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*

.8ؿؼدؿة

تظفرمظـاماظصقرةماظيتمتؿشؽؾمسـماظشؾانميفمسالضؿفؿمباظدؼـمواٌقاضػماظيتم
ذنؿؾقغفا ماواه ماظـلاء ميف ماجملؿؿعات ماياظقة معـ مخالل مغؿائج ماظؿقؼقؼاتم
االجؿؿاسقة ماظدوظقة ،1مأن ماظشؾان مسؿقعا مأضؾ متدؼـا معـ ماظؽؾار موأغفؿ مأطـر مدسؿام
يؼقق ماظـلاء معـ ماألجقال ماظيت مدؾؼؿف .مظؽـ ميف محاظة ماجملؿؿعات ماإلدالعقةم
تعطقـامػذهماظدراداتمصقرةمخمؿؾػة،مصاظشؾانميفمػذهماجملؿؿعات مػؿ معـمجفة،م
أطـرمتدؼـا مو معـمجفةمأخرىمػؿمأضؾمدسؿاميؼققماظـلاء.2مأزفرتمدرادةمطؾم
عـ ماغغؾفارت م Inglehartمو مغقرؼس م Norrisم( )4002ماظقادعة ماالغؿشار مبنيم
اظداردني ماظيت ماسؿؿدت مععطقات مسنعفا ماٌلح ماظعاٌل مظؾؼقؿ م World Values
 Surveyمبني مدـقاتم 5995و م 4000وماظذيممشؾم 80مباٌؽةمعـمدؽانماظعامل ،مأنم
اجملؿؿعاتماإلدالعقةمتؿؿقزمسـمباضلماجملؿؿعاتمباٌقاضػماألطـرماحاصظةمواهم
اٌلاواةماىـدرؼة ،مو مأنماألجقالماظشابةميف مػذهماجملـؿؿعاتماإلدالعقـةمعـازاظتم

* خمؿصميفمسؾؿماالجؿؿاع،مجاععةمابـمبادؼس،معلؿغاٍ ،47000 ،اىزائر .م
باحثمعشاركممبرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران ،05000 ،اىزائر .م
 1يف ماظلـقات ماألخرية مأجرؼت ماظعدؼد معـ ماظؿقؼقؼات ماالجؿؿاسقة ماظقادعة ماظيت مأذرصت مسؾقفا مجاععةم
عقشقغانماألعرؼؽقةميفمإرارمعا مؼلؿك بـ World Values Surveyواظيتموؿعمععطقاتمضكؿةمسـماٌقاضػمم
و م اظؼقؿمواآلراءمحقلمخمؿؾػمجقاغبمايقاةماالجؿؿاسقةمومشؾت  80باٌؽةمعـمدؽانماظعاملموعـذمدـة 4005
بدأتمتشؿؾمػذهماظؿقؼقؼاتماظؽؿقةماظعاملماظعربلموعـفاماىزائرميفمدـة .4004
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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هؿـؾماٌقاضـػماظؿؼـؾقدؼـةماٌقروثـةمســماآلبـاء مو ماألجداد 3ماواهماظـلاء .مظؽـم
ؼـؾغلمػـامأنمغؿلطدمعـمعدىمدضةمػذهماظصقرةماظيتمتؼدعفاماظدراداتماٌلققةمسـم
اظشؾان ماٌعا دؼـ مظؾـلاء ميف ماجملؿؿعات ماٌلؾؿة موعدى معطابؼؿفا مظقاضع ماظشؾابم
اٌغاربلموػذامؼؿطؾبماظرجقعمإزنماظدراداتماظيتمأجرؼتمسـماظشؾابميفمعـطؼؿـام
اٌغاربقةموطقػموصػتموربطتمسالضةماظشؾانمباظدؼـمومعقاضػفؿماىـدرؼة .4م

.2اؾشلاب ،اؾمدقّن و اجلندر يف املنطؼة املغاربوة
ُؼظفرماظشؾ ابماظققمميفماٌـطؼةماٌغاربقةموماظعاملماظعربلمسؿقعامعمذراتمساظقةم
يف ماظؿدؼّـ مطؿا متؾقّـ مذظؽ مخمؿؾػ ماظؿقؼقؼات ماالجؿؿاسقة ماظيت معلّت مذؾابم
اٌـطؼة .مو مسـدعا مغؼارن معلؿقى متدؼـ ماظشؾاب مسـدغا معع معلؿقى متدؼـ مذؾابم
اظؾؾدان ماألوربقة مطؿا مؼظفر ميف ماظؾققث ماالجؿؿاسقة ماألوروبقة مند مأن ماظشؾابم
اٌغاربلمأطـرمتدؼـامعـماظشؾانماألوروبقني.5م م
بـاءمسؾكمغؿائجماظدراداتماالجؿؿاسقةمبني مدـقاتم 5960مو م 5980مطؿامؼقضحم
اىدولمأدػؾف،مملمؼشؽّؾماظدؼـمباظـلؾةمظؾشؾاب ميفماٌـطؼةماٌغاربقةمو ماظعربقةم
جاغؾامعفؿّاميفمحقاتفؿ6.م م

3

Inglehart, R., Norris, P. (4002 ), Rising Tide, Gender Equality and Cultural change
around the World, Cambridge, Cambridge University Press, p. 68.
 4غلؿعؿؾميفمػذهماظدرادةمعصطؾحماىـدرGenderمباإلغؽؾقزؼةمواظذيمتؼابؾفمطؾؿةمGenreمباظػرغلقة،مصعقضم

طؾؿةماىـس ماظيت ماهامدالظةمبققظقجقةموعشكرطةمعع مايققاغاتمخنصماظؾشرمبعؾارةماىـدرماظيتماهامدالظةم
اجؿؿاسقة محقث ماغفا معؼقظة ماجؿؿاسقة معـؾفا معـؾ ماظلـ مواظؿعؾقؿ مواظطؾؼة ماالجؿؿاسقة مو مظقس مجمرد مصػةم
بققظقجقة .ماىـدر معػفقم مذندد مصرص ماإلغلان ميف ماجملؿؿع موايصقل مسؾك مايؼقق مواالعؿقازات معـؾفمعـؾم
اظطؾؼةمواظطائػةمو ماظعرقمو مشريػا مطؿا مجاء ميف متعرؼػ ماىـدرميف متؼرؼر ماظؾـؽ ماظعاٌل مسـ ماظؿـؿقة ميف ماظشرقم
األودط مومشال مإصرؼؼقا ماظصادر مدـة م 4002مصلن متؽقن مذطرا مأو مأغـك مصفذا مرنؾؼ مأو معا مؼزال مرنؾؼ مصروضامم
اجؿؿاسقةمواضؿصادؼةمبنيماظـاسميفماظعدؼدمعـماجملؿؿعاتم.صعقضمايدؼثمسـموجقدمجـلنيماظذطرموماألغـكم
غؿقدثمسـ موجقدمجـدرؼـماثـني ،مجـدرمعذطرمواآلخرمعمغثموتشريماٌقاضػماىـدرؼةمإزنماٌقاضػماٌؿعؾؼةم
حبؼققموصرصمطؾمجـدرماظيتمؼؿؾـاػامطؾمجـدرمسـمجـدرهمأومسـماىـدرماٌؼابؾ .م
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.

52

اؾمدقّن وعالؼمه بدعم املساواة اجلندرقة ؾدى ػكة األعمار  03- 88دنة بللدقة وفران

جدول  :8ؿؤذرات اؾمدقّن ؾدى اؾشلاب املغاربي يف املسوح بني 8963
و 8982
درادةمبادؽقنم
درادةمأغدريم
أصقابم
وبـمراػرم
أدمم(اٌغرب)م
اظدرادة،م
7
(اٌغرب)م
 5965م
اظؾؾدمواظلـة م
 85965م
ضعػمعمذراتم
 %86.9عـم
عمذراتم
اظشؾابمؼؼقظقنم اظدؼـمظدىماظشؾابم
اظؿدؼّـمظدىم
اظرؼػل م
اظدؼـمشريمعفؿ م
اظشؾاب م

درادةمبؾعربل م
9
(تقغس)م 5979م
م

درادةمرقزي م
(اٌغرب)م
10
5980

غلؾةمضعقػةمعـم
اظشؾابمؼُصؾّقنم
باغؿظام م

 %8عـماظشؾابم
اىاععلمؼصؾقنم
باغؿظام

درادةمعصطػكم
حدابم
(اىزائر)م
 115984م
%18عـم
اظشؾابماظرؼػلم
ؼُصؾّقن م

ظؽـمعـذ مغفاؼةمدـقاتم 5980مزفرمأنمػـاكمتطقرامحدثميفمسالضةماظشؾابم
باظدؼـميفماٌـطؼةماٌغاربقة ،موادؿؿرمخاللمدـقاتم 5990مو م 4000محقثمتزاؼدتم
طؾماٌمذراتماظيتمتدلمسؾكمارتػاع معلؿقىماظؿدؼّـ مظدىمصؽةماظشؾابمطؿامتظفرم
ذظؽ ماظؿقؼقؼات ماالجؿؿاسقة ماظيت مأضقؿت مبني مدـقات م 5990مو م 4006مو ماٌشارم
إظقفاميفماىدولمأدػؾف :م

7

Adam, A. (1962), Une enquête auprès de la jeunesse musulmane au Maroc, Aix-enProvence, 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 112113, 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.
11
Kennouche, 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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جدول  :2ـسلة اؾشلاب املواظلني على اؾصالة حسب بعض اؾدرادات
املغاربوة بني  8998و 2383
اظدرادة،م

درادةمراربق م

اظؾؾدمواظلـة م (اىزائر)م
5994

12

درادةمبقرضقةم
وآخرونم

م

ظؾؿدؼـم(اٌغرب)م م اياجمومآخرونم

(اٌغرب)م
5995

13

درادةمعلققةم

درادةمعقاليم

4006

14

م

(،Crascم
وػران،ماىزائر)م

وػران،ماىزائر)م

4006
مغلؾةم

%70

%27

وآخرونم
(،Crascم

15

% 2516

درادةمعرزوق

م

%5618

16

4050

%9414

اظشؾابم
اٌقازؾنيم
سؾكماظصالة م

وإزنمجاغبموجقدمأدظةمعؿقاترةمعـمسدةمدراداتمتؾنيمارتػاعمعلؿقىماظؿدؼّـم
ظدى ماظشؾاب ماٌغاربل ماظققم معؼارغة مباظشؾاب ميف ماظلؾعقـقات مو ماظـؿاغقـقات مصننم
ذؾابماظققممؼظفرونمعقاضػماحاصظةمصقؿامرنصماظعالضاتماىـدرؼةمصكراؤػؿ مالم
تشفعمسؾكمعشارطةمعؿلاوؼةمظؾـلاءمواظرجالميفماجملؿؿع،موػذامأعرمجدؼدمعؼارغةم
بػكرةماظلؿقـقاتمواظلؾعقـقات ،محقثمطاغتمتلقدمغظرةمظقرباظقةمعلاواتقةمظدىم
اظشؾان مصقؿا مرنص ماظعالضات ماىـدرؼة .ممتقّزت معقاضػ ماظشؾان ميف ماظلؿقـقاتم
بؿقجفات معلاواتقة مسصرؼة مواضقة محلب متعؾري مأغدري مأدم 17مظؽـ مػذهم
اظؿقجفاتماظؾقرباظقةمضدمتراجعتماظققمموبرزتمتقجفاتمععادؼةميؼققماظـلاءميفم
أوداطماظشؾابمتعارضماالخؿالطمبنيماىـلنيموتمؼدمتعددماظزوجاتمطؿامتظفرم
خمؿؾػ ماٌلقح ماظيت معلت ماظشؾاب معـذ مبداؼة ماظؿلعقـقات مطؿا مؼقضح مذظؽم
اىدولمأدػؾف :م

12

Rarrbo, K. (1995), L’Algérie et sa jeunesse, Paris, l’Harmattan, p. 122-123.
Bourquia,R., op.cit., p. 44. (dir.).
14
El Ayadi, M., Rachik, H., et Tozy. M., op.cit., p. 113.
 15عقاليماياج،معراد،مراجعل،معصطػك،.مساعر،مع،.مجماػدي،معصطػك.م(،)4006متؼرؼرمغفائلمٌشروعمحبثم
13

سـماظشؾابمواظؼقؿميفموػران،موػران،معرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة.
 16معرزوق،ماحؿد،مومآخرون،م(،) 4050ماظؿدؼّـمطظاػرةمجقؾقة،مغؿائجمدرادةمعقداغقةمشريمعـشقرة ،وػران،م
عرطزماظؾقثميفماألغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة..
Bourquia, R., op. cit., p. 15.
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جدول  :0تطور املواؼف اجلندرقة ؾلشلان املغاربوني بني  8963و 2383
اظدرادة م

ذؾابم
ععارضقنم
ظالخؿالطم
يفماظؿعؾقؿ م
عمؼدونم
ظؿعددم
اظزوجات م

درادةمبقرضقةم علحماظؿدؼّـم
درادةم
درادةم
(اٌغرب)م
وآخرونم
أغدريمأدمم راربقم
4006م 21م
(اٌغرب)م (اىزائر)م (اظدارم
 185965م  195994م اظؾقضاء،م
اٌغرب)م
 205995م

درادةمعقاليم
اياجموم
آخرون،م

درادةم
عرزوقم
وآخرونم

(،Crascم
وػران،ماىزائر)م

(،Crascم
وػران،م
اىزائر)م
 234050م

-

32 %

28,7 %

8,22 %

4,69 %

2,53 %

1%

-

7,21 %

9,36 %

-

2,23 %

4006

22

ظؽـ ماظدرادات ماٌذطقرة مأساله مرشؿ مأػؿقؿفا ماظقصػقة ماظؽؾرية مٌقاضػ ماظشؾابم
اٌغاربلماظدؼـقةموماىـدرؼةمإالّمأغفامالمتؾقّـمظـامرؾقعةمسالضةمتدؼـماظشؾابمبؿؾؽم
اٌقاضػ ماىـدرؼة مدقاء متعؾّؼ ماألعر مبؿعدد ماظزوجات مأو ماالخؿالط مأو مشريػؿا معـم
اٌقاضػماٌعارضةمظؾؿلاوةماىـدرؼة.ماهذامالمغعرفمعـمغؿائجمػذهماظدراداتمطقػم
ترتؾطماٌقاضػماىـدرؼةماحملاصظةمظؾشؾابممبلؿقىمتدؼـفؿ،مومػؾمظؿدغلمعلؿقىم
تلؼقدمحؼققماٌرأةمسالضةمبارتػاعمعلؿقىماظؿدؼّـماظشؾاغلم؟ .م
بقـتمظـامدرادة مأخرى ،ماسؿؿدتمسؾكمععطقاتمعلققةموادؿكدعتمودائؾم
إحصائقةمعؿؼدعةميفمهاظقؾفا ،ماظعقاعؾماظػردؼةماظيتمهددمعقاضػماظشؾابمعـم
حؼقق ماٌرأة ميف ماىزائر .مصدرادة معارك متلؾر م Tesslerم( ،)4002مو ماغطالضا معـم
ععطقات ماٌلح ماظعاٌل مظؾؼقؿ م WVSماظذي ممشؾ ماىزائر ميف مربقع م 4004موعلحم
عقاضػموآراءم5484مصردامعـفؿم650ماعرأةمميـؾقنمسقـةمممـؾةمظؾفزائرؼني،متقصؾتم
إزنمأنماظؽؾار م(وظقسماظشؾاب)موماظـلاءموصؽة مذويماٌلؿقىماظـاغقيمػؿمأطـر معـم
18

Idem., p. 14-15.
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.
19

 22عقاليماياج،معراد.مومآخرون،معصدرمدابؼ.
 23عرزوق،مممقؿد.مومآخرونم،معصدرمدابؼ .م
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ؼدسؿ محؼقق ماظـلاء ميف ماظؿعؾقؿ ماظعاظل مواٌشارطة ماظلقادقة ميف ماىزائر .موأزفرم
اظؿقؾقؾ ماظعاعؾل مأن ماظشؾان ماظذؼـ مظدؼفؿ معلؿقى مثاغقي موجاععل مو ماظذؼـ متؼؾم
أسؿارػؿمسـم 05مدـةمؼدسؿقنمحؼققماظـلاءماظؿعؾقؿقةمواظلقادقةمبـلؾةم06باٌؽةم
بقـؿا مترتػع مغلؾة ماظؿلؼقد ماهذه مايؼقق مظدى ماظؽؾار معـ مذوي ماٌلؿقى ماظـاغقيم
واىاععلمحقثمتصؾمإزنم 54مباٌؽة .24مظؽـمدرادةمتلؾر و رشؿمأغفامطشػتمسـم
اًصائص ماظدميق شراصقة مظؾػؽات ماظيت متدسؿ ماٌلاواة مبني ماىـدرؼـ مإال مأغّفا مملم
تؽشػمظـامسـمسالضةمارتؾاط ماظؿدؼّـ مباٌقاضػماىـدرؼةمظدىماىزائرؼني،مإذمملم
غؿؿؽـ معـال معـ مععرصة مإن مطان مضعػ متلؼقد ماٌلاواة ماىـدرؼة معرتؾطا مبارتػاعم
علؿقىماظؿدؼّـميفماىزائر.م م

.0اؾمدقّن ،اؾشلاب واملواؼف اجلندرقة يف ؿدقنة وفران

اغطالضامعـ محدودماظدراداتماظلابؼةمسـمعقاضػ ماظشؾابماٌغاربلمصقؿامرنصم
سالضةماظؿدؼّـ موماٌقاضػماىـدرؼة مجاءتمػذه ماظدرادةماياظقة مظؾؾقثميفمسالضةم
علؿقى ماظؿدؼّـ مظدى ماظشؾاب ممبلؿقى متلؼقدػؿ ميؼقق ماٌرأة ماالضؿصادؼة ميفم
اجملؿؿعماىزائريماظققممعـمخالل مسقـةمممـؾةمظشؾاب معـ معدؼـةموػران ،محقثم
هاول ماإلجابةمسـماألدؽؾةماظؿاظقة :مطقػمؼـظرماظشؾابماٌؿدؼّـميفمعدؼـةموػرانم
يؼققماٌرأةميفماٌشارطةماالضؿصادؼةم؟مومطقػمؼرتؾطماظؿدؼّـممبلؿقىمدسؿماٌلاواةم
االضؿصادؼةمبنيماىـلنيمظدىماظشؾابميفمػذهماٌدؼـة؟مػؾ مػـاكمصروقمداظةمبنيم
اظذطقر مواإلغاث موبني ماىاععقني مو شري ماىاععقني ميف معلؿقى مدسؿ ماٌلاواةم
االضؿصادؼة مبني ماىـلني مظدى مذؾاب معدؼـة موػران؟ مو مسؾك مضقء ماظدراداتم
اظلابؼةمتقضّعـامأغف :م
 .5مطؾؿا مارتػع معلؿقى ماظؿدؼّـ مظدى ماظشؾاب مطؾؿا ماخنػض معلؿقى متلؼقدػؿم
ظؾؿشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأة .م
.4ماإلغاثمأطـرمتلؼقدامظؾؿشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةمعـماظذطقر .م
. 0مطؾؿامارتػعماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظؾشؾابمطؾؿامارتػعمعلؿقىمتلؼقدػؿمظؾؿشارطةم
االضؿصادؼةمظؾؿرأة .م
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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 8.0املنهج و املعطوات

 8.8.0اؾعونة

تلؿـد ماظدرادة مإزن ماٌعطقاتماظيتممتمسنعفاميفمإرارمهؼقؼماجؿؿاسل مذؾاغلم
جرىميفمذفرمدؼلؿربم 4000ممشؾمسقـةمممـؾةمظؾشؾابمعؿؽقغةمعـم 500مصردا معـم
صؽة م 00-58مدـة مضارـني مبؾؾدؼة موػران ،مو متّ ماسؿؿاد ماٌعاؼـة ماالحؿؿاظقةم
(اظعشقائقة)مطـؿطمظؾؿعاؼـةمو طاغتماظعقـةمعـمغقعماظعقـةماظـظاعقة،محقثمضلؿتم
بؾدؼة موػران مإزن م 40معؼارعة مو حدد ماظعدد م 45مظقشؿؾ مسدد ماٌؾققثني ميف مطؾم
عؼارعة مو مت ماسؿؿاد مغظام مايصص ميف ماخؿقار مسدد ماظذطقر مو اإلغاث مو صؽاتم
األسؿارميفمطؾمعؼارعةمحؿكمؼؿـادبمذظؽم ععمتقزؼعماىـسمواظلـميفماإلحصاءم
اظعاممظؾلؽانموماظلؽـمظلـةم 25.5998م
 2.8.0املنهجم

تؼقس معؿغرياتماظدرادةمعلؿقىمتلؼقدماٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةمو اظيتممتّم
سنعفاميفمعؿغريمجدؼدمسؾكمذؽؾمدؾؿمعؿؽقنمعـم500مغؼطةمظؼقاسمعلؿقىمتلؼقدم
اٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةم(اٌؿغريماظؿابع)مو عؿغرياتمتؼقسماظؿدؼّـماظػردي26مظدىم
اظشؾابمإضاصةمإزنمعؿغرياتماًصائصماظلقدقق-دميقشراصقةمظؾؿؾققثنيم(ماظلـ،م
اىـدر،ماظؿعؾقؿ)...،مو مادؿكدعـامهؾقؾماالرتؾاطمظؼقاسمذدةمو مسالضةماالرتؾاطم
 25ععطقاتماٌلحممتمسنعفامعـمضؾؾماحؼؼنيمهتمإذرافمخرباءمعـماظدؼقانماظقرينمظإلحصاءمبقػرانم
ومذظؽميفمإرارمعشروعمحبث "اظشؾابماىزائريمبنيماظؿفؿقشمواإلدعاج"مهثمإذرافماألدؿاذمعقاليماياجم
عرادمو مذظؽميفمإرارماظربغاعجماظقرينمظؾؾققث ،ماظلؽانمو ماجملؿؿع ،ماظذيمأذرفمسؾقفمعرطزماألحباثميفم
األغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةمواظـؼاصقة.مأغظرموضائعماألؼامماظعؾؿقةمظعرضمغؿائجماظؾقثمظؾربغاعجماظقرينمظؾؾقثم
"اظلؽانموماجملؿؿع"،ماىزائر،معـشقراتم،CRASC-ANDRUم،4006مص.م.05م
 26متمتعرؼػماظؿدؼّـ ميفمػذهماظدرادةمباظكرطقزمسؾكماظؾعدماظشكصلمو ماٌعقاريميف ماظدؼـ.ممتماخؿقارماألػؿقةم
اظػردؼةماظيتمميـقفاماظػردمظؾدؼـميفمحقاتفماظشكصقةموماالجؿؿاسقةمومطقػمؼعربمسـماظؿزاعفمباٌعاؼريماظدؼـقةم
عـمخاللماظلؾقكمطؿمذراتمظؼقاسمبعدي ماظؿدؼّـ ميفمػذهماظدرادة.ماخؿري معلؿقى مأػؿقة ماظدؼـميفمايقاةم
اظػرد ؼةميفمجاغؾفاماظـػللمواظعائؾلم( أػؿقةماظدؼـميفمايقاةمواظراحةماظـػلقةماظيتمميـقفاماظدؼـمظؾشابم
ومأػؿقؿفميفماخؿقارماظشرؼؽماظزوجل)مومػلمعمذراتمتؼقسموزنماظؾعدماظشكصلمظؾدؼـمباظـلؾةمظؾشابمومعـم
ثؿ ماخؿقار م االظؿزام مباٌعاؼري ماالضؿصادؼة م( ضاسدة مهرؼؿ ماظربا) مطؿمذرات متؼقس موزن ماظؾعد ماٌعقاري ميفم
اظؿدؼّـ مومطالماىاغؾنيماظشكصلموماٌعقاريمؼصؾحمظؼقاسماظؿدؼّـماظشؾاغلميفمتلثريهمسؾكماٌقاضػمعـماٌشارطةم
االضؿصادؼةمظؾـلاء.
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بني معؿغريات ماظؿدؼّـ مو معؿغريات مدسؿ ماٌشارطة ماالضؿصادؼة مظؾـلاء مو ماٌؿغرياتم
اظدميقشراصقةماظػردؼةمومذظؽمباالسؿؿادمسؾكمععاعؾمدؾريعان .م

 2.0ـمائج اؾدرادة

 8.2.0خصائص اؾعونة
ؼؾنيماىدولمأدػؾفماًصائصماظػردؼةمظعقـةماظدرادةمحقثمؼظفرمأنمعؿقدطم
األسؿارمبؾغم 42.2مدـةمو أنماإلغاثمؼشؽؾـمغصػماظعقـةمو أنمثؾثماظعقـةماهؿم
علؿقى مجاععل مو أشؾؾقؿفؿمسزابمو مسازباتموأطـر معـماظـؾثمؼعؿؾقنميفمضطاعم
اظؿفارة موايرف مو مغلؾة مضعقػة م( 52.2مباٌؽة) معـ ماظشؾان ماٌؿزوجقن مذرطاؤػؿم
اظزواجققنمؼعؿؾقن .م
جدول  :4املمغريات اؾدميغراػوة يف اؾعونة م
وارم
وحرصققن م

اٌؿغري م ععدلم ماإلغاثم م اىاععققن م ؼعؿؾقن م اظزوج(ة)م اظعزاب م ظدؼفؿم
أرػال م
ؼعؿؾ م
اظعؿر م
اظـلؾةم م 42.2م  %55.6م  %47.4م  %25.6م  %52.2م  %75.2م  %8.58م  %08.0م
دـة م

 2.2.0ذلاب ذو ؿوول جندرقة تؼلودقةم
أزفرت مغؿائج ماظدرادة موجقد ماواه ماحاصظ مو متؼؾقدي مشاظب مسؾك معقاضػم
اظشؾاب ماظقػراغل مو مذظؽ معـ مخالل ماٌقاصؼة مبـلب مساظقة مسؾك ماظعؾارات ماظيتم
ضدعتماهؿميفماالدؿؿارة ،مو اظيتمطاغتمتقحلممبقاضػمتؼؾقدؼةماواهمأدوارماٌرأةم
يفماجملؿؿع ،م ومتشفعماٌرأةمسؾكمإسطاءمأوظقؼةمٌلموظقةمرساؼةماظؾقتمو ماظزوجم
و األرػال ،مو تصقّرماظؾقتمطعاملمظؾؿرأةمو خارجماظؾقتمطعاملمظؾرجؾمومتصقرمأنم
اظعؿؾمظقس معـمحاجاتمو عؿطؾؾاتماٌرأة.مو اغعؽسمػذاميف ماٌؿقدط مايلابلم
اظذيمحؼؼفمأصرادماظعقـةميفمدؾؿماٌلاواةماالضؿصادؼةماىـدرؼةمحقثمبؾغم08مغؼطةم
يفمدؾؿماٌلاواةماىـدرؼةماالضؿصادؼةماٌؽقنمعـم 500مغؼطةمو ػقمؼدلمسؾكمضعػم
يفمتلؼقدماٌشارطةماالضؿصادؼةمظؾؿرأةمداخؾماظعقـةم(اىدولم .)5م
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جدول  :5املواؼف ؿن املشارؽة االؼمصادقة ؾلمرأة و ؿمودط ـؼاط دلم املساواة
االؼمصادقة
اؾعلارات
ؼعاغلماظطػؾميفمدـماظؿؿدرسمإذامطاغتمأعفمتعؿؾ
ٌامتؽقنماظقزائػمضؾقؾةمؼؽقنمظؾرجؾمايؼميفماظعؿؾمأطـرمعـماٌرأة م
عامترشبمصقفماظـلاءمصعالمػقمايصقلمسؾكمبقتموأرػال م
ميـحماٌؽقثميفماظؾقتمظؾؿرأةمغػسماظرضك مسـماظذاتماظذيمميـقفماًروجم
ظؾعؿؾ
األمماظعاعؾةمميؽـمأنمتؽقنماهامسالضاتمداصؽةمععمأرػااهامعـؾفامعـؾماٌرأةماٌاطـةميفم
اظؾقت
معؿقدطمغؼاطمدؾؿماٌلاواةماالضؿصادؼةمبنيماىـدرؼـميفماظعقـةم م

املؤقدون (ؿمػؼون وؿمػؼون
متاؿا)
79,6 %

 79,2 %م
 71,5 %م
60,2 %
41,2 %

08مغؼطةمعـمدؾؿمعؿؽقنمعـم500م
غؼطة م

 0.2.0ذلاب ذوو ؿسموى عال ؿن اؾمدقّن
أزفرت ماظـؿائج مأن ماظشؾان مظقلقا مصؼط مذوي متقجفات متؼؾقدؼة مصقؿا مرنصم
اظعالضاتماىـدرؼةمو ظؽـفؿمطذظؽمذوومسالضةمضقؼةمباظدؼـ.مصاظدؼـمضقؿةمػاعةمجدام
ألشؾؾقةمداحؼةمعـفؿموؼشؽؾماظدؼـمباظـلؾةمألشؾؾقةمطؾريةمعـفؿمعصدرمضقةموراحةم
غػلقة مو مػق معفؿ ميف ماخؿقار ماظشرؼؽ ماظزواجل .مو ؼمثر ماظدؼـ مسؾك معقاضػفؿم
االضؿصادؼةمحقثمؼرىمأشؾؾفؿمأنماظؾـقكمواًدعاتماٌاظقةماظيتمتؼدعفامتؿـاصكم
ععماظشرؼعةماإلدالعقةمو ؼـظرونمبندنابقةمظؾؾـقكماظيتمتلؿلمغػلفامبـقكمإدالعقة م
(اىدولمرضؿم .)6م
جدول  :6ؿؤذرات اؾمدقّن ؾدى اؾشلاب املسمجوب
اٌمذرات
اظدؼـمعفؿمجداميفمحقاتفؿ
اظدؼـمميـقفؿماظؼقةمواظراحة
تؼادؿماظؼـاساتماظدؼـقةمعفؿمظـفاحماظزواج م
اظػقائدماظؾـؽقةماحرعةميفماإلدالممهرميامعطؾؼام
اظؾـقكماإلدالعقةمعمدّلاتمهكرمماظشرؼعةماإلدالعقة

غلبمعؽقؼة
93,2 %
93,2 %
 89,8 %م
62,8 %
64,4 %

م
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 4.2.0اؾمدقّن واملشارؽة االؼمصادقة ؾلمرأةم م
ٌامغربطمعمذراتماظؿدؼّـ ممبقاضػماظشؾابمعـماٌشارطةماالضؿصادؼة ،مطؿامتظفرم
يف مغؼاط مدؾؿ ماٌلاواة ماىـدرؼة مبقادطة مهؾقؾ ماالرتؾاط معـ مخالل مععاعؾم
دؾريعان ،مندمأنماظعالضةمبنيمعمذراتماظؿدؼّـ مو غؼاطماظلؾؿمدؾؾقةمو مػذامؼعينم
بؽؾموضقحمأنمغؼاطمدؾؿماٌلاواةماىـدرؼةمتـكػضمبارتػاعمعمذراتماظؿدؼّـ،مػذام
ؼعينمأنماٌقاضػماظؿؼؾقدؼةماواهماٌرأةمؼدسؿفاماظشؾانماألطـرمتدؼّـاميفماظعقـة .م
(اغظرماىدول .)7م
جدول :7عالؼات االرتلاط بني ؿؤذرات اؾمدقّن و دلم املساواة اجلندرقة
عمذراتماظؿدؼّـ م اظدؼـمضقؿةم تؼادؿماظؼـاساتم
عفؿةمجداميفم اظدؼـقةمبنيم
اظزوجنيمعفؿم
ايقاة
ظـفاحماظزواج
*-0,081
-0,043
دؾؿماٌلاواةم
0,036
0,172
اىـدرؼة م
497
496
ععاعؾممدؾريعان م
علؿقىماظدالظة م
اظعددم م

اظؾـقكم
اإلدالعقةم
عمدلاتم
هكرمماظشرؼعة م

اظدؼـمعصدرم
ضقةموراحة

اظػقائدماظؾـؽقةم
صقائدمربقؼةم
احرعةميفم
اإلدالم

*-0,078

**-0,181

*-0,078

0,043

0,01

0,041

484

500

500

**ماظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىم 0.05ومػلميفماواهمواحد .م
* اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىم0.05مومػلميفماواهمواحد .م
5.2.0

اؾسن و اجلندر واؾمعلوم اؾعاؾي و دعم ؿشارؽة اؾنساء يف االؼمصاد

أزفرمهؾقؾماالرتؾاطمأنماٌقاضػماىـدرؼةماظؿؼؾقدؼةمعرتؾطةمباظشؾابماٌؿدؼـم
و ميف م(اىدول م )8مأدػؾف مؼظفر مأن ماٌقاضػ ماٌمؼدة مظؾؿشارطة ماالضؿصادؼة مظؾـلاءم
عرتؾطةمباإلغاثموبذويماٌلؿقىماىاععلمحقثمؼظفرماىدولمأدػؾفمعاؼؾل :م
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جدول  :8عالؼات االرتلاط بني املمغريات اؾدميوغراػوة ودلم املساواة
اجلندرقة
ععاعالتم
دؾريعان
مدؾؿم

اٌلاواةم

ماظلـ

اظذطقر

*-3,087

**-0.163

**38224

0,001

01005

0.046

عـماهؿم
اٌلؿقىم
اىاععل

شريم
اظعزاب

ظدؼفؿم
أرػال

اظذؼـم
ؼعؿؾقن

أصقابم
اٌفـم
اظؿؼؾقدؼة

0.052

01066

-01006

*38382

0.555

0.070

01079

0.000

اىـدرؼة

** اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقى0,01.مومػلميفماواهمواحد .م
* اظعالضةمداظةمسـدمعلؿقىم 0,05ومػلميفماواهمواحد .م

. 5ماظذطقرمظدؼفؿمغؼاطمأضعػميفمدؾؿماٌلاواةم،مصؽؾؿامطانماظشكصمذابامعـم
صؽة ماظذطقر مطؾؿا مطان مأضؾ مدسؿا ميؼقق ماٌرأة ماالضؿصادؼة موأطـر متلؼقدا مظؾؿقاضػم
اظؿؼؾقدؼةماحملاصظةماواهماٌلاواةمبني ماىـدرؼـ،مو ػذامؼعينمأنماإلغاثمأطـرم
دسؿاميؼقضفـماالضؿصادؼةمعـماظذطقر .م
 . 4مطؾؿا مطان ماظشاب مأو ماظشابة معـ مذوي ماٌلؿقى ماىاععل مطان مؼدسؿ مأطـرم
عشارطةماٌرأةميفماالضؿصادمومطانمأطـرمععارضةمظألصؽارماظؿؼؾـقدؼةماظيتمتـمديمإزنم
تـفؿقشمومإضصاءماظـلاءمعـماٌشارطةماالضؿصادؼة.م م
.0ماٌؿزوجقن مواٌؿزوجات مو ماظذؼـمظدؼفؿمأرػالمػؿمأطـرمتلؼقدامٌشارطةماٌرأةم
يفمدققماظعؿؾمعـماظذؼـمظقسمظدؼفؿمأرػال.

 0.0ؿناؼشة م
اظـؿائج ماظيت متقصؾت مإظقفا مػذه ماظدرادة متدل مسؾك موجقد متلؼقد مضعقػم
ظؾؿلاواةماىـدرؼةمظدىماظشؾابمسؿقعامو ظدىماظذطقرمو شريماىاععقنيمهدؼدام
دؾؼ مو مأن متقصؾت مإظقفا مدرادة متلؾر م( )Tesslerماظيت ماسؿؿدت مععطقات ماٌلحم
اظعاٌلمظؾؼقؿماظذيممشؾماىزائرميفم 4004محقثمتقصؾت مدرادؿف مإزنمأن ماظـلاءم
أطـرمدسؿام يؼققماظـلاء معـ ماظرجال،مو طؾار ماظلـ مأطـرمدسؿامظؼضاؼاماٌرأةم
عـ ماظشؾاب ،مو مؼزؼد ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل معـ معلؿقى متلؼقد محؼقق ماظـلاء ميفم
اىزائر .27م
Tessler. M., op.cit., p. 193.

27
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و ماظؿقجفات ماظؿؼؾقدؼة ماواه ماظـلاء مظدى ماظشؾان ماظذطقر مشري ماىاععقني ميفم
سقـؿـامتعؽسماظؿقجفاتماىـدرؼة مغػلفا م ظدىماظشؾابميفمعصرمو اظلعقدؼةم
و األردن.مصاظشؾانماظذطقرمو شريماىاععقنيميفمػذهماظؾؾدانماظعربقةمميقؾقنمسؿقعام
إزنماٌقاضػماٌضادةميؼققماظـلاءمحقثمبقـتمغؿائجماظدرادةماظيتمأسدػامعـصقرم
ععدلم()4006مسؾكمأداسماٌلحماظعاٌلمظؾؼقؿم  World Values Surveyاظذيمعسم
اظعاملماظعربلميفمدــقاتم4005موم4000موماظذيممشـؾمسـقـاتمممـؾـةمعــمعـصرم
و ماألردن مو اظلعقدؼة ،مأن ماٌؿعؾؿني متعؾقؿا مجاععقا معـ ماحملؿؿؾ مأغفؿ مؼعارضقنم
تعدد ماظزوجات مو أن ماظـلاء مؼعارضـ مبؼقة متعدد ماظزوجات مو اًضقع مظؾرجالم
عؼارغةمباظذطقرميفمحنيماظشؾابمو اظؽفقلمؼؿشابفقنميفمعقاضػفؿمعـماٌرأة .28م
و ؼظفر مأن ماظشؾاب ماظذطقر ميف ماىزائر مؼشؾفقن ماظشؾان ميف معصر معـ محقثم
اٌقاضػماىـدرؼة ،محقثمبقـتمدرادةمأجرؼت ميفمعصر مدـةم 4000مأن ماٌراػؼنيم
اظشؾان ماٌصرؼني م(صؽة م -50م 59مدـة) مذنؿؾقن معقاضػ متؼؾقدؼة معمؼدة مًضقعم
اظزوجةمظزوجفامو سدممعشارطةماظزوجميفماظعؿؾماٌـزظلمو مسدممعشارطةماظزوجةميفم
اظؼرارات ماٌؿعؾؼة مبؿلقري ماٌقزاغقة ماظعائؾقة مو ذظؽ معؼارغة مباٌراػؼات ماٌصرؼاتم
اظؾقاتلممتقؾمعقاضػفـمحنقماٌلاواةمبنيماىـدرؼـ .29م
وميفماألخري م،ؼظفرمأنماظؿدؼّـ مظقسمػقماظعاعؾمايادؿميفماٌقاضػماىـدرؼةم
ا واهماظـلاءمبؼدرمعامػلماظذطقرةماظيتماهاماظدورمايادؿمطؿامبرػـتمسؾكمذظؽم
درادة مجدؼدة م( 30)4050محبـت مأثر ماظؿدؼّـ ماإلدالعل مسؾك ماظـزسة ماىـدرؼةم
اٌلاواتقةمظدىماظشؾابماٌصريمواظلعقديماغطالضامعـمععطقاتمعلققةممتمسنعفام
يفم4005ممشؾتمذؾاغامعلؾؿنيميفمعصرمو اظلعقدؼةمتكراوحمأسؿارػؿمبنيم58موم45م
دـة .متقصؾت ماظدرادة مإزنمأنماظشؾانماظذطقرماٌصرؼنيمعـفؿموماظلعقدؼني ماظذؼـم
ؼمدونماظصالةميفماٌلفدمومذنؿؾقنمضـاسات مدؼـقة مضقؼة مميقؾقن مإزنمعقاضػمشريم
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.

 30أغظر :م
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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علاواتقة ماواه ماظـلاء ،مو باظعؽس ممتقؾ ماظشابات ماٌصرؼات ماظؾقاتل متعؿربنم
أغػلفـ معؿدؼـات مإزن معقاضػ معمؼدة مظؾؿلاواة مبني ماىـدرؼـ.31ػذه ماظـؿائج متدلم
سؾكمأنماظـلاءماظشاباتميفماظعاملماظعربلمهصؾـمسؾكمعؽادبمأصرزتفاماظؿـؿقةم
و أػؿفاماظؿعؾقؿمو دخقلمدققماظعؿؾمو اظؿقؽؿميفماالنابمممامسززمعؽاغةماٌرأةم
يف ماجملؿؿع مو طاغت مػذه ماٌؽؿلؾات ميف ماظقضت مذاتف مساعال مزسزع مبـقة مااهقؿـةم
اظذطقرؼةميفماجملؿؿعاتماإلدالعقة ،مو ػقمعا مجعؾمعقاضػماظـلاءماظشاباتمذويم
اٌلؿقى ماظعاظل ماٌؿدؼـات مأطـر متشفقعا مظؾؿشارطة ماالضؿصادؼة مظؾؿرأة معـ ماظشؾانم
اٌؿدؼـنيماظذطقر .م

 .4خامتة

غلؿكؾص معـ مػذهماظدرادة مأنّ مذابات مبؾدؼة موػرانمطؿا مػقمحالماظشاباتميفم
اظعدؼدمعـمبؾدانماٌشرقمو اٌغربمػـّ ماظققممأطـرمتلؼقدامظؾؿلاواةماىـدرؼة معؼارغةم
باظذطقرموأطـرمتشؾعاموماضؿـاسامبدسؿمحؼققماظـلاءماالضؿصادؼة.مومتدلمػذهماظـؿقفةم
سؾكمأنماظـلاءماظشاباتم يفماىزائرم اظققمم ػـمأطـرمرصضامظؾؿػلرياتماٌؼ دّعةم
و اٌـؿشرةمحقلمعؽاغةماٌرأةميفماإلدالمموماظيتممتؿازمباظـزسةماظذطقرؼةموماالضصائقةم
ظؾـلاء.ميفماٌؼابؾ،م صانماظشاباتميفماٌـطؼة ماٌغاربقةم ػـماظققممأطـرمادؿعدادام
و عقالمظؿؼؾؾمو د سؿمتػلرياتماظـصقصماإلدالعقةماظيتمتمؼّ دمحؼقضامعؿلاوؼةم
ظؾـلاءمو اظرجال.مػذاماظؿػلريماإلدالعلماٌمؼدميؼققماٌرأة مجلدتفمجمؿقسةمعـم
اىفقدماظيتمضادتفامحرطةمصؽرؼةمؼؼقدػاميفماظغاظبمباحـاتمو باحـقنمؼؿؿلؽقنم
بااهقؼة ماإلدالعقة معـ مجفة مو دنؿفدون ميف مإسادة مضراءة ماٌقروث ماإلدالعل معـم
جفة مأخري مبطرؼؼة مغؼدؼة مظـزع ماظشرسقة مسـ ماظؿػلريات ماظدؼـقة ماظيت متمؼدم
ااهقؿـةماظذطقرؼةمو اٌؽاغةماظدوغقةمظؾـلاء.متشؽؾمطؿاباتمصارؿةماٌرغقللمو ظطقػةم
األخضر 32مو احؿدمراظيب 33مأعـؾةمبارزةميفمػذاماالواه ماظـلقيماإلدالعل ماظذيم
32

Kucinskas, J. op.cit., (p. 761-770.
األخضر،مظطقػة ،( 4005) ..اعرأةماإلسناع،متقغس،مدراسمظؾـشر،مص.م .525م

31

وماغظرمأؼضام:م

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

33ماظطاظيب،ماحؿد.م(،)5996مأعةماظقدط:ماإلدالمموهدؼاتماٌعاصرة،متقغس،مدراسمظؾـشر ،ص.

.555
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ؼلعك مإلثؾات مأن مػـاك مإعؽاغقة مظؾدصاع مسـ محؼقق ماظـلاء موهؼقؼ ماظعداظة مبنيم
اىـدرؼـمعـمداخؾماإلدالم .م
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