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 *ؿصطػى راجعي

 ؿؼدؿة.8
م مظـا مباظدؼـمواٌقاضػماظيتمتظفر ماظيتمتؿشؽؾمسـماظشؾانميفمسالضؿفؿ اظصقرة
م مخاللاذنؿؾقغفا معـ ماياظقة ماجملؿؿعات ميف ماظـلاء اظؿقؼقؼاتممغؿائجمواه
مدسم،1اظدوظقةماالجؿؿاسقة مأطـر موأغفؿ ماظؽؾار معـ متدؼـا مأضؾ مسؿقعا ماظشؾان ؿامأن

ماظيت ماألجقال معـ ماظـلاء ماإلدالعقةمميؼقق ماجملؿؿعات محاظة ميف مظؽـ دؾؼؿف.
م،عـمجفةمػؿمظدراداتمصقرةمخمؿؾػة،مصاظشؾانميفمػذهماجملؿؿعاتتعطقـامػذهما
أزفرتمدرادةمطؾم.م2ػؿمأضؾمدسؿاميؼققماظـلاءجفةمأخرىمعـممومأطـرمتدؼـا
ماغغؾف ماعـ مبنيمم(4002)مNorrisمغقرؼسمومInglehartرت ماالغؿشار اظقادعة

مععطقات ماظيتماسؿؿدت ممسنعفاماظداردني مظؾؼقؿ ماظعاٌل  World Valuesاٌلح

Surveyأنممباٌؽةمعـمدؽانماظعامل،م80وماظذيممشؾم 4000مو 5995دـقاتممبنيم
طـرماحاصظةمواهماجملؿؿعاتماإلدالعقةمتؿؿقزمسـمباضلماجملؿؿعاتمباٌقاضػماأل

ازاظتمـةمعـؿؿعاتماإلدالعقـاجملػذهممنماألجقالماظشابةميفأموم،اٌلاواةماىـدرؼة
                                                                                                                                   

*
ماىزائر. ،47000 ابـمبادؼس،معلؿغاٍ،مخمؿصميفمسؾؿماالجؿؿاع،مجاععة 

ماىزائر. ،05000 اصقة،موػران،باحثمعشاركممبرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼ
مأ 1 ماألخرية ماظلـقات ماظؿيف معـ ماظعدؼد مأجرؼت ماظيت ماظقادعة ماالجؿؿاسقة مجاععةمقؼقؼات مسؾقفا ذرصت
ممواظيتموؿعمععطقاتمضكؿةمسـماٌقاضػWorld Values Survey بـ ؼلؿكمرارمعاقغانماألعرؼؽقةميفمإعقش
 4005 وعـذمدـةباٌؽةمعـمدؽانماظعاملم 80 ومشؾتقةماظؼقؿمواآلراءمحقلمخمؿؾػمجقاغبمايقاةماالجؿؿاسمو

 .4004 بدأتمتشؿؾمػذهماظؿقؼقؼاتماظؽؿقةماظعاملماظعربلموعـفاماىزائرميفمدـة
2 Guiso, L., Sapienz, P. and Zingale, L. )2003(, « People’s Opium? Religion and 

Economic Attitudes », in Journal of Monetary Economics,Vol.1, nº 50, p. 249. 
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ماٌقروثـؾقدؼـػماظؿؼـؾماٌقاضـهؿ ماظـلاءام3األجدادموماءــماآلبـةمسـة ظؽـمم.واه
سـماظيتمتؼدعفاماظدراداتماٌلققةممأنمغؿلطدمعـمعدىمدضةمػذهماظصقرةمؼـؾغلمػـا
ماٌعا ماظشؾابماظشؾان مظقاضع معطابؼؿفا موعدى ماٌلؾؿة ماجملؿؿعات ميف مظؾـلاء دؼـ

اٌغاربلموػذامؼؿطؾبماظرجقعمإزنماظدراداتماظيتمأجرؼتمسـماظشؾابميفمعـطؼؿـام
م.4عقاضػفؿماىـدرؼةومسالضةماظشؾانمباظدؼـمموصػتموربطتاٌغاربقةموطقػم

 وةبو اجلندر يف املنطؼة املغار اؾمدّقناؾشلاب، .2

ابماظققمميفماٌـطؼةماٌغاربقةموماظعاملماظعربلمسؿقعامعمذراتمساظقةماظشؾظفرمُؼ
م متؾّقـماظؿدّؼـيف معّلمطؿا ماظيت ماالجؿؿاسقة ماظؿقؼقؼات مخمؿؾػ مذؾابمذظؽ ت
ممسـدعاموم.اٌـطؼة متدؼـ معلؿقى معع مسـدغا ماظشؾاب متدؼـ معلؿقى ذؾابمغؼارن

ماأل مااظؾؾدان ماظؾققث ميف مؼظفر مطؿا ماألوربقة منوورالجؿؿاسقة ماظشؾابمبقة مأن د
5بقنيوأطـرمتدؼـامعـماظشؾانماألورماٌغاربل

مم.
طؿامؼقضحمم5980موم5960دـقاتممبنيبـاءمسؾكمغؿائجماظدراداتماالجؿؿاسقةم

مظؾؼشّؽؾمملماىدولمأدػؾف،م مباظـلؾة موشؾااظدؼـ ماٌغاربقة ماظعربقةمبميفماٌـطؼة
مم6اميفمحقاتفؿ.عفّؿجاغؾام

                                                                                                                                   
3 Inglehart, R., Norris, P. (  4002 ), Rising Tide, Gender Equality and Cultural change 

around the World, Cambridge, Cambridge University Press,  p. 68. 
صعقضمم،غلقةاظػربمGenreمباإلغؽؾقزؼةمواظذيمتؼابؾفمطؾؿةمGenderاىـدرمعصطؾحغلؿعؿؾميفمػذهماظدرادةم 4

ايققاغاتمخنصماظؾشرمبعؾارةماىـدرماظيتماهامدالظةممماهامدالظةمبققظقجقةموعشكرطةمععاظيتمطؾؿةماىـس
م ماالجؿؿاسقة مواظطؾؼة مواظؿعؾقؿ ماظلـ معـؾ معـؾفا ماجؿؿاسقة معؼقظة محقثماغفا ممواجؿؿاسقة مصػةظقسمجمرد

معـؾممواالعؿقازاتمايؼققمسؾكموايصقلماجملؿؿعميفماإلغلانمصرصمذنددمعػفقمماىـدرم.بققظقجقة عـؾف
ماظشرقميفماظؿـؿقةمسـماظعاٌلماظؾـؽمتؼرؼرماىـدرميفمتعرؼػميفمجاءمطؿامشريػاماظعرقموماظطؾؼةمواظطائػةمو

مذطرصلم4002مدـةماظصادرمإصرؼؼقامومشالماألودط متؽقن مأمان مأو مصروضاممصغـك مرنؾؼ مؼزال معا مأو مرنؾؼ فذا
جـلنيماظذطرموماألغـكمظعدؼدمعـماجملؿؿعاتم.صعقضمايدؼثمسـموجقدماجؿؿاسقةمواضؿصادؼةمبنيماظـاسميفما

خرمعمغثموتشريماٌقاضػماىـدرؼةمإزنماٌقاضػماٌؿعؾؼةمجـدرمعذطرمواآلم،وجقدمجـدرؼـماثـنيمغؿقدثمسـ
م.ومسـماىـدرماٌؼابؾأحبؼققموصرصمطؾمجـدرماظيتمؼؿؾـاػامطؾمجـدرمسـمجـدرهم

5 El Ayadi, M., Rachik, H., et Tozy, M. (2007), L`Islam au quotidien : enquête sur les 

valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Casablanca, Edition Prologues, p. 109-170. 
6 Galland, O. (2007), Sociologie de la Jeunesse, Paris, Armand Colin, p. 180. 
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  8963  ب املغاربي يف املسوح بنيؾدى اؾشلا اؾمدّقن: ؿؤذرات 8جدول 

 8982 و
أصقابم

ماظدرادة،

ماظؾؾدمواظلـة

درادةمأغدريم

م(اٌغرب)مأدم

5965
7

م

درادةمبادؽقنم

مراػرموبـ

م(اٌغرب)

5965
م8

مدرادةمبؾعربل

5979م(تقغس)
9

م

م

مدرادةمرقزي

م(اٌغرب)

5980
10 

درادةمعصطػكم

حدابم

م(اىزائر)

5984
م11

عمذراتم

ظدىمماظؿدّؼـ

ماظشؾاب

معـ %86.9

اظشؾابمؼؼقظقنم

ماظدؼـمشريمعفؿ

ضعػمعمذراتم

اظدؼـمظدىماظشؾابم

ماظرؼػل

غلؾةمضعقػةمعـم

قنمصّؾاظشؾابمُؼ

مباغؿظام

عـماظشؾابم %8

ماىاععلمؼصؾقن

 باغؿظام

عـم%18

اظشؾابماظرؼػلم

مقنصّؾُؼ

 
زفرمأنمػـاكمتطقرامحدثميفمسالضةماظشؾابمم5980دـقاتمغفاؼةممظؽـمعـذ
حقثمتزاؼدتمم4000موم5990دـقاتموادؿؿرمخاللمم،اٌـطؼةماٌغاربقةباظدؼـميفم

متظفرماظشؾابمطؿظدىمصؽةمماظؿدّؼـعلؿقىممارتػاعطؾماٌمذراتماظيتمتدلمسؾكم ا
ماظؿقؼقؼاتماالجؿؿاسقة مم5990مدـقاتماظيتمأضقؿتمبنيمذظؽ ماٌشارمم4006و و

م:اىدولمأدػؾفمإظقفاميف

                                                                                                                                   
7 Adam, A. (1962), Une enquête auprès de la jeunesse musulmane au Maroc, Aix-en-

Provence, Annales de la faculté des lettres, in Bourqia, R. (2000),(dir.), Les Jeunes et les 

valeurs religieuses, Casablanca, Edition EDDIF, p. 16. 
8 Pascon, P., Bentahar, M. (1969), « Ce que dissent 296 jeunes ruraux », BESM, nº 112-

113, janvier, in Bourqia, R., op.cit. 
9 Belarbi, A. (1984), « Les attitudes des lycéens et lycéennes envers la religion», in CERS 

(dir.), Jeunesse et changement social, Tunis, ALASRIA, p. 229. 
10 Bourqia, R, Les jeunes et les valeurs religieuses, op.cit., p. 18. 
11Kennouche, T., Haddab, M., et Khenniche, I. (1982), Les jeunes ruraux et l’école : 

mythes et réalités, Alger, Éditions du CREAD, p. 145. 
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 راداتبعض اؾد: ـسلة اؾشلاب املواظلني على اؾصالة حسب 2جدول 
 2383 و 8998 املغاربوة بني

،ماظدرادة

ماظؾؾدمواظلـة

مدرادةمراربق

م(اىزائر)

5994
م12

درادةمبقرضقةم

وآخرونم

م(اٌغرب)

5995
م13

درادةمعلققةم

مم(اٌغرب)ظؾؿدؼـم

4006
14 

 

مدرادةمعقالي

ومآخرونمماياج

(Crascم،

م،ماىزائر(وػران

4006
م15

 درادةمعرزوق

وآخرونم

(Crascم،

م،ماىزائر(وػران

4050
16

 

غلؾةمم

اظشؾابم

اٌقازؾنيم

مسؾكماظصالة

70% 27% % 2516 5618% 9414% 

ماظؿدّؼـرتػاعمعلؿقىماتؾنيموإزنمجاغبموجقدمأدظةمعؿقاترةمعـمسدةمدراداتم
ماظـؿاغقمظدىماظشؾابماٌغاربل ماظلؾعقـقاتمو مباظشؾابميف معؼارغة نمصنماتـقاظققم

الممصكراؤػؿىـدرؼةمذؾابماظققممؼظفرونمعقاضػماحاصظةمصقؿامرنصماظعالضاتما
وػذامأعرمجدؼدمعؼارغةمم،تشفعمسؾكمعشارطةمعؿلاوؼةمظؾـلاءمواظرجالميفماجملؿؿع

ماظلؿقـ حقثمطاغتمتلقدمغظرةمظقرباظقةمعلاواتقةمظدىمم،اتقاتمواظلؾعقـقبػكرة
م ماىـدرؼة. ماظعالضات مرنص مصقؿا معقاضػاظشؾان مممتّقزت ميف ماظلؿقـقاتاظشؾان

م مسصرؼة معلاواتقة مأدممةواضقبؿقجفات مأغدري متعؾري مػذهمم17حلب ظؽـ
تقجفاتمععادؼةميؼققماظـلاءميفممضدمتراجعتماظققمموبرزتماظؿقجفاتماظؾقرباظقة

متظفرم أوداطماظشؾابمتعارضماالخؿالطمبنيماىـلنيموتمؼدمتعددماظزوجاتمطؿا
م مبداؼة معـذ ماظشؾاب معلت ماظيت ماٌلقح مخمؿؾػ مذظؽماظؿلعقـقات مؼقضح طؿا

ماىدولمأدػؾف:

                                                                                                                                   
12 Rarrbo, K. (1995), L’Algérie et sa jeunesse, Paris, l’Harmattan, p. 122-123. 
13 Bourquia,R., op.cit., p. 44. (dir.).  
14 El Ayadi, M., Rachik, H., et Tozy. M., op.cit.,  p. 113. 

تؼرؼرمغفائلمٌشروعمحبثمم(،4006.م)صطػكجماػدي،معمساعر،مع.،م،.صطػكعم،راجعلم،عرادم،عقاليماياج15 
 قةمواظـؼاصقة.،معرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسوػرانم،سـماظشؾابمواظؼقؿميفموػران

م،وػران شريمعـشقرة،معقداغقةم،مغؿائجمدرادةطظاػرةمجقؾقةماظؿدّؼـم(، 4050)م،ومآخرونم،ؿدعرزوق،ماحم16 
 ..االجؿؿاسقةمواظـؼاصقةمغـروبقظقجقااألعرطزماظؾقثميفم

17 Bourquia, R., op. cit., p. 15. 
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 2383و  8963 بني نياملواؼف اجلندرقة ؾلشلان املغاربو تطور :0جدول 

درادةمماظدرادة
دممأغدريمأ

م(اٌغرب)
5965

م18

درادةم
راربقم
م(اىزائر)

5994
م19

درادةمبقرضقةم
وآخرونم

اظدارم)
،مءاظؾقضا
اٌغرب(م

5995
م20

ماظؿدّؼـعلحم
م(اٌغرب)

م21م4006

درادةمعقاليم
وماياجم
مآخرون،

(Crascم،

م،ماىزائر(وػران

4006
22 

درادةم
عرزوقم
وآخرونم

(Crascم،

،موػران

اىزائر(م

4050
م23

ذؾابم
ععارضقنم
ظالخؿالطم
ميفماظؿعؾقؿ

- 32 % 28,7 % 8,22 % 4,69 % 2,53 % 

منعمؼدو
ؿعددمظ

ماظزوجات

1 % - 7,21 % 9,36 % - 2,23 % 

مٌقاضػماظشؾابم ماظؽؾرية ماظقصػقة مأػؿقؿفا مرشؿ مأساله ماظدراداتماٌذطقرة ظؽـ
ـمظـامرؾقعةمسالضةمتدؼـماظشؾابمبؿؾؽمأغفامالمتؾّقماىـدرؼةمإاّلمـقةمواٌغاربلماظدؼ

م مدقاء مباٌقاضػماىـدرؼة ماألعر مشريػؿاتعّؾؼ مأو ماالخؿالط ماظزوجاتمأو عـممؿعدد
طقػمػذهماظدراداتمغؿائجمالمغعرفمعـمماهذا.مقاضػماٌعارضةمظؾؿلاوةماىـدرؼةاٌ

معلؿقىمؿدغلظػؾمم،موؿقىمتدؼـفؿلمباحملاصظةمظؾشؾابماىـدرؼةمماٌقاضػمترتؾط
م؟.ماظشؾاغلماظؿدّؼـمسالضةمبارتػاعمعلؿقىتلؼقدمحؼققماٌرأةم
اسؿؿدتمسؾكمععطقاتمعلققةموادؿكدعتمودائؾمم،أخرىمدرادةبقـتمظـام

معؿؼدعةميفمهاظقؾفا معقاضػماظشؾابمعـمم،إحصائقة ماظيتمهدد اظعقاعؾماظػردؼة
ماٌرأة ممحؼقق متلؾراىزائريف معارك مصدرادة معـمموم،(4002)مTesslerم. اغطالضا

م مظؾؼقؿ ماظعاٌل ماٌلح ممWVSععطقات مربقع ميف ماىزائر وعلحمم4004اظذيممشؾ
متقصؾتم،ؾقنمسقـةمممـؾةمظؾفزائرؼنياعرأةمميـم650صردامعـفؿمم5484عقاضػموآراءم
عـممأطـرػؿمذويماٌلؿقىماظـاغقيممصؽة)وظقسماظشؾاب(موماظـلاءمومإزنمأنماظؽؾار

                                                                                                                                   
18 Idem., p. 14-15. 
19 Rarrbo, K., op. cit., p. 122-123. 
20 Bourquia, R., op. cit., p. 73 et p. 205. 
21 El Ayadi, M., Rachik, H., et Tozy, M.op. cit., p. 80 et 127. 

 .عصدرمدابؼم،آخرونومم.رادعم،عقاليماياج 22
م.عصدرمدابؼم،مومآخرونم.قؿدعرزوق،ممم23 
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ماظـلمؼدسؿ موأزفرمحؼقق ماىزائر. ميف ماظلقادقة مواٌشارطة ماظعاظل ماظؿعؾقؿ ميف اء
متؼؾم ماظذؼـ مو مثاغقيموجاععل معلؿقى مظدؼفؿ ماظذؼـ ماظشؾان مأن ماظعاعؾل اظؿقؾقؾ

مم05أسؿارػؿمسـم مباٌؽة06عؾقؿقةمواظلقادقةمبـلؾةماظؿدـةمؼدسؿقنمحؼققماظـلاء
ماٌ مذوي معـ ماظؽؾار مظدى مايؼقق ماهذه ماظؿلؼقد مغلؾة مترتػع ماظـاغقيمبقـؿا لؿقى

رشؿمأغفامطشػتمسـم و تلؾرظؽـمدرادةمم.24باٌؽةم54واىاععلمحقثمتصؾمإزنم
مأّغقاًصائصماظدمي مإال مبنيماىـدرؼـ ماٌلاواة مظؾػؽاتماظيتمتدسؿ مملمشراصقة فا
ماٌقاضػماىـدرؼةمظدىماىزائرؼني،مإذمملبماظؿدّؼـمسالضةمارتؾاطتؽشػمظـامسـم

م مإغؿؿؽـ مععرصة معـ مضععـال مطان من ماىـدرؼة ماٌلاواة متلؼقد مبارتػاعمػ عرتؾطا
مماظؿدّؼـميفماىزائر.معلؿقى

 وفرانؿدقنة ،اؾشلاب واملواؼف اجلندرقة يف  اؾمدّقن.0

اٌغاربلمصقؿامرنصماظشؾابممسـمعقاضػظدراداتماظلابؼةماحدودمماغطالضامعـ
ضةمساليفمؾؾقثمظماياظقةدرادةماظمجاءتمػذهمؼةاىـدراٌقاضػمومماظؿدّؼـسالضةم
م مماظؿدّؼـعلؿقى ميؼقق متلؼقدػؿ ممبلؿقى ماظشؾاب ميفماالضؿصادؼةماٌرأةظدى

حقثممعدؼـةموػران،معـمسقـةمممـؾةمظشؾابماجملؿؿعماىزائريماظققممعـمخالل
ـميفمعدؼـةموػرانمطقػمؼـظرماظشؾابماٌؿدّؼم:دؽؾةماظؿاظقةاإلجابةمسـماألمهاول

ماٌلاواةممبلؿقىمدسؿماظؿدّؼـؼرتؾطممطقػومم؟يؼققماٌرأةميفماٌشارطةماالضؿصادؼةم
ػـاكمصروقمداظةمبنيمم؟مػؾاالضؿصادؼةمبنيماىـلنيمظدىماظشؾابميفمػذهماٌدؼـة

مو ماىاععقني موبني مواإلغاث ماٌلاواةم اظذطقر مدسؿ معلؿقى ميف ماىاععقني شري
م ماىـلني مبني ماظدراداتممظدىاالضؿصادؼة مضقء مسؾك مو موػران؟ معدؼـة ذؾاب

مف:اظلابؼةمتقّضعـامأغ
م5 مارتػع. ممطؾؿا ماظشؾابماظؿدّؼـعلؿقى ماخنػضممظدى متلؼقدػؿعطؾؿا ملؿقى

مظؾؿشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأة.
ماالضؿصادؼةمظؾؿرأةمعـماظذطقر.مؿشارطةتلؼقدامظؾأطـرماإلغاثم.م4
.مطؾؿامارتػعماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظؾشؾابمطؾؿامارتػعمعلؿقىمتلؼقدػؿمظؾؿشارطةم0

ماالضؿصادؼةمظؾؿرأة.

                                                                                                                                   
24 Tessler, M. )2004(, « The View from the Street: The Attitudes and Values of Ordinary 

Algerian », in the Journal of North African Studies, Vol. 9, n° 2,  p. 187, 192 et 195. 
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 املعطوات ج واملنه 8.0

  اؾعونة 8.8.0

مذؾاغلمهؼقؼماجؿؿاسلاٌعطقاتماظيتممتمسنعفاميفمإرارممإزنماظدرادةمتلؿـد
عـمماصردم500مشؾمسقـةمممـؾةمظؾشؾابمعؿؽقغةمعـمم4000جرىميفمذفرمدؼلؿربم

م موم00-58صؽة موػران، مبؾؾدؼة مضارـني ماالحؿؿاظقةمممّت دـة ماٌعاؼـة اسؿؿاد
اظـظاعقة،محقثمضلؿتممطاغتماظعقـةمعـمغقعماظعقـة وم)اظعشقائقة(مطـؿطمظؾؿعاؼـة

موػران ممبؾدؼة موم40إزن م عؼارعة ماظعدد مطؾمم45حدد ميف ماٌؾققثني مسدد ظقشؿؾ
مو مو عؼارعة ماظذطقر مسدد ماخؿقار مايصصميف مغظام ماسؿؿاد مو مت صؽاتم اإلغاث

ععمتقزؼعماىـسمواظلـميفماإلحصاءممذظؽمؼؿـادبمحؿكعؼارعةماألسؿارميفمطؾم
م5998.25اظلؽـمظلـةممظؾلؽانمواظعامم

 ماملنهج 2.8.0

مومتؼقس مظؾؿرأة ماالضؿصادؼة ماٌشارطة ماظيتممّت عؿغرياتماظدرادةمعلؿقىمتلؼقد
غؼطةمظؼقاسمعلؿقىمتلؼقدمم500سنعفاميفمعؿغريمجدؼدمسؾكمذؽؾمدؾؿمعؿؽقنمعـم

دىمظم26اظػرديماظؿدّؼـعؿغرياتمتؼقسم اٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةم)اٌؿغريماظؿابع(مو
شراصقةمظؾؿؾققثنيم)ماظلـ،مقدمي-اظشؾابمإضاصةمإزنمعؿغرياتماًصائصماظلقدقق

سالضةماالرتؾاطممادؿكدعـامهؾقؾماالرتؾاطمظؼقاسمذدةموماىـدر،ماظؿعؾقؿ،...(مو

                                                                                                                                   

ععطقاتماٌلحممتمسنعفامعـمضؾؾماحؼؼنيمهتمإذرافمخرباءمعـماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمبقػرانم25 
األدؿاذمعقاليماياجم"اظشؾابماىزائريمبنيماظؿفؿقشمواإلدعاج"مهثمإذرافم حبثذظؽميفمإرارمعشروعممو

ماظربغاعجماظقرينمظؾؾققثمعرادمو عرطزماألحباثميفمذرفمسؾقفماظذيمأم،اجملؿؿعماظلؽانموم،ذظؽميفمإرار
مظؾؾقثأغظرموضائعماألؼامماظعؾؿقةمظعرضمغؿائجماظؾقثمظؾربغاعجماظقرينمم.ـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقةاألغ

 م.05ص.مم،4006م،CRASC-ANDRUعـشقراتمم،،ماىزائر"اجملؿؿعم"اظلؽانمو
ػؿقةمماظدؼـ.ممتماخؿقارماألاٌعقاريميفميفمػذهماظدرادةمباظكرطقزمسؾكماظؾعدماظشكصلموماظؿدّؼـمتمتعرؼػم 26

طقػمؼعربمسـماظؿزاعفمباٌعاؼريماظدؼـقةمماالجؿؿاسقةموماظػردؼةماظيتمميـقفاماظػردمظؾدؼـميفمحقاتفماظشكصقةمو
ماخؿريماظؿدّؼـمعـمخاللماظلؾقكمطؿمذراتمظؼقاسمبعدي ماظدرادة. ماظدؼـميفمايقاةمميفمػذه علؿقىمأػؿقة

أػؿقةماظدؼـميفمايقاةمواظراحةماظـػلقةماظيتمميـقفاماظدؼـمظؾشابمؼةميفمجاغؾفاماظـػللمواظعائؾلم)اظػرد
عـممةمظؾشابمواظؾعدماظشكصلمظؾدؼـمباظـلؾػلمعمذراتمتؼقسموزنمم(موأػؿقؿفميفماخؿقارماظشرؼؽماظزوجلمو
م ماخؿقثؿ م)ار ماالضؿصادؼة مباٌعاؼري ميفماالظؿزام ماٌعقاري ماظؾعد مطؿمذراتمتؼقسموزن ماظربا( مهرؼؿ ضاسدة

اظشؾاغلميفمتلثريهمسؾكماٌقاضػمعـماٌشارطةمماظؿدّؼـصؾحمظؼقاسمؼاٌعقاريممطالماىاغؾنيماظشكصلموموماظؿدّؼـ
 .االضؿصادؼةمظؾـلاء
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معؿغرياتم موموماظؿدّؼـبني مظؾـلاء ماالضؿصادؼة ماٌشارطة اٌؿغرياتممعؿغرياتمدسؿ
مسؾكمععاعؾمدؾريعان.مذظؽمباالسؿؿادمشراصقةماظػردؼةموقاظدمي

  ـمائج اؾدرادة 2.0

 عونةاؾ خصائص 8.2.0

ـةماظدرادةمحقثمؼظفرمأنمعؿقدطمدػؾفماًصائصماظػردؼةمظعقؼؾنيماىدولمأ
أنمثؾثماظعقـةماهؿم غاثمؼشؽؾـمغصػماظعقـةموأنماإل دـةموم42.2سؿارمبؾغماأل

مسزابمو ومعلؿقىمجاععل معـماظـؾثمؼعؿؾقنميفممأشؾؾقؿفؿ ضطاعمسازباتموأطـر
مضعقػة مغلؾة موايرفمو مذرطاؤبم52.2)ماظؿفارة ماٌؿزوجقن ماظشؾان معـ ػؿماٌؽة(

م.ؼعؿؾقناظزواجققنم

م: املمغريات اؾدميغراػوة يف اؾعونة4جدول 

ععدلمماٌؿغري
ماظعؿر

م)ة(اظزوجمؼعؿؾقنماىاععققنمغاثماإلم
مؼعؿؾ

ظدؼفؿمماظعزاب
مأرػال

وارم
موحرصققن

م42.2ماظـلؾةم

مدـة

م%08.0م%8.58م%75.2م%52.2م%25.6م%47.4م55.6%

 مذلاب ذو ؿوول جندرقة تؼلودقة 2.2.0

مو ماحاصظ ماواه موجقد ماظدرادة مغؿائج معقاضػممأزفرت مسؾك مشاظب تؼؾقدي
مو ماظقػراغل ماظيتمماظشؾاب ماظعؾارات مسؾك مساظقة مبـلب ماٌقاصؼة مخالل معـ ذظؽ

وارماٌرأةمدأواهمااظيتمطاغتمتقحلممبقاضػمتؼؾقدؼةم وم،ضدعتماهؿميفماالدؿؿارة
اظزوجممومتشفعماٌرأةمسؾكمإسطاءمأوظقؼةمٌلموظقةمرساؼةماظؾقتموم،اجملؿؿعيفم
خارجماظؾقتمطعاملمظؾرجؾمومتصقرمأنم رماظؾقتمطعاملمظؾؿرأةموتصّق وم،األرػال و

مو اظعؿؾمظقسمعـمحاجاتمو مايلابلم عؿطؾؾاتماٌرأة. ميفماٌؿقدط اغعؽسمػذا
غؼطةمم08لاواةماالضؿصادؼةماىـدرؼةمحقثمبؾغماظذيمحؼؼفمأصرادماظعقـةميفمدؾؿماٌ

ػقمؼدلمسؾكمضعػم غؼطةموم500يفمدؾؿماٌلاواةماىـدرؼةماالضؿصادؼةماٌؽقنمعـم
م.(5اىدولم)مداخؾماظعقـةماٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةيفمتلؼقدم
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ؿمودط ـؼاط دلم املساواة  و املواؼف ؿن املشارؽة االؼمصادقة ؾلمرأة :5جدول 
 قةاالؼمصاد

)ؿمػؼون وؿمػؼون  املؤقدون

 متاؿا(

 اؾعلارات

 طاغتمأعفمتعؿؾمإذاؼعاغلماظطػؾميفمدـماظؿؿدرسم % 79,6

م% 79,2 معـماٌرأةمأطـرٌامتؽقنماظقزائػمضؾقؾةمؼؽقنمظؾرجؾمايؼميفماظعؿؾم

م% 71,5 مترشبمصقفماظـلاءمصعالمػقمايصقلمسؾكمبقتموأرػالمعا

ؽقثميفماظؾقتمظؾؿ % 60,2 ًروجمماظرضكرأةمغػسمميـحمٌا سـماظذاتماظذيمميـقفما
 ظؾعؿؾ

ـةميفمماألم % 41,2 ٌاط ٌرأةما ؾما ـؾفامـع ـمأنمتؽقنماهامسالضاتمداصؽةمععمأرػااهامع اظعاعؾةمميؽ

 اظؾقت

ـمدؾؿمعؿؽقنمـعم08 م500مغؼطةمع

مغؼطة

معؿقدطمغؼاطمدؾؿماٌلاواةماالضؿصادؼةمبنيماىـدرؼـميفماظعقـةمم

 اؾمدّقنوى عال ؿن ذلاب ذوو ؿسم 0.2.0

م مذواظأزفرت مصؼط مظقلقا ماظشؾان مأن مرنصمميـؿائج مصقؿا متؼؾقدؼة تقجفات
ظؽـفؿمطذظؽمذوومسالضةمضقؼةمباظدؼـ.مصاظدؼـمضقؿةمػاعةمجدام اظعالضاتماىـدرؼةمو

ألشؾؾقةمداحؼةمعـفؿموؼشؽؾماظدؼـمباظـلؾةمألشؾؾقةمطؾريةمعـفؿمعصدرمضقةموراحةم
ماظش ماخؿقار ميف معفؿ مػق مو موغػلقة ماظزواجل. م رؼؽ ماظدؼـ معقاضػفؿمؼمثر سؾك

متؿـاصكماالضؿصادؼةمحقثمؼرىمأ مأنماظؾـقكمواًدعاتماٌاظقةماظيتمتؼدعفا شؾؾفؿ
مإدالعقةمظؾؾـقكماظيتمتلؿلمغػلفامبـقكمدنابقةؼـظرونمبن اإلدالعقةموععماظشرؼعةم

م.(6م)اىدولمرضؿ

 ؾدى اؾشلاب املسمجوب اؾمدّقن: ؿؤذرات 6جدول 

 مذراتاٌ غلبمعؽقؼة
 اظدؼـمعفؿمجداميفمحقاتفؿ % 93,2
 اظدؼـمميـقفؿماظؼقةمواظراحة % 93,2
م% 89,8 متؼادؿماظؼـاساتماظدؼـقةمعفؿمظـفاحماظزواج
 اظػقائدماظؾـؽقةماحرعةميفماإلدالممهرميامعطؾؼام % 62,8
  لاتمهكرمماظشرؼعةماإلدالعقةاظؾـقكماإلدالعقةمعمّد % 64,4

م
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ممشارؽة االؼمصادقة ؾلمرأةاملو اؾمدّقن 4.2.0

طؿامتظفرمم،مبقاضػماظشؾابمعـماٌشارطةماالضؿصادؼةماظؿدّؼـٌامغربطمعمذراتم
مععاعؾم مخالل معـ ماالرتؾاط مهؾقؾ مبقادطة ماىـدرؼة ماٌلاواة مدؾؿ مغؼاط يف

ػذامؼعينممغؼاطماظلؾؿمدؾؾقةمو وماظؿدّؼـندمأنماظعالضةمبنيمعمذراتمم،دؾريعان
،مػذاماظؿدّؼـاٌلاواةماىـدرؼةمتـكػضمبارتػاعمعمذراتمبؽؾموضقحمأنمغؼاطمدؾؿم
مـاميفماظعقـة.واهماٌرأةمؼدسؿفاماظشؾانماألطـرمتدّؼاؼعينمأنماٌقاضػماظؿؼؾقدؼةم

م.(7اغظرماىدول)

 دلم املساواة اجلندرقة و اؾمدّقن:عالؼات االرتلاط بني ؿؤذرات 7جدول 

اظؾـقكم

اإلدالعقةم

عمدلاتم

مهكرمماظشرؼعة

دماظؾـؽقةماظػقائ

صقائدمربقؼةم

احرعةميفم

 اإلدالم

اظدؼـمعصدرم

 ضقةموراحة

تؼادؿماظؼـاساتم

اظدؼـقةمبنيم

اظزوجنيمعفؿم

 ظـفاحماظزواج

اظدؼـمضقؿةم

عفؿةمجداميفم

 ايقاة

ماظؿدّؼـعمذراتم

 

-0,078* 

0,041 

500 

-0,181** 

0,01 

500 

 

-0,078* 

0,043 

484 

 

-0,081* 

0,036 

497 

-0,043 

0,172 

496 

لاواةمدؾؿماٌ

مةاىـدرؼ

مدؾريعانممععاعؾ

معلؿقىماظدالظة

ماظعددم

 

م ػلميفماواهمواحد.مو 0.05اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىمم**

م.ػلميفماواهمواحدموم0.05اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىم *

 و دعم ؿشارؽة اؾنساء يف االؼمصاداجلندر واؾمعلوم اؾعاؾي  اؾسن و  5.2.0

اىـدرؼةماظؿؼؾقدؼةمعرتؾطةمباظشؾابماٌؿدؼـمأزفرمهؾقؾماالرتؾاطمأنماٌقاضػم
م ميف م)و مظؾـلاءمم(8اىدول ماالضؿصادؼة مظؾؿشارطة ماٌقاضػماٌمؼدة مأن مؼظفر أدػؾف

م:أدػؾفمعاؼؾلمعرتؾطةمباإلغاثموبذويماٌلؿقىماىاععلمحقثمؼظفرماىدول
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غراػوة ودلم املساواة و: عالؼات االرتلاط بني املمغريات اؾدمي8جدول 
 اجلندرقة

ظدؼفؿم

 أرػال

شريم

 عزاباظ

مأصقاب

اٌفـم

 اظؿؼؾقدؼة

اظذؼـم

 ؼعؿؾقن

عـماهؿم

ؿقىماٌل

 اىاععل

ععاعالتم اظلـم اظذطقر

 دؾريعان

38382* 

0.000 

01006- 

01079 

01066 

0.070 

0.052 

0.555 

38224** 

01005 

 -0.163** 

 0,001 

-3,087* 

0.046 

 

دؾؿمم

ماٌلاواة

 اىـدرؼة

م .ػلميفماواهمواحدموم0,01.اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقى **

م.ػلميفماواهمواحدمو 0,05اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىم *

.ماظذطقرمظدؼفؿمغؼاطمأضعػميفمدؾؿماٌلاواةم،مصؽؾؿامطانماظشكصمذابامعـم5
مظؾؿقاضػم متلؼقدا موأطـر ماالضؿصادؼة ماٌرأة ميؼقق مدسؿا مأضؾ مطان مطؾؿا ماظذطقر صؽة

م مبنيااظؿؼؾقدؼةماحملاصظة ماٌلاواة مؼعينمأنماإلغاثمأطـرم اىـدرؼـ،مومواه ػذا
ماظذطقر.معـدسؿاميؼقضفـماالضؿصادؼةم

مأطـرم4 مؼدسؿ مطان مذويماٌلؿقىماىاععل معـ ماظشابة ماظشابمأو مطان مطؾؿا .
مديمإزنمـقدؼةماظيتمتـعشارطةماٌرأةميفماالضؿصادمومطانمأطـرمععارضةمظألصؽارماظؿؼؾ

مدؼة.مفؿقشمومإضصاءماظـلاءمعـماٌشارطةماالضؿصاـت
اظذؼـمظدؼفؿمأرػالمػؿمأطـرمتلؼقدامٌشارطةماٌرأةممومواٌؿزوجاتم.ماٌؿزوجقن0

 .يفمدققماظعؿؾمعـماظذؼـمظقسمظدؼفؿمأرػال

مؿناؼشة  0.0

م ماظيت ماظـؿائج موجقدإتقصؾت مسؾك متدل ماظدرادة مػذه مضعقػمتلؼقدمظقفا
موظؾ مو ؿلاواةماىـدرؼةمظدىماظشؾابمسؿقعا شريماىاععقنيمهدؼدام ظدىماظذطقر

ممدؾؼمو متقصؾتمإظقفا متلؾرأن مTessler)مدرادة اٌلحمماظيتماسؿؿدتمععطقات(
ميفم ماظذيممشؾماىزائر اظـلاءممإزنمأنمدرادؿفمتقصؾتحقثمم4004اظعاٌلمظؾؼقؿ

م ماظرجال،موأطـرمدسؿا معـ ماظـلاء ماٌرأةم يؼقق مظؼضاؼا مدسؿا مأطـر ماظلـ طؾار
مو ماظشؾاب، ماظمعـ ماٌلؿقى معلؿقىمؿعؾقؿلؼزؼد ماظـلاءمعـ محؼقق يفممتلؼقد

م.27اىزائر

                                                                                                                                   
27 Tessler. M., op.cit., p. 193. 
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م ماظؿقجفاتماظؿؼؾقدؼة مشريماىاععقنيميفماو ماظذطقر ماظشؾان مظدى ماظـلاء واه
متعؽسماظؿقجفاتماىـدرؼة اظلعقدؼةم ظدىماظشؾابميفمعصرمومغػلفامسقـؿـا

امشريماىاععقنيميفمػذهماظؾؾدانماظعربقةمميقؾقنمسؿقع األردن.مصاظشؾانماظذطقرمو و
اظدرادةماظيتمأسدػامعـصقرمإزنماٌقاضػماٌضادةميؼققماظـلاءمحقثمبقـتمغؿائجم

اظذيمعسم  World Values Survey(مسؾكمأداسماٌلحماظعاٌلمظؾؼقؿم4006ععدلم)
صرمــمعـةمعـقـاتمممـؾـؾمسـاظذيممشموم4000موم4005ـقاتمـيفمدماظعاملماظعربل

م موو ماٌؿعؾؿنيمتعؾقؿام،اظلعقدؼة األردن مؼعارضقنممأن مأغفؿ معـماحملؿؿؾ جاععقا
مو ماظزوجات مو تعدد ماظزوجات متعدد مبؼقة مؼعارضـ ماظـلاء مظؾرجالم أن اًضقع

م.28اظؽفقلمؼؿشابفقنميفمعقاضػفؿمعـماٌرأة عؼارغةمباظذطقرميفمحنيماظشؾابمو
محقثم و معـ معصر ميف ماظشؾان مؼشؾفقن ماىزائر ميف ماظشؾابماظذطقر مأن ؼظفر

اٌراػؼنيممأنم4000دـةمميفمعصرمأجرؼتتمدرادةمحقثمبقـماٌقاضػماىـدرؼة،
م) ماٌصرؼني ماظشؾان مم59م-50صؽة متؼؾقدؼة معقاضػ مذنؿؾقن ضقعمًمعمؼدةدـة(
يفمعشارطةماظزوجةمسدمممعشارطةماظزوجميفماظعؿؾماٌـزظلموسدمم اظزوجةمظزوجفامو

ماظعائؾقة ماٌقزاغقة مبؿلقري ماٌؿعؾؼة معؼ وماظؼرارات ماٌصرؼذظؽ مباٌراػؼات اتمارغة
م.29متقؾمعقاضػفـمحنقماٌلاواةمبنيماىـدرؼـماظؾقاتل

ظقسمػقماظعاعؾمايادؿميفماٌقاضػماىـدرؼةمماظؿدّؼـ،ؼظفرمأنمموميفماألخري
مبرػـتمسؾكمذظؽما ماظدورمايادؿمطؿا واهماظـلاءمبؼدرمعامػلماظذطقرةماظيتماها

م) مجدؼدة مم30(4050درادة مأثر ماىـدماظؿدّؼـحبـت ماظـزسة مسؾك رؼةماإلدالعل
اٌلاواتقةمظدىماظشؾابماٌصريمواظلعقديماغطالضامعـمععطقاتمعلققةممتمسنعفام

م45موم58اظلعقدؼةمتكراوحمأسؿارػؿمبنيم علؾؿنيميفمعصرمومامشؾتمذؾاغم4005يفم
ماظلعقدؼنيإزنمماظدرادةمتقصؾتمدـة. مو ماظذؼـمأنماظشؾانماظذطقرماٌصرؼنيمعـفؿ

ميفماٌلفدمومذنؿؾقنمضـاسات إزنمعقاضػمشريممميقؾقنمضقؼةمدؼـقةمؼمدونماظصالة

                                                                                                                                   
28 Moaddel, M. (2007), « The Saudi Public Speakers: Religion, Gender and Politics », in 

Moaddel, M. (dir.), Values and Perceptions of the Islamic and Middle Eastern Public, 

New York, Palgrave Macmillan, p. 214-230. 
29 Mensch, B., S., et al. (2003), « Gender-role attitudes among Egyptian Adolescents », in 

Studies In Family Planning, Vol 1,nº 34, p. 15. 
مأغظر: 30

Kucinskas, J. (2010), « A Research Note on Islam and Gender Egalitarianism: An 

Examination of Egyptian and Saudi Arabian Youth Attitudes », in Journal for The 

Scientific Study of Religion, Vol 4, nº 49. 
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م ماظـلاءاعلاواتقة متمباظعؽس وم،واه ماظؾقاتل ماٌصرؼات ماظشابات عؿربنممتقؾ
مبنيماىـدرؼـ مظؾؿلاواة معقاضػمعمؼدة مإزن معؿدؼـات متدلم31أغػلفـ ماظـؿائج .ػذه

سؾكمأنماظـلاءماظشاباتميفماظعاملماظعربلمهصؾـمسؾكمعؽادبمأصرزتفاماظؿـؿقةم
اظؿقؽؿميفماالنابمممامسززمعؽاغةماٌرأةم دخقلمدققماظعؿؾمو قؿموأػؿفاماظؿعؾ و

مو ماظقضتم يفماجملؿؿع ماٌؽؿلؾاتميف مامفذاتطاغتمػذه مبـقة مزسزع اهقؿـةمساعال
ماظشاباتمذويممػقمعا وم،دالعقةاظذطقرؼةميفماجملؿؿعاتماإل جعؾمعقاضػماظـلاء

ماالضؿصادؼ مظؾؿشارطة متشفقعا ماٌؿدؼـاتمأطـر ماظشؾانماٌلؿقىماظعاظل معـ مظؾؿرأة ة
م.اٌؿدؼـنيماظذطقر

 خامتة .4

شاباتميفمػقمحالماظموػرانمطؿامبؾدؼةمذاباتمأّنمػذهماظدرادةمعـمغلؿكؾص
ـّ اظعدؼدمعـمبؾدانماٌشرقمو عؼارغةممؼةاىـدرتلؼقدامظؾؿلاواةمأطـرماظققممماٌغربمػ

اظـؿقفةممػذهدلمتموباظذطقرموأطـرمتشؾعاموماضؿـاسامبدسؿمحؼققماظـلاءماالضؿصادؼة.م
عةمػـمأطـرمرصضامظؾؿػلرياتماٌؼّداظققمميفماىزائرمسؾكمأنماظـلاءماظشاباتم

اظيتممتؿازمباظـزسةماظذطقرؼةموماالضصائقةممؽاغةماٌرأةميفماإلدالممواٌـؿشرةمحقلمع و
ػـماظققممأطـرمادؿعداداماٌغاربقةممصانماظشاباتميفماٌـطؼةظؾـلاء.ميفماٌؼابؾ،م

معؿلاوؼةمسؿمتػلرياتماظـصقصماإلدالعقةماظيتمتمّؼد ظؿؼؾؾموعقالم و دمحؼقضا
مجلدتفمجمؿقسةمعـمدالعلماٌمؼدميؼققماٌرأةاظؿػلريماإل.مػذاماظرجال ظؾـلاءمو
ؼؿؿلؽقنممباحـقن باحـاتموؼؼقدػاميفماظغاظبممصؽرؼةاظيتمضادتفامحرطةماىفقدم

ماإلدالعقة ممبااهقؼة مجفة ماٌقروثم وعـ مضراءة مإسادة ميف عـمماإلدالعلدنؿفدون
مأخري ممجفة مغؼدؼة متمؼدمبطرؼؼة ماظيت ماظدؼـقة ماظؿػلريات مسـ ماظشرسقة ظـزع
ظطقػةم طؿاباتمصارؿةماٌرغقللمو.متشؽؾمـلاءظؾماٌؽاغةماظدوغقة ومةاظذطقرؼمااهقؿـة
مراظيب وم32األخضر ماالوؾأعـم33احؿد ميفمػذا مبارزة ماظذيمدالعلاإلاظـلقيمماهة

                                                                                                                                   
31 Kucinskas, J. op.cit., (p. 761-770. 

م.525ص.مم،دراسمظؾـشرم،متقغس،اعرأةماإلسناع ،) 4005. (.طقػةظماألخضر، 32
 م:موماغظرمأؼضا

Lakdar, L. )2005(, « Monothéisme et histoire des femmes: Quelles demarches », in 

Haddad, M (dir.), Dialoguer avec autrui, se questioner sur soi-même : Islam et 

Christianisme ; Education et Progrès, Tunis, Konrad Adenaeur Stiftung, p. 137  
 .555. ص، تقغس،مدراسمظؾـشرم،اإلدالمموهدؼاتماٌعاصرةماظقدط:أعةمم(،5996)م.ؿداحماظطاظيب،م33
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مظؾمؼلعك مإعؽاغقة مػـاك مإلثؾاتمأن موهؼقؼ ماظـلاء محؼقق مسـ مبنيماظدصاع عداظة
م.اإلدالممداخؾمعـماىـدرؼـ

 باؾلغة اؾعربوة املراجع

 .دراسمظؾـشرم،متقغس،اعرأةماإلسناع (،4005)م.طقػةظماألخضر،

م.تقغس،مدراسمظؾـشرم،ؿقدؼاتماٌعاصرةاظم:ماإلدالممومأعةماظقدطم(،5996)م.ؿداحماظطاظيب،

ثميفماظؾقمعرطز، «ماظشؾابماىزائريمبنيماظؿفؿقشمواإلدعاجم» ،(4006) ومأخرونم.رادعم،عقاليماياج

اظـؼاصقة،ماظقطاظةماظقرـقةمظؿـؿقةماظؾقثماىاععل،موضائعماألؼامماظعؾؿقةمظعرضمماالجؿؿاسقةموماألغـروبقظقجقا

مظؾفث،غؿا ماظقرين مظؾربغاعج ماظؾقث مو" ئج ماىزائر،ؿؿعاجمل اظلؽان -CRASCمعـشقرات "،

ANDRU.م

تؼرؼرمغفائلمٌشروعمحبثمسـمم،(4006) .صطػك.،مجماػدي،معساعر،مع.،مصطػكعراجعل،م.،مراداج،مععقاليماي

ؼاصقةمعرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموم،وػرانمشريمعـشقر،م،اظشؾابمواظؼقؿميفموػران م.اـظ

،معرطزموػران،مشقرة،مغؿائجمدرادةمعقداغقةمشريمعـاظؿدّؼـمطظاػرةمجقؾقةم،(4050)مخرون.مومآؿداحمعرزوق،

م.اظـؼاصقةماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمو
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