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  ٣

  :خلفية الدراسة
تعتبر اليمن من البلدان النامية األقل نموا، ويعد النمو العالي للسكان وانخفاض مساهمة             

جه جهود التنمية لتحسين نوعية الحيـاة    المرأة في النشاط االقتصادي من أهم التحديات التي توا        
 مليون نسمة،   ١٩,٧ فإن عدد سكان اليمن بلغ       ٢٠٠٤وطبقا لنتائج التعداد األخير لعام      . للسكان

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن معدل النمو السنوي للسكان سجل انخفاضا بنسبة هامة بـين               
ال يزال من أعلى المعـدالت      ومع ذلك فإنه    % ٣,٠٢إلى  %  ٣,٧م من   ٢٠٠٤ و ١٩٩٤تعدادي  

 ٦,٧كما أن متوسط  حجم األسرة اليمنية لم يتغير بل ارتفع قليال بين التعدادين مـن                 . في العالم 
.  فرد، وال توجد فروق معنوية بين متوسط حجم األسرة فـي الريـف والحـضر               ٦,٨فرد إلى   

ن فـرص العمـل     ، وتراجع نصيبها م   %١٢,٠ومساهمة المرأة في النشاط االقتصادي ال يتعدى        
  .)١(٢٠٠٣ و ١٩٩٠بين عامي % ٦,١إلى % ٨,٩بأجر في القطاع غير الزراعي من 

ويحتل الشباب مكانة هامة في مختلف المجتمعات اإلنسانية وذلك من خالل دورهم فـي              
عملية التغير االجتماعي والتحديث لمجتمعهم، فضال عن إسهامهم في اإلبداع واالبتكار والتجديد            

وليس ثمة شك في أن الظروف المحلية والقومية والعالمية التـي           . لقيم التقليدية وفي مواجهة ا  
يعيش فيها أو يتأثر بها جيل الشباب العربي اآلن تختلف اختالفا جوهريا في النوع والكـم عـن                  

 –تلك التي عاشت فيها أو تأثرت بها أجيال سابقة، ففي الوقت الحاضر، فإن التغير االجتمـاعي                 
 يأتي دائما بأوضاع ليست لها سوابق، مما يجعل التكيف معها           -قة وشموله وعمقه  بسرعته الفائ 

أمرا يكاد مستحيال، حيث أصبحت كثير من وسائط أو أدوات التطبيع االجتماعي في غير اتـساق      
مع العصر، ال تستطيع أن تقدم تفسيرا مقنعا للواقع المتغير، وال أن تفيد في التعامل معه، ومن                 

 يؤدي  – مثال   –إن التقدم العلمي السريع     . )٢(را من قيمتها وهيبتها في نظر الشباب        هنا تفقد كثي  
إلى تراكم كم هائل متزايد من المعارف والخبرات، تعجز نظم التعليم النظامية كالمدرسة، وغيـر               
النظامية كأدوات الثقافة واإلعالم عن استيعابها وتقديمها للشباب ومـساعدتهم علـى تمثلهـا              

دة منها، ومن ناحية أخرى تترتب على على الثورة التكنولوجية تغييرات جذريـة فـي               واالستفا
تقسيم العمل تتخلف أجهزة اتخاذ القرار وتنفيذه في المجتمع عن استيعابها واالسـتجابة لهـا،               

 .)٣(فيجد الشباب أنفسهم عاجزين بالتالي عن التكيف معها 
رحلة التحول والتغير من مجتمع تقليـدي       والشباب في المجتمعات االنتقالية التي تمر بم      

إلى مجتمع حديث، كما هو حال المجتمع اليمني، يعانون من مـشكالت كثيـرة فـي الوصـول                  
والحصول على الحاجات األساسية والضرورية لتحسين مستوى حياتهم وتمكينهم من المشاركة           



  ٤

 اليمن يـشكل نموذجـا      وفي تقديرنا أن الوضع الراهن للشباب في      .  بفعالية في تنمية مجتمعهم   
  . لمعضالت الشباب في كثير من البلدان النامية ومنها البلدان العربية األخرى

  
  :تعريف الشباب

على الرغم من اتفاق جميع العلماء والباحثين على أهمية دراسة قضايا الشباب والعمل             
 عملية التغيـر    على تلبية احتياجاتهم األساسية وتوسيع معارفهم وتعزيز اتجاهاتهم ودورهم في         

فهناك . االجتماعي والتحديث إال أنهم يختلفون حول تحديد مفهوم قاطع وواضح لمصطلح الشباب     
اتجاه يتناول مفهوم الشباب من خالل المعيار الزمني، واتجاه آخر يحدد الـشباب مـن خـالل                  

  .المعيار االجتماعي أوالنفسي، واتجاه ثالث يحدد الشباب من خالل المعيار البيولوجي
  

والمعيار العمري مع بساطته ووضوحه، ومع تميزه بالواقعية يصعب االتفاق عليه بـين             
وقد تتسع مساحة الفترة الزمنية للمرحلـة العمريـة         .  كافة المجتمعات وبل في المجتمع الواحد     

للشباب بقصد تمكينها من اكتساب المعرفة والخبرات المناسبة التي تجعل الفـرد قـادرا علـى                
وتختلف تعريفات  . لبات النمو االجتماعي واالقتصادي وممارسة مسئولياته المجتمعية      مقابلة متط 

الشباب على أساس المعيار العمري بإختالف مدى وبدية ونهاية المرحلـة العمريـة لـشريحة               
، )٤( سنة ٣٠-١٥الشباب حيث يتضح من األدبيات تحديد الشباب بمرحلة عمرية تتراوح ما بين       

ويرى . )٥( مرحلة الشباب تبدأ بالخامسة عشرة وتنتهي بالخامسة والعشرين        واتجاه آخر يؤكد أن   
 سنوات تقـع بـين      ١٠آخرون أن هناك اتفاق على تحديد مرحلة الشباب كمرحلة عمرية مداها            

 سنة وفي حدود عامين حول نقطة البدء واالنتهاء، ولكن هـذا التحديـد يؤكـد                ٢٥ سنة و    ١٥
 .)٦(إلى آخر، ومن جنس إلى جنس، ومن ثقافة إلى ثقافة اختالف بدايتها ونهايتها من فرد 

  
 ٢٩-١٣واستخدمت الدراسة الراهنة تعريفا إجرائيا يحدد الشباب بالمرحلـة العمريـة            

سنة، وهي نفس المرحلة العمرية المحددة للشباب في عينة دراسة معارف واتجاهات الـشباب              
  . ٢٠٠٥اليمني لعام 

  
  
  



  ٥

  :األهداف
  -:لىتهدف هذه الدراسة إ

  .التعرف على خصائص التركيب العمري والنوعي وبعض الخصائص االجتماعية للشباب -١
الوقوف على وجهة نظر الشباب حول أهم المشكالت التـي تواجـه المجتمـع اليمنـي              -٢

 .وتصوراتهم لحجم وعدد أفراد األسرة المناسب
 . التعرف على مواقف الشباب من عمل المرأة خارج المنزل -٣
قرار على تفهم مدى ادراك الشباب ووعيهم بالمشكالت التي تواجـه           مساعدة صانعي ال   -٤

مجتمعهم، والعمل على وضع البرامج التي من شأنها توسيع معارفهم وتعزيز دورهـم             
 .في عملية التغير االجتماعي والتحديث لمجتمعهم

  :المنهجية
 العينة حول   استخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي التحليلي، واعتمدت على نتائج مسح         

م، واستفادت أيضا من البيانات والمعلومات ونتائج       ٢٠٠٥معارف واتجاهات الشباب اليمني لعام      
الدراسات السابقة المنشورة وغير المنشورة في مختلف المصادر والمراجع المتاحة والمتـصلة            

  . بموضوع هذه الدراسة
   الخصائص الديمغرافية واالجتماعية للشباب-أوال
 :عمري والنوعيالتركيب ال -١

سنة، نسبة هامة من إجمـالي      ) ٢٩-١٣(يشكل الشباب اليمني، والمحدد بالمرحلة العمرية       
 مليون نـسمة    ٤,٧ من حوالي    ٢٠٠٤ و ١٩٩٤السكان في اليمن حيث زاد عددهم بين تعدادي         

  .من إجمالي السكان في اليمن% ٣٢,٣ مليون نسمة، ويمثلون حوالي ٦,٤إلى حوالي 
  

   لتوزيع النسبي لشباب العينة حسب الفئات العمرية والنوعا) ١(جدول رقم 
 الفئات العمرية إناث ذكور

13.6 11.2 13-14 
34.9 36.9 15-19 
24.6 27.7 20-24 
26.8 24.2 25-29 
 المجموع 100.0 100.0



  ٦

أن التركيب العمري لعينة الشباب يتسم بضيق       ) ١(والشكل رقم   ) ١(يتضح من الجدول رقم     
سنة، وتتسع شريحة الشباب في فئة العمـر        ) ١٤-١٣(التي تضم الشباب في فئة العمر       قاعدته  

سنة وهي تمثل أعلى نسبة من إجمالي عينة الشباب، ثم تميـل نحـو االنخفـاض                ) ١٩-١٥(
  .سنة) ٢٩-٢٥(سنة و) ٢٩-٢٤(التدريجي مع زيادة أعمار الشباب في فئتي العمر 

  

  
  
 :مكان االقامة الحالية -٢

  
 التوزيع النسبي للشباب حسب العمر والنوع والحالة الحضرية: ٢ الجدول رقم

 الحالة اناث ذكور

 الحضرية 20-29 13-19 20-29 13-19

24.6 29.1 20.7 29.2  حضر

75.4 70.9 79.3 70.8  ريف

100.0 100.0 100.0 100.0  اجمالي
524 636 615 651  عدد الحاالت

  

شكل (١)  الترآيب العمري للشباب 
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اإلناث  الذآور



  ٧

من الـشباب يعيـشون فـي       % ٣٠,٠، أن أقل من     ، وكما هو متوقع   )٢(يتضح من الجدول    
الحضر وأن النسبة الغالبة من الشباب في مختلف األعمار يعيشون في الريف، وسجلت االنـاث               

بينما أقل نسبة   % ٧٩,٣أعلى نسبة من المقيمين في الريف بلغت        ) ١٩-١٣(في الفئة العمرية    
% ٧٠,٨حيث بلغت   ) ٢٩-٢٠(ية  من الشباب المقيمن في الريف كانت للجنسين في الفئة العمر         

  . من االناث والذكور على التوالي% ٧٠,٩و 
  

 :الحالة الزواجية -٣
  

 التوزيع النسبي للشباب حسب العمر والنوع والحالة الزواجية: ٣الجدول رقم 
 الحالة اناث ذكور

 الزواجية 20-29 13-19 20-29 13-19

98.5 46.1 89.8 27.3  اعزب

1.5 53.6 10.2 68.5  وجمتز

0.0 0.3 0.0 4.1  ارمل/مطلق

100.0 100.0 100.0 100.0  االجمالي
523 633 615 651  عدد الحاالت

  
عن انخفاض ظاهرة الزواج المبكر بصورة عامة بين أفراد عينة الشباب            ) ٣(يكشف الجدول   

ين  مع مالحظة أن الظاهرة أكثر شييوعا بين االناث منها بين الذكور حيث بلغت نسبة المتـزوج               
. فقط بين الذكور% ١,٥في حين بلغت النسبة % ١٠,٢بين االناث ) ١٩-١٣(في الفئة العمرية  

) ٢٩-٢٠(بين الذكور في الفئة العمريـة       % ٤٦,١والملفت لالنتباه ارتفاع نسبة العزوبية إلى       
أمـر متوقـع فـي      % ٦٨,٥سنة، ويعتبر ارتفاع نسبة المتزوجات في نفس الفئة العمرية إلى           

ويظهر من الجدول وجود حاالت طالق أو ترمل بين الشباب في الفئة العمريـة              . اليمنيالمجتمع  
  . فقط بين اآلناث% ٠,٣بين الذكور بينما بلغت % ٤,١حيث بلغت ) ٢٩-٢٠(
  

 :الحالة التعليمية -٤
أن هذا الجيل من الشباب يعكس إلى حد ما الصفات العامة للحالة            ) ٤(يبدو من الجدول رقم     

التعليمية للمجتمع اليمني الذي يعاني من تدني الخصائص التعليمية والتفاوت الشديد في فـرص              
يظهر من الجدول أن نسبة األميـات والمتحـررات مـن األميـة             . التعليم للنوع ولصالح الذكور   



  ٨

سـنة، وبلغـت حـوالي      ) ١٩-١٣(بين االناث في فئة العمـر       % ٦٧,٦لغت حوالي   مرتفعة ب 
أما النسب المقابلـة بـين الـذكور فإنهـا          . سنة) ٢٩-٢٠(بين االناث في فئة العمر      % ٦٥,١

وبالمثل يالحظ أن نصيب االناث أقل من       %. ٢٠,٧و% ٣٦,٤منخفضة حيث بلغت على التوالي      
متوسط أو أعلى حيث يالحظ أن نسبة الحاصلين على         الذكور في الحصول على مستوى تعليمي       
بينما ترتفع النسبة بين الذكور     %  ١٥,٣و  % ٢٤,٠تعليم نظامي قبل الثانوي بلغت بين االناث        

. سـنة علـى التـوالي     ) ٢٩-٢٠(سنة و ) ١٩-١٣(في فئتي العمر    % ٣٠,٣و  % ٥٠,٩إلى  
ثانوي وجامعي حيث بلغـت     وبالرغم من حدوث تحسن طفيف بين االناث الحاصالت على تعليم           

سنة فإن النـسبة المقابلـة للـذكور بلغـت          ) ٢٩-٢٠(في فئة العمر    % ١٨,٥نسبتهن حوالي   
٤٩,٠ .%  
  

 يع النسبي للشباب حسب العمر والنوع والحالة التعليميةزالتو: ٤الجدول رقم 

 اناث ذكور
 التعليمي المستوى 20-29 13-19 20-29 13-19

8.7 9.5 32.8 48.7  ميها/امي

27.7 11.2 34.8 16.4  يقرأ ويكتب

50.1 26.7 23.8 13.0  اساسي

0.8 3.6 0.2 2.3  دبلوم قبل الثانوي

11.9 26.1 8.0 15.5  ثانوي

0.0 8.7 0.3 1.1  دبلوم بعد الثانوي

0.8 14.2 0.0 2.9  جامعي

100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

519 633 609 645  عدد الحاالت

  
 :عمليةالحالة ال -٥

تشير الحالة العملية هنا إلى من يعمل أو متعطل أو خارج قوة العمل، ويتضح من الجـدول                 
% ٤,٧وجود حاالت عمل بين الشباب في أعمار مبكرة وبنسبة مححدودة بين االناث بلغـت              

ونسبة المشتغلين في   . سنة) ١٩-١٣(في فئة العمر    % ١٩,٧ومرتفعة بين الذكور وبلغت     
فقـط بـين    % ١٢,٧بين الذكور مقابـل     % ٦٠,١سنة بلغت   ) ٢٩-٢٠(المرحلة العمرية   

ويظهر من الجدول أن الذكور يبحثون عن عمل أكثر من اآلناث حتى فـي األعمـار                . اإلناث



  ٩

المبكرة، وأن العمل المنزلي من مسؤولية المرأة حيث أن النسبة الغالبة من اإلناث ربة بيت               
-٢٠(في فئة العمـر     % ٧٧,٩سنة و ) ١٩-١٣(في فئة العمر    % ٥٨,٣حيث بلغت النسبة    

سنة خارج قوة   ) ١٩-١٣(والمالحظ من الجدول أن غالبية الذكور في فئة العمر          . سنة) ٢٩
  %. ٦٥,٥العمل حيث بلغت نسبتهم 

  
  التوزيع النسبي للشباب حسب العمر والنوع والحالة: ٥الجدول رقم 

 الحالة اناث  ورذك

 العملية 20-29 13-19 20-29 13-19

19.7 60.1 4.7 12.7  تعمل/يعمل

13.0 22.0 2.3 2.8  متعطلة/متعطل

  58.3 77.9  ربة بيت

65.5 17.5 34.7 6.6  آخر/غير نشط

100.0 100.0 100.0 100.0  االجمالي
524 636 614 651  عدد الحاالت

  
 
   معارف واتجاهات الشباب نحو بعض القضايا السكانية وعمل المرأة-ثانياً
 :ت السكانية من وجهة نظر الشبابأهم المشكال -١

 ١١عن أنواع المشكالت السكانية في المجتمـع اليمنـي وعـدده            ) ٦(يكشف الجدول رقم    
مشكلة، ويبين الجدول  ترتيب هذه المشكالت حسب ترتيب درجة أهميتهـا مـن وجهـة نظـر                  

أهميـة  ويالحظ من الجدول وجود أختالف كبير بين الذكور واالناث في ترتيب درجـة              . الشباب
  . بعض المشكالت الهامة

يرى الذكور من الشباب أن هناك خمس مشكالت، وهي حسب درجة أهميتها مـن وجهـة                
  :نظرهم كما يلي

  
ــسكان  ــم ال حج

 الكبير
المـــــشاكل  البطالة

 االقتصادية
المـــــشاكل المشاكل التعليمية

 االجتماعية
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  : أما ترتيب االناث كما يلي

المـــــشاكل 
 االجتماعية

المـــــشاكل 
 قتصاديةاال

ــسكان  المشاكل الصحية البطالة ــم ال حج
 الكبير

  
ومن الواضح أن اإلناث وضعن المشكلة التعليمة في المرتبة األولى وحجم السكان الكبير               

في المرتبة الخامسة بينما الذكور وضعو مشكلة الحجم الكبير للـسكان فـي المرتبـة األولـى                 
تحظى المشكالت األخرى بإهتمام الشباب مثل البئـة        ولم  . والمشكلة التعليمة في المرتبة الرابعة    

 عند االناث، وعدم التوازن بـين حجـم         ١١ عند الذكور والمرتبة     ١٠التي صنفت في المرتبة       
  . عند الذكو١٠ عند االناث والمرتبة ١١السكان واالمكانيات حصلت على مرتبة 

  
  

  
  

 باب حسب النوعهم المشكالت السكانية من وجهة نظر الشأ )٦(الجدول رقم 

 االناث ذكور

الترتيب  النسبة الترتيب النسبة

  
  نوع المشكلة  

1 51.0 5 29.0  حجم السكان كبير) ١

4 25.8 1 46.3  مشاكل تعليمية) ٢

5 19.3 8 19.7  مشاكل اجتماعية) ٣

3 40.7 2 43.1  مشاكل اقتصادية) ٤

10 8.2 11 2.1 مكانياتعدم التوازن بين حجم السكان واإل) ٥
11 4.6 10 6.0  مشاكل بيئية) ٦

6 16.7 4 37.4  مشاكل صحية) ٧

2 48.1 3 41.3  بطالة) ٨

7 16.1 6 27.2  قصور في الخدمات) ٩

8 12.6 9 11.9  مشاكل سكن) ١٠

9 11.3 7 21.9  شحة الموارد المائية) ١١
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 :آراء الشباب حول الحجم المناسب لألسرة -٢

  
  باب حول حجم األسرة المناسباتجاهات الش) ٧(جدول 

 حجم االسرة أنثى ذكر

18.5 14.3  الكبيرة

24.2 29.4  الصغيرة

56.2 53.2  المتوسطة

1.2 3.2  لم يحدد موقف

100.0 100.0  المجموع

  
أن النسبة الغالبة من الشباب مـن الجنـسين يفـضلون الحجـم     ) ٧(يظهر من الجدول    

،  وتأتي األسـرة  %٥٣,٢ونسبة االناث % ٥٦,٢ المتوسط لألسرة حيث مثلت نسبة الذكور   
، واحتلـت   %٢٩,٤بين الذكور وبنسبة    % ٢٤,٢صغيرة الحجم في المرتبة الثانية وبنسبة       

  .األسرة كبيرة الحجم المرتبة األخيرة بين الشباب من الجنسين
  
اتجاهات الشباب حول عدد أفراد األسرة المناسب ) ٨(جدول 

 الشباب 
 المفضل سرةحجم األ اناث ذكور

15.9 14.8  فرادأ ٥اقل من 

50.9 52.5  ٧لى إ ٥من 

33.2 32.8  كثرإثمانية ف

100.0 100.0  المجوع

7.4 7.3  المتوسط

1110.0 1212.0  عدد الحاالت

  
أن  مفاهيم الشباب لعدد أفراد األسرة المناسب يختلف عن مفهـومهم            ) ٨(يبدو من الجدول    

هذا الجدول أن النسبة الغالبة تفضل أن يكـون عـدد أفـراد             لحجم األسرة حيث يالحظ من      
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بين الذكور، وتحتل األسـرة     % ٥٠,٩بين اإلناث و    % ٥٢,٥ أفراد وبنسبة    ٧ إلى   ٥األسرة  
بـين اإلنـاث    % ٣٢,٨التي عددها ثمانية أفراد في المرتبة الثانية عند الـشباب وبنـسبة             

 خمسة جاءت في المرتبة األخير بين       بين الذكور بينما األسرة التي عددها أقل من       % ٣٣,٢و
ويبدو من الجدول أن متوسط عدد أفراد األسرة المرغوب وصل إلـى            . الشباب من الجنسين  

 فرد بين الذكور، وهو كما يبدو مـن الجـدول الـسابق             ٧,٤ فرد بين اإلناث وحوالس      ٧,٣
 نحـو تكـوين   والمثير لإلنتباه أن اتجاهات الشباب. يعادل مفهومهم لحجم األسرة المتوسطة   

األسرة في المستقبل ال يتناسب مع اتجاهات السياسات السكانية لخفض الخصوبة، وتتخطى            
 فرد حـسب نتـائج تعـداد        ٦,٨متوسط الحجم الفعلي لالسرة في الوقت الحاضر حيث بلغ          

  .م٢٠٠٤
  
 
  تفضيالت الشباب من الجنسين لمجاالت عمل المرأة -٣

  
 مل المرأةالت عاتفضيالت الشباب لمج: ٩لجدول رقم 

 التفضيل  انثى ذآر
 في مجال التعليم 62.3 63.4
 في مجال الصحة 46.6 41.4
  تربية الحيوانات-في الحقل  16.3 9.4
 في المنزل 39.9 50.7
 يةئفي المجاالت النسا 16.5 27.8
 في السياسة 0.2 0.3
 في أي مجال 12.7 4.4

  
لشباب من الجنسين يفضل أن تعمل المرأة       أن النسبة الغالبة من ا    ) ٩(يتضح من الجدول      

بين الذكور، ويحتـل مجـال الـصحة        % ٦٣,٤بين االناث و  % ٦٢,٣في مجال التعليم وبنسبة     
بينما تحتل الثالثة من وجهة نظر الـذكور        % ٤٦,٦المرتبة الثانية من وجهة نظر اإلناث بنسبة        

بينمـا  % ٣٩,٩االناث بنـسبة    ، وفي المرتبة الثالثة يأتي العمل في المنزل عند          %٥٠,٧بنسبة  
وحصلت مجاالت العمـل النـسائية المرتبـة        %. ٥٠,٧تحتل المرتبة الثانية عند الذكور بنسبة       

. بـين الـذكور   % ٢٧,٨بين اإلناث وبنسبة    % ١٦,٥الرابعة عند الشباب من الجنسين وبنسبة       
باب مـن   وحصلت مجال العمل في السياسة المرتبة األخيرة وبنسب متدنية للغايـة بـين الـش              

  .الجنسين
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