيهم بعد ذلك   لليمن السكان الصحيحبعدديف الشباب وعندما مت تعر
 كمـا يف     فكانت اإلجابات   قليل بالنسبة لظروف اليمن وإمكانياته     أوكثري  من وجهة نظرهم يعترب     

ان هذا العدد كثري واجاب     اجابوا ب   الشباب يف العينة   من% 58  الذي بينت بياناته أن      )2(اجلدول  
هذا العدد يعترب قليـل     من الشباب ان    % 12.6 وأفادالعدد مناسب   هذا   من الشباب ان     27.3%

وبـالنظر اىل   .  ال يعرفون    أمافادوا  % 2.2 والباقي  .  يف اليمن   حجم وعدد السكان   وجيب زيادة 
  جيب زيادة عدد السكان فاملـشكلة      انهيعتقد  من الشباب يف الدراسة     % 13النتائج جند ان حوايل     

زيادة حجم السكان    ألثر مؤشر دقيق لقلة معرفة الشباب        يعطينا وهذا. بالعدد   ت ليس همحسب رأي 
  . ويترتب علية ذلكوما يعنيه

  
   سكان اليمن احلايل الشباب حول رأي ) 2(جدول                                           

  النسبة  السكانحجم 
  58  كثري 

  27.3  مناسب
  12.6  قليل

  2.2  ال اعرف 
  

 منـهم  بأس اونسبة ال  ,لسكان  باب يف العينة جيهل العدد الصحيح ل      ورغم ان نسبة كبرية من الش     
عندما سئلوا هـل    ) بنعم (أجاب من الشباب % 81.9 أن   إال علينا زيادة حجم السكان      أنعتقد  ي

,  ال توجد مشكلة سـكانية  انه% 12.4 مانسبته أجاب؟  يف حني      اليمن من مشكلة سكانية    يعاين  
  .ة واثرهابعدم معرفتهم مباهية املشكلة السكاني% 5.8 وأفاد
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   ؟ثر الزيادة السكانية على التنميةرأي الشباب يف أ -2
 الدراسة ليتم قيـاس     هذهمصطلحات اليت تستخدم يف اسئلة      لومن اجل التأكد من معرفة الشباب ل      

سئل الشباب حول معـىن      فقد   ,وقضاياهكذلك وعيهم بالسكان    ,دقيقة   ات بناء على معرفة   اباالج
  يعتقدونمن الشباب يف العينة% 89.2 نتائج الدراسة ان أظهرتف  نظرهمالنمو السكاين من وجهة  

 جيهلون  أم أوخاطئة  إجابات  % 10.8  يف حني أجاب   ة عدد السكان  ان النمو السكاين يعين زياد    
 ذكر قـضية سـكانية      قد من الشباب % 93 أن أيضابينت الدراسة   و. املقصود من النمو السكاين   

  من الشباب يف العينة    فقط% 7 وان, كانية يعرفوا  عندما طلب منهم ذكر قضية س      أكثر أو واحدة
  . وماهيتهاجيهلون القضايا السكانية

قد   والتحكم يف عدده    السكان يف ختطيط  الشباب   أيضا رأي  الدراسة   أوضحت )3(كما يف اجلدول    
من الشباب يف   % 71.4 أجابفقد   ؟حاليا  مية يف اليمن    تكون احد احللول اهلامة حلل مشاكل التن      

من الشباب اجابوا بأن    % 14.7 ولكن   , ذلك سوف يساهم يف حل املشكلة      أن بتأكيدبنعم  العينة  
 , ذلك سوف يساهم ولكن بـصورة قليلـة   أن% 7.3 وقالذلك لن ميثل فرقا ولن يؤثر يف التنمية         

  .بعدم معرفتهم بذلك منهم % 6.6 وأجاب
  

  ) 3(جدول 
  النسبة  على التنمية وأثرة التحكم حبجم السكان 

  71.4   أكيد سوف يؤثر 
  14.7  نعم ولكن بصورة بسيطة 

  7.3  ال لن يؤثر
  6.6  ال اعرف 

  
 تأثري ارتفاع حول بطريقة خمتلفة    ولكن السؤال السابق يف    نفسها ولكن عندما سئل الشباب يف العينة     

 ذلك سوف يؤثر سلبا على      أنمنهم  % 82.3 ؟ افاد    لليمنالوضع االقتصادي   معدل اخلصوبة على    
 أدركوا أم ة السؤال إال  ختالف طريق اوميكن فهم االختالف يف النسبة بني اجابتهم ب       اقتصاد البالد   

 يعد وهذا, قالوا ان معدل اخلصوبة ال يؤثر تقريبا% 18 أنغري , بوضوح معىن زيادة السكان وتبعاته
 النسبة من الشباب هذه والتفكري حول االسباب اليت جتعل مثل اعندهقوف من املؤشرات اليت جيب الو

 للـيمن    مـستقبلي   حتديا و مشكلة   ميثل  ال املتعلم معظمة يف العينة يؤمن بأن معدل اخلصوبة املرتفع        
  .وللتنمية 
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    تقييم معرفة الشباب باجلهات احلكومية املعنية بالسكان  -3
  
 ولكن هناك جهة واحدة هي      , اليت تعمل ملعاجلة املشاكل السكانية     هناك كثري من اجلهات احلكومية     

لمجلـس الـوطين   األمانة العامة ل وتقيمها وهي    ,املعنية بالدرجة االوىل بالقضايا السكانية ومتابعتها     
املتعددة على مـستوى     واألنشطة ,املشاريع العديد من    تنفذم  91يف عام    تأسيسهاللسكان ومنذ   

 األنشطة هذهملتابعة وتقييم  حمافظة 14عمل السكاين يف ذا الغرض جلان تنسيق وأنشأت هل ,احملافظات
 اجلماهريية التوعوية يف    األنشطة العديد من    فتنفذ على املستوى املركزي     وأما ,على املستوى القطاعي  

 هي حمل   األنشطة هذه فكان من املهم معرفة إن كانت     التلفزيون واالذاعة والصحف بشكل مستمر      
احهـا يف    قياس مدى تأثريهـا وجن      وهل حققت هدفها املعريف وكذلك      ومتابعة عند الشباب   اهتمام

 اجلوانـب  بعض هـذه  تقيس أسئلة الدراسة هذه صممت يف هلذا الغرض , الوصول اىل فئة الشباب     
  . حد كبريإىل  احلقيقيةتقربنا من الصورةو غري مباشرة  مباشرة وبصورة

  وطين للسكان  حجم املعرفة بالس ال) 4(جدول 
  النسبة  املعرفة باألمانة العامة للمجلس الوطين للسكان 

  26  يعرف  
  74  ال يعرف  

  
% 47عن اجلهة املعنية مبتابعة وتقييم القضايا السكانية اجاب         يف هذه الدراسة عندما سئل الشباب       

ما مت حتليل االجابات عند و.ام جيهلون تلك اجلهة% 53 اجلهة احلكومية املعنية واجاب ونام يعرف
 النـسبة  هـذه  وان كانت , هو املعين بذلك الس الوطين للسكان   أنيعرف  فقط  % 26 اتضح أن 
 غري متوقعة للمعرفة جبهة حكومية غري   كبرية  بالفعل تعترب نسبة   الغري خمتص تعترب قليلة ولكنها    للقارئ  
  الوسائل املستخدمة يف تنفيذاح جنيدل على وهذاال تقدم خدمات مباشر للناس واجلمهور أي خدمية 

 عند وضع كانت التوقعات  الوطين للسكان املوجهة للشباب اىل حد كبري إذ        الس وأنشطةفعاليات  
 لـن   نسبة اإلجابات عن هذا الـسؤال     تكون  التقديرات يف االختبارات القبلية ألدوات الدراسة ان        

 نـشاطه  ان الس لن يقوم بزيادة       يعين هذا ال    وحىت وان كانت هذه النتائج جيدة     . %  3تتجاوز  
 الفئة اهلامة من اتمع بل سوف تعطينا دفعـة قويـة   هذه تستهدف جديدة ووسائل وابتكار أنشطه 

   .لتنفيذ الربامج السكانية بوترية اقوى وامشل 
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 الـوطين   لمجلـس  العامة ل  األمانة تعتمدها الوسائل اجلماهريية اليت      مدى جناح   قياس وعندما مت 
 نسبة ملـصدر    أعلى أنبينت الدراسة   فقد   بالتعريف عن القضايا السكانية بني الشباب        كانللس
 وأنشطة فعاليات مث بعد ذلك تأيت % 10.7 الصحف  تليها% 43 كان التلفزيون بنسبة املعرفة

   , % 10 بنسبة الس الوطين للسكان
  

  ين للسكانبالقضايا السكانية والس الوط معرفة الشباب مصدر) 5(جدول 
  النسبة  مصدر املعرفة 

  10  املشاركة املباشرة بنشاط للمجلس الوطين للسكان 
  43  من التلفزيون 

  10.7  الصحف 
  4.3  اإلذاعة 
  32  أخرى 

  
 وحجم تأثريها   للسكان وهذه نسبة مهمة ومؤشر قوي على امهية االنشطة اليت ينفذها الس الوطين           

ـ    لذلك جيب  ,كل سنة مالية   لألنشطةرصودة   امل واملوازنةرغم قلة املوارد     س الـوطين    على قيادة ال
 قدر اكرب لتنفيذ  متعددةالعمل على إجياد شراكات للحصول على متويل و من جهودهيزيدللسكان ان 

معظمهم كان من   % 4.3و أوضحت الدراسة أيضا أنَ      , تستهدف الشباب   ممكن من االنشطة اليت     
 اقل نسبة نتيجة عزوف الشباب الذكور عن االسـتماع          ذاعة لتمثل اإلناث كان مصدر معرفتهم اإل    

 واملنشورات األصدقاء مصادر كثرية وخمتلفة حيث كان إجابات الشباب من% 32 وكانت. لإلذاعة
   . بينها املصادرأكثر
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  أهم أولويات التنمية للمرحلة القادمة من وجهة نظر الشباب 
      

تقـف   اليت ومشكالتهاليمن واقع قياس وعي الشباب وادراكهم ب  اهلامةاسة الدر هذه من بني أهداف  
مستقبل ورسم سياسة سوف يساهم يف  فالشباب اتمعية االتنمية وحتسني ومؤشراعائق أمام خطط 

ن من املهم ان يكون الشباب ك كالاليمن للفترة القادمة وسوف يشارك بقوة يف السنوات القادمة لذ       
 ينجرفحىت ال و ,تواجه اليمن اليت  احلقيقةلتحديات املستقبليةلواقع احلقيقي للبالد وا بدقة ل  مدركني
 أو هم    بقضايا سياسية حبتة وينسى القضايا االساسية اليت جيب ان تتصدر أي خطة            وراء املناداة  اكثري

  السكانية اليت ال يوجد مشكلة يعـاين منـها اتمـع   املشاكل أهم هذه القضايا ومن  لليمن تنموي
  . التحديات السكانية  هذه وكان من اهم اسباا احدإال اجتماعية أو اقتصادية أو صحية

 هذا السؤال و ما سبق       كل  لقياس ,غري مقيد لكل شباب العينة    ومفتوح  وسؤال حر   مت توجيه   لذلك  
ة اخلاصة بالتنمية لليمن للفترة القادمة وطلب منك        صياغة اخلط  كنت احد املشاركني يف      إذا: ( كان

 فما ترتيبك ألهم مخس أولويات للفترة القادمة حبيث        .لتحديات املستقبلية  ملواجهة   ترتيب األولويات 
  )؟متبدأ باأله

  :فكانت اإلجابات كالتايل 
  %30اإلصالح السياسي 

  %26تطوير التعليم  
  %14حتسني الصحة  

  %3 حتسني الوضع االقتصادي
  %2.5...)  ماء –كهرباء ( توفري اخلدمات 

 وهـي    من وجهة نظر الشباب للخروج من مشاكل اليمن التنموية         أولويات مخس   أهم كانت   هذه
سوف وإصالحها حتسينها وان العمل على  اليمن تواجهتحديات اليت لالشباب لتعطينا فكرة عن نظرة 

 أـا منطقية ترتيب الشباب لألولويات اال من  رغمو على ال.  قفزة تنموية حسب رأيهمباليمنيقفز  
 األسـباب  اليمن بشكل واضح وذلـك بإغفـاهلم         تعيشهتبني لنا مدى ضعف املعرفة للواقع الذي        

وان التركيز عليها جيب    . التعليم والصحة والوضع االقتصادي      ساسية اليت هي مسؤولة عن تدهور     األ
و النتائج السابقة تزيد . ا يف معمعة الرتاع السياسي لفترة القادة وعدم نسيا   أهم أولويات ا   أن يكون 

 أهداف أللفية اليت متثل  مبشاكل وحتديات اليمن املستقبلية و     من العبء والعمل من اجل زيادة الوعي      
  .لتنمية ملشاكل النا خطة عمل للفترة القادمة وهي املخرج املدروس
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  الفصل الثالث
  
  
  

  إلجنابيةمعارف وآراء لشباب حول الصحة ا
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   الصحة اإلجنابية وخدماا -أ
 وتضم عناصر وقائية ,لإلناث مفهوم شامل لتقدمي اخلدمات الصحية لذكور كما هي   اإلجنابيةالصحة  

 بعض من عناصر الصحة مت تناول الدراسة هذه ويف وعملياتهوعالجية تتعلق بوظائف اجلهاز التناسلي 
 وس وعي الشباب بأمهية الصحة االجنابية واثرها على اتمع  على قيايف هذا الفصل بالتركيزاالجنابية  

 احلرجـة و    املرحلة هذه قضاياهم خالل    بني مواضيع الصحة االجنابية     حتتله الذي   الدرجة من األمهية  
 بفريوس نقص املناعـة     اإلصابة وكذلك  عن الرعاية الصحية لألمهات واألطفال      ومعارفهم توجهام
  .االيدز / البشري 

  
   اإلجنابيةملعرفة مبفهوم الصحة  ا-1

الذي يترتب عليـة    ..وبشكل صحيح    اإلجنابيةلصحة  امعرفة الشباب ملفهوم    تقييم   من ذلك    دف
  .أمهيتها وإدراكممارسة خدماا 

من الـذكور   % 87 و اإلناثمن  % 93 أن أسفلتشري نتائج الدراسة كما هو موضح يف اجلدول         
 الشباب قد وصـلهم     أنؤكد   ي  وهذا مؤشر جيد   .إلجنابيةال صحيح املقصود بالصحة      بشك يعرفون
 كانت نسبة املعرفة بني     أن ومن امللفت     .اإلجنابية بشكل صحيح   املقصود بالصحة    بأخرى أوبطريقة  
   .منها بني الذكور اكرب اإلناث

  
   الصحيح الصحة اإلجنابية مفهومالنسبة املئوية إلجابات الشباب حول) 6(جدول       

  %إناث  %ذكور  ةنوع املعرف
  اإلمجايل
  

  90  93  87  يعرف املفهوم الصحيح 
  10  7  13  ال يعرف املفهوم الصحيح

  
 ما املقصود خبـدمات الـصحة       (أو  وعندما سئل الشباب عن خدمات الصحة االجنابية اليت يعرفها          

ب ال يعـرف خـدمات الـصحة        من الشبا % 79 بينت النتائج ان     )7( كما يف اجلدول     )اإلجنابية
ال أم  مما يعين .اخلدماتهذه  نسبة كبرية من الشباب ال يعرفون عن        أن    النتائج تبني  وهذه. ابيةاإلجن
فقط من % 21 . تقدميهاوأماكن ان ميارسوها مستقبال للجهل بتلك اخلدمات ا وال خيططونميارسو

 اخلدمات او اليت    يعرفوا عن خدمات الصحة االجنابية املتوفرة حاليا يف مراكز تقدمي         الشباب يف العينة    
من الشباب جيهلون خدمات املشورة يف الصحة %  94 أن النتائج  كما اطهرت. حىتفراجيب ان تتو

االجنابية رغم امهيتها الكبرية يف مرحلة املراهقة والشباب وتعترب من اهم خدمات الصحة االجنابية اليت         
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ويف املقابل ايضا    . وبأمهيتها عية ا  اخلدمات والتو  هذه مما يعكس القصور الشديد يف       .تقدم للشباب 
من الشباب ال يعرف ان الوقاية من االمراض املنقولة جنـسيا احـد             % 95اوضحت الدراسة ان    

 يف صـورة    يضعنا وهذا   . منها هم الشباب   األساسيعترب املستهدف   واليت ي خدمات الصحة االجنابية    
يف التعامل مع قضايا     احلاصلقصور الكبري   للواقعية وان كانت غري دقيقة اال اا تعطينا مؤشرا هاما           

   .اإلجنابيةالشباب املتعلقة بالصحة 
  

   الصحة اإلجنابيةملعرفة الشباب خبدماتالنسبة املئوية ) 7(جدول           

  يعرفون    الصحة اإلجنابية ضمنخدمات
  ال يعرفون 

  
  75.5  27.5  رعاية احلمل والوالدة اآلمنة

  76.3  23.7  تنظيم األسرة
  55.6  44.4  التطعيم للمرأة والطفل

  93.5  6.5  املشورة
  95.4  4.6  الوقاية من األمراض اجلنسية

  
   أمهية وتأثري الصحة اإلجنابية  -2

 تنعكس بشكل مباشر بوضع اتمع الصحي واملعيشي والتعليمـي          اإلجنابية الصحة   أنمن املعروف   
هـي يف   الـصحيح   اإلجنايبية ومتارس السلوك     اليت تستفيد من خدمات الصحة االجناب      فاألسرةايضا  

على  أفرادها وحيصل , ويكون مستوى دخلها اكرب    ,واإلعاقاتتكاد ختلو من االمراض     الغالب أسرة   
على الوضع الصحي والرفاهية للمجتمع      يؤثر   وهذا بدوره .  للتعليم وخصوصا الفتيات   فرصة مناسبة 

  وجتـارب  واقـع وأيضا األسرةات اخلاصة بصحة والدراسالدميوغرافية  وهو ما تؤكده مجيع املسوح      
  .اإلجنابيةالدول اليت حتسن فيها وضع الصحة 

 القـضية   هـذه  الدراسة قياس وعي الشباب وإدراكهم بأمهية        ذههل األهداف املهمة لذلك كان من    
 أو إدارية حبتة   حكومة قضية   على سبيل املثال هل يعتربوا    , الشباب هلا  ة كيف ينظر   ومعرف ,السكانية
 أا أم أي الرجل فقط؟ قضية ختص املرأة وحدها او رب األسرة       أا أم ؟ مسئولية الدولة فقط   لذا هي 

ومشاريعهم  يركز عليها الشباب يف رؤيتهم       أن جيب   وأساسية يعىن ا اتمع قبل الدولة     قضية عامة   
لصحة االجنابية من الشباب مقتنع ان حتسني مؤشرات ا% 78 نتائج الدراسة ان  ية؟ أوضحت ملستقبلا

 تأثري يدرك غري مقتنع او ال من الشباب إما% 22 بينما , على السواءسوف يؤثر على الناس واتمع
 تغري قناعتهم  العمل نسبة ال بأس ا من الشباب جيب وهذه واتمع   الفرد على حياة    اإلجنابيةالصحة  
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ضع الصحي ومستوى التعليم والوضـع   وتوضيح العالقة بني الصحة االجنابية والو      ,من خالل التوعية  
  . االقتصادي لألسرة وللدولة بشكل عام

  

 

النسبة املئوية ملعارف الشباب حول تأثري الصحة االجنابية       

78
14

8

0 20 40 60 80 100

ال نعم   ال اعرف 
  

  
 يف وضع خطة     طلب مشاركتهم  نممعندما سئل الشباب ان كان       أنة والالفت لالنتباه واملقلق حقيقة   

 أولويات حمددة  مخس   همسني وضع املؤشرات األساسية بشكل عام فما هي أ         وحت ,استراتيجية للتنمية 
 لتحـسني الوضـع التنمـوي      ,من املهم وبشكل اساسي ان تتضمنها أي خطة       ) من وجهة نظرهم  (

  القضايا السكانية بشكل عـام    منها  مل تكن   أولويام  الشباب و  إجاباتمجيع  كانت   ف .واالجتماعي
واألمهـات  باعتبار الوفيات بني األطفـال      ,  بشكل خاص  اإلجنابيةالصحة  مواضيع ومؤشرات   ال  و

ليت جيب العمل على حتـسينها       املؤشرات   أهموغريها من   وصحتهم وكذلك معدل اخلصوبة والنمو      
مع و بقوة يف رسم مستقبل اليمن       اآلن يشاركون الشباب  ولكون  , ليتطور وينمو هذا اتمع والدولة    

ا ودافعـا    قوي ا يعطي مؤشر  فهذا القضايا احملورية عن اولويام وبعيدة جدا عن اهتمامهم          هذهغياب  
نراها ليمن اليت يف ا للتنمية األساسية القضايا هلذه نظر الشباب للعمل جبدية وبشكل سريع للفت      قويا

  . املنازعات السياسية والتجاذبات املختلفةأمامتضيع اآلن 
  
  األمومة اآلمنة   -3
  

     واإلجناب احلمل -أ
 الوالدة وما بعد الوالدةثناء احلمل و االجناب وألصحية ذات النوعية قبل الرعاية ااآلمنةتشمل األمومة  

 هامـة   اآلمنـة  األمومةف . الطفل أو األملتقليل من املضاعفات اخلطرة اليت قد دد حياة         و  لتفادي أ 
 هذهويف  . وفيات األطفال حديثي الوالدة   كذا   و ،األمهاتوضرورية من اجل خفض وفيات ومراضة       

 سـنة  35 سنة للفتاة واحلمل املتأخر فوق     18 قبل   اإلجناب يفالدراسة مت سؤال الشباب عن رأيهم       
 تعكس بشكل واضح قناعام ومعارفهم حـول        إجابتهم فكانت   ؟بفترة اقل من سنتني   أي  واملتتابع  
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 من الشباب % 87 الدراسة ان    أوضحت فقد   .أسفل الشكل البياين  يف    هو واضح   املواضيع كما  هذه
وهذا مؤشر جيد اىل حد كبري مقارنة       نة ضار لألم والطفل      س 18يعرفون ان احلمل قبل جتاوز الفتاة       

 ال اننا نـرى أن ا)   الس الوطين للسكان-64 ص م2006انظر دراسة اجتاهات ومعارف الشباب ( بدراسات سابقة   
يف السنتني   احلمالت التوعية الكبرية مبخاطر زواج الصغريات         بني الشباب  سبب زيادة املعرفة احلالية   

 واقليل املعارف   ال عدد الشباب    فيها يزيد   اليت الدراسة مل تركز على األرياف       ما أن هذه  ك األخريتني
 18 احلمل قبل    أن  يف الدراسة  من الشباب % 10وباملقابل اجاب    .ضعيف يف املستوى التعليمي     ال

 النـسبة وان    وهذهسنة غري ضار ويؤيد ذلك رغم ان الفئة املستهدفة ذات مستوى جيد من التعليم               
مام برامج الصحة االجنابية للدولة     وتعترب عائق وحتدي كبري أ      أيضا ت غري كبرية اال اا غري قليلة      كان

  . العاملة يف هذا االومنظمات اتمع املدين
ألم والطفل   سنة يعترب ضار بصحة ا     35 املتأخر بعد سن     من الشباب ان اإلجناب   % 51أجاب  كما  

 بأن اإلجناب املتأخر ليس ضارا علـى صـحة األم           أجابواب  من الشبا % 42 اال ان املقلق فعال أن    
دراج التوعية مبخاطر احلمـل املتـأخر يف        لى اجلهات املعنية العمل من اجل إ       حيتم ع  وهو ما والطفل  

ويعترب االجناب املتكرر ألكثر من مخس والدات للمرأة خالل سنوات  . الربامج اليت تستهدف الشباب   
من الشباب املستهدف يف الدراسة % 86نسيب لذلك فقد اجاب ل االجناب ضارا بصحتها ولو بشك   

اإلجناب  أن من الشباب% 11 بينما أجاب األم والطفل على السواء  بصحةان االجناب املتكرر يضر     
 اإلجناب أنمن الشباب يعترب % 72 وقد بينت الدراسة ان  . م والطفل   املتكرر ال يؤثر على صحة األ     

يعترب ذلك غري مـؤثر بـأي        %25 ضار بصحة األم بينما   ل من سنتني    قبني محل وآخر أل    املتقارب
  .صورة على صحة األم

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

االجناب املبكر قبل    18
سنة  

االجناب املتأخر بعد    35
سنة  

االجناب املتكرر    االجناب املتقارب   

ضار 

غري ضار 

ال اعرف 

  



 19

  
  ثناء احلمل والوالدة ية للمرأة أ الرعاية الصح-ب
  

 والعناية الصحية باألم , صحيإشرافن الرعاية الصحية واملتابعة للحمل والوالدة حتت     من املعروف أ  
عمـل علـى    وت. األم والطفل وصحة اليت قد دد حياة  . من خماطر احلمل والوالدة    لالدة تقل بعد الو 

طفال بشكل واضح يف اوساط اتمعات اليت حتصل فيهـا          فض معدل الوفيات بني األمهات واأل     خ
 اخلدمات جيب طلبها واحلصول عليها      هذهوألن  .  الرعاية الصحية بشكل صحيح    هذهاألمهات على   

وصا الزوج والزوجة اذا تعترب من املمارسات والنتائج املهمـة للـسلوك            صاد اتمع وخ  من قبل افر  
 الرعاية الصحية اثناء احلمل     أن امن الشباب يرو  % 92 أن إىل الدراسة   أشارت فقد   .االجنايب السليم 

 فقط ان الرعاية اثناء احلمل والوالدة مهم احيانا ونسبة بسيط جـدا           % 5والوالدة مهم جدا و قال      
لتنخفض النسبة بشكل كبري وملفـت عنـدما   . ةقالوا ان الرعاية اثناء احلمل والوالدة لألم غري مهم      

من الشباب ان الرعاية الصحية بعد الـوالدة        % 75 سئلوا عن أمهية الرعاية بعد الوالدة فقد أجاب       
 هذا أمامف   مما جيعلنا نق   . غري مهمة  أا% 7 وأجاب أحيانا مهم    بأا % 17 بينما أجاب مهم جدا   

 اليت أثبتت أمهيتها   ألمهية الرعاية بعد الوالدة       خصوصا  من اتمع والشباب   إدراك قلة   ليتضحاملؤشر  
  . وفيات األمهات تكون يف فترة ما بعد الوالدة أكثر أن  اليت بينتالدراسات الطبية

  
  لألمهاتة ي الصحراء الشباب حول أمهية الرعايةآلالنسبة املئوية ) 8(جدول 

  ية الرعاية الصحية لألمأمه
  

  %ال يعرف   %غري مهم   %مهم أحيانا   % امهم جد

  2.2  1.3  5  91.5  أثناء احلمل 
  1.4  1.5  5.1  92  أثناء الوالدة 
  1  7  17  75  بعد الوالدة 

  
  آراء واجتاهات الشباب حول بعض قضايا الصحة اإلجنابية واجلنسية    -4

قد ال تقيس بشكل دقيق حجم املمارسـة         ومعارف ما      آراء فيها دراسة  يتم   اليتكثري من املواضيع    
 األسرة وغريها كتنظيمودرجة القناعة بتلك املواضيع فمثال عن السؤال عن الصحة االجنابية وخدماا 

 أن  بالضرورة الفئة حمل الدراسة اال ان ذلك ال يعينأوساطعلومات يف املعرفة واملمن اخلدمات قد جتد 
 الفجوة بـني املعرفـة      ن اجل املقاربة وحماولة جتاوز هذه     حول اىل سلوك لذلك وم    املعرفة قد تت  هذه  

 بصراحة عن   تسأل اليت   األسئلة بعض    الدراسة خلصنا اىل ان نوجه     هذهوالسلوك عند تصميم ادوات     
  بعد حتليلها إىلجدنا من النتائجفو.  فقطيس معرفته بعض املواضيع ولموقف املبحوث الشخصي اجتاه
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 يف البيت وليس يف املرفق الصحي مع        ضل ان تكون والدة املرأة او زوجته      ن الشباب يف  م% 29 أن
من الشباب يف % 22كما ان . والدة حتت االشراف الطيب مهم جدامن نفس الفئة يعترب ال% 92ان 

 . ولذلك هـو مـؤامرة      تنظيم األسرة والصحة اإلجنابية هي حتديد للنسل       أن االدراسة ال زال مقتنع   
ا  اجـابو  أماملعيشي رغم   أو   التعليمي   أطفالهوضع   يؤثر على    ال مقنع بأن تنظيم األسرة      غري% 80

 املـستوى املعيـشي     سنحت اإلجنابية وتنظيم األسرة   يف نفس الدراسة على ان الصحة        %78بنسبة  
  يسأل عن سلوكهمومل واملعلومة عن املعرفة كان السؤالوهذا يعطينا الفرق الكبري عندما . للمجتمع 

 يدل بشكل واضح اىل الفجوة بـني املعرفـة   اإلجابات هذا التباين يف ,احلقيقي املتعلق ذا املوضوع  
جتعلنا نعيد النظر و التفكري يف برامج تركـز          واليت    ومواضيعها اإلجنابيةوالسلوك فيما يتعلق بالصحة     

  . على حتويل املعارف إىل سلوك إجنايب سليم جيين اتمع مثاره
م يعرفون عن األمـراض  أ% 96 أجاب باألمراض املنقولة جنسيا   معرفته الشباب عن    وعندما سئل 

كانوا فقط  % 30يدز  عن طرق انتقال اإل    ولكن عندما سئل الشباب      .ة انتقاهلا يوكيفاملنقولة جنسيا   
يدز من الشباب ان اإل   % 11أجاب   كما ,ومكتمليدز بشكل صحيح    عن طرق انتقال اإل   يعرفون  

يعطينـا   وهذا   .ع الشخص املصاب او استخدام مالبسه     عن طريق االكل والشرب م     ينتقل   أنميكن  
صورة واضحة عن تعامل اتمع مع املتعايش مع هذا الفريوس واملصاب باملرض كما يعطينا فكـرة                

   . واضحة على حجم املفاهيم واملعلومات اخلاطئة عن فريوس نقص املناعة املكتسب ومرض اإليدز
  

النسبة املئوية للمعرفة الكاملة بطرق انتقال الفريوس املسبب ملرض االيدز         

30
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ال يعرف بشكل كامل يعرف بشكل صحيح وكامل  معرفة خاطئة
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 مصاب فية تصرفه لو عرف بأن احد أصدقائه  السؤال بشكل مباشر للشباب عن كي      توجيهوعندما مت   
يتم التعامل معه    و  مثل مراكز الشرطة   ام سوف يقومون بتبليغ السلطات    % 35بااليدز فقد اجاب    

  .كأنة جمرم
  

  شكل يوضح تصرفات الشباب  لو عرفوا ان صديقهم مصاب بااليدز          

5 5.8

35.2
11.1

42.9

ابالغ السلطات مساعدتة جتنبة  احذر منة اخرى
  

أم سوف يتجنبوه وحيـذرون     % 15املساعدة للصديق وقال    أم سوف يقدمون    % 42وأجاب  
وهذه اإلجابات تعكس مشكلة كبرية لوعي اتمع وخصوصا الشباب بالتعامل مـع            . اآلخرين منه   

 يف النهاية إىل زيادة انتشار      يؤدياملصاب او املتعايش مع االيدز الذي يزيد من الوصمة ضده والذي            
من الشباب ان الـسبب الـرئيس   % 75قال  ومن جهة أخرى.ه املرض يف اتمع وصعوبة مواجهت    

  . هو االتصال اجلنسي  حسب رأيهميدز بني الشباب يف اليمناالنتشار اإل
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  : التوصيات أهم
  

تصميم برامج مدروسة من اجلهات ذات العالقة ومنظمات اتمع املدين موجهة للـشباب              §
 حد كـبري يف حتـسن       إىللدراسة واليت تؤثر    حول املعلومات واملعارف الناقصة اليت بينتها ا      

  . من اتمع وطلب خدماااإلجنابيةمؤشرات الصحة 
 اإلجنابيـة تقييم برامج ووسائل التوعية اليت توجه للشباب واتمع حول القضايا الـصحة              §

  . يف كثري من املواضيع الصحية غري مفيدةأواملعدومة رها فاملعرفة الناقصة قد تكون كوتطوي
 باإلسقاطات السكانية املستقبلية لليمن يـستهدف هـذا          عاجل ء بتنفيذ برنامج توعية   البد §

الـشبايب يف كـل     الربنامج بشكل خاص الشباب وخصوصا القياديني والفاعلني يف العمل          
  .املؤسسات الشبابية

التنمية واتمـع وحـىت     ب وعالقتهاالقضايا السكانية   بتوعية الشباب بكل الوسائل املمكنة       §
   .رةاألس
 لتجارب الدول اليت جنحت خططها التنموية بناء على حتسني          حتليلهنشر مقاالت ودراسات     §

  .مؤشرات السكان والصحة اإلجنابية حتديدا
يف أي خطـة     ختطيهـا     عدم  حتديات جيب  اباعتبارهتثقيف الشباب بأهداف األلفية لليمن       §

  .تنموية
 وصانعي القرار لعدم جتاوز لسياسينياالعمل مع مجيع الشركاء يف العمل السكاين للفت نظر        §

  ظل سيطرة  الربامج السكانية وخططها يف أي خطة مستقبلية لتحسني الوضع العام للبلد يف           
 .احللول السياسية

 إىل اإلجنابيـة  تركز على حتويل املعارف املتعلقة بالـصحة        وأنشطة برامج   إنتاجالعمل على    §
  .فئاته للشباب واتمع بكل توجهسلوك 

   . وخدماا خالل الفترة القادمةاإلجنابيةبالصحة اخلاصة  ةوالتوعويالربامج تكثيف  §
 البـشري   التأكيد يف كل الربامج التثقيفية للمجتمع املتعلقة بالوقاية من فريوس نقص املناعة            §

 والوقايـة   . املعرفة الكاملة والصحية جبميع طرق االنتقال      أمهية إىلز  املكتسب ومرض اإليد  
  .اإلصابة جتنب تعينال  أخرى وجهل نتقال افمعرفة طريقة

  
   


