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 المحويت محافظة في العام بالتعليم الفتيات التحاق معوقات
 طاهر محمد عمر األهدل/ د

 التربية المساعد أصولأستاذ 

 اليمن -جامعة صنعاء  –كلية التربية 

 :ملخصال
هدددددلدراسةلإسىدددددد اعةددددددتااقلاددددددلالتعلدددددداراسةاقددددددا اسةفاددددددا ا دددددداةات   اسةتددددددا اعلعس دددددد ا اددددددد القاد دددددد ا

عةاققادددددددااتةدددددددنهاسىدددددددامللراسةلددددددد ل اسةع دددددددف اسةلىدددددددق  اع  قدددددددراسةلقعيدددددددرا اة للعإيددددددد اسة ل  ددددددد  ا
ددددد022لعسللددددداا يشدددددعس   اسىدددددا ا  اي دددددتايا ددددد ا  لدددددلسإناسةو ددددداراعسةلدددددلسإناسةلما  ددددد اعلت لددددد ااا(الت ل 

قددددااألددددا اات دددد  ااالتعلددددارايلاددددل أناه دددداناددددد الددددلاإيارااشدددد ا  اسةددددإ   اسةلقعيددددر اعاع دددد راعةددددتا
غ ددددداباسة ددددد  اعاباسةلإسددددددااسة دددددق  ادددددد اسةلدددددلسإن اغ ددددداكاسةلتعلددددداراسةات  ل ددددد دددددد القدددددللالااسةفادددددا  ا

سةلتعلددددددددددارااا الدددددددددداااددددددددددإللاسرو  دددددددددد اسةللإىدددددددددد  اع قدددددددددد اسةا لادددددددددد سر عاودددددددددداناسةللإىدددددددددد اعسةل الدددددددددد  ا
لشدددددددا  اعايدددددددل الاا تددددددد اسرهدددددد اة فا ددددددداراعالتاإضددددددد اسةات ددددددد  اسةلمددددددا   اعاق ددددددد اسةددددددعي  اكاسال الاي دددددد 
اشدددددداإاسة  اةدددددد اودددددداناسةلات لددددددار اس عااإافدددددداياا دددددداةاااسةلت شدددددد  اكسةلتعلدددددداراساللا ددددددال  ااثدددددد اسرىددددددإ  

اسةلتعلدددددداراسة غإسد دددددد عأماددددددإ سااي دددددد اسرىددددددإ ايددددددنااددددددعداإاأ ددددددعإاسةلعس دددددد راعلا   دددددداراسةلإسىدددددد  عا
ا   ا علاسةلىاد اسةلما إاسةلقال  ا اعا تلاسةل ا لايناسةللإى اما  ا
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Abstract 

The study aimed to identify the obstacles which obstruct girl joining 

education and its progress in Al- Mahweet governorate in republic of Yemen. 

To achieve this aim; I adopted the descriptive methodology, by distributing a 

questionnaire on a sample of (200) principals, vice principals, and teachers of 

girl’s schools in provinces :( Shebam, Alrojm, Al- Mahweet). 

The study reached to many obstacles that obstruct girl education, the most 

important is the educational obstacles as; Absence of health utilities at 

schools, connection between schools and society, weakness of school 

buildings, equipment shortage.  Then, the social obstacles as (lack of 

consciousness, objecting co-education, family do not follow up their girl, and 

family problems. Later, the economical obstacles, life costs increasing, spared 

of jobless educated girls, and family disability to offer transportations and 

studying demands Finally, the geographical obstacles, especially schools are 

far from houses, and probable risks of the long distance.     
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 :  اإلطار العام للدراسةأوًلا

 مقدمة: 
لنالدع اسةل الد اسرىاىد   اعهدعالدع ا لكدناأنااىدامل األس اة لىداعس اعسةتدلل اكلدااا  تلاسةات   العا

 كشددااادداإيسالتىىدداراسةات دد  ايالدد اأ لددااكا ددرالقا ددإ اعا لكددناأنااىددامل األس اة الاادد اسال الدداي  ا
 تاسةتكعإالد ل العناسن داإاعالمالداا دلإ اعأ لدااةتودرالعإ ساي تاأدإسلالناسة  قاراسال الاي  اسةت  ا اعي

دد اسةلقاد د اي دتاسىدالإسإاسةفددإع اا داه اسةدلعإاسةدتلاةتواد ال دداهإايدل اسةلىداعس ادد اسةققدع اسةلل  دد ا
ااعسةى اى   

 اعس اشاإاسةقإكاراسةاقإإي اعسةاقل اسةت ل اعسةا  عةع   ا5491عل ا لا  اسةقإباسةتاةل  اسةثا   ا
نااع دد اراسرلدد اسةلاقددل اسةما دد ا ققددع اسن ىدداناددد اسةات دد  اعسةمددللاراسة ددق  اعسال الاي دد  اعس يدد 

ع لددعإا تددناسة  إيدداراسةت ل دد الثدد اسةات دد  اكاىدداثلاإ اع  إيدد اإأناسةلددالاسة شددإلاسةادد ا ت ددرالددنا
ناسةلعلادد اسةات   اسةعىا  اسرىاى  اةقإسناسةل ال اد الضلاإاسةاقل اعسةا ل  اسةشال   اولأراسةتلالال

سةادد األراوددلعإهااعةددتا يددال اا او دد الوددلأاا ددادتاسةفددإ اسةات  ل دد  اعلدداااددإا  ا دد الددناى اىدداراعس  ددإس سر
 ,Arnaud Chevalier اناد دداراع  قدداراسةل الدد اسةلما فدد  سنل ددالاي ددتاسةات دد  الددناسة  ىدداناعلدد

ا(4 - 2 ,2003

يدا اا%01عةدتاا5411يا اا%99ع فت ااأثاإاا ناسة لعل اس مفنالتللاسرل  اد اسةتاة النا
ةددتاقددعسة اا5442  اة ددناهددتساسة  دداتاةدد اااققدداا قددلإالاددعس ناددد ا ل دد اسةو ددلسن ا0229يددا اا%51عس 

ل اددعناإسشددلاا162 اه ددنايددناسىددالإسإاسةافدداعراودداناسة  ىددانهاقاددإا قاضددناسةتدداة اسةاددع الددااا يددلايددنا
لمدعلاسةللإىد  اشدك راسةفا دارال اعنا ف اةد ااالك دعسالدناا551أل  اشك راسة ىا اث ث اهتساسةتلل اع

ا( The Columbia Encyclopedia, 2008, 2 ا 11%

الدددناسةاقدددإإا تدددلاسةات ددد  ا قضدددا ااسالهالدددا ادقدددلاودددلأ اسةتإب ددد  اعل لدددااسةددد لناألددداا اة ىددد  اة ل ددداإ
ددااألالددراسةادد اسةلىدداق  اسةع   دد اسر  لدد اعل ددا  اسالىدداتلاإ اسإافددايالددناسةددإغ اعي ددت اة ات دد  اقلاثدد ا  ل 

اسةقددالاي  دد اكددانالددااي ددتا0221اىدد  اأضددتا اىددا اعةددتسةتدداة اسةتإبدد ااددد ا دداةات   اسالةاقددا االرلتددل
ل ادددانا فددد اللدددناهددد ادددد اىدددناسةلإسىددد اغادددإال اققددداناا6ه ددداناأ ثدددإالدددنا سلاالددداادإ ددد  ا5412اىددد  

ب ددعايددللاعالددناسر فددالاسةددتاناا اققددعنا دداةات   اسرىاىدد اااىددإبعنال دد  اا%02 دداةات    اكلددااأنا ىدد  ا
لدددنال لدددعياا%01ل ادددعنا ىدددل او ىددد  اا192ل ادددعناشدددم الدددناأ ددد اا(41 ا0251رلادددانايدددا اس

ددااا91-ا51سةىددكان اعب غددرا ىدد  اسة ىددا اسرل دداراسة ادد اااددإسعتاأيلدداإهناوددانا  ا سةىدد اغ  ا%62يال 
ا ( 0259
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دددااا دددعإ ساه ددداناأناسةاإبع ددد اسنق دددا سراوا دددردددد اسةددد لن اعاا سةات ددد  اسةتدددا اادددد اأقدددلإالدددلال قع  
ااقددلل ااعقققددرا 5441يددا ال ددلاسىددالإراسةا عيإيدد اسةادد اسةلشدداإي ايددناك دداا اسةات دد  اسرىاىدد اما دد 
ا لددددنايددددللاسةل اققددددانا دددداةات   اسرىاىدددد ااسالةاقددددا ا دددداةات   هاعتاسإافدددد ا ىددددباسإافدددداياقاددددإالددددناعسضددددق 

-6 اسةتلإيد الدناسر فدالادد اسةف د ا%11 او ىد  ا0221/0221ساعا لادت ايدا ا(اا لات ا615 514 9 
 لتدللا لدعاا%4 51و يدال الدلإهااا 0250/0251ساعا لات ايدا ا(اا لات ا114 492 9 عةتاا(اى   59

(ال اددعنا111 615 6عع دد اع لدداة اسةل اققددانا دداةات   اسرىاىدد اعسةثددا علاعةددتا  ا%9 1ىدد علااو ددعا
وددانااعرافدااة لتدداااإاسةلعة د الادل  ا ا اه ددنايدناسىددالإسإاسةا سلالتدللاسالةاقددا اعدق دالددا اةدباع اة د  اعا

 اددد ا%66قادإاو غدرا ىدد  اسةل اققدانا داةات   اسرىاىد الدناسةدتكعإااهسة  ىداناعبداناسةإيدااعسةقضدإ
 ا%04 اع ىد  اسن داإا%15 اعدد اسةات د  اسةثدا علاو غدرا ىد  اسةدتكعإا%19قاناو غرا ى  اسن اإا

   اددد القاودد الددناع لدداة اسةل اققددانا دداةات ا%11عاقددلإا ىدد  اسىددا تاباسةددتكعإاعسن دداإاددد اسةإيددااودددا
ع سإ اسةاإب ددددد اعسةات ددددد   اها01-52 ا0259سةل  دددددناسري دددددتاةام ددددد  اسةات ددددد   ادددددد اسةقضدددددإ ا ا61%

ا (11-10 ا0250

أضدااعةدتاا ل د اللدناهد ادد اىدناسةلإسىد اغادإال اققدانا داةات    اعه اناأ ثإالنال ادع  ا فد 
ت   اسرىاى الو اأنااو غعساع  را ى  اسةلاىإبانالناسةااعتاهتةناسر فالاسةتلاااىإبعنالناسةللسإن

ا الدناع لداة اسةل اققدان اللددااااىدوبادد ااغت د اسرل د ا ت ا دإا لدا اىدد ع  اا%15سة دااسةمدالناعةدت
ى  اا51لناسةىكاناد اسةف  اسةتلإي اا%91ل اعناأل ا شك عناا6 6دأيلسلاسرلااناا  اعةتاقعسة ا

ا( ا0251 ا سة لا اسةلإك لاةإلق ا  ا%61اعب غرا ى  اسن اإادأ ثإ 

اسةلددل اعاققاددااة  ل دد اة ات دد  (الس دداإ اوددإي ناسة ل  دد الددناسةددلعلاسةادد اسةا لددراعاتددلاسة للعإيدد 
سةتلد ااسةا فات د ام الداادد اعبا درا 0251ايدا ا ق علاسة  ىان"اواناسةفإ ا"ا ادتاأهلد الناسةمالن
اعلددناىاىدد  سراسةات دد  الإق دد اددد اة ددتكعإا%522القاودد ا%42اعةددتاسن دداإاسةاقددا التددللاإددد اي ددت
سةل  ددنا اسةلددل  اهددلسااققادداايددنا تاددل اسةدد لنا ددأنا    دداااوددلعالتددلالراسالةاقددا اي ددتاسال دد يامدد ل

اا (0259سري تاةام   اسةات    ا

عناسإافددايالتددللاسرل دد اودداناسن دداإاعاددل  ا ىددباسةاقدداللنا دداةات   التشددإسناي ددتاضددتااا ل دد ا
ىاىددد اناةضدددتاالىددداهلالنادددد ااققادددااسةا ل ددد اأاناسةلدددعسإلاسة شدددإي اسة ىدددع  ادددد اسةل الددد  اعهلدددااىدددو 

سةل الت   اعتةنا قعلا اةضإعإ اعةتاسةاإكا اعسالهالدا اوعضدتلناسةات  لد  اعسامداتاسن دإس سراعسةادلسواإا
إاعاسة قددس  ددإس اعإب دد ا اقا ا دداراسةفا ددار اعاعا عيددل اا سة  لدد اةاقىددانالتددلالراسةاقددا اسةفاددا ا دداةات   

 تع اراسةا ااقعلالعناسةاقاللنا داةات   اأعااىدإبلنال د  اعم ف داراهدت اسرى اباعسةعسةلإسىاراقعلا
اسرى اباعسةلقاإقاراة قلال لا 
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ق ددا    اهددلدراعةددتااق ادد ا عةددتةنهادقددلاأ إيددراسةتلاددلالددناسةلإسىددار ا تضددلاالإسىددارااق ا  دد اعس 
 ال ددد  اكددد الدددنا  اسةعضدد اسةات  لددد اةإل ددداإاعسةتعسلددد اسةلدددتثإ اد ددد  اعىدددو اات يددد اات ددد  اسةفا دددار اكلإسىددد

( اع تضلااسآلمإالإسىارالالس    اكلإسى ا سةشإي  اUNICEF,2005 (اع0222 ا(اع هاش 5441
يددددناا(5446  ال ددددإاقلإسىدددد ا سةعاددددد القاد دددد اشددددوع  اافاددددا (اسةادددد اا اعةددددراسةعضدددد اسةات  لدددد اة 5441

 ا ااتدد لا ددأىدد اباسةاىددإبا لايددنا(0225 اسةت ىددا  لإسىدد ا عاا دد تا  ا لا دد لسةو ددارالتعلدداراات دد  ا
لإسىدد ا سةشدداتة  اعااأىدد اباسةاىددإباددد اسةتددلانا لقاد دد اعب ايددن(ا0220علإسىدد ا سةقددعث اعنمددإعن ا

 القددعسنلإسىدد ا عاا لتعلدداراسةاقددا اسةفا ددارا دداةات   اددد اسةل ددا ااسةىدداق   ا لقاد دد ااتدد ايددن(ا0250
سةتعسلدددد اسةل الت دددد ايددددنا(ا0259لإسىدددد ا  دددد ت اعاا ددددتل  اأىدددد اباسةاىددددإبا لقاد دددد ايددددنا(0221

اسةلتل  اعةتاسةاىإبا لقاد  ا  تا  

دددد القاد ددد اسةتدددا اعلعس ددد ا ا ددداةات   اارا دددعادددأا اسةلإسىددد اسةقاة ددد اةاقلادددلالتعلددداراسةاقدددا اسةفا
ا تسرا و تد اسةلقعير اكع لااة اا  اق لاالناسةلإسىاراسةىا ق  اقىباي  اسة اقإ اعة ع لداالقاد د

ارا تع  اعا تلاسةلىاد اواناسةللإى اعسةىكناةنالنتعلااا   اينااكواإ  اعاشاراىكا  اعيإ ا و   
ا ا ل ابىإااسةاقا اسةفا ارا اةات   اعسةااىوباد اال  ا ىباللاعلماع ا

ا اةفا ار اعس مفانا ى  الشداإك اسن داإادد اسةادلإينهاعتاو دعاسةما  ااإا  اوتةن ال  اسةللسإن
للإىدد او ددار ا(ا99  اعللإىدد او ددان(ا16 ال لددااللإىدد  (ا621 سةلقعيددرالقاد دد اددد اسةلددلسإنايددلل
دا(ا1111 سةلت لدانااسة  ىدان اعب دعايدللالدنالمدا  ادالدااسةات   اللإى (ا169 ع و غدرااعلت لد  الت ل 

اسةلقعيددرالقاد دد اةلددلسإناسنق ددا  اسةاقإيددإام  دد (اتكددعإا %16(القاودد ا %59 ا ىدد  اسن دداإ
(اا لادددددتسا111 505  ددددداةات   اسرىاىددددد اااناققدددددل ةعب دددددعايدددددللاس( ا1ا  0251-0259اسةلإسىددددد اة تددددا 
 اةات   اسةثا علاااناققل ةيللاستكعإ اعب عاا%62لقاو ا ا%92او ى  اع اإا(594 12  ال ل اعا لات 

سةل  دناسري دتاتكدعإ ا ا%69لقاود ا ا%16او ىد  اع داإا(619 1  اة  ااع اة   الد ل اا(111 51 
اا( 501-552 ا0259ةام   اسةات    ا

 مشكلة الدراسة:
 اسآلا وا ا لكنااقلالالشك  اسةلإسى اد اسةاىاتلاسةإ  ناعب ا اي تالااى

 ددداةات   اسةتدددا اعلعس ددد ا ادددد القاد ددد اسةلقعيدددراا دددارلدددااسةلتعلددداراسةاددد ااقدددعلالعناسةاقدددا اسةفا
ا؟ا اة للعإي اسة ل   

 اسآلا  عيافإيال  اسةاىاتالرا

 لقاد  اسةلقعير؟ا اةات   اسةتا اد ا ار الاي  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةفالااسةلتعلاراسال -5

  اةات   اسةتا اد القاد  اسةلقعير؟اا ارلااسةلتعلاراساللا ال  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةف -0
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  اةات   اسةتا اد القاد  اسةلقعير؟اا ارلااسةلتعلاراسة غإسد  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةف -1

 لقاد  اسةلقعير؟ا اةات   اسةتا اد ا ارلااسةلتعلاراسةات  ل  اسةا ااقعلالعناسةاقا اسةفا -9

دإسلاسةتا  اا ا التعلاراسةاقا اسةفاا ا داةات   اأاسىا ا اراه ااع لادإع اتسرالالة اعق ا   اوان -1
 سةتا اات  اةلاغاإسرا سةللاإي  اسة  ن اسةلته  اسةقاة اسال الاي  ( 

 أهمية الدراسة:

اااد أهل  اسةلإسى اانل ااا

ماددددإ ا اهالددددا ا دددداةعالددددنالودددد اسةقكعلدددد  اع دددد اسر اددددد اسآل ددددأهل ددد العضددددعياات دددد  اسةفاددددا  اسةددددتلاق -5
ا عسةل  لاراسةلق    اعسنل  ل   اعسةلعة  

 القاد  اسةلقعيرد ا تناللاإياراا ت   د ا  ا إع اس الاي  اعسلا ال  اسةلإسى ااع إس  -0
 قىباي  اسة اقإ اسةىا ق  اسةلإسىاراق لاالناا  اة اع ا   ا و   اعه اوا  

دد ااسةلدتثإ اسةلما فد اسةتل  د ا اةتعسلد اسةلتإدد اعثدإس ادد اااسة  دإلاعسةلادلس   شدقالاسةلإسىد ااىل الل -1
ا اسةل الاسة ل   هاللااللا فالاسةلسإىاناعسة اقثاناعسةللالاناولتساسةفاا اات   

دد اعدد القاد د اسةلقعيدراسةقدإسإادد اع سإ اسةاإب د اعسةات د  اال د الامدت سلالسةلإسىد اسة اا  اافالاالل -9
 قددلالددنااا لددعااعبدداناسةقضددإاعسةإيددا اسةو ددارسةو دداناعاات دد  ااناوددىددلاسةف ددع اةإاسة  لدد اسامدداتاسةاددلسوا
اعي يلالناكفا  اسة  ا اسةات  ل  ا سةللإاسةاإبعلا

 أهداف الدراسة: 
اقلالاسةلتعلاراسال الاي  اعساللا ال  اعسة غإسد  اعسةات  ل  اسةا ااقدعلالعنااسةلإسى اعةتارهلد
سة شدداايددناسةفددإع اسنق ددا   اودداناعا  ةتددا اعلعس دد ا اددد القاد دد اسةلقعيددر دداةات   اسا ددارسةاقددا اسةفا
ااةلاغاإسرا سةللاإي  اسة  ن اسةلته  اسةقاة اسال الاي  ( أاسىا ا ار ادإسلاسةتا  اا ت 

 منهج الدراسة: 
لددنامدد لاسةلإسىدد اسة  إيدد اةاعضدد ااسةم ف دد اسة  إيدد ا اسىددامل اسة اقددإاسةلدد ل اسةع ددف اسةلىددق 

لددناا لقاد دد اسةلقعيددرسةتددا ا انإس الت لدد اسةات دد   دد االىاق ددا االس عسةلإسىدد اسةلا اددا سةف العضددعياات دد ة
  ا لانسةلتلناي تايا  ايشعس   ااسىا ا  م لاا وااا
 حدود الدراسة:

اقددعلاسةادد اا اعسة غإسد دد  دد ددال  اعسةات  لالسالعاسةقددلعلاسةلعضددعي  االتإددد اسةلتعلدداراسال الاي دد ا -5
اةات   اسةتا   اا ارلعناسةاقا اسةفا

 لت لعاسةات   اسةتا  سةقلعلاسة شإي اا -0
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اد اسة للعإي اسة ل    االقاد  اسةلقعيرسةقلعلاسة غإسد  اا -1
ا ا0256/اا0251الإسى سةتا اسةاد سةقلعلاسة ل   ااا اع إس اسةلإسى ا -9

 مصطلحات الدراسة:
 ايدناكدتساا دإد ا"يدااا تع  اد قالعسةفت ايا اعالتعلار اعاايعس اسةتا ااع لت ا معوقات:أا ا

  (111 5416 سةل  ل "اعث   اعأمإ اي   اعيعس ااسةلهإااشعسغ  

ا  دددد ددددال  اعسةات  لالسالعاع تددددإ اسة اقددددإاسةلتعلدددداراع إس   دددداا أ لددددااسةلعس دددد اعسةشددددعسغ اسال الاي دددد ا
ا اةات   اسةتا اسةلااتاعسةلكفعلاةلن اارسةإيف ارا اقعلالعناسةاقا اسةفاسةا ااعسة غإسد  
دااراسةو دراامدلإراعل تدرالدناسة تدبالد اسة دو اناعافادتاافا  دااسةو دراداادراعسة لد ااالفتاة:ب. 
اسةىدددا ت اىدددنال ددد  اادادددا الدددناةغع ددداااو دددتاةإل ددداإاسةتلدددإلااعسةاقىددد  ا( 164ا 5416 سةل  دددل ادا دددار
 اا (99 ا0221سةشإل  ا اكالإأ اسة عسجاعقات

عس ي ااة ةاقا ا للسإناسةات   اسةتا اد ا كعنايلإهاالاأ ثتفاا اع إس   اا أ لااك اسةع تإ اسة اقإا
اى   ا(51-6 سةف  اسةتلإي اد ااسة للعإي اسة ل    اعسةلالث 

الإسقدد اددد اسة  ددال اسةات دد  اددد اسةغاةددباددد اع قدد اسن دداإاات دد  الددناهددعا دد  اج. تعليييم الفتيياة:ا
سةقعث  ا ى  ا(ا51-6 د اا  سةلالثاسةات   اةلتساسةلقاو  اسةتلإي اسةف  اعد اسةتا ا اةات   القلل اات  ل  
الإسقدد اعددد اسة  ددال اعغاددإاسة  ددال اسةات دد  اع شددل اأيدد  ادلددعاسةلددإأ اأعاسن دداإاات دد  ا األددا(1ا 5444
ا (9ا 0222هاش  ا الما ف ايلإي 

ا(51-6 دد اسةف د اسةتلإيد اا اقداا د اسة   د الدناسةدتكعإاعسن داإاا  دال  اات   ااالتعليم العامد. 
ددد اسة للعإيدد اا اعهددعاات دد  ايددا اعلعقددلاة ل دد اسةا لاددتسرىاىدد سةات دد  اإق دد الالددإق اانااع ضدد  اىدد  

ا سةتدا الاسةثدا عااسةات د  إق د العاا ىد عسرا4 اعهعاعة سل  اع قو اسةا لاتالدناىدناسةىالىد  اعللاد اسة ل   
اي ل اعألو  اعةتالىلانا تلاسرىاى  اعيا عيالناسة ااسةثا  اثا علااى عسرا1عللا ا
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 ةبقاب النظري والدراسات الساألدثانياا: 
 األدب النظري: أ(

اع شل اسةلقاعإاسآلا  ا

 :أهمية تعليم الفتاة (1

سةلدعس ناما د  اا ف د اكد العلاسةتداة االناققع اسن ىانايال  اعقق ااالناققع ا تلاسةات   اقق اا
ا رنااددأثاإااهكواددإ هل دد اأاات دد  اسةفاددا ااةلعس  الدداالددناسةددتكعإاعسن دداإاي ددتاقددلاىددعس  اع كاىددباإسةلتا دد

لثدد اا  دد  اا مددإ األ دداالرااعةددت ادداجاىددلا اددد اسةتلدد اعسناا دداع اشم دداالااعلددلإالااسةل اشددإ اددد اسن
تااشاإا تناعاهعقىناسةا ش  اعالا  اوا  ال  ة  ااىايلاي تاسة  اتاد اسةق ا اوع فلاا لاي ىإ اسر

ىددإ اععيالدداا للاللدداال اا  دد  اسر اعلددا دداو اوددانالىدداع ااات دد  اسرسالإا دداااسناعةددتاسةلإسىدداراسةت ل دد 
قددلاق ددعلاأعهددتساا و ددا اعسىددالإسإه اددد الإسىددال و ددا  اعبدداناهددتساسةلىدداع اع  دداتاسرعةاالاا قددعاسرتاعلىدد

ةددتساع ددبااه ادداجاسةل الدد اعكفا ادد اعلإ دد ااقضددإ ععلددناثدد اودداناهددتساسةلىدداع اع يددال اا سةلددلإاسةاإبددعلا
ىع ااعةتاتةنا تلقعسلاىعس اسا لراد اك اسة إع اعسرسةات   اعسةاأها ااسةفاا اعةتسةاأ الاي تاقا  ا

ااسآلا   اة ى  اة فاا اد اسةات   اا هل أاعاا م ا اعاس افرا أناا عناإب اوارأسةتل ا

اوعس  االااعسةق ا اققعللاايناسةلدايالنا لك لاو  ةفاا النالتإد اسةققع اعسةعس  ارس لكناات   ا  5
ا وتةناةعيالاا اا  

 ىاى اد اسةل  ل أةلااةلاالنالعإاا ل   قضا اي تاسرةقلاسةق علاسة ا ت اأاات   اسةفاا  لث ا  0
للاا ىل اي الااا دض أل  اعدلللااي تا قعا ى كف اسةات   اة فاا اسةلى ل التإد اسة  ع اسن  1

 ل الش اسة  ع اعسالىافال ال لا 
ه اد القاإب اتةناسر  اهعاسةت  إاسةقاعلاراه لك لاالناسةمإعجالنا فااسة ل اعسةفقإاعسةلإن  9

عسةتلااتللاولعإ اعةتاقفظاسةوا  اسةى  ل اة ىإ اعقلااالاالناسةلشك راسال الاي  اسةلتإل اا ك  
  ام ل  اأااعا فالاعسىاغ ةل اس الاي  اكتلاة اسر

نا قا هاا ال  اسةلتإد اراه ااجا علهاا اةلتإد اعسةقلإ اعسةللاإ اسة  ل اد ال الاسةت  اعسةتل اعسن  1
   شك ايا د اققلااعقىباو ال عإاد اكفا  اسةل ال ااسل عإ اا تلعسةللاإ االا

ناسىاثلاإاسةلعسإلاسة شإي ا قللالعل اعتاعاه  اتايل   اسةا ل  علناسةلشاإك اسةفاي  اد االا لك   6
ا  ثتاد اشاتاسةق ايارأعاأسةلعس ناتكإا

 ة في التعليم:فتاحق ال (2

اةدل ادقلاكا راسةلإأ ا ل اناعسةت عإاعسةف ىفاررسعاسةل التارااسما فراسة  إ اعةتاسةلإأ ا اما  
عكا دراا الناققلااد اسةات د  اعلدناسةلىداعس ا اةإ د اس الاي  دراعقإلا لناسةلااياس    اسةاع ا اانااا للل
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كددداناعاا نام س دد اسةل  دددناهددد الكا دد اسةلدددإأ عةلدددانا قعةدددعناسراكددانعاا سةلددإأ اسةلىدددق  اغاإلدد ادددد اسة لددد 
ةناكدانات اعكد(510 ا5416 اشد سوإاإبتد ا دلإسن ا سنأناا دعناوداناأناسةلإأ اا دباأاقعةعناسةفإ ىاعنا 

ود اعادعإإاكلاداياا كا دراادعألاعاقدإ الدناسةلادإسإاقادإادد اسة اه  د  الود اسنىد  هاقالاسةلإأ اسةتإب  
ا لات لناسر

عةقددلاكإل ددااو دد ااا"ةتالددالااتددا ةدد اكإسلادد اوع ددفلااع ىددا  اة لددإأ اققعللددااأثوددرااىدد  سناعقددانا ددا 
سةلاألددد ا اعا(001اا سة قدددإ ا"عةلدددنالثددد اسةدددتلاي دددالنا ددداةلتإع اتددداةتاا" اعلدددالا(12ااىدددإس سن ا"نل   

اهللاااتداةتلاالدعيدنا  دباسةت د  اا ثدت سةم اباسةلعقلاة تكإاعسرا لقالاإاسة وع  ااةآل اراسةقإن   اعسر
ا"االما   اا و  ا  تاهللااي   اعى   ( اد دعاكداناه دانادد اسةدل  ااشد  ا559اا  د "اعل اإبا ل  اي ل 

لدالا د تا اعانا ىألاسة يال ال د  اعسةلدإأ اكاةإ د ادد اتةدناسة  دباة  يدال أا اهللاا و  ت  اةت  اةدض الناسأ
عك لدد الىدد  ا ددا رالفددإل ا  دد غ اسة كددإ اافاددلا" ا  ددباسةت دد ادإيضدد اي ددتاكدد الىدد  اا"هللااي  دد اعىدد  

دقلاىدأةناا كا را ىا اسة قا  ا ىتاناعإس اسةت  اع   و  عاىا  ادالم اد اتةناسةإ الاعسة ا سالىاغإس 
اا د تاهللااي  د اعىد  الدالعاا ع تد اةلدنالعيدلسا لدناسةعلدراةد ت للناسأناام  اةلنا د   ااهللاالإىعا
ا( 14-11ا 0221  سةىاةعنا" لنايالاث إاو ارادألولناعأقىنااإباالناد  اسة   "

ناكاناس اعاا الاعسة ىا اد اقاا  باسةت  الناقاإاسةلولأى  اللاىاع اواناسةإ ناسنأم   اسةعا
 د ادد اسةشد  اعقادإاسرا ه اناسما  اد اسآلإس اقعلاسة  ف  اسةا ا قل ا  اسةت  اة  ىا العناسةإ ال

عاأ ىدا   اعسةا و ق دد اقادتااددإلالدااا فدد اتةدنالددنالةاد اشددإي اناة لدإأ اقددااسةات د  اة ت ددع اسنإددداه اقد سن
اد اات لالا لإي  ااىاع باسة  إا

سة دلعسراسةتلادلالدنالد اسةلاقدل اقلراسرعد اسةت إاسةإسهناق اراسةلإأ ا اهالا العة اكواإهاعتاي
 اإعلا  ددداا–اوعماإىدددر اعلاة ىدددكانسةلدددتالإاسةتددداةل اسراعلدددناتةدددناا لضدددا ااسةلدددإأ الق دددااعسةلدددتالإسر

لددد اةتددداةل ايدددنايقدددلاسرسةلدددتالإاسعاا 5411الكىددد كعا سةلدددتالإاسةتددداةل اة ىددد  اسةلعة ددد اة لدددإأ عاا 5419
 ا اعيددعإنا لعإ اسة   دد اسةلت  دد ا اةقضددا اي ددتاسةالاادد اضددلاسةلددإأ عاا 5412 اكعب لددا نا سةلاقددل اة لددإأ 

سةلدددتالإاعاا 5411ا  اإعبددد ا لددد اسةلاقدددل اة لدددإأ سةلدددتالإاسةتددداةل االىددداتإسناعاقدددع  ايقدددلاسرعاا 5419
ا 5446ا  كانا سةلعة اسةإس  اسةلت  ا اةلإأ 

ل الاثا اسرا لعإايللالناسةلعسثاااسةلعة  اتسراسة   ا اةلىأة اسال الاي  الث ااعةت انضاد ا
سالافال دددد اسةما دددد ا دددداةققع ا ا5419 ىددددانايددددا ايدددد ناسةتدددداةل اةققددددع اسنسن ا5491سةلاقددددل ايددددا ا

سةتلدددلاسةدددلعة اسةمدددا ا ددداةققع اساللا دددال  اعسال الاي ددد اعسةثقاد ددد ايدددا ا ا5410سةى اىددد  اة لدددإأ ايدددا ا
سافال دد اسةقضدددا اي دددتاكادددد اا 5461يدد ناسةمدددا ا اةقضدددا اي دددتاسةالاادد اضدددلاسةلدددإأ ايدددا ان اس5466

اا 5411اسىاإساا  ارا اإعب اة  لعنا اةلإأ ايا  ا5414اشكالاسةالاا اضلاسةلإأ ايا أ
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الددناسر فددالاعبدداناعسة ىددا اسةإ ددالاودداناسةافإيدداايددل اي ددتاعسةلعسثاددااأ ددلراا ددناسةلتاهددلسراةقددل
اا دادتاكفاةد امد لالدناسرعةع   اعي ا هااا  غ اسةا اسةقاىل اسةل االراأه اأقلات   سةااعأناسة  ىان 
اسةت ل دد اسةدلإ اراي ددتاعسةق دعلاعسةلل دد  اسةدع  ف اة اع  دد ا فىدلااسة ددإع اعادعداإاسةات  ل دد  اسةفدإ 

ااعس سةلىداعا دعنااسةىدعس  اي دتاعسةقضدإي اسةإيف د اسةل دا اادد اسةف ارا ل  الناسةات  ل  اسةلتىىاراد 
 اسةلل د ااسةادلإيباأ دعسيا ل د ادد اعكدتةناعسةلل د  اعسةاق د اسةتدا اسةات د  اد ا اةللإى اة ةاقا الكفعة 
ا (54 ا0221 اسةاإب  اع سإ 

سافال دد العة دد اتسرا دد  اا(55وددد سةا لددراادقددلا لدد اسةلاقددل ددد اسريضددعساسة للعإيدد اسة ل  دد اعكددعنا
شددكالاسةالاادد اضددلاسةلددإأ  اعكددتسالدداااات ددااأي ددتا ل دد اهللددااسافال دد اسةقضددا اأاا  ىددانل اشددإ ا ققددع اسن
ا (0ا 0221 اةف  اة ا ل  ا سةشإل هلس اسرأاعااي نالس اإعاوات   اسةفاا ال لاا

ققدع اسةا0225عاتل  اد ايدا اا5449ةتدا اا سة ل  دسة للعإيد ا لالىاعإا ادقلاأ فى اا عد اسةى 
سة ىدا اشدقا ااسةإ دالاعةلدنالدناسةققدع اعي دالنا"ا  ا اد هاعتا لإأ اي تالل اسةلىاعس ال اسةإ  سةتال اة

سةلعس  دددعنا لددد تل ا"عا (15ااسةلدددال  ا" اسةشدددإيت اعيددد  اي  ددد اسةقدددا عنا دددلدددناسةعس  دددارالدددااا ف ددد اعاع 
ددددددااا ف دددددد ا"عا (95ااسةلددددددال " لاىدددددداععناددددددد اسةققددددددع اعسةعس  دددددداراسةتالدددددد  سةات دددددد  اقددددددااة لددددددعس  انا ل ت 

عإلادد اسةلدال اهاعتاقدااسةات د  اة فادا 5440ةتدا ا اة اإب  اعسةات د  اقا عناسةتاسةاألإعاا (19ااسةلال  "سةلعة 
 ىدددا  اعااا لع  ددداا تادددلاسةلدددل  ادلدددعاقدددااسا شدددإي اسيا ددداإاسةات ددد  اعةدددتا ا دددباكع ددد اسىددداثلاإ ا" أ(اا(اسةفقدددإ 6 

 ل ددد اسةات ددد  ال دددا  ادددد ا"(ا1 ا اع دددا ادددد اسةلدددال "و دددا اسةشدددتبألشدددإعيااا ف ددد اسةلعةددد اعا ىدددإ اة ل ددد ا
ا" ا ف  اسةلعة لإسق  ا

ااةلىاعإاسةلعة اعلعس اناسةات   ادالااااااا سا لراى اى اسةلعة ا قعاسةاأ الاي دتااهسةلعة  اعسةا سلاالاعا ت 
 دداإاعيالدد اة لددإأ اددد ااسرلسإاعثدد إااسدااقددرقاددإاا لشدداإك اسة ىددا اددد اشدداتا ددعسق اسةق ددا اسال الاي دد 
ا ل دد اعات دد  اسة  دداإاسةاددا  اةددع سإ اسةاإب دد اعسةات دد  رع سإادد اسةات دد  اسةف دد اعسةات دد  اسةتدداة  اع لددا القددعاس

دااوات دد  اأكلدااإىدلراسةى اىداراعسالىدداإساا  اراسةات  ل د  اعاا (11 ا0221 ا سةشدإل  ددإلرالكع  دااما  
دااوات د  اسةفادا السمد اع سإ اعأا سةات   اسرىاى سةع    اةا عيإاىاإساا   اسالسةفاا اد ا دااما    شدأرال اي 

عسةددتلاالددل اعةددتااقىددانالتددلالراسةاقددا اسةفاددا ا اةلددلسإناعا عيددلاسةات دد  اا 0221 دد  ايددا سةاإب دد اعسةات
ىد اباعيعسلد اادل  اسةاقدا اأسالهالا ا اةلإسىاراعسة قدعإاقدعلااعةتضاد اعا عإب  ا اقا ا اراسةفا ار

عةع داراأعكأعةع د الدناا سةفا ارا اةات   اعاىإبلنال د  اعلقاعةد ا دإتالشدك  اات د  اسةفادا اكقضد  ايالد 
 دد قراهددت اسةلشددك  القددعإاسهالددا اسةل  لدداراسةلعة دد اعسةددلعلاأكلددااا سةا ل دد اسال الاي دد اعساللا ددال  

ا (4 ا0221 اسة ل ق اي لااقل  اسةلىايل  ا ع سإ اسةاإب  اعسةات   

ا
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 :في اليمن معوقات التحاق الفتاة بالتعليم (3
 معوقات اجتماعية: -أ

سةتدالسراه دانا تدناسةقد  اعااددإنا ةفاا ا اة ىد  اة فدإلاعسةل الد هل  اات   اسأاثوعرالناإغ اسةي تاعا
د ناعلعس د ا  اقاددإاادإ ا تددناأعة دا اسرلددعإاأالددا اسةاقدا اسةفا ددارا داةات   أااعسةاقاةادلاسةاد ااشددك ايا ق 

اىددنراسةفاددا اا دداع اتساعيا  ددااس الاي  دااما دد ا تددلامإع لددااعاا سةوادراهددعاسةلكدداناسةعقاددلاعسةل اىدباة فاددا 
ىاىدد اة فاددا اهددعاسةل دد لاناسةلددل اسرأتةددناا ىاىدد  اة قددإس  اعسة اا دد د كفدد اات  للددااسةل ددال اسرا سةتاشددإ 

ةدتسادات  للدااالا قددل ااهللدارادد ااإب دد اسة دغاإاعسةلشداإك اددد اسةتلد اسة إسيد اع  دباسةل ددا علىدايل اسر
ا ةفادا سات د  اىدإا أهل د اسر تدناضدتااعيد ااعةدتسةلتعلاراسال الاي د اعللاات  اا ي تاات   اسةو ان

 دعنا ا لد اعلدلااا (10 ا0221ا  سةلسة ا ىإلاعغ اباسةلي اسةلت علاةافكناسرسعاأا سة عسجاعسةل كإأعا
عيدل الدلإ اسةىد  اراي دتال داإس اتةدناسةا قد اللدااا شدأاي د ايدل اا مدإنىدإالدنالكداناعةدتايناا ق اسر

 دا اسةادلاعكثدإ اسة ىد اللداا قدعلاسآلعاا دناسةاد اا شدأايدناسإافدايا ىدباسةلعاأاسةإغ  اعسةتد ع ايدناسةات د   
تسالددااىدد قراسةفإ دد اعقاددتاا سةالدداعنا قددااسةفاددا اددد اسةات دد  اة دداةااسةددتكعإاةىددع اقدداةال اسةلاة دد اعةددت

علك راسةفاا الناسالةاقا ا اةات   التمإ ساعللاكوإاى لااة اااقل ا فىاالااسةتهاباعةدتاسةلدلسإناة دغإا
ا اي دلاا دناسة ق د اسةىدلاتاةلدنا االةاقدا ا داةات   اة ودإاو اللااإدنا تناسآل دا  ل  الااد اسة ا

ا (55 ا0221لاى  ا ا ى لناعيل اع علالت لاراعللسإناما  اوات  للن
 معوقات اقتصادية: -ب

غ ددا اعاقددع اق دداال اي ددتاسة إسيدد اعإيدد اسرا  ىددك عناددد اسةإيددااانناغاةو دد اسة ل اددألددناسةلت ددع ا
سةا عإاسةىا لا دأناسةفادا اهد اسةتلدعلاسةفقدإلاة تلد ادد ااسرلعإا عة اأتهاناأعسةتلا شك اد اا  عسةلاش 

الناسىا  اإاعلىا ل اسآلا سةققعلاسة إسي  اعل اوراسةإي   ا اد اسةتل اساللا اللاعاعداإاسةلت ش اولال 
داقدل اا دإسلهداأعكثدإ ااىدإ ةال  الم اسراس  إ ااهه اسةو ل أامإينالناعاسةتل او فىلاال اسآلأمإيناة تل ان
شدإس اان اكلدااعىإ اد ا  اهت اسة إع اسةلت ش  اات   اسةتكعإااقى  ااةلإلعله اساللا داللاسةلاعلد سر

سةلىا  لاراسةللإى  اعاعداإاسة فقاراسةلإسى  اسةاعل  او اعلعس ل اسةإىع اسةللإى  اسةإىل  اي دلا تدنا
 اا د اة فقدإاا دد اسةات د  و دا ل اعب داالناألدا اسىدالإسإاأشدك ايق د ا ةقدا او داالنا اةلدلسإناعىإاإغ اسر

ا( ا6ا 0221لاى  ا  اىإعسةتع اسةتلاات ش اا ناسر
 معوقات تعليمية: -جي 

سةفا ددارااسةاقددا ااددل  اددد ااددتثإاعغاإهددااعثقاد دد اعس الاي دد اسلا ددال  ايعسلدد اوع ددعلاسةاىدد   اعلدد 
اكادد اة غ د الادل االادلدع اعإ د نال اشدإايالد اسةات د  اكفدا  اادل  اأناعالاعسةاىدإب اعسةإىدعبا اةات   
اقددلاي ددتاعسةإيددااسةقضددإاددد اعس  اث ددااتكددعإ ساسةات دد  اىددناددد اسر فددالا ل دد ا ىدداعيباعالاسةدد لن اأ دد س 
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دداااادد ااعالاىددعس   اوددتةناعيددإا  ا سةلما فدد اساللا ددال  اسال الاي دد اسةلىدداع ارالددناة و ددا الا اد دد ادإ  
سايددل  اعهددعاىدد   ا59-6اسةتلإيدد اسةف دد اددد اسر فددالا ل دد اسىددا تاباي ددتاسرىاىدد اسةات دد  الددلإ ااقلاددل 

ا هاعتا(559 ا0252سةلإق د  ا سرهدلل ا لا د اعةدتا د اسةل اققانا ار فالاسالقافاظاي تالالإاغاإاأ ض 
الدددنا%11اعب غدددراسةل اققدددان اع لددداة الدددنا%15اعةدددتاسرىاىددد اسةات ددد  الدددناسةلاىدددإبانا ىددد  اع دد ر
ا( 511ا 0221اسةقاج  ا عسةلل  اسةتا ا اةات   اسةل اققاناع لاة 

دددااه ددداناأنا  قدددظاسةلاىدددإباناعأيدددلسلاسةاىدددإبا ىدددباسا اهددداراعباق اددد  دددااسإافاي  ا ىدددبادددد ال لعى 
اسة دددفع اعةدددتاسةا لادددتاس اقددد اك لددداااددد لسلاسةاىدددإبا ىدددباعأناسة للعإيددد  القاد دددارا ل ددد ادددد اسةاىدددإب
ا اسةقضإالناأي تاسرإيا اعد اسةتكعإ الناأي تاسن اإاواناعه اسري ت 

اسةعا       اسةات   ي ت اد  اسةاعى  الن الادإاإغ  اسةات   اا   اما   اسةإيف   اسةل ا ا اد  س القلعل   سل
اسر ا للسإناسةات    ال قق  اثا ع   اداااد عل ااا  الا ادغاة  ا اسةثا عل  اسةتان اة      لإق  ااس لعاأىاى  

ا اسىاقلسإالأق انا قاايا ق ااغ باسرأاناسة  اباسةلقللاع سإي ااةفاااد  اد اأىاى  اعالاسةات   اسر
اعس لعنا لشا  الما ف ااعسةتاناللا ةتساسقااجاسة    اعةتاسال اقالاعةتاللسإنال اعإ اهد علا لال 

ا اسةلىادار ا تل األث  اللن اكثاإ اقإلان اي   اا ا  اللا اسةلعس  ر اع تع   ا لإ  اسةات   اأع  ل عس
ا ىاى النالعس   اسةات   اسةتا اعما  اسةفا ارسر

عااعس دلهاادد اأت  ل  اد اسةلو تاسةللإى اد تلاسةللسإناينالعل اسةىدكناعللاا عناسةلتعلاراسةا
لدا ناة  شد  اأعيل اع علاا عايل ا  قاالااة ىاملس أىعس اعيل ااعدإاسةلإسدااسة ق  اعىاااسرأ

 ق اسة    النا دااعةدتا داااسآلة سة  اتاا اكلااأنسةللإى  او اعيل اع علاللسإناما  ا اةو ار
قادددتالىددداع اسة اةدددباات  ل  دددااعيدددل ااأعلعناسةإ دددعياعةدددتا ادددا  اساللاقا ددداراسةللإىددد  االسإ لدددنالوددد اسن

ا علإسىدد اقدداةالنا يددل اسةاقدداللنا اةلددلسإناأعا عاىددإبلنا سالهالددا ا كثددإ اس ق دداياسةفا ددارايددناسةلإسىدد 
م دا ااناألسإيداناعاعو اعسالإا اة  اسق ا  ااد اسما اإاسةقا لاناي تاسةللسإنالناا عسةتل اي تالتاة الا

ع سلالددنا ىدد  اسةلتعلدداراسةادد اا س الدداياانالددلاعىددتراسةف ددع اودداناسةو دداناعسةو دداراددد اسالةاقددا ا دداةات   
  لعس  ا اقعلالعناسةاقاللنا اةات   اعا

 معوقات جغرافية: -د

قددل اسةلتعلدداراسةادد اقاةددراعاقددعلالعنالتاة دد اسةف ددع اددد اعاشددك اسةتعسلدد اسة غإسد دد اسةلما فدد ا
ددددداة لنااالادددد ا  و تدددد ا وعغإسد دددد ادإيددددل اا (11 ا0221 اىددددانا ع سإ اسةاإب دددد اعسةات دددد  سةات دددد  اودددداناسة  

إض  الا اا  اة غا  اأالا اواضاإيناي قا  اد ا  عباش  اسة  يإ اسةتإب  اعاالعلا عي ا  إساة لعل اسةت
تابالاددإ سااقإي  ددااثدد اات ددعاي ددلا ودد اسة ودد اشددا53112ااإافدد اسةلضددابادددع الىدداع اسة قددإا لاعىدد اااو ددع

ةددتاسةغددإباعسة  ددعباا قددلإاسةلضددابا1162قاددتا  شددك ا اعا(94-01 ا0252 ا سةو ددناسةددلعة  الاددإ ساعس 



 8102يناير  – األول عددال -األول المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

    04 

 د/ طاهر محمد عمر األهدل                         ويتالمح محافظة في العام بالتعليم الفتيات التحاق معوقات

قادددإااع دددلاسةتلادددلالدددناسةلدددلاإياراعسةقدددإ اعسةتددد لاا  لددداة اسةىدددكانعلدددناا%11ىدددكاناسةإيدددااقدددعسة ا
اداةغاةو  اسةت لتالنا (05 ا0221 الإي اعلق  ا سةقعث ا526110عسةلق راسةإيف  اسةا اا  اعةتا

ةددداال الددد الا ددداثإايودددإالما دددااسةل دددا ااسة وعغإسد ددد اللدددااا تددد ااقدددل  اأا562سةىدددكانا ق لدددعنادددد ا
ات  ل  اا لاادد اتةدناا ه انال اياراعسىت الناسةف اراغاإاسةلشلعة اعالإ ساد اغا  اسة تع  أسةمللارا

 ا( 94 ا0252ا  سةو ناسةلعة  سةفا اراعسةفقإس اعما  اد اسةل ا ااسةإيف  ا ىوباسةتعسل اسة غإسد  
  :المحويت محافظة في التعليم واقع (4

عيو ددعايددللاا كا ددعالاددإا511اقدد القاد دد اسةلقعيددراغددإباسةتا ددل ا دد تا اعا تددلاي لددااقددعسة ا
قضدإالدع ياناي دتاا%01إيدااا%11ةاا ىدل ا شدك الداا ىدوا اأ(ا122ىكاناسةلقاد  اأ ثإالنا 

ا( ىتلاعب  اعسةمور ال قان اقفاش ا ا  شاسة عي   اسةإ   اسةلقعير اسةللا    اه اى اللاإيارا

ايددللاأناسنق ددا سراعةددتا اعاشدداإات دد  اسةفاددا دالددااسةلقعيددرالددناسةلقاد دداراسةادد ااددأمإااعاتددل
اثا ع د  الدلسإن(ا6 اأىاىد   اللإىد (ا964 ال لدااللإىد  (ا621 او دعاسةلقعيرالقاد  اد اسةللسإن

(ا99 اللإىد  اعلدلسإناسن داإ(ا16 اعإلدلسإناسةدتكايدللاأناقدانادد اثا ع   اأىاى  اللإى (ا511 
اسةلت لاناسة  ىان اعب عايللالنالما  ادالااداةات   اللإى (ا169 اعيللهااسةللسإنا ق  األااللإى  

او ىد  ا الت ل ا(ا9400 ايللاسةتكعإاعلت ل  االت ل ا(ا1111 سةللإى  ااسةق  ا لعلاد اسةلىاهلان
اسةق دد ا ددلعلاددد اسةلىدداهلاناسةلت لدداناع لدداة الددن(ا%59 او ىدد  الت لدد  (ا151 اسن دداإاعيددللا (16% 

ا( 1ا 0251-0259اسةلإسى اة تا اسةلقعيرالقاد  اةللسإناسنق ا  اسةاقإيإام    سةللإى   ا

اسةلإسىدد اسةتددا اددد اع اة دد ا اة  ددا(ا592111 اعسةثددا علااسرىاىدد اسةات دد  اددد اسة   دد ايددللاو ددعاعلددل
ادد اسة   د ايدللاو دعاقدانادد اسن داإ الدن(ا%90 ا لقاود اتكدعإ (ا%11 ال ل ا ( 0259- 0251 

ا اة دد  (ا10916 ا لقاودد ا اة  ددا (ا10206 الدد ل اسةددتكعإا (509120 ا فىدد اة تددا اسرىاىدد اسةات دد  
اايللاعب عا اةب (ا52120 ال ل اسةتكعإايللاو عا (56111 اسةثا علااسةات   اد اسة    ايللاو عاوا لا
ا( 55ا 0259اة تدا اسةلقعيدرا لقاد د اعسةات   اسةاإب  اةلكاباسةى علااسةاقإيإ ا اة  (ا6211 اسن اإ
اسةاقدا ا ىد  اأناكلداا (%14 عغادإاسةل اققداراا(%95 سرىاىد اسةفا ارا داةات   اسةاقا ا ى  اعب غر

اع دعلايدل اعةدتاتةدنادد اسةىدوبااإ د اعلدلا (%11 عغادإاسةل اققداراا(%51 اسةثدا علااسةفا ارا اةات   
 (.111 ،2112 للعام المحويت بمحافظة التربية لمكتب السنوي  التقرير)الفتاة  ليملتع مخصصةاللإى  ال ان ا

(ا%11 ال لدداا (%42 او ىدد  ا اةلقاد دد اسةللإىدد اسةلو ددتااددعدإاسةلالس  دد اسةلتشددإسراعأعضددقر
ااقادداجاسةللإىدد  اسةل ددا  الددن(ا%91 اأناكلددااة ىددقعا اعنا دد ا دداةق اغاددإ(ا%01 ة اددلإيناعا دداةق 
اكثاددد اسةلددلسإناهددت اددد ااع ددلاقاددإا لاددل  الإسىدد  اد ددعلاعضدداد اعةددتااقادداجا(%11 عااددإل   اعةددت

اسةلددلسإناولددت اسةللإىددانا تدد الددااعهددعالإسىدد   اد ددعلاددد اسة   دد ا ل دد ا اىددا تابااىددلااالا  و دد 
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ا إسواد  ااقدراسرشد اإ ااقدراسةىداق  ادد اسةدلإج ااقدراا لثد ال اى  اغاإا ف  اوا اراد االإىعنا
ا( ا9ا 0256سةلقعيرا لقاد  اسةاإبعلااسةاع   اةفإيااسةتا ايإسةاقإا (عغاإهاا  لل  

 الدراسات السابقة: ب( 
اعألكددنال اشددإ اسةقاة دد اسةلإسىدد ا لعضددعياسةلإا  دد اسةىددا ق اسةلإسىددارا تددناسة دد  اهددتسااا دداعلاااااا

ا ااعسةلالس   اسة  إي اسة عس باد ا تنال لااسالىافال 
أىدددد ابااددددل  اسةاقدددا اسةفا ددددارا دددداةات   ااعةددددتااتدددإ هدددلدرا :1112 خييييرون،آدراسيييية الشييييهاري و  -1

  ا سىددددامللراسة  الدددد اسةللإىددددعاالددددناسةدددد لن اسالواددددلس  اددددد اإيددددااسةلقاد دددداراسةشددددلاة  اسةغإب دددد 
لدناأعة دا اسرلدعإاعسةلت لداناعسةشم د ارااس(ادإل ا996عسالىا ا  اة ل اسةلت علارالنا ا عسةلقاو  

أىد ابااعلاعةدتتداادل  اسةاقدا اسةفا دارا داةات   اأنااعةدتعاع د راا سال الاي  الناثلانالدلاإيار
كا دددراتسراادددأثاإاكوادددإالثدددد اا سةات  ل ددداعالاأناسرىدددد اباهات  ل ددد اعس الاي ددد اعسلا دددال  اعثقاد ددد 

 سالما ا اعيل اع علالت لار اعىع اسما اإالعسل اسةللسإن 
اددا اددد القاد دد اهددلدراعةددتاسةاققدداالددناسةلشددا  اسةادد ا تا  دد اات دد  اسةفا:1111، دراسيية الشييرعي -2

اعسآل ددددا ارا ددددفاسةالددددناسدددددإل اا(191 ا  قددددراسىددددا ا  اي ددددتسةلدددد ل اسةع ددددف اعاارسىددددامللعاشددددوع  ا
ىدلااأي تاإاالا عي اعاع  راعةتااأ الالتا  اات   اسةفاا اد اشوع النالشا  سرللاراعسرمع  اعا

سالمددا ااعااناسة ا ددباسال الدداي اسةلاشددللا قددعاات دد  اسةفاددا عأةاقددا  اعسةاىددإب االاددل  التددلالراس
 اان إ  ىااانلشك 

اعأهد  او داال اات د  اقدعلاسرلدعإاأعة دا اسا اهاراي تاسةاتإ عةتااهلدرا:1112القرمطي، دراسة -3
س(ا562 الدنالكع  ايا  اي تاسىا ا  اع  قرا إيقلن اد ااقااسةا اسةلتعلار اسما داإه ااد اددإل 

اي ددتا لاددل اأي ددا ا شددك ااددا سةفاات دد  اأناعةددتاعاع دد راسةتا ددل  األا دد اددد ال ددا ااثدد إالددن
ا عاتل ااات  اأناسةفاا ااى   اعالال كإسماا عس لاادإ  ااأمإعةتااعيتللاسرىإ 

سةلد ل اارسىدامللعاااتإ ايعس ااات د  اسةفادا اسةإيف د ادد اسةد لن اعةتاهلدر :2111 هاشم، دراسة -4
سةتدددالسراالدداهلأاعاالا عيددد  اناسةلتعلدداراسةاددد ااقددعلالعناات ددد  اسةفاددا أاعةدددتسالق ددا   اعاع دد را

ا اة عسجاسةل كإ اعيل اع علاللسإنالىاق  اة فا اركعسةاقاةالا
 اىاىددىدد اباسةاىددإباددد الإق دد اسةات دد  اسرأاتددإ ااعةددتهددلدراا:2112، ون آخيير دراسيية الحييوثي و  -1

اس(ادددإل ا49سةلقددا  رالدد ا اس  ددإاادد اععاا سةلدد ل اسةع ددف ارعسىددامللا بعللاإيدد اسةتددلانالقاد دد ا 
ا سلددددع ااددددأثاإ امددددا  اهددددعاسرات دددد  اسةلسةأناعاع دددد راعةددددتاا سةق ددددالسراسةلق  دددد لددددعإاعاعة ددددا اسرألددددنا
 ا لعإيل اسةقلإ اسةلاة  ارعة ا اسرضاد اعةتاان 

 ددتل اا لقاد دد الددلسإنسةاددد أىدد اباسةاىددإباا تإدددلعةددتااهددلدراا:2113، محمييد قحييواندراسيية  -2
يا دددد الددددنااي ددددت اسىددددا ا سىددددامللراسةلدددد ل اسةع ددددف اع  قددددراعااعي لالددددااوم ددددا  اسةل الدددد  
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سةم دددا  اسةىدددكا   اعسال الاي ددد اعساللا دددال  اةلدددااي لددد اواىدددإبااعاع ددد راعةدددتاأنسةلت لدددان ا
 التالميذ، مثل: كثرة اإلنجاب، انخفاض الدخل، البطالة، مشاركة األبناء في أعمال آبائهم، واًلختالط.

اسةات دد  الددناةفا ددارسااىددإبا دداهإ ايددنا عي دد او ا ددارااددعداإاعةددتاهددلدراا2111 الييدالي، دراسيية -7
 اسةع دددف اسةلددد ل اسىدددامللر اسةات ددد  ايدددناسةفا ددداراس ق ددداياعأىددد اب اسةتا دددل ا أل ددد اسرىاىددد 
ايا الناسةثالناسة ااعقاتاسةمالناسة االناسةتا ل األا  اد اسة اة ارالنايا  اعا اعةر
(ا56951 ايددددللهناعب ددددع اسةفددددعجا إيقدددد ا اىدددداملس ا 0229/0221يددددا اعقاددددتا 0225/0220
اددد اسةددإ  ناسةىددوباكدداناسةفقددإاأناعةددتاسةلإسىدد اعاع دد ر( ا%1 4 ا ىددوا الدداااىددإباعلددلا  اة دد 
  اااااااسةلت لارالناسةلتال  اىع اعكلةن اسة اة ارااىإب

هددلدراعةددتااقلاددلاسةقضددا ااسة عهإيدد اددد اات دد  اسةفاددا اع و تدد اعيلدداا: UNICEF, 2005دراسيية  -8
  اعاق ادددد اسة عس ددددباىاىددددىدددداناددددد اسةات دددد  اسرسةتعسلدددد اسة ال دددد اعإس اسىددددالإسإاسةف ددددع اودددداناسة  
 ا اا  ال لااس مفدانالتدلالرالعم  راعةتايا سةلتىى  اسةا األراعةتااتلاااعسىالإسإاسةف ع 

 اعسةاشددددداراسةىدددددكا   الىددددداق  اة فا ددددداراسةاقدددددا اسةفادددددا ا ددددداةات   ادددددد اسةإيدددددااةتدددددل اع دددددعلالدددددلسإن
اا ل اسةفقإس عسالما ا اعس لقا اسةف عل اعسة  ف اسةتاة  اة ات   اة

لتعلاراسةاقا اسةفا ارا اةات   ادد اسةل دا ااسةىداق   اا تإدلعةتااهلدرا:2112دراسة الشاذلي،  -1
(الددناسةلت لددانا لددلسإنا010 اي دتسىددا ا  اسىددامللراسةلد ل اسةع ددف اع  قددراعا لقاد د ااتدد  ا

ددد اسةلإا دد اسةلتعلدداراسةات  ل دد ا ددا رااعاع دد راعةددتاأناسةات دد  اسةتددا اددد الددع ياعت دداباعسةلمددا 
اسرعةت اا الااسةلتعلاراسة غإسد  اعساللا ال   اث اسةلتعلاراسال الاي   

هددلدراعةددتااتددإ اسةتعسلدد اسةل الت دد اسةلتل دد اعةددتاسةاىددإبالددناسةات دد  اا:2114دراسيية صييال ،  -11
يا ددد ااي دددتثددد إاسىدددا ا اراع  قدددراا سىدددامللراسةلددد ل اسةع دددف عاا سرىاىددد ا لقاد ددد ا ددد تا 

سةتعسلدددد ااعاع دددد راعةددددتاأنسةق ددددالسراسةاإبع دددد اعسةلاىددددإباناعأعة ددددا األددددعإه  اا(الددددن991لعسللدددداا 
اسال الاي  اعسةثقاد  اقا راي تاأي تااقلاإالناسةتعسل اساللا ال   

ا تددناددد اسةقاة دد اسةلإسىدد الدد اااشددا  اأ لددااااضددااسةىددا ق اة لإسىدداراسةىدداوااسةتددإنامدد لالددن
اسةلإسىدداراسةقاة د الد اسةلإسىد اااشدا  اقادإاسةلدل سرمدإ  ادلددنااسة عس دبا تدنادد اعاما داا عس ولدا 

 اىدداث ا ا تددنا ا دداةات   اعسةاىددإبال دد اسةفا ددارالتإددد اأىدد ابااددل  اسةاقددا هددلدراعةددتاسةىددا ق اكع لدداا
 "   تا"ا ىسكلإالعناام    ااسةا اا اعةراسرى ابسةلإسىارا

الداادل لدااسةلىداملل  ا د اسرلسااسةع ف  اعافاعاراسةل ل اي تاسةىا ق اسةلإسىارالت  اعسياللر
ادد اكلدااا اا دراأ ثدإ اأعاألساداناودانا ل الااعل لااسةلقاو   اي تاسياللالااعل لااسىاو ان اي تاسيالل

ع تضدلااشدل ااأعاسةفا دار اأعة دا اسرلدعإ اأعاسةلت لدان الثد اعسقدل اد د اي د اسلا إاد تضلاايا االا 
 (ادإلس 022عاو عايا  اسةلإسى اسةقاة  ا ا سدإل اا(191ا-11سةتا ارالااوانا اأ ثإ اعاإسعتاق  د ااناأعا
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باعشدددوع اع ددد تا ااسةددد لنادددد األدددا نالما فددد اهددد ااتددد ادددد اسةىدددا ق اسةلإسىدددارالت ددد اعأ إيدددر عس 
اسةلتعلدار ا و تد ادد ااعسضدق ااسادأثاإ ااة لكداناعناسةلقعيدر اعقادإادد اعأ إيراسةلإسىد اسةقاة د اع تل  
اسةلإسى اع إس ادإن ااسرلا ن اعسةات  ل  اد اا ناعسة غإسد  اا ال  عساللاسال الاي  اسةلاغاإسراعةتاسىا الس
ا اسةفاا اات   الإسىارال الاامل التإد ااعىلالاا قل اأنا لكنااأمإ االاغاإسراع اإاد اسةقاة  

 الدراسة الميدانية إجراءاتثالثاا: 
 :مجتمع الدراسةأ( 

دا(ا1111 ايدلله اسة داةعاسةلقعيدرا لقاد د اسةات د  اسةتدا الت لد الدناسةلإسى ال ال ااا عنا الت ل 
للإىد او دان ا(ا16 ال لااللإى  (ا621 الت ل  ا تل عناد (ا151 عالت ل ا (ا9400 ال ل اعلت ل  

اسةاىدد اسةلقاد دد الددلاإيارا الع يدد اي ددت و ددان او ددار(الما  دد اللإىدد (ا169 عاللإىدد او ددار (ا99 ع
ا ا(ىتلاعب  اعسةمور ال قان ا قفاشاش ا  اسة عي   اسةإ   اسةلقعير اسةللا    اعه 

 عينة الدراسة: ب(

اااسآلا اسة قعاي تاعتةنا (سةلإسق الاتلل  اسةت قعل  ا اة إيق اسةتا  اسما اإاا اااا
ا (ش ا اسةإ   اسةلقعير  اه اللاإيار اث إاسما اإاا ااسةللاإيارايا   -5
الإس د السمد الدنالدلسإنال ل   اقاإااد اسما داإا  إيق اللإى (ا01 اسما اإاا ااسةللسإنايا   -0

ا سةإيااةالث اماإ لاالناعللسإناسةللا  اةالث اسةللاإيار
اسةلمادداإ اسةلدلسإنادد ا(الددناسةلت لدان022لعسللداا ا ىد   ايشدعس   ايا دد اسما داإااد ااسة شدإي اسةتا د  -1

اع يدد اأدددإسلااسآلادد عيعضددااسة ددلعلااسةلمادداإ  اسةلددلاإياراددد اسةلت لدداناع لدداة الددن(ا%02 اعب ىد  
  الاإي لسةسةلته  اعا  ن اسةقاة اسال الاي   اااسةا تااةلاغاإسرا سةتا 

اوخصائصها الدراسة عينة حجم (1)رقم جدول
 المجموع النسبة % التكرار مستوياته المتغير م

 الجنس 1
 50.5 % 101 ذكر

200 
 49.5 99 انثى

 الحالة االجتماعية 2
 91.0 182 متزوج

200 
 9.0 18 عازب

 العلميالمؤهل  3

 17.5 35 ثانوية

200 

 13.0 26 دبلوم عام

 5.5 11 دبلوم جامعي

 62.0 124 بكالوريوس

 2.0 4 ماجستير

 المديرية 4

 30.0 60 الرجم

 35.0 70 المحويت 200

 35.0 70 شبام
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 الدراسة: اةأد جي(
عاقللالعضعياسالىا ا  اة شل اا ى كألس اة ل اسةلت علارالنايا  اسةلإساسالىا ا  د اارالث عااااا
 ااسةل دالاسرعلااعهدل داالراسةلإسىد اا-أددإسلاسةتا د اسةو ا داراسرعة د اسةلات قد اوم دا  اعةتا ا دبا-

ا سةل دددالاسةثاةدددإااسةلتعلددداراسةات  ل ددد ا سةل دددالاسةثدددا  ااسةلتعلددداراساللا دددال   اسةلتعلددداراسال الاي ددد 
اسةل الاسةإس  ااسةلتعلاراسة غإسد   

اعاااااا اسة اهإلاة لس   اسة ل  الن ايإضة اأ ل اا  اعسةللا اسةموإس  الن اد ا ان ماي تال لعي 
ة قك اي تالل ا  قاالااعلل اشلعةاالااة ل االراسةا ااغ الااععضعتاالما ف  االىلناأسةاإب  ا

ان اقاإقاراسةلقكلل اع إس اسةاتل  راد اضع اعادقإسالااعلل ااإس  لااع  الاا لعضعياسةلإسى  ا
اي تاسة اا  اكا ركإع  اخ اعاأةفااسةلسم  ااسالاىا سىاملس التال اا ا اققاالناث اراسرلس اعةاااا  

ااسآلا اسة قع
 معامل ثبات األداة بطريقة ألفا كرونباخ (2) رقم جدول

 معامل ألفا كرنباخ المجال رقم المجال

 823. المعوقات االجتماعية 1

 793. المعوقات االقتصادية 2

 804. وقات التعليميةالمع 3

 864. المعوقات الجغرافية 4

 861. مجتمعة بشكل عامالمجاالت 

(اعهدد ا ىددد  اياة دد اعكا دددرالتالدد اأةفددداا861.لددناسة ددلعلاااوددداناأنالتالدد اسةث ددداراو ددعا ااااااا
 اىدداث ا ال ددالاسةلتعلددارا شددك ايددا ااكإع  دداخاة دد ال ددالاي ددلاقتددد األدد الددنالتالدد اث دداراسةلق ددان

 قلاكا راأي تالاا ت  اأناسةلتعلاراسة غإسد  اغاإاثاوا الناوا  اعةتاأمإ  اسة غإسد  اد

  :المعالجات اإلحصائيةرابعاا: 

ا ا سآلا اسرىاةاباسنق ا   اسملاىسعاا(SPSS)ق ل اسنق ا   اة ت ع اسال الاي  اسةاااااا

  التال اسإا اااأةفااكإع  اخاةق اناث اراسرلس ا
 تا   سةةل ع  اةع اام ا  اسةا إسإسراعسة ىباس 
  شدك اكد اي داإ اعكدتةناة د ال دالاعة ل داالرااىا ا اراأدإسلاسةتا  اينالاسةلاعى ااسةقىاو 

ا اعاقللالل اسةلاعى اراة لق اناسةث ث اودايا 
 غير موافق ال أدري موافق

2.34 – 3 1.67 - 2.33 1 - 1.66 

 لااسةقىاو ااإسلاسةتا  اينالاعى سال قإس اسةلت اإلاةلتإد الل اس قإس اسىا ا اراأد  
 )عسةلا ع اناسةت سبا اعبانسةفإع اواناسةتكعإاعسن اإاةلتإد اسما اإ ر  
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 لااق اددد اسةا دددااناسرقدددال (ANOVA)دددااايا ددد ةو ددداناسةفدددإع ادددد اسىدددا ا اراأددددإسلا سةلإسىددد اعدق 
  لاإي لعسةسةلته االاةلاغاإا

  ااعسةللاإي  اسةلته اةلاغاإلااعدق ااسةفإع ااسا ا اةلتإد ااى ال راسما اإ
 الميدانية نتائج الدراسةمناقشة عرض و  رابعاا:

 :السؤال الرئيس للدراسةعن  إلجابةا (1
 بيالتعليم الفتييات التحياق دون  تحيول التيي المعوقيات ما"اةإل ا  اي تاسةىتسلاسةإ  ناسةتلا  د ا    
قىاو  اعسال قإسداراسةلت اإيد ادقلاسىامل اسة اقإاسةلاعى اراسةا"المحويت محافظة في ومواصلته العام

اا  شك ايا ة  ال الاعة ل االرا

ا شك ايا المجاًلت  علىعينة الواًلنحرافات المعيارية ًلستجابات أفراد  الحسابية المتوسطات (3) رقم جدول
 الرتبة

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي
 المجال عدد الفقرات

 رقم

 المجال

 1 جتماعيةالمعوقات اال 17 2.70 347. 2

 2 المعوقات االقتصادية 12 2.64 327. 3

 3 المعوقات التعليمية 19 2.77 278. 1

 4 المعوقات الجغرافية 11 2.44 285. 4

 بشكل عاممتوسط المجاالت  59 2.64 261. 

 2.34ة ل االراسرإبتد ااقد اضدلناسةلدل ا اسةقىاو  اأناسةلاعى ارا(3 لعلاإل ا ااضاالناسة

دااةاقددلاإسراأددإسلاسةتا د (اعبلالةد3 – لتعلدارااقدعلالعناسةاقددا اا اةف  د العسدددا األاأ لداا ل تداااتدلاعدق 
أناسةلتعلدداراسةات  ل ددد اكا دددراتسراادددأثاإااعلعس دد ا ادددد القاد ددد اسةلقعيدددرهاعالاسةفا ددارا ددداةات   اسةتدددا 

سةلتعلدارا( اا تالداا278.( اعس قدإس الت داإلا 2.77سةلإا  اسرعةتا لاعىد اقىداو ا ا اةراقاإاكواإ
 دا راسةلتعلداراعا( ا347.( اعس قدإس الت داإلا 2.70سال الاي  اد اسةلإا  اسةثا  د ا لاعىد اقىداو ا 
( اع ددا راسةلتعلددارا327.(اعس قددإس الت دداإلا 2.64ساللا ددال  اددد اسةلإا دد اسةثاةثدد ا لاعىدد اقىدداو ا 

ا( 285. اإلا ( اعس قإس الت2.44 ا لاعى اقىاو ا عسرماإ اسة غإسد  اد اسةلإا  اسةإس ت 

 األول: الفرعياإلجابة عن السؤال  (2 
 ومواصيلته العيام بالتعليم الفتيات التحاق دون  تحول التيماهي المعوقات اًلجتماعية "ا  د عااااااااا

ا (4كا راسة اا  اكلااد اسة لعل عاا" المحويت محافظة في
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ا
 ت أفراد العينة في مجال المعوقات اًلجتماعيةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية ًلستجابا( 4)رقم جدول

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 نص الفقرة

رقممممممممم 

 الفقرة

 1 قلة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتاة. 2.90 370. 1

 2 االعتقاد بكفاية تعليم القراءة والكتابة للفتاة 2.76 560. 7

 3 المختلط  معارضة المجتمع للتعليم 2.88 408. 2

 4 تفضيل المجتمع الحتجاب الفتاة وبقائها في المنزل  2.55 775. 12

 5 األمور تفشي االمية بين صفوف اولياء 2.74 533. 8

 6 االعتقاد بأن التعليم يكسب الفتاة عادات ال يقبلها المجتمع 2.53 679. 13

 7 التعليم عيب عند بعض األسر 2.59 724. 11

 8 فضيل تعليم البنيين على البناتت 2.65 655. 10

 9 الزواج المبكر  2.76 551. 7

 10 التعليم يفقد الفتاة فرصة الزواج 2.41 744. 15

 11 االزواج يفضلون الفتيات غير المتعلمات  2.43 741. 14

 12 اعتقاد بعض األسر بأن مكان الفتاة البيت 2.67 652. 9

 13 والدين المشاكل األسرية بين ال 2.82 522. 4

 14 حاجة األسرة للفتاة في االعمال المنزلية 2.82 499. 4

 15 تقبل االهالي لتسرب الفتيات من التعليم 2.78 520. 5

 16 وفاة أحد االبوين  2.77 528. 6

 17 للفتيات في أثناء الدراسة األمور عدم متابعة أولياء 2.83 478. 3

 بشكل عامالجتماعية المتوسط العام للمعوقات ا 2.70 347. 

اق اضلناسةلل ااسةلتعلاراسال الاي  اةفقإسرال الاسةقىاو  اأناسةلاعى ارا  قظالناسة لعل
ل دد اسةددعي ا(ا"ا5قددا راسةفقددإ ا اددد اقددلالاهاقاددإاا اا ددرا(اعبلالةدد اةف  دد العسدددا اعالاأ لددا3 – 2.34 

(اعس قددددإس الت دددداإلا0342 اعةددددت ا لاعىدددد اقىدددداو "اي ددددتاسةلإا دددد اسرسةل التدددد ا أهل دددد اات دددد  اسةفاددددا 
اقىدددداو ا لاعىدددد  اسةثا  دددد اسةلإا دددد اي ددددت"ااسةلمددددا  اة ات دددد  اسةل الدددد التاإضدددد (ا"1 اعسةفقددددإ ا ( 112 
اغادددددددإاسةفا دددددددارا فضددددددد عنااسال عسج(ا"55 اوا لددددددداا دددددددا راسةفقدددددددإ  ( ا921 الت ددددددداإلااعس قدددددددإس (ا0311 

(ا52 اعسةفقإ ا  (195 ات اإلالاعس قإس (ا0391 اقىاو ا لاعى ايشإ اسةإس ت اسةلإا  اد "اسةلات لار
ا.(. 744( وانحراف معياري )2441، بمتوسط حسابي )األخيرةالمرتبة  في"  الزواج فرصة الفتاة يفقداسةات   "

دااةاقدلاإسراأددإسلاسةتا د اال د اسةدعي ا أهل د ا للااىوااااوداناأنالدناأودإ اسةلتعلداراسال الاي د اعدق 
اعاقودد اددد اأث ددا اسةلإسىدد  اة فا دداراسرلددعإاأعة ددا الاا تدد اعيددل اات دد  اسةفاددا  اعلتاإضدد اسةات دد  اسةلمددا   

اىدددإبلن اعسالياقددددالا كفا دددد اسةقددددإس  اعسة اا دددد اة فاددددا  اعكدددتةناسةدددد عسجاسةل كددددإهاع تدددد  اتةددددناعةددددتاسة ا ددددبا
سال الدداي اسةلاشددلل اعس اشدداإاسرل دد اعضددتااسةات دد  اددد اا ددناسةل ددا ا اعسةتددالسراعسةاقاةاددلاسة ا تدد الددنا

ا  شك ايا قعلاأهل  اسةات   اة فا ار اعلكا الناد اسةل ال  اعسة  إ اسةلع   اة لإأ ااثقاد اسةل ال 
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 الفرعي الثاني:اإلجابة عن السؤال  (3
 فيي ومواصيلته العيام بيالتعليم الفتييات التحياق دون  تحول التي ماهي المعوقات اًلقتصادية   "اعاااا

ا( 5 سة لعلاد اكلااسة اا  اعكا ر، "المحويت محافظة
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة في مجال المعوقات االقتصادية5)رقم  جدول

االنحراف  الرتبة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 الفقرة نص الفقرة

 1 طبيعة العمل في البيت والحقل والمزرعة ال يتطلب شهادة. 2.73 573. 6

 2 لعمل الفتاة من اجل زيادة الدخل.حاجة األهل  2.66 662. 8

 3 ارتفاع تكاليف المعيشة. 2.83 457. 1

 4 رغبة الفتيات في العمل للحصول على عائد اقتصادي . 2.66 620. 8

 5 تعارض أوقات الدراسة مع االعمال المنزلية المناطة بالفتيات. 2.54 788. 9

 6 الت من وإلى المدرسة.عدم قدرة األسرة على توفير أجور مواص 2.81 495. 3

 7 قلة فرص توظيف الفتيات في الريف. 2.75 610. 5

 8 االستغناء عن تعليم الفتاة نتيجة المستوى االقتصادي العالي لألسرة. 1.74 892. 10

 9 األسرة ال تستطيع توفير جميع متطلبات الدراسة. 2.78 541. 4

 10 بالمدارس. غياب الجدوى االقتصادية للملتحقات 2.75 538. 5

 11 ارتفاع مستوى البطالة في اوساط المتعلمات . 2.82 492. 2

 12 مردود الوظيفة ال يسد حاجات الفتاة المعيشية. 2.71 663. 7

 بشكل عامالمتوسط العام للمعوقات االقتصادية  2.6423 32785. 

دددداانادقددددإسراسةلتعلدددداراساللا ددددال  الددددلاا اا ددددرادددددأ(ا1 ددددلعلاإلدددد ا  قددددظالددددناسة   اسةاإااددددب اا ت 
(اعسةاددد ا  دددلاا"اسإافددداياا ددداةاااسةلت شددد ا"اي دددتاسةلإا ددد ا1ةلاعىددد االااسةقىددداو   ادقدددلاقدددا راسةفقدددإ ا 

(اعسةاد ا  دلاا"ا1سةفقدإ ا وا لدااق د را ( ا911(ااعس قدإس الت داإلا 11 0سالعةت ا لاعى اقىاو ا 
 ا لاعىدد اسرماددإ  ا"اي ددتاسةلإا دد اىددإاسالىدداغ ا ايددناات دد  اسةفاددا ا اا دد اسةلىدداع اساللا دداللاسةتدداة اة 

ا (140(اعس قإس الت اإلا 19 5قىاو ا 

للااىوااااواناأ  ااع لاألا اات   اسةفا اراعسةاقاللنا اةللسإناكثاإالناسةلتعلاراساللا ال  ا
لدناأوإ هداااسإافداياا داةاااسةلت شد  اعتةدنا اا دد اة قاةد اساللا دال  اسةلادلهعإ ارعة دا اسرلدعإادد اهددت ا

ا اعةددتسااقددإ اسةفا ددارالددناسةات دد  ا اا دد اسإافدداياا دداةاااسةلت شدد  اعيددل الددلإ اأعة ددا اسرلددعإاي ددتاةل ددا 
سن فا ا لا   اراسةلإسى  اعقا  اأعة ا اسرلعإاعةتاسةفا اراد اسةقق اأعاسةل  لاأعاسةلإيدت اة لىداهل ا

اد اسةلد ا اةقاة اسةلت ش  اة ىإ  

(ا0221 القدددعسن ع(ا5441 سةشدددإي  ااإسىددد اكددد الدددنعاافدددااهدددت اسة ادددا  الددد الددداااع ددد راعة ددد ال
اأناعاع د راعةدتاع دتل اع د تا اي دتاسةادعسة  اشدوع سةا اأ إيرادد القاد داراا(0259   ت اع

لد الداااع د راعة د ااساللا ال   اوا لداااما دااسةتعسل النااقلاإاأي تاي تاقا راسال الاي  اسةتعسل 
ا (0250اسةشداتة   ع(ا0225اسةت ىا    عا تا   ا ألا  اسةتا ل (ا5446اسةقإل    لإسى اك الن

ب ا لقدداد ا (ا0220اعنمددإعن اسةقدعث  ع ااقددلاإاأي ددتاساللا ددال  اي ددتاسةتعسلدد اقددا رقاددإاااتدد اعس 
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عسإافددايالىداع اسةددعي اسال الداي ا أهل دد ااعلدلااإ دد اتةدناعةددتاس اشداإاسةات د  اسال الاي دد هاسةتعسلد الدن
باألا  اسةتا ل اات   اسةفاا اد  ع دتل اع د تا اعسةلقعيدرااشوع لقاد اراا اد اقاناااشا  عات اعس 

اعى ال اثقاد اس الاي  الاشلل اا ا اات   اسةفاا  اقاإااأمإاسةات   اعس اشاإاسرل  الن

 الفرعي الثالث:اإلجابة عن السؤال  (4

 فييي ومواصييلته العييام بيالتعليم الفتيييات التحيياق دون  تحيول التييياميياهي المعوقيات التعليمييية"ا  د عاااا
ا (6كا راسة اا  اكلااد اسة لعلاإل  "اعاالمحويت محافظة

 التعليمية المعوقات مجال في العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات( 6جدول رقم )

االنحممراف  الرتبة

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي

  نص الفقرة

 الفقرة

 1 م عدم تطبيق إلزامية التعلي 2.73 575. 10

 2 عدم وجود معلمات  2.70 643. 11

 3 ضعف مستوى التعليم العام في مدارس مديريات الجبل 2.76 542. 8

 4 نقص التجهيزات المدرسية المساعدة للعملية التعليمية 2.78 510. 7

 5 غياب التوجيه واالشراف الحقيقي من الجهات المختصة بالمدارس 2.68 554. 12

 6 الصلة بين المدرسة والمجتمعغياب  2.85 446. 3

 7 غياب المرافق الصحية في المدارس  2.91 326. 1

 8 عدم صالحية المرافق  الصحية في المدارس  2.87 422. 2

 9 تردي األبنية المدرسية 2.84 457. 4

 10 عدم توفر الصفوف الدراسية العليا في المدارس النائية 2.87 392. 2

 11 مات النفسية واالرشادية المدرسيةغياب الخد 2.87 379. 2

 12 صعوبة المناهج وغياب عنصر التشويق فيها 2.81 498. 5

 13 بعد المناهج عن واقع الفتاة الريفية في مديريات الجبل  2.68 648. 12

 14 الرسوب المتكرر عند بعض الفتيات 2.74 533. 9

 15 طةالتزاحم بين الطلبة في المدارس المختل 2.70 586. 11

 16 عدم وجود مدارس خاصة بالفتيات  2.68 608. 12

 17 عدم وجود اخصائية اجتماعية تساعد في حل مشكالت الفتيات  2.62 699. 13

 18 غياب المعلمين المتكرر 2.76 551. 8

 19 تدني شعور االدارة والمعلمين بالمسئولية التعليمية تجاه تعليم الفتاة 2.80 530. 6

 المتوسط العام للمعوقات التعليمية 2.76 278. 

اقىدداو  الاعىدد ارق دد راي ددتادقددإسراسةلتعلدداراسةات  ل دد اكدد اناأا(6 ددلعلاإلدد ا   قددظالددناسة
(ا1راسةفقدإ ا  دا اهاقادإدد اسةاإاادبالداا اا لد ااعبلالةد اةف  د العسددا ا(3 – 2.34)اق اضلناسةلدل ا

(اعس قددإس الت دداإلا45 0اعىدد اقىدداو ا  لاسةلإا دد اسالعةددتاددد "غ دداباسةلإسدددااسة ددق  اددد اسةلددلسإن"ا
اددددد اسة ددددق  اسةلإسددددداا دددد ق  ايددددل "اسةاددددعسة اي ددددتاع  ددددلا(ا55ا 52 ا1 اا الددددااسةفقددددإسر ( ا106 

اسة فىدددد  اسةمددددللاراغ دددداب"ع"اسة ا  دددد اسةلددددلسإناددددد اسةت  ددددااسةلإسىدددد  اسة ددددفع ااددددعدإايددددل "ع"اسةلددددلسإن
وا لدددااا (114   (140   (106 ااإيدد لت ا اعس قإسدددار(11 0 اقىدداو ا لاعىدد "اسةللإىدد  اعسالإشددال  
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(اع  دددلا"ايدددل اع دددعلاسم دددا   اس الاي ددد الام  ددد ااىدددايلادددد اقددد الشدددك را51سةفقدددإ ا ق ددد را
ا ( 644(اعس قإس الت اإلا 60 0 ا لاعى اقىاو ا سرماإ سةفا اراسةات  ل  "اي تاسةلإا  ا

سةفا ددارا دداةات   اللددااىددوااااودداناأنالددناأوددإ اسةلتعلدداراسةات  ل دد اسةادد ااقددعلالعناسةاقددا ا
سةتددا ااغ دداباسةلإسددددااسة ددق  ادددد اسةلددلسإن اعيددل ا ددد قاالااعناع ددلر اعيدددل ااددعدإاسةل دددا  ا
عُاتدد  اهددت اسة اا دد الددنا اق دد اعةددتا ددتع  الضددا اسةفا دداراقددا الناددد اسةمدد  اكلددااهددعاسةقددالا

سةلإسدداا اة ى  اة تكعإ اعُات  النا اق  اأمإ اعةدتاضدتااسهالدا اسةلىد عةانا اةلدلسإناعادعداإا
سة ق  اسة  ل اسةا ااش  اسةفا اراي تاسالةاقا ا اةات   اعل  امإع لنالناسةللسإنادد اأث دا ا
اسةلإسى هاللااام ااس   اي ااىا  ااةل اأعة ا اسرلعإاع ضتااسىا اوال انإىالادا اال اة ات    

  اعادإللاغ داباسة د  اوداناسةللإىد اعسةل الداكلااااضااأنالناأوإ اسةلتعلاراسةات  ل د  
عغ ددددداباي  دددددإاسةاشدددددعياادالدددددا اعادددددل  اشدددددتعإاساللسإ اا سرو  ددددد اسةللإىددددد   اع دددددتع  اسةل ددددداه 

عسةلت لانا اةلىد عة  اا دا اات د  اسةفادا  اع قد اسةا لاد سراسةللإىد   اعغ داباسةلت لداناسةلا دإإ ا
يدل اعسةإىعباسةلا إإاي لا تدناسةفا دار اعيدل اا وادااعة سل د اسةات د   اعيدل اع دعلالت لدار اعا

 اع ت عاسة اقإاتةناعةتاغ ابالولأاسةثعسباعسةتقاباعافش اسةفىالاع علاللسإناما  ا اةفا ار
عسةإشددددع اعسر لدددداراسةى اىدددد  اعساللا ددددال  اسةلىددددالإ  اعسةددددتلااددددتللاوددددلعإ اعةددددتاعهلددددالاسرو  دددد ا
سةللإىددد   اعيدددل ااإل للدددااعسةت ددد اعضدددتااسالهالدددا اولددداالدددنالوددد اسةقدددا لاناعسةلىددد عةاناي الدددا ا

 تكناتةناد ايل االا  اسة عاسةل اىباعسة اتباة فا ار اعسةتلا لكد لنالدنالعس د  اسةات د  اعي
العناس ق اياأعااىإب 

 سةشدددإي  ا(اع5440 سةشدددلاإل اعاافدددااهدددت اسة اا ددد الددد الددداااع ددد راعة ددد الإسىددد اكددد الن
(ا0220ع سةقددددددعث  اا(0225 اسةت ىددددددا   (اع0222ع هاشدددددد  ا(ا5446  ال ددددددإاق سةع(ا5441

عسةادد اأ لددإراأناسرىدد اباسةات  ل دد اعسةات دد  اا(0250 سةشدداتة  اعا(0220نمددإعن اع سةقددعث اعا
سةلما  اه اسرلع ااأثاإ ساد اال  اسةاقا اسةفا ارا اةات    اإغ اع دعلالتعلداراأمدإ اس الاي د ا

 عثقاد  اعسلا ال   

 :رابعالفرعي الاإلجابة عن السؤال  (1
ادد اعلعس د ا اسةتدا ا اةات   اسةفا اراسةاقا العنااعلاقاسةا ا   "الاه اسةلتعلاراسة غإسد  عاااا
ا (1كا راسة اا  اكلااد اسة لعلاإل  سةلقعير"اعاالقاد  
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 الجغرافية المعوقات مجال في العينة أفراد ًلستجابات المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات (7)رقم  جدول

 الرتبة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 نص الفقرة

رقم 

 الفقرة

 1 البيئة الريفية الجبلية ال تحض على التعليم 2.06 713. 8

 2 الحرارة العالية لها أثرها السلبي على تعليم الفتاة 1.85 668. 10

 3 الحرارة تعقد البقاء في الصفوف بالقيود االجتماعية المفروضة 1.82 650. 11

 4 المدرسة نتيجة بعدها الحرارة تمنع الفتيات من الذهاب إلى  1.88 684. 9

 5 الرياح الموسمية لها أثرها النفسي على الفتيات  2.61 701. 7

 6 التناثر السكاني يجعل بناء مدارس كافية باهض الثمن 2.72 541. 5

 7 بعد المنازل عن المدرسة القائمة 2.85 415. 1

 8 عدم وجود مواصالت بين المنزل والمدرسة 2.79 466. 4

2 .434 2.82 
المخاااطر المحتملااة علااى الفتيااات الناتجااة عاان طااول المسااافة بااين 

 المدرسة والمنزل
9 

 10 توقيت الدراسة غير مناسب للبيئة الجبلية  2.67 658. 6

 11 تنقل األسر من مكان إلى أخر بحثا عن المعيشة  2.80 501. 3

 بشكل عامالمتوسط العام للمعوقات الجغرافية  2.44 285. 

اسةاقدددا العناااقدددعللتعلدددارا غإسد ددد االثددد ادقدددإسراع دددعلاىددد  ا(ا1 دددلعلاإلددد ا ظالدددناسة  قددداااا
ددااةاقددلاإسراأدددإسلاسةتا دد  اهدد االقاد دد اددد ا دداةات   اسةفا ددار ايددناسةل ددا لا تددل(ا"1 اسةفقددإ اسةلقعيددراعدق 
اإىدد سةللاودداناسةلىدداد ا ددعلايدناسة اا دد اسةفا دداراي ددتاسةلقال د اسةلمددا إ(ا"4 اعسةفقددإ ا"سةقا لدد اسةللإىد 
اع ددعلايددل (ا"1 اعسةفقددإ ا "سةلت شدد ايددنا قثدداانمددإعةددتاالكددانالددناسرىددإاا قدد (ا"55  اعسةفقددإ "عسةل دد ل

 ا"سةدثلنا داهناكاد د الدلسإناو ا اا ت اسةىكا  اسةا اثإ(ا"6 اعسةفقإ ا "عسةللإى اسةل  لاوانالعس  ر
اسة فىد اهاأثإااةلااسةلعىل  اسةإيات(ا"1 اعسةفقإ ا "سة و   اة وا  ال اىباغاإاسةلإسى ااعلار(ا"52 اعسةفقإ 
هددد ااقددد اضدددلناسةلدددل ا(اعا2.61 عا(ا2.85 اسةقىددداو  اوددداناهاقادددإااإسعقدددرالاعىددد االا"سةفا ددداراي دددت

ااعبلالة اةف   العسدا ا(3 – 2.34)

االلااىوااااواناأنالناأوإ اسةلتعلاراسة غإسد  ااأثاإ ساي تاسةاقا اسةفا ارا اةات   اد اسةلقعيدر
سةلمددا إاسةلقال ددد اي ددتاسةفا دداراسة اا دد ايدددنا ددعلاسةلىدداد اوددداناةللإىددد اسةقا لدد  اعا تددلاسةل ددا لايددناس
عُ تددد  اتةدددناعةدددتاأنالت ددد اسةلدددلسإناسةقا لددد ا تادددل ايدددناسةل دددا لاسةقا لددد  اكلددددااأناسةللإىددد اعسةل ددد ل ا

سةل ا ااسةللإعى ال ا اا و   اعيإ  اعتسرااشاراىكا  اكواإ اعد اتةنا ل  الناسرم اإاسةا اللا
سةفا اراد اأث ا اتهاولناعيعلالنالناسةللسإن اعلناألث  اتةناسةقاعس داراسةلفاإىد اعسة عسقدااا ابا

سةا اللااع لاد الث اهت اسةل ا ااغاإاسةلأهعة ا اةىكان اعسال  اللاراسة و  د اما د ادد اأث دا العسىد ا
ضاد اعةتاتةنااعلاراسةلإسى اغاإال اىباة وا  اسةإيف د  ادأغ دباسرددإس لالشدغعةعنا اة إسيد اسرل اإ اعس 
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كع  العى األ اإ اع كع عساد األناسةقا  اعةتايل اسةفا دارادد اسةققد اعسةل د لا ىدوباضداااسةتد شا
اعسةقاة اساللا ال  اسةلالهعإ اةل اأغ باىكاناسةل ا ااسةإيف   

اسةاددد اأ إيدددرادددد ال دددا ااىددداق   ا(0250  شددداتة اعاما دددااهدددت اسة اا ددد الددد الإسىددد 
اسةلتعلدداراسال الاي دد الددنااقددلاإاأي ددتاي ددتاسة غإسد دد اقددا راأناسةلتعلددارعاع دد راعةددتا
داإافدايالإ داراا اسةىداق    سةوا د اسة و  د ايدناسةوا دسمدا  اعةدتاةدناتا اع ت ااعساللا ال  ه

سةاقدا ا العىل  اد اسةل ا ااسةىاق   ااتثإاولإ  اأ ودإاددةتاساعسةإ ع  اعشل اسةإياسةقإسإ 
  وا  اسة و    اسةدأثاإهااوا اعلعس  ا القاإ اسةفا ارا اةات   

 السؤال الخامس: عن اإلجابة (2
هل توجد فروق ذات دًللة إحصيائية بيين "اعةإل ا  اي تاسةىتسلاسةمالناسةتلا   

آراء أفيييراد العينييية تعيييزت لمتغييييرات الدراسييية) الجييينس، والحالييية اًلجتماعيييية، والمؤهيييل، 
دكا دراسة ادا  اكلدااهد العضدق ادقلاسىامل اسة اقإاسما اإا ر(اعسما داإا  (ااوالمديرية"
اسآلا  ا اة لسعلا

 :الفروق تبعاا لمتغير الجنس -أ
 لمتغير الجنس اعبعينة تالنتائج اختبار ت لمعرفة الفروق بين آراء أفراد ( 8جدول رقم )

الداللة 

 اللفظية

مستو

ى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 اداألفر
 المتغير الجنس

 دالة
.009 198 2.648 

 ذكر 101 2.7635 30441.
 المعوقات االجتماعية

 انثى 99 2.6352 37787.

 012. دالة
198 2.521 

 ذكر 101 2.6994 29702.
 المعوقات االقتصادية

 انثى 99 2.5840 34850.

 ذكر 101 2.8452 18709. 4.023 198 000. دالة
 يميةالمعوقات التعل

 انثى 99 2.6927 33080.

 ذكر 101 2.4635 25825. 1.088 198 278. عير دالة
 المعوقات الجغرافية

 انثى 99 2.4197 31025.

 ذكر 101 2.6929 21139. 3.037 198 003. دالة
 الكلي

 انثى 99 2.5829 29488.

سةلتعلداراسال الاي د اقدعلااا د تسةأددإسلالاددإع السةد اعق دا   ااودانانإس اعاع دا(1 اوانالناسة لعل
 دد اةاسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا دراقاددإة دداةااسةددتكعإ اااتدد  اةلاغاددإاسة د ن اعساللا دال  اعسةات  ل دد 

الىددداع االدددناهددد األددد ي دددتاسةادددعسة  اعاا  (000. )(012. (ا009. هددد لدددناسةل ددداالراسةث ثددد اال دددال
الاا ادد اقدان شدك ايدا كتةنا اةلث ا اة ى  اة ل االراعاا الى ق ااسةلقلل(اسةلت ع   سةلالة 
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قادإاكا درال لد ااهل الاسةلتعلاراسة غإسد د ااتد  اةلاغادإاسة د ناع لادإع اتسرالالة اعق ا   اد ا
ا(اعه اأي تالنالىاع اسةلالة  سةلت ع  (اسةلقللالى ق ا 278. اسةلقىع  اةلتساسةل الا لالةسة

 :جتماعيةالفروق تبعاا لمتغير الحالة اًل -ب
 نتائج اختبار ت لمعرفة الفروق بين آراء أفراد العينة تبعا لمتغير الحالة االجتماعية( 9جدول رقم )

الداللة 

 اللفظية

مستوى 

 الداللة

درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

عدد 

 األفراد

الحالة 

 االجتماعية

 المتغير

غير 

 دالة
.093 198 1.687 

المعوقات  متزوج 182 2.7130 34097.

 عازب 18 2.5686 39845. االجتماعية

غير 

 دالة

.333 
198 .971 

المعوقات  متزوج 182 2.6494 32225.

 عازب 18 2.5707 38292. االقتصادية

غير 

 دالة

المعوقات  متزوج 182 2.7788 26853. 1.466 198 144.

 عازب 18 2.6784 35737. التعليمية

غير 

 دالة

المعوقات  متزوج 182 2.4436 28535. 273. 198 785.

 عازب 18 2.4242 29251. الجغرافية

غير 

 دالة

 متزوج 182 2.6462 25879. 1.329 198 185.
 الكلي

 عازب 18 2.5605 28216.

سةلتعلاراد اقعلاتا  اةسيل اع علادإع السة اعق ا   ااوانانإس اأدإسلا (1 لعلاإل ا اوانالناسة
اسةلالةددد ال لدد اكا ددراقاددإا سال الاي دد اسةقاةدد اتدد  اةلاغاددإارا شددك ايددا اعسةل دداالإبتدد اسرارل دداالسة

 ا الى ق ااسةلقللاسة  إلا(اسةلت ع   سةلالة الىاع االناسةلقىع  اأي ت
 :المؤهل رالفروق تبعاا لمتغي -جي

 المؤهل لمتغير بعاأفراد العينة تآراء  نتباين لمعرفة الفروق بينتائج اختبار تحليل ال (11جدول رقم )
الداللة 

 اللفظية

مستوى 

 الداللة

القيمة 

 الفائية

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

 المتغير مصدر التباين

 غير دالة
.348 

 

1.121 

 

 بين المجموعات 541. 4 135.
المعوقات 

 االجتماعية
 داخل المجموعات 23.542 195 121.

 الكلي 24.083 199 

 غير دال
.719 

 

.523 

 

 بين المجموعات 227. 4 057.
المعوقات 

 االقتصادية
 داخل المجموعات 21.163 195 109.

 الكلي 21.390 199 

 غير دال
.276 

 

1.287 

 

 بين المجموعات 396. 4 099.
المعوقات 

 التعليمية
 خل المجموعاتدا 14.992 195 077.

 الكلي 15.387 199 

 

 ةدال
.026 

 

2.829 

 

 بين المجموعات 888. 4 222.
المعوقات 

 الجغرافية
 داخل المجموعات 15.311 195 079.

 الكلي 16.199 199 

 غير دال

.186 1.562 

 بين المجموعات 422. 4 106.

 داخل المجموعات 13.173 195 068. الكلي

 الكلي 13.595 199 
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تا دد اددد ال ددالاسةيددل اع ددعلادددإع السةدد اعق ددا   ااوددانانإس اأدددإسلا (52 ددلعلاإلدد ا ااوددانالددناسة
(ا191  اسةل ددالاةلددتساسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا ددراقاددإا  هددتاسةلاسةلتعلداراسال الاي دد ااتدد  اةلاغاددإ

كدددتةنا اةلثددد ا اة ىددد  اة ق ددد اعاا الىددد ق ااسةلقدددلل(اسةلت ع ددد  سةلالةددد الىددداع االدددناعهددد اأي دددت
دقدلااوداناع دعلاددإع اتسراا ل التد الايدلسال دالاسةلتعلداراسة غإسد د ا شك ايدا سةل االراعسةل االرا

لالة اعق ا   اد ال الاسةلتعلاراسة غإسد  اات  اةلاغاإاسةلته اقاإاكا دراسةق لد اسةفا  د اسةلقىدع  ا
ا لى قااعسةلقللاسة  إلا(اةلت ع  س سةلالة الىاع االنا(اعه األ 206ةلتساسةل الاه ا  

عةلتإد اسا اهداراسةفدإع اسالق دا   ادد ال دالاسةلتعلداراسة غإسد د اسةاد ااقدعلالعناات د  اسةفادا ا
ددااةلاغاددإاسةلتهدد الددا اسة اقددإا اىدداملس اسما دداإال ددراىدد اة لقاإ دداراسة تل دد اعكا ددراسة اددا  اكلددااددد ا ا ت 

ااسآلا سة لعلا
 المؤهل نتائج اختبار دنت سي لمعرفة اتجاه الفروق تبعا لمتغير (11)قمر  جدول

 متوسط االختالفات
 

المتوسط 

 الحسابي
 العدد

 

 المؤهل
 

 المتغير
 ثانوية دبلوم عام دبلوم جامعي بكالوريوس ماجستير

 ثانوية 35 2.5688 - 14575 10602. 16634.* -04481.-

المعوقات 

 الجغرافية

 دبلوم عام 26 2.4231 - - -03973.- 02058. -19056.-

 دبلوم جامعي 11 2.4628 - - - 06032. -15083.-

 بكالوريوس 124 2.4025 - - - - -21114.-

 ماجستير 4 2.6136 - - - - -

 (%1411*تعني أن القيمة دالة عند مستوت)

ثا ع د اعسة كداةعإيعناقادإاأناسةفدإع اتسراسةلالةد اكا دراوداناقل د اسةا(55 لعلاإل ا ااوانالناسة
أي ددتالددناقل دد اسة كدداةعإيعناعتةددنا ىددوباعلإس لدد ااسة غإسد دد اكا ددراا ددعإسراقل دد اسةثا ع دد اة لتعلددار

ددددااة  ددددإع ا ة لتعلدددداراسةادددد اقاةددددراوادددد ل اعبدددداناس لددددالالإسىددددال اسة الت دددد الدددداا ت دددد اأ لدددد اأ ثددددإااقىى 
ا عسةلتعلارالناغاإه الناقل  اسةلته راسةت  ا

  :لمتغير المديرية الفروق تبعاا -د
 المديرية لمتغيرتبعا نتائج اختبار تحليل التباين لمعرفة الفروق بين آراء أفراد العينة  (12جدول رقم )

الدًللة 
 اللفظية

مستوت 
 الدًللة

 

القيمة 
 الفائية

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 

 مصدر التباين
 

 المتغير

السة 
.000 
 

17.779 
 

اواناسةل لعيار 3.68 2 1.841
سةلتعلارا
 سال الاي  

ا197 104. ا20.40 السم اسةل لعيار
ا199  ا24.08 اسة   

السة 
.000 
 

25.919 
 

ا4.45 2 2.228 اواناسةل لعيار سةلتعلارا
ا16.93 197 086.اساللا ال   السم اسةل لعيار
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ا21.39 199  اسة   

السة 
.000 
 

25.227 
 

اناسةل لعياروا 3.137 2 1.569
سةلتعلارا
 سةات  ل  

ا12.25 197 062. السم اسةل لعيار
ا15.38 199  اسة   

السة 
.000 
 

18.441 
 

ا2.55 2 1.277 اواناسةل لعيار
سةلتعلارا
ا13.64 197 069. سة غإسد   السم اسةل لعيار

ا16.19 199  اسة   

السة  .000 29.941 
ا3.16 2 1.585 اواناسةل لعيار

ا10.42 197 053.اسة    السم اسةل لعيار
ا13.59 199  اسة   

تا  اد ال دالاسةلتعلداراسةلادإع السة اعق ا   ااوانانإس اأدإسلاعاع ا(50 لعلاإل ا لناسةا  قظ
عهدد ا(ا222  هدد اسةل ددالاةلددتساسةلقىددع  اسةلالةدد ال لدد اكا ددراقاددإاسال الاي دد ااتدد  اةلاغاددإاسةللاإيدد  

عكددتةنا اةلثدد ا اة ىدد  اة ق دد اا الىدد ق ااعسةلقددللاسة  ددإلا(اسةلت ع دد  لالةدد سةالىدداع االددناألدد 
ال الت ااع لادإع اتسرالالة اعق ا     شك ايا ااسةل االراعسةل االر

عةلتإد اسا اهاراسةفإع اسالق ا   الا اسة اقإا اىداملس اسما داإال دراىد اة لقاإ داراسة تل د ا
ااكاآلا عكا راسة اا  ا

 المديرية دنت سي  لمعرفة اتجاه الفروق تبعا لمتغير نتائج اختبار (13رقم )جدول 
المتوسمممممممممط  متوسط االختالفات

 الحسابي

 المتغير المديرية العدد

 الرجم المحويت شبام
 الرجم 60 2.8471 - 32437.* 09580.*

المعوقاااااااااااات 

 االجتماعية
 المحويت 70 2.5227 - - -22857.-*

 شبام 70 2.7513 - - -

 الرجم 60 2.7455 - 30649.* -01169.-
المعوقاااااااااااات 

 االقتصادية
 المحويت 70 2.4390 - - -31818.-*

 شبام 70 2.7571 - - -

 الرجم 60 2.8535 - 25426.* -01491.-
المعوقاااااااااااات 

 التعليمية
 المحويت 70 2.5992 - - -26917.-*

 شبام 70 2.8684 - - -
 الرجم 60 2.4394 - 13160.* -13853.-*

المعوقاااااااااااات 

 الجغرافية
 المحويت 70 2.3078 - - -27013.-*

 شبام 70 2.5779 - - -

 الرجم 60 2.7214 - 25418.* -01733.-

 المحويت 70 2.4672 - - -27151.-* الكلي

 شبام 70 2.7387 - - -

 (%1411*تعني أن القيمة دالة عند مستوت)



 8102يناير  – األول عددال -األول المجلد مجلة جامعة الجزيرة 

 

    47 

 د/ طاهر محمد عمر األهدل                         ويتالمح محافظة في العام بالتعليم الفتيات التحاق معوقات

اةفدددإع اتسراسةلالةددد اكا دددراوددداناللاإيددد اسةدددإ  الدددنا لددد اعبدددانأناسا(51 دددلعلاإلددد ا ااودددانالدددناسة
سةلقعيراعش ا النا ل اأمإ اعة اةااللاإي اسةإ   اعكتةناواناسةلقعيراعش ا اة اةااللاإي اش ا ا

قاإاكا راسةإ  اهد اا د ال الاسةلتعلاراسال الاي  اكلااهعاعسضاالنام لاسةلاعى اراسةقىاو  
ع تددد عاسة اقدددإاسةىدددوباعةدددتاأناللاإيددد اسةلقعيدددراهددد اعسلتددد ادددد اا يدددرثددد اسةلقعاا عي الدددااشددد ا ا سري دددت

اددأثاإاعهددتسا ت دد اأناا سةلددلاإياراسرمددإ اددد اسرإيددا اقدد اوا لددااا-ألاددد اسةللا دد -يا ددل اسةلقاد دد ا
اد اسةللا   ا  ال لعاسةلتعلاراسال الاي  اد اسةإيااأ

ش ا اد ا ل د اسةل داالرالايدلساعكتةنا اةلث ا اة ى  اة ق  اسةل االرادإناسةفإع اة اةااللاإي ا
ش ا اغاإالسة ادد اسةل داالراعاسةإ  ااا سةل الاسرعلا سةلتعلاراسال الاي  (اكلااأناسةفإع اواناللاإي

علنام لاسةتإناسةىاواا ىا ا اأناسةوا داراسةإيف د ا ا ساللا ال  اعسةات  ل  (اعلسة اد ا ق  اسةل االر
 ضإي  سةللا  ( أ ثإاعيال اةات   اسةفاا الناسةوا  اسةق

 ملخص النتائج والتوصيات والمقترحاتا: خامسا 
 :ملخص النتائج أ(

ااع  راسةلإسى اعةتال لعي الناسة اا  اأهللاا
يدددللالدددناسةلتعلدددارااسةلقعيدددرالقاد ددد دددد ااعلعس ددد ا اسةفادددا ا ددداةات   اسةتدددا سةاقدددا ا قدددااألدددا ا -5

 سةات  ل   اعسال الاي   اعساللا ال   اعسة غإسد   
غ ددداباسةلإسددددااسة دددق  ادددد اعلدددناأوإ هددداااعةدددت اإا ددد اسرلةسعلددداراسةات  ل ددد اي دددتاقدددا راسةلت -0

غ دداباسة دد  اودداناسةللإىدد اعسةل الدد  اعاددإللاسرو  دد ا اعاعناع ددلراسةلددلسإن اعيددل ا دد قاالا
عغ ددداباي  دددإاسةاشدددعياادالدددا اعادددل  اشدددتعإاساللسإ اعسةلت لددداناا سةللإىددد   اع دددتع  اسةل ددداه 
ات د  اسةفادا  اع قد اسةا لاد سراسةللإىد   اعغ داباسةلت لداناسةلا دإإ ا اةلى عة  اسةات  ل  اا ا ا

 عيل اع علالت لار اعيل اع علاللسإناما  ا اةفا ار 
ل دد اسةددعي اسةل التدد ا أهل دد ااعلددناأوإ هددااا سةلإا دد اسةثا  دد اددد راسةلتعلدداراسال الاي دد اع ددا  -1

ا اراد اأث ا اسةلإسى  اعسةلشا  اة فاه سريل الاا ت التاإض اسةات   اسةلما   اعاةفاا  اعاسات   ا
سالياقدالا كفا د الدناسةات د   اعاالايلالاسةل  ة د  اعاقود ااىدإبىإ اة فاا اد اسرىإي  اعقا  اسرسر

  سرلعإاعة ا أال  اوانافش اسرسة عسجاسةل كإ اعاعااععدا اأقلاسالوعين سةقإس  اعسة اا   االاات  ل
عكددانالددناأوإ هدداااسإافدداياا دداةاااسةلت شدد  اااةثدد  ق ددراسةلتعلدداراساللا ددال  اددد اسةلإا دد اسةثعا -9

لعس د راسةىدإ اي دتاادعداإاأ دعإاعىاااسةلات لار اعيل الدلإ اسرأسإافايالىاع اسة  اة اد اعا
لا   دددداراسةلإسىدددد  اعل دددد ادددددإ ااع اددددااسةفا دددداراددددد اسةإيددددا اعغ دددداباسة ددددلع اساللا ددددال  اعا

اا  ددباشددلال  اعقا دد اسرهدد اةتلدد اة ل اققددار اع و تدد اسةتلدد اددد اسةواددراعسةققدد اعسةل إيدد االا
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يلددالا دد ا يددال اسةددلم  اعإغ دد اسةفا دداراددد اسةتلدد  اعاتدداإناأعلدداراسةلإسىدد الدد اسرأسةفاددا الددنا
 سةل  ة  اسةل ا  ا اةفا ار 

أوإ هددااا تددلاسةل ددا لايددناالددنعكدداناعسرماددإ  ا ددا راسةلتعلدداراسة غإسد دد اددد اسةلإا دد اسةإس تدد اعا -1
ل ددد اي دددتاسةفا ددداراسة اا ددد ايدددنا دددعلاسةلىددداد اوددداناسةللإىددد اسةلمدددا إاسةلقاسةللإىددد اسةقا لددد  اعا
مإا قثاايناسةلت ش  اعيل اع علالعس  راواناسةل  لانىإالنالكاناعةتاعسةل  ل اعا ق اسر

اعلادددراسةلإسىددد اغادددإا اعاسةا ددداثإاسةىدددكا  اا تددد او دددا الدددلسإناكاد ددد ا ددداهناسةدددثلن اعاعسةللإىددد 
  ل اىباة وا  اسة و   

وانانإس اأدإسلاسةتا د اا دا التعلداراسةاقدا اسةفادا ا داةات   اوداناللاإيد ااا لسة اسق ا ااع لادإع ا -6
سةإ  النا ل اعباناسةلقعيراعش ا النا ل اأمإ اة اةااللاإي اسةدإ  ادد ال دالاسةلتعلدارا

 ق دد اسةل دداالرادددإناددد اعا اثدد اسةلقعيددرا  الددااشدد ا اعاا كا ددراسةددإ  اهدد اسري ددت اعاسال الاي دد 
ا اد ا ل  اسةل االرالايلسال الاسةلتعلاراسال الاي   اسةفإع اة اةااللاإي اش ا

سةلتعلددداراسال الاي ددد اعساللا دددال  اارتا ددد ادددد ال ددداالسةددددإسلاأودددانااااع دددلاددددإع السةددد اسق دددا   -1
 كعإ تسةاة اةااعسةات  ل   اُات  اةلاغاإاسة  ن

 اي   سةقاة اسال العاسةلته الات  اةلاغاإاااواناأدإسلاسةتا  ااالااع لادإع السة اسق ا   -1

 :التوصيات ب(
اة اقإا اآلا ااع  اسد اضع اسة اا  اعسالىا اا اراسةىا ق ا -5
 سةاعي  ا أهل  اات   اسةفا ارالا   ا اعس الاي  ا ا لشاإك اأدإسلاسةل ال اسةإيف اأ فىل   -0
عيلسلاوإسل ااعي  ااىاه ادد اكىدإاقدل اسة  دإاساللا دال  اة ات د   اةلقاعةد اددناسإا داااسةات د  ا -1

 سةع  ف  اع ق لا إ اسر  اإا قعاسةتعس لاسال الاي  الناات   اسةفاا  ي تا اةق علا
سةقإ اي تا شإاسةتعس لاسال الاي  الناات   اسةفاا اعسةاإعي اةلا ايوإاعىا  اسري  اسةلإ   ا -9

 عسةلىلعي اعسةلقإع   اما  اد ال  ااعدإاسةع ا ااد اسةل ا ااسةإيف   
 لدددلسإناسةات ددد  اسةتدددا  اعا واددداا  دددا اسةدددلي اسةلشدددإعاادددد اقدددعسد اة فا ددداراسةل اققدددارااادددعداإ -1

سرإيدددا اة    ددد اعما ددد اسةفا دددار اععضددد انة ددد ادتاةددد االكدددنادددد اع دددعلاسةدددلي اعةدددتاسةفا دددارا
ا  عة ناأىل ا اعقاتاالااا اسىاغ لاسةلي اد اغاإاسةلم  اة  سةل اققارا اةللسإنادت  

 ع  اسةتال  اعلناث الىايلهناي تاسةاأها  ااعداإاع ا ااة فا اراسة ا اق  ناي تاشلال اسةثا  -6
ا واددداالودددلأاعة سل ددد اسةات ددد   اعاعي ددد اأددددإسلاسةل الددد ا اةىدددناسةقدددا ع  اة ةاقدددا ا ددداةات   اعسامددداتا -1

 س إس سرالناشأ لاالىايل اسآل ا اي تاسإىالاو اال اعةتاسةللسإن 
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االفاداتاسةات د   اداةفادا اسالهالا ا اةفا دارادد اسةىدا اسةف دعلاسرعةدتالدناسةات د  اسرىاىد  ار لد -1
سةادد اا ل لدداا لىدداع اضددتااااشددتإا اةم دد الددنا فىددلا اع تددل ا ددلع اسةات دد   اعسةددتهاباعةددتا

 يل العس   اسةات    اأعايل اسالةاقا اوااا ا اعلناث سةللسإن ا
لقاعةدد اد دد اسةىددا اسةف ددعلاسرعةددتايددنا ق دد اسةف ددعلاسةلإسىدد   اعتاأناسة   دد ا ددغاإلاسةىددنا -4

 اعإغ ددد  اددددد اسةات ددد   اعسمددددا  ل ا اةف دددعلاسرمددددإ اسةاددد ا كثددددإادالدددااسةاىدددداباأ ثدددإاس ضدددد ا  ا
عسةفعضددتاةدد اسرثددإاسةىدد و اي ددتالىدداعسه  اعسةددتلاا ددا اي دد اضددتااسةلىدداع اسةات  لدد  اعسةقا ددلا

 عةتاسةاق ا الناأهل  اسةات    اعةتسااإك  
 عإىالاو اال اعةالا اع شا اللسإناما  ا اةفا ار اعاعداإالت لاراةاش   اأعة ا اسرلعإاي ت -52
ةلتاة د الشدك  اسةاشداراسةىدكا  ادد اعتةدناسالما اإاسةى   اة لدا ناسةل اىد  اةلعسلد اسةلدلسإن ا -55

  هاسرإيا اي لااشاال
 ام   اداإسراأعاد علاة فا اراةلتاة  الشك  اسالما ااد اسةللسإناسةقا ل   -50

 :المقترحات جي(
اا أا ة    ا قاإتاسة اقإالاا تلايإناسىا اا اراسةلإسى  اعسةاع  اراتسراس

ع إس الإسى اللاث   اات تاوعض اسةق علاسةل اى  اة قلالنالتعلاراسةاقا اسةفا ارا اةلدلسإن ا -5
 سرمإ  اارد اسةللاإي

ع ددإس الإسىدد الكثفدد اة شدداايعسلدد ااددل  اسةددلعإاسةاإبددعلاة لددلسإناددد العس لدد الشددا  اسةل الدد ا -0
 سةإيف اد اسة للعإي اسة ل    

 لع اد  اسةىا اسةف علاسرعةتالنالإق  اسةات   اسرىاى اد الدلسنالىداق   اع إس الإسى ا -1
 ينا ق  اسةف علاد اللسإناسةات   اسةتا  

 دراسة تقويمية لدور منظمة اليونيسيف، في مواجهة مشكلة تعليم الفتاة في محافظة المحويت.ع إس ا -4
    اد العس ل الشدا  اات د  اع إس الإسى اقعلالعإال اةناسآل ا  اعسرللار اعسةل اةناسةلق -1

 سةفاا اد ا لقاد  اسةلقعير 
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 قائمة المراجع
 ( اسةاإب  اسنى ل   السإاسةفكإ اسةقاهإ  5416سنوإسش  القللاي    ا   5

 ( اات   اسةلإأ اد اسةع ناسةتإب  ال   اسةاإب  اسةقلاث  اسةى  اسةإس ت  ا5411عىلايا  اىتالام ا اعىلايا  ا   0
  01-1 ا  اأوإي 55سةتللا

 ه( اق   اسالعة ا اع  قاراسر ف ا د السإاسة ااباسةتإب  اواإعر 5921ونايولهللا  سر ولا   اأوعا ت  اسقللا  1

 ( اع  تاسةات   اعا عإ اد اسة لن الكا  ا الت ا  تا  ا  تا  0229سرغوإل اولإاىتال ا   9

 سةإيان اأ ال ل  ا ااااسةتإب  اة ت ع اسرل    ه( اسةلإشلاعةتاكاا  اسةإىا  اسة الت   ا5954سةولسا   ات اب ا   1

 ( التشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل    ا  تا  0251سة لا اسةلإك لاةإلق ا  ا   6

  الىاإ ااقلاإاسةات   اد اسة لناقاتاسةعلراسةإسهن ا  تا  السإاسةشعكا   (0221سةقاج اأقللاي      1

ا   1 القلل  اعوإسه   اا5444سةقعث   ااشم  اعسل  الإك ا(  ا قإاغاإال شعإ  اسة  ال   اسةات    اد  اسةلإأ  ت   
 سة قعإاعسةا عيإاسةاإبعل ا  تا  

ا   4 القلل  اعوإسه   ا"0220سةقعث   اعب"(  اسةتلانالقاد   اسرىاى ا للاإي  اسةات     اأى اباسةاىإباد الإق  
  60-14 اسةى  اسةثال   ا ا56اسةاإبع   الإك اسةلإسىاراعسة قعإاسةاإبع   ا  تا  اسةتللعسةلإسىارال   اسة قعإا

( اسةاىإباد اسةات   اسةتا  اسةل  ل اسةتإب  اة اإب  اعسةثقاد اعسةت ع  اسةلا  اسةتال ا5411مفا   القللااعداا ا  52
 ةش عناسةل ا   اسةقاهإ  

 ا( ا اهإ ااىإباسة اة ارالناسةات   اسرىاى  الإسى اقاة األا  اسةتا ل 0221سةلسة  ايولسةى  القلل ا   55
 لإك اسةلسة اة ا عيإاسةا لعل ا  تا  

 سةققع اسةات  ل  اة لإأ اسةلى ل الناعسل اسةقإنناعسةى   السإاسة شإاة  التار اسةقاهإ  ( ا0221سةىاةعن ال تاي   ا   50

ا   51 ايفا القلل  اسةل  لا0220ىتال  اسةتإب    اسةاإب   الىاقو  ال    اعسةات    اسةات    اد  اسةلإأ  اقا اكفاة   ) 
  561ا-591لنا ا01تللاسةثالن اسة

 م(، موقف اإلسالم من تعليم المرأة، الندوة الخاصة بأئمة وخطباء المساجد، صنعاء.1117عبدهللا محمد، ) اى ل  .14

 .1(، التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرون، ط2112السنبل، عبدالعزيز عبدهللا، ) .11

الا لا اةا ا  56 اهعا0259سةى اغ   اوانالا اسة للعإي ا ر ا  اسة ل     اسةفاا  اات    اا باأنا كعن  لع علاعلا
 لاإن/انتسإ ا6سةمل ن ا

 هي، الجامع الصغير في أحاديث البصير النذير، دار الكتب العلمية، بيروت.1377عبدالرحمن، السيوطي، جالل الدين  .17

 ةتإب  اسةقاهإ    اي  اس الاياسةاإب  اسةلتا إ السإاسةفكإاس0220سةشماو  اي  اسةىالالقلل ا  51

  www.saaid.net ( ا اهإ اسةإيبالناسنى  اعققع اسةلإأ  ا0221سةشإلاعل اسقللالقلل ا   54
ا ادتا ( اسةعض اسةات  ل اة فاا اد اسة لناات ي اات   اسةو اراةاققااا0221سةشإل  اإتعد اقىنهاعنمإعن ا   02

 إب  اعسةات   ا اةاتاعنال ال  ل اسةاع  ىاااعألإس ال ا  اسوناسة لن اأغى ن ا  تا  سةفإ  الإسى اع سإ اسةا

ا   05 اعنمإعن  اسةشلاإل القلل اسةإياا5440سةشلاإل  اد  اسالوالس   اسةات    اد  اسةو ار اسةاقا  اال   اأى اب  ) 
  ا  تا  5سة ل   الإك اسة قعإاعسةا عإاسةاإبعلا اةاتاعنال ال  ل اسةاع  ىاا اا

سةتعسل اسةل الت  اسةلتل  اعةتاسةاىإبالناسةات   اسرىاى ا لقاد  ا  تا  اا( 0259داا القلل ا   ت ا  00
 إىاة الا ىااإ الى اأ علاسةاإب   اك   اسةاإب   ا الت ا  تا  

 اسة وإس   اى  لاناوناأقللاوناأاعب اسةلت  اسة واإ اسةلعىعي اسةتإب  اسةتاةل    01
 http://www.mawsoah.net,Global Arabic Encyclopediaا

http://www.saaid.net/
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يولسة إي  ادتسل الضا ااسةلإأ اد اسةلتالإسراسةلعة   الإسى ا قل  اد اضع اسنى   اإىاة الكاعإس اغاإال شعإ  ا  09
  www.dorar.netك   اسةشإيت  ا الت القللاوناىتعلاسنى ل  اسةىتعل   ا

اسىاملس اسةاق ا اسةتال  اكأى عباعق ا  اد ااقلالاسةتعسل اسةلى عة اينا اهإ االقللالفإتا اةاسةت ىا     01
سةاىإبالناسةات   اسرىاى ا اة للعإي اسة ل    لإسى اا و ق  اي تايا  النالقاد  اات ( ك   اسةا اإ  ا الت ا

   ااا0225  تا  

 ، القاهرة،  دار الوفاء للنشر.SPSSنات باستخدام تعلم بنفسك التحليل اإلحصائية للبيا ( ا0222غ    اأقللهاعنمإعن ا  .22

( اسةاىإباد اسةللإى اسرىاى  اد القاد  ا تل اعي لالااوم ا  اسةل ال ا0221لقعسن القللالاى  ا   01
 عأ ش ا  اإىاة الا ىااإ الى اأ علاسةاإب   اك   اسةاإب   ا الت ا  تا  

ةاإب  ا قعاات   اسةلإأ اد اسةل ال اسة ل   ال   اسة قعإا ( اسا اهارا    اك   اس5441سةفق   اعها  اغاةب ا   01
  51عسةلإسىاراسةاإبع   اسةى  اسةمالى  اسةتللا

ا   04 ايول   اع  ا  اسالىاإساا    ا0221لاى   اة لإسىار اسةتإب  اسةلإك  اسة ل     اسة للعإي  اد  اسةفاا  اات     ) 
  اأغى ن 01ى ى  الإسىاراك اشلإين اسةتللا

 .الفتاة اليمنية، كلية اآلداب، جامعة صنعاء اتجاهات أولياء األمور حول تعليم(،1112الكريم،)لاسةقإل   الا ل ايو .31

ا   15 اعنمإعن  اىاة  اا و قاراي تا0222سةقق ا    ا ل  اسةى عك   اسةت ع  اسة قإاد  ال ل   ) spssاسةإيان ا  
اسةل ا  اسةع    اسةقلاث  

الناسة  10 ايعسل ااىإباسةفاا  اي  اعنمإعنا القلل الإسىاراسةلاعك   اى ى   اسة ل     اسةثا علاد اسة للعإي  ات   
   0221عس قاإااإبع   الإك اسة قعإاعسةا عيإاسةاإبعل ا  تا  اسة لن

 ( اسةات   اسةتا اد اسة للعإي اسة ل     اسةعسل اعندا اسةا عيإ التىى اسةتفاا اا  تا  0226لقو  اىتالايول  ا   11

  ا  تا  0259-0251لتشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل   ا( ا0259سةل  ناسري تاةام   اسةات       19

   ا  تا 0225عاتل  ا ايا اا5449لىاعإاسة للعإي اسة ل   اةتا ال  ناسة عسب ا  11
ا ا  تا  5440سةقا عناسةتا اة اإب  اعسةات   اةتا ال  ناسة عسب اا  16
 ةو ان ( اسة  ت اسةثال  اعسةتشإعن اواإعرا5416سةل  لاد اسة غ اعسري   ا   11

 ( اسةاإغاباعسةاإهاب السإاسةاقع  0229سةل تإل اسرلا اسةقادظا ك اسةلانايولسةت    ا   11

 يناير. 21، 11172أكتوبر، العدد 14م(، تعليم الفتاة الريفية، صحيفة2112الجمهورية اليمنية، )التىى اسةثعإ اة  قاد   .31

اسةاإا  92 اة لىا اسة لا    اسة اا   اسةلقعير  ا لقاد   اسةاإب   الكاب اسةشال  اسةلقعير ا44ا-41بعل القاد     
   ا  تا  5444ل ىلوإ ا

   اوالعي الناسةاع  ىاا ال ىلوإ 0224/0252ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسة ااباسالق ا  اسةى علاسةلقعير ا  95

  0251-0259عيراة تا اسةلإسى اسةاقإيإاسنق ا  اةللسإنالقاد  اسةلقاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   90
  0256ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد اسةاقإيإاسةى علاةلكاباسةاإب  ا لقاد  اسةلقعيراة تا ا  91
  0256سةاقإيإاسةتا اةفإيااسةاع   اسةاإبعلا لقاد  اسةلقعيرااددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   99
ا قات  91 اأو ا كإيا ا اسة ععل  ااا0225وناشإ   اسةمالنايشإ  اسة    ا شإتاسة ععل  ا ق االى   ا /ا5(   

 سةت إاة   اي  ال إ 

ا   96 اأقلل  اىكا   اإىاة ا0222هاش   اسن ىا     اسآللسباعسةت ع  اك    اسة لن  اد  اعسةا ل   اسةإيف   اسةفاا  اات     )
 لا ىااإاغاإال شعإ  اسةإباا 

 تعليم في اليمن، الفرص والتحديات، البنك الدولي والجمهورية اليمنية، يونيو.م(، تقرير حول وضع ال2111الدولي، )سةو نا .47

http://www.dorar.net/
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ع سإ اسةاإب  اعسةات   ااسةلإس ت اسةى ع  اسةلشاإك اسةىا ت اةا فاتاسالىاإساا   اسةع    اةا عيإاسةات   اسةتا ا سةل اقتا  91
 ااا  0250    تا  0255 /0252اق ا ا اا  اسةلىااسةاإبعلاسةشال   اسةاإبعل(

ا   94 ا0221دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اسرىاى   اسةات    اةا عيإ اسةع     اسالىاإساا    اسةتال ا0221-0251 (  اسةلتىى    
 ةل ا  اسة ااباسةللإى  اا ااإ ا  تا  

   اأغى ن 0226ا- 0221إسق  اعأ عسي  ا ( التشإسراسةات   اد اسة للعإي اسة ل   ال0221دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا   12

51. The Columbia Encyclopedia,(2008), Illiteracy, sixth Edition. 

52. UNICEF, (2005), the Education Situation of the Girl Child in Yemen; Promoting Girls' 

Education In Order To Achieve Equal Opportunities. Sana'a. 

53.  Arnaud Chevalier and Others, (2003), “Amulti-country stdy of inter – generational 

educational, mobility “ Peper presented at the University of Southampton, March 17 

th. 


