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  ٘ذٖ اٌذراست٘ذٖ اٌذراست
 

كهاٍخ ثٕبد فٟ فطو ٟ٘ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ رٙلف ئٌٝ ِؼوفخ 

األٍجبة اٌفؼ١ٍخ ٚهاء ِّبهٍخ ػبكح فزبْ اٌجٕبد فٟ ِٕطمخ ّوق 

ا١ًٌٕ ثب١ٌّٕب ٚرٙلف اٌلهاٍخ ئٌٝ ثٕبء ثؤبِظ ػًّ ٌّىبفؾخ ٘نٖ 

اٌؼبكح اٌزٟ رإصو ػٍٝ ؽ١بح ا٢الف ِٓ اٌفز١بد فٟ ٘نٖ إٌّطمخ 

ٚرأرٝ ّٙٓ ػلكٖ كهاٍبد أفوٜ رٖله٘ب ِإٍَخ اٌؾ١بح األفًٚ 

ٌٍز١ّٕخ اٌْبٍِخ ثب١ٌّٕب ٚ٘ٝ ِإٍَخ غ١و ؽى١ِٛخ ال رٙلف ئٌٝ 

 ثٙلف رؾ١َٓ ٔٛػ١خ اٌؾ١بح ٌٍفئبد 1995اٌوثؼ رأٍَذ فٟ ِب٠ٛ 

اٌفم١وح ٚاٌّّْٙخ ٚٔؾٓ ٔوعٛا أْ رىْٛ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٔبفؼخ ٌىً 

 . ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّلٟٔ ؽزٝ رأرٝ ثضّبه اٌّوعٛح ِٕٙب 

               

   

ِب٘ز بشزٜ 

 ِسئــٛي ِجــٍس األِٕــبء
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 ظب٘وح فزبْ اإلٔبس فٟ ِٕبٛك ػلح ِٓ أفو٠م١ب ٚفٟ ثؼ٘ حٕخشز

ٚث١ٓ ثؼ٘ اٌّغّٛػبد اٌؼول١خ , (ِضً ِٖو ٚاٌَٛكاْ)اٌلٚي اٌؼوث١خ 
ٚر١ْو رمل٠واد ِٕظّخ اٌٖؾخ  .فٟ ػلك ِٓ اٌلٚي فٟ لبهح أ١ٍب
 ١ٍِْٛ فزبح ٚاِوأح ػٍٝ َِزٜٛ 130اٌؼب١ٌّخ ئٌٝ أْ ٕ٘بن أوضو ِٓ 

 ١ٍِْٛ فزبح ػٍٝ األلً ِؼوٙخ 2اٌؼبٌُ لل رُ فزبٔٙٓ، ٚأْ ٕ٘بن ٔؾٛ 
.  ٌٍقزبْ ٠ٍٕٛب

 
 فزبْ اإلٔبس ػٍٝ أٔٗ اٌمطغ أٚ االٍزئٖبي اٌغيئٟ أٚ اٌىٍٟ ٠ٚعزف

ٌألػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ اٌقبهع١خ ٌألٔضٝ، ٕٚ٘بن صالصخ أٔٛاع ِٓ فزبْ اإلٔبس 
 إٌٛع األٚي ٚاٌضبٟٔ، ّٚ٘ب. ثؾَت كهعخ اٌمطغ ٌألػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ

، ؽ١ش ٠زُ اٍزئٖبي عيئٟ (%85 )ٚأزْبها ١ّٛػب األوضو إٌٛػ١ٓ
أِب إٌٛع اٌضبٌش، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼوف ثبٌقزبْ اٌفوػٟٛٔ، . ٌألػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ

ٚ٘ٛ األوضو ػٕفب ؽ١ش ٠زُ االٍزئٖبي اٌىٍٟ ٌألػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ 
ِٓ اٌقزبْ فٟ % 15َٔجخ  أْ ئٌٝ اإلؽٖبءاد اٌقبهع١خ، ٚر١ْو

 . أفو٠م١ب رمغ ّٙٓ ٘نا إٌٛع
 

 ٘نٖ اٌؼبكح فٟ وً االرفبلبد اٌل١ٌٚخ ٌؾمٛق اإلَٔبْ ّىً ٚحّثً
ِٓ أّىبي اٌؼٕف اٌنٞ ٠ّبهً ٙل اٌّوأح، ٚأٔٙب أزٙبوب ٌؾك أٍبٍٟ 

ِٓ ؽمٛق اإلَٔبْ ٚاٌنٞ ٠ٕبكٞ ثبٌؾفبظ ػٍٝ ٕؾخ اإلَٔبْ،  
ٚاؽزواَ ؽمٗ فٟ افز١به ٛو٠ك ؽ١برٗ ثلْٚ ر١ّي أٚ لَو، ٚرؾوَ اٌّوأح 
عيئ١ب أٚ و١ٍب ِٓ اٌٛظبئف اٌطج١ؼ١خ ٌٙنٖ األػٚبء ثؾَت كهعخ ٚٔٛع 

ٚرزورت ػٍٝ ِّبهٍخ ػ١ٍّخ . اٌمطغ اٌنٞ ٠ؾلس ِٓ عواء اٌقزبْ
اٌقزبْ اٌىض١و ِٓ اٌّٚبػفبد ٚاألفطبه اٌٖؾ١خ ٚاٌزٟ لل رؼبٟٔ ِٕٙب 

. اٌّوأح ٛٛاي ؽ١برٙب
 

 ٘نٖ اٌّقبٛو اٌٖؾ١خ األٌُ اٌْل٠ل، اٌٖلِخ، إٌي٠ف، ٚحشًّ
اؽزجبً اٌجٛي، اٌزموؽبد، ٚاٌزٙبة اٌغوػ، ٚاٌزٙبة اٌجٛي، ٚلل رفٟٚ 

ٚلل ٠زورت ػٍٝ ٘نٖ . ثؼ٘ ٘نٖ األػواٗ، ِضً إٌي٠ف، ئٌٝ اٌّٛد
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اٌؼ١ٍّخ ِْبوً ٕؾ١خ لل رَزّو ىِٕب ٠ٛٛال ِٕٙب، األ١ّ١ٔب، ِْبوً 
ٚرزون ٘نٖ . ٚاألٌُ أصٕبء اٌغّبع، رْٛ٘بد فٟ األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ

اٌؼ١ٍّخ أ٠ٚب اٌىض١و ِٓ األٙواه إٌف١َخ اٌزٟ رؼ١ِ ئٌٝ األثل ِغ 
اٌّوأح اٌزٟ ِود ثٙنٖ اٌزغوثخ ِضً اٌقٛف ٚاالوئزبة، ٚاٌجوٚك اٌغَٕٟ 

. ٚاٌنٞ لل ٠ىْٛ ٍججب ٌٍقالفبد اٌيٚع١خ ٚلل رإكٞ ئٌٝ اٌطالق
 

  ظب٘زة خخبْ اإلٔبد فٟ ِصز 
 

 اٌلهاٍبد ئٌٝ أزْبه إٌٛػ١ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ ِٓ فزبْ اإلٔبس حش١ز
 ػٍٝ ْفٟ ِٖو، وّب أْ اٌظب٘وح رّبهً ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚا١ٌَّؾ١ٟ

ٚرج١ٓ . اٌَٛاء، ٚئْ وبٔذ أوضو أزْبها فٟ اٌو٠ف ػٕٙب فٟ اٌؾٚو
، أْ ِّبهٍخ اٌقزبْ فٟ ِٖو رىبك أْ 20001اإلؽٖبءاد اٌّزٛفوح ٌؼبَ 

ؽ١ش أْ  ( ٍٕخ 49-15)رىْٛ ّبٍِخ ث١ٓ إٌَبء فٟ ٍٓ اإلٔغبة 
ِٓ إٌَبء  لل أعو٠ذ ٌٙٓ ػ١ٍّخ اٌقزبْ، ٚال رقزٍف % 97ٕ٘بن ٔؾٛ 

ٌٚىٓ اٌج١بٔبد ر١ْو ئٌٝ . 1995٘نٖ إٌزبئظ وض١وا ػٓ ٔزبئظ رمو٠و ٍٕخ 
 رغ١و فٟ َٔجخ فزبْ ثٕبد إٌَبء اٌّجؾٛصبد ِّٓ فٟ ٍٓ اٌقزبْ

 ِمبهٔخ ثؼبَ 2000فٟ ػبَ % 78ٚاٌزٟ رواعؼذ ئٌٝ  ( ٍٕخ9-11) 
ٚروٕل اٌلهاٍخ أ٠ٚب رغ١وا فٟ ِٛلف %. 83 ؽ١ش وبٔذ إٌَجخ 1995

األِٙبد ِٓ ِّبهٍخ اٌقزبْ ؽ١ش رواعؼذ َٔجخ األِٙبد اٌالرٟ 
فٟ ػبَ % 31 ئٌٝ 1995فٟ ػبَ % ٠38وغجٓ فٟ فزبْ ثٕبرٙٓ ِٓ 

2000  .
 

لل ِود اٌزْو٠ؼبد اٌقبٕخ ثقزبْ اإلٔبس فٟ ِٖو ثؼلح ِواؽً، ففٟ 
 ٕله لواه ٚىاهٞ ٠ؾظو ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ ٚاٌؼمٛثخ 1959ػبَ 

ثبٌَغٓ أٚ اٌغواِخ ٌّٓ ٠ّبهٍٙب فبٕخ فٟ َِزْف١بد ٚاٌؼ١بكاد 
اٌؾى١ِٛخ، ٚلل أثبؽذ ػلح لواهاد ٚىاه٠خ ِّبهٍخ ثؼ٘ األّىبي 

 إٔله ٚى٠و اٌٖؾخ لواه ٠ج١ؼ ئعواء 1994فٟ ػبَ . ٚؽوِذ اٌجؼ٘ األفو
اٌقزبْ ػٍٝ ٠ل أٛجبء ِلهث١ٓ فٟ اٌؼ١بكاد اٌؾى١ِٛخ ٠َٛ فٟ األٍجٛع 
فٟ ؽبٌخ فًْ اٌطج١ت ثالٕبع األً٘ ثؼلَ فزبْ االثٕخ، ٚلل رُ ئٌغبء 

 إٔله ٚى٠و اٌٖؾخ لواها ٠ؾظو ئعواء 1996فٟ ػبَ . ٘نا اٌمواه الؽمب

                                                   
1 Demographic and Health Surveys in Egypt (DHS) 2000. 
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ػ١ٍّبد اٌقزبْ ٍٛاء فٟ اٌَّزْف١بد أٚ اٌؼ١بكاد اٌؼبِخ أٚ اٌقبٕخ 
ٚاٍزضٕٟ ِٓ مٌه ِب ٠زُ ئعواؤٖ ألٍجبة ِو١ٙخ ٠مو٘ب فمٜ هئ١ٌ 
لَُ أِواٗ إٌَبء ٚاٌٛالكح فٟ اٌَّزْفٝ، ٚثٕبء ػٍٝ الزواػ 

اٌطج١ت اٌّؼبٌظ، ٠ٚؼزجو ٘نا االٍزضٕبء صغوح ٠ٕفن ِٕٙب ِٓ ٠و٠ل ِّبهٍخ 
ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ أ١ّ٘خ ٚعٛك رْو٠ؼبد ٚلٛا١ٔٓ رؾظو فزبْ .اٌقزبْ

اإلٔبس ئال أٔٙب غ١و وبف١خ ٚؽل٘ب ٌٍمٚبء ػٍٝ ٘نٖ اٌظب٘وح، ٌىٕٙب 
 . ر١ٙئ اٌغٛ ٚرلػُ اٌغٙٛك ٌٍمٚبء ػٍٝ اٌظب٘وح

 
 اال٘زّبَ ثظب٘وح فزبْ اإلٔبس ِٓ لجً اٌؼل٠ل ِٓ اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ بذأ

ٚاٌؾى١ِٛخ فٟ أػمبة ِإرّو اٌَىبْ ٚاٌنٞ أؼمل فٟ اٌمب٘وح فٟ 
، ٚثلأ اٌؼًّ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ إٌّبٛك فٟ ِٖو ثبٌزؼبْٚ ِغ 1994ػبَ 

ِٕظّبد ػب١ٌّخ ٌّٕب٘ٚخ ٘نٖ اٌؼبكح، ٚرٛعٙذ اٌغٙٛك ٔؾٛ رٛػ١خ 
األِٙبد ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ ؽٛي ِقبٛو ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح، ٚرجٕذ 
اٌغّؼ١بد اٍزوار١غ١بد ِقزٍفخ رَزٙلف ِٓ فالٌٙب رغ١١و اٌٍَٛو١بد 

.  ٔؾٛ فزبْ اإلٔبس ثّب ٠إكٞ ئٌٝ ٔجن ٘نٖ اٌؼبكح
 

 ٌٍمٚبء و١ٍب 2010 ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌؾىِٟٛ، فمل رُ رؾل٠ل ػبَ أِب
 ث١ٓ ٚىاهح 1999ػٍٝ ظب٘وح فزبْ اإلٔبس، ٚرُ رٛل١غ ارفبل١خ فٟ 

اٌْئْٛ االعزّبػ١خ ٚا١َٔٛ١ٌف ٚػلك ِٓ إٌّظّبد اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼبْٚ 
ٚلل ثلا اٌّغٌٍ اٌمِٟٛ ٌٍطفٌٛخ ٚاألِِٛخ . إلٔغبى ٘نا اٌٙلف

ثّْوٚع لِٟٛ ٌّٕب٘ٚخ فزبْ اإلٔبس ٠ٙلف ئٌٝ رؼجئخ اٌّغزّغ ثىً 
 ِزؼلكح ثٙلف رغ١و اٌٍَٛو١بد ٚاٌزٛعٙبد دفئبرٗ، ٚرجٕٟ ئٍزوار١غ١ب

ٔؾٛ ػبكح اٌقزبْ ِضً اٍزقلاَ ٍٚبئً األػالَ اٌّقزٍفخ فٟ ْٔو 
اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌّقبٛو اٌٖؾ١خ اٌّزورجخ ػٍٝ ِّبهٍخ اٌقزبْ، 

ٚػٍٝ . ٚرفؼ١ً كٚه اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ فٟ اٌّغزّؼبد اٌَّزٙلفخ
اٌوغُ ِٓ وً اٌغٙٛك اٌّجنٌٚخ فّب ىاي ٕ٘بن اٌىض١و اٌنٞ ٠ٕجغٟ ػٍّٗ 

. ٌٍمٚبء ػٍٝ ٘نٖ اٌظب٘وح
 

 ثظب٘وح ِؤسست اٌح١بة األفعًفٟ ٘نا ا١ٌَبق عبء ا٘زّبَ 
فزبْ اإلٔبس، ٚرَؼٝ اٌّإٍَخ ٌٍزلفً ٚاٌؼًّ ػٍٝ ِٕب٘ٚخ فزبْ 
اإلٔبس فٟ ػلك ِٓ لوٜ ّوق ا١ًٌٕ فٟ ا١ٌّٕب، ِٓ فالي اٌؼًّ ػٍٝ 
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ٚاٌفئبد اٌّقزٍفخ فٟ اٌموٜ  رغ١١و ٍٍٛو١بد ٚرٛعٙبد األِٙبد
.  اٌَّزٙلفخ ٔؾٛ ظب٘وح فزبْ اإلٔبس

 

   عٓ اٌبزٔبِج  عٓ اٌبزٔبِج ةةٔبذٔبذ
 

 

 ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌجؾض١خ وّوؽٍخ أٌٚٝ رَؼٝ ئٌٝ رٛف١و ث١بٔبد ٚحأحٟ
ؽٛي اٌّّبهٍبد ٚاٌزٛعٙبد ٚاٌّؼزملاد اٌَبئلح ( baseline)لبػل٠خ 

رغبٖ فزبْ اإلٔبس فٟ اٌموٜ اٌَّزٙلفخ، ٍٚٛف ٠زُ اٍزقلاَ ٔزبئظ 
٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ثؼل رٕف١ن اٌجؤبِظ ٌم١بً اٌزغ١و فٟ 

ٚرَبُ٘ ٘نٖ اٌلهاٍخ أ٠ٚب فٟ . اٌٍَٛن ٚاٌّؼزملاد وٕز١غخ ٌٍجؤبِظ
رمل٠ُ فُٙ أػّك ٌظب٘وح اٌقزبْ فٟ ٘نٖ اٌموٜ ٚاٌلٚافغ ٌّّبهٍزٙب 

. ثّب ٠لػُ ٔٛع اٌزلفً األفًٚ ٌٍمٚبء ػٍٝ اٌظب٘وح
 

 اٌزمو٠و إٌزبئظ إٌٙبئ١خ ٌٙنٖ اٌلهاٍخ، ٠ٕٚمَُ ئٌٝ فَّخ ٠مذَ
أعياء هئ١َ١خ، ٠ٍٟ ٘نٖ اٌّملِخ اٌغيء اٌقبٓ ثبإلٛبه إٌّٙغٟ 

أِب اٌغيء اٌضبٟٔ ف١جؾش فٟ . ٌٍلهاٍخ ثّب مٌه افز١به اٌؼ١ٕخ ٚفٖبئٖٙب
اٌّّبهٍبد اٌّزؼٍمخ ثقزبْ اإلٔبس اٌَبئلح فٟ ِٕبٛك اٌلهاٍخ، 
٠ٚزٕبٚي اٌغيء اٌضبٌش ف١وٕل اٌّٛلف ٚاٌزٛعٙبد ٔؾٛ ػبكح اٌقزبْ 

ٚأٍجبة ِّبهٍزٙب، أِب اٌغيء اٌواثغ ف١زٕبٚي اٌّفب١ُ٘ اٌّزؼٍمخ ثؼبكح 
اٌقزبْ ػٕل ػ١ٕخ اٌجؾش ٚونٌه كهعخ اٌّؼوفخ ثأٙواه اٌقزبْ، أِب اٌغيء 

. األف١و فَٛف ٠قٖٔ ٌٕزبئظ اٌلهاٍخ ٚاٌز١ٕٛبد
 

 
 
 
 

 
 

 

اإلغبر إٌّٙجٟ: أٚالً   اإلغبر إٌّٙجٟ: أٚالً
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 ٘نا اٌفًٖ اٌغيء إٌّٙغٟ ٚاٌنٞ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ّوػ ٚئ٠ٚبػ ٠خعّٓ
ألٍب١ٌت اٌلهاٍخ ٚأكٚارٙب ٚاٌقطٛاد اإلعوائ١خ ٌٍؼًّ ا١ٌّلأٟ، 

أ٘لاف اٌلهاٍخ، أٍب١ٌت اٌجؾش ٚأكٚارٗ، ٚػ١ٕخ اٌجؾش : ٠ًّْٚ مٌه
.   ٚأُ٘ فٖبئٖٙب، ٕٚٚفب ِٛعيا ٌّٕبٛك اٌلهاٍخ

  

   انهذف مه انذراست انبحثيت انهذف مه انذراست انبحثيت      --11
 اٌّزؼبهف ػ١ٍٗ أْ ٘لف كهاٍبد اٌزم١١ُ ٌٍجؤبِظ أٚ اٌّْوٚػبد ِٓ 

٘ٛ رؾل٠ل ِب ئما وبْ اٌجؤبِظ لل ؽمك أ٘لافٗ ٚل١بً أصو ٘نٖ 
اٌزلفالد ػٍٝ اٌفئبد اٌَّزٙلفخ، ٚرّضً ٘نٖ اٌلهاٍبد اٌجؾض١خ أكاح 

ِٓ ٕ٘ب فاْ األػلاك . ٘بِخ ٌزؾ١َٓ أكاء اٌجواِظ ٚاٌزقط١ٜ ٌٍَّزمجً
ٌٙنٖ اٌلهاٍبد ٠غت أْ ٠زُ فٟ اٌّواؽً األٌٚٝ ػٕل رقط١ٜ ٚر١ُّٖ 

اٌجواِظ ١ٌٌٚ وّب ٘ٛ ّبئغ ؽ١ش ٠زُ إٌّبلْخ ٚاإلػلاك ٌؼ١ٍّخ 
 .اٌزم١١ُ فٟ ِوؽٍخ أزٙبء كٚهح اٌّْوٚع

 
 اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ فٟ ػ١ٍّخ ل١بً أصو اٌجؤبِظ ٚحّثً

فٟ رغ١١و ٍٍٛو١بد ٚرٛعٙبد اٌفئبد اٌَّزٙلفخ ٔؾٛ فزبْ اإلٔبس، 
ؽٛي اٌّّبهٍبد  (baseline)ؽ١ش أٔٙب رٙلف ئٌٝ رٛف١و ث١بٔبد اٌمبػلح 

ٚاالرغب٘بد اٌَبئلح فٟ اٌموٜ اٌَّزٙلفخ فٟ ا١ٌّٕب، ٚاٌزٟ ٍٛف 
رَزقلَ ٌّمبهٔزٙب ثٕزبئظ اٌلهاٍخ فٟ اٌّوؽٍخ اٌالؽمخ ٌزٕف١ن 
 . اٌجؤبِظ ٌوٕل اٌزغ١و ِٚلٜ ٔغبػ اٌجؤبِظ فٟ رؾم١ك أ٘لافٗ

 

     أسانيب انبحث وأدواحه   أسانيب انبحث وأدواحه22
 كهاٍخ اٌزٛعٙبد ٚاٌٍَٛو١بد اٌّزؼٍمخ ثبٌقزبْ رَبػل فٟ فُٙ إْ

اٌلٚافغ ٚهاء ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح ٚونٌه اٌؼٛاًِ االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ 
اٌزٟ رإصو فٟ ٘نٖ اٌظب٘وح، ٚػبكح ِب رزطٍت ِضً ٘نٖ اٌلهاٍبد 

عّغ ث١بٔبد و١ّخ ٚٔٛػ١خ، ؽ١ش أْ اٌج١بٔبد اٌى١ّخ رؼطٟ ٕٛهح ػبِخ 
ػٓ اٌّّبهٍبد اٌَبئلح، ٚاٌّزغ١واد االعزّبػ١خ اٌزٟ رإصو فٟ 

اٌظب٘وح، ٚونٌه االرغب٘بد اٌَبئلح، ٚرىّٓ أ١ّ٘خ إٌّٙظ اٌىّٟ فٟ 
أِب إٌّٙظ إٌٛػٟ . رٛف١و ث١بٔبد ِمٕٕخ ٠ّىٓ ئفٚبػٙب ٌٍّمبهٔخ

فزىّٓ أ١ّ٘زٗ فٟ رٛف١و ِؼٍِٛبد رف١ٍ١ٖخ رَبػل ػٍٝ اٌزؼّك فٟ 
فُٙ اٌظب٘وح وّب أٔٗ ٠ىْف ػٓ هؤ٠خ اٌفئبد اٌّقزٍفخ فٟ اٌّغزّغ 
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اٌّؾٍٟ ٚرؼو٠فُٙ ٌٍظب٘وح ِٛٙٛع اٌجؾش، ٠َٚبػل فٟ كهاٍخ 
اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ِّب ٠َُٙ فُٙ ِزؼّك ٌٍلٚافغ 

.  اٌؾم١م١خ ٌّّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح
 

ٚلل اٍزقلِذ اٌلهاٍخ ػلك ِٓ األكٚاد ٌغّغ ث١بٔبد و١ّخ 
 اٌَّؼ االعزّبػٟ، ٌٚغّغ اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ اٍزقلِذ َثبٍزقلا

. اٌلهاٍخ اٌّمبثٍخ اٌفوك٠خ اٌّزؼّمخ ٚاٌّغّٛػبد اٌؾٛاه٠خ
 

 (KAP) انمسح االجخماعي نهمعرفت وانسهىك وانخىجهاث2-1
 

 رطج١ك اٌَّؼ ػٍٝ ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٓ أِٙبد اٌفز١بد اٌَّزٙلفبد حُ
ٌٙنا ( ِمٕٓ)، ٚلل رُ ئػلاك اٍزج١بْ ( ٍٕخ13-7)فٟ ٍٓ اٌقزبْ 

اٌغوٗ هٚػٟ أْ ٠ىْٛ ِجَطب ٚثبٌٍغخ اٌؼب١ِخ ؽزٝ ٠زٕبٍت ِغ صمبفخ 
ٚلل رّٚٓ االٍزج١بْ ػلك ِٓ . ِفوكاد اٌؼ١ٕخ َِٚزٛا٘ٓ اٌزؼ١ٍّٟ

ث١بٔبد أٍب١ٍخ ػٓ األِٙبد ٚأٍو٘ٓ،  اٌّّبهٍبد : اٌّؾبٚه ٟٚ٘
اٌّزؼٍمخ فزبْ اٌجٕبد، ِؼوفخ األِٙبد ثبٌقزبْ ٚأٙواهٖ ِٖٚبكه رٍه 

 .اٌّؼٍِٛبد، ٚأف١وا أٍئٍخ ارغب١٘خ روٕل ِٛلفٙٓ ِٓ اٌقزبْ
 

  مقابالث فرديت مخعمقت2-2
 

 رُ رطج١ك ٘نٖ اٌّمبثالد ِغ فئبد ِقزٍفخ ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٚلذ
أٚ / ثٙلف ِؼوفخ ِفُِٙٛٙ ٚهؤ٠زُٙ ٌظب٘وح اٌقزبْ ٍٚجت رأ١٠لُ٘

 أِٙبد، 4: ِؼبهٙزُٙ ٌٙب، ٚلل اّزٍّذ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ
 كا٠بد، ثبإلٙبفخ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ ل١بكاد اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ 3 علاد،4

ِّٓ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ٌل٠ُٙ رأص١و ػٍٝ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ ٌّؼوفخ ِب 
 2 ِّوٙبد، 2 أٛجبء،2: ٠ّىُٕٙ رمل٠ّٗ ٌلػُ اٌجؤبِظ ٍّّٚذ اٌؼ١ٕخ

 .   ِله2ٓ١ٍهعبي ك٠ٓ، ٚ
 

  مقابالث جماعيت حىاريت2-3
 

:  رُ رطج١ك اٌّغّٛػبد اٌؾٛاه٠خ ِغ ِغّٛػز١ٓ ِٓ اٌْجبةٚلذ
ِب ث١ٓ  ٚلل ّٙذ وً ِغّٛػخ.  ِغّٛػخ ِٓ اإلٔبس ٚأفوٜ ِٓ اٌنوٛه

 أفواك ، ٚوبْ اٌٙلف هٕل ِٛلف اٌّغّٛػز١ٓ ِٓ ظب٘وح اٌقزبْ، 8-10
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ِٚلٜ ِؼوفخ ِغّٛػخ اٌنوٛه ِٚؼٍِٛبرُٙ ؽٛي فزبْ اإلٔبس، ٚونٌه 
 ِٞؼوفخ اٌّْبوً اٌٖؾ١خ ٚإٌف١َخ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اإلٔبس اٌالد

 . فٚؼٓ ٌؼ١ٍّخ اٌقزبْ
ٌٚىٟ ٔزؼوف ػٍٝ هؤ٠خ اٌفز١بد أٔفَٙٓ ٌٙنٖ اٌؼبكح ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ 

رلفؼٙٓ ٌإللجبي ػ١ٍٙب أٚ اإلؽغبَ ػٕٙب، فمل رُ رطج١ك ِغّٛػخ 
ؽٛاه٠خ صبٌضخ ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌفز١بد اٌّؼوٙبد ٌٍقزبْ رزواٚػ 

.  ٍٕخ14-10أػّبه٘ٓ ث١ٓ 
 

  عٌنة الدراسة 3

  إجراءاث اخخيار انعيىت وانخىزيع انجغرافي3-1
 

فٟ  ( ٍٕخ13-7) ئعواء ؽٖو ّجٗ ّبًِ ٌٍفز١بد فٟ ٍٓ اٌقزبْ حُ
اٌموٜ اٌَّزٙلفخ ثبػزّبك لٛائُ اٌّلاهً اٌّٛعٛكح فٟ رٍه 

ٚلل ثٍغ ؽغُ . إٌّبٛك، ٚرُ أزمبء ػ١ٕخ ػْٛائ١خ ِٓ ٘نٖ اٌمٛائُ
 ِفوكح ِٛىػخ ػٍٝ اٌموٜ اٌقٌّ 389اٌؼ١ٕخ ِٓ أِٙبد اٌفز١بد 

 .اٌَّزٙلفخ
 

نة ي ع ي لل راف توزيع الجغ كل )1 (ال ش ال

سوادة ية  ش ن م

15%

ة حوارت ال

21%

ور واب ة ال عزب

2%

ة دوادي ال

23%

سوادة

18%

هللا رج  ف

19%

ر قرق ال

2%

 
 

اٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ ػٍٝ ِٕبٛك  (1)٠ٚج١ٓ اٌْىً 
: اٌلهاٍخ ٚاٌزٟ رًّْ فٌّ لوٜ رمغ ّوق ا١ًٌٕ فٟ ا١ٌّٕب

١ِْٕخ ٍٛاكح، ٍٛاكح، اٌلٚاك٠خ، فوط هللا، اٌؾٛاهرخ، ثبإلٙبفخ ئٌٝ 
ػيثز١ٓ رزجؼبْ لو٠زٟ اٌلٚاك٠ٗ ٚاٌؾٛاهرٗ ّٚ٘ب ػيثخ اٌٛاثٛه ٚػيثخ 
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٠ٚوعغ اٌزجب٠ٓ فٟ رٛى٠غ اٌؼ١ٕخ ئٌٝ اٌٛىْ إٌَجٟ ٌؼلك . اٌّمولو
. اٌطبٌجبد فٟ ِٕبٛك اٌلهاٍخ اٌقٌّ ٚاٌؼية

 

 ةــ وصف انعيه3-2
 

آٌَ ٚؽغُ :  ٘نا اٌغيء أُ٘ فٖبئٔ اٌؼ١ٕخ ٠ًّْٚ مٌه٠عزض
 .األٍوح، اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌألِٙبد ٚونٌه َِزٜٛ كفً األٍوح

 

  الحالـة التعلٌمٌـةالحالـة التعلٌمٌـة
 

٠ٚزٚؼ ِٓ . اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌّفوكاد اٌؼ١ٕخ (2) اٌْىً ٠ٚٛظح
إٌزبئظ اهرفبع َٔجخ األ١ِخ ث١ٓ األِٙبد ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌزًٖ ئٌٝ 

، ث١ّٕب ال رزؼلٜ َٔجخ األِٙبد اٌالرٟ ؽٍٖٓ ػٍٝ أ٠خ ّٙبكح 75%
ٚرقزٍف ٘نٖ إٌزبئظ ِغ اٌج١بٔبد . ِٓ ِغّٛع اٌؼ١ٕخ% 12.1كها١ٍخ 

اٌّزٛفوح ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٟٛ ؽ١ش أٔٙب أػٍٝ َٔج١ب ِٓ األف١وح 
 .ث١ٓ إٌَبء فٟ إٌّبٛك اٌو٠ف١خ% 60ٚاٌزٟ رمله َٔجخ األ١ِخ ثٕؾٛ 

  

ات ه ألم مي ل ي ل ع ت توى ال مس )2 (ال الشكل 

ية أم

75%

امعية /ج هد  ع م

1%

ة وي ان ث

8%

تب ك قرأ وت ت

13%

ية تدائ شهادة اب / 

ة إعدادي

3%

 
 

  رةرةــن و حجم األسن و حجم األســالسالس
 

 فوكا، ٚرؼزجو ٘نٖ أٍو 6.6 ِزٍٜٛ ؽغُ األٍوح فٟ اٌؼ١ٕخ ٘ٛ إْ
وج١وح َٔج١ب ِمبهٔخ ثبٌج١بٔبد اٌّزٛفوح ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٟٛ ٍٛاء 

. ( فوكا4.4)ٚفٟ إٌّبٛك اٌؾٚو٠خ  ( فوكا5.5)فٟ إٌّبٛك اٌو٠ف١خ 
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 أفواك فٟ ػيثخ 10فأْ أوجو ؽغُ ٌألٍوح ٘ٛ  (1)ٚوّب ٠ج١ٓ اٌغلٚي 
٠ٚٛفو اٌغلٚي أ٠ٚب ِؼٍِٛبد .   فوكا8.6اٌّمولو، ١ٍ٠ٗ ١ِْٕخ ٍٛاكح 

.  ٍٕخ36.7ؽٛي ِزٍٜٛ ػّو األِٙبد فٟ اٌؼ١ٕخ ٚ٘ٛ 
 

 متوسط حجم األسرة وسن المبحوثة فً مناطق الدراسة (1)جدول 

متوسط حجم األسرة متوسط سن المبحوثة  ةــالقري

 8.6 38.6منشية سوادة 

 7.8 38.4سوادة 

 7.4 35.1الدوادية 

 6.5 36.3الحوارتة 

 6.8 36.9فرج هللا 

 10.0 33.8عزبة المقرقر 

 6.6 38.7عزبة الوابور 

 6.6 36.7المجموع 

ٚرغله اإلّبهح ٕ٘ب ئٌٝ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌَّزغ١جبد 
.   ، ٚرٕمَُ ثبلٟ اٌؼ١ٕخ ث١ٓ أهٍِخ أٚ ِطٍمخ(%92.5) ِزيٚعبد

 
الدٌـانــة الدٌـانــة 

 

ِٓ اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌٍَّّبد ٚاٌجبلٟ % 77.4 ثبٌَٕجخ ٌٍل٠بٔخ فٕؾٛ أِب
١َِؾ١بد، ٚلل وبْ اٌٙلف ِٓ عّغ ث١بٔبد ؽٛي اٌل٠بٔخ ٌّؼوفخ ِب ئما 

وبْ اٌل٠ٓ وّزغ١و ٠إصو فٟ ِّبهٍخ اٌقزبْ ٚونٌه هٕل أٞ رجب٠ٕبد 
أْ ِؼظُ  (2)٠ٚج١ٓ اٌغلٚي . ٠ّىٓ رف١َو٘ب ػٍٝ أٍبً اٌل٠ٓ

اٌموٜ فٟ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ رورفغ َٔجخ ا١ٌٍَّّٓ ػٓ َٔجخ 
. ا١ٌَّؾ١١ٓ ف١ّب ػلا لو٠خ فوط هللا

 

ة ـالتوزٌع الجغرافً للدٌان (2)جدول 
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 ةــــالقري

  الدٌانة
المجموع   مسٌحٌة مسلمة

%  تكرار% تكرار 

 60 1.7 1 98.3 59منشية سوادة 
 71 19.7 14 80.3 57سوادة 

 93 26.3 24 75.8 69 الدوادية
 92 4.4 4 95.6 88الحوارتة 

 73 78.1 57 21.9 16 فرج هللا

 
تم إضافة العزب إلى القرى  *
 
 

  اط االقتصادياط االقتصاديــالنشالنش
 

 َٔجخ األِٙبد اٌالرٟ ٠ؼٍّٓ ٌزّضً ألً ِٓ هثغ اٌؼ١ٕخ حٕخفط
. ، فبٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األِٙبد ٠ٖفٓ أٔفَٙٓ ووثبد ث١ٛد(22.8%)

ٚرغت اإلّبهح ٕ٘ب ثأْ ٘نٖ إٌَجخ ال رؼىٌ اٌٛالغ ؽ١ش أْ ِؼظُ 
اٌلهاٍبد ٚاٌج١بٔبد اٌّزٛفوح ر١ْو ئٌٝ اهرفبع َٔجخ ِْبهوخ اٌّوأح 

فٟ إٌْبٛ االلزٖبكٞ فبٕخ فٟ اٌمطبع اٌيهاػٟ أٚ اٌمطبع غ١و 
اٌوٍّٟ فٟ ِؼظُ إٌّبٛك اٌو٠ف١خ، ٚرف١ل ِؼظُ اٌلهاٍبد أْ 
ٍجت أقفبٗ َٔجخ إٌْبٛ االلزٖبكٞ ٌٍّوأح لل روعغ ئٌٝ أْ 

إٌَبء فٟ اٌغبٌت ال رؼزجوْ األْٔطخ اٌزٟ ٠مّٓ ثٙب ػّال ثً اِزلاكا 
أِب ثبٌَٕجخ ألٔٛاع األْٔطخ اٌزٟ . ٌَّئ١ٌٛبرٙٓ كافً األٍوح

رّبهٍٙب األِٙبد اٌؼبِالد، ر١ْو إٌزبئظ ئٌٝ األْٔطخ اٌّزؼٍمخ 
ثبٌيهاػخ وْٕبٛ هئ١َٟ، وّب ٘ٛ ِزٛلؼب، ؽ١ش رؼًّ فٟ ٘نا اٌّغبي 

. ِٓ األِٙبد% 46ٔؾٛ 
 
 

 نوع النشاط االقتصادي  (3)جدول 
 

 (%) التكرار النشاط االقتصادي 
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 52.0 46الزراعة 

 23.0 20البيع في الشارع 

 12.6 11مدرسة / موظفة

 6.9 6خياطة 

 4.6 4عمالة مؤقتة 

 100 87المجموع 

 

  رةرةــل األسل األســدخدخ
ِٓ اٌؼ١ٕخ ال ٠ي٠ل كفً األٍوح % 60 ٔزبئظ اٌلهاٍخ فاْ ٔؾٛ حسب

ِٓ اٌؼ١ٕخ ٠جٍغ كفٍٙب % 29عُ ّٙو٠ب، وّب ٚٔغل أْ ٔؾٛ 300ف١ٙب ػٓ 
ِٓ األٍو فمٜ ٠ي٠ل كفٍٙب % 11 عُ، ٚٔؾٛ 600-300اٌْٙوٞ ث١ٓ 

.  ع600ُػٓ 
ٚرج١ٓ ٘نٖ إٌزبئظ اهرفبع َٔجخ اٌفمو فٟ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٠ٚزفك ِغ 

كهاٍبد اٌفمو ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌمِٟٛ ٚاٌزٟ ر١ْو ئٌٝ اهرفبع 
 .ِؼلالد اٌفمو فٟ ٕؼ١ل ِٖو

 

مستوى دخل األسرة  (4)جدول 

 (%)النسبة التكرار  (جم)الدخل الشهري 

 11.1 43 100اقل من 

101-200 93 24 

201-300 91 23.5 

301-400 67 17.3 

401-600 50 12.9 

 11.3 44 600أكثر من 

 100 389المجموع 

 
 

 300وّب ٠ٚظٙو ثٛٙٛػ ِٓ إٌزبئظ أْ األٍو اٌزٟ ال ٠ي٠ل كفٍٙب ػٓ 
عُ رٛعل ثَٕجخ أوجو فٟ لو٠زٟ اٌلٚاك٠خ ٚاٌؾٛاهرخ ؽ١ش رًٖ إٌَجخ 
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ث١بٔبد ؽٛي  (5)٠ٚٛفو علٚي . ِٓ ِغّٛع ٘نٖ األٍو% 61.1ئٌٝ 
اٌزفبٚد ث١ٓ كفً األٍوح ػٍٝ َِزٜٛ اٌمو٠خ،  ٚاٌزٟ رظٙو رجب٠ٕبد 

 .  ٛف١فخ فٟ رٛىع األٍو ػٍٝ فئبد اٌلفً ث١ٓ اٌموٜ
 

   إجراءاث انعمم انميذاوي    إجراءاث انعمم انميذاوي 4
 اٌلهاٍخ اٌجؾض١خ فٟ اٌقٌّ لوٜ فٟ ا١ٌّٕب فٟ أجز٠ج

ٚلل ٍجك اٌزطج١ك اٌفؼٍٟ .  ٠2005ٕب٠و -  2004ك٠َّجو اٌفزوح ِٓ
رله٠ت فو٠ك اٌجؾش ػٍٝ أكاح اٌلهاٍخ، ٚلل رُ ونٌه رغوثخ االٍزج١بْ 

. ٚرؼل٠ٍٗ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Minia 
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اٌّّبرسبث اٌّخعٍمت ببٌخخبْ   : ثب١ٔبً اٌّّبرسبث اٌّخعٍمت ببٌخخبْ   : ثب١ٔبً
 

 
 ٘نا اٌفًٖ اٌّّبهٍبد اٌَبئلح ٚاإلعواءاد اٌّزجؼخ ٠خٕبٚي

فٟ ػ١ٍّخ فزبْ اإلٔبس فٟ ِٕبٛك اٌلهاٍخ،  ثٙلف ئٌمبء اٌٚٛء ػٍٝ 
ِٓ ٠مَٛ ثاعواء : األثؼبك اٌّقزٍفخ ٌّّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح ٠ًّْٚ مٌه

اٌؼ١ٍّخ؟ٚأ٠ٓ رزُ؟ِٚٓ ٕبؽت اٌمواه فٟ األٍوح؟ٚاألٍجبة ٚاٌلٚافغ 
.   ٚهاء ِّبهٍخ اٌقزبْ ٚاٍزّواهٖ

 

رة  رة  ــظاهظاهالالانتشار انتشار   ..11
 

 ٔزبئظ اٌلهاٍخ أزْبه ٚاٍغ ٌظب٘وح فزبْ اإلٔبس فٟ ػ١ٕخ ب١ٕج
 ، ؽ١ش أفبكد َٔجخ وج١وح ِٓ األِٙبد(6اٌغلٚي )اٌلهاٍخ 

ثأٔٙٓ لل لّٓ ثبٌفؼً ثقزبْ ٚاؽلح أٚ أوضو ِٓ ثٕبرٙٓ ٚاْ  (63.5%) 
ال ٠ؼٕٝ أُٙ ِمزٕؼبد ثؼلَ فزبْ اإلٔبس ٌىٓ ١ٌٌ % 34.5إٌَجخ 

ثالد ِغ ػ١ٕخ أفوٜ ا ٍٓ اٌقزبْ ِٚٓ فالي ِكاٌل٠ٙٓ ثٕبد اوجو أٙٛ
اوجو ٍٕب ِٓ اٌؼ١ٕخ األٌٚٝ رُ اٌقوٚط ثبٌٕزبئظ آالر١خ أْ إٌَجخ اٌؼبِخ 

أْ ِّبهٍخ فزبْ اٌجٕبد ػٍٝ أِٙبد ٘نٖ % 89 غذيفٟ اٌموٜ ة
ٚفٝ أصٕبء رٕف١ن ٘نٖ اٌلهاٍخ رُ ٔمً % 99.2اٌؼ١ٕخ ثٍغذ إٌَجخ 

ٔي٠ف ّل٠ل  ئٌٝ اٌَّزْفٝ ) ِٓ اٌفز١بد فٟ ؽبٌخ فطوٖ 3ػلك 
رّذ ِّبهٍخ فزبْ اٌجٕبد ٙلُ٘  ٚرزجب٠ٓ كهعخ أزْبه اٌظب٘وح ػٕل 
كهاٍزٙب ِغ ِزغ١واد أفوٜ ِضً ٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚ اٌل٠بٔخ، ِٕٚطمخ 

   .اٌلهاٍخ
 

 األمهات الالتً قمن بختان بناتهن  (6)جدول 

 (%)النسبة التكرار قامت بختان ألحدى بناتها 

 63.5 247نعم 

 36.5 142ال 

 100 389المجموع 
 

٠ٚظٙو ثٛٙٛػ، وّب ر١ْو اٌج١بٔبد، ئٌٝ رلٟٔ َٔجٟ الٔزْبه اٌظب٘وح 
ث١ٓ ا١ٌَّؾ١بد ػٕٗ ث١ٓ اٌٍَّّبد، ِٚٓ اٌّؾزًّ أْ ٠ىْٛ مٌه، 
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وّب ٍْٕوػ الؽمب، ثَجت رأص١و اٌى١َٕخ ٚاٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ فٟ 
. رٛػ١خ األ٘بٌٟ ِٚؼبهٙزٙب ٌّّبهٍخ اٌقزبْ

 

 الدٌانة وختان البنات (7)جدول 

قامت بختان إلحدى 
 بناتها

 المجموع مسٌحٌةمسلمة 

% تكرار % تكرار  

 247 29.0 29 75.4 218 نعم

 142 71.0 71 24.6 71ال 

 389 100 100 100 289المجموع 
 

 ٚرٕقف٘ كهعخ أزْبه ػبكح اٌقزبْ ِغ اهرفبع اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ وّب
، ٚر١ْو ِؼظُ اٌلهاٍبد ؽٛي ِٛٙٛع (3)ٌألَ، وّب ٠ج١ٓ اٌْىً 

اٌقزبْ ئٌٝ اٌؼاللخ اإل٠غبث١خ ث١ٓ اهرفبع اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚأقفبٗ 
ٚرغت اإلّبهح ٕ٘ب ثأْ ٘نٖ اٌؼاللخ ١ٌَذ . ِّبهٍخ اٌقزبْ

أرِٛبر١ى١خ، ؽ١ش أٔٗ هغُ رلٟٔ َٔجخ ِّبهٍخ اٌقزبْ ئال أٔٙب ِب رياي 
ِٛعٛكح فٟ أٍٚبٛ اٌّزؼ١ٍّٓ، ٌىٓ اٌزؼ١ٍُ أؽل اٌؼٛاًِ اٌٙبِخ فٟ 

.  فٍك فوٕخ إلِىب١ٔخ رغ١١و اٌٍَٛن
 

مستوى التعليمي  الشكل )3( قامت بختان بناتها بال

لألمهات
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أِب ثبٌَٕجخ ٌٍمو٠خ فأْ اٌزْبثٗ وج١و ث١ٓ اٌموٜ ػِّٛب 
ثبٌَٕجخ الٔزْبه ػبكح اٌقزبْ، ِب ػلا لو٠خ فوط هللا ؽ١ش أْ إٌَجخ 
األوجو ِٓ األِٙبد ٌُ رقزٓ أٞ ِٓ ثٕبرٙب، ٠ٚوعغ مٌه ئٌٝ أْ غبٌج١خ 

ٍىبْ ٘نٖ اٌمو٠خ ١َِؾ١١ٓ، ِٚٓ اٌٚوٚهٞ ٕ٘ب كهاٍخ اٌؼٛاًِ اٌزٟ 
ٍبػلد األ٘بٌٟ ػٍٝ ػلَ رقز١ٓ ثٕبرُٙ ٚاالٍزفبكح ِٓ رغوثزُٙ 

 .فٟ اٌؾل ِٓ ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح
 

 

القرٌة وختان البنات  (8)جدول 

 
ة ــالقري

 قامت بختان ألحدى بناتها 
المجموع  ال  نعم

% تكرار %  تكرار

 60 21.7 13 78.3 47منشٌة سوادة 

 71 26.8 19 73.2 52سوادة 

 84 38.1 32 61.9 52الدوادٌة 

 83 27.7 23 72.3 60الحوارتة 

 73 67.1 49 32.9 24فرج هللا 

 9 33.3 3 66.7 6عزبة المقرقر 

 9 33.3 3 66.7 6عزبة الوابور 

 
 

 

 

  القرار بختان البنتالقرار بختان البنت. . 22
 

 ٔزبئظ اٌَّؼ أْ اٌمواه ثقزبْ اٌجٕبد ٠مغ فٟ ٠ل األِٙبد ب١ٕج
.  (9علٚي )، (%95ٔؾٛ )وجبه آٌَ فٟ األٍوح / أٚ اٌغلاد

 
 
 

من ٌتخذ القرار بختان البنات  (9)جدول 
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 (%)النسبة التكرار صاحب القرار 

 80.9 314األم 

 2.8 11األب 

 6.4 25 الجدة

 8.8 34كبار السن من النساء 

 1.0 4أقارب 

 100 389المجموع 

 

 أْ اٌّمبثالد اٌفوك٠خ ث١ٕذ ٚثْىً ٚاٙؼ أْ ٘نا اٌمواه إال
١ٌٌ لٖوا ػٍٝ إٌَبء ٚؽل٘ٓ ثً لواه ٠ْزون ف١ٗ اٌوعً أ٠ٚب ثً 

ئْ ػلَ ظٙٛه األة . فٟ وض١و ِٓ األؽ١بْ ٠ىْٛ ٕبؽت اٌمواه إٌٙبئٟ
فٟ اٌٖٛهح ٌٗ ِجوهارٗ، ٚاٌزٟ رزؼٍك ثؾَب١ٍخ ٘نا اٌّٛٙٛع فٟ 
اٌضمبفخ، ٌىٕٗ ال ٠ؼٕٟ ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي غ١بة كٚهٖ فٟ ارقبم 

ٛبٌّب " لواه األَ أٚ اٌّوأح"اٌمواه، ٚلل ٠جمٝ اٌٛٙغ وّب رواٖ إٌَبء ثأٔٗ 
ٕ٘بن ارفبق ّٕٟٙ ػٍٝ ِب ١ٍزُ ػٍّٗ فٟ ٘نا اٌقٖٛٓ، ٚرقزٍف 
اٌٖٛهح رّبِب ٌٛ ؽلس رؼبهٗ ث١ٓ ِٛلف األَ ٚاألة ٚاٌنٞ غبٌجب ِب رٕفن 

ٌٚمل ثلا ٚاٙؾب ِٓ ئعبثخ األِٙبد ٚاٌغلاد أْ اٌمواه اٌنٞ . ١ِْئزٗ
٠زقنٔٗ ٠زؼٍك ثزفب١ًٕ اإلعواءاد ٚ٘نا ٠ؼط١ٙٓ اإلؽَبً ثأٔٙٓ 

 :ٕبؽجبد اٌمواه

  
 

.  األب مالوش دعوة، األم تقرر إمتى وتجٌب الداٌة وهو علٌه ٌدفع وبس
 

: أَ أخزٜ أفبدث

 
 

؟ هو بس بٌسألنً عن موعد الختان أو إمتى حنطاهر البنت ؟؟
.  وال ٌتدخل فً التفاصٌل 
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 األِٙبد ػٓ و١ف ٠ؾً اٌٛٙغ ٌٛ وبْ ٕ٘بن رؼبهٗ ٚبسؤاي
ث١ٓ ِٛلفٙب ِٚٛلف األة، أعبثذ ثؼ٘ األِٙبد أْ ِٛلف األة ٘ٛ اٌنٞ 

ٚفٟ ثؼ٘ . ٠ىْٛ، فبٕخ ئما وبٔذ األَ ٟ٘ اٌزٟ ال رو٠ل رقز١ٓ اثٕزٙب
اٌّمبثالد موود ئؽلٜ األِٙبد ػٓ ػلَ ٔيٌٚٙب ػٕل هغجخ األة ثؼلَ 

.  فزبْ اٌجٕذ، ٚو١ف أْ مٌه وبْ ٍججب ٌّْىٍخ ث١ّٕٙب
 

 اٌوعبي فىبْ ٌُٙ هأ٠ب ِقزٍفب، فقالي إٌمبُ ِغ اٌوعبي أِب
فٟ اٌّغّٛػخ اٌؾٛاه٠خ أول اٌىً ثال اٍزضٕبء أْ اٌمواه، ثّؼٕٝ اٌىٍّخ 

: اٌفًٖ فٟ ِٛٙٛع اٌقزبْ، ٌألة ٚؽلٖ ٌٚىٓ
 

األب هو اللً بٌترك القرار لألم لكنه ٌنبه على الختان فً 
الوقت المناسب، ولو كان فٌه خالف حول الموضع فإن كالم 

األب هو اللً بٌمشً 
 

ٚفٟ اٌّمببٍت ِع أحذ ا٢ببء ٚاٌذٞ ٠عًّ ِذرسبً ٠ٚزفط خخبْ 
: بٕبحٗ، سئً عٓ رأٞ سٚجخٗ فمبي 

 

غٌر  (الزوجة )القرار فً النهاٌة قراري وحتى وإن كانت 
وأنا مقتنع بأن هذه الممارسة . موافقة فلن تعصى أمري

. مضرة ولٌست من الدٌن فً شًء، ولن أتراجع عن قراري
 

 
اإلجراءات المتبعة  فً عملٌة الختان اإلجراءات المتبعة  فً عملٌة الختان   ..22

 
 اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ األِٙبد ػٍٝ اٌلا٠بد فٟ ئعواء حعخّذ

ػ١ٍّخ اٌقزبْ، ٠ٚوعغ مٌه ثلهعخ وج١وح ئٌٝ ٚعٛك لبْٔٛ ؽظو اٌقزبْ، 
٠فٍٚٓ أْ رزُ اٌؼ١ٍّخ  (%55.3)ؽ١ش أْ َٔجخ وج١وح ِٓ األِٙبد 

. رؾذ هػب٠خ ٛج١خ ٌزغٕت اٌّٚبػفبد اٌزٟ لل رٕغُ ػٓ اٌؼ١ٍّخ
ٚفالي ئعواء اٌلهاٍخ رج١ٓ أْ اٌؼل٠ل ِٓ األِٙبد ٠ن٘جٓ ثجٕبرٙٓ ئٌٝ 

.  اٌمب٘وح إلعواء اٌقزبْ ػٕل ٛج١ت
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من ٌقوم بعملٌة الختان  (10)جدول 

 

 (%)النسبة التكرار من ٌقوم بختان البنات 

 93.6 364الداٌة 

 2.6 10دكتور 

 3.9 15ممرضة 

 100 389المجموع 

 
 اٌلا٠خ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌقزبْ ٌٗ أ٠ٚب ثؼلا صمبف١ب ٚعيء ٚحفع١ً

ِٓ اٌؼبكاد اٌّزٛاهصخ، فٕٙبن اٌؼل٠ل ِٓ األِٙبد اٌالرٟ ٘بعوْ ِغ 
أٍو٘ٓ ئٌٝ اٌمب٘وح، ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، ٠أر١ٓ ئٌٝ اٌمو٠خ ٌقزبْ 

ِٕٚٙخ اٌلا٠خ ِٕٙخ رزٛاهس ػجو األع١بي فٟ . ثٕبرٙٓ ػٍٝ ٠ل اٌلا٠خ
ٚرجلأ . األٍو، فأِٙبد ٚعلاد اٌلا٠بد فٟ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ وٓ أ٠ٚب كا٠بد

اٌجٕذ فٟ ٍٓ ِجىوح ثّوافمخ أِٙب َِٚبػلرٙب، ٚرمَٛ األَ ثزله٠ت 
اثٕزٙب ػٍٝ وبفخ ِٙبَ اٌلا٠خ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثبٌٛالكح ٚهػب٠خ اٌٌّٛٛك 

ٚفٟ إٌَٛاد األف١وح ثلأد اٌٛىاهح ثزله٠ت اٌلا٠بد فٟ . ٚثقزبْ اٌجٕبد
.  اٌٛؽلاد اٌٖؾ١خ ٌوفغ وفبءرٙٓ

  
 اٌوغُ ِٓ لواه اٌؾظو ػٍٝ ِّبهٍخ اٌلا٠بد ٌؼ١ٍّخ ٚعٍٝ

اٌقزبْ، ئال أٔٙٓ ِب ىٌٓ ٠مّٓ ثٙنٖ اٌؼ١ٍّخ ٔيٚال ػٕل هغجخ األ٘بٌٟ 
اٌن٠ٓ ٠ؼٍّْٛ ػٍٝ ؽّب٠زٙب فال ٠جٍغْٛ ػٕٙب ؽزٝ ٚئْ ٔزظ ػٓ ػ١ٍّخ 

أِب . اٌقزبْ ِٚبػفبد ٕؾ١خ، ٌّٚبْ ٚعٛك ِٓ ٠مَٛ ثقزبْ ثٕبرٙٓ
ثبٌَٕجخ ٌٍلا٠خ ٔفَٙب فبٍزّواه٘ب فٟ ئعواء ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ٠وعغ أٚال 
ٌمٕبػزٙب ثٚوٚهرٙب، ٚصب١ٔب ألٔٗ ِٖله هىلٙب، ٚهغُ أْ ِب رى١َٗ ِٓ 

 ع١ٕٙبد فٟ ِؼظُ 10ؽ١ش ال ٠زؼلٜ )٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ل١ًٍ علا 
ئال أْ هفٚٙب ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ لل ٠ٚو ػٍّٙب ػٍٝ اٌّلٜ  (األؽ١بْ

: اٌط٠ًٛ وّب أفبكد ئؽلٜ األِٙبد
 

القرار لٌس بٌد الداٌه فهً لو قالت أنا مش عاٌزة أطاهر البنت لن 
ٌطلبوها فً أي مناسبة أخرى وستخسر بذلك شغلها مع هذه األسرة 

 



 

 -23  -

فهم لو عاٌزٌن ٌطاهروا البنت حٌجٌبوا حد تانً من . وٌمكن أسر تانٌة
. قرٌة تانٌة

 
ٚعٕذ سؤاي اٌذا٠بث عٓ ع١ٍّت اٌخخبْ، فٟ اٌّمببالث اٌفزد٠ت، 

:  أوذْ حٛلفٙٓ عٓ إجزاء ٘ذٖ اٌع١ٍّت ِٕذ سِٓ بع١ذ
 

ده كان زمان مافٌش حد بٌطاهر بناته الٌومٌن دول، أنا كل شغلً فً 
  .الوالدة، وخدت تدرٌب علٌه

 
 ٠جلٚ ع١ٍب ِٓ فالي اٌؾٛاه رَّىٙٓ ثأ١ّ٘خ اٍزّواه ٘نٖ ٌىٓ

اٌؼبكح، ٌّب ٌٙب ِٓ فٛائل ٌٖؾخ اٌجٕذ ٚٔظبفزٙب، ٚؽّب٠زٙب ِٓ اٌٛلٛع 
ٚال ٠مزٖو اٍزّواه ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ هغُ لواه اٌؾظو . فٟ اٌقط١ئخ

ػٍٝ اٌلا٠بد ثً أْ ػلك وج١و ِٓ األٛجبء ٠غوْٚ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ ثْىً 
ٍوٞ فٟ اٌّؾبفظبد اٌّقزٍفخ وّب رف١ل ثؼ٘ اٌلهاٍبد، ٚوّب أولد 

. ٛج١جخ فٟ اٌٛؽلح اٌٖؾ١خ ثاؽلٜ اٌموٜ
 

 ػ١ٍّخ اٌقزبْ فٟ ِؼظُ اٌٛلذ فٟ ث١ذ اٌفزبح، وّب ٠ج١ٓ حخُ
أفبكد ثأٔٙب  (%2)، ؽ١ش أْ َٔجخ ٙئ١ٍخ ِٓ األِٙبد (11)اٌغلٚي 

رغوٜ فٟ ػ١بكح أٚ َِزْفٝ، ٠ٚوعغ مٌه ػٍٝ األهعؼ ٌمبْٔٛ اٌؾظو 
. ػٍٝ ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ ٠غؼً اٌج١ذ اٌّىبْ األِضً

 
 أٌن ٌتم الختان (11)جدول 

 (%)النسبة التكرار أٌن ٌتم ختان البنات 

 97.2 377فً بٌت البنت 

 0.8 3أقارب / بٌت الجدة

 1.5 6عٌادة 

 0,5 2المستشفى 

 100 389المجموع 
 

 اٌىض١و ِٓ اٌلهاٍبد ؽٛي ظب٘وح فزبْ اإلٔبس فٟ ٚحش١ز
ِٕبٛك ِزفولخ ِٓ أفو٠م١ب ئٌٝ ٚعٛك ٛمًٛ اؽزفب١ٌخ فٟ ِضً ٘نٖ 
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إٌّبٍجخ، أِب فٟ ِٖو فال ٠ٛعل ٛمًٛ اؽزفب١ٌخ ِورجطخ ثؼ١ٍّخ 
فزبْ اإلٔبس ػٍٝ ػىٌ فزبْ اٌنوٛه، ؽ١ش أْ األف١وح رؼزجو ِٕبٍجخ 
. ٌالؽزفبي رزجب٠ٓ االٍزؼلاكاد ٌٙب ؽَت اٌّملهح االلزٖبك٠خ ٌألٍوح

أِب ػ١ٍّخ فزبْ اإلٔبس ف١زُ ئعواء٘ب ثْىً ّجٗ ٍوٞ ٚال ٠ؼٍٓ ػٕٗ 
ٌؾَب١ٍزٗ فٟ اٌضمبفخ، فٟ اٌّمبثٍخ اٌغّبػ١خ ِغ اٌْجبة رج١ٓ أْ 
: األفٛح اٌنوٛه ال ٠ؼوفْٛ ِزٝ ٠زُ فزبْ أفٛارُٙ ٚال ِبما ٠غوٞ ٌٙٓ

 
الٌذكر موضوع الختان فً البٌت، وال أعرف متى حصل 

وغالبا ما ٌحصل ونحن برة البٌت  وإذا الحظت أن أختً ناٌمة 
طول الوقت، ٌقولون أنها تعبانة وسوف تتعافى بسرعة 

 
وّب ٚرزفبٚد رىٍفخ اٌقزبْ ث١ٓ اٌنوٛه ٚاإلٔبس، ٚػبكح ِب رىْٛ ألً ثىض١و 

: إلٔبس وّب أفبكد ئؽلٜ اٌلا٠بد
 

 جم، وأكثر حاجة خدتها 10 –جم 5طهارة البنت تكلف بٌن 
 جم وتزٌد 20 جم، أما األوالد فأقل حاجة 20كانت مبلغ 

. جم50لتصل 
 

 هٕلد اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌّمبثالد اٌّزؼّمخ ثؼ٘ ٚلذ
اٌؼبكاد ٚاٌطمًٛ اٌّزجؼخ فٟ ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ، فغبٌجب ِب رمَٛ 
اٌلا٠ٗ ثاعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ ٌىً اٌجٕبد فٟ ٍٓ اٌقزبْ فٟ اٌؾٟ 

 اٌٛاؽل فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ٚئْ ٌُ ٠ىٓ ثْىً عّبػ١ب ثً وال فٟ ث١زٙب
ثٛٙغ اٌؾٕخ ٌٍجٕذ ٚمٌه  (%21)وّب ٚرمَٛ ثؼ٘ األِٙبد . (44.7% )

ٌؾّب٠زٙب ِٓ اٌؼمُ ئما هأرٙب أفو٠بد فٟ اٌفزوح اٌزٟ رٍٟ ػ١ٍّخ 
ٚرمَٛ اٌلا٠خ ثوثٜ اٌغيء اٌنٞ لطؼزٗ . (ِب ٠ؼوف ثبٌّْٛ٘وح)اٌقزبْ 

ِٓ أػٚبء اٌفزبح ثضٛثٙب ِٚغ ثلا٠خ اٌْٙو رن٘ت اٌفزبح ئٌٝ ا١ًٌٕ 
.  ٌزَزؾُ ٚروِٟ ٘نا اٌغيء فٟ ا١ًٌٕ

 
 كٚه األِٙبد فٟ ئػلاك اٌجٕبد ٌؼ١ٍّخ اٌقزبْ ِٚب ئما ٌّٚعزفت

وبٔذ رقجو اٌفزبح ثّب ٟ٘ ِمجٍخ ػ١ٍٗ، ٍئٍذ األِٙبد ػٓ مٌه، ٚلل 
% 40ػٍٝ ٘نا اٌَإاي، ٔؾٛ  (%60ٔؾٛ )أعبثذ َٔجخ وج١وح ِٕٙٓ 

ٌىٓ ٚفالي اٌّمبثالد اٌفوك٠خ رج١ٓ أْ . ِٕٙٓ أفلْ ثأٔٙٓ ٠فؼٍٓ مٌه
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اٌىالَ ِغ اٌجٕذ ال ٠ؼٕٟ ّوػ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ٙئزٙب ٌٙب ٠ٚمزٖو اٌؾل٠ش 
 . ػٍٝ ئػالِٙب ثبٌؾلس

 
 

 اٌؾل٠ش ِغ اٌفز١بْ فٟ ِغّٛػخ اٌؾٛاه رج١ٓ أْ ٌلٜ ٚفٟ
اٌفز١بد ِؼٍِٛبد ٚئْ وبٔذ غ١و كل١مخ ػٓ اٌؼ١ٍّخ ٚأْ ِٖله ٘نٖ 

اٌّؼٍِٛبد ١ٌَذ األَ ثً اٌٖل٠مبد أٚ ِٓ ؽل٠ش إٌَٛح فٟ 
ٚلل أفبكد وض١و ِٓ األِٙبد أْ اٌجٕبد أٔفَٙٓ ٘ٓ اٌالرٟ . رغّؼبرٙٓ

 ػٍٝ هغجخ ي٠ن٘جٓ ئٌٝ اٌلا٠خ ٠ٚؾٚؤٙب إلعواء اٌؼ١ٍّخ، ٌٍزلٌٟ
اٌفز١بد، ثً أثؼل ِٓ مٌه أْ اٌؼ١ٍّخ رزُ فٟ ثؼ٘ األؽ١بْ ثٕبء ػٍٝ 

أِب اٌفز١بْ أٔفَٙٓ فمل أفلْ ثأْ األَ ٟ٘ اٌزٟ . ئٕواه اٌفزبح ٔفَٙب
. رؾٚو اٌلا٠خ ٚرٖو ػٍٝ ئعواء اٌؼ١ٍّخ ثغ٘ إٌظو ػٓ هغجخ اٌفزبح

 
 

سـن الختان بٌن اإلنـاث . سـن الختان بٌن اإلنـاث . 44
 

 
 ٍٕخ ٟ٘ آٌَ 13-10 ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ اٌفئخ اٌؼّو٠خ، ب١ٕج

، ٚرزفك ٘نٖ إٌزبئظ (%91.8)اٌّضبٌٟ ٌقزبْ اٌفز١بد فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش 
أِب ثبٌَٕجخ . ِغ ٔزبئظ اٌلهاٍبد اٌّقزٍفخ ؽٛي فزبْ اإلٔبس فٟ ِٖو

ٌٍزٛل١ذ األَٔت إلعواء اٌؼ١ٍّخ فٙٛ فًٖ ا١ٌٖف وّب أفبكد ٖٔف 
اٌؼ١ٕخ، ٌٚىٓ ٚوّب ٠جلٚ ِٓ إٌزبئظ ف١ٌٍ ٕ٘بن رف١ًٚ ٌٍُّٛ ػٍٝ 

ٚفٟ اٌّمبثٍخ ِغ اٌلا٠بد رج١ٓ أْ . أفو، فبٌؼ١ٍّخ رزُ ػٍٝ ِلاه إٌَخ
ٚلذ ئعواء اٌؼ١ٍّخ ٘ٛ اٌُّٙ ٚاٌضبثذ فٟٙ غبٌجب ِب رزُ فٟ اٌٖجبػ 

. ثغ٘ إٌظو ػٓ اٌفًٖ اٌنٞ رزُ ف١ٗ
 
 

 
 

 

 
 
 
 

سن الفتٌات عند الختان  (12)جدول 

 (%)النسبة التكرار  سن البنات
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 0.3 1 سنوات 6أقل من 

7-9 30 7.7 

10-13 357 91.8 

 0.3 1 13أكبر من 

 100 389المجموع 

 

 األِٙبد أ٠ٚب ػّب ئما وبٔذ ثٕبرٙٓ لل رؼوٙٓ سئٍجُ  

ٌّْبوً ٕؾ١خ ثؼل ئعواء ػ١ٍّخ اٌقزبْ، ٚعبءد ئعبثخ صٍضٟ اٌؼ١ٕخ 
أِب اٌالرٟ أعجٓ ثبإل٠غبة فمل مووْ اٌٖلِخ اٌؼٖج١خ وؼبهٗ . ثبٌٕفٟ

 هئ١َٟ 
ٌُٚ رنوو أٞ األِٙبد األصو إٌفَٟ ٚاألٌُ اٌّٖبؽت ٌؼ١ٍّخ . (76.9%)

اٌقزبْ ػٍٝ اٌفز١بد ػٍٝ اٌوغُ ِٓ أْ وً األِٙبد ٚاٌغلاد فٟ 
اٌّمبثالد اٌفوك٠خ ِب ىٌٓ ٠نووْ رغوثزٙٓ اٌّإٌّخ ثللخ ٚاٌّْبوً 

اٌٖؾ١خ اٌزٟ ػب١ٔٓ ِٕٙب، ٚاٌزٟ ثلٚه٘ب وّب ر١ْو اٌج١بٔبد روويد ؽٛي 
أِب اٌْبثبد اٌّزيٚعبد فٟ اٌّغّٛػخ . اٌٖلِخ اٌؼٖج١خ ٚإٌي٠ف

اٌؾٛاه٠خ فمل رؼلد ِْىٍزُٙ اٌنووٜ األ١ٌّخ ئٌٝ اٌّْبوً اٌغ١َٕخ 
ٚاٌزٟ رإصو ٍٍجب ػٍٝ ػاللزٙٓ ثأىٚاعٙٓ، ٚفٟ اٌّمبثٍخ ِغ ٛج١جخ 
فٟ اٌٛؽلح اٌٖؾ١خ رج١ٓ أْ ٘نا إٌٛع ِٓ اٌّْبوً ٘ٛ اٌْىٜٛ 

: األٍب١ٍخ
 

إن انمشاكم انجىسيت نيسج فقط شكىي انىساء بم انرجال أيضا، 
فانسيذة انشابت نذيها مشكهت فهي ال ححس بشْي في عالقخها 

بسوجها، وزوجها يشكى مىها مما يىحر سهبا عهً انعالقت ويخهق 
 .انمشاكم
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االحجب٘بث اٌسبئذة : ثبٌثبً   االحجب٘بث اٌسبئذة : ثبٌثبً

  ادادــاإلْاإلْ  اْاْــٚ خجٚ خجــــــٔحٔح                
 

 ٘نا اٌفًٖ ِٛلف اٌّجؾٛصبد ِٓ ػبكح فزبْ اإلٔبس، ٠خٕبٚي
ٚأٍجبة ِّبهٍزٙب ؽ١ش أْ رغ١١و اٌٍَٛن رغبٖ ٘نٖ اٌؼبكح ٠زطٍت 

فُٙ ِٛلف اٌفئبد اٌَّزٙلفخ ٚاٌزٟ رّبهً ٘نٖ اٌؼبكح ٚاٌّؼزملاد 
.  اٌزٟ رلػّٙب ٚرّٚٓ ٌٙب االٍزّواه٠خ

 

الموقف من عادة الختان الموقف من عادة الختان . . 11
 

 افز١به ػلك ِٓ اٌؼجبهاد ٌّؼوفخ ِب ئما وبٔذ اٌّجؾٛصخ رإ٠ل حُ
اٌقزبْ أٚ رؼبهٙٗ، ٚلل أػط١ذ اٌّجؾٛصبد ٌىً ػجبهح صالصخ اؽزّبالد 

، ٚال (رؼبهٗ اٌقزبْ )، ٚال أٚافك (رإ٠ل فزبْ اإلٔبس)أٚافك : ٌإلعبثخ
،  ١ٍٚزُ رؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ثؼاللزٙب ثّزغ١واد ِضً (ِٛلف ِزوكك )أػوف 

اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ، ٚاٌل٠بٔخ، ٚاٌمو٠خ ؽ١ش أْ ٘نٖ اٌّزغ١واد رإصو 
 .فٟ رْى١ً اٌّٛلف ِٓ فزبْ اإلٔبس

 
 اٌؼجبهاد اٌّقزبهح رؼىٌ اٌّٛلف ِٓ اٌقزبْ ثْىً بعط

ٙوٚهح اٍزّواه اٌقزبْ أٚ ِٕؼٗ، ٚلل ث١ٕذ إٌزبئظ أْ ٔؾٛ ٖٔف : ِجبّو
% ٠37.5وْٚ ٙوٚهح اٍزّواه فزبْ اإلٔبس، ٚٔؾٛ  (%49)اٌؼ١ٕخ رمو٠جب 

٠وْٚ ٙوٚهح ِٕؼٙب أِب ثم١خ اٌؼ١ٕخ فٍُ رَزطغ أْ رؾَُ أِو٘ب، ٌُٚ 
رزجب٠ٓ إٌَجخ وض١وا ؽٛي ٙوٚهح ٚلف ػبكح اٌقزبْ ث١ٓ اٌّٛافمبد 

.    (ػٍٝ اٌزٛاٌٟ% 38.6ٚ % 45)ػ١ٍٙب ٚاٌوافٚبد ٌٙب 
 

 رُ افز١به ػجبهاد أفوٜ رؼجو ػٓ ِٛلف األِٙبد ثْىً ٚلذ
غ١و ِجبّو ِضً رٍه اٌزٟ ر١ْو ئٌٝ أْ اٌقزبْ ٌٗ فٛائل ٌٚىٓ أٙواهٖ 

ِٓ اٌؼ١ٕخ، ٚأقفٚذ % 43أوضو، ٚلل ٚافمذ ػٍٝ ٘نٖ اٌؼجبهح ٔؾٛ 
ٌغ١و اٌّٛافمبد، أِب اٌالرٟ أعجٓ ثأٔٙٓ ال ٠ؼوفٓ % 40إٌَجخ ئٌٝ 

ٚرج١ٓ إٌزبئظ أزْبه االػزمبك ثأْ ٘نٖ اٌؼبكح %. 16فمل ثٍغذ إٌَجخ 
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 (%57) ؽ١ش أْ أوضو ِٓ ٖٔف اٌؼ١ٕخ دٌٙب فٛائل ٌٖؾخ ٚؽّب٠خ اٌفز١ب
.  ٚافمٓ ػٍٝ مٌه، ٚٔؾٛ صٍش اٌؼ١ٕخ ٌُ رٛافك

 
 

 ِٛلف األِٙبد ِٓ ٙوٚهح اٍزّواه ػبكح اٌقزبْ ٚبذراست
رؼىٌ اٌؼاللخ  (13)ثؼاللزٙب ثبٌّزغ١واد األفوٜ وّب ٠ظٙو فٟ علٚي 

ث١ٓ ِٛلف األِٙبد ٚؽبٌزٙٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثؼ٘ اٌزٕبل٘، فبٌَٕجخ األوجو 
رإ٠ل  (عبِؼ١خ)ٚاٌَّزٜٛ األػٍٝ  (رموأ ٚرىزت)فٟ اٌَّزٜٛ األلً 

اٍزّواه اٌقزبْ، ٚرقزٍف اٌٖٛهح ث١ٓ األِٙبد اٌالرٟ ؽٍٖٓ 
، ؽ١ش أْ (ئػلاكٞ أٚ صبٔٛٞ)ػٍىْٙبكاد ٌّواؽً رؼ١ّ١ٍخ ِله١ٍخ 

.  ال رٛافك ػٍٝ اٍزّواه اٌقزبْ (%71)إٌَجخ األوجو 
 
 

 ثبٌَٕجخ ٌٍل٠بٔخ فال رزغ١و إٌزبئظ ػّب ٍجك ؽ١ش أْ أِب
إٌَجخ األوجو ِٓ ا١ٌَّؾ١بد ال ٠ٛافمٓ ػٍٝ اٍزّواه اٌظب٘وح، 

ٚونٌه األِو ثبٌَٕجخ ٌٍزجب٠ٕبد . ٚاٌؼىٌ ٕؾ١ؼ ثبٌَٕجخ ٌٍٍَّّبد
فٟ اٌّٛلف ِٓ اٌقزبْ ث١ٓ اٌموٜ، ففٟ وً اٌموٜ ِب ػلا فوط هللا ، 

ؽ١ش اٌغبٌج١خ ِٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ، وبٔذ إٌَجخ األوجو رإ٠ل ثمبء ٚاٍزّواه 
ٌٚىٓ فٟ لو٠زٟ اٌلٚاك٠خ ٚاٌؾٛاهرخ َٔجخ ِٓ . (13علٚي )٘نٖ اٌؼبكح 

أعجٓ ثال أػوف وبٔذ األػٍٝ ِٓ ث١ٓ اٌالرٟ افزوْ ٘نٖ اإلعبثخ فٟ 
، ٠ّٚىٓ اػزجبه مٌه ِإّو (ػٍٝ اٌزٛاٌٟ% 31ٚ % 37)ثبلٟ اٌموٜ 

ٌٛعٛك فوٕخ إلِىب١ٔخ  اٌزأص١و ػٍٝ األِٙبد فٟ ؽَُ ِٛلفٙٓ ٙل 
.   اٍزّواه اٌقزبْ

 
 

 فُٙ ِٛلف اٌَّزغ١جبد ِٓ ػبكح اٌقزبْ ٚرَّىٙٓ إْ
ثّّبهٍزٙب ٠زطٍت فّٙب أػّك ٌألٍجبة اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ 

اٌّورجطخ ثٙب، ٚأ٠ٚب اٌّؼٕٝ االعزّبػٟ ٌٍظب٘وح ِٓ ِٕظٛه اٌفئبد 
.  اٌَّزٙلفخ اٌن٠ٓ ٠ّبهٍٛٔٙب
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ضرورة 
استمرار ختان 

اإلناث 

أوافق  ال أوافق  ال أعرف  المجموع 

تكرار   % تكرار   % تكرار   %

اٌحبٌت 
اٌخع١ّ١ٍت 

       

أمية  153 52.6 95 32.6 43 14.8 291 

تقرأ وتكتب  25 49.0 18 35.3 8 15.7 51 

شهادة  دراسية  9 21.4 30 71.5 3 7.1 42 

جامعية  2 40.0 3 60.0  -  - 5 

        

اٌذ٠بٔت         

مسلمة  178 61.6 67 23.2 44 15.2 289 

مسيحية  11 11.0 79 79.0 10 10.0 100 

        

اٌمز٠ت         

منشية سوادة  31 51.7 24 40.0 5 8.3 60 

سوادة  43 60.6 23 32.4 5 7.0 71 

الداودية  48 51.6 25 26.9 20 21.5 93 

 92 18.5 17 26.1 24 55.4 51 الحوارتة

فرج هللا  16 21.9 50 68.5 7 9.6 73 

 الموقف من ختان اإلناث مع بعض المتغٌرات (13)جدول 
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? 

 

أسباب ممارسة الختان . أسباب ممارسة الختان . 22
 

 اٌؾل٠ش ػٓ أٍجبة ِّبهٍخ ػ١ٍّخ اٌقزبْ ٠غت أْ ١ّٔي عٕذ
ث١ٓ األٍجبة ٚاٌزجو٠واد ٌٙنٖ اٌؼبكح، فبألٍجبة رج١ٓ اٌلٚافغ ٚهاء 

ِّبهٍخ اٌقزبْ، أِب اٌزجو٠واد فزٛٙؼ و١ف ٠جوه إٌبً ألٔفَُٙ ٌّٚٓ 
ٚئما وبْ اٌٙلف ٘ٛ رغ١١و اٌٍَٛن . ؽٌُٛٙ ِّبهٍزُٙ ٌٙنٖ اٌؼبكح

ثبرغبٖ ٔجن ٘نٖ اٌؼبكح فأْ مٌه ٌٓ ٠زؾمك ئال ثّؼبٌغخ األٍجبة 
.  ٚاٌلٚافغ اٌؾم١م١خ ِٓ عنٚه٘ب ٚفُٙ إٔٛي ٘نٖ اٌزجو٠واد

 

اٌؼبكاد "ٚ" إٌظبفخ/ اٌطٙبهح" ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ ٚحب١ٓ
رّضً األٍجبة اٌوئ١َ١خ ٚهاء اٌزَّه ثقزبْ اإلٔبس ألوضو  "ٚاٌزمب١ٌل

ٌٚىٟ ٔفُٙ اٌلافغ اٌؾم١مٟ ٌّب رؼ١ٕٗ . (14اٌغلٚي)ِٓ ٖٔف اٌؼ١ٕخ 
٘نٖ األٍجبة فأٔٗ ِٓ اٌُّٙ أْ ٔؼوف و١ف ٠زُ ر١ٕٛف ػ١ٍّخ اٌقزبْ 

، فبٌغ١ّغ ثال (ٍٛاء األِٙبد، اٌغلاد أٚ اٌلا٠بد)ِٓ لجً اٌّجؾٛصبد 
اٍزضٕبء ٠ؼزملْ، ؽَت اٌزٖٛه اٌْبئغ، ثأْ ِب ٠زُ لطؼٗ ٟ٘ ىٚائل 

ِٓ األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ ٌٍّوأح ثّؼٕٝ أٔٗ ال فبئلح ِٕٙب ثً ػٍٝ اٌؼىٌ 
، "اٌطٙبهح ٚإٌظبفخ"ٚثبٌزبٌٟ ٠ٖجؼ ِؼٕٝ .  لل ٠ىْٛ ٌٙب أٙواه

ٚاٌّفب١ُ٘ اٌقبٛئٗ اٌَبئلح ؽٛي ٙوٚهح اٌزقٍٔ ِٓ ٘نٖ اٌيٚائل 
. إٌغَخ أوضو ٚٙٛؽب

 

أسباب ختان البنات  (14)جدول 

السبب لختان البنات  التكرار   (%)النسبة 
رأي الدٌن  34 11.3 

النظافة والطهارة  84 28.0 

أنوثة اكتمال المرأة  19 6.3 

الحفاظ على الشرف  65 21.7 

مفٌد لصحة المرأة  11 3.7 

لكً تتزوج  7 2.3 

العادات والتقالٌد  70 23.3 

معاٌرة / كالم الناس 9 3.0 
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 (األسئلة تحتمل أكثر من إجابة)

 ٔزبئظ اٌلهاٍخ رجب٠ٕبد ٛف١فخ فٟ اٌلٚافغ اٌوئ١َ١خ ٚهاء ٚحظٙز
ِّبهٍخ اٌقزبْ ثؼاللزٙب ثّزغ١واد ِضً اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌمو٠خ، 

ٚاٌل٠بٔخ، ٚئْ وبْ مٌه ال ٠غ١و أ١ّ٘خ اٌزمب١ٌل ٚاٌؼبكاد اٌّزٛاهصخ وَجت 
.  هئ١َٟ

 
 ع١ٍب أْ ٕ٘بن رٛافك ث١ٓ األِٙبد ٍٛاء ١َِؾ١بد أٚ ٠ٚبذٚ

ٍَِّبد فٟ هؤ٠زُٙ ثأْ اٌَجت األٍبٍٟ ٘ٛ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ِٚب 
٠زجغ مٌه ِٓ ِفب١ُ٘ إٌظبفخ ٚاٌطٙبهح، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌْوف ٕٚؾخ 

ولافغ " ثوأٞ اٌل٠ٓ"اٌّوأح،  ٌٚىٓ ٠ظٙو اٌزجب٠ٓ ع١ٍب ف١ّب ٠زًٖ 
ٌّّبهٍخ اٌقزبْ، فؼٍٝ ؽ١ٓ أْ َٔجخ ِٓ اٌٍَّّبد مووْ اٌل٠ٓ 

ولافغ ٌّّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح، ٌُ رنوو أٞ ِٓ ا١ٌَّؾ١بد ٘نا 
.  اٌَجت

 
 الدٌانة وأسباب ختان البنات (15)جدول 

 
أسباب 

مسلمة  المجموع  مسٌحٌة

تكرار   % تكرار   %

رأي الدٌن  34 13.0  -  - 34 

النظافة والطهارة  78 29.8 6 15.8 84 

أنوثة اكتمال 
المرأة  

14 5.3 5 13.2 19 

الحفاظ على 
الشرف 

60 22.9 5 13.2 65 

مفٌد لصحة 
المرأة 

6 2.3 5 13.2 11 

لكً تتزوج  6 2.3 1 2.6 7 

العادات والتقالٌد  59 22.5 11 28.9 70 

/ كالم الناس
معاٌرة 

4 1.5 5 13.1 9 
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 رف١َو ٘نا اٌزجب٠ٓ ػٍٝ األهعؼ ئٌٝ اٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ ٠ّٚىٓ
اٌى١َٕخ فٟ ر١ٙٛؼ أْ اٌل٠ٓ ا١ٌَّؾٟ ٠ؾوَ ٘نٖ اٌؼبكح، وّب عبء 

: فٟ اٌّمبثٍخ ِغ أؽل اٌمَبٍٚخ
   

ٌذي انعبدح نٕش نٍب "  إن رأْ انكىٕضخ
أصبس فٓ انذٔه انمضٕحٓ ٌَٓ غٕز مذكُرح فٓ 
انكتبة انمقذس، كمب أن أوٍب تخهق انكثٕز 

مه انمشبكم انزَجٕخ ألوٍب تقهم انزغجخ 
. انجىضٕخ نذِ انىضبء ٌَذا تحزمً انكىٕضخ
َانكىٕضخ تحبَل تُعٕخ انىبس خطُح، خطُح 

ألن انتغٕٕز نه ٔأتٓ ثضزعخ َثمجزد أن 
 ." ٔمىعٍب انقش

  
، فوغُ اٌغٙٛك اٌزٟ ٠جنٌٙب األى٘و ٚهعبي ٚعٍٝ اٌجبٔب األخز

اٌل٠ٓ اٌو١١ٍّٓ فٟ ر١ٙٛؼ ِٛلف اإلٍالَ ِٓ فزبْ اإلٔبس، ٚو١ف أْ 
٘نٖ اٌظب٘وح ١ٌٌ فٟ اٌل٠ٓ ِب ٠لػّٙب ٍٜٛ ثؼ٘ األؽبك٠ش 
اٌٚؼ١فخ، ٠جمٝ اٌىض١و ِٓ هعبي اٌل٠ٓ اإلٍالِٟ فٟ اٌموٜ 

. ٚاٌّغزّؼبد اٌّؾ١ٍخ ٠إ٠لٚٔٙب ٠ٚملِْٛ كالئً ػٍٝ أْ ٌٙب إٔٛي ك١ٕ٠خ
ٚلل ٠وعغ مٌه ئٌٝ ؽل وج١و ػاللخ هعبي اٌل٠ٓ اٌّؾ١١ٍٓ ث١ْٛؿ األى٘و 

 :ٚفٟ اٌّمبثٍخ ِغ ١ّـ اٌغبِغ أفبك. ٚغ١بة اٌضمخ ث١ّٕٙب

  
النتزاو ثٍب، ٌَٓ \ٌٓ صىخ عه انىجٓ َٔجت 

ح َتحبفظ \، ألوٍب تحمٓ انمز"مكزمخ نهىضبء"
َاألحبدٔث فٓ ٌذا انمُضُع . عهّ عفتٍب

 إن (َعىذ صؤانً عه األضزار). مثجتخ َصحٕحخ
انطزٔقخ انتٓ تمبرس ثٍب ٌٓ انخطأ َٔجت 

أْ  )تُعٕخ انىبس ثممبرصتٍب ثطزٔقخ صحٕحخ
. أمب إنغبءٌب فال( طجٕب)َآمىً  (عذو انجُر

 
 اٌغٛاِغ رأص١و وج١و ػٍٝ األ٘بٌٟ فمل رىوهد ػجبهح ٌٚش١ٛخ

ئال أْ ". ٌٛ ١ّـ اٌغبِغ لبي ئٔٙب ؽواَ إٌبً ؽزّٕغ اٌطٙبهح"ِضً، 
اٌزأص١و األػظُ ١ٌْٛؿ اٌغٛاِغ ٠ىْٛ ػٍٝ اٌْجبة ففٟ اٌّغّٛػخ 

اٌؾٛاه٠خ ثلا ٚاٙؾب أْ اٌْجبة اٌٍَُّ وبٔٛا ٠زجْٕٛ ِٛلف ا١ٌْـ ِٓ 
: أٔٙب ٍٕخ ٠ٚغت االٌزياَ ثٙب، وُ ّوػ أؽل اٌْجبة
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 مه انختبن ٌُ انحذ مه شٍُح انٍذف
انمزأح، َٔجت أال ٔجُرَا فٓ انقطع كمب 

أَصّ انىجٓ، نكه إنغبء انختبن ٔجعم انجىت 
معزضخ نالحتكبك ممب ٔثٕز شٍُتٍب َثبنتبنٓ 

ٔزٔذ مه احتمبنٕخ َقُعٍب فٓ انخطٕئخ 
 

 ثبٌَٕجخ ٌٍؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، هغُ ٕغو ػ١ٕخ اٌّزؼٍّبد فٟ أِب
اٌؼ١ٕخ، ئال أْ اٌج١بٔبد ر١ْو ئٌٝ أْ هأٞ اٌل٠ٓ وَجت ٌّّبهٍخ 

اٌقزبْ ٠أفن أ١ّ٘خ ِغ اهرفبع اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٚرمً أ١ّ٘خ اٌؼبكاد 
.   (16)ٚاٌزمب١ٌل ولافغ وّب ٠ٛٙؼ اٌغلٚي 

 

 ثبٌَٕجخ ٌٍمو٠خ فمل أثوىد إٌزبئظ ٚعٛك افزالفبد فٟ أِب
. رؾل٠ل األٍجبة اٌوئ١َ١خ ٚهاء ِّبهٍخ ػبكح اٌقزبْ ٚأ٠ٚب رْبثٙبد

فمل وبْ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌْوف اٌَجت اٌوئ١َٟ فٟ وال ِٓ ١ِْٕخ 
، ٚوبٔذ إٌظبفخ ٚاٌطٙبهح اٌَجت (%25.7)ٚفوط هللا  (%23.5)ٍٛاكح 

، أِب فٟ اٌلٚاك٠خ  (%34.2)ٚاٌؾٛاهرخ  (%50)اٌوئ١َٟ فٟ اٌَٛاكح 
.   ( 17)وّب ٠ٛٙؼ اٌغلٚي . (%36.8)فىبٔذ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل 

 

 ٔزبئظ اٌّمبثالد اٌّزؼّمخ ِغ اٌفئبد اٌّقزٍفخ ثؼ٘ ٚحٍمٟ
اٌٚٛء ػٍٝ األٍجبة اٌؾم١م١خ ٚهاء اٌزَّه ثٙنٖ اٌؼبكح ػٕل وً فئخ 

ِٓ اٌَّزغ١ج١ٓ، فمل ثوىد افزالفبد ٚاٙؾخ ث١ٓ هؤ٠خ اٌوعبي ٚإٌَبء 
. ألٍجبة ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح

 

 ٌألِٙبد ٚاٌغلاد، ٚ٘ٓ األوضو ريِزب ٚهفٚب ٌٍزغ١١و، ببٌٕسبت
ٕ٘بن ٍجج١ٓ وبٔب األوضو رىواها، األٚي ٠زًٖ ثبٌٚوه اٌنٞ ٠مغ ػٍٝ 

ٍّؼخ اٌجٕذ فٟ ؽبي ػلَ فزبٔٙب، فؼجبهاد ِضً اٌقٛف ػٍٝ اٌجٕذ 
روككد وض١وا فٟ وً اٌّمبثالد " ِؼب٠وح إٌبً ٚوالُِٙ ػ١ٍٙب"ِٓ 

وّب أْ اٌؼل٠ل ِٓ . هغُ أٔٙب ٌُ رظٙو أٔٙب ماد ّأْ فٟ ٔزبئظ اٌَّؼ
ؽزٝ ٌّب اٌوعً " األِٙبد أّوْ ئٌٝ أْ ٘نا لل ٠ؾًٖ ِٓ اٌيٚط أ٠ٚب 
ٚؽزٝ ػٕلِب . "٠زغٛى ثٕذ ِِ ِطب٘وح ٌّب ٠زقبٔك ِؼب٘ب  ؽ١ؼب٠و٘ب

رىْٛ األَ غ١و هاغجخ فٟ فزبْ اثٕزٙب فأٔٙب ال رَزط١غ فؼً مٌه ألٔٙب 
ٚرقزٍف . "الىَ ٔؼًّ ىٞ ِب إٌبً ِب ثزؼًّ" : رؾٌ أٔٙب ِغجوح أْ

ث١ٕذ ٔزبئظ اٌَّؼ ؽٛي أ١ّ٘خ ِغبهاح اٌٍَٛن اٌَبئل وَجت فٟ 
وبْ عٛاثٙٓ ثبٌّٛافمخ، ث١ّٕب % 43ِّبهٍخ اٌقزبْ، ؽ١ش أْ ٔؾٛ 

.  عبءد اإلعبثخ ثبٌٕفٟ ِٓ ٔؾٛ ٖٔف اٌؼ١ٕخ
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 ٔبؽ١خ أفوٜ، رَؼٟ األَ ٌزىْٛ ِمجٌٛخ اعزّبػ١ب ٚأٔٙب ِٚٓ
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أٔٙب رؼًّ ٌٖبٌؼ ثٕبرٙب ٠ؼٕٟ ِٓ ِٕظٛه٘ب االٌزياَ ثٙنٖ اٌزمب١ٌل 
ٌؾّب٠خ اٌجٕذ، ٚفٟ رَّىٙب ثٙنٖ اٌؼبكح رؾبٚي أْ رؾمك ٘نٖ 

اٌٖٛهح، ١ٌٌٚ أكي ػٍٝ مٌه ِٓ ِب ٍّؼٕبٖ ِٓ ئؽلٜ األِٙبد فٟ 
: ؽل٠ضٙب ػٓ أَ أفوٜ

 

هً مراة أبوهم وعلشان محدش ٌقول علٌها أنها بتفرق بٌن 
بناتها وبنات جوزها، لما طاهرت بنت جوزها جابت لها داٌة من 

    .قرٌة تانٌة ألنها معروف عنها أنها كوٌسة
 

 اٌَجت اٌضبٟٔ ٠ورجٜ ثزٖٛهاد ١ّ٘ٚخ رًٖ ٌلهعخ اٌمٕبػخ أِب
ث١ٓ ع١ّغ األِٙبد ٚاٌلا٠بد ػٍٝ ؽل ٍٛاء،  ؽٛي ئِىب١ٔخ ّٔٛ ؽغُ 
األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ اٌّوأح ثْىً ِٕفو ٠ٚبٟ٘ ػٚٛ اٌنوٛهح ٚثبٌزبٌٟ 

ٚثَإاي اٌلا٠خ ِب ئما . فأْ ٘نٖ اٌيٚائل ٠غت أْ رَزإًٔ ؽزٝ ال رّٕٛ
وبٔذ لل هأد ػٚٛا ثبٌؾغُ اٌنٞ رٖفٗ، أعبثذ ثبٌٕفٟ ٌىٓ مٌه ٌُ 

ٚلل ٍبلذ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّجؾٛصبد أِضٍخ ػل٠لح ٌٍزل١ًٌ . ٠غ١و لٕبػزٙب
ػٍٝ ٕؾخ ٘نٖ اٌزٖٛهاد، ٚرزْبثٗ األِضٍخ اٌّو٠ٚخ ِغ افزالف اٌؼاللخ 

:  ثبٌْق١ٖخ اٌزٟ روٜٚ ػٕٙب
 

اختً تطاهرت وهً صغٌرة، و قبل ما تتجوز قالت ألمً أنا 
عاٌزه أتطاهر تانً ألن الداٌة ما قطعتش كفاٌة والحتة اللً ما 

قطعتهاش كبرت، وطاهروها تانً 
 

أِضٍخ ػل٠لح أ٠ٚب ؽٛي رف١ًٚ اٌوعبي ٌٍّوأح اٌّقزٕخ ٚحسبق 
. حٚاٌزٟ رؾًّ فٟ ١ٛبرٙب رٙل٠لا ثؼلَ اٌيٚاط أٚ اٌطالق ٌغ١و اٌّقزٓ
ِٚٓ األِضٍخ اٌزٟ روككد وض١وا ِٓ أٛواف ِقزٍفخ ٟ٘ ئػبكح اٌيٚط 
ٌؼوٍٚٗ ػٕلِب اوزْف أٔٙب غ١و ِقزٕخ، أٚ ٛالق اِوأح ٍٛت ِٕٙب 

ٚفٟ رمٖٟ ِٛلف األِٙبد أٔفَٙٓ ِٓ ىٚاط . ىٚعٙب أْ رقزٓ فوفٚذ
أٚالكُ٘ ًٚ٘ ٠فٍْٚٛ ىٚعخ االثٓ ِقزٕخ، عبءد اإلعبثبد ػٍٝ إٌؾٛ 

أعجٓ ثبٌٕفٟ، أِب % 20ٔؾٛ صٍش اٌؼ١ٕخ ٠فٍٕٚٙب ِقزٕخ، ٚٔؾٛ : اٌزبٌٟ
ٚاٌّفبهلخ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ . ثم١خ اٌؼ١ٕخ فٍُ ٠َزطؼٓ رؾل٠ل ِٛلف

ِٓ اٌْجبة ٚؽزٝ اٌّزيٚع١ٓ ُِٕٙ ال ٠َزط١ؼْٛ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّوأح 
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اٌّقزٕخ ٚغ١و اٌّقزٕخ، وّب ث١ٕذ ٔزبئظ اٌّغّٛػخ اٌؾٛاه٠خ،  ٚئْ وبْ 
. اٌجؼ٘ ٠ؼزمل ثٖؾخ اٌزٖٛهاد ؽٛي ّٔٛ األػٚبء اٌزٕب١ٍٍخ ٌٍّوأح

ٌٚٙنٖ األِضٍخ ٚاٌمٖٔ كٚها ٘بِب فٟ ئؽىبَ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌفز١بد 
.  ٚفٟ اٍزّواه ٘نٖ اٌؼبكح

 

 ٌٍوعبي ٚاٌْجبة فأْ اٌلافغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ اٌؾفبظ ببٌٕسبت
ػٍٝ اٌْوف، ؽ١ش أْ اٌقزبْ، وّب ٠ؼزملْٚ،  ٠َبُ٘ فٟ رم١ًٍ 

ٚؽزٝ . ٚرٙن٠ت اٌوغجخ اٌغ١َٕخ ٌٍّوأح ٚثبٌزبٌٟ ٠ؾبفع ػٍٝ ػفزٙب
اٌٍن٠ٓ ألوٚا ثأْ اٌقزبْ لل ال ٠ؼُٖ اٌجٕذ ِٓ اٌقط١ئخ ٚأْ األُ٘ ٘ٛ 
روث١زٙب روث١خ ٕؾ١ؾخ ٌُ ٠زّىٕٛا ِٓ هف٘ اٌقزبْ ثً وبٔٛا فٟ ِٛلف 

أِب . ٚثبٌزبٌٟ فّؼظُ اٌْجبة ٠فٍْٚٛ اٌيٚاط ِٓ فزبح ِقزٕخ. اٌّزوكك
ثبٌَٕجخ ٌجؼ٘ اٌّزيٚع١ٓ فىبْ ٕ٘بن ثؼلا أفو ٌٍقزبْ ٠زؼٍك ثبٌؼاللخ 

.   اٌيٚع١خ، ؽ١ش أْ اٌّوأح اٌّقزٕخ ال رو٘ك اٌيٚط فٟ ٘نٖ اٌؼاللخ
 

 اإلعبثبد ؽٛي أٍجبة اٌقزبْ ؽَت آٌَ أ٠ٚب، ٚحخخٍف
ؽَت ٔزبئظ ِغّٛػخ اٌؾٛاه ِغ اٌفز١بد، فمل رؾلصذ ِؼظُ اٌفز١بد 
اٌٖغ١واد ػٓ كٚه اٌٖل٠مبد فٟ اٌّلهٍخ فٟ اٌٚغٜ ػٍٝ اٌفزبح 

إلعواء اٌؼ١ٍّخ، ٠ّٚىٓ رف١َو مٌه ثوغجخ اٌفزبح فٟ أْ رىْٛ ِضً ِٓ 
٘ٓ فٟ ٔفٌ ٍٕٙب، ؽ١ش أْ ٘نٖ اٌؼاللبد رٍؼت كٚها ٘بِب فٟ ٘نٖ 

: اٌّوؽٍخ اٌؼّو٠خ
 

 

نص البنات اللً فً الفصل معانا مطاهرٌن وبٌقولو لنا الزم 
ٌا "تتطاهروا، وبٌعاٌروا البنات اللً مش مطاهرٌن  وٌٌقولوا لهم 

 ".دكر
 

وّب ٚرَزقلَ ٕل٠مبد اٌفز١بد اٌىٍّبد إٌبث١خ ٚاٌزٟ رَّؼٙب 
ِٓ األِٙبد ٌٕٛف اٌفز١بد غ١و اٌّقزٕبد، األِو اٌنٞ لل ال رؾزٍّٗ 

: اٌىض١و ِٓ اٌفز١بد فبٕخ ٕغبه آٌَ
 

أنا عاٌزة أتطاهر وأمً مواافقة علشان مش عاٌزة البنات فً 
المدرسة ٌفضلوا ٌقولولً الكالم اللً بٌقولوه، أنا عارفة ان 

. الطهارة بتوجع بس حستحمل الوجع
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 اٌفز١بد أْ ئلجبي اٌجٕبد ػٍٝ اٌقزبْ ٌٗ ػاللخ أ٠ٚب ٚحزٜ
ثبٌَبئل ِٓ اٌّؼزملاد ؽٛي اهرجبٛ ّٔٛ اٌفزبح ثؼ١ٍّخ اٌقزبْ ٚ٘نا 

٠ّٚٓ ٌٙب اٌيٚاط ٚاإلٔغبة، ٚػاللزٗ أ٠ٚب ثؾّب٠خ اٌفزبح ِٓ اٌٛلٛع فٟ 
ٚهغُ أْ اٌىض١و ِٓ . "٠عٕٟ اٌبٕج حعمً ِٚبحىٕش شم١ت" :اٌقطأ

٘نٖ اٌّؼزملاد غ١و ٚاٙؾخ رّزّب ٌٍفز١بد اٌٖغ١واد ئال أٔٙٓ ٠وككٔٙب 
ٌىٓ أوضو األٍجبة ِٕطم١خ ٌٍفز١بد ٟ٘ اٌوػب٠خ اٌزٟ رؾظٝ . وّب رمبي

ثٙب اٌفزبح ثؼل اٌقزبْ فبٕخ اٌزغن٠خ، ؽ١ش رٙزُ األِٙبد ثزغن٠خ اٌجٕذ 
ثبٌجوٚر١ٕبد ٚاٌفبوٙخ، ٚ٘نا ٠ّضً ٍججب ٘بِب إللجبي اٌفز١بد ػٍٝ 

. اٌقزبْ
 

 ٘نا ال ٠ؼٕٟ أْ وً اٌفز١بد ٠وغجٓ فٟ اٌقزبْ فمل عبء ٌٚىٓ
فالي ِغّٛػخ اٌؾٛاه لٖٔ ػٓ فز١بد ٠ٙوثٓ ِٓ اٌج١ذ ٠ٍٚغأْ ئٌٝ 
أؽل األلبهة ؽزٝ ال رغوٜ ٌٙٓ اٌؼ١ٍّخ، ٚئْ وبٔذ ٔز١غخ ٘نا اٌٙوٚة 

ٚؽَت ؽل٠ش . ال رىْٛ كائّب ٌٖبٌؼ اٌفزبح فمل ٠ٕزٟٙ األِو ثقزبٔٙب
اٌفز١بد فأْ اٌَجت اٌوئ١َٟ فٟ هف٘ اٌفز١بد ٌٍقزبْ ٘ٛ اٌقٛف ِٓ 

 :اٌؼ١ٍّخ
 

أنا شفت على القناة السابعة واحدة ختنوها وماتت ألنها نزفت، وكمان 
ودي حاجة … فً واحدة من أصحابً فً المدرسة نزفت وتعبت خالص

. تخوف
 

 فُٙ اٌقٖبئٔ اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌٍّغزّغ اٌَّزٙلف إْ
ٚاٌزٟ ثلٚه٘ب رْىً ١ٌٌ فمٜ ٍٍٛن األفواك ٌٚىٓ أ٠ٚب ِؼزملارُٙ 
ٚلٕبػزُٙ ٘ٛ اٌقطٛح األٌٚٝ فٟ ِؾبٌٚخ رغ١١و اٌٍَٛن ٚثلْٚ ٘نا 

. اٌفُٙ ر١ٚغ ٘نٖ اٌّؾبٚالد ٍلٜ
   

 

 

اٌّعزفت ٚحغ١١ز اٌسٍٛن: رابعبً   اٌّعزفت ٚحغ١١ز اٌسٍٛن: رابعبً
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اٌغٙٛك ٌّٕب٘ٚخ فزبْ اإلٔبس غبٌجب ِب رزووي اٌغٙٛك فٟ فٟ 
ْٔو اٌّؼٍِٛبد ؽٛي أٙواه ِٚقبٛو ٘نٖ اٌؼبكح ثٙلف رٛػ١خ 

اٌّغزّؼبد اٌَّزٙلفخ ٚفبٕخ األِٙبد، ٠ٚزُ مٌه ِٓ فالي ؽّالد 
. اٌزٛػ١خ اٌّىضفخ ٚإٌّظّخ ثبٍزقلاَ ٍٚبئً ِزؼلكح 

 
 ٕ٘ب ً٘ ٕ٘بن أٞ ّٙبٔبد ثأْ ِضً ٘نٖ اٌؾّالد ٚاٌسؤاي 

 ثّؼٕٝ أفو ً٘ اٌّْىٍخ فٟ أزْبه ٘نٖ اٌؼبكح ؟ٍزؾمك ٘لفٙب 
   ؟؟ٚاٍزّواه٘ب ٠وعغ أٚال ٚأف١وا ٌؼلَ ِؼوفخ أٚ غ١بة اٌّؼٍِٛبد 

 

 اٌّزؼبهف ػ١ٍٗ أْ ٕ٘بن اٌىض١و ِٓ اٌؼٛاًِ ٚاٌّزغ١واد ِٓ
اٌزٟ رْىً ٍٍٛن اٌجْو ِٚؼزملارُٙ ِٚٛالفُٙ ٚاٌزٟ ال ٠ّىٓ أْ 

رزغ١و ثّغوك رٛف١و اٌّؼٍِٛبد أٚ هفغ َِزٜٛ اٌٛػٟ ثبٌم١ٚخ 
ٌىٓ ٘نا ال ٠ؼٕٟ ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي اٌزم١ًٍ ِٓ أ١ّ٘خ . اٌّطوٚؽخ

ْٔو اٌٛػٟ ٚرٛف١و اٌّؼٍِٛبد، ثً ٌٍزأو١ل ػٍٝ ٙوٚهح أْ ٠جٕٝ ٘نا 
اٌغٙل ػٍٝ ِؼوفخ ػ١ّمخ ثبٌفئبد اٌَّزٙلفخ ٚفُٙ ٌٍغنٚه اٌضمبف١خ 

. ٚاالعزّبػ١خ ٌٙنٖ اٌؼبكح
 

 ٘نا إٌّطٍك ٠زٕبٚي ٘نا اٌفًٖ كهعخ ِؼوفخ ِفوكاد ِٓ
اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌفئبد اٌّقزٍفخ ثأٙواه فزبْ اٌجٕبد ٚأصوٖ ػٍٝ ِّبهٍخ 

٠ٚجؾش اٌفًٖ أ٠ٚب رأص١و اٌّٖبكه اٌّقزٍفخ ٌٍّؼٍِٛبد .  ٘نٖ اٌؼبكح
ثٙلف ِؼوفخ األّقبٓ األوضو رأص١وا ٚاٌٍٛبئً األوضو أزْبها فٟ 

. ِغزّؼبد اٌلهاٍخ
 

المعرفة بأضرار الختان  (18)جدول 

تعرف عن أضرار الختان  التكرار   (%)النسبة 

نعم  325 83.5 

ال  64 16.5 

المجموع  389 100 

 
 ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّٝ ِٓ اٌَّزغ١جبد ب١ٕج 

ٚهغُ أْ . (%64)ٌل٠ٙٓ اٌّؼوفخ ثأٙواه اٌقزبْ ٚلبْٔٛ ؽظوٖ  (83.5%)
اٌّمبثالد اٌّزؼّمخ ث١ٕذ ػلَ ئكهاوٙٓ ٌّب١٘خ ٘نٖ األٙواه ِٚلٜ 
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رأص١و٘ب ػٍٝ ٕؾخ ٚٔف١َخ اٌّوأح، ئال أٔٙب ٌُ رغ١و االػزمبك اٌَبئل ث١ٓ 
ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ثأْ اٌقزبْ ٠ؼٕٟ اٍزئٖبي أعياء صب٠ٛٔخ أٚ ىائلح لل 

رَجت أٙواها ٌٍّوأح، ٚأٔٙب ال رإصو ثأٞ ؽبي ِٓ األؽٛاي ػٍٝ للهرٙب 
 اإلٔغبث١خ، ِٓ ٕ٘ب ٠ٖجؼ ِٕطم١ب أْ ٔغل أْ َٔجخ وج١وح ِٓ األِٙبد 

. (19علٚي )ٌل٠ٙب اٌوغجخ ٚا١ٌٕخ ٌزقزٓ ثٕبرٙب  (54.2%)
 
 
 

الرغبة فً تختٌن البنات  (19)جدول 

هل ترٌدٌن تختٌن بناتك  التكرار   (%)النسبة 

نعم  211 54.2 

ال  178 45.8 

المجموع  389 100 

 

 
ػاللخ ل٠ٛخ ث١ٓ اٌؾبٌخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  (4ّىً  ) إٌزبئظ ٚحظٙز

ٌألِٙبد ٚا١ٌٕخ فٟ ئعواء اٌقزبْ ٌجٕبرٙب،  فىٍّب اهرفغ اٌَّزٜٛ 
اٌزؼ١ٍّٟ أقفٚذ اٌوغجخ فٟ فزبْ اٌجٕبد، فٟ ٔفٌ اٌٛلذ ٕ٘بن 

. ً ثٙب ِٓ األِٙبد اٌّزؼٍّبد ٌل٠ٙٓ ا١ٌٕخ ٌزقز١ٓ ثٕبرٙٓأَٔجخ ال ة
ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ اٌزؼ١ٍُ ٚؽلٖ غ١و وبفٟ ٌٍزقٍٔ ِٓ ػبكح ٌٙب عنٚه 
ػ١ّمخ فٟ اٌضمبفخ ٚاٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل ِّب ٠غؼً ِٓ ٠زقٍٝ ػٕٙب 

٠ٛاعٗ ثْلح ِٓ اٌّغزّغ اٌّؾٍٟ، ٚوّب أّؤب ٍبثمب فؾزٝ ػٕلِب 
٠ؾبٚي ثؼ٘ األ٘بٌٟ ػلَ ِّبهٍخ اٌؼبكح فأُٔٙ ٠زؼوْٙٛ ألٔٛاع 

 .ِقزٍفخ ِٓ اٌٚغٜ االعزّبػٟ
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الشكل )4( ترغب في ختان بناتها بالمستوى التعليمي لألمهات
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 ٍٚبئً األػالَ اٌّوئ١خ كٚها ٘بِب فٟ ٔمً اٌّؼٍِٛبد ٚحٍعب
ؽٛي  (20اٌغلٚي )ٚرْىً ِٖلها ٘بِب ِٓ ِٖبكه ِؼوفخ األِٙبد 

ٚرج١ٓ اٌلهاٍخ أ١ّ٘خ كٚه اٌيائواد اٌٖؾ١بد فٟ ٔمً . أٙواه اٌقزبْ
اٌّؼٍِٛبد ِمبهٔخ ثجم١خ اٌّٖبكه ِضً اٌطج١ت ٚهعبي اٌل٠ٓ ٚاٌزٟ ٠غت 

٠ٕٚطجك مٌه . أْ رفؼً ٌىُٛٔٙ ِٓ األّقبٓ اٌّإصو٠ٓ فٟ ِغزّؼبرُٙ
ػٍٝ كٚه اٌغّؼ١بد األ١ٍ٘خ وّٖله ٌٍّؼٍِٛبد ٚاٌزٛػ١خ، ٚلل ٠ىْٛ 
ٍجت ٙؼف كٚه٘ب فٟ ػ١ٕخ اٌجؾش ٌؼلَ رٛاعلُ٘ أٚ لٍخ ْٔبُٛٙ 

. فٟ ٘نٖ إٌّبٛك
 

مصدر المعلومات  (20)جدول 

مصدر المعلومات  التكرار  النسبة 

 57.2 186 وتلفزٌون رادي

دكتور الوحدة الصحٌة  24 7.4 

جمعٌات أهلٌة  5 1.5 

الزائرة الصحٌة  97 29.8 

رجل الدٌن  5 1.5 

جٌران  2 0.6 

المجموع  325 100 
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 اٌلا٠خ كٚها وج١وا وّٖله ٌٍّؼٍِٛبد ثبٌَٕجخ األِٙبد، ٚحٍعب
ؽ١ش رمَٛ ثٕمً رغبهثٙب ِغ َٔبء أفو٠بد، ٚغبٌجب ِب رىْٛ األِضٍخ اٌزٟ 

رَٛلٙب ئ٠غبث١خ ٚرؾ٘ ػٍٝ ِّبهٍخ اٌقزبْ ٚثؼ١لا ػٓ اٌّْبوً 
.  ٚاٌّٚبػفبد اٌزٟ لل رٕغُ ػٓ ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ

 
 ٠ىْٛ كٚه ثؼ٘ اٌْق١ٖبد اٌّإصوح وّٖله ٌٍزٛػ١خ ٚلذ

ٚاٌّؼٍِٛبد ٍٍج١ب ثَجت ػلَ الزٕبػٗ اٌْقٖٟ ثٚوٚهح اٌمٚبء ػٍٝ 
٘نٖ اٌؼبكح، ففٟ اٌّمبثٍخ ِغ ٛج١ت اٌٛؽلح اٌٖؾ١خ فٟ ئؽلٜ اٌموٜ 
رج١ٓ فٟ إٌٙب٠خ أٔٗ ِغ ِؾبٌٚخ اٌؾل ِٓ اٌّٚبػفبد اٌٖؾ١خ اٌزٟ لل 
رزورت ػ١ٍٙب ِٓ فالي لٖو ِّبهٍزٙب ػٍٝ األٛجبء، ٚغبة ػٓ ثبٌٗ 

رّبِب أْ عؼً اٌؼ١ٍّخ ٛج١خ ال ٠ٍغٟ ِٚبه٘ب اٌجؼ١لح اٌّلٜ ثً 
. ٠ٚؼط١ٙب ثؼلا ّوػ١ب ٠لػُ اٍزّواه٘ب

 
 األِو ثبٌَٕجخ ٌٍْجبة ؽَت ٔزبئظ اٌّغّٛػخ ٠ٚخخٍف

اٌؾٛاه٠خ، فُٙ ٠وْٚ أْ ٍٚبئً األػالَ ٚفبٕخ اٌجواِظ اٌزٍفي١ٔٛ٠خ ؽٛي 
فزبْ اإلٔبس ال رٛفو ِؼٍِٛبد وبف١خ، ٚونٌه أزملٚا اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠زُ 

: ِٓ فالٌٙب رٕبٚي اٌّٛٙٛع
 

البرامج حول الختان على التلفزٌون كل ما تفعله هو أن تقول ال للختان، 
دون أن تشرح لماذا وما هً األضرار المترتبة علٌه، وهل هً فعال 

خطٌرة، ولماذا ٌجب أن تتوقف عادة عاشت معنا كل هذا الوقت 
 

 اٌجؼ٘ األفو فٟ اال٘زّبَ اٌّفبعٝء ثّٛٙٛع اٌقزبْ ٠ٚشىه
٠ٚوْٚ أٔٗ ِورجٜ ثبٌغوة ٚ٘نا ٠ي٠ل ِٓ هفُٚٙ ٌٍزغ١و ثً ٠لفؼُٙ ئٌٝ 

:  اٌزَّه ثٙنٖ اٌؼبكح أوضو
 

إن الموضوع لم ٌطرح إال لما عرض فٌلم حول ختان بنت، وبعدها قاموا 
لماذا؟  ... علٌنا فً الغرب، واآلن أصبح الموضوع من األولوٌات
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ٚلل ث١ٕذ اٌّغّٛػخ اٌؾٛاه٠خ أ٠ٚب لٍخ اٌّؼٍِٛبد ٌلٜ اٌْجبة 
ٚاٌْبثبد ػٍٝ ؽل ٍٛاء ثبٌٕٛاؽٟ اٌزْو٠ؾ١خ ٌغَُ اٌّوأح، ٚؽٛي 

ِٛٙٛع اٌقزبْ ٚأٙواهٖ اٌٖؾ١خ ٚاٌّْبوً إٌف١َخ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ 
لل رزورت ػ١ٍٗ، ٚلل ٛوػ اٌْجبة اٌؼل٠ل ِٓ األٍئٍخ ؽٛي ػ١ٍّخ 
اٌقزبْ، ًٚ٘ ٌٗ أٙواه ٕؾ١خ، ِٚب ئما وبْ ٠َجت اٌجوٚك اٌغَٕٟ 

ٚغ١بة اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ٘نٖ اٌمٚب٠ب رزون اٌْجبة ػوٙخ . ٌٍّوأح
.  ٌّؼٍِٛبد ِغٍٛٛخ رلفؼٗ ٌٍزَّه ثؼبكح اٌقزبْ

 
أِب ف١ّب ٠زؼٍك ثمبْٔٛ ؽظو اٌقزبْ، فوغُ ِؼوفخ اٌغبٌج١خ ثٗ ئال 
أُٔٙ ال ٠وْٚ أٔٗ لل ٍبػل فٟ اٌؾل ِٓ ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح ٍٛاء 

ٚلل ث١ٕذ إٌزبئظ . ث١ٓ اٌلا٠بد ٚثؼ٘ األٛجبء ٚثبٌٚوٚهح ١ٌٌ األ٘بٌٟ
.  أْ ٔؾٛ ٖٔف اٌؼ١ٕخ ٠وْٚ أْ لواه اؽظو ٌُ ٠ؾل ِٓ أزْبه اٌؼبكح
ٚ٘نا ٠إول أْ اٌمٛا١ٔٓ ٚؽل٘ب ال ٠ّىٕٙب رغ١١و اٌٛالغ، ٚئْ اٌضمبفخ 
اٌَبئلح ٚاٌؼبكاد ٟ٘ اٌزٟ رؼطٟ اٌغطبء ٚاٌْوػ١خ ٌّّبهٍخ 

عبِل غ١و لبثً ٌٍزغ١و ثً ػٍٝ ‘ ٌىٓ اٌضمبفخ ١ٌَذ ّٟ. اٌقزبْ
اٌؼىٌ فٟٙ رزغ١و ٛٛاي اٌٛلذ، ٌٚىٓ اٌزغ١١و ػ١ٍّخ ٠ٍٛٛخ رؾزبط ئٌٝ 

ٚلذ ٚعٙٛك ِٛعٗ ٌٍمٚبء ػٍٝ ٘نٖ اٌؼبكح رأفن ثبػزجبه٘ب صمبفخ 
ئْ رغ١و اٌٍَٛن ػ١ٍّخ ٠ٍٛٛخ رجلأ .  ٚػبكاد اٌّغزّؼبد اٌزٟ رّبهٍٙب

ثٛػٟ اٌّغزّغ اٌَّزٙلف ثبٌّقبٛو ٚاٌّٚبػفبد اٌّزورجخ ػٍٝ 
ِّبهٍخ ٘نٖ اٌؼبكح ٚفُّٙٙ أْ اٌزقٍٟ ػٓ ثؼ٘ اٌؼبكاد اٌٚبهح ال 

٠ؼٕٟ ثبٌٚوٚهح اٌزقٍٟ ػٓ وً اٌؼبكاد األفوٜ اٌزٟ ٌٙب ِؼٕٝ 
. صمبفزُٙ
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اٌخبحّت ٚاٌخٛص١بث : خبِسبً اٌخبحّت ٚاٌخٛص١بث : خبِسبً
 
 

 اٌٙلف ِٓ ئعواء ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌجؾض١خ ٘ٛ رٛف١و ث١بٔبد وبْ
ؽٛي اٌّّبهٍبد ٚاٌزٛعٙبد ٚاٌّؼزملاد اٌَبئلح  (baseline)لبػل٠خ 

رغبٖ فزبْ اإلٔبس فٟ فٌّ لوٜ رمغ ّوق ا١ًٌٕ فٟ ا١ٌّٕب ٌزمل٠ُ 
فُٙ أػّك ٌظب٘وح اٌقزبْ فٟ ٘نٖ اٌموٜ ٚاٌلٚافغ ٌّّبهٍزٙب ثّب 

ٍٚٛف رَزقلَ . ٠لػُ ٔٛع اٌزلفً األفًٚ ٌٍمٚبء ػٍٝ اٌظب٘وح
ٔزبئظ اٌلهاٍخ فٟ ل١بً اٌزغ١و فٟ اٌٍَٛن ٚاٌّؼزملاد ثؼل رٕف١ن 

. ثؤبِظ ِٕب٘ٚخ اٌظب٘وح فٟ ٘نٖ اٌموٜ
 

 ث١ٕذ إٌزبئظ أزْبه ظب٘وح فزبْ اإلٔبس فٟ ِٕبٛك ٚلذ
اٌلهاٍخ، ٚرزجب٠ٓ كهعخ أزْبه اٌظب٘وح رجؼب ٌٍَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ 

ٌألِٙبد ؽ١ش رٕقف٘ ِغ اهرفبع اٌَّزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌألَ ٚئْ ِب رياي 
ٚر١ْو اٌج١بٔبد ونٌه ئٌٝ رلٟٔ . ِٛعٛكح فٟ أٍٚبٛ اٌّزؼ١ٍّٓ

َٔجٟ الٔزْبه اٌظب٘وح ث١ٓ ا١ٌَّؾ١بد ػٕٗ ث١ٓ اٌٍَّّبد، ٚفٟ 
ثؼ٘ اٌموٜ فبٕخ رٍه اٌزٟ رىْٛ غبٌج١زٙب ِٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ، ِٚٓ 
اٌّؾزًّ أْ ٠ىْٛ مٌه وٕز١غخ ٌزأص١و اٌى١َٕخ ِٚؼبهٙزٙب اٌٛاٙؾخ 

. ٌّّبهٍخ اٌقزبْ ٚاٌلٚه اٌنٞ رٍؼجٗ فٟ رٛػ١خ األ٘بٌٟ
 

 رٕبٚي اٌّٛلف ِٓ فزبْ اإلٔبس، رج١ٓ أْ ٕ٘بن رأ١٠ل وج١و ٚعٕذ
ٌٙنٖ اٌؼبكح ث١ٓ اٌفئبد اٌّقزٍفخ فٟ ِٕبٛك اٌلهاٍخ، ٚأْ أٍجبة 

٘نا اٌزأ١٠ل روعغ ثْىً وج١و ئٌٝ اٌّؼٕٝ اٌضمبفٟ ٚاالعزّبػٟ اٌنٞ 
اٌوعبي ٚإٌَبء، اٌٖغبه )رأفنٖ اٌظب٘وح ٚاٌنٞ ٠زجب٠ٓ ث١ٓ ٘نٖ اٌفئبد 

ٚلل ث١ٕذ اٌلهاٍخ أ٠ٚب أْ اٌّْىٍخ ال رىّٓ فمٜ فٟ ٔمٔ . (ٚاٌىجبه
اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼوفخ ؽٛي ِْبوً ٚأٙواه ظب٘وح اٌقزبْ، ؽ١ش أْ 

ِؼوفخ األِٙبد ٌُ ٠إصو فٟ اٌؾل ِٓ اٌظب٘وح، ٚلواه اٌؾظو ٌُ ٠ّٕغ 
اٌلا٠بد ٚاألٛجبء ِٓ ئعواء ٘نٖ اٌؼ١ٍّخ، ثً ٕ٘بن ؽبعخ ٌفُٙ 

اٌّزغ١واد اٌزٟ رفوى ٚرْىً اٌٍَٛو١بد ٚاٌّؼزملاد ٚاٌم١ُ ٌزؾم١ك 
. اٌزغ١١و اٌّطٍٛة
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 ظب٘وح فزبْ اإلٔبس ظب٘وح ِووجخ ِٓ ؽ١ش أزْبه٘ب إْ
ٚؽلرٙب ٚإٌّطك االعزّبػٟ ٚاٌضمبفٟ اٌنٞ ٠لػّٙب ٚاٌنٞ ٠قزٍف ِٓ 

ِىبْ ٢فو، ٌٚٙنا فاْ اٌؼًّ ػٍٝ ِٕب٘ٚخ اٌظب٘وح ٠زطٍت فُٙ 
عنٚه٘ب اٌؼ١ّمخ فٟ اٌّؼزملاد ٚاٌؼبكاد، ؽ١ش أْ رغ١١و اٌٍَٛن 
٠زطٍت ِضً ٘نا اٌفُٙ، ٚال ثل أ٠ٚب ِٓ رفؼ١ً ِْبهوخ اٌّغزّغ 

.  اٌّؾٍٟ ثىبفخ فئبرٗ ٌٍمٚبء ػٍٝ ظب٘وح اٌقزبْ
 

 :وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصٌات
 

  ٟاٌٚوٚهٞ ر١ٍٛغ كائوح اٌفئبد اٌَّزٙلفخ ف ِٓ

ِٕبٛك اٌزلفً ٌزًّْ اٌوعبي ٚاٌْجبة فوغُ اٌّؼزمل 

/ اٌَبئل ثأْ لواه اٌقزبْ رزقنٖ إٌَبء، ثلا ع١ٍب أْ األة
اٌيٚط ٠ٍؼت كٚها أوجو ثىض١و ِّب ٠جلٚ ٚئْ ثمٝ كٚهٖ غ١و 

 .ثبهى ٔظوا ٌؾَب١ٍخ اٌّٛٙٛع

  اٌٚوٚهٞ رٛػ١خ اٌْجبة ٚرضم١فُٙ ؽٛي ِٛٙٛع ِٓ
اٌقزبْ، ٚاٌؼاللبد اٌغ١َٕخ ٚاٌٖؾخ اإلٔغبث١خ ٚري٠ٚلُ٘ 

ثّؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ٕؾ١ؾخ أل١ّ٘خ كٚهُ٘ ٌٍزٖلٞ ٌٙنٖ 
 .  اٌظب٘وح

  ًاٌٚوٚهٞ أْ رزٕٛع أٍب١ٌت اٌزلفً ٚرزٕٛع اٌوٍبئ ِٓ
ٌّقبٛجخ اٌفئخ اٌَّزٙلفخ ٌززٕبٍت ِغ ِؼزملارٙب 

ٚٛج١ؼزٙب ٌزؾم١ك األصو اٌّطٍٛة، فبٕخ اٌفز١بد فٟ 
ٍٓ اٌقزبْ ثؾ١ش رقبٛت اؽز١بعبرُٙ ٚرغ١ت ػٍٝ 

.  رَبؤالرُٙ ٚأْ رىْٛ ثٍغخ ِجَطخ ِٚفِٙٛخ
  ٓاٌٚوٚهٞ رفؼ١ً كٚه اٌم١بكاد اٌّؾ١ٍخ ٚاألّقب ِٓٚ

مٚٞ اٌزأص١و ِضً هعبي اٌل٠ٓ ٚاٌّله١ٍٓ ٚاألٛجبء ١ٌٌ 
فمٜ ثزله٠جُٙ ٚرٛػ١زُٙ ٌٚىٓ ثّْبهوزُٙ اٌؾم١م١خ فٟ 

 .  ٚٙغ ٚرٕف١ن فطٜ اٌزلفً



 

 -46  -

 

  اٌٚوٚهٞ ٚٙغ فطخ ِزبثؼخ ٌم١بً األكاء، ٚرؾل٠ل ِٓ

ا١ٌ٢بد اٌزٟ ٍزَزقلَ ٌّٚبْ اٍزلاِخ اٌزغ١١و فٟ 
 .اٌٍَٛن اٌنٞ ١ٍزُ رؾم١مٗ

  ٝاٌٚوٚهٞ ا٠ٚب اٌؼًّ ػٍٝ َِزٝ ا١ٌَبٍبد ف ِٓٚ
 لبْٔٛ ٠غوَ ٠ٚؼبلت ِّبهٍخ فزٕبْ –ا٠غبك رْو٠غ 

اٌجٕبد ٚ اٌؼًّ ِغ و١ٍخ اٌطت إٌَٗ إٌٙبئ١خ ػٍٝ 
اٙواه فزبْ اٌجٕبد اٌؼًّ ِغ اٛجبء اٌٛؽلاد اٌٖؾ١١ٗ 

اٌمو٠ٚٗ ِٚغ ِلاهً ِٚؼب٘ل اٌزّو٠٘ ونٌه اٌؼًّ ِغ 

 0اٌّإٍَبد اٌل١ٕ٠ٗ ٚثٖفخ فبٕخ ػٍّبء االى٘و 
  ٕؾبفخ –اٌؼًّ ِغ االػالَ اٌّوئٝ ٚاٌَّّٛع – 

ر١ْغ اٌطٍجخ ػٍٝ اكفبي –و١ٍبد االػالَ –ر١ٍفي٠ْٛ 
 فزبْ اٌجٕبد فٝ كهٍبرُٙ ٚاثؾبصُٙ 

  اٌؼًّ ِغ اٌْجبة فٝ ِفب١ُ٘ اٌٖؾخ االٔغبث١خ
ٌٍغ١َٕٓ 

 
 

  

  

 

  

  

 

  

  

 


