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  يرشكر وتقد

يتقدم الباحث الرئيسي بكل الشكر لزمالئه من الباحثين المساعدين الذين قاموا بتجميع المادة 

العلمية لهذه الدراسة لما قاموا به من جهد أصيل وشاق في عمليات توزيع استمارات الرأي، ثم 

 الذين تفضلوا وفيما يلي قائمة بأسماء السادة الباحثين. تكويد البيانات وإجراء التحليل األولي لها

  . مشكورين بالمساهمة في هذا الجهد
 المشارآين الدولة 

طارق يوسف محمود جوارنه/د  المملكة األردنية الهاشمية  .1
رحاب القدومي/أ
ريم مبارك البوعنين/ا  دولة اإلمارات المتحدة  .2
أحمد يوسف المال / أ
هدى سلمان حسن عوض/ا  مملكة البحرين  .3

م محمد جاسم عبدالرحيم عبدالكري/ا 
 الجمهورية التونسية  .4 شيراز غانمي/ا
ابراهيم القيزاني/ا

فيروز لمطاعي/ا الجمهورية الجزائرية  .5
امال عبد العزيز سيد محمد/ا  جمهورية السودان  .6
غالية حاج عبد مختار/ا

د اميرة احمد  الجمهورية العربية السورية  .7
جانيت ابراهيم عروق/ا
نت حميد بن عبدالرحمن البلوشيةنعيمة ب/ا  سلطنة عمان  .8

سوسن بنت داوود بن محمود اللواتية/ا 
نرمين مفتي الحاج / ا  الجمهورية اللبنانية 9

جورج جالد/ا
احمد حسين حسن حسنين/ا  جمهورية مصر العربية 10
اميمة محمد السيد ابو الخير/ا
نادية البرودي/أ  المملكة المغربية 11
وجرشيد االع/أ
نشوان محمد  السميري/د  الجمهورية اليمنية 12

آوآب ناجي الوادعي/ا 
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    والمعضلة البحثيةمقدمة نظرية :أوال
يمكن التفرقة بين أربعة توجهات نظرية، وإن كانت لها داللتها العملية، في النظر للمرأة كفاعل 

تبنيها لواحد من هذه مدى  بشأن وتتفاوت مجتمعات العالم. اجتماعي يمارس دورا في المجال العام

  .  وترجمتها إلى نجاحات على أرض الواقعاالقترابات األربعة

  )  المرأة آمفعول مطلق(اقتراب المرأة العبء   . أ
وحدة التحليل األمن باعتباره أمن األسرة ألنها ويقوم هذا االقتراب على النظر إلى 

األمن المتمثلة وعليه فمهام . ئل وهو األباألساسية في المجتمع؛ فالمجتمع يتكون من أسر لها عا

القيام على شئونها وتوفير المأوى والمأكل ومقومات الحياة االقتصادية تقع باألساس وحماية في ال

وعليه فقد كان التوجه األمثل من قبل الحكومات أن تدعم األسرة من ). األب أو األخ(على الذكور 

منح أو قروض أو فرص عمل له أو حتى ل تقديم خالل دعمها لرب األسرة نفسه سواء من خال

معيشة الته حتى يقوم بمهامه في توفير امكانإخلق فرص عمل تتناسب مع  تأهيل أو تدريب أو

. )Picchio, 2003; Renana, Sudarshan et al., 2003(الكريمة والمستدامة ألفراد أسرته 

. أة هنا شأنها شأن األطفال من حيث اعتمادها على الرجل في توفير االحتياجات لألسرةوتبدو المر

للمرأة بل االجتماعي واالقتصادي والسياسي وهو منطق يؤدي إلى مزيد من تراجع الدور 

) exchange value(وتهميشها باعتبارها عالة على زوجها تتولى عنه المهام ذات القيمة التبادلية 

عالية مثل العناية باألسرة ) utilization value(ى وإن كانت ذات قيمة استعمالية الضعيفة حت

أة في هذا المقام تقوم بمهام احتكارية ال والمر. )Anderson, 2003; Clark, 2003(نجاب واإل

يمكن للرجل أن يشاركها فيها من وجهة نظر هذا االقتراب ليس ألسباب تتعلق بامتهان المرأة 

بالضرورة ولكن ألن أعباء العمل خارج المنزل كانت غير آمنة ومرهقة باألساس، وعليه فكان 

4 
 



حتى ال يطلب منها ما هو فوق )  أو األخاألب أو الزوج(الطبيعي أن تكون المرأة في معية رجل 

  . طاقتها

 Close and(وقد شهدت كل مجتمعات العالم تقريبا هذه المرحلة في تاريخها الطويل 

Collins, 1985; Hing and Rokiah, 1986; Westwood and Bhachu, 1988; Smith, 

2006; DesAutels and Whisnant, 2008(على نحو جعل البعض يشبه  مع تشابه واضح 

 المجتمعات المتقدمة بحاضر الكثير من مجتمعات الجنوب بما في ذلك المجتمعات ماضي بعض

العربية من حيث عالقات القوة واللغة المستخدمة للتعبير عن أنماط من هيمنة الرجل على 

 Currah, Juang et al., 2006; Giddens, Diamond(المجالين الخاص والعام في المجتمع 

et al., 2006; Roy, Blomqvist et al., 2008( . ولكي يكون هذا االقتراب مقبوال تنشأ ثقافة

وما حرمان المرأة من ميراثها المقرر شرعا إال : تدعمه وتغذيه فتنال من حقوق المرأة مباشرة

  . فهي في البيت تأكل وتشرب وتنام، دونما حاجة ألن تملك وتعمل وتكد" ا حاجتها لهوم"بمنطق 

  ) المرأة آنائب عن الفاعل(اقتراب المرأة المعيلة   . ب
وهذا االقتراب تبنته الكثير من المجتمعات بل والسياسات الرسمية للدول لمواجهة ظروف 

ألزمات االقتصادية التي تفضي إلى مثل ظروف الحروب واتمع برمته هددت أمن المجاستثنائية 

فاضطرت فئات المجتمع أن تعترف اضطرارا بالمكانة " الذكورية لألسرة"غياب الرعاية 

 في تحقيق االقتصادية في القيام بمهام النائب عن الفاعل األصلي الذي خرج ولم يعداالجتماعية و

 ,Duncan and Pfau-Effinger(وقد كانت هذه األمثلة واضحة في الحضارات القديمة . األمن

2000; Nelson and Linehan, 2001; Madan, 2002( ولم تزل مستمرة في الريف وفيافي 

مثال  بحيث يكون خروج المرأة للعمل )Davison, 1988; Clark, 1993(مجتمعات الجنوب 
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مرتبطا بظروف اضطرارية تنتهي حتما بزواجها أو بقدرة صغار أطفالها على النضوج 

وقد . االجتماعي واالقتصادي بحيث يمكن لهم أن يقوموا بهذه المهمة التي لم تخلق للمرأة أصال

يلة بوضعها في خانة المستفيدة كانت الترجمة المباشرة لهذا االقتراب في التعامل مع المرأة المع

التغذية من األعمال الخيرية ومن برامج التنمية والخدمات االجتماعية المصاحبة لها في مجاالت 

" إنسان"والصحة العامة والتعليم ألن هذا يضمن تحقيق أمن األسرة وليس ألن المرأة نفسها 

  .  اإلنسانية وهو الرجلية لنظيرها فيخالقي واالجتماعي لها حقوق مساوبالمعنيين األ

يحدان تماما من السابقين في التعامل مع أمن األسرة وقد كان واضحا أن هذين االقترابين 

المجتمعي للمرأة كحق أصيل لها بحكم كونها إنسانا مع كونها امرأة، وعليه فهما اقترابان الدور 

 كأنهما األصل، في ظل ثقافة يكرسان تبعية المرأة للرجل وعدم استقاللها الذاتي، فيصبح تبنيهما

  . تكيفت مع هذا الواقع وكرسته، عامال من عوامل تجسيد دونية موقع المرأة في المجتمع

  )المرأة آمفعول ألجله(اقتراب النهوض بالمرأة . ج

دخول كثير من مجتمعات الجنوب إلى عصر التحديث الحظت الكثير من الدراسات أن 

لكنها لم تنجح ) ل المدارس والجامعات وسوق العمل الرسميمث(ارتبطت بنشأة مؤسسات موازية 

جعلت المرأة مفعوال مطلقا أو نائبا على الفاعل وفقا في اقتالع الممارسات واألفكار التقليدية التي 

قطاع واسع من الباحثين والنشطين وعليه فقد طفق . للتعبيرين المستخدمين في هذه الورقة البحثية

توجيه اتهامات مباشرة لمنهج التحديث وبرامج التنمية االجتماعية التي في في مجال حقوق المرأة 

وهنا برز مفهوم المرأة في . كانت سائدة في الخمسينيات والستينيات من إحداث اآلثار الواجبة

الذي ) 1985-1976( ضمن العقد األول للمرأة (women in development -WID)التنمية 
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 وهي السنة التي 1975ة األول للمرأة الذي عقد بالمكسيك سنة دشن في مؤتمر األمم المتحد

  ).2004اإلسكوا، (اعتبرتها األمم المتحدة سنة عالمية للمرأة 

وانطالقا من اإلقرار باختالف مواقع وخبرات المرأة في عملية التنمية عن الرجل، هدف 

حسين أوضاعها االجتماعية هذا التوجه إلى إدماج المرأة بشكل عادل في عملية التنمية بغاية ت

واالقتصادية وتخفيف أعباء العمل عنها، وذلك عبر مدها بمختلف اآلليات الالزمة والخبرات 

المناسبة والتمويل المادي الضروري إما في شكل مساعدات أو قروض لتيسير تجربة خوضها 

بادئ التي تعتبر أن وإسهامها الفاعل في التنمية، وقد ارتكز هذا التوجه على تبني جملة من الم

يتطلب إحداث جملة من التغييرات الجذرية في البنى القانونية المجتمع عملية إدماج المرأة في 

جيات عملية تحد من سلبية دور المرأة في يواإلدارية القائمة ويتطلب العمل على وضع استرات

ا اإلنتاجي وإتاحة جميع فرص والتأكيد على أهمية دورهوالسياسية والفكرية القطاعات االقتصادية 

، وأهمية دورها كمنتجة لألفكار العمل أمامها وضمن مختلف المجاالت والميادين االقتصادية

   .وشريكة في صنع القرارت اإلدارية والسياسية الهامة التي تواجه المجتمع

عرف هذا التوجه بدوره جملة من االنتقادات التي تركزت باألساس في اعتباره توجها 

عبد الباسط عبد (غفل الفروق ونسب التفاوت الموجودة بين النساء وتعامل معهن كفئة متجانسة أ

بغض النظر عما يحكم هذه الفئة من أبعاد هرمية   )154، ص2003المعطي واعتماد عالم، 

وثقافية وعرقية، كما اتهم بتركيزه على الدور اإلنتاجي مقابل تجاهله لباقي األدوار اإلنجابية 

ها الخاص أو العام في مستوى مجتمعها ئاألسرية األخرى التي تقوم بها المرأة سواء في فضاو

وحتى ينجح هذا االقتراب في تحقيق المأمول منه ال بد أن تسود منظومة تعمل . المحلّي والكلّي
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 Grants(برامج تقديم المنح وتعزيز ، )Capacity Building( بناء القدرات والطاقات على

programs ( وتحسين األداء القطاعي)Sector Enhancement ( ويتضمن األخير توعية

المواطنين بدور المنظمات غير الحكومية وبناء شراكة بين القطاع الحكومي وبين هذه المنظمات 

 بما فيها دول تنظر )Fennell and Arnot, 2007(كما حدث في العديد من دول العالم األخرى 

مكانة منها مثل الفلبين وسريالنكا وجنوب أفريقيا وكوبا وهذه  إليها مجتمعاتنا تقليديا على أنها أقل

 فجوات في الدول تحديدا جاءت في مراكز متقدمة في تقرير حول المساواة بين الجنسين ووجود

 النظر عن مستوى هذه الفرص أي بغض النظر عن غنى ضالوصول إلى الفرص المتاحة بغ

التحصيل العلمي، : وفقر هذه المجتمعات من ناحية الموارد االقتصادية في مجاالت أربعة

 ,.Hausmann, Tyson et al(والمشاركة االقتصادية والتمكين السياسي، والرعاية الصحية 

ورغما عن هذه االنتقادات إال أن هذا االقتراب كان مقدمة ضرورية لتبني مفهوم أمن . )2007

  . المرأة اإلنساني على نحو ما سنرى

  )مجتمعي المرأة آفاعل( أمن المرأة اإلنسانياقتراب . د

لق نحو االقتراب  عليه ولكن يصحح مساره حتى ال ينزال يلغي التوجه السابقوهذا التوجه 

احترامه لحقوق كافة يركز على الخسائر التي يمنى بها المجتمع نتيجة عدم  عليه وذلك بأن قالساب

 فالقضية ليست فقط ؛المعطلةية الفكرية واالقتصادية والسياس ماالستفادة الكاملة من طاقتهأفراده و

يحصل ) أ(التوظيف الكامل للموارد ولكن كذلك التوظيف األمثل، فمعنى أن يكون هناك إنسان 

 نتاجاإلاإلبداع وكان أحق به بحكم الكفاءة والقدرة على ) ب(على وظيفة ما في حين أن اإلنسان 

نها أنثى ال يعني فقط خلال بحكم أ) ب(حصل عليها بحكم أنه ذكر ولم يحصل عليها ) أ(لكن 
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من حيث (اجتماعيا وسياسيا وأخالقيا بل يعني إهدارا لموارد الدولة البشرية له آثاره السلبية إداريا 

ية والتراجع في نتاجوآثاره االقتصادية بحكم تواضع اإل) كفاءة وفعالية المؤسسات والشركات

ليات الحكم الرشيد وما تحملها من مساواة ، والسياسية بحكم سوء االبتعاد عن آالتنافسية الدولية

  . ومساءلة

وال يرى أنصار هذا االقتراب أنفسهم في تناقض مع االقتراب السابق عليه لكنهم يوضحون 

أن الميزة االصطناعية التي يمكن أن تعطيها التشريعات الوطنية للمرأة قد ال تكون ممكنة على 

عونة التي تنجح فقط عندما تتوقف لعدم احتياج المدى الطويل وإنما هي أقرب إلى برامج الم

وعليه فقد كان شعار نهوض المرأة وليس النهوض بها هو الفكر الذي حاول . المتلقي للمزيد منها

البعض التأكيد عليه كمقدمة مهمة لحصول اإلنسان، ذكرا وأنثى، على أمنه اإلنساني بجوانبه 

تقرير التنمية (لصحية والسياسية والعسكرية والعلمية االقتصادية واألسرية والقانونية والشخصية وا

  ). 2005اإلنسانية العربية، 

وما يرتبط المجتمعية كافة شريكا أساسيا للرجل في األنشطة تعتبر المرأة ووفقا لهذا المنطق فإن 

بها من مهن، فاألعمال التي تمارسها النساء لم تعد أعماالً هامشية بل هـي أعمال لهـا أهمية 

، حتى وإن لم خارج نطاق األسرةتساوي ما يقوم به الرجل من أعمال وسياسية وفكرية تصادية اق

ومما الشك فيه أن . يكن توليد الدخل هو الهدف األساسي، وإنما العمل كقيمة وأداة لتحقيق الذات

سوق العمل والتحول الجوهري في طبيعة مؤسسات المجتمع وفي للرجل مرأة مشاركة التزايد 

يجابي الكبير على جوانب مال التي تمارسها المرأة وخاصة في اآلونة األخيرة كان له األثر اإلاألع

عديدة كان أهمها تحسن المستوى المعيشي للمرأة نفسها وألسرتها بشكل عام باإلضافة إلى آثار 
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 يجابية أخرى اجتماعية وشخصية من خالل اكتساب المرأة العاملة المزيد من الثقة بالنفسإ

 ، وهو جوهر أمنها اإلنسانيوالسعي نحو المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات

)Poutziouris, Smyrnios et al., 2006; Hausmann, Tyson et al., 2007( . ومن هنا

يكون مفهوم األمن اإلنساني للمرأة مفهوما أشمل من مجرد تمكينها رغما عن أن التمكين 

قدرة على اتخاذ ثقة و أكثر تكونفي قطاعات جديدة والضرورية مهارات ضروري حتى تكتسب ال

  .والمبادرة لديهاالقرارات المتعلقة بها وبأسرتها وحفز الريادة 

ا، فإنها بحاجة إلطار من القيم والتوجهات الثقافية الداعمة  تحصل المرأة على أمنهوكي

 رسمية أو تطوعية، اجهودة فإن يالثقافالقيم وبدون هذه . لحقوقها من قبل شرائح المجتمع المختلفة

ومن هنا تنبع أهمية هذه الورقة في التعرف على . داخلية أو دولية ستكون كالحرث في البحر

ا متسقة مع التي تدفع شريحة من أهم شرائح المجتمع العربي لتبني قيمطبيعة العوامل والمتغيرات 

هم . فهؤالء لهم أهمية خاصة. وهذه الشريحة هي شباب الجامعات العرب. أمن المرأة اإلنساني

يمثلون المستقبل ال شك، وهم يمثلون جيال جديدا يمر بما لم يمر به السابقون عليه من التعرض 

. اعات وقنوات فضائية بل وتعليم أجنبي مما لم يكن متاحا للسابقين عليهلقيم وافدة مع صحف وإذ

لقيم أكثر قبوال ثقافي وتوجهاتهم اختبار جيد للسياسات التي تتبناها الدول العربية إلعداد فضاء 

هل هم جزء من ثقافة كيف يفكر هؤالء في قضايا أمن المرأة اإلنساني؟ ف. أمن المرأة اإلنساني

 التزامات موازية مرأة كفاعل إنساني له حقوق وعليهمحصنة ضد النظر لل" وريةذك"اجتماعية 

؟ أم أن الصورة أعقد من التعميم قرين التسطيح الذي يضع الجميع في لحقوق والتزامات الرجل

وما هي العوامل التي تجعل بعضهم متعاطفين أو غير أدلة ميدانية؟ اختبار أو سلة واحدة دون 
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ا المرأة؟ هل هناك اختالف كبير بين ما تعتقده الفتيات عن حقوقهن مقارنة متعاطفين مع قضاي

على توجهات الطالب تجاه قضايا المرأة، وفي أي للتعليم الجامعي تأثير بالشباب؟ وهل هناك 

 ;Tessler, 2002(  الميدانيةمتدين، كما تقول الدراساتاتجاه؟ الشباب العربي في أغلبه 

Inglehart, 2003; Fattah, 2006( فإلى أي اتجاه يدفعه ما يتعرض إليه من خطاب ديني؟ ،

وحتى ال ننزلق . هذه األسئلة وغيرها ستكون مناط هذه الورقة البحثية في ضوء البيانات المتاحة

 العوامل إلى مناقشات جانبية عن كل دولة على حدة فإن هذه الورقة ستركز على مقارنة

 across(وليس على مقارنة المجتمعات والدول ) across factors and variables(والمتغيرات 

states and societies .( فال جديد في أن المجتمعات العربية متفاوتة في درجات تطورها

نه  يعاني مما ال يعاني مااالجتماعي والسياسي واالقتصادي والتكنولوجي، وال جديد في أن بعضه

المقارنات مثل هذ ومشكالت ال سيما مع وفرة الدراسات التي أجرت تحديات البعض اآلخر من 

ما تعنى به هذه الورقة لكن ). 2004تقرير تقدم المرأة العربية ؛ 2008قدري حفني، محسن يوسف، : مثال(

ركين تاالمشتركة بين الدول والمجتمعات العربية كافة، هو البحث في المتغيرات والعوامل 

 من الظاهرة في مهمة رصد وتحليل الجزء الذي يعنيهمللباحثين والمعنيين في كل دولة على حدة 

لها من  دولة منفردة والتي أبحاث مستقلة دون أن ينزلق فريق العمل إلى المناقشة التفصيلية لكل

  . موضوع بحث مستقلجديرة بأن تكون الخصوصية ما يجعلها 

  

ل لفكرة أو مبدأ أو موقف إنساني إن لم يكن له مؤيدوه وبالـذات بـين                ال مستقب وقصارى القول، ف  

  . قطاع واسع من الشباب الذين يمثلون جانبا كبيرا من الحاضر وكل المستقبل
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  الخطوات المنهاجية  :ثانيا
دءا من           مر ا  ) من كافة الدول األعضاء باستثناء دولتين     (إعداد الباحثين   لبحث الذي بين أيدينا بعدة خطوات ب

وتدريبهم على أدوات البحثي الميداني بخطواته المتعارف عليها أكاديميا من تحديد المشكلة البحثية             

 valid and(وتأصيل المفاهيم وبناء المتغيرات وفقا لمؤشرات ثابتة الداللة وسـليمة المـضمون   

reliable(    السـتبيان  نات االحتمالية وغير االحتمالية، وصياغة اسـتمارات ا       ، ثم كيفية سحب العي

واستطالعات الرأي كواحدة من أهم أدوات جمع البيانات، ثم تدرب الباحثون على كيفية ترميـز               

لغرض في دولة اإلمارات    وكان ذلك في دورة بحثية أعدت خصيصا لهذا ا        . وتحليل البيانات الكمية  

 تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمـة المـرأة العربيـة              2007في ديسمبر 

وفي ختام الدورة البحثية تم صياغة استطالع الرأي بشكل مبدأي مـع تحديـد              . )2007-2009(

  . مجتمع الدراسة وإطار العينة المطلوب

وقد كانت صياغة األسئلة التي تضمنها االستطالع موضع نقاش من الباحثين من الـدول              

  التنفيـذي   المجلـس  عـضاء أصياغته األولى إلى    العربية المختلفة، ثم تم إرسال االستطالع في        

وبعد أن تلقى الباحث الرئيسي ردود األفعال من        . لمنظمة إلبداء الرأي والمالحظات واالقتراحات    ل

المقترحات موضع االعتبـار عنـد الـصياغة النهائيـة          جل  الدول األعضاء كان عليه أن يضع       

  .الستمارة االستطالع

، وهي مرحلة جمع البيانات علـى       2008ثم انتقل البحث إلى مرحلة ثانية بدءا من إبريل          

الباحثان الممثالن لكل دولة بتوزيع االستمارات على ثالث عينـات مـن            الباحث أو أساس أن يقوم    

الطالب تمثل الجامعات الحكومية، والخاصة، واألجنبية إن وجدت، على أن تراعي العينات تمثيل             
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نى لنا دراسة تأثير التبـاين      سوفي سنوات دراسية متفاوتة حتى يت     الطالب من تخصصات مختلفة     

  . في هذه المتغيرات على توجهات الشباب الجامعي تجاه أبعاد أمن المرأة اإلنساني

  رسـمية  ات بمذكر اتتم التواصل مع الجامع    األعضاء،   ساعدة العضو التنفيذي للدول   وبم

ـ         تم حصر . لتسهيل عملية توزيع االستمارات    ـ  ات عدد الكليـات التـي تـشملها الجامع سام  واألق

حصر عدد الطالب بكـل كليـة       هكذا تم   و. بالتنسيق مع الباحث الرئيسي   والتخصصات الموجودة   

هـا  باعتبار) quota sample(ذكوراً وإناثا، وعلى ضوء ما سبق تم اختيار العينـة الحصـصية   

دقيق مـن  ) sample frame (، ال سيما مع تعذر الحصول على إطار عينةاألنسب لهذه الدراسة

الكليات المختلفـة ثـم     من   عدد   ات مجتمع البحث المتمثل في الجامع     شملعات، وهكذا   معظم الجام 

 150وكان الـرقم المـستهدف هـو     . ووزعت االستمارات على هذا األساس    األقسام والمستويات   

وفي حالة الدول التي ال يوجـد فيهـا         . 450طالب من كل نوع جامعة بحجم عينة إجمالي حوالي          

وإذا لـم   . من الجامعات الحكوميـة   ) 450(، تم تجميع نفس حجم العنية       جامعات أجنبية أو خاصة   

يتمكن الباحث من جمع العدد المطلوب من جامعة بعينها، فإنه كان مطالبا بأن يكمل جمع البيانات                

مـع مراعـات التخصـصات      )  مثال أي جامعة خاصة أخرى   (من جامعة أخرى من ذات النوع       

توزيع وتجميع بيانات الطالب وفقا لخطـة       وقد كان   . الطالبلتحق بها   يوالسنوات الدراسية التي    

   .تفصيلية لكل دولة تمت بالتنسيق بين الباحثين المساعدين والباحث الرئيسي

  . وفي الجدول التالي أسماء الجامعات التي تم توزيع استمارات استطالع الرأي فيها

  أسماء الجامعات في الدول العربية: 1جدول 
  خاصة أجنبية  اصة محليةخ  جامعة حكومية  

    البتراء  األردنيةالجامعة   األردن

جامعة اإلمارات،  جامعة زايد   اإلمارات

  ةلعالي، كلية التقنية ا

 الخوارزمي الدوليةوكلية  جامعة عجمان

  

الجامعة األمريكية  

  بالشارقة
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  خاصة أجنبية  اصة محليةخ  جامعة حكومية  

  amaجامعة   الجامعة األهلية  جامعة البحرين  البحرين

لزيتونة، جامعة تونس، جامعة ا     تونس

  سوسة، صفاقس

العربية الخاصة، ابن خلدون، تكنولوجيا 

المعلومات، المركزية الخاصة، الجامعة 

  الحرة للجنوب بصفاقس

  

ــة   الجزائر ــر، جامع ــة الجزائ جامع

ــطيف،  ســــــــــ

  .   وجامعة التكوين المتواصل

    

لوم جامعة األحفاد للبنات، جامعة الع  جامعة الخرطوم  السودان

   شمال كردفانوالتقانة، جامعة 

  

    جامعة القلمون  جامعة دمشق، جامعة البعث  سوريا

    جامعة صحار، جامعة نزوى  جامعة السلطان قابوس  عمان

  الجامعة األمريكية    الجامعة اللبنانية  لبنان

  الجامعة األمريكية   أكتوبر6  حلوان  مصر

المعهد العالي للهندسة التطبيقية،   جامعة محمد الخامس  المغرب
International Institute for higher 
education in Morocco, Ecole 
Marocaine des sciences de 

l'ingénieur  

  جامعة األخوين

    جامعة العلوم والتكنولوجيا  جامعة صنعاء  اليمن

  

الخانات التي ال يوجد بها جامعات تعبر عن عدم وجود هذا النوع من الجامعـات فـي                 : ملحوظة

  . و رفض إدارة الجامعة تضمينها في الدارسةالدولة المعنية أ

. وقد تفاوتت طرق مقابلة الطلبة المستهدفين وفقا لمدى تعاون إدارات وأساتذة الجامعـات            

  أو مكتبة الكليـة  قاعات الدرس، وأحيانا في     ن في   يتمت مقابلة الطلبة المستهدف   ففي بعض األحيان    

 مع إمكانية االستفسار عمـا يريـد دون         الخصوصية لكل طالب  بشرط أن يتم توفير      ممراتها   في

  .توجيه

) تكويـد (ا بترميز   وأن يقوم المساعدين   نباحثيالوبعد أن تم تجميع االستمارات، طلب من        

وفقا لقواعد وضعها الباحث الرئيسي والتزم بها جميـع         وإدخال البيانات في ملف إلكتروني موحد       
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باحث الرئيسي وإرسال االسـتمارات الورقيـة       ، ثم إرسال البيانات المجمعة لل      المساعدين الباحثين

  . التي استخدمها كل باحث إلى مقر منظمة المرأة العربية بالقاهرة

وكما هو مالحظ من الجدول السابق فإنه لم تشارك دولتا ليبيا وموريتانيا في هذا المشروع               

 وب لصعوبات شتى   إتمام العمل المطل   البحثي من البداية، كما أن الباحث من فلسطين لم يتمكن من          

ويبقى أخيرا ألن نشير إلى أن إجمالي المبحوثين الذين أمكن تحليل اسـتماراتهاهم بلـغ               . واجهته

  .   من اثنتي عشر دولة5680حوالي 

التعليقات الجانبية التي سجلها المبحوثون على هامش والباحثون المساعدون مالحظاتهم سجل قد و

  :ن أهم هذه المالحظات ما يلىفي تقاريرهم النهائية، وكا االستمارة

 كمـا    .خمسة عشر دقيقة تقريبـا    الوقت الذي أخذه الطلبة لملء االستمارة حوالي        متوسط   .1

 .  في معظم الدول، ال سيما من الفتياتكان تعاون معظم الطلبة الفتا وعاليا

قام الباحثون المساعدون بالرد على استفسارات بعض الطالب بشأن بعض األسئلة مثـل              .2

كـان البـاحثون    ، وقـد    ت التي يسود فيها الـدين اإلسـالمي       في المجتمعا  الديانة   سؤال

ستوزع في دول عربية بها     إلى أن االستمارة    الطالب  لفت انتباه   المساعدون مدربين على    

كما أبدى بعض الطالب فـي       .مما أذاب المعارضة لنص السؤال    مواطنون غير مسلمين    

، "باعتباره حكم اهللا  "الزنا  بالمساواة في عقوبة    ق  سؤال المتعل على ال  اضااعتربعض الدول   

ومرة أخرى كان رد الباحثين المساعدين بأن بعض الدول العربية تفرق في عقوبة الزنـا               

 . وكان تدريب الباحثين على التعامل مع هذه المواقف مفيدا للغاية. بين الرجل والمرأة
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إدارات  التنفيـذي و   لمجلـس قبل بعـض أعـضاء ا     تحفظا من   قد واجه   كان سؤال الديانة     .3

بما جعل نـسبة غيـر      الجامعات، وبالتالي اضطررنا لحذفه في كثير من الدول العربية،          

من القلة بحيث إنه لم يكن مـن الممكـن          في الدول التي سمحت بتمرير السؤال       المسلمين  

 . في التحليل النهائيبمتغير الديانة االحتفاظ 

دة جعلتهم ال يستطيعون أن يصلوا إلى العـدد         سجل بعض الباحثين صعوبات إدارية متعد      .4

أن يـستكملوا العـدد     المطلوب من الطالب في الجامعات محل االختيار، فكـان البـديل            

باالتفـاق  ) و أجنبية حكومية أو خاصة أ   (المطلوب باختيار جامعات أخرى من نفس النوع        

 .  التنفيذي والباحث الرئيسيمع عضو المجلس

، بما يعكس درجة عالية من      نساني عن معنى مفهوم األمن اإل     طالب هو لكان أبرز سؤال ل    .5

سجل أكثر مـن باحـث      كما  . حداثة المفهوم وحاجته للتعريف به أكثر في محيط الطالب        

 ازائد ااهتمامما اعتبروه    بشأن   معالمات استفها الطالب الذكور من     بعض   هأثارمساعد ما   

، فيما بدا وكأنه يعبر عن رغبة في        قوقها وإغفال حقوق الرجل وقضاياه    بقضايا المرأة وح  

أن يكون حل مشاكل المرأة العربية في إطار أشمل من معالجة إنسانية لمشاكل المـواطن               

 . العربي بغض النظر عن نوعه

  )المتغيرات التابعة ( وقياسه ميدانياأمن المرأة اإلنسانيتأصيل مفهوم  :ثالثا
تها الدوائر األكاديمية    اعتبار لحقيقة أغفل   توسيع مفهوم األمن ليشمل أمن اإلنسان هو إعادة       

المجتعات ليس بـديال عـن أمـن    الحاكمة وأمن النظم أمن  ة و ل كثيرا وهي أن أمن الدو     والسياسية

هو مـا  و. )Picciotto, Olonisakin et al., 2007(  وشيخا، رجال وامرأة وشابااإلنسان طفال

16 
 



توسيع مفهـوم   وقطاع من الباحثين المعنيين بحقوق اإلنسان إلى         دفع العديد من المنظمات الدولية    

األمن في عالم شهد مقتل أكثر من مليوني طفل في ظل العشر سنوات الماضية في نزعات مسلحة                 

 ,.Hanhimäki, 2008; Swain, Amer et al( مجند فـي العـالم    ألف طفل300 فضال عن

2008; World Bank., 2008( .  

ي الـصراع الـسياس   فأمن المرأة السياسي يعني أن تكون فاعلة وذات دور مباشـر فـي              

، ومن هنا اهتمت هذه الورقة بأن )Collins, 2007( من يحصل على ماذا وكيف ومتىب المرتبط

تقيس توجهات الشباب الجامعي تجاه التصويت للمرأة وحقها في الوصول إلى البرلمان كي تشارك              

كما هو واضح من جـدول نتـائج التحليـل العـاملي            ) مؤشران (في تحديد قيم المجتمع السياسية    

)Factor Analysis (  2في ملحق .  

تعمل المرأة وأن تتصرف في نتاج عملها بحريتها وهـو مـا             أن   كما أن أمنها االقتصادي يقتضي    

اقتضى أن يسأل الشباب الجامعي عن موقفهم من هذه القضية في عدة أسئلة مستقلة شكلت ثالثـة                 

  )Sutton, Morgen et al., 2008(مؤشرات 

 Cowen and( كما أن أمنها القانوني يعني أن تكون والرجل أمام القانون سواء دون تمييز

Gilbert, 2007(داللة وقطعي الثبوت من الشريعة اإلسالمية الغراء  إال في حدود ما هو قطعي ال

 وهو ما اقتضى أن يسأل الشباب عن .في ضوء تفسير عقالني مستنير لها ولمقاصدها العليا

موقفهم من حق المرأة أن يتساوى أبناء المرأة العربية المتزوجة من أجنبي في الحصول على 

أجنبيه، والمساواة في العقوبات، وحق المرأة جنسية الدولة شأنها شأن أبناء الرجل المتزوج من 
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في اللجوء للقضاء عند تعرضها للعنف الجسدي من زوجها وحقها في االنفصال عند استحالة 

  ). مؤشرات4(العالقة الزوجية 

وترى الدراسات أن أمن المرأة العسكري في قمته يقتضي أن يكون لها الحق في المشاركة في 

ا يكون عليها واجب أن تشارك، طواعية، في األعمال العسكرية إن صنع القرارات  السياسي كم

والمثير للتأمل أن المرأة المسلمة شاركت . )Sutton, Morgen et al., 2008( أتيح لها ذلك

ت ذلك ء من الدفاع عن الدعوة حين احتاجالصحابة العظام في بعض المعارك العسكرية كجز

من موقف الشباب الجامعي من األوهو ما اقتضى أن نبني متغير ). 2002محمد عمارة، (

م من حقها في صنع  األول يقيس موقفهفي هذه الدراسة على أساس مؤشرينالعسكري للمرأة 

القرار السياسي المرتبط بشن الحروب والنزاعات المسلحة، واآلخر يقيس حق المرأة في المشاركة 

  . الطوعية في األعمال العسكرية

، )Picciotto, Olonisakin et al., 2007( ويشمل موقف المبحوثين من أمن المـرأة األسـري  

توجهاتهم تجاه حق المرأة في اختيار شريك حياتها، والحصول علـى نـصيبها مـن الميـراث،                 

ومشاركة زوجها القرارات الجوهرية مثل قرار تنظيم اإلنجاب والتعاون بين الزوجين في األعمال             

ويأتي أمن المرأة العلمي والتعليم كمتغير آخر هام يقيس حقها في التطور            ).  مؤشرات 4(المنزلية  

قاس توجهات الشباب تجاه هذا البعد بمؤشرات ثالثة وهي حقهـا فـي             وت. والنمو الفكري والثقافي  

الحصول على التعليم بصفة عامة، واالعتقاد بأن حصولها على التعليم في مصلحة المجتمع، وأنه              

 . ال ينبغي أن تكون هناك تفرقة بين الذكور واإلناث في الحق في الحصول على التعليم
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أخيرا واحد من الشروط الضرورية ألمن المرأة اإلنساني وهو التعـاطف مـع قـضاياها               ويبقى  

واالعتراف بوجود مشاكل وتحديات تواجهها ما دامت هذه المشاكل والتحديات موجـودة بالفعـل              

  . )Picciotto, Olonisakin et al., 2007( على أرض الواقع

المختلفـة  المـستقلة   إذن نحن أمام سبعة متغيرات تابعة تستحق أن نرصد تأثير العوامل            

تقييم وضع المرأة الراهن، وأمن المـرأة       : هي مواقف الشباب من   التابعة  وهذه المتغيرات   . عليها

القانوني، وأمن المرأة العسكري، وأمن المرأة السياسي، وأمن المرأة االقتصادي، وأمـن المـرأة              

.  وهي القضايا األكثر إثارة للجدل في منطقتنـا العربيـة          ري، وأمن المرأة العلمي والتعليمي    األس

وبهذا تستبعد هذه الورقة دراسة توجهات الشباب الجامعي العربي تجاه أبعاد أخـرى مثـل أمـن                 

ن المرأة الغذائي والصحي والبيئي على أهميتها لكنها ال تبدو فيها المرأة ذات قضية مستقلة عن أم               

  . )Cowen and Gilbert, 2007(اإلنسان بصفة عامة كما تشير بعض الدراسات 

تبني الشباب الجامعي إلى التي تدفع  ولسان حال هذه الورقة هي البحث عن العوامل والمتغيرات

   . ألمن المرأة اإلنساني بأبعاده المشار إليهامواقف مؤيدة 

  المتغيرات المستقلة :رابعا
لحداثة المتغير التابع بأبعاده المختلفة، ليس فقط على المستوى العربي بل على المستوى العالمي 

الرأي العام منه، فإن أفضل ما يقال بشأن أيضا، ولندرة الدراسات الميدانية التي ناقشت موقف 

اتبعت األطر النظرية المستقلة التي تبحث في تأثير الخصائص اختيار المتغيرات المستقلة أنها 

مثل العمر، والنوع، وعدد السنوات الدراسية، والرضا عن مستوى (الديموجرافية واالجتماعية 

، ثم البحث في تأثير مصادر المعلومات تقلةالمتغيرات المسقائمة بهذه  2جدول يحتوي . )الدخل
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تأثير علماء الدين واآلراء التي يثق فيها المبحوثون من صحف وقنوات إذاعية وتليفزيونية، ثم 

قضايا عديدة يثقون فيهم لما للخطاب الديني من تأثير على توجهات معتنقيه بشأن والدعاة الذين 

حوثين الذين أبدوا ثقة في علماء الدين الذين يشغلون وقد كان نسبة المب. ومن ضمنها قضايا المرأة

 بالمائة منهم يدعمن الدعاة المستقلين الذين 41ل  من الشباب، في مقاب36مناصب رسمية حوالي 

لدعاة األكثر تشددا  بالمائة يثقون بالعلماء وا23 وحوالي  يتبنون خطابا دينيا مؤيدا لحقوق المرأة،

وع آخر من المتغيرات والعوامل المرتبطة بنوع التعليم الجامعي الذي ويأتي ثالثا ن .حيال المرأة

، أو  بالمائة28 بنسبة ، أو خاص بالمائة من المبحوثين66 بنسبة تعليم حكومي(يتلقاه المبحوثون 

ثم يأتي رابعا البحث في تأثير طبيعة التخصص نظريا كان أو تطبيقيا ).  بالمائة6 بنسبة أجنبي

  . ي يحملها الشباب الجامعي تجاه قضايا أمن المرأة اإلنساني بأبعاده المختلفةعلى التوجهات الت

  : من اإلشارة إلى متغيرين تم استبعادهما من التحليل وهما وال بد  

وهو متغير مهم باعتباره واحد من أفضل المؤشرات المتاحة :  متغير المواظبة على الصالة -1

الشعائر الدينية، ولكن المتغير لم يثبت في ذاته بع ستطالعلى التزام الطلبة المشاركين في اال

 اعندم) أي تأثيره(وإنما كان يفقد معنويته اإلحصائية ) non-robust(داللة إحصائية ثابتة 

لدينية في ذاته يوضع معه متغير الدعاة الذين يثق فيه المبحوث بما يعني أن االلتزام بالشعائر ا

 المبحوثين من قضايا أمن المرأة اإلنساني وإنما األهم هو يجابا على مواقفإال يؤثر سلبا أو 

 . نوعية الخطاب الديني الذي يثق في مصدره

لم يكن تأثير متغير متابعة البرامج الدينية في ذاته ذا تأثير على : متابعة البرامج الدينية -2

 متابعة البرامج توجهات المبحوثين تجاه أمن المرأة اإلنساني بأبعاده المختلفة وعليه فإن متغير

20 
 



الدينية، شأنه في هذا شأن متغير المواظبة على الصالة، ال يوجد له تأثير مستقل عن نوعية 

وعلى هذا فإن هذا المتغير ال يعد متغيرا ثابت التأثير . الدعاة والعلماء الذين يثقون فيهم

)non-robust .( 

راء الصحفية ذات المصداقية سواء ر المعلومات واآللى اختيارات المبحوثين بشأن مصادبالنظر إ

كانت هذه الصحف مملوكة للدولة أو مستقلة عنها أو كانت صحفا عربية غير محلية، فإنه لم يكن 

 هناك تأثير ذي معنية إحصائية لهذه الصحف على توجهات المبحوثين تجاه أمن المرأة اإلنساني

  . إال في حالة واحدة سيشار إليها في حينه

 تأثير أكبر على توجهات  لهاالقنوات التليفزيونية والمحطات اإلذاعيةأن كما كان واضحا 

ويبدو ابتداء أن نسبة الذين اختاروا . المبحوثين تجاه قضايا أمن المرأة اإلنساني أكثر من الصحف

باعتبارها المصادر األكثر ثقة في تناول أخبار ) والمملوكة عادة لحكومات الدول(القنوات المحلية 

 بالمائة من الذين أجابوا على هذا السؤال، وترتفع هذه النسبة بشدة لتصل إلى 28ع حوالي المجتم

في حالة القنوات والمحطات العربية )  بالمائة ممن أجابوا على هذا السؤال46(حوالي النصف 

، ثم تنخفض هذه النسبة مع الفضائيات )مثل فضائيات الجزيرة والعربية وغيرهما(غير المحلية 

لتصل إلى حوالي ) مثل البي بي سي، الحرة وغيرهما(بية الصادرة من دول غير عربية العر

 هذه المالحظات تؤكد لنا أن الشباب المبحوث كان متفاوتا بشدة في العوامل ).  بالمائة26(الربع 

  . التي تشكل خلفيتهه الثقافية والفكرية
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  تحليل العالقات السببية :خامسا
افر بيانات ذات مصداقية معقولة عن مختلف جوانب ظاهرة ما، فإنه من كما هو المعتاد حين تتو

ولكي . بتحليل العالقات السببيةاألفضل تجاوز الوصف لتبين العالقة بين المتغيرات وهو ما يسمى 

 Ordered Logit Regressionنحدار المتعددتحليل االأداة يتم إنجاز هذا، فإننا نلجأ إلى 

(OLR)الخطأ العشوائي  ثبات تباين  مع تصحيح خطأ عدم)heteroskadasticity .( ويلخص

يدفع ) العمود األول(نتائج التحليل السببي لمعرفة أي متغير أو عامل ) 2جدول (الجدول التالي 

 األول وتوجد في خانات العمود). صف األولال(نحو احترام األبعاد المختلفة ألمن المرأة اإلنساني 

فمثال نسبة . لمن يتبنون الخاصية الموجودة في الخانة) متى أمكن(ئوية والصف األول النسبة الم

 بالمائة، ومن يتبنون مواقف مؤيدة 48من يؤيدون أن وضع المرأة في مجتمعه سلبي يبلغ حوالي 

 بالمائة من الـ 48ويبلغ نسبة اإلناث حوالي .  بالمائة، وهكذا59ألمن المرأة القانوني يبلغون 

  . لذين شاركوا في هذا االستطالع، وهكذا ا شاب وفتاة5680

ر متسقة مع مفاهيم وفيما يلى سيتم مناقشة أهم العوامل التي تدفع الشباب الجامعي لتبني وجهة نظ

  . نساني بأبعاده المختلفةأمن المرأة اإل

 تقييم الوضع الراهن للمرأة العربية   . أ

ة تعاني بالفعل من عدم المساواة في تشير العديد من المؤشرات المجتمعية إلى أن المرأة العربي

. (Lucas, 2007)من العمالة العربية )  بالمائة فقط31.1(مجاالت كثيرة بما في ذلك نصيبها 

وتعتبر هذه النسبة هي األدنى بين األقاليم الرئيسية في العالم، فضال عن تدني مجاالت عمل المرأة 

ولم يزل كفاح " تأنيث الفقر"وغلبة االقتصاد غير الرسمي عليها، فيما عرف اختصارا بظاهرة 

 أن المرأة المرأة العربية في المجاالت القانونية والحقوق الشخصية والتعليمية ينهض كدليل على
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لكن إنكار وجود . ليست في وضع يليق بتكريم اهللا لها كشريك للرجل في األسرة وفي المجتمع

 سببا مباشرا في مزيد من الظلم لها والنيل من تمييز ضد المرأة قد يكون في ذاتهمثل هذا ال

 بأمنها حقوقها، ويكون االعتراف بوجود مساحات من التفاوت بين حقوق المرأة والرجل بما يضر

اإلنساني مقدمة مهمة بين الجيل الجديد من المتعلمين لمعالجة أسباب هذا التمييز والعمل على 

ومن هنا يثور التساؤل بشأن خصائص الشباب الجامعي الذين يعتقدون ابتداء بأن . مواجهته

  . أوضاع المرأة في مجتمعاتهم تعاني من الخلل

 الجمع بينهما في وتم). 2نظر الملحق ا (19 و18ؤالين سويقاس هذا المتغير بمؤشرين وردا في ال

وقد عرفت هذا المتغير درجة من . )2(كما هو وارد في جدول "  سلبيالمرأةاتقييم وضع "متغير 

 0.89.1االتساق الداخلي ألفا تساوي 

نحدار المتعدد تبين أن المتغيرات األكثر تأثيرا في توجه الشباب نحو وباستخدام تحليل اال

عتقاد بأن وضع المرأة الحالي يعاني من بعض االضطهاد على مستوى حريتها واالستفادة من اال

  . طاقاتها هي أوال متغير النوع ابتداء

                                                 
مقياس االتساق ( يشترط للجمع بين المؤشرات من أجل بناء مفاهيم مرآبة مثل مفهوم أمن المرأة القانوني أو العسكري أن يتكون ألفا  1

   0.7أآثر من ) ين المؤشراتالداخلي ب
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ملخص نتائج جداول االنحدار): 2(جدول   
 المتغيرات التابعة

  المتغيرات المستقلة
  تقييم وضع 

   سلبياالمرأة
  أمن المرأة
   القانوني

  أمن المرأة 
  العسكري

  أمن المرأة
   السياسي

  أمن المرأة 
  االقتصادي

  أمن المرأة
   األسري

  أمن المرأة
  التعليمي 

%48  نسب المؤيدين   59%  23%  51%  53%  58%  78%  
 الخصائص الديموجرافية واالجتماعية. أ

 032.-  )22-17بين  ( العمر-1
(.026) 

0.  32  
(.242) 

0.11 
(.106) 

.013*** 
(.004) 

.018 
( )0.02(  .014) 

**0.052  0.13*** 
(0.062) 

 ***0.14  مقارنة بالذآور%) 48(  اإلناث-2
(.046) 

.342*** 
(.082) 

0.249** 
(.129) 

.136*** 
(.016) 

.66*** 
(.109) 

0.43*** 
(0.032) 

0.21*** 
(.041) 

 عدد السنوات الدراسية أو الساعات -3
  المعتمدة

0.11** 
(.0)0.041(  46) 

0.035 .422 
(.119) 

*0.403  
1.55 

.073 
(.096) 

202** 
(.113) 

.159*** 
(.068) 

 **0.089   الكفاية في مستوى الدخل -4
(0.042) 

.057*** 
(.004) 

.126 
(.016) 

0.16* 
(.094) 

.031* 
(.018) 

0.096** 
(.045) 

0.32** 
(0.15) 

         مصدر المعلومات واآلراء . ب
 الثقة في الصحف المملوآة للدولة -1
)23(%  

-.175 
(.162) 

.201 
(.192) 

.164 
(.361) 

-.093 
(.14) 

.169 
(.101) 

-.121 
(.219) 

-.013 
(.029) 

  إن وجدت الثقة في الصحف المستقلة -2
)46(%  

.035 
(.061) 

.096* 
(.047) 

-.197 
(.102) 

.115 
(.162) 

-.003 
(.059) 

.078 
(.059) 

-.028 
(.067) 

  الثقة في الصحف العربية غير المحلية-3
)31(%  

0.082 
)0.56(  

.023 
(.027) 

-.302 
(.189) 

.052 
(.049) 

0.034 
(.057) 

.161 
(.151) 

.324 
(.222) 

  الثقة في القنوات التليفزيونية المحلية-4
)28(%  

0.049 
(0.042) 

0.044 
(.063) 

.168 
(.132) 

-.23 
(.02)  

-.194 
(.206) 

0.13 
(.048) 

.082* 
(.039) 

 لمحلية العربية غير االفضائيات الثقة في -5
)46(%  

.- 301 
(.207) 

.213 
(.192) 

.524* 
(.312) 

.117* 
(.0799) 

-.087 
(.113) 

.094 
(.049) 

-.008 
(.049) 

 الصادرة من  الثقة في القنوات العربية-6
  %)26(دول غير عربية 

.133** 
(.066) 

.311* 
(.179) 

0.040
*** 

(0.014) 

0.118 
(.101) 

.224 
(.272) 

.073 
(.043) 

.029 
(.043) 

 بغض  الثقة في علماء الدين الرسميين-7
  %)36(النظر عن موقفهم من المرأة 

0.028 
(.021) 

.331* 
(.182) 

.424 
(.372) 

-.097 
(.104) 

.169** 
(.101) 

.168*** 
(.043) 

.231 
(.357) 

 الداعمين المستقلين الثقة في الدعاة -8
  %)41(لحقوق المرأة 

.27*** 
(.062) 

.131*** 
(.029) 

0.100 
(.036) 

0.054 
(.031) 

0.113 
(.102) 

.149 ***  
(.091) 

.083 
(.186) 

 الثقة في الدعاة األآثر تشددا حيال -9
  %)23(قضايا المرأة 

-.075*** 
(.024) 

-.84*** 
(.111) 

-0.013 
(.012) 

-.012 
(.063) 

-.115 
(.058) 

.0 76 
(.057) 

-.16*** 
(.068) 

         :نوع التعليم الجامعي. ج
 0.008  %)66(عليم الجامعي الحكومي تأثير الت

(.022) 
.249 

(.062) 
0.083 
0.061 

-.103 
(.069) 

-.501 
(.343) 

0.39 
0.25 

0.34 
0.21 

 026.  %)28(تأثير التعليم الجامعي الخاص 
(.023) 

.451** 
(.118) 

.189 
(.085) 

.986*** 
(.074) 

.113 
(.108) 

-.162 
(.231) 

.236 
(.213) 

 ***244.  %)6(ي األجنبي تأثير التعليم الجامع
(.065) 

.310* 
(.184) 

.250 
(.138) 

.341*** 
(.106) 

.823*** 
(.081) 

0.078 
(.111) 

.288 
(.259) 

         طبيعة التخصص. د
في مقابل %) 54(تخصصات نظرية 

  %)46(تخصصات تطبيقية 
.197*** 
(.076) 

.629*** 
(.179) 

-.550 
(.265) 

.496*** 
(.125) 

-.589 
(.334) 

.478 
(.134) 

0.094 

= Pseudo R2 .25 .231  .146 .097 .187 0.088 
 Ordered Logit Regression (OLR)األداة اإلحصائية المستخدمة

Robust Standard Errors using STATA 10.0, N approximately =5680  
  %10 مستوى معنوية عند* ، %5عند مستوى معنوية ** ، %1المتغير ذو تأثير عند مستوى معنوية  ***
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ولكن من المهم كذلك اإلشارة إلى أن شعور اإلناث هذا ليس خارجا عن سياق عام في الكثير من  

 Mukhopadhyay and(واألسيوية كذلك  (Inglehart, 2003)  المجتمعات الغربية

Sudarshan, 2003(.  

ويلتقي ما هو ذاتي شخصي مع ما هو موضوعي واقعي مما ترصده الكثير من تقارير وأبحاث 

، على تسارعه  في الدول العربية تشير إلى أن المجهود المبذول)115-103  ص ص،اليونيفم(

وإنجازه، لم يصل بعد إلى حد إقناع المرأة ذاتها بأنها وصلت إلى وضع يسمح لها أن تتمتع 

وأال تدفع ضريبة تميزها ) 19كما جاء في السؤال (تياراتها الشخصية بصفة عامة بحريتها في اخ

  ). 18كما جاء في السؤال (بالشعور باالضطهاد نحوها 

التي الساعات المعتمدة ووتبدو الصورة أكثر إيجابية حينما نرصد أن عدد السنوات الدراسية 

اب بحقيقة أن المرأة ال تتمتع بما يكفي يقضيها الشاب في الجامعة له تأثير أكبر على وعي الشب

وهذا المتغير يشير إلى أن التعليم . من حرية وقد تدفع ثمن تميزها بسبب النظرة السلبية لها

إجماال الجامعي في الوطن العربي، رغما عما قد يوجه له من انتقادات بصفة عامة، إال أنه نجح 

وبالنظر إلى حالة المجتمعات العربية . المجتمعاتفي بناء عقلية واعية بما تعانيه المرأة في بعض 

واضحا في تسع الجامعي فرادى يتبين أنه من بين االثنتي عشر حالة دراسية كان تأثير التعليم 

 بما قد يعني أن قضايا المرأة ليست بالضرورة حاالت مع عدم تأثير واضح في حاالت ثالث

  . الثمطروحة بالقدر الكافي في مقررات هذه الدول الث

المتغير الثالث الذي يبدو أنه يدعم بشدة وعي الشباب الجامعي العربي بما قد تعانيه المرأة من عدم 

حرية أو اضطهاد محتمل هو متغير الدخل حيث يبدو أن األكثر رضا عن دخل أسرته أكثر وعيا 
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غير ير هذا المتبيد أنه حينما تم تثبيت تأث. بما قد تعانيه المرأة في مجتمعه من مشاكل وتحديات

)  robust( أصيال ثابت التأثير  ثبت أنه ليس بالضرورة متغيراىومقارنته بتأثير متغيرات أخر

وإنما يستمد قدرته التفسيرة من نوعية التعليم الذي يحصل عليه الشاب أو الفتاة أو من نوعية 

تحليليا أن نبالغ في تأثير وعليه فليس من السليم . البرامج اإلذاعية والتليفزيونية التي يتعرض لها

متغير الرضا عن الدخل وإنما فقط يكون من المهم توضيح أن األقل رضا عن دخل أسرته أقل 

وهو ما يلتقي إجماال مع . استعدادا إلدراك أو لالعتراف بما تعانيه المرأة من مشاكل وتحديات

ة والتي اعتبرت أن في العلوم االجتماعي) Modernization school(تحليل مدرسة التحديث 

تلبية الحاجات األساسية لإلنسان تدفعه للتفكير في القيم الحداثية وما بعد الحداثية مثل حقوق المرأة 

. نكفاء على مشاكل الذات مستوى الدخل وعدم الرضا عنه باالواألقليات، في حين يرتبط تراجع

  . ل كثيرة الشبعان فعنده مشاكاوقد قيل إن الجائع عنده مشكلة واحدة، أم

شباب الجامعيين للمشاكل والتحديات التي الالمتغير الرابع الذي يبدو أن له تأثيرا مهما في إدراك 

تواجهها المرأة العربية هو الثقة في القنوات التليفزيونية العربية الصادرة من خارج المنطقة 

ومن المرجح ). 11سؤال (العربية مثل البي بي سي والحرة والقنوات الفرنسية الناطقة بالعربية 

أن هؤالء الشباب لديهم وعي أكثر بحكم متابعتهم للتطورات في مجتمعات أخرى تمثل لهم، غالبا، 

ولم تكن ثقة الشباب الجامعي في القنوات التليفزيونية المحلية أو في . نماذج تستحق االحتزاء

اكهم لمشاكل وتحديات الفضائيات العربية ذات تأثير معنوي إحصائيا على وعي الشباب وإدر

  . المرأة العربية
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المتغير الخامس الذي له تأثير واضح في زيادة إدراك الشباب للمشاكل والتحديات التي تواجهها 

فمن الواضح أن الشباب . المرأة العربية هو دور الخطاب الدعوي المسيطر على فهمهم للدين

مرأة يدركون ويقرون بأنها ليست في وضع األكثر ثقة في الدعاة والعلماء األكثر دعما لحقوق ال

  . يسمح لها بالتمتع بكامل حريتها وطاقتها

ويأتي هنا دور الدعاة األكثر تشددا حيال حقوق المرأة كي يكونوا سببا مباشرا  في عدم استعداد 

الشباب الذين يتعرضون لهذا نوع من الخطاب الديني لقبول فكرة أن المرأة في مجتمعاتهم تواجه 

  .  المشكالت والتحدياتبعض

يزيد من إدراك الشباب للمشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة العربية هو المتغير الخامس الذي 

 في الدول التي تأثير التعليم األجنبي مقارنة بالتعليم الجامعي الحكومي والتعليم الجامعي الخاص

ناك تأثير إيجابي للتعليم الجامعي بصفة فحتى وإن كان ه. يوجد بها هذا النوع من التعليم األجنبي

إال أن ) وهو ما تم رصده في متغير تأثير عدد السنوات الدراسية والساعات المعتمدة(عامة 

ومن . نوعيية التعليم تتدخل لتجعل التعليم األجنبي أنجح من التعليم المحلي فيما يتعلق بهذه القضية

ذا البحث يتضح أن التعليم األجنبي عادة ما  مباشرة لبعض الباحثين المشاركين في هاتخبر

يتضمن مقررا أو أكثر يناقش قضايا النوع االجتماعي كما أن الكثير من الكتب األجنبية التي 

يستعان بها في تدريس المواد المختلفة تتضمن مناقشة لحقوق المرأة واألقليات المختلفة والتأكيد 

 يرتبط بها من قضايا إشكالية مثل المواطنة والمساواة على التنوع االجتماعي والعرقي والديني وما

  . أمام القانون وغيرهما
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يبقى أخيرا تأثير التخصص على إدراك الشباب الجامعي لنوعية المشاكل والتحديات التي تواجه 

مثل (ويبدو من جدول االنحدار المتعدد أن طالب التخصصات النظرية . المرأة، كل في مجتمعه

أكثر إدراكا للمشاكل والتحديات التي تواجهها المرأة من طالب )  واإلدارة والفنونالحقوق واآلداب

ة في ضوء ئوتبدو هذه النتيجة غير مفاج). بةمثل الهندسة والعلوم والمحاس(التخصصات التطبيقية 

 التطبيقية يظلون بعيدين اتطبيعة المقررات التي يدرسها طالب كل تخصص، فطالب التخصص

د هذا المتغير من المتغيرات ويع. نويري للتعليم الجامعي فيما يتعلق بقضايا المرأةعن الدور الت

المتسقة في كل المجتمعات العربية باستثناء دولتين لم يكن فيهما فرق ذو معنوية بين طالب 

  . التخصصين

لتبين وإذا أردنا ترتيب المتغيرات التي تؤثر في إدراك الشباب الجامعي لمشاكل وتحديات المرأة 

، وثانيا تأثير الخطاب )فالمرأة أكثر وعيا بمشاكلها من الرجل(أنها على النحو التالي أوال النوع 

 الداعمين لحقوق المرأة في خطبهم وأحاديثهم المستقلينحيث يكون المتأثرون بالدعاة (الديني 

 تأثير طبيعة ، وثالثا يأتي)ودروسهم أكثر ميال لالعتراف بمشاكل المرأة العربية وتحدياتها

في إكساب الطالب بالمعارف والنظريات التي حيث تنجح التخصصات النظرية (التخصص 

باعتباره (، ورابعا يأتي تأثير التعليم األجنبي )تجعلهم أكثر حساسية واستعدادا لتفهم قضايا المرأة

صلب يعبر عن التطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي في مجتمعات تضع قضية المرأة في 

خامسا يأتي دور متغير القنوات العربية الصادرة ). الجدل الدائر فيها أكاديميا وإعالميا وسياسيا

من دول غير عربية باعتباره خامس المتغيرات ذات التأثير المعنوي على إدراك الشباب الجامعي 

28 
 



ترحة فلم يثبت أما ما دون ذلك من متغيرات مق. للتحديات والمشاكل التي تواجهها المرأة العربية

  . أن لها تأثيرا ذا داللة معنوية على المتغير موضع التحليل

  أمن المرأة القانونيالعوامل التي تدفع الطالب لتبني   . ب

) Factor Analysis(بعدة مؤشرات وفقا لنتائج التحليل العاملي أمن المرأة القانوني ويقاس متغير 

اء المرأة العربية المتزوجة من أجنبي في  بشأن حق أبن31ما تتضمنه األسئلة  الملحق وهو

 بشأن المساواة في عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة، 32الحصول على جنسية الدولة، والسؤال 

 بشأن حق المرأة في اللجوء للقضاء عند تعرضها للعنف الجسدي من زوجها، 33والسؤال 

وكما يبدو من . ر العالقة الزوجية بشأن حق المرأة في االنفصال عند استحالة استمرا30والسؤال 

هذه األسئلة أنها كلها تتالقى مع الكثير من المواثيق الدولية والعربية بل والشريعة اإلسالمية 

 التي تعطي للمرأة حقوقا قانونية لم تزل المرأة تناضل من أجل أن تحصل )2002محمد عمارة، (

 . عليها في بعض المجتمعات العربية

دول الذي يلخص معادالت االنحدار يتبين أن نسبة الشباب العربي الذي يدعم أمن وبالعودة إلى الج

 بالمائة منهم من النساء بما 74 بالمائة من المبحوثين حوالي 59المرأة العربية القانوني حوالي 

يعني أن هناك مساحة أكبر لدعم المرأة ألمنها القانوني، أو على األقل بعض جوانبه كما رصدته 

وهو ما استدعى أن نكرر تأثير متغير كون المبحوث فتاة على دعم . دراسة، من الرجالهذه ال

أمن المرأة، فالمرأة لم تزل المطالبة األولى بحقوقها وإن كان هذا ال ينفي أن قطاعا من الشباب 

وتختلف هذه النتيجة لحد ما عما وصل إليه مسح الرأي العام . الذكور لديهم قبول بهذه الحقوق

من عينة % 68م، حيث وافقت نسبة تبلغ 2005ي قام به تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام الذ

أن لألبناء الحق % 69، ورأت نسبة تبلغ )192ص (المسح بأن المرأة لها الحق في طلب الطالق 
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والتباين بين االستطالعين يمكن أن يفسر باختالف ). 196ص(في الحصول على جنسية والدتهم 

في مقابل أربع )  دولة12( الدراسة، حيث تشمل الدراسة التي بين أيدينا عددا أكبر من الدول بيئتي

 كما أن استطالعنا هذا محصور في طالب دول فقط شملها استطالع تقرير التنمية اإلنسانية

 . الجامعات

ر رضا عن ويأتي متغير الكفاية في مستوى الدخل كمتغير آخر يدعم أمن المرأة القانوني؛ فاألكث

وهو متغير . دخولهم لديهم نزعة أكبر لقبول مساواة المرأة بالرجل في تمتعها بحقوقها السياسية

مهم ألنه يعكس االنتماء الطبقي كذلك؛ فالطبقات األعلى في السلم االقتصادي تميل إلى التعاطف 

ثر التباسا وأقل تقديرا  تكون أولوياتها أكن الطبقات األدنى والتي ربمامع حقوق المرأة القانونية م

  .  مقارنة بحرصهم على الجوانب األخرى لألمن اإلنساني للمرأة العربيةلحقوق المرأة القانونية

ويظهر متغير الثقة في الصحف المستقلة داخل الدولة كأحد المتغيرات التي تدعم تبني مواقف تؤيد 

وال لهذا التأثير بحكم أن الطالب وال يبدو أن هناك تفسيرا واحدا مقب. حقوق المرأة القانونية

بيد أن .  صحيفة مستقلة في الدول العربية المختلفة27المشاركين في االستطالع قد أشاروا إلى 

في ثماني دول من االثنتي عشر دولة التي أجري االستطالع تأثير هذه الصحف المستقلة كان قويا 

 ولمشاكلها هالقوي للمرأة ولقضاياوباستعراض بعض هذه الصحف، يبدو الحضور ا. بين طالبها

القانونية التي تجعلها تقف بحاجة لمن يدعم حقوقها المقررة لها شرعا أصال حتى وإن فقدتها 

وهذا يشير إلى أن الشباب الجامعي العربي يستجيب بل ويتفاعل لما يتعرض له من مواد . عرفا

ضا رسالة مهمة للقائمين على شئون إعالمية وصحفية بما يؤثر في تكوينه وتوجهاته وبما يعني أي
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أكثر احتراما ألمن المرأة القانوني بل واإلنساني بصفة الصحف بأن لهم دورا في خلق مناخ 

  . عامة

قد ، والتي العربية الصادرة من دول غير عربيةواألمر ليس ببعيد عن تأثير الثقة في الفضائيات 

ون حيث يدعم هؤالء الذين يثق. عمومارب تكون مؤشرا على االنفتاح الفكري على مجتمعات الغ

لئك الذين يثقون ولئك الذين ال يثقون فيها أو أوفي هذه الفضائيات أمن المرأة القانوني أكثر من أ

في القنوات المحلية أو العربية التي تنطلق من دول عرب وهو ما انطبق على سبع من الحاالت 

 في هذه القنوات العربية الصادرة من غير ورغما عن أن هؤالء الذين يثقون. موضع الدراسة

دول عربية يمثلون فقط الربع لكنهم، ذكورا وإناثا، يتبنون مواقف داعمة لكل جوانب األمن 

  . العسكري لما له من خصوصية كما سنرىاألمن اإلنساني للمرأة باستثناء 

 أو المرتبطين بالمساجد يظهر متغير الثقة في علماء الدين الرسميين أي المعينين من قبل الحكومة

المملوكة أو المدارة من قبل الدولة كمتغير داعم ألمن المرأة القانوني السيما فيما يتعلق بمؤشري 

وهو ال شك تطور مهم . المساواة في عقوبة الزنا وفي الحق في االنفصال مع وقوع الضرر

لمواقف التقليدية التي من أن ا) 2005؛ اليونيفيم 2005اإلسكوا (أشارت إليه بعض الدراسات 

باسم الشريعة على حساب المرأة ة للرجل يشاعت في فترات سابقة والتي بررت معاملة تفضيل

واألمر ليس ببعيد  .سميا ومدنيا في السنوات األخيرة قد تراجعت نتيجة جهود كثيرة بذلت رالغراء

فهذان متغيران شديدا . ينوالدعاة المتشدد الداعمين لحقوق المرأة المستقلينعن متغيري الدعاة 

نالحظ النجوم الثالثة على كل من (التأثير على مواقف الشباب الجامعي من قضايا المرأة 

وهذه رسالة أخرى للقائمين على شئون الدعوة الدينية في مجتمعاتنا العربية أن تراكم ). المتغيرين
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ي العام على الساحة العربية في ما يقولونه للشباب يؤثر فيهم بشدة باعتبارهم من أهم قادرة الرأ

  . واقعنا المعاصر

يعد متغير تأثير التعليمين الخاص واألجنبي مهمين في رصد األسباب التي تدفع قطاع من الشباب 

الجامعي لتبني مواقف مؤيدة ألمن المرأة القانوني وقد كان هذا صحيحا في حالة كل الدول العربية 

وربما يعني ذلك أن المقررات التعليمية األحدث لديها . تعليمالتي وجد فيها هذان النوعان من ال

مواكبة روح العصر التي تعطي للمرأة نصيبها المنطقي من الحقوق سواء إنسانيا في قدرة أعلى 

مدى وجود مقررات أو شرعيا، وبما يعني أيضا أهمية أن تنظر الجامعات الحكومية أكثر في 

   2.سانية بصفة عامةتناقش حقوق المرأة القانونية واإلن

الطالب الذين ينتمون إلى تخصصات نظرية يميلون بشدة إلى دعم األمن القانوني ويبقى أخيرا أن 

 طالب التخصصات التطبيقية التي ربما يكاد يكون الحديث للمرأة العربية بشدة مقارنة بغيرهم من

  . فيها عن حقوق المرأة وقضاياها مسألة مستبعدة تماما

أمل أن متغيرين كان من المفترض نظريا أن يكونا ذوي تأثير إيجابي على موقف والمثير للت

 الطالب من أمن المرأة القانوني لم يكن لهما هذا التأثير على اإلطالق؛ فعدد السنوات الدراسية أو

الساعات الدراسية المعتمدة التي حصل عليها الطالب، كمؤشر على تأثير التعليم الجامعي على 

لطالب تجاه أمن المرأة القانوني وال العمر الذي يعكس كذلك عددا أكبر من السنوات توجهات ا

ويبدو هذا من عدم ( لهم أي تأثير على توجهات الطالب  قضاها الطالب في جامعته، لم يكنالتي

وهذا يستحق التأمل من ناحية أن عدد السنوات الدراسية وعدد ). وجود أي نجمة على أي منهما

                                                 
 من الجدير بالذآر أن منظمة المرأة العربية تتبنى مشروعا لتضمين النوع االجتماعي في المقررات الدراسية العربية وتعد آتابا عن التنمية  2

  . وبعد النوع آي يصبح مرجعا أساسيا لطالب الجامعات العربية
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معتمدة كان لهما أثر مهم في تعريف الشباب بالتحديات والمشاكل التي تواجه المرأة الساعات ال

العربية، لكن لم يكن لهما تأثير كاف في دفع الشباب، وتحديدا الذكور، لتبني أمن المرأة القانوني 

سرة بما يعني أن الشباب الذكور كانوا أكثر تأثرا بمؤسسات التنشئة األخرى مثل دور العبادة أو األ

، أو )Berger, 1989; Diamond, 1993(تقول دراسات الثقافة السياسية أو أجهزة اإلعالم كما 

هم كفاعل يخشى من أن يؤدي دعمه لحقوق المرأة القانونية إلى االفتئات على ما ءتحديدا أبدوا أرا

محمد عابد الجابري، (األسرة والمجتمع زا للذكر في استقر عليه العرف من موقع أكثر تمي

1984(.  

  أمن المرأة العسكريدعم . ج

فقا و) من أربعة مؤشرات مقترحة في االستطالع(تم بناء متغير أمن المرأة العسكري من مؤشرين 

 وهذان المؤشران .0.88 ويتمتع المؤشران بمعامل اتساق داخلي ألفا 2للتحليل العاملي في الملحق 

سؤال (وقف الطالب من حق المرأة في المشاركة الطوعية في األعمال العسكرية تحديدا هما م

وموقف الطالب من الزعم بأن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي يحد من نشوب ) 14

وفي كل من المؤشرين يبدو دور المرأة سواء كفاعل ). 15سؤال (الحروب والنزاعات المسلحة 

العمليات العسكرية بناء على رغبتها الشخصية أو كفاعل سياسي عسكري يشارك في المعارك أو 

  . تشارك في عملية صنع القرار المفضي إلى استخدام األداة العسكرية أو الكف عنها

والحقيقة أن هذا البعد بذاته لم يحظ بدعم نسبة كبيرة من المؤيدين سواء من الذكور أو اإلناث 

 بالمائة 23 بالمؤشرين السابقين، حوالي ةالعسكري، مقاسرأة حيث بلغت نسبة المؤيدين ألمن الم

مع غلبة للنظرة المتحفظة للذكور إجماال على .  بالمائة منهم من اإلناث60من المبحوثين، حوالي 
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. مشاركة المرأة سواء كفاعل سياسي أو عسكري سواء جمعنا بين المؤشرين أو فصلنا بينهما

 تفسر أمن المرأة العسكري على هذا النحو، يتبين أنهما وبالنظر إلى المتغيرات التي يمكن أن

لنوع حيث تميل األنثى بصفة عامة إلى الثقة في ذاتها كفاعل سياسي متغير ا: متغيران فقط

وكفاعل عسكري أكثر من ثقة الرجل فيها أو استعداده لقبول مشاركتها في أعمال القتال أو في 

ا ربما يعطي مؤشرا على أن الثقافة العربية، متمثلة في وهذ. اتخاذ قرارات تتعلق بالحرب والسلم

هذا البحث في مجموعة من طليعة شبابها الجامعيين، ال تقبل المرأة المقاتلة، حتى وإن كانت هناك 

أمثلة عديدة لسيدات عربيات شاركن في أعمال القتال تاريخيا وفي مقاومة االحتالل في فلسطين 

  . عني التوسع في هذه المسألة على نحو مرتب سلفاوالعراق ولبنان، لكن هذا ال ي

أما المتغير الثاني الذي يؤثر على دعم الشباب ألمن المرأة العسكري، معرفا وفقا للمؤشرين 

ويبدو أن هذه  .السابقين هو متغير الثقة في الفضائيات العربية غير المحلية مثل الجزيرة وغيرها

بما انعكس إيجابيا في ذهن  المقاتلةالعربية للمرأة " ليةالبطو"القنوات تعظم بشدة من األدوار 

ولم يكن هناك فارق كبير بين الدول . الطالب الذين يثقون في هذه النوعية من القنوات التليفزيونية

مع مالحظة أن فلسطين ليست ممثلة في هذا (والمجتمعات التي تشهد صراعات مسلحة 

  . ؤكد أن تأثير هذه القنوات ممتد عبر المجتمعات العربيةوتلك األكثر استقرارا بما ي) االستطالع

  أمن المرأة السياسيدعم . د

أوال تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان : تم بناء متغير أمن المرأة السياسي عبر متغيرين اثنين

ويتمتع ). 34سؤال (، والتصويت المرأة تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة في االنتخابات )23سؤال (

 بالمائة 51وقد أبدى  . 0.91بدرجة عالية من االتساق الداخلي بمؤشر ألفا في حدود مؤشران ال
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لحقوقهن من الذكور من المستطلعة آراؤهم دعما لألمن النسائي للمرأة وإن بدا اإلناث أكثر دعما 

  . ية بالمائة منهن يؤيدن هذه الحقوق المرتبطة باألمن السياسي للمرأة العرب83بنسبة تصل إلى 

تبني الشباب الجامعي العربي لمواقف مؤيدة لألمن وفي محاولة لفهم المتغيرات التي تزيد من 

  . متغيراتخمسة السياسي للمرأة العربية فإنه يمكن رصد 

المتغير األول هو متغير العمر، ورغما عن أن الفجوة العمرية بين الشباب الجامعي ال تزيد عن 

أنها كانت كافية لرصد تأثير كبير يعبر عن نفسه في معامل إال ) 22 و17بين (خمس سنوات 

أن التقدم في العمر له تأثير إيجابي على دعم حق إلى والذي يشير االنحدار ذي النجوم الثالثة 

المرأة في الوصول للبرلمان فضال عن استعدادهم للتصويت لها في االنتخابات إذا ما تمتعت 

فهم في إطار عدد السنوات الدراسية والساعات المعتمدة التي وهذا تأثير يستحق أن ي. بالكفاءة

، فتقدم عمر الشباب الجامعي يحمل ضمنا داللة أنهم حصلوا على حصل عليها كل من المبحوثين

وهو ما يعني أن التعليم الجامعي إجماال أضاف إلى المتعاطفين مع قضايا . مستوى تعليمي أعلى

 أننا ال ينبغي أن نبالغ في تأثير التعليم الجامعي حيث إن نسبة المرأة العربية أصواتا جديدة بيد

  ).  بالمائة فقط51(التأييد ألمن المرأة السياسي ضعيف كما أشرنا 

ويأتي المتغير الثاني شديد األهمية وهو متغير النوع، حيث، كما هو الحال مع جوانب أمن المرأة 

األكثر حماسا لحقوقها واستعدادا لنصرة قضيتها، اإلنساني األخرى، تكون المرأة الجامعية ذاتها 

ويقدم هذا المعامل استنتاجا يستحق التأمل حيث . وهو ما يعبر عنه بمعامل انحدار ذي نجوم ثالثة

كانت الصورة النمطية عن المرأة أنها ال تثق في المرأة كناشط سياسي وبالتالي ال تميل لدعمها 

بيد أن هذه الصورة . )2003؛ علياء شكري، 2008ف، قدري حفني، محسن يوس(في االنتخابات 
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النمطية ال تلقى ما يدعمها في ضوء البيانات المتاحة حيث تبدو األغلبية الكاسحة من الفتيات 

 بالمائة من 89المبحوثات استعدادهن للتصويت للمرأة إذا تمتعت بالكفاءة المطلوبة بنسة تصل إلى 

في الدول التي عرفت انتخابات متعددة وفيها أحزاب سياسية وتزيد هذه النسبة بشدة . المبحوثات

مستقرة وتقل بوضوح في الدول ذات الحزب الواحد أو الدول التي ال يوجد فيها أحزاب سياسية أو 

  . انتخابات على اإلطالق

يميل ثالثا يلعب متغير الرضا عن الدخل دورا إيجابيا أيضا في دعم أمن المرأة اإلنساني حيث 

 رضا عن دخولهم، وتحديدا من الذكور حيث إن دعم المرأة لحقوقها السياسية ليس مرتبطا األكثر

لدعم فيميل الذكور األكثر رضا عن الدخل في ثماني مجتمعات عربية . بمدى رضاها عن دخلها

حقوق المرأة في حين يميل األقل رضا عن الدخل لعدم التعاطف مع األمن السياسي للمرأة العربية 

  ."السياسة لم تخلق للجائع"د ترجمة للعبارة الشهيرة بأن بما يع

نحو تبني موقف متعاطف مع أمن المتغير الرابع الذي يدفع الشباب الجامعي العربي 

المرأة العربية السياسي هو متغير الثقة في القنوات العربية سواء الصادرة من دول عربية أخرى 

وهذان المتغيران يبدوان شديدي التأثير . غير عربيةغير دولة المبحوث أو تلك الصادرة من دول 

القنوات الفضائية تعطي صورة إيجابية عادة عن المرأة المشاركة في أن وهو ما قد يعود إلى 

االنتخابات وتصور نجاحها السياسي، متى تحقق، في صورة درامية تغري اآلخرين، ذكورا 

ر سياسي من خالل دخول البرلمان، حيثما وإناثا، للتعاطف مع حق النساء في أن يكون لهن دو

بعبارة .  الدولة أم الوجود برلمان في  بتاريخيتأثروالمثير للتأمل أن هذا المتغير لم . تتاح الفرصة

أخرى غلب على المبحوثين الذين يثقون في هذه القنوات أن يدعموا األمن السياسي للمرأة، مقاسا 
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 الحصول على مقاعد برلمانية، حتى وإن لم يكن في بالتصويت لها في االنتخابات وبحقها في

  . برلماناتالنتخابات أو اال  تاريخ طويل فيدولهم

 الجامعي العربي نحو تبني موقف متعاطف مع أمن يدفع الشبابالمتغير الخامس الذي 

ي المرأة العربية السياسي هو متغير التعليم الجامعي األجنبي حيث يبدو أن المقررات التعليمية ف

ال تركز كثيرا على المرأة كفاعل سياسي المحلية الجامعات الحكومية أو في الجامعات الخاصة 

أما المقررات التعليمية األجنبية يبدو أنها تحمل في طياتها، عمدا أو . عكس حقوقها القانونية مثال

  . عرضا، ما يدفع الطالب لتقبل، بل ربما دعم، األمن السياسي للمرأة

المالحظة أن متغير الثقة في القنوات المحلية كان له تأثير شديد التضارب ومن الجدير ب

  تاريخا طويالالتي ال تعرفبين الكثير من المجتمعات العربية، ففي بعض المجتمعات العربية 

نتخابات أو وجود برلمانات منتخبة مال بشدة الذين يثقون في القنوات التليفزيونية المحلية لال

وفي المقابل يكون الشباب الجامعي أكثر تعاطفا مع حقوق المرأة . أة السياسيةلرفض حقوق المر

التي تعرف االنتخابات، بغض النظر عن مدى نزاهتها، ووجود برلمانات السياسية في المجتمعات 

وهذا مؤشر آخر على أن الشباب الجامعي . منتخبة، بغض النظر عن استيعابها لقوى المعارضة

ولتضارب تأثير هذا .  واألفكار التي تبث إليه ويتفاعل معها قبوال أو رفضامستعد لتلقي القيم

المتغير بين الدول العربية المختلفة فلم يظهر أن المتغير له تأثير ذو داللة إحصائية في النموذج 

  . النهائي المعبر عن كل الدول العربية
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  أمن المرأة االقتصادي. هـ

 حق المرأة -ا:  مؤشرات ثالثةم قياسه في هذا البحث،، كما تيشمل أمن المرأة االقتصادي

 حق المرأة في التصرف في راتبها دون تدخل أبيها -2، )28سؤال (للخروج في العمل كمبدأ عام 

سؤال ( واحتياج األسرة اقتصاديا ل عدم الربط بين حق المرأة في العم-3، )36سؤال (أو زوجها 

ويعد هذا . 0.83= التساق الداخلي بمؤشر ألفا ية من اوالمؤشرات الثالثة حققت درجة عال). 38

المتغير ذا أهمية خاصة حيث إن أمن المرأة االقتصادي ظل واحدا من أهم نقاط الخلل في أوضاع 

المرأة العربية وال يمكن تصور نهضتها الحقيقية إال إذا توفر لها األمن االقتصادي كواحد من أهم 

  . ه المتعددةمداخل األمن اإلنساني في جوانب

 53نسبة المؤيدين لحق المرأة في العمل والتصرف في راتبها نجد أنهم حوالي وبالنظر إلى 

ك التي تشهد بالمائة من المبحوثين مع تفاوت واضح بين المجتمعات العربية األكثر محافظة وتل

ر بفكرة عمل  العالم الخارجي حيث تميل هذه المجتمعات األخيرة إلى قبول أكثانفتاحا أكبر على

ولم تشمل نسبة المؤيدين من الذكور لهذا الحق سوى . المرأة وحقها في التصرف في عملها

وهي نسبة مقلقة من ناحية أنها تعني أن هناك أغلبية واضحة من الذكور %) 21(الخمس تقريبا 

 على توجد سوى ثالثة عوامل ساعدتوعليه لم . ضد المرأة" تمييزية"الذين لم تزل لديهم رؤية 

العامل األول هو النوع حيث . تشكيل آراء الشباب الجامعي في اتجاه دعم أمن المرأة االقتصادي

وهو ما قد . تبدو المرأة ساعية أكثر من الرجل لقبول ودعم حقها في العمل والتصرف في مالها

ميز في  حيث ال يريد الكثير من الرجال أن يفقدوا وضعهم االقتصادي المتيبدو طبيعيا ومنطقيا

؛ 1992عبد اهللا العروي، (" المجتمع الذكوري"األسرة والمجتمع والذي كان يشار إليه تقليديا باسم 
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هو عامل الرضا عن الدخل، حيث يبدو أن  األكثر أهميةالعامل الثاني . )1996علي أفرفار، 

ألقل األكثر رضا عن دخولهم أكثر ميال لدعم حق المرأة في العمل والتصرف في دخلها من ا

أما المتغير . ويبدو أن هذه النتيجة ثابتة في كل المجتمعات العربية بال استثناء. رضا عن دخلهم

دعم حق المرأة في العمل والتصرف فهو التعليم األجنبي، وهو ما يؤدي إلى مزيد من الثالث الذي 

كبر من حقوقها قد ال يبدو كمفاجأة حيث إنه يتضمن االنفتاح على مجتمعات أعطت المرأة نصيبا أ

  . االقتصادية

أهمية إحصائية فهي ساحة للتفكير واالستهداف من قبل أما المتغيرات األخرى التي لم تبد ذات 

المعنيين بقضايا أمن المرأة االقتصادي، حيث لم يكن هناك تأثير واضح للثقة في علماء الدين 

ين حيالها بما يعني أن الخطاب الديني الرسميين أو الدعاة الداعمين لحقوق المرأة أو أولئك المتشدد

الرسمي أو حتى الداعم للمرأة لم يكن متسقا بما فيه الكفاية أو مقنعا للدرجة التي يمكن معها أن 

يدعم الطالب، السيما الذكور منهم، حق المرأة في العمل وفي التصرف في دخلها، وهو ما يمكن 

عية والصحف التي يثق فيها الطالب، وكذا ت اإلذاأن يقال كذلك في القنوات التليفزيونية والمحطا

  . الحكومي والخاص التعليم الجامعي

   أمن المرأة األسري.و

سؤال (يتكون هذا المتغير من أربعة مؤشرات تدور حول حق المرأة في اختيار شريك حياتها 

ركة ، وحق المرأة في مشا)29سؤال (، وحق المرأة في الحصول على نصيبها من الميراث )27

وقد ). 38سؤال (، وتعاون الزوجين في األعمال المنزلية )35سؤال (زوجها قرار تنظيم اإلنجاب 

ولهذا البعد نصيبه من األهمية .  0.87حققت هذه المؤشرات معدل اتساق داخلي ألفا في حدود 

  . باعتباره يجسد، مع متغيرات أخرى، أمن المرأة في مجالها الخاص وهو مجال األسرة
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النوع ألمن المرأة األسري فإن أولها هو ظر للمتغيرات التي تدعم رؤية الشباب اإليجابية وبالن

ويظهر . االجتماعي، باعتباره أكثر المتغيرات استقرارا في دعم أمن المرأة بجوانبه المختلفة

عم ليشيرا ألهمية ما يتلقاه الشباب الجامعي من تعليم في دعدد السنوات الدراسية العمر و امتغير

بحكم (أمن المرأة األسري حيث يدعم الشباب األكثر عمرا واألكثر حصوال على تعليم جامعي 

حق المرأة في اختيار شريك حياتها وفي الحصول على ) عدد السنوات أو الساعات المعتمدة

ميراثها وفي مشاركة زوجها في قرار تنظيم اإلنجاب وكذا التعاون بين الزوجين في األمور 

. وكلها مؤشرات إيجابية على الدور التنويري والتعليمي الذي يقوم به التعليم الجامعيالمنزلية 

ولكن كان واضحا أن ترتيب دور الجامعات في دعم أمن المرأة األسري يتفاوت بين المجتمعات 

العربية وإن كانت جميعها تتفق في أن الحصول على عدد ساعات دراسية أكثر يزيد من دعم 

  . ألمن المرأة األسري)  وإناثاذكورا(الطالب 

ولم يكن متغير الرضا عن الدخل ببعيد عن تأثير المتغيرين السابقين؛ فيميل األكثر رضا عن 

دخولهم بصفة عامة لدعم أمن المرأة األسري، وكلما زاد عدم الشعور بكفاية الدخل، كانت هناك 

الدعاة وة في علماء الدين الرسميين ويأتي رابعا متغير الثق .نظرة أقل دعما ألمن المرأة األسري

ما يلعب دورا هاما للغاية في دعم أمن المرأة األسري وهو كي  الداعمين لحقوق المرأة المستقلين

  . والمرويات التاريخية التي تؤكد على حقوق المرأة الشرعيةيبدو منطقيا في ضوء الخطاب الديني 

ن أفضل من التعليم الجامعي الحكومي في خلق ويأتي التعليم الجامعي الخاص واألجنبي كمتغيري

بيد أن هذه النتيجة تصدق فقط على ثمانية . طالب جامعيين أكثر تعاطفا مع أمن المرأة األسري

من المجتمعات العربية موضع التحليل، في حين في المجتمعات األخرى لم يكن هناك فارق ذو 
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 يبد متغير طبيعة التخصص ذا تأثير على كما لم. داللة إحصائية بين نوعية الجامعات الثالث

  . موقف الشباب الجامعي من قضية أمن المرأة األسري

  أمن المرأة العلمي والتعليمي . ز

وقد استخدم ثالثة مؤشرات وفقا للتحليل العاملي في بناء هذا المتغير الذي يتضمن موقف الشباب 

، وأن تحصل )24سؤال  (ة متعلمةالجامعي من الزعم بأن من مصلحة المجتمع أن تكون المرأ

الذكور على اإلناث  ، وأن يرفضوا الموقف القائل بأولوية )25سؤال (ية ملعلى أعلى الدرجات الع

  ). 26سؤال (على التعليم الحصول في 

وبالنظر إلى نسبة من يؤيدون أمن المرأة العلمي والتعليمي، مقاسا بالمؤشرات الثالثة المشار 

 بالمائة من 78نسبة (على بفارق واضح عن كل جوانب األمن األخرى إليها، نجد أنها األ

وقد يبدو هذا منطقيا في ضوء أن المبحوثين هم في األصل طالب في الجامعات، ). المبحوثين

ولكن تجدر اإلشارة أيضا إلى أن كافة المجتمعات العربية شهدت نفس النزعة نحو دعم حق 

ذا االتجاه بقوة العديد من المتغيرات، فالطالب األكثر تقدما في ويدعم ه. المرأة في العلم والتعليم

السنوات الدراسية، اإلناث أكثر من الذكور، واألكثر اقتناعا بأن دخل األسرة كاف له، فضال عن 

األكثر ثقة في الفضائيات العربية غير المحلية وكذلك الفضائيات العربية الصادرة من دول عربية، 

اعمين لحق المرأة يدعمون أمن المرأة  الدالمستقلينالدعاة الرسميين والدعاة فضال عن الثقة في 

حكومي أو (لكن المالحظ أن تأثير نوعية التعليم الجامعي . العلمي والتعليمي أكثر من غيرهم

لم يكن ذا داللة إحصائية بما يعني أن كافة الطالب يتساوون في تقديرهم لحق ) خاص أو أجنبي

كما لم يختلف طالب . ليم بغض النظر عن نوعية التعليم الذي يحصلون عليهالمرأة في التع

  . األقسام النظرية عن طالب األقسام التطبقية في هذا الصدد
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  المختلفة المرأة اإلنساني أبعاد أمن الموقف من  :سادسا
 أن نبني لو وضعنا جانبا األبعاد الست المختلفة ألمن اإلنسان كما عرفتها هذه الورقة، وحاولنا

 التوجه العامتفسر مؤشرا عاما، يغفل الكثير من التفاصيل، لكنه يفيد في فهم أهم المتغيرات التي 

وقبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بكل عامل من . نحو تبني موقف مؤيد من أمن المرأة اإلنساني

من ذكور وإناث الشباب العوامل، يمكن اختصارا أن نقول إن نسبة المؤيدين ألمن المرأة اإلنساني 

 بالمائة من المبحوثين وحين نستبعد األمن العسكري، حيث حظي 57الجامعي يصل إلى حوالي 

 66بأقل نسبة من الدعم، يرتفع معدل دعم الشباب الجامعي ألبعاد األمن اإلنساني إلى حوالي 

المرأة التي رصدتها بالمائة أي أن ثلثي الشباب العربي المبحوث يقفون موقفا إيجابيا من حقوق 

  . هذه الدراسة

ترتيب العوامل المختلفة التي تدفع قطاعات من الشباب الجامعي ) 3جدول (يلخص الجدول التالي 

لدعم أمن المرأة اإلنساني وتقدم هذه العوامل ضمنا مساحات للعمل الوطني سواء الجماعي أو 

 االتصالية والتربوية األكثر رسائلال الفردي لكل دولة من الدول العربية حتى تنجح في توجيه

  . دعما ألمن اإلنسان إلى األجيال الجديدة من الشباب العربي

 من أكثر المتغيرات أهمية في تفسير موقف الطلبة موضع الدراسة من "النوع"ويبدو أن متغير 

إن أوال : على مستويينحيث هناك اتساق في مواقف اإلناث مقارنة بالذكور . قضية أمن اإلنسان

ال تتمتع بالحرية في اختياراتها الشخصية بصفة عامة كما أنها قد تالقي عنتا في الحياة المرأة 

أكثر من هناك درجة عالية من دعم المرأة لعناصر أمنها المختلفة ثانيا . العملية بسبب أنها امرأة

قوقها أو تلك ثير من حبال استثناء يذكر سواء في المجتمعات التي حصلت فيها على الكالذكور، 

 وهذه النتيجة تشير إلى حقيقة أن المرأة العربية المتعلمة .ل تتحرك في هذا االتجاهزالتي لم ت
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وهو ما ال . أصبحت أكثر وعيا بحقوقها متى وأين وجدت وبغياب هذه الحقوق متى وأين وجدت

لفتاة بحقوقها يمكن أن يفسر بكونها أنثى فقط وإنما هناك متغيرات كثيرة أخرى أسهمت في وعي ا

  . على نحو ما سنرى

، تعبئة جهود النساء أنفـسهن    وتعطي هذه النتيجة مصداقية لما أشار إليه تقرير اليونيفم من حتمية            

  ).308ص : اليونيفم(والعمل الجاد من أجل االستفادة من رؤاهن وطاقاتهن

اب الذكور، حيث لو وغلبة اإلناث الالتي يدعمن حقوقهن ال يعني غياب الدعم من قبل بعض الشب

وإنما هذا الدعم يأتي .  بالمائة50ن األحوال عن محا، لما زادت نسبة التأييد بحال كان هذا صحي

تهم المتفتحة نتيجة تالقي عدة عوامل أخرى ستذكر اأيضا من قبل بعض الذكور الذين تشكلت ذهني

  . في السطور التالية

يرات تأثيرا على  كثاني أكثر المتغقوق المرأةلحالداعمين المستقلين الدعاة أتي الثقة في ت  

 Abou El(تين أبدتهما الكثير من الدراسات وهذا يتفق مع مالحظ. توجهات الشباب الجامعي

Fadl, 2001; Khan, 2003; Fattah and Butterfield, 2006( بشأن الدعاة وعلماء الدين 

لعربية، وأن استقاللهم عن المؤسسات الرسمية باعتبارهم أهم قادة الرأي العام في المجتمعات ا

والدرس المستفاد من هذه . لئك الذين يشغلون مناصب رسميةوللدولة أعطى لهم ثقال أكبر من أ

النتيجة أن جهودا كثيرة قد تهدر على المستوى الرسمي إذا كان الخطاب الذي يتبناه الدعاة 

وال عجب فدور العبادة، والتي انتقل تأثيرها . يةالمستقلون عن الدولة ينال من حقوق المرأة األساس

اآلن إلى الفضائيات، كانت دائما واحدة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية سواء في المجتمعات 

  . )Long, Reich et al., 2007( أو العربية )Lipschultz, 2000(الغربية 
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 هي ثالث أهم عامل أثر عدد السنوات الدراسية أو الساعات المعتمدة التي حصلها الطالب الجامعي

وهذا يعني أن ما يتلقاه الطالب من مقررات من ناحية . توجهات الشباب الجامعيباإليجاب في 

، أو تلقي العلم من أستاذات يكسر وما يمرون به من تجارب، ربما تحمل التزامل مع طالبات

 وتأثير التعليم. الصورة السلبية التي قد يحملها البعض تجاهل المرأة بفعل مؤسسات تنشئة أخرى

هذا التأثير اختفى فيما يتعلق بأمن كان حاضرا في كل جوانب األمن اإلنساني إال أن جابي اإلي

مجتمع أكثر احتراما ألمن المرأة ة لبناء المداخل الهامإذن التعليم واحد من . المرأة العسكري

  .وحقوقها

، ربما كمؤشر على االنفتاح الثقة في القنوات العربية الصادرة من دول غير عربيةويأتي متغير 

على ثقافات أخرى، كالمتغير الرابع الذي يفسر، وربما يؤثر في، توجهات الشباب العربي تجاه 

  . قضايا أمن المرأة العربية

، فطالب طبيعة التخصصاتالمرتبة الخامسة، ولم يزل مرتبطا بقضية التعليم الجامعي، ويأتي في 

التخصصات النظرية، حتى في الجامعات الحكومية والخاصة، يميلون إلى دعم أمن المرأة أكثر 

وهو ما قد يعني أنه قد يكون من المفيد أن يكون هناك مقرر . من طالب التخصصات التطبيقية

مفاهيم أمن اإلنسان  لطالب الكليات التطبيقية لتقريبمدنية أو حقوق اإلنسان يقدم عن التربية ال

  . وغيرها لهم

 تحديدا مقارنة بالتعليم الحكومي والخاص باعتباره العامل السادس األكثر التعليم األجنبيويأتي 

رات التعليمية أهمية وهو ما يتطلب من التربويين العرب أن ينظروا باهتمام أكثر للفجوة في المقر
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أو في الحياة الجامعية التي تجعل ما يأتي من الخارج له تأثير أكبر على توجهات الطالب تجاه 

  .قضية أمن المرأة اإلنساني

 كالمتغير السابع األكثر تأثيرا في دعم الشباب ألمن المرأة متغير الرضا عن مستوى الدخلويأتي 

ات الغربية التي تؤكد على ميل اإلنسان الذي حقق اإلنساني وهو ما يتفق مع الكثير من الكتاب

 ,Rodrik( مستوى عاليا من إشباع حاجاته لتبني قيم اآلخرين الذين يشعر أنهم بحاجة إلى دعمه

بين اإلناث ومستوى الدخل تبين أن الذكور ) interaction term(وحينما بحث التفاعل . )1997

األقل رضا عن وضعهم المالي أقل تعاطفا مع أمن المرأة االقتصادي والسياسي والقانوني بل 

وهو ما يبدو معه أن الذكور األقل رضا عن أوضاعهم االقتصادية يميلون لالعتقاد . والعلمي أيضا

 بيد أن األمر ال قوقهم وفرصهم في المستقبلاشرا لحبأن حقوق المرأة وأمنها يشكل تهديدا مب

  . يرتبط بالفتاة فهي في حالة دفاع عن قضاياها بغض النظر عن رضاها عن مستوى دخلها

وللقنوات العربية غير المحلية تأثيرها الواضح، كالعامل الثامن الذي يفسر دعم الشباب المبحوثين 

  . ألمن المرأة العربية

األكثر التاسع كالعامل الذين يشغلون مناصب رسمية اء الدين الثقة في علمويأتي متغير 

  . تأثيرا في توجهات الشباب الجامعي تجاه قضايا أمن المرأة

 والذي يعكس عدد السنوات الدراسية جزئيا ليكون العامل األخير متغير العمرويأتي 

  .األكثر تأثيرا في دعم أمن المرأة اإلنساني

 بحيث من تأثير القنوات التليفزيونيةتأثير الصحف أضعف كثيرا أن وقد يكون من المفيد مالحظة 

ال يبدو أن هناك تأثيرا ذا داللة إحصائية لتفضيل نوع معين من الصحف على توجهات الشباب 
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كما قد يكون من المفيد كذلك أن القنوات التليفزيونية المملوكة . أمن المرأةموضع الدراسة تجاه 

يدة، وفي بعض المجتمعات ربما تكون بالفعل خسرتها، أمام القنوات تواجه منافسة شدللدولة 

الذين يشغلون لعلماء الدين ورغما عن وجود تأثير . التليفزيونية الخاصة واألجنبية الناطقة بالعربية

الدعاة مناصب رسمية، إال أنهم ال يتواصلون بنفس القدر مع الشباب الذين يفضلون عليهم 

  . اب الدعاة، السيما شبالمستقلين

ة الملتحقين في التعليم الجامعي الخاص واألجنبي، وبالذات األجنبي، على تواضع نسبكما يبدو أن 

 يبدو أنه أكثر انفتاحا على ثقافات أخرى أو أكثر استعدادا لتربية العقلية العينة موضع الدراسة،

  . الناقدة لألوضاع التقليدية في بعض المجتمعات العربية
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  صورة مجملة عن دعم أمن المرأة اإلنساني): 3(جدول 

 المتغيرات التابعة

  المتغيرات المستقلة

 ترتيب العوامل من حيث أهميتها  )األبعاد الستة مجتمعة(أمن المرأة اإلنساني 

  )st. coefficients(وفقا لـ

%57   المؤيدين ةنسبمتوسط    

    الخصائص الديموجرافية واالجتماعية. أ

 **0.349  )22-17بين ( العمر -1
(.139) 

10 

 ***526.   مقارنة بالذكور%)48 ( اإلناث-2
(.026) 

1 

 عدد السنوات الدراسية أو الساعات -3

  المعتمدة

.041*** 
(.017) 

3 

 **0.084   الكفاية في مستوى الدخل -4
(0.042) 

7 

    مصدر المعلومات واآلراء . ب

 الثقة في الفضائيات العربية غير -5

  %)46(المحلية 

.351* 
(.182) 

8 

 الثقة في القنوات العربية الصادرة من -6

  %)26(دول غير عربية 

.188*** 
(.046) 

4 

 الثقة في علماء الدين الرسميين بغض -7

  %)36(النظر عن موقفهم من المرأة 

*0.028  
 (.016) 

9 

الداعمين  المستقلين الثقة في الدعاة  -8

  %)41(لحقوق المرأة 

.27*** 
(.062) 

2 

    :نوع التعليم الجامعي. ج

 ***261.  %)6(تأثير التعليم الجامعي األجنبي 
(.075) 

6 

    طبيعة التخصص. د

في مقابل %) 54(تخصصات نظرية 

  %)46(تخصصات تطبيقية 

.125*** 
(.048) 

5 

= Pseudo R2 .247  

Ordered Logit Regression (OLR)األداة اإلحصائية المستخدمة   
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  أمن المرأة اإلنسانييات أولوسابعا 
 من وجهة نظر اإلنساني للمرأةترتيب أولويات األمن وجود تباين في يبقى أخيرا أن نشير إلى 

تتباين األولويات بحيث يعطي فكما يتضح من الجدول والشكل التاليين، . الشباب المستطلعة آراؤهم

الشريحة موضع الدراسة، ثم يأتي الشباب أولوية أكبر ألمن المرأة التعليمي بما يتفق مع طبيعة 

بعد ذلك األمن القانوني بما يتضمنه من المساواة أمام القانون في العقوبة والحقوق مثل حق المرأة 

ويأتي ثالثا األمن . في االنفصال عند استحالة الحياة الزوجية أو تعرضها للعنف البدني من زوجها

حياتها وشراكة الرجل في القرارات المهمة األسري والذي يتضمن حق المرأة في اختيار شريك 

 أن وقد كان يتوقع المرء. يرا العسكريالتي تجمع بينهما، ثم أمن المرأة االقتصادي والسياسي وأخ

يحتل األمن االقتصادي مرتبة أكثر تقدما، لكن يبدو أن معرفة الفتاة أنها في النهاية جزء من أسرة 

قتصادي هاما ولكنه ليس األهمية المطلقة فبعد أن تحصل يعولها األب أو الزوج يجعل األمن اال

على تعليمها وتضمن سيطرتها على حياتها األسرية والشخصية، تهتم بحقها في العمل والتصرف 

  . في عائده ثم أخيرا مشاركتها في صنع القرار السياسي والعسكري

  )نسبة مئوية (أولويات أمن المرأة بين الذكور واإلناث): 4(جدول 

  التعليمي  األسرياالقتصادي  السياسي العسكري  القانوني 

 78 58 53 51 23 59 المتوسط العام

  

48 
 



   

  

  الخاتمةثامنا 
ثقافي هائل من قبل فئات فهي بحاجة لدعم االستمتاع بأمنها كي تصل المرأة العربية إلى 

لعوامل التي تدفع وقد حاولت هذه الورقة البحثية التعرف على ا. المجتمع وشرائحه المختلفة

ومع . شريحة هامة من شرائح المجتمع العربي لدعم المرأة وتبني أمنها اإلنساني بأبعاده المختلفة

ذلك، وكما هو الحال دائما مع الدراسات الميدانية، يكون من المفيد أن نوضح مساحات القصور 

  .   في تحميلها ما ال تحتمل حتى ال يبالغ القارئفي هذه الورقة

ال تمثل كافة الشاب العربي في مرحلة التعليم  غير احتماليةه الدراسة تقوم على عينة فهذ  

 : وبالتالي هي تصلحالجامعي 

 بشأن  وليست العالقات الوصفية، أي تأثير متغير على آخر،كأداة تحليل العالقات السببية •

 في المجتمع  بحكم أن العالقة السببية تكون قائمة.األوزان المختلفة لشرائح المجتمع

   .وتنعكس في العينات بغض النظر عن احتماليتها
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أكثر عمقا لكل مجتمع  في دراسات قابلة لالختبار الالحقسببية كأداة إلنتاج فروض  •

  . عربي على حدا

 . تأكد من صحة االستنتاجات الواردة فيهاالكنقطة بداية للمراكمة عليها وبالتالي  •

، فإن هذه الدراسة هي أقرب إلى صورة فوتوغرافية بتصوير يميل إلى تشبيهات البالغة  

فال هي تصوير فيلمي ديناميكي يرصد الظاهرة في تطورها وديناميكياتها، . استاتيكية ظاهرية

وهو ما يتغلب عليه الباحثون الميدانيون باستخدام نفس أداة جمع البيانات على فترات زمنية 

كس أو أشعة مقطعية تنفذ أشعة إهذه الدارسة  وال ،ةمتقاربة بما يخلق ما يسمى بالـسالسل الزمني

إلى ما هو باطن الظاهرة، وهو ما يتغلب عليه الباحثون الميدانيون بالمزاوجة بين المقابالت 

  . واستطالعات الرأي وإجراء مقابالت مع النخب والباحثين المتخصصين

جة ألن يخطو خطوات وعلى هذا األساس فإن المجتمع األكاديمي العربي بصفة عامة بحا  

أوسع نحو االختبار الميداني للمقوالت النظرية الكثيرة التي تعج بها الكتابات األكاديمية والصحفية 

ولو من مالحظة عامة على أهم استنتاجات الدراسة .  المراقبونبل والمقوالت المرسلة التي يطلقها

 المجتمعات العربية واالستفادة من عات بنتائج التحليل األكاديمي لواقلكانت أهمية ربط السياس

أدوات التنشئة المختلفة كالجامعة والمحطات الفضائية والخطاب الديني من أجل خلق ثقافة أكثر 

وختاما يكون من المفيد التذكير بأن الكثير من . ألمن المرأة اإلنساني بأبعاده المختلفةاحتراما 

  .صدد في هذا الالعمل لم يزل أمام المجتمعات العربية
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 الملحق األول

  قضايا المرأة وأمن اإلنسان

  استطالع رأي لقطاع من شباب الجامعات العربية

تحياتي، هذا استطالع للرأي يجريه مجموعة من الباحثين تحت إشراف منظمة المرأة العربية بهدف   

اإلنسان، فأرجو منك التعرف على توجهات قطاع من الشباب الجامعي العربي تجاه قضايا المرأة وعالقتها بأمن 

لن يستغرق إجابة هذه األسئلة أكثر من خمس دقائق، مع تأكيدنا على أن .  التاليةاألربعيناإلجابة على األسئلة 

وعلى هذا فإننا نرجو منك عدم ذكر أي معلومات . إجابتك لهذا االستطالع لن تستخدم ألي أغراض غير علمية

ولكم وافر .  عن أي سؤال ترى أنك ال ترغب في اإلجابة عليهتكشف عن شخصيتك، ونرجو كذلك عدم اإلجابة

  . الشكر

  :  القسم/ الكلية       : الجامعة        : رقم االستمارة

  --- -- - : السن .1

 ذكر ) 2(أنثى    ) 1: (النوع .2

 ؟)( الصحراء /  البادية -3، (  ) الريف - 2، (  )الحضر /  المدينة –1: ما عدد السنوات التي قضيتها في .3

أكثر من ذلك لطلبة الكليات التي ) 5(الرابعة ) 4(الثالثة ) 3(الثانية ) 2(األولى ) 1( الدراسية التي أنت فيها اآلن السنة .4

 دراسات عليا  ) 6(تتطلب عدد سنوات أكثر مثل الطب والهندسة   

  -----أو اذآر عدد الساعات الدراسية التي انتهيت منها حتى اآلن ** 
    - ---- - --- --- -- : الديانة .5

غير كاٍف ) 4(كاف بالكاد   ) 3.   )كاف لحد ما) 2.   (كاف تماما الحتياجاتكم) 1: (هل تعتقد أن مستوى دخل أسرتك .6

  . على اإلطالق

 . تصلي بانتظام) 3(  . تصلي أحيانا) 2.     (ال تصلي مطلقا) 1:  (فيما يتعلق بممارسة الشعائر الدينية، فأنت .7

  :دينيةفيما يتعلق بالبرامج والدروس ال .8

  . تقرأها أو تستمع إليها بانتظام) 3(تشاهدها أو تستمع إليها أحيانا ) 2(ال تشاهدها أو تستمع إليها مطلقا ) 1 (
  ؟ )اختر فئة واحدة فقط(أي الصحف التالية تثق في دقة معلوماتها عن األوضاع السياسية في بلدك؟  .9
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الصحف العربية غير ) 3(لكها أشخاص أو هيئات غير حكومية الصحف المستقلة التي يم) 2(الصحف المملوكة للدولة ) 1(

  . ال أثق بأي منهم) 4.  (المحلية

  -- --- -أي القنوات التليفزيونية أواإلذاعية العربية التي تتناول شئون مجتمعك وتثق في دقة نقلها لألخبار؟  .10

  ---- -- ---قيم، إن وجد؟ من هو أكثر داعية ديني تحب أن تستمع إليه وتثق في ما ينقله لك من أفكار و .11

 حمايةألي مدى توافق على أن االتفاقات الدولية المتعلقة بأمن المرأة من النزاعات المسلحة والحروب قد أدت إلى  .12

 المرأة فعليا؟ 

ال أوافق على -5 لحد ما     ال أوافق -4    محايد-3          أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

  .  هذه االتفاقات لم أسمع بأي من-6  اإلطالق

 ألي مدى توافق على مشاركة المرأة طواعية في أعمال عسكرية؟ .13

   ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3          أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

وب الحروب  ألي مدى توافق على القول بأن مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي من شأنه أن يحد من نش .14

 والنزاعات المسلحة؟ 

ال أوافق على -5وافق لحد ما     أ ال -4    محايد-3         أوافق لحد ما - 2      أوافق تماما-1

    اإلطالق

 ألي مدى توافق على أن تكتل النساء في اتحادات ومنظمات مدنية قادر على الحد من الصراعات المسلحة؟  .15

   ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3          أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على أن المستقبل يحمل لك فرصا جيدة لتحقيق الذات؟  .16

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 أو سلبية للمرأة في المجتمع الذي تنتمي إليه؟ألي مدى توافق على أن هناك نظرة دونية  .17

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ؟)مثل الدراسة(ألي مدى توافق على أن المرأة في مجتمعك تتمتع بالحرية في اختياراتها الشخصية بصفة عامة  .18

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على أن كفاءتك ومجهودك سيكونان المحددين الرئيسيين لمكانتك في المجتمع؟  .19

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1
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 تتعرض لالضطهاد بسبب أنها امرأة؟) بحكم علمها أو عملها(ألي مدى توافق على أن المرأة المتميزة  .20

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

رأة فرصة مساوية للرجل في ألي مدى توافق على أن المجتمع سيكون في وضع أفضل بصفة عامة إذا أعطيت الم .21

 العمل والتعليم؟ 

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان؟   .22

    ال أوافق على اإلطالق-5     لحد ما ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على أنه من الصالح العام للمجتمع أن تحصل المرأة على أعلى الدرجات العلمية؟ .23

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ي أن تتوقف عندها؟ ما هي الدرجة العلمية الذي تعتقد أن المرأة ينبغ .24

  الدراسات العليا-5 التعليم الجامعي،  -4 التعليم الثانوي،  -3 التعليم األساسي،  -2  ال تتعلم،  -1
 ألي مدى توافق على قرارات بعض األسر بإعطاء أولوية لتعليم الذكور على اإلناث؟  .25

    ال أوافق على اإلطالق-5ما      لحد ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

  ألى مدى توافق على أن للمرأة الحق في اختيار شريك حياتها؟ .26

   ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على أن من حق المرأة أن تخرج للعمل؟ .27

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        ق لحد ماأواف- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على إعطاء المرأة نصيبها من الميراث؟ .28

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

إذا استحالت استمرارية العالقة بين ) الخلع، الطالق، التفريق(صال ألي مدى توافق على حق المرأة في طلب االنف .29

 الزوجين؟ 

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ؟)بناء البلدغير أ(ألي مدى توافق على أن من حق المرأة إعطاء جنسيتها ألبنائها إذا كانت متزوجة من أجنبي  .30

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1
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 ألي مدى توافق على أن من الضروري المساواة في عقوبة الزنا بين الرجل والمرأة؟ .31

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ألي مدى توافق على أن من حق المرأة أن تتقدم بشكوى للقضاء في حال تعرضها للعنف الجسدي من زوجها؟ .32

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 يعية المرأة تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة؟ ألي مدى توافق على أن تعطي صوتك في انتخابات تشر .33

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 نجاب للزوجين معا؟ وافق على أن تعود مسألة تنظيم اإلألي مدى ت .34

    ال أوافق على اإلطالق-5لحد ما      ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

 ل أبيها أو زوجها فيه؟ خألي مدى توافق على حق المرأة العاملة التصرف في راتبها الشهري دون تد .35

    ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-1

  يا فألي مدى توافق على عمل المرأة؟إذا كانت األسرة مكتفية اقتصاديا وماد .36

   ال أوافق على اإلطالق-5 لحد ما     ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما--1

  ألي مدى توافق على أن يتشارك الزوج والزوجة في األعمال المنزلية؟ .37

    ال أوافق على اإلطالق-5ما      لحد ال أوافق -4  محايد-3        أوافق لحد ما- 2      أوافق تماما-

  ؟  نعم     ال"أمن اإلنسان"هل سبق لك أن قرأت أو سمعت عن مفهوم  .38

  إذا كنت قد تعرضت له من قبل، ما تصورك بشأنه؟  .39

في تقديرك هل المرأة تحصل على حقوقها العادلة في المجتمع الذي تعيش فيه؟ وإذا لم تكن تحصل على حقوقها، فما  .40

   من وجهة نظرك؟ هو العائق األهم
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  المحق الثاني
   لبناء المتغيرات )Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي 

رقم 

 السؤال

 أمن المرأة العلمي والتعليمي

) مؤشرات3/3(  

أمن المرأة 

 األسري

أمن المرأة 

 االقتصادي

أمن المرأة 

 السياسي

أمن المرأة 

 العسكري

أمن المرأة 

 القانوني

تقييم الوضع 

للمرأةالراهن 
24 
 
25 
 
26 

 و صالح حصول المرأة على التعليم. 1

  .المجتمع

  .أعلى درجة علمية للمرأة. 2

الذكور على اإلناث أولوية تعليم . 3

)inverted(         5Alpha =.8 

)5/ 4 

 )مؤشرات
Alpha 
=.87 

 
 

 

    

27 
 

29 
 

35 
 
38 

  . حق المرأة في اختيار شريك حياتها. 1

  . ل على نصيبها من الميراثحق المرأة الحصو. 2

حق المرأة في مشاركة زوجها في قرار تنظيم . 3

  . اإلنجاب

 .ةتشارك الزوجين في األعمال المنزلي. 4

)3/3 

)مؤشرات  
Alpha 
=.83 

  
 
 

 

  

36 
 

38 
 

28 

  .حق المرأة التصرف في راتبها الشهري دون تدخل أبيها أو زوجها. 1

  .ل واحتياج األسرة اقتصادياعدم الربط بين حق المرأة في العم. 2

 . حق المرأة في الخروج للعمل. 3

)2/2 

  )مؤشرات
Alpha 
=.91 

  

)4/2 

 )مؤشرات

  

23 
34 

  . تخصيص مقاعد للنساء في البرلمان. 1

 . نتخاباتالالتصويت المرأة تتمتع بالكفاءة وحسن السمعة في ا. 2

Alpha = 
.88 

)4/4 

)مؤشرات  

 

14 
 

15 

  . اركة الطوعية في أعمال عسكريةحق المرأة في المش. 1

 . مشاركة المرأة في صناعة القرار السياسي يحد من نشوب الحروب والنزعات المسلحة. 2

Alpha = 
.79 

)4/2 

)مؤشرات  
31 
 

32 
 

33 
  

30 

  . حق أبناء المرأة العربية المتزوجة من أجنبي في الحصول على جنسية الدولة. 1

  . الرجل والمرأةالمساواة في عقوبة الزنا بين . 2

  . حق المرأة في اللجوء للقضاء عند تعرضها للعنف الجسدي من زوجها. 3

 . حق المرأة في االنفصال عند استحالة استمرار العالقة الزوجية. 4

Alpha = 
.89 

19 
 

18 
  . تقييم تمتع المرأة بالحرية في اختياراتها الشخصية بصفة عامة. 1

    )inverted(ميزة لالضطهاد بسبب أنها امرأة تقييم مدى تعرض المرأة المت. 2

Note: Principal component factor analysis was used with varimax rotation 
and Kaiser Normalization. The total model predicts 78.8% of cumulative 
variance.  
Cronbach's estimate of reliability and internal consistency is reported as 
Alpha.  
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