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 ملخص

ى المراآز                      سبين إل شابات المنت شباب وال ة ال ى مدى معرف استهدفت هذه الدراسة التعرف إل
اعي  وع االجتم وم الن ة لمفه شبابية المختلف در(ال ساواة )الجن ق الم ا تحقي ي يمكن به ، والطرق الت

ة ف           ذآورة واألنوث اتهم نحو ال ى اتجاه ى التعرف إل ين      إضافة إل ساعد في تمك ة ت ي مواقف مختلف
ة            . المرأة ة من وجه ذآورة واألنوث ى ال آما استهدفت التعرف إلى الصفات والمهن التي تنطبق عل
تمارة طبقت         ولتحقيق أغراض هذه الدراسة تم      . نظرهم صميم اس م ت استخدام المنهج الوصفي، وت

اآز الشبابية المنتشرة في أنحاء  على عينة ممثلة عشوائية من الشباب والشابات الملتحقين في المر 
بعد جمع وتحليل   %.٥٠.٩ شابا وشابة، بلغت نسبة اإلناث ٣١٦المملكة األردنية الهاشمية بلغت    

شباب        ات ال سي التجاه صدر الرئي ي الم ت ه سائدة ال زال ة ال ة المجتمعي ين أن الثقاف ات تب البيان
وأن نصف الشباب والشابات فقط      . ناثوالشابات على السواء نحو عالقة األدوار بين الذآور واإل        

ى درجة واحدة            . قد سمعوا عن مصطلح النوع االجتماعي      آما تبين أن الشباب والشابات آانوا عل
وق    رص والحق ى الف صول عل ال الح ي مج اث ف ذآور واإلن ين ال ساواة ب ة الم سبة ألهمي بالن

اث آانت بدرجة                ة اإلن ولي المسؤوليات، إال أن موافق ذآور      والواجبات، وفي ت ر من ال ا    . أآب آم
رية         رارات األس ي الق رأة ف شارآة الم ة م ى أهمي شابات عل شباب وال د ال ة تأآي رت الدراس أظه

ع المراحل، إال أن                 يم في جمي ات في التعل شباب    المختلفة خصوصا في مجال حق البن آال من ال
، والزواج من   والشابات قد وافقوا بدرجة متوسطة على الزواج المبكر لدى بناتهم في المستقبل           

ل                  الدرجة األولى  ة مث ال المنزلي زوج في األعم ، آما آانت اتجاهاتهم إيجابية في مجال مشارآة ال
زل                   ال، والمساعدة في أمور المن دريس األطف زل، وت ات المن شراء حاجي وانخفضت  . المساعدة ب

شابات ب     . النسبة لكليهما في مجال المساعدة بتحضير مائدة الطعام        شباب وال ة    واتفق ال نسب متفاوت
ادي لألسرة، وانخفضت                      ى راتب الزوجة لتخفيف العبء الم بشأن أهمية إضافة راتب الزوج إل
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ولي                         صادية، وفي إدارة المشروعات، وفي ت ك األصول االقت رأة في تمل النسبة قليال في حق الم
ة في وسائل اإلعالم، وف                    اذج قيادي ك المشروعات، وفي إدراج نم ي المناصب القيادية، وفي تمل

ل                  ا مث تحديد مهن خاصة بالذآور وأخرى باإلناث، وأخيرا في حق المرأة في ظروف العمل مثله
ين  . اتجاهاتهم سلبية نحو االختالط بين الجنسين داخل العمل       آما آانت   . الرجل وتفاوتت النسب ب

ة            ة، أو أنثوي سمى ذآوري ين         الشباب والشابات بشأن الصفات التي ت ن، وتب سبة للمه ذلك بالن ، وآ
سين                     ا ي تصلح لكال الجن دة الت صفة الوحي داع هي ال . تفاق الذآور واإلناث بأن صفة التفكير واإلب

ة       ي مهن ة وه ة عالي اث بدرج ذآور واإلن الحة لل ذآور ص ا ال دة اعتبره ة واح اك مهن ا أن هن آم
  . التدريس

 
Abstract 

The study aims to identify the extent of awareness young men and 
women who attended youth centers have towards the concept “gender, 
the ways, in which true equality can be achieved, also to identify their 
outlook concerning masculinity and femininity in women empowerment 
situations. The study also strives to identify the traits and professions that 
are linked to masculinity and femininity. In order to achieve these goals 
the descriptive method was used and a questionnaire was designed and 
given out to a random sample of young people who are enrolled in youth 
centers all over the Kingdom  of Jordan, (316) young men and women, 
the percentage of females reached (50.9%). After collecting and 
analyzing the data, the results showed that dominant socio-culture is still 
the main source that directs young people’s attitudes towards the roles of 
male and females in society. Moreover, only half of the sample group 
had heard of the term gender. It also points out that both males and 
females are on the same level of agreement when it came to the 
importance of gender equality concerning opportunities, rights and 
responsibilities. However, females agreed more strongly than males. The 
study also conveyed that both sexes agreed upon the importance of 
female decision making in the family, especially concerning a girl’s right 
to all levels of educations. Nevertheless, both young men and women 
agreed moderately concerning wedding their daughters in the future 
in a young age, and marriage of the first degree. Their attitudes were 
positive towards the husband's participation in domestic work such as 
helping in grocery shopping, teaching children and helping around the 
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house. Yet, the percentage decreased in both sexes towards helping in 
preparing the dining table. Moreover, they both agreed that it is important 
that husband's salary should be added to his wife's salary in order to ease 
the financial burden of the family. The percentage decreased slightly 
when the issue involved women's right to owning economic asset, 
women becoming project managers, women filling leadership positions, 
owning projects, the importance of highlighting models of female 
leadership in the media , and  determining occupations specific to males 
and females, and finally women’s right to equal work conditions. Their 
attitudes were negative towards co-sex work environment. 
Percentages varied between young men and women in qualities 
described as masculine or feminine, furthermore, both sexes agreed 
that creativity and thinking are characteristics that apply to both sexes, 
also that there was one profession that is considered suitable for males 
and females which is teaching.  

  
  مقدمـة

-١٥(األشخاص في الفئة العمرية من       " بأنهم    الشباب ٢٠٠٠يعرف تقرير التنمية البشرية     
نة) ٢٩ ي  ،س رون ف وغ ويم ى سن البل ة إل ون من المراهق سنوات ينتقل ذه ال شباب خالل ه  ألن ال

م المجتمعي، في البيت           تحوالت مشترآة، عاطفية، بدنية، اقتصادية، واجتما      عية، تؤثر في دوره
  .)٢٠٠٠برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  (".وفي شتى مناحي مجتمعهم المحلي

تنشئة شباب متمسك : إلى رعاية الشباب األردني من خاللاألعلى للشباب يهدف المجلس 
صيته، واع بعقيدته، منتم لوطنه وأمته وعروبته، متحل بروح المسؤولية قوي في بنيته وشخ

تعميق والء الشباب يهدف أيضا إلى و. لتراث أمته متابع لقضايا اإلنسانية وقيمها وتطورها
للوطن والملك والتأآيد في تربيته على احترام الدستور والقانون ورعاية حقوق المواطنين 

فل آما يهدف إلى تنظيم الشباب وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لديهم بما يك. وحريتهم
مشارآتهم الفاعلة في عملية التنمية الوطنية المتكاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى 
تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية باعتبارها نشاطا يقوم على الهواية بقصد تنمية 

تاحة الفرص  وتوفير النمو السوي المتوازن للشباب والعمل على إ،اللياقة البدنية وتهذيب النفس
أمامه لتنمية مواهبه وقدراته وتشجيعه على احترام الرأي والرأي اآلخر في إطار من الحرية 

 .)٨، ص ٢٠٠٤السرحان،  (.المسؤولة

على دور الشباب في ويؤآد ، ليؤآد هذه المرتكزات ١٩٩٠وجاء الميثاق الوطني عام 
 بتمكينهم من المشارآة المجتمعية في التنمية الشاملة باعتبارهم هدف التنمية وغايتها معا، وذلك

جتماعية وتوفير المناخ المناسب إلطالق طاقاتهم القتصادية واواالسياسية، الآافة الجوانب 
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 وإدماج الشباب مشارآة الشابات ووضع البرامج الكفيلة بتحقيق ذلك مع التأآيد على ،وإبداعاتهم
لحماية الشباب من االنحراف من ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وضرورة السعي 

  .ومعالجة أسبابه وتوجيه قدراتهم نحو البناء والتنمية

آما أآد الميثاق على تعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم للتمسك بالحقوق وتحقيقها 
والتواصل مع الجهات ذات العالقة للحصول عليها، وآذلك واجباتهم التي يجب أن يحرصوا 

 .ية النتمائهم الوطني لثرى األردن ووالئهم لقيادته الهاشمية الحكيمةعلى القيام بها آترجمة فعل

  .)http://qadaya.net/node/151"الميثاق الوطني األردني"، ١٩٩٠(

 قام المجلس بإنشاء عدد من المراآز الشبابية المنتشرة في جميع أنحاء أهدافهولتحقيق 
شخصيتهم وتكوين ء الشباب والشابات المملكة، التي تعتبر إحدى المؤسسات التي تؤثر في بنا

وتفكيرهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، حيث يلتقون بمرشدين من ناحية ويجتمعون مع أصدقاء لهم 
 ن معهملعرب ويتبادلوجاؤوا من بيئات ومؤسسات تعليمية مختلفة، آما أنهم يلتقون مع إخوانهم ا

 دراسة واقع أهميةتأتي من هنا  و)٢٠، ص ٢٠٠٥المجلس األعلى للشباب، . (المعرفة والثقافة
مفهوم النوع االجتماعي، ومدى بالشباب والشابات في المراآز الشبابية من حيث مدى معرفتهم 

اعتقادهم بأهمية وجوب المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على الفرص، والحقوق، 
 تطوير العمل في شتى  فية ذلكوأهميوالواجبات، وتحمل المسؤوليات، واالستفادة من الموارد، 

المجاالت، من خالل االستفادة من جميع القدرات ومشارآة المرأة في صنع القرار، على أساس 
أن تحقيق التنمية مرتبط بوجود العدالة والتكافؤ بين الجنسين وتمكين المرأة في آافة نواحي 

عليم والعمل وتمكين اتجاهاتهم نحو الذآورة واألنوثة من حيث الحق في التإلى إضافة . الحياة
  . المرأة داخل األسرة وفي العمل، وأيضا الصفات والمهن المناسبة ألن تكون ذآورية أو أنثوية

  
  مشكلة الدراسة

ي           ؤثر في تبن ي ت تعتبر الثقافة السائدة في المجتمع نحو الذآورة واألنوثة من أهم العوامل الت
رأة، ع   ين الم ي تمك سين، وف ين الجن ساواة ب دل والم رة   الع و ثم سي ه ز الجن اس أن التميي ى أس ل

ان       ان والزم ة بالمك صادية المرتبط ة واالقت ة والثقافي ل االجتماعي ز   . العوام ذا التميي ا أن ه وبم
ا،    صطنع ثقافي ت وم رأة مؤق ل والم ين الرج اعي ب إن تغي"االجتم ر يف ر التغيي ن عب ره ممك

ة    االجتماعي العائد إلى التغير االقتصادي والمبادرات واإلصالحا        ة والتنظيمي ر،  ". (ت القانوني جب
  .)١٠ ، ص ١٩٩٨

أن الشباب يمثلون المجتمع في المستقبل فإن دراسة اتجاهاتهم نحو الذآورة واألنوثة بما و
في إلى جانب الرجل ساعد في وضع الخطط والبرامج لتوجيههم نحو أهمية مشارآة المرأة ت

  .لوصول إلى حياة أفضلبغية االتنمية 
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  هداف الدراسةأ

  تهدف هذه الدراسة إلى

ى        .١ سبين إل شباب  الالتعرف إلى مدى معرفة الشباب والشابات المنت وم   يةمراآز ال ة لمفه  المختلف
رد،             وعن   ،  )الجندر(النوع االجتماعي    اعي وجنس الف وع االجتم ين الن ة ب عن  ووجود عالق

ات، وفي                    وق، والواجب ى الفرص، والحق رأة في الحصول عل  وجود مساواة بين الرجل والم
 . تولي المسؤوليات، والطرق التي يمكن فيها تحقيق المساواة

شابات      .٢ شباب وال ات ال ى اتجاه رف إل ى  التع سبين إل و    المنت ة نح شبابية المختلف ز ال المراآ
  .)الخ...عمل، القدرة على التخطيط،التعليم، ال: (الذآورة واألنوثة في مواقف مختلفة مثل

ذ         .٣ ى ال ة نظر        التعرف إلى الصفات التي تنطبق عل ة من وجه شابات     آورة واألنوث شباب وال  ال
 .، وآذلك الحال بالنسبة للمهن المختلفةالمراآز الشبابية المختلفةالمنتسبين إلى 

  
   أسئلة الدراسة

وع    .١ وم الن ة لمفه شبابية المختلف ز ال ى المراآ سبين إل شابات المنت شباب وال ة ال دى معرف ا م م
اعي  در(االجتم دى  و؟)الجن ا م ة م ود عالق رد، وعن  وج اعي وجنس الف وع االجتم ين الن ب

ات، وفي                     وق، والواجب ى الفرص، والحق رأة في الحصول عل وجود مساواة بين الرجل والم
 تولي المسؤوليات، والطرق التي يمكن فيها تحقيق المساواة؟ 

ة             .٢ ما اتجاهات الشباب والشابات المنتسبين إلى المراآز الشبابية المختلفة نحو الذآورة واألنوث
 .؟)الخ...عمل، القدرة على التخطيط،التعليم، ال: (ي مواقف مختلفة مثلف

سبين                     .٣ شابات المنت شباب وال ة نظر ال ة من وجه ما الصفات التي تنطبق على الذآورة واألنوث
 إلى المراآز الشبابية المختلفة؟

سبين              .٤ شابات المنت ى  ما المهن التي تنطبق على الذآورة واألنوثة من وجهة نظر الشباب وال إل
 المراآز الشبابية المختلفة؟

  
  ةفرضيات الدراس

 في اتجاهات )٠.٠٥(ألفا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الولىاالفرضية 
فئة العمرية، ، الحسب الجنسفي المشارآة في القرارات األسرية الشباب نحو الذآورة واألنوثة 

  .والمرحلة التعليمية

 في اتجاهات )٠.٠٥( ألفا د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توج: الفرضية الثانية
الجنس، الفئة العمرية، حسب في المشارآة في األعمال المنزلية الشباب نحو الذآورة واألنوثة 

  .والمرحلة التعليمية
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 في اتجاهات )٠.٠٥(  ألفا ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى:الفرضية الثالثة
فئة العمرية، والمرحلة  في تمكين المرأة في العمل حسب الجنس، الالذآورة واألنوثةالشباب نحو 

  .التعليمية
  

  تعريف المصطلحات

ى        :)النوع االجتماعي  (جندرال ذآر واألنث ا لكل من ال ذه  . يعني األدوار المحددة اجتماعي وه
ة الواحدة ومن     األدوار التي تكتسب بالتعليم تتغير بمرور الزمن وتتباين تباينا شاسعا د         اخل الثقاف

  .ثقافة إلى أخرى

ل       رأة والرج ع للم ددها المجتم ي يح سؤوليات الت ى األدوار والم صطلح إل ذا الم شير ه . وي
ه       بواسطتها  ويعني الجندر الصورة التي ينظر المجتمع        إلينا آنساء ورجال، واألسلوب الذي يتوقع

ة        ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجت     . تصرفاتنا/في تفكيرنا  ات البيولوجي ى االختالف يس إل مع، ول
    . )١٢١،ص ٢٠٠٥اليونيفيم،  (بين الرجل والمرأة) الجنسية(

ين الظروف واالحتياجات         :اإلنصاف الجندري  الفوارق ب ة ويعترف ب افؤ والعدال شمل التك  ي
بالنسبة للرجال من جهة والنساء من جهة أخرى، ويسمح بناء على ذلك بمعاملة تفضيلية للتصدي         

  .)٢٠٠٢مؤسسة فريدريش إيبرت، ( .اقع التعصب المنظم ضد المرأةلو

ة من         : التمكين ة حال القدرة على اتخاذ القرارات واآتساب مهارة الوصول إلى الهدف وتنمي
ة ذات    . الرفاهي ات ال ة وإثب ة الذاتي النفس والفعالي ة ب ة الثق شمل تنمي ردي فت صعيد الف ى ال ا عل . أم

سب، و         ل يكت دم             والتمكين ال يعطى ب ة العمل ألجل التق رد أو المجموعة أهمي درك الف ك حين ي ذل
درات  ارات والق وير المه ة تط تحكم دون   ،وأهمي ذا ال ة ه اة أو ممارس سار الحي تحكم بم دف ال  به

   .)٨، ص ١٩٩٨، جبر (انتهاك حقوق اآلخرين بل القيام بتمكين اآلخرين في المجتمع

  اإلطار النظري

د من         تم دراسة             قبل عرض نتائج الدراسة ال ب ى ت ك حت  وضع تصور نظري للدراسة، وذل
ة الموجودة في                 ائج الدراسة بالمعرف ط نت تم رب ى ي ا، وحت رتبط به ة ت هذه القضية في سياق نظري

  .مجال العلوم

مجموعة من النشاطات االجتماعية التي يقوم بها الفرد في موقف معين : "يعرف الدور بأنه
 الدور القيم واالتجاهات للمجتمع، والتي على األفراد ويشمل) ٢٠٠١الزعبي، ( ،"داخل الجماعة

   .)٣٢، ص ٢٠٠٣ آخرون،الخطيب، و( .االلتزام بها وفقا لمراآزهم

 أن هناك أدوارا خاصة للذآور وأخرى لإلناث تنشأ عن نظرية التفاعل الرمزيتؤآد 
لى صورة ذاته بين الفرد وأسرته والمجتمع، وترى هذه النظرية أن تعرف الفرد عطريق التفاعل 

يحدث من خالل تصور اآلخرين له ومن خالل تصوره لتصور اآلخرين له، ومن خالل شعور 
خاص بالفرد، ومن خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين فإنه يكون صورة لذاته أي أن اآلخرين مرآة 
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 آما ترآز هذه النظرية على عالقة اللغة )٤١-٤٠، ص ٢٠٠٣همشري،  (يرى فيها نفسه
 ا متفقي يوجد عند اإلنسان قدرة على االتصال والتفاعل من خالل رموز تحمل معانإذبالتنشئة 

   .)٥٦، ص ٢٠٠٠أبو جادو، . (عليها اجتماعيا

نظرة الشباب إلى النوع االجتماعي ناتجة عن التفاعل بين الشباب وفي مجال دراستنا فإن 
ن على المراآز من جهة وأسرهم من جهة، وبين الشباب أنفسهم داخل المراآز ومع المشرفي

  .أخرى

 على أن الطفل يتعلم من خالل مشاهدة نظرية التعلم االجتماعيترآز من جهة أخرى و
)Observing ( سلوك اآلخرين ومن خالل تقليد)Imitating ( هذا النموذج، وعندما يكبر

ن أهلهم في األطفال فإنهم يقلدون نماذج مختلفة من بيئتهم االجتماعية، فاألطفال الصغار يقلدو
والقيم واالتجاهات، واألطفال في المدارس يمكن أن يقلدوا ) Habits(اللغة، الحرآات، العادات 

بآرائهم وعندما يتقدمون في السن يصبح األصدقاء والمشاهير نماذج هامة يأخذوا المعلمين و
ورا هاما في فالتقليد يلعب د ... بالنسبة لهم وخاصة في تقليد طريقة اللبس واألآل وقص الشعر

-٧١، ص ٢٠٠٠؛ ستارلز وهولم، ٤١٧، ص ٢٠٠٠رود،  (.تعلم السلوك االجتماعي المعقد
   .)١٧، ص ١٩٧٨؛ رايز، ٧٢

والعقاب حيث يتعلم الطفل ) Reinforcement(هذه النظرية على أهمية التعزيز  آما ترآز
...)  قساوة، والخشونةال( الذآوري مثل تقليد سلوك معين للجنس نفسه، فاألوالد يتعلمون السلوك

، وأن هذا السلوك الجندري ..)الطاعة، اللطافة، النعومة،(بينما تتعلم اإلناث السلوك األنثوي مثل 
وبالتالي يميل إلى أن يتكرر مرة أخرى في مواقف . المناسب يتم تعزيزه من قبل األهل وغيرهم

ميوسن،  (.وبالتالي عدم تكراره إنكاره وشجبهمماثلة بينما السلوك الجندري وغير المناسب تتم 
  .)٧، ص ٢٠٠١؛ باين، ٩٧-٩٦، ص ٢٠٠٠؛ مالتن، ٧٢٣-٧١٢، ص ١٩٦٩

وفي مجتمع الدراسة، المتمثل بالشباب والشابات فإن القائمين على المراآز الشبابية يلعبون 
ر دورا آبيرا إلى جانب األهل والمدرسة في تنشئة الشباب وفي غرس المفاهيم المختلفة نحو أدوا

  .الشباب والشابات والعالقة بين تلك األدوار في المجتمع
  

  الدراسات السابقة

ا في                  لقد تم دراسة موضوع المرأة من جوانب مختلفة من حيث التغير الحاصل على أدواره
م أسرتها من                ا أو ته ي تهمه رارات الت شارآتها في الق المشارآة في تنمية المجتمع من ناحية، وم

ا في المجتمع              ناحية أخرى، وبعضها     راد المجتمع نحو مكانته ي      ..درس اتجاهات أف ا يل خ وفيم ال
   :استعراض ألهم تلك الدراسات والنتائج التي تمخضت عنها

األدوار الجندرية التي يكتسبها : "بدراسة بعنوان) ٢٠٠٦الخاروف، والبدور، (قامت 
 من بين أهدافها والمتعلقة آانو" الشباب في األسرة األردنية، دراسة ميدانية في مدينة الطفيلة

الشابات اآتسابها /الوالدة من الشباب/ الصفات التي يرغب الوالدإلىالتعرف بموضوع الدراسة 
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 أثر الخصائص االجتماعية والديمغرافية إلىخالل عملية التنشئة األسرية، والتعرف 
  . رةواالقتصادية لألسرة على اآتساب األدوار الجندرية للذآور واإلناث في األس

وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع الذآور واإلناث الملتحقين في المدارس الحكومية في 
% ٥٠في مدينة الطفيلة، وسحبت عينة عشوائية طبقية مثلت ) الثامن، التاسع، العاشر(الصفوف 

  . طالبة٤٢٤ طالبا، ٤١٣ طالبا وطالبة، ٨٣٧من مجتمع الدراسة، تألفت من 

حصائيا فيما يتعلق بالصفات التي يرغب الوالد إ فروق جندرية دالة أظهرت النتائج وجودو
الشجاعة، الرقة، النعومة، القيادية، الجرأة، الخشونة، السيطرة، (من الشباب اآتسابها مثل 

 .، بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية لصفات االعتماد على الذات، والمشارآة)الحنان
ن يكتسب الذآور صفة الشجاعة بصورة آبيرة، ثم الجرأة، ثم االعتماد أفالوالد مثال يرغب في 

في حين يرغب بأن تتصف اإلناث بشكل  .  بينما حصلت النعومة على أقل النسب،على الذات
بينما احتلت . الخ ...آبير بالحنان يلي ذلك االعتماد على الذات ومن ثم الشجاعة والجرأة، 

  .الخشونة أقل النسب

النتائج وجود فروق جندرية دالة إحصائيا فيما يتعلق بالصفات التي ترغب آما أظهرت 
الشجاعة، االعتماد على الذات، النعومة، القيادية، الخشونة، : اآتسابها مثلفي الوالدة من الشباب 

مثال ترغب األم ، فظهر فوارق جندرية في صفتي الجرأة، والمشارآةتالحنان، ولم والسيطرة، 
ذآور صفة الشجاعة بشكل آبير تليها الجرأة ثم االعتماد على النفس، واحتلت يكتسب الفي أن 

صفة الحنان واالعتماد ببينما ترغب أن تتصف اإلناث بشكل آبير  .صفة الخشونة أقل النسب
. بعلى النفس، ثم صفة الرقة فالنعومة ثم الشجاعة، بينما احتلت صفة الخشونة أقل النس

  :، بعنوان)٢٠٠٢(فـايزر ة ـفي دراسو، )٢٠٠٦ وبدور، ،الخاروف(
"Prototypes of Gender: Conceptions of Feminine and Masculine" 

ت دى        اس در، وم وم الجن ول مفه ديين ح ات الهولن الب والطالب صورات الط ة ت هدفت معرف
ى              رحلتين، األول ى م ام   : التنميط في مفهوم الجندر لديهم، أجريت الدراسة عل ة  ١٩٩٥ع : ، والثاني

ى                  ١٩٩٩ عام ذي طرأ عل ر ال ، حيث أجرى الباحث مقارنة بين نتائج الدراستين ليرى مدى التغيي
ة التصورات عن       تصورات الطالب والطالبات حول مفهوم الجندر خالل السنين الخمس، ومعرف

  . مفهوم الجندر في المجتمع المعاصر

روش   يط ل ص التنم ى فح ات عل ع المعلوم ي جم ث ف د الباح  Rosch'sاعتم
Categorization Testة   : ، حيث أعطى الطالب والطالبات فحصين، األول  فحص نمط األنوث

Feminine Category Test  والثاني فحص نمط الذآورة ،Masculine Category Test ،
ى      ل        ٥٩اشتمل آل فحص عل دة مث ة، أو محاي ل الرعاي ة مث ا أن تكون تقليدي  صفة لكل نمط فإم

راء       ل الق ى آل                السعادة، أو جندرية مث وا عل ى المبحوثين أن يجيب سلية، وتوجب عل ة من أجل الت
ين     ٧صفة من خالل مقياس يتكون من   ا ب راوح م ى ال      ( درجات، تت ر إل شكل آبي نمط ب مناسب لل

ل    )يناسب النمط أبدا   ة مدى تمثي ة       ٥٩، وذلك لمعرف ارهم وتصوراتهم عن نمط األنوث  صفة ألفك
  .ونمط الذآورة
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 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي الم ة ف ائج الدراس شابهة  آانت نت ة مت ة الثاني ي المرحل ا ف ع نتائجه ة م ى مقارن ة األول رحل
ات                     ر جذري في تصورات الطالب والطالب ة أي تغي ائج الدراسة الثاني بشكل آبير، فلم تعكس نت
صورات الطالب   تين، وآانت ت ين الدراس سنوات الخمس الفاصلة ب در خالل ال وم الجن عن مفه

ة   تين تقليدي ي الدراس ات ف در   Traditionalوالطالب وم الجن ول مفه صوراتهم ح اهيمهم وت ، ومف
ام        ة، وعزيت صفة االهتم ا  بتقليدية أيضا، وقد عزيت صفات الرعاية والعاطفة لألنوث التكنولوجي

ر             . للذآورة ة أآث ر في تصورات المبحوثين حول صفات األنوث وأظهرت الدراسة أيضا أن التغي
ات في الدراستين        من التغير في تصوراتهم حول صفات الذآورة التي آان          سم بالثب ايزر،   (.ت تت ف

  )٥٣٩-٥٢٩، ص ٢٠٠٢

ام ا ق الى ( آم ربى وب وان ) ش ة بعن و   : "بدراس ر نح ة األزه ات جامع ة وطالب ات طلب اتجاه
ة          إلى  ، هدفت   "المرأة في المجتمع المصري   واألسرة   ات جامع ة وطالب التعرف إلى اتجاهات طلب

ات      إالتعرف  األزهر نحو األسرة والمرأة في المجتمع المصري و    ة والطالب ين الطلب روق ب ى الف ل
  . في هذا الشأن

ا من البنود واختلفوا على بقي    % ٢٠وأوضحت النتائج اتفاق الطلبة والطالبات على حوالي          ته
ى                    د والقواعد اإلسالمية وعل فقد اتفقوا على موقف موحد من الزواج  وإجراءاته والتمسك بالتقالي

وعلى أن إدارة شئون البيت من اختصاص الزوجة وحدها،    رفض فكرة أن الزواج شر ال بد منه         
اال                م تنجب أطف ه إذا ل ى امرأت ة           وعلى إمكانية زواج الرجل عل ى ضرورة الطالق في حال ، وعل

   .خيانة الزوجة أو آان الزواج غير سعيد

ضرورة توجي  ة ب د أوصت الدراس ن   هوق رأة ع ى الم شباب إل رة ال ر نظ ى تغيي ام إل  االهتم
ة  طريق وسائل اإل  الي،    (عالم والمناهج الدراسية مما يساعدها على المشارآة في التنمي شربي وب

٢٠٠٤(.  

وان     اتوخ ،بدراسة بعن رارات داخل األسرة       : "آما قامت ح اذ الق  مشارآة الزوجة في اتخ
ع  ، هدفت الدراسة "الشرآسية ى واق رارات داخل        إلى الوقوف عل اذ الق شارآة الزوجة في اتخ م

القرارات سواء المتعلقة بها،  تخاذاومدى مساهمتها في العوامل المؤثرة فيها واألسرة الشرآسية، 
  . أو المتعلقة بزوجها، أو المتعلقة بأسرتها

رة في          تقاللية آبي ع باس سية تتمت ائج الدراسة أن الزوجة الشرآ رارات    أظهرت نت اذ الق اتخ
ا        أن ها، وأنها تشارك بشكل جيد في القرارات األسرية، في حين           بالمتعلقة   شارآتها ضعيفة فيم م

رارات      بالمقابل فقد تبين أن الزوج. يتعلق بالقرارات المتعلقة بالزوج ّال في الق شكل فع يشارك وب
  . هاباتخاذ بعض القرارات الخاصة  المتعلقة بالزوجة واألسرة، وأنه ينوب عن الزوجة في

اذ        فيأما فيما يتعلق بأثر المتغيرات       شارآة الزوجة في اتخ را   م يم        الق د وجد أن تعل رات، فق
وعمرها، وامتالآها للعقارات، ودخل زوجها، وعدد األبناء، والفترة الزواجية،          الزوجة، ودخلها، 

تظهر أي   في حين لم. هاب مشارآة الزوجة في اتخاذ القرارات المتعلقة فياألسرة، لها أثر  ودخل
ة إحصائية    شأن  من المتغيرات التي تم دراستها عالقة ذات دالل رارات ب الزوج   الق ة ب ا  . المتعلق أم
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ا، ودخل    يم زوجه ة    فاألسرة   تعليم الزوجة، ودخلها، وامتالك العقارات، وتعل ة ذات دالل ا عالق له
  .)٢٠٠١حاتوخ، (ة باألسر إحصائية على مشارآة الزوجة في القرارات المتعلقة

ام       ا فيوفي دراسة ق ات،     ( ه وان  )١٩٩٨العموش، والوريك واطن   : "بعن ين نحو   اتجاهات الم
وب األردن  ي جن رأة ف ل الم ة: عم ة ميداني ات   ". دراس ى اتجاه رف إل ة التع ذه الدراس دفت ه ه

روق في االتجاهات                 ك ف ا إذا آانت هنال المواطنين نحو عمل المرأة في جنوب األردن، وتحديد م
ة ومبحوث من     ٤٠٠تكونت عينة الدراسة من     . بحسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي      مبحوث

وب ا ات   جن ل اتجاه ي تحلي ار نظري ف ة آإط ة المعياري ى النظري ة عل دت الدراس ألردن، واعتم
  .حو عمل المرأةنالمواطنين 

د                ة تع ودلت النتائج إلى أن االختالط بين الجنسين، والعادات والتقاليد والقيم والواجبات البيتي
رأة في سوق العمل                 شارآة الم دني م ا يت  . من أهم األسباب الدالة على ت ي      وفيم الظروف الت ق ب عل

ة لعمل             يادة النظرة المادي ى س تؤدي إلى خروج المرأة األردنية في الجنوب للعمل، دلت النتائج إل
ر حجم              ،على عالقة بمستوى الدخل   المرأة وقد يكون ذلك      وب آب ى الجن  حيث لوحظ أنه يغلب عل

ل، وأن                    رأة في العم ة حق الم ه في األهمي ة يلي سد       األسرة وارتفاع معدالت البطال يلة ل  العمل وس
ا   ا بأنه ي تعرفه ذات والت ق ال يلة لتحقي ة ووس رأة االجتماعي ة الم يلة لمكان و وس راغ، وه وقت الف
ى درجة التكيف              ل عل رأة دلي الخبرة الواعية والمميزة للفرد عن غيره من األفراد، ثم أن عمل الم

ى العمل وال                  دين يحث عل اة العصرية، وأن ال ات الحي سين،    االجتماعي مع متطلب ين الجن ز ب يمي
ة       ر العامل رأة غي ن الم عادة م ر س ة أآث رأة العامل ة    .وأن الم رات الديمغرافي ت المتغي ذا ولعب  ه

رأة      والمستوى التعليمي، العمر،    آ العموش،   (.الجنس، دورا في اتجاهات المواطنين نحو عمل الم
  .)٢٢٦-١٨٩، ص ١٩٩٨والوريكات، 

ى             نالحظ من عرض نتائج الدراسات التي تناولت       ار أن بعضها رآز عل ين االعتب  المرأة بع
ة                 ا مقارن التغير الحاصل في الصورة النمطية للمرأة من حيث مناسبة الصفات والمهن المختلفة له

ة،           بالرجل، ومنها ما رآز على       رة زمني شابات خالل فت شباب وال دى ال در ل التغير في مفهوم الجن
ات نح    ة والطالب ات الطلب ول اتجاه ضها ح ز بع ا رآ تم   آم ع، واه ي المجتم رأة ف رة والم و األس

  . دراسة مشارآة المرأة في اتخاذ القرارات األسرية والعوامل المؤثرة فيهابالبعض 

ا              وتمتاز سابقة بأنه ر شمولية      الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات ال ا س  إذأآث تلقي  أنه
شابات الملتحق     شباب وال ات ال ى اتجاه ضوء عل اتال ي الين والملتحق ة    ف شبابية التابع ز ال مراآ

ة للمجلس  اء المملك ع أنح ي جمي شرة ف شباب المنت ى لل صفات األعل ي ال ة ف ذآورة واألنوث نحو ال
رارات داخل األسرة وفي                    لهم والمهن المناسبة  شارآتها في الق رأة وم ، واتجاهاتهم نحو عمل الم

  . العمل
  

  منهجية الدراسة

نهج الوصفي ال    : منهج الدراسة  سق تم استخدام الم م      مت صميم   مع أهداف الدراسة، حيث ت ت
الشباب والشابات الملتحقين في المراآز الشبابية المنتشرة في  استمارة طبقت على عينة ممثلة من  
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ى   للتعرف   أنحاء المملكة،    ات إل ة نحو               هماتجاه اعي والمواقف المختلف وع االجتم ة نحو الن  المختلف
  .الرجل والمرأة مهنيًا واجتماعيًا

ع الدرا ةمجتم ى        : س سبين إل شابات المنت شباب وال ع ال ى جمي ة عل ع الدراس تمل مجتم اش
  .المراآز الشبابية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة

ة  ة الدراس ت : عين تمارة طبق ز      االس د مراآ ي أح دوا ف ذين وج شابات ال شباب وال ى ال عل
تم وقد  ،علومات يوم جمع الم المملكةمحافظات  آل محافظة من    في  اب، وأحد مراآز الشابات     الشب

ار ز اختي شكل المرآ شوائيب شابات   .  ع شباب وال دد ال وع ع غ مجم ذه  وبل ى ه رددوا عل ذين ت ال
سبته          اشاب ٣١٦ حوالي   المراآز يوم جمع البيانات    ا ن نهم م اث م ا  %. ٥٠.٩ وشابة، شكلت اإلن آم

  . ١٥/٣/٢٠٠٨ وحتى ١/١/٢٠٠٨تم جمع البيانات من قبل الباحثة خالل الفترة ما بين 

  :توزيع أفراد العينة حسب الجنس في األقاليم الثالثة وضح الجدولوي

  .توزيع أفراد العينة الشباب الملتحقين في المراآز الشبابية حسب الجنس واإلقليم ): ١(جدول 
 شمال  وسط جنوب  مجموع

  الجنس العدد % العدد % العدد % العدد %

 ذآور ٥٦ ٥٤.٩ ٤٨ ٤٤.٠ ٥١ ٤٨.٦ ١٥٥ ٤٩.١
 إناث ٤٦ ٤٥.١ ٦١ ٥٦.٠ ٥٤ ٥١.٤ ١٦١ ٥٠.٩
١٠٥ ١٠٠.٠ ٣١٦ ١٠٠.٠ ١٠٩ ١٠٠.٠ ١٠٢ ١٠٠.٠  المجموع

م    دول رق ح الج اث   ١يوض ة اإلن ت أن عين والي بلغ ة   % ٥٠.٩ح راد عين وع أف ن مجم م
ت     سب بلغ اليم بن ى األق ت عل شابات، توزع شباب وال يم  % ٥١.٤، %٥٦.٠، %٤٥.١ال ي إقل ف

ذآور         . ليالشمال والوسط والجنوب على التوا     سبة ال راد      % ٤٩.١في حين آانت ن من مجموع أف
وب بنسب بلغت          شمال والوسط والجن اليم ال % ٤٨.٦، %٤٤.٠، %٥٤.٩العينة توزعت على أق

  . على التوالي

ة ة  : أداة الدراس ئلة الدراس وء أس ى ض دافهاعل ي    وأه سابقة ف ات ال ة األدبي ، وبمراجع
ات ال     ع المعلوم تبانة لجم صميم اس م ت وع ت ت   الموض ة وجه ة بالدراس شابات  لخاص شباب وال ل

   . الملتحقين في المراآز المنتشرة في جميع أنحاء المملكة

تمل تبانالا تواش ى  ةس ةعل ضمن ثالث اور، ت ور األول مح ة المح صائص االجتماعي  الخ
شباب، و صادية لل ة واالقت ضمنوالديمغرافي اني ت ور الث ئلة  المح قأس شباب تتعل ة ال دى معرف  بم

ذا   والشابات عن   مفهوم النوع االجتماعي، وعن التحاقهم بدورات متعلقة بذلك، وآيفية نشر مثل ه
ق   المفهوم، و  ئلة تتعل شابات عن وجوب          أس شباب وال ة نظر ال ق   بوجه ذآور    تحقي ين ال ساواة ب الم

تفادة من المصادر          المحور  وخصص  . واإلناث في الحقوق والواجبات وتولي المسؤوليات واالس
ئلة الم   الثالث ة  لألس ة،           تعلق ذآورة واألنوث شباب نحو ال شابات في مراآز ال شباب وال باتجاهات ال

ر               أسئلة  و  اأخرى متعلقة بالصفات التي تصلح أن تكون ذآورية أو أنثوية من وجهة نظرهم، وأخي
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ا                       ة نظر آل منهم ا من وجه اث أو لكليهم ذآور أو لإلن ا اشتمل    . المهن التي تصلح أن تكون لل آم
  . تجاهات الشباب نحو تمتع المرأة بحقوقها المختلفة في المجتمععلى أسئلة متعلقة با

در        االتم عرض   : صدق األداة وثباتها    ستبانة على مجموعة من المتخصصين في مجال الجن
شباب المجلس والمديرات العاملين في ينري، وآذلك على المدفي الجامعة األردنية  م   األعلى لل ، وت

ار      تبانة          أخذ مالحظات الجميع بعين االعتب ى االس ديالت المناسبة عل د اعتبرت    .  وأجريت التع وق
  .تلك اإلجراءات داللة على الصدق الظاهري ألداة الدراسة

شابات نحو     ( سؤال وقد درجت االستجابات على آل جزء من أجزاء        شباب وال اتجاهات ال
ة متوسطة   درج ولها أربع درجات، موافق ب     درجة آبيرة   إلى أبعاد هي موافق ب    ) الذآورة واألنوثة 

ق ب   ات، مواف الث درج ا ث ة  وله ة قليل دة  درج ة واح ق درج ان، وال أواف ا درجت ن  . وله ب م وطل
  . في العمود المناسب لكل فقرة، وبما يتفق مع رأيهمxالمبحوثين وضع إشارة 

ة  ذآورة أو األنوث ف بال اس التعري سبة  : مقي ة إذا زادت ن ة أو أنثوي صفة ذآوري رت ال اعتب
ذين يرشحون راد ال صفات عن األف ن  %٥٠ ال رت المه د اعتب ن، فق سبة للمه ال بالن ذلك الح ، وآ

 %.٥٠ذآورية أو أنثوية إذا زادت نسبة األفراد الذين يرشحون الصفات عن 

اق  اس درجة انطب صفات أو مقي نال ذآور أو المهن،  (:المه ى ال ق عل ي تنطب صفات الت ال
ة نظر المبحوثين    اعتمدت الباحثة التدرج التالي ل  ،  )ثنين معا الاإلناث أو ا   ة وجه ات  /معرف المبحوث

اث، أو ل               ذآور، واإلن ى ال صفات، المهن عل اق ال ا   العن انطب ين مع وق،     % ٨٠: ثن ا ف عال؛  = فم
  .ضعيف% = ٥٠متوسط؛ أقل من % = ٧٩-%٥٠

صائيةو ة اإلح صائي   : المعالج ل اإلح امج التحلي تخدام برن م اس ى ) SPSS(ت صول عل للح
صائص الدي  فية للخ صاءات الوص صادية  اإلح ة واالقت ة واالجتماعي ع ... موغرافي ل التوزي مث

  . التكراري والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية
  

  نتائج الدراسة

  مفهوم النوع االجتماعي لدى الشباب

وا      ل التحق اعي، وه وع االجتم وم الن ن مفه شابات ع شباب وال ن ال ل م ماع آ ن س اذا ع وم
ا             دورات متخصصة في هذا المجال؟ وما اعتقا      ب اعي؟ وم وع االجتم الجنس والن ة ب دهم عن العالق

  الطرق التي يمكن من خاللها التعريف بالنوع االجتماعي؟
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دول  شباب    ):٢(ج ى لل س األعل ز المجل ي مراآ ين ف شباب الملتحق ماع ال دى س وع  م وم الن بمفه
  . حسب الجنساالجتماعي

 ذآور إناث المجموع
  الفقرة العدد % العدد % العدد %

  سمعت ٨٠ ٥١.٦ ٨٥ ٥٢.٨ ١٦٥ ٥٢.٢
 لم أسمع ٧٥ ٤٨.٤ ٧٣ ٤٥.٣ ١٤٨ ٤٦.٨
 ال إجابة - - ٣ ١.٩ ٣ ٠.٩
 المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠ ٣١٦ ١٠٠

  .)٠.٥٦٩، بداللة إحصائية تساوي ١.١٢٨= آاي تربيع (

مفهوم النوع االجتماعي، ب إلى أن حوالي نصف الشباب والشابات قد سمعوا       ٢يشير الجدول   
  . المفهومبهذامن الذآور واإلناث لم يسمعوا قط % ٤٥.٣، %٤٨.٤ل وفي المقاب

شباب    ):٣(جدول   ى لل ة    مدى مشارآة الشباب الملتحقين في مراآز المجلس األعل دورات متعلق  ب
  . حسب الجنسبمفهوم الجندر

 ذآور إناث المجموع
 العدد % العدد % العدد %

  الفقرة

 شارآت ٥٠ ٣٢.٧ ٤٥ ٢٨ ٩٥ ٣٠.٣
 لم أشارك ٦١ ٣٩.٩ ٦٧ ٤١.٦ ١٢٨ ٤٠.٨
 ال إجابة ٤٢ ٢٧.٥ ٤٩ ٣٠.٤ ٩١ ٢٩.٠
 المجموع ١٥٣ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠ ٣١٤ ١٠٠

  .)٠.٧٦٣، بداللة إحصائية تساوي ٠.٥٤٠= آاي تربيع (

وم           % ٢٨.٠،  %٣٢.٧تبين النتائج أن     ة بمفه دورات متعلق من الشباب والشابات قد التحقوا ب
  . النوع االجتماعي

 القيادية وتميزهم في الدراسة     ةشخصيلتحليهم بال  " الشباب بحسب رأي "لشباب  تم اختيار ا  إذ  
ز، وأضاف         شطة المرآ العلمية، والتردد على المرآز الشبابي بشكل دائم، والمشارآة في جميع أن

روح العمل التطوعي     همالبعض بسبب العمر ومعرفت  ارات وب  في الموضوع، وبسبب تمتعهم بمه
ادرون   م ق اعي، وألنه اهيم       والجم تيعاب المف ى اس درتهم عل سبب ق سؤولية، وب ل الم ى تحم  عل

  .الشبابية، وبسبب أخالقهم العالية، وألنهم يترأسون بعض اللجان في المرآز آلجنة الكشافة

ة      ارهن لآلتي باب اختي زون أس شابات فيع ا ال ة     : أم ى ممارس درة عل زهن، والق سبب تمي ب
ات         لحضور إلى المرآ  في ا نشاطات المرآز، المواظبة     ز، القدرة على الحوار، آون بعضهن طالب

ة والشخصية      هتميزل في العمل الشبابي، و ةخبرلديهن  جامعيات،   النفس والهيب ة ب الجرأة، والثق ن ب
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ددة     ل متع ات عم ي ورش شارآتهن ف ة، وم شبابي  الجميل ز ال ل المرآ ن قب ضوات  م ن ع ، وألنه
ا س       عف ديهن، وب ة ل رعة البديه ائهن وس سبب ذآ ز، وب ي المرآ ي   الت ف ة ف ر والمعرف بب العم

  .الموضوع

بوجود عالقة بين  مدى اعتقاد الشباب الملتحقين في مراآز المجلس األعلى للشباب ): ٤(جدول 
  .النوع االجتماعي والجنس

 ذآور إناث المجموع
 العدد % العدد % العدد %

  الفقرة

 أعتقد ٦٨ ٤٣.٩ ٨١ ٥٠.٣ ١٤٩ ٤٧.٢
 ال أعتقد ٧٢ ٤٦.٥ ٥٧ ٣٥.٤ ١٢٩ ٤٠.٨
 ال إجابة ١٥ ٩.٧ ٢٣ ١٤.٣ ٣٨ ١٢.٠
 المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠ ٣١٦ ١٠٠

  .)٠.١٤٨، بداللة إحصائية تساوي ٣.٨٢٤= آاي تربيع (

اد ال دى اعتق شير شوعن م اعي والجنس، ت وع االجتم ين الن ة ب ود عالق شابات بوج باب وال
ش %) ٥٠.٣، %٤٣.٩(أن ) ٤(نتائج الدراسة وآما هو مبين في جدول      ى   من ال شابات عل باب وال

د  والي يعتق ة نوالت ذه العالق ل ه اعي؟ آانت   .  بوجود مث وع االجتم ومهم للن ا مفه ئلوا م دما س وعن
  :إجابات الشباب والشابات آا يلي

  رأي الشباب بمفهوم النوع االجتماعي :أوال

              ى مشارآة األشخاص في الحياة االجتماعية والعمل على تطويرها والتمييز بين الذآر واألنث
  .اختالفاتهمو

 وجود أفراد مختلفين في الجنس في مجتمع واحد.  

 التمييز بين األشخاص على أساس النسب والعائلة.  

 تمييز عنصري من حيث الجنس.  

 التمييز بين الذآر واألنثى على أساس العمل والمناصب.  

 هو االختالط بالناس ومشارآتهم في جميع مناسباتهم.  

 اءا على جنسهالجندر هو تحديد واجبات الفرد بن.  

 هو التواصل بين األفراد والتعايش معهم.  

 فرد يمتلك خصائص ومميزات جسمية وعقلية معينة.  
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 شكل أو غيرهفي الأو أنثى وما يرافقه من تغيرات سواء  نسان ذآرإلنوع ا.  

 د واجبات ومسؤوليات آل من الجنسين حسب قدرة آل منهمايتحد.   

 ت خاصة بكل مجتمعادمجموعة من التقاليد االجتماعية وعا.  

 جتمعمالة في األسرة والدور االجتماعي الذي يقوم به الفرد ضمن األدوار الوظيفي.  

   د تكون أمور      الألمور ا لعطاء المحاضرات والندوات التي تتعرض      إهو ة   اجتماعية وق  ثقافي
  .ندخل ضمن المجتمع المحلي والخارجي

 ضهم البعض في شتى المجاالتهو أساس دراسة المرأة والرجل و آيفية التعامل مع بع.   

 تطوعيةالعمال األ يعني.  

 -فراد الشعبوأمالك أخوات وأخوة وإكونة من هي العائلة الم.   

  النوع االجتماعيرأي الشابات عن مفهوم   :ثانيا

 تكلم عن السياسة واالجتماعي.  

          ن ستويات ع تالف الم ا واخ طى أو العلي ة أو الوس ن األقلي واء م ات س تالف الطبق و اخ ه
  .بعضها

 يمكن أن تكون اختالف الجنسين أو الثقافات أو المستوى العلمي.  

 -هو تحول يطرأ على المجتمع من حالة إلى أخرى.  

 االختالف بين أفراد المجتمع.  

 المشارآة وتحمل المسؤولية مع الناس سواء في أحزانهم أو أفراحهم.  

 هو التمييز بين الذآور واإلناث.  

 جندر( والرجل ثقافيا، إبداعيا مقدار المساواة بين المرأة.(  

 اختالط الجنسيات والتعامل مع بعضهم.  

    رد بغض النظر عن ى الف د عل ل يعتم ى عم ى والحصول عل ر وأنث وجي ذآ وع بيول و ن ه
  .جنسه

 إعطاء الفرص للجميع بغض النظر ذآر أو أنثى.  

 هي مكانة الفرد في المجتمع سواء ذآر أو أنثى.  
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 تمع إذا آان منتج أو مستهلكالشخص ومدى إنتاجيته في المج.  

 اليدهمقاداتهم وتعهو تنوع بين أفراد المجتمع في سلوآهم وتصرفاتهم و.  

 المستوى والدرجة االجتماعية عند الفرد وتختلف حسب المؤهل الذي تحمله.  

طرق التعريف بمفهوم النوع االجتماعي من وجهة نظر الشباب الملتحقين في مراآز : )٥(جدول 
  . حسب الجنسى للشبابالمجلس األعل

 ذآور إناث المجموع
 العدد % العدد % العدد %

  طرق التعريف بالجندر

 عقد ورش عمل ٦٧ ٤٣.٢ ٧٥ ٤٦.٦ ١٤٢ ٤٤.٩
 من خالل التلفزيون ٦٠ ٣٨.٧ ٦٣ ٣٩.١ ١٢٣ ٣٨.٩
  عقد مؤتمرات ٤٧ ٣٠.٣ ٣١ ١٩.٣ ٦٨ ٢٤.٧
 من خالل الصحف ٣٩ ٢٥.٢ ٣٢ ١٩.٩ ٧١ ٢٢.٥
 من خالل مطبوعات ٢٨ ١٨.١ ٢١ ١٣ ٤٩ ١٥.٥
 من خالل الراديو ١٧ ١١ ١٧ ١٠.٦ ٣٤ ١٠.٨
 من خالل أستاذ الجامعة ٢ ١.٣ ٥ ٣.١ ٧ ٢.٢
 من خالل البحث عن المفهوم ١ ٠.٦ ١ ٠.٦ ٢ ٠.٦

شباب              التي يمكن اتباعها    وعن الطرق    ة نظر ال اعي من وجه وع االجتم للتعريف بمفهوم الن
سبة        %٤٣.٢عقد ورشات العمل بنسبة     طريقة  تأتي في الدرجة األولى      ون بن ، ثم من خالل التلفزي

سبة     % ٣٨.٧ ؤتمرات بن د الم الل عق ن خ م م صحف،    %٣٠.٣ث ق ال ن طري ك ع ي ذل ، يل
على التوالي، آما يمكن التعريف من       % ١١.٠،  %١٨.١،  %٢٥.٢والمطبوعات والراديو بنسبة    

س ي االنترنت بن وم ف ة أو البحث عن المفه تاذ الجامع والي% ٠.٦، %١.٣بة خالل أس ى الت  .عل
  .وتختلف باختالف األقاليم

ي يمكن        النسب   تتفاوتوفي المقابل    در،   بواسطتها  بين اإلناث في الطرق الت التعريف بالجن
د ورش عمل      في   هي   وآانت أعلى النسب بشكل عام       سبة  عق ، أو من خالل   %٤٦.٦ إذ بلغت الن

ؤتمرات بنسب         أتي    % ١٩.٣، %١٩.٩،  %٣٩.١التلفزيون والصحف، وعقد الم والي، ي ى الت عل
ه بنسب                         و للتعريف ب ة حسب رأيهن استخدام المطبوعات، الرادي ك في األهمي ، %١٣.٠بعد ذل

ة ومن             ال، آما يمكن التعريف ب       %١٠.٦ تاذ الجامع ق أس اعي حسب رأيهن عن طري نوع االجتم
  . على التوالي%٠.٦، %٣.١البحث عن المفهوم في االنترنت بنسبة 

سؤال اآل شابات بوجوب وال شباب وال د ال ى أي درجة يعتق ق ن إل ين الرجل تحقي ساواة ب الم
ي   سؤوليات، وف ولي الم ي ت ات، وف وق، والواجب رص، والحق ى الف صول عل ي الح رأة ف والم

رأة والرجل من             الاالستفادة من الموارد، وما هي        ين الم ساواة ب ق الم ى تحقي ؤدي إل ي ت طرق الت
  الحرية بين الجنسين؟إليها ل الذي وصلت وما اعتقادهم بالحاوجهة نظرهم؟ 
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دول  ى الفرص : )٦(ج ي الحصول عل رأة والرجل ف ين الم ساواة ب ود الم وق، وجوب وج ، الحق
    حسب الجنسمن وجهة نظر الشبابالواجبات، تولي المسؤوليات، واالستفادة من الموارد 

الداللة   ذآور  إناث المجموع
اإلحصائية

  آاي
 العدد % العدد % العدد % تربيع

 المتغير الفقرة

٢٤٦ ٧٧.٨  نعم ١٠٧ ٦٩ ١٣٩ ٨٦.٣
 ال ٤٦ ٢٩.٧ ١٩ ١١.٨ ٦٥ ٢٠.٦
 ال إجابة ٢ ١.٣ ٣ ١.٩ ٥ ١.٦

١٥.٣٠٢  ٠.٠٠٠

٣١٦ ١٠٠ المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠

في 
الحصول 

على 
 الفرص

٢٦٦ ٨٤.٢  نعم ١١٧ ٧٥.٥ ١٤٩ ٩٢.٥
 ال ٣٧ ٢٣.٩ ٩ ٥.٦ ٤٦ ١٤.٦
 ال إجابة ١ ٠.٦ ٣ ١.٩ ٤ ١.٣

٢٠.٨٤٥  ٠.٠٠٠

٣١٦ ١٠٠ المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠

 في الحقوق

١٩٩ ٦٣  نعم ٨٦ ٥٥.٥ ١١٣ ٧٠.٢
١١١ ٣٥.١  ال ٦٦ ٤٢.٦ ٤٥ ٢٨
 ال إجابة ٣ ١.٩ ٣ ١.٩ ٦ ١.٩

٧.٥٢٣ ٠.٠٠٤ 

٣١٦ ١٠٠ المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠

في 
 الواجبات

١٩٦ ٦٢  نعم ٧٩ ٥١ ١١٧ ٧٢.٧
١١١ ٣٥.١  ال ٧٢ ٤٦.٥ ٣٩ ٢٤.٢
 ال إجابة ٤ ٢.٦ ٥ ٣.١ ٩ ٢.٨

١٨.٠٦٨ ٠.٠٠٠

٣١٦ ١٠٠ المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠

في تولي 
المسؤوليات

١٤٩ ٤٧.٢  نعم ٦٨ ٤٣.٩ ٨١ ٥٠.٣
١٢٩ ٤٠.٨  ال ٧٢ ٤٦.٥ ٥٧ ٣٥.٤
 ال إجابة ١٥ ٩.٧ ٢٣ ١٤.٣ ٣٨ ١٢

٠.٣٥١ ٠.٣٨٩ 

٣١٦ ١٠٠ المجموع ١٥٥ ١٠٠ ١٦١ ١٠٠

في 
االستفادة 
 من الموارد

ففي مجال وجوب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من وجهة نظر الشباب، يشير الجدول              
ك       % ٦٩.٠ إلى أن    ٦رقم   دون ذل م     من الشباب يؤي ه      بحسب رأيه المرأة في آتاب ألن اهللا أوصى ب

ه،           وأن المجتمع اإلسالمي تسوده المساواة، وألن اإل       ك وتحث علي د ذل وأضافوا  رادة السياسية تؤي
ين              آفل المساواة،   بأن الدستور    ود ب ذل الجه اون وب وألن مجتمعنا األردني الشرقي مبني على التع

ى أآمل وجه،         لكي و ،وألنه ال يوجد فرق بين المرأة والرجل      الطرفين،   ه عل  يقوم آل فرد بواجبات
ل          وهو حق من حقوق اإلنسان، آما أن المرأة تشك         ا مث ل نصف المجتمع وحقها في المشارآة مثله

رأة       ا آبير االرجل تماما آما أن لها دور      ى نفس الفرص، وألن الم  في العمل فيجب أن تحصل عل
دع         ا مهم اشريكة الرجل في جميع المجاالت وتلعب دور       ستطيع أن تب الرجل أو   آ في المجتمع، وت
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سه، وه   وير نف ل وتط وير العم ى تط ادر عل ل ق ر، فالك داعي  أآث افز اإلب ادة الح ي زي ساعد ف ذا ي
درات،             ى أساس الق رأة والرجل يكمالن بعضهما بعض         وألن  للمرأة، فالتمييز يكون فقط عل ، االم

  .وليست المرأة أداة لتلبية رغبات الرجل

ى وجوب           % ٢٩.٧بينما عزا     وا عل م يوافق ق   ممن ل ى أن           تحقي ك إل ساواة أسباب ذل ذه الم ه
سيولوجي، وألن الرجل       قدرات المرأة تختلف عن قدر   ان في الترآيب الف ا مختلف ات الرجل ألنهم

رأة،                   يحكم المرأة حيث تكون في العادة مدعومة من الرجل، فالرجل دائما وأبدا أولى وأهم من الم
ة        رأة، وألن إمكاني ن الم ر م ل أآب سؤولية الرج رأة، وألن م ب الم ن ال تناس ا أن بعض المه آم

المرأة عنصر           استفادة المرأة من الفرص أقل       بكثير من الرجل بسبب انشغالها باألمور األسرية، ف
  .مكمل للمجتمع، آما أن االختالط ممنوع في اإلسالم وألنها آائن ضعيف من الناحية العاطفية

ل ي المقاب د،وف د أي ى   % ٨٦.٣ ت فق اث عل ذآور واإلن ين ال ساواة ب اث وجوب الم ن اإلن م
ا أساس أن ساويهم انوانمت ام اهللا والق ا، ف أم تور ساوى بينهم ا أن الدس شكل نصف المرأةن، آم  ت
ع   آما أنها أصبحت تعمل في       ،  المجتمع ا           جمي درات الرجل وأحيان رأة نفس ق المجاالت، وألن للم

ار   داع واالبتك ى اإلب درة عل ديها الق ي ل اف ه، خصوصا إذا   م اره أو تحمل ل ابتك ستطيع الرج ال ي
وض، وأل    ل الرجل       تساوت الفئات، فالتمييز العنصري مرف ادي مث دخل الم اج لل رأة تحت في  ن الم

  .توفير الخدمات الالزمة لها

ك  أسباب منهن ذلك، وتعود    % ١١.٨في حين لم يؤيد      ى     ذل رأة تختلف عن         إل درات الم أن ق
ا و   المرأة  قدرات الرجل، وألن     ة عن الرجل فال         لبرأيهن لبيته رأة مختلف ة الم ا، وألن طبيع زوجه

ه الخاصة     ف"فرص   ال نيل في   يايمكن أن يتساو   س         "لكل شخص دائرت اك فرص ال تناسب جن ا ، فهن
ا رص،        بينم ى الف صولها عل ق ح ذا يعي سديا وه ل ج ن الرج المرأة أضعف م ر، ف ب اآلخ  تناس

سين ولكن لكل شيء حدود                      بعضهن أن   وأضاف   ين الجن ساواة ب اك م من المفترض أن يكون هن
  . أآثرفالرجال قوامون على النساء لذا بجب أن تكون فرص الرجل

د   د أّي وق، فق ي الحق اث ف ذآور واإلن ين ال ساواة ب ال وجوب الم ي مج ن % ٧٥.٥وف ك م ذل
 عند اهللا وأن اإلسالم حث على ذلك، آما أن الدستور آفل            ا آبير االشباب على اعتبار أن للمرأة حق     

وق          س الحق ا نف ع وله صف المجتم شكل ن رأة ت ك، وأن الم ا ذل ي له سياسية   ف االت ال ل المج آ
ة، وواالقتص ي هي ادية واالجتماعي ي الت سان حق ف سان، فلكل إن وق اإلن شارآة حق من حق الم

ى               الديمقراطية والحوار وإبداء الرأي، وحتى تستمر الحياة ويبتهج الجميع، ولمنع تسلط الرجل عل
ا               المرأة، فالرجل ليس أفضل من المرأة، آما أن المرأة بحد ذاتها مدرسة وهي األم فيجب إعطائه

  .حقوقها

ساواة حوالي         وعار ك الم ل تل نه %٢٣.٩ض مث ى   م م ك إل ار   أن   ويعزون ذل ا أفك اك أنه  اهن
ى نتجنب بعض المشاآل                فرغربية   ضت على العرب وأصبحت الفتاة العربية تشبه الرجال، وحت

ا                ة بينهم دل فالعالق ا الع ي دائم ساواة ال تعن ى أساس       جب أن    يوالفتن، فالم ى عل يس    تبن ة ول العدال
وألن حقوق المرأة   . المساواة، هناك بعض األمور يستطيع الرجل فقط الحصول عليها والتمتع بها          

 . منهماتختلف عن حقوق الرجل، وألن الشريعة اإلسالمية وزعت الحقوق بما يناسب آال
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 وجوب المساواة بين الذآور واإلناث في     % ٩٢.٥ معظم النساء بنسبة     توفي المقابل فقد أيد   
وق ا      الحقوق وذلك    سا ألن المرأة مساوية للرجل أمام اهللا والقانون، وألنه حق من حق ا  إلن ن، وألنه

ساواة                      سين، وألن الم ين الجن دل ب ق الع أصبحت تعمل مثل الرجل وفي آل التخصصات، ولتحقي
ة،  اة االجتماعي ي الحي ق ف ة، ومن أجل التوفي رأة خاصة والرجل عام ة الم ع مكان ى رف ؤدي إل ت

ذه     .نعيش في سالم وأمان ومن أجل الحصول على مجتمع مزدهر  وحتى   ل ه في حين عارض مث
 خاصة آما وردت    اوتعود أسبابهن إلى أن لكل من المرأة والرجل حقوق        % ٥.٦المساواة ما نسبته    

  .المرأةخبرات في القانون العام للدول، آما أن خبرات الرجل أآبر من 

ساواة في الواج        د                وفيما يتعلق بوجوب الم سبة تأيي د انخفضت ن اث فق ذآور واإلن ين ال ات ب ب
وق،            سبة من    إذالذآور مقارنة بتأييدهم لوجوب المساواة في الحصول على الفرص والحق  بلغت ن

والي   ك ح د ذل ى   % ٥٥.٥أي دهم إل باب تأيي زون أس واطن    ويع ل م ى آ رض عل ات ف أن الواجب
سين، وألن الم            ات،         ومواطنة، وألن الدستور حدد واجبات آال الجن ام بكل الواجب ستطيع القي رأة ت

اك           و ه سيكون هن سان بواجبات ام آل إن ألنه ال حقوق دون واجبات وال واجبات دون حقوق، فإذا ق
 .إمكانية للتعايش، آما أن واجبات المرأة  هي نفس واجبات الرجل

ارض  ا ع ك   % ٧٢.٦آم ساواة، ذل ذه الم ل ه نهم وجوب مث ن  م ل ع تالف أدوار الرج الخ
ات  ، المرأة تحمل وترضع ف ،أة، وألن طاقات الرجل أآبر من طاقات المرأة      أدوار المر  وألن واجب

ا، وألن الرجل هو صاحب               ات آل منهم الرجل أآثر من المرأة، وألن الدين اإلسالمي حدد واجب
ى أساس       القرار ألن واجباته أآبر، وألن العالقة بينهما بجب أن           ساواة      تكون عل يس الم ة ول العدال

 .دم المساواة في الواجبات فلكل منهما واجباتهفمن العدل ع

اث في                  % ٧٠.٢وفي المقابل فقد وافق      ذآور واإلن ين ال ساواة ب ى وجوب الم اث عل من اإلن
ات،                   من ألن آال الواجبات ذلك    ساوى الواجب وق والفرص فيجب أن تت ى نفس الحق هما يحصل عل

ل م  ات العم ز، وألن واجب رأة والرجل دون تميي ة الم ضمان حري سين، وألن ول ين الجن ساوية ب ت
ك                           بعض أن ذل ا أضافت ال رأة والرجل، آم ين الم وم ب رق الي ه ال ف المرأة تعمل مثل الرجل، وألن

  . من المشاآل، فالحياة شراآة بين الذآر واألنثىتحقيق حياة اجتماعية خاليةيؤدي إلى 

سبته     ا ن ت م ا عارض ساواة    % ٢٨.٠بينم ك الم ل تل وب مث ات ب الوج تالف الواجب ت خ ي
ساوية،               ة لبعضها وليست مت ك الجنسين، وألن واجبات آل منهما مكمل ات الرجل في       ذل  أن واجب

ا العواطف        رأة تحكمه ا أن الم ر آم ل أآث سؤولية الرج زل، فم ي المن رأة ف ات الم ل وواجب العم
د         ذل جه ستطيع أن يب ر،  اوالمشاعر في عمل واجباتها فهي أضعف من الرجل، وألن الرجل ي  أآب

ا أن لكل رأة خصائص  آم الم فللم ع دول الع ي جمي شرات ف ع الن ا نصت جمي ات آم ا واجب  منهم
  .جسدية و قدرات مختلفة عن الرجل

د                 أما بالنسبة لرأي الشباب في وجوب المساواة بين المرأة والرجل في تولي المسؤوليات، فق
وافقتهم      % ٥١.٠وافق فقط   ك، وعزوا سبب م ى ذل ى  منهم عل سماوية حث   إل ان ال ى  أن األدي ت عل

ل   سهل العم ذلك ي ه ب سان، وأن وق اإلن ك حق من حق سؤولياته، وألن ذل ا م ل منهم ك، وألن لك ذل
اة بجب أن               وويكون أآثر مرونة،     اء الحي لقدرة المرأة على القيام بجميع المسؤوليات، وبما أن أعب
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اة   ى حي ستطيع الحصول عل ى ن سؤوليات حت ساوى الم رأة والرجل، فيجب أن تت ابين الم سم م تق
ام، م م النظ ى يع ة، وحت ة آمن ا تكامل ى  آم ضاء عل دة، وللق ار جدي وفير أفك ى ت ساعد عل ك ي أن ذل

ى      أن ذلك يجب أن يوزع على آال الجنسين       هم  بعضأضاف  و. البطالة  في المسؤوليات العائلية، عل
  .مسؤوليات البيت شاقةأن عتبار ا

سبة           ذآور بن ود األسباب إل     % ٤٦.٥أما بالنسبة لمن عارض من ال درات،     فتع ى اختالف الق
ة،           ة وليست عقالني ا عاطفي ر، وألنه شكل آبي ا  وألن قلب المرأة ضعيف ال يتحمل المسؤولية ب آم

ا    أن ن دخله اق م رأة اإلنف ى الم يس عل اق ول ر، وألن واجب الرجل اإلنف ل أآب سؤوليات الرج  م
ل، و    سؤولية الرج ن م ة ع رأة مختلف سؤولية الم اص، وألن م سى أن الخ ة ف ال نن دين القوام ي ال

ه  ول الرسول صلى اهللا علي ا، ولق ي بيته رأة ف سؤولية الم بعض أن م د ال اإلسالمي للرجل، فيعتق
  ". أمرهم امرأةاو أفلح قوم وّلما: "وسلم

ين أنهن         اةساومأما بالنسبة لرأي اإلناث في مجال ال       د تب ولي المسؤولية، فق ذآور في ت  مع ال
ذآور      ك  %٧٢.٧لغت  بحيث  يؤيدن ذلك بنسبة أعلى من نسبة ال ه يجب وضع الشخص     ، وذل ألن

ولي                  المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن الجنس، وبما أن المرأة قد أثبتت جدارتها في ت
ا أن                        ة، آم ولي المناصب القيادي رأة فرصة ت ساعد في أن تعطى الم المسؤوليات المختلفة، فهذا ي

رأة مساعدة زوجه           ولي المسؤولية، وألن الرجل ال           المسؤوليات اليوم آبيرة جدا وعلى الم ا في ت
ة           ارات الالزم ا بالمه رأة ويزوده ة الم د من مكان ذا يزي يستطيع تحمل المسؤولية وحده، آما أن ه
ساعد                  ا، وي في الحياة التي ستكسبها ألوالدها، آما يسمح للمرأة باتخاذ قراراتها الخاصة في حياته

ك  يذل ر طريقف ر ويعتب تقرار أآب ور واالزا اس ديات   للتط ل التح ع يتحم اء مجتم ار، وبن ده
  .والمصاعب التي قد يواجهها

أن مسؤولية   نفيعزون ذلك إلى أنه   % ٢٤.٢أما بالنسبة للواتي عارضن ذلك بنسبة         يعتقدن ب
ة وليست                 ات مكمل المرأة مختلفة عن مسؤولية الرجل، فمسؤوليات الرجل أآبر، وحيث أن الواجب

ى  ادرة عل ر ق رأة غي ساوية، وألن الم ا أن  مت ابي، آم ل المجلس الني سؤوليات مث ع الم ولي جمي  ت
  .مسؤوليات الرجل أآبر والمرأة تحكمها العواطف

وارد          % ٤٣.٩وتبين من نتائج الدراسة أن       من الشباب يؤيدون المساواة في االستفادة من الم
ي               ألن ذلك   بين الذآور واإلناث     ل الرجل أن تع رأة مث ش حق من حقوق االنسان، وألن من حق الم

ع،                      ا جزء من المجتم ى المصادر ألنه وفروا   لكي برفاهية، وبسبب قدرة المرأة في الوصول إل  ي
  .ألبنائهم متطلبات الحياة، فالمصادر ملك للجميع، والستثمار الطاقات والمهارات لصالح المجتمع

ادهم أن        % ٤٦.٥في حين عارض ما نسبته       ه باعتق ك ألن ا من الشباب ذل ط،      ه  حق للرجال فق
ا،                  وألن ال  ا بعواطفه ا وإنم رأة ال تتصرف بعقله رجال أعلم بأمور الحياة وأمور التوفير، وألن الم

ه         ال تستطيع أن    آما أنها    وم ب ا يق ة، وألن بعض         كل   لفالرجال،   تقوم بكل م ا احتياجات معين منهم
ادة                  ة من المصادر، وألن قي تفادة الفاعل ى االس رأة عل درة الم دم ق ساء، ولع المصادر ال تناسب الن

اة  ى الحي اج إل ون تخصص تحت اة، فيجب أن يك ي معظم مجاالت الحي و الرجل ف د وه د واح قائ
  .في آل ميادين الحياةفالمرأة ضمن التعليم والصحة أما الرجل 
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تفادة من             اث في مجال االس ذآور واإلن ين ال وفيما يتعلق برأي اإلناث في وجوب المساواة ب
ستغرب  ا ن الم وارد، فم نهن واف %٥٠.٣ن ألم ن م ذه    ق د ه وف عن ستدعي الوق ا ي ك مم ى ذل عل

تفادة        أن آال النسبة، أما بالنسبة ألسباب الموافقة فتعود إلى    ه الحق من االس رأة والرجل ل  من الم
ع،             ي المجتم ة ف اءة الذاتي ق الكف صادر، ولتحقي ن الم ستفيدوا م دوا وي ى يفي صادر، حت ن الم م

ساو            ا يعمل فيجب أن يت ك سيعود            ا في اال   يخصوصا إذا آان آالهم إن ذل تفادة من المصادر، ف س
  .بالنفع على بيتها وزوجها

ا      % ٣٥.٤ة  بأما فيما يتعلق باللواتي لم يوافقن على ذلك بنس         فتعود أسبابهن إلى اعتقادهن أنه
رة، و    سؤولياته آبي ل ألن م ا الرج ع به ب أن يتمت ان يج ات آ صادر ال  ألرأى أخري ن بعض الم

ل                ب ، أو   تحتاجها المرأة والعكس صحيح    دها أق المرأة جه ا ف ل آليهم ة من قب ود المبذول ، سبب الجه
  .أن وظائف المرأة مختلفة عن وظائف الرجلآما 

  .الشباب والشاباتطرق تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من وجهة نظر : )٧(جدول 
 ذآور إناث المجموع

 العدد % العدد % العدد %
 طرق تحقيق المساواة

 إتاحة الفرص بشكل مساو ٥٨ ٣٧.٤ ٩٤ ٥٨.٤ ١٥٢ ٤٨.١
 رفع قدرات العامالت ٥٥ ٣٥.٥ ٥٧ ٣٥.٤ ١١٢ ٣٥.٤
 إشراك العامالت في اتخاذ القرارات ٤٨ ٣١.٠ ٧٣ ٤٥.٣ ١٢١ ٣٨.٣
 تعديل بعض النظم المستخدمة ٤٧ ٣٠.٣ ٤٤ ٢٧.٣ ٩١ ٢٨.٨
 تشكيل لجنة للموظفين من الجنسين ٤٥ ٢٩.٠ ٥٣ ٣٢.٩ ٩٨ ٣١.٠
 تهيئة بيئة داعمة منظمة بالقوانين ٤٣ ٢٧.٧ ٤٠ ٢٨.٨ ٨٣ ٢٦.٣

ة               اث فكانت من وجه ذآور واإلن ين ال وفيما يتعلق بالطرق التي تساعد في تحقيق المساواة ب
شكل م     : نظر الشباب حسب أهميتها آما يلي      سبة    ت إتاحة الفرص ب ع      %٣٧.٤ساو بن ك رف ي ذل ، يل

سبة    قدرات الم   اذ ا      %٣٥.٥رأة بن امالت في اتخ م إشراك الع سبة   ، ث رارات بن ديل  % ٣١.٠لق فتع
سبة        سبة            %٣٠.٣بعض النظم المستخدمة بن سين بن ة للموظفين من الجن شكيل لجن ، %٢٩.٠، وت

ه       %. ٢٧.٧وأخيرا عن طريق تهيئة بيئة داعمة منظمة بالقوانين بنسبة           شباب أن وأضاف بعض ال
ين     يمكن تحقيق المساواة من خالل تعزيز الحوار المفتوح ما بين المرأة والرجل            ، وبتوفير العدل ب

  .أن المرأة تكون ملكة في بيتها: البعضقال الجنسين في األمور المختلفة، بينما 

اث                 ذآور واإلن وفي المقابل آان رأي الشابات بالطرق التي تساعد في تحقيق المساواة بين ال
شكل م     إتا: حسب أهميتها آما يلي    سبة    ت حة الفرص ب امال        %٥٨.٤ساو بن ك إشراك الع ي ذل  ت، يل

سبة  رارات بن اذ الق ي اتخ سبة ، ث%٤٥.٣ف رأة بن درات الم ع ق ة %٣٥.٤م رف شكيل لجن ، فت
سبة         %٣٢.٩للموظفين من الجنسين بنسبة      را   %٢٧.٣، وتعديل بعض النظم المستخدمة بن ، وأخي

  . %٢٤.٨قوانين بنسبة عن طريق تهيئة بيئة داعمة منظمة بال
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من خالل التوعية بأهمية المرأة بعيدا عن       وأضافت بعض الشابات أنه يمكن تحقيق المساواة        
  .  أيضاعادات المجتمع، ومن خالل إشراك المرأة في االنتخابات النيابية بشكل آبير

   اتجاهات الشباب والشابات الملتحقين في مراآز المجلس نحو الذآورة واألنوثة

لمجلس لمملكة التابعة لالشباب والشابات الملتحقين في المراآز الشبابية في ا   اتجاهات  : )٨(جدول  
  .نحو المشارآة في القرارات األسريةللشباب األعلى 

  ذآور إناث مجموع
المعدل % المعدل %  المعدل %

 الفقرة

٩٣.٥ ٣.٥٦ ٨٩.٠ ٨٤.٥ ٣.٧٤ ٣.٣٨ 
للبنات الحق في التعليم في جميع 

 المراحل بما في ذلك التعليم الجامعي

٨٦.٣ ٨٨.٣ ٣.٤٥ ٨٤.٣ ٣.٥٣ ٣.٣٧ 
في  الزوج والزوجة مشارآة

 القرارات المتعلقة بالزيارات العائلية

٨٤.٣ ٨٧.٣ ٣.٣٧ ٨١.٠ ٣.٤٩ ٣.٢٤ 

في مشارآة الزوج والزوجة 
القرارات المصيرية المتعلقة باألسرة 

 مثل تعليم األبناء

٨١.٣ ٨٧.٥ ٣.٢٥ ٧٥.٠ ٣.٥٠ ٣.٠٠ 
في عدد مشارآة الزوج والزوجة 

 األطفال المنجبين

٧٩.٨ ٨٥.٥ ٣.١٩ ٧٣.٨ ٣.٤٢ ٢.٩٥ 
اختيار المرأة للزوج على قدم 

 المساواة مع الرجال

٧٧.٨ ٨١.٠ ٣.١١ ٧٤.٣ ٣.٢٤ ٢.٩٧ 
في إدارة مشارآة الزوج والزوجة 

 ميزانية األسرة
٧٧.٣ ٨٩.٠ ٣.٠٩ ٦٥.٨ ٣.٥٦  ال أمانع أن تعمل ابنتي خارج البيت ٢.٦٣

٧٦.٣ ٨١.٥ ٣.٠٥ ٧٠.٥ ٣.٣٦ ٢.٨٢ 
ت األصغر البن(منع الزواج المبكر 

 ) عاما١٨من 
٧٦.٠ ٨٦.٣ ٣.٠٤ ٦٧.٠ ٣.٤٥ ال أمانع أن تعمل زوجتي خارج البيت ٢.٦٨
٧٥.٠ ٧٦.٠ ٣.٠٠ ٧٣.٨ ٣.٠٤  منع زواج األقارب من الدرجة األولى ٢.٩٥

٧٣.٥ ٧٦.٠ ٢.٩٤ ٧٠.٥ ٣.٠٤ ٢.٨٢ 
الوالية على أوالدها على قدم المساواة 

 مع الرجال

٧١.٣ ٧٥.٠ ٢.٨٥ ٦٧.٥ ٣.٠٠ ٢.٧٠ 
أرى أن ال تتعرض المرأة لإليذاء 

 النفسي من الرجال
٦٣.٥ ٦٧.٥ ٢.٥٤ ٥٩.٣ ٢.٧٠  طالق المرأة بإرادتها المنفردة ٢.٣٧

٦٠.٥ ٥٤.٠ ٢.٤٢ ٦٧.٥ ٢.١٦ ٢.٧٠ 
أرى أن ال تتعرض المرأة لإليذاء 

 البدني من الرجال
٥٣.٨ ٦٠.٨ ٢.١٥ ٥٠.٣ ٢.٤٣  السفر لوحدها ٢.٠١
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ة نظ  ق بوجه ا يتعل رية،    فيم رارات األس ي الق ة ف شارآة الزوج ي م شابات ف شباب وال ر ال
رارات األسرية                ٨يوضح الجدول رقم     رأة في الق شارآة الم ة م  تأآيد الشباب والشابات على أهمي

يم                 المختلفة،   حيث آان أعالها في مجال حق البنات في التعليم في جميع المراحل بما في ذلك التعل
ة              ، يلي ذل  %٨٩.٠الجامعي بنسبة    رارات المتعلق ا في الق شارآة زوجه ارات  ك حق المرأة م بالزي
ة باألسرة                    %٨٦.٣العائلية بنسبة    رارات المصيرية المتعلق ا في الق شارآة زوجه ا في م ، ثم حقه

ين                  %٨٤.٣مثل تعليم األبناء بنسبة      اء المنجب رار عدد األبن ا بق شارآة زوجه ا في م ، وآذلك حقه
  %. ٨١.٣بنسبة 

ى      أما بالنسبة لتشجي   اث عل ردة         عهن لإلن ا المنف رار الطالق بإرادته اذ ق أن ال تتعرض    ، و اتخ
ين   المرأة لإليذاء البدني من الرجال، وفي مجال اتخاذ قرار السفر وحدها             اتهن آانت     فتب أن اتجاه

لبية  وس ك، نح ن وافق    ذل سب م ت ن ث بلغ ك  نحي ى ذل ى %٥٣.٨، %٦٠.٥، %٦٣.٥ عل  عل
والي ة  و .الت د نقط وف عن ب الوق ا يج ال،   هن ن الرج دني م ألذى الب رأة ل رض الم  أن ال تتع
وافقت ا      نهتوم ث يراه ا، حي ي مجتمعن رأة ف ر ألوضاع الم ي الكثي ذا يعن سبة، وه ذه الن ا به  عليه

  .هم وبناتهم آشيء عادي وطبيعي، فال بد من إيجاد الحلول لذلكؤأبنا

 المملكة التابعة للمجلس الشباب والشابات الملتحقين في المراآز الشبابية فياتجاهات : )٩(جدول 
  .نحو المشارآة في األعمال المنزليةاألعلى للشباب 

 ذآور إناث مجموع
المعدل % المعدل % المعدل %

 الفقرة

٨٨.٠ ٩٢.٥ ٣.٥٢ ٨٣.٥ ٣.٧٠ ٣.٣٤ 
أشجع األزواج على المساعدة في 

  أمور المنزل

٨٦.٠ ٨٩.٥ ٣.٤٤ ٨٢.٣ ٣.٥٨ ٣.٢٩ 
ات أشجع األزواج على مساعدة الزوج

 شراء حاجيات المنزلفي 

٨٦.٠ ٩٠.٨ ٣.٤٤ ٨١.٠ ٣.٦٣ ٣.٢٤ 
أشجع األزواج على مساعدة الزوجات  

 طفالاألدريس في ت

٨٣.٨ ٨٨.٨ ٣.٣٥ ٧٨.٥ ٣.٥٥ ٣.١٤ 
أشجع األزواج على مساعدة الزوجات 

 تحضير مائدة الطعامفي 

م   دول رق شير ج ى  ٩وي ى لل  إل س األعل ي المجل شابات ف شباب وال ات ال و اتجاه شباب، نح
ام لكل                بينت  المشارآة في األعمال المنزلية، فقد       شكل ع ة ب ائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابي نت

ى           شجع األزواج عل ن ي سبة م ت ن ث آان سب، حي ي الن تالف ف ع االخ ذآور، م اث وال ن اإلن م
ى مساعدة الزوجات             %٨٨.٠المساعدة في أمور المنزل حوالي       شجيعهم األزواج عل ك ت ، يلي ذل

سبة            في ش  ال بن دريس األطف زل، وفي ت ات المن ك       % ٨٦.٠راء حاجي د ذل أتي بع م ي ا، ث لكل منهم
  %. ٨٣.٨تشجيعهم لألزواج على مساعدة الزوجة في تحضير مائدة الطعام بنسبة 
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دول  ات : )١٠(ج ة     اتجاه ة التابع ي المملك شبابية ف ز ال ي المراآ ين ف شابات الملتحق شباب وال ال
  .ألمور المتعلقة في تمكين المرأة في العملنحو اللمجلس األعلى للشباب 

 ذآور إناث مجموع
المعدل % المعدل % المعدل %

 الفقرة

٨٧.٨ ٩٢.٣ ٣.٥١ ٨٣.٣ ٣.٦٩ ٣.٣٣ 
 في تخفيف العب الزوجةيساعد راتب 
 المادي لألسرة

٨٧.٥ ٩٢.٣ ٣.٥٠ ٨٣.٥ ٣.٦٥ ٣.٣٤ 
أؤمن بضرورة توعية المرأة والرجل 

 يةبمواد نظام الخدمة المدن

٨٤.٨ ٨٧.٠ ٣.٣٩ ٨٢.٣ ٣.٤٨ ٣.٢٩ 

يجب توزيع المهام الوظيفية واألدوار 
بين الذآور واإلناث بما يالئم االختالف 

 الجنسي والنفسي لكل منهما

٨٤.٣ ٩٠.٥ ٣.٣٧ ٧٧.٨ ٣.٦٢ ٣.١١ 
يجب أن يكون صانعوا القرارات من 

 الذآور واإلناث

٨٤.٣ ٩٠.٠ ٣.٣٧ ٧٨.٥ ٣.٦٠ ٣.١٤ 

ص متكافئة أرى ضرورة منح فر
للعامالت والعاملين في البعثات 

 والدورات

٨٣.٣ ٨٨.٥ ٣.٣٣ ٧٨.٠ ٣.٥٤ ٣.١٢ 
أؤمن بقدرة المرأة على اإلدارة 

 والتخطيط

٨٠.٠ ٨٦.٠ ٣.٢٠ ٧٤.٠ ٣.٤٤ ٢.٩٦ 
مزايا العمل /للنساء الحق في عوائد

 نفسها آالرجال

٧٩.٠ ٨٦.٠ ٣.١٦ ٧٢.٠ ٣.٤٤ ٢.٨٨ 
 للنساء الحق في العمل على قدم

 المساواة مع الرجال

٧٧.٣ ٨٥.٠ ٣.٠٩ ٦٩.٣ ٣.٤٠ ٢.٧٧ 

أرى تملك المرأة لألصول 
بما في ذلك األراضي ) االقتصادية(

  والمباني على قدم المساواة مع الرجال

٧٧.٣ ٨٥.٠ ٣.٠٩ ٦٩.٥ ٣.٤٠ ٢.٧٨ 
) االقتصادية(إدارة المرأة للمشروعات 

 على قدم المساواة مع الرجال

٧٧.٠ ٨٥.٣ ٣.٠٨ ٦٨.٥ ٣.٤١ ٢.٧٤ 

أرى ضرورة منح فرص متكافئة 
للعامالت والعاملين في تولي المناصب 

 القيادية

٧٦.٨ ٨٢.٥ ٣.٠٧ ٧٠.٨ ٣.٣٠ ٢.٨٣ 
) االقتصادية(تملك المرأة للمشروعات 

 على قدم المساواة مع الرجال

٧٩.٣ ٨٣.٥ ٣.١٧ ٧٥.٠ ٣.٣٤ ٣.٠٠ 
يجب إدراج نماذج وقيادات نسائية 

 مناجحة في وسائل اإلعال

٨٧.٣ ٧٥.٣ ٣.١٣ ٨١.٥ ٣.٠١ ٣.٢٦ 

يجب على الجهات المسؤولة تحديد 
مهن خاصة باإلناث وأخرى خاصة 

  بالذآور

٧١.٨ ٧٦.٣ ٢.٨٧ ٦٧.٣ ٣.٠٥ ٢.٦٩ 
للنساء الحق في ظروف العمل نفسها 

 ..)ساعات الدوام، التنقل(آالرجال 
٦٧.٠ ٧٠.٣ ٢.٦٨ ٦٣.٥ ٢.٨١  لأفضل اختالط الجنسين داخل العم ٢.٥٤
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شابات    شباب وال ات ال ال اتجاه ي مج ا ف ي  بخصوص أم رأة ف ين الم ة بتمك ور المتعلق األم
ادي                    فقد  العمل،   ساعد في تخفيف العبء الم أن راتب الزوجة ي انهم ب آانت النسب من حيث إيم

سبة         ة بن ة المدني ام الخدم ي نظ رأة ف ة الم ضرورة توعي رة، وب ي %٨٧.٥، %٨٧.٨لألس ، وف
سي       وجوب توزيع المهام الو    ظيفية واألدوار بين الذآور واإلناث بما يالئم االختالف الجنسي والنف

رار  ون صانعوا الق ا، ووجوب أن يك ملكل منهم ذآه اثر واو ال نح فرص إلن ي ضرورة م ، وف
سب     دورات بن ات وال ي البعث املين ف امالت والع ة للع ى % ٨٤.٣، %٨٤.٣، %٨٤.٨متكافئ عل

د           وفي إيمانهم بقدرة المرأة عل    . التوالي ساء في عوائ ا العمل    /ى اإلدارة والتخطيط، وبحق الن مزاي
  .على التوالي% ٨٠.٠، %٨٣.٣نفسها آالرجال بنسب 

سها آالرجال                    ساء في ظروف العمل نف ا نحو حق الن ا م لبية نوع إال أن اتجاهاتهم آانت س
  %.٦٧.٠وفي تفضيلهم االختالط بين الجنسين داخل العمل بنسبة % ٧١.٨بنسبة 

بالصفات المختلفة من حيث انطباقها على الذآور أو الشباب والشابات وجهة نظر : )١١(جدول 
  .اإلناث أو اإلثنين معا

 وجهة نظر الذآور وجهة نظر اإلناث
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 الصفة

٢.٥ ٦.٤٤٢ ٠.٠٤٠ ٠.٦ ٤.٣ ٩.٩ ٨٣.٢ ١١.٦ ٦.٥ ٨١.٣ 
التفكير 
 واإلبداع

٠.٠٤٤ ٣.١ ٦.٢٣٠ ١٢.٤ ٥.٦ ٧٨.٩ ١.٩ ٢٣.٢ ٥.٨ ٦٩ 

الحرص 
على 

المصلحة 
 العامة

٠.٠٠٠ ١٦.٣٠٦ ١.٢ ١٣.٧ ٧١.٤ ١٢.٧ ٠.٦  العقالنية ٢٧.٧ ٣.٩ ٦٧.٧

٠.٠١٢ ٣.١ ٨.٨٢٥ ٢١.١ ٦٨.٣ ٢.٦ ٧.٥ ١٢.٩ ٦٧.٧ ١٦.٨ 

اللباقة 
وحسن 
 التصرف

٠.١٠٤ ٣.١ ٤.٥٣١ ١٢.٤ ٦.٨ ٧٧.٦ ٤.٥  االنتماء ٢٠.٦ ٧.٧ ٦٧.١
٠.٠٠٠ ٢٩.٠٦٦ ٤.٣ ١٦.١ ٧٥.٨ ٣.٢ ٣.٧  الثقة بالنفس ٢٣.٢ ٧.١ ٦٦.٥

٠.٠٠١ ١٤.٢٤٤ ٤.٣ ١٤.٩ ٧١.٤ ٢.٦ ٩.٣ ٢٥.٢ ٩.٧ ٦٢.٦ 

التفوق في 
العلوم 

والرياضيات

٠.٠٠٦ ١٠.١٤٥ ٣.١ ١٧.٤ ٧١.٤ ٢.٦ ٨.١ ١٤.٨ ٦١.٩ ٢٠.٦ 
االهتمام 

 ةبالبيئ
٠.٠١٤ ٤.٣ ٨.٤٧٠ ١٥.٥ ٦.٨ ٧٣.٣ ١.٣  المبادرة ٢٩.٧ ٧.١ ٦١.٩

٠.٠٠٥ ١٠.٦١٣ ٣.٧ ١٤.٣ ٨.١ ٧٣.٩ ١.٩ ٢٩.٧ ٧.٧ ٦٠.٦ 
االعتماد 
 على الذات



 "......اتجاهات الشباب والشابات الملتحقات في "ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٣٨٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١١( تابع جدول رقم ...
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 الصفة

٠.٠٠٣ ١١.٤٦٩ ٨.١ ٣.٩ ٧.٥ ١٨ ٦٦.٥ ١٤.٨ ٦٠ ٢١.٣ 

االهتمام 
بالتعليم 
 العالي

٠.٠٠٢ ١٢.٩٤٧ ٦.٢ ١٣.٧ ٧١.٤ ١.٩ ٨.٧ ١٤.٨ ٥٩.٤ ٢٣.٩ 
تمام االه

 بالمستقبل

٠.٠٠١ ١٤.٤٥٣ ٤.٣ ١٥.٥ ٥ ٧٥.٢ ٣.٩ ٣١.٦ ٨.٤ ٥٦.١ 
الكفاءة في 

 العمل
٠.٠١٩ ٣.٧ ٧.٩٤٢ ١٧.٤ ١٣ ٦٥.٨ ٣.٢ ١٠.٣ ٥٥.٥  المثابرة ٣١
٠.٩٥٠ ٤.٣ ٤.٧١٣ ٤.٥ ٢٣ ٩.٩ ٦٢.٧  االنتاجية ٣٣.٥ ٧.١ ٥٤.٨
٠.٠٠٦ ١٠.٣٨٨ ٤.٣ ١٢.٤ ٦٥.٢ ٢.٦ ١٨  ضبط النفس ٣٤.٢ ٩ ٥٤.٢
٠.١٧٨ ٤.٣ ٣.٤٤٧ ٢٨.٦ ٨.١ ٥٩ ٢.٦  قوة اإلرادة ٣٨.١ ٥.٢ ٥٤.٢

٠.٠٣٨ ٥.٦ ٦.٥٥٤ ١٨.٦ ٦٤ ١١.٨ ١.٣ ٢٦.٥ ٥٢.٩ ١٩.٤ 

الحرص 
على إرضاء 

الطرف 
 اآلخر

٠.٠٠٠ ١٧.٦٦٦ ٤.٣ ١٦.٨ ٦.٢ ٧٢.٧ ١.٩  اإلقدام ٣٦.١ ٩.٧ ٥٢.٣
٠.٠٠٠ ٢٢.٣٧٦ ٥.٦ ١١.٢ ٦٩.٦ ١٣.٧ ٢.٦  المنطقية ٣٧.٤ ٧.٧ ٥٢.٣
٠.٠٠٠ ٢٥.٩٤٦ ١.٢ ٢٠.٥ ١.٢ ٧٧ ٠.٦  الشجاعة ٤٧.٧ ٠.٦ ٥١
٠.٠٠٤ ١١.١٢٠ ٣.١ ٢٣.٦ ٥٩ ١٤.٣ ٢.٦ ١٧.٤ ٥٠.٣  المرونة ٢٩.٧

٠.٠٠١ ١٥.١٥٣ ٣.٧ ١٨.٦ ٩.٩ ٦٧.٧ ٣.٩ ٣٨.١ ٨.٤ ٤٩.٧ 

االتزان 
وثبات 
 الرأي

٠.٠٠٥ ١٠.٧١١ ١١.٨ ٦٥.٨ ٥ ١٧.٤ ٥.٢ ١٢.٩ ٤٩.٧ ٣٢.٣ 
االعتماد 

 على النفس
٠.٠٢٠ ٣.١ ٧.٨١٧ ٢٤.٢ ٩.٣ ٦٣.٤ ٤.٥  الجرأة ٣٨.١ ٨.٤ ٤٩
٠.٠٠٢ ١٢.٥٧٤ ٦.٨ ٢٢.٤ ٨.٧ ٦٢.١ ٢.٦  اإلصرار ٤١.٩ ٨.٤ ٤٧.١

٠.١٤٠ ٣.١ ٣.٩٣٨ ٢٣.٦ ١٨ ٥٥.٣ ٣.٢ ١٦.١ ٤٧.١ ٣٣.٥ 

التوفيق بين 
العقل 

 والعاطفة
٠.٠٠٠ ٣٧.٢٧٨ ٣.٧ ٢٤.٨ ٥٩.٦ ١١.٨ ٢.٦ ١٠.٣ ٤٦.٥  آتم األسرار ٤٠.٦
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 الصفة

٠.٠٠٠ ٣١.٣٣١ ٣.٧ ١٣.٧ ٦٧.١ ١٥.٥ ٥.٨ ٤٢.٦ ٥.٨ ٤٥.٨ 

القدرة على 
اتخاذ 

القرارات 
 الهامة

٠.٠٢٧ ٤.٣ ٧.٢٣٧ ٣٤.٨ ٥٤.٧ ١.٩ ٦.٢ ٣٨.١ ٤٥.٢ ١٤.٨ 
التعبير عن 

 العاطفة
٠.٠٦٨ ٣.١ ٥.٣٩٠ ٥.٢ ٣.٧ ٤١ ٥٢.٢ ٤٣.٩ ٤١.٩  الحنان ٩

٠.٠٤٣ ٣.١ ٦.٣١٥ ٤٨.٤ ٤٤.١ ٣.٢ ٤.٣ ٤٨.٤ ٣٦.٨ ١١.٦ 
االهتمام 
 باألطفال

٠.٠٢٤ ٦.١ ٧.٤٧٦ ٢٢.٤ ٥٠.٩ ٢٠.٥ ٢.٦ ٢٥.٨ ٣٨.٧ ٣٢.٩ 

التنازل في 
مواقف 
 الصراع

٠.٠٠١ ١٣.٨٢٢ ٣.٧ ٣٦.٦ ٥ ٥٤.٧ ٣.٩  القيادية ٥٣.٥ ٨.٤ ٣٤.٢

٠.٠٥٧ ٧.٥ ٥.٧٢٢ ٤.٥ ٦.٨ ٤١ ٤٤.٧ ١٢.٣ ٤٩ ٣٤.٢ 

التعبير عن 
المشاعر 
 الرقيقة

٠.٠٥٠ ٤٨.٤ ٤٢.٢ ٥ ٥.٩٩٨ ٣.٩ ٤.٣ ٥٢.٩ ٣٢.٩ ١٠.٣ 

هتمام اال
باألمور 
 المنزلية

٠.٠٢٠ ٤٨.٤ ٣٨.٥ ٥ ٧.٨٥٢ ٢.٦ ٨.١ ٤٩.٧ ٢٩.٧ ١٨.١ 
الحاجة 
 للحماية

٠.٢٠٧ ٣.١ ٣.١٥٢ ٥٨.٤ ٣٤.٨ ١.٩ ٣.٧ ٦١.٣ ٢٩  الخجل ٧.٧
٠.٢٧٠ ٣.٧ ٢.٦٢٠ ٦٨.٣ ٢٦.٧ ٣.٩ ١.٢ ٦٣.٢ ٢٩  الرقة ٣.٩

٠.٠٠٥ ١٠.٧٣١ ٣.١ ٦٣.٤ ٢.٥ ٣١.١ ٣.٢ ٦٧.١ ٩.٧ ٢٠ 

الميل 
للمهمات 

 صعبةال
٠.١٤٦ ٣.٧ ٣.٨٤٧ ٧٣.٩ ١٩.٣ ٠.٦ ٣.١ ٧١.٦ ١٩.٤  النعومة ٨.٤
٠.٠٧٨ ٢.٥ ٥.٠٩٤ ٧١.٤ ١.٢ ٢٤.٨ ٣.٩  الخشونة ٧٤.٢ ٤.٥ ١٧.٤

ذآور    نتائج الدراسة و  من خالل االطالع على      ى ال المتعلقة بالصفات المختلفة التي تنطبق عل
ة نظر   من    1١  رقم آما هو موضح في الجدول    أو اإلناث أو االثنين معا و      شابات  وجه شباب وال  ال

و  ا ه د م داع هي  النج ر واإلب ى أن صفة التفكي وا عل د أجمع شابات ق شباب وال أن ال فت للنظر ب
  . )فأعلى% ٨٠(والذآور بدرجة عالية تنطبق على اإلناث الصفة الوحيدة التي 
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شكل أ                      ا ب سين وإنم ى آال الجن ق عل ر  آما يتفق الذآور واإلناث في وجود صفات ال تنطب آب
ل   اث مث دى اإلن ل،   ل ة، والخج ة للحماي ال، والحاج ام باألطف ة، واالهتم األمور المنزلي ام ب االهتم

ان     والرقة، والنعومة،    صفات هي صفات         أن   في حين وجد     . وأضافت اإلناث صفة الحن بعض ال
اث        ذآور واإلن ن ال ل م ر آ ة نظ ن وجه ة م صعبة    وذآوري ات ال ل للمهم شونة والمي ي الخ ، ه

ر عن    مواقف آما اتفقوا على صفات التنازل في .  صفة القيادية  وأضافت اإلناث  الصراع، والتعبي
، وأضافت  %٥٠ين ولكن بصورة ضعيفة أقل من  المشاعر الرقيقة هي صفات تصلح لكال الجنس    

اذ                        ى اتخ درة عل تم األسرار، والق دين، وآ ل وال ين العق اإلناث لذلك صفات اإلصرار، والتوفيق ب
عبير عن العاطفة، والقدرة على المواجهة، بينما اعتبرها الذآور تصلح لكال           القرارات الهامة، والت  

  .)%٨٠وأقل من % ٥٠أعلى من (متوسطة الجنسين ولكن بدرجة 

اك       ١١جدول  وتشير نتائج الدراسة     ى أن هن ة    إل ا           عالق د مستوى ألف ة إحصائية عن ذات دالل
ت          ) ٠.٠٥( صفات باس ة،       بين اتجاهات الشباب والشابات في معظم ال اء، واإلنتاجي ثناء صفة االنتم

را           ة،  وأخي ة، النعوم ل، والرق ان، والخج ة، والحن ل والعاطف ين العق ق ب وة اإلرادة، والتوفي وق
ع           . الخشونة اي تربي ة آ ، ٣.١٥٢،  ٥.٣٩٠،  ٣.٩٣٨،  ٣.٤٤٧،  ٤.٧١٣،  ٤.٥٣١حيث بلغت قيم
صائية ٥.٠٩٤، ٢.٦٢٠ ة إح ، ٠.٢٠٧، ٠.٠٦٨، ٠.١٤٠، ٠.١٧٨، ٠.٩٥٠، ٠.١٠٤، بدالل
مما يستدعي تكثيف الدورات التوعوية في مجال نظرة       .  على التوالي  ٠.٠٧٨،  ٠.١٤٦،  ٠.٢٧٠

  .صفات التي تنطبق على الذآورة واألنوثة وخصوصا للذآور منهمالالشباب والشابات نحو 

ذآور : )١٢(جدول  ة نظر ال اث وجه ذآور أو واإلن ى ال ا عل ن حيث انطباقه ة م المهن المختلف ب
  .اإلثنين معااإلناث أو 
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 المهنة

 مدرس ١١.٦ ٥.٢ ٨٠.٦ ٢.٦ ٩.٣ ٦.٢ ٧٨.٣ ٦.٢ ٠.٤٩٩ ٠.٧٧٩
١١.٦ ٧٢.٩ ١.٩ ٩.٣ ٦.٨ ٧٩.٥ ٤.٣ ٣.٦١٠ ٠.١٦٤  ممرض ١٣.٥
٢٠.٥ ٥.٦ ٦٨.٩ ٥ ١.٣٤٠ ٠.٥١٢  صحفي ٢٦.٥ ٤.٥ ٦٧.١ ١.٩
١٦.١ ٣.٧ ٧٦.٤ ٣.٧ ٥.٥٨٣ ٠.٠٦١  طبيب عام ٢٧.١ ٤.٥ ٦٦.٥ ١.٩

١١.٨ ٧١.٤ ٣.٧ ٨.٣٩٣ ٠.٠١٥ ٢٥.٨ ٧.٧ ٦٥.٢ ١.٣ ١٣ 

تقديم 
برامج 

 تلفزيونية

١١.٩٧٩ ٠.٠٠٣ ١٢.٤ ٤.٣ ٧٨.٣ ٥ ٢٨.٤ ٤.٥ ٦٤.٥ ٢.٦ 
طبيب 
 أسنان

 مدير ٣٢.٣ ٢.٦ ٦٣.٩ ١.٣ ١٨ ٥.٦ ٧٣.٣ ٣.١ ٩.١٤١ ٠.٠١٠

١٨.٦ ٨.٧ ٦٨.٣ ٤.٣ ٤.٨١٦ ٠.٠٩٠ ٢٩.٧ ٨.٤ ٦٠ ١.٩ 
باحث 

 اجتماعي



 ٢٣٨٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روفالخامل أ

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١١(تابع جدول رقم ... 
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 المهنة

١٤.٩ ١٣ ٦٨.٣ ٣.٧ ٧.٢٥٣ ٠.٢٧ ٢٧.١ ٩.٧ ٦٠ ٣.٢ 

مرشد 
نفسي 

 وتربوي
٢١.٧ ٣.١ ٧٠.٢ ٥ ٦.٧٧٧ ٠.٠٣٤  محاسب  ٣٠.٣ ٧.٧ ٥٩.٤ ٢.٦
٢٠.٠٢٩ ٠.٠٠٠ ١٦.١ ٢.٥ ٧٧ ٤.٣  محامي ٣٨.٧ ٣.٢ ٥٦.١ ١.٩

٢٩.٢ ٢.٥ ٦٤.٦ ٣.٧ ٤.٣٢٩ ٠.١١٥ ٤٠.٦ ١.٩ ٥٤.٨ ٢.٦ 
مبرمج 
 آمبيوتر

٢٤.٨ ٥.٦ ٦٥.٢ ٤.٣ ٧.١٦٢ ٠.٢٨٠ ٣٩.٤ ٤.٥ ٥٣.٥ ٢.٦ 

مخرج 
تلفزيوني 
 وإذاعي

١٨.٦ ٦٥.٨ ٤.٣ ٦.٩٥٠ ٠.٠٣١ ١١.٢ ٢٣.٩ ٥٣.٥ ٢.٦  خياط ٢٠

٢٨.٦ ٢.٥ ٦٥.٢ ٣.٧ ٩.٨٣٢ ٠.٠٠٧ ٤٣.٢ ٥.٢ ٤٩ ٢.٦ 
عامل في 
 مصنع

١٢.١٢٦ ٠.٠٠٢ ١٩.٣ ٦٥.٨ ٤.٣ ١٠.٦ ٢٨.٤ ٤٨.٤ ٢.٦  سكرتير ٢٠.٦

١٢.٢٣٧ ٠.٠٠١ ٢٥.٥ ٥ ٦٥.٨ ٣.٧ ٤٥.٢ ٥.٢ ٤٧.٧ ١.٩ 
رئيس 
 وزراء

١٣.٥٧٤ ٠.٠٠١ ٢٦.١ ٣.١ ٦٤ ٦.٨  مصور ٤٥.٢ ٥.٢ ٤٥.٨ ٣.٩

٢٩.٢ ٥١.٦ ٥.٦ ٣.١٤٩ ٠.٢٠٧ ١٣.٧ ٢١.٣ ٢٩ ٤٥.٨ ٣.٩ 

مشرف 
رياض 
 أطفال

٣١.٧ ٤.٣ ٥٩ ٥ ٩.٢٦١ ٠.٠١٠ مدير مالي ٤٧.١ ٧.١ ٤٣.٩ ١.٩
٢٨.٦ ٩.٩ ٥٧.٨ ٣.٧ ٧.٨٩٩ ٠.٠١٩ ١٥.٥ ٤٣.٢ ١.٩  منظف ٣٩.٤
١٢.٤٧٧ ٠.٠٠٢ ٣٢.٩ ٣.١ ٦٠.٩ ٣.١  شرطي ٥١ ٤.٥ ٤١.٣ ٣.٢
١٢.٣٠٦ ٠.٠٠٢ ٣٣.٥ ٣.١ ٥٨.٤ ٥  وزير ٥١.٦ ٥.٨ ٤٠.٦ ١.٩

١٢.٩ ٣٨.٧ ٢.٦ ٣٦ ٥.٦ ٥١.٦ ٦.٨ ٩.١٧٠ ٠.٠١٠ ٤٥.٨ 
موظف 

 تقبالاس

١٠.٤٦٤ ٠.٠٠٥ ٣٧.٣ ٣.٧ ٥٣.٤ ٥.٦ ٥٤.٨ ٥.٢ ٣٦.٨ ٣.٢ 
أمين عام 
 وزارة

٣٧.٩ ٦.٢ ٥١.٦ ٤.٣ ٨.٩٨٤ ٠.٠١١  مستشار ٥٣.٥ ٨.٤  ٣٦.١ ١.٩
١٠.٨٤٦ ٠.٠٠٤ ٣٩.٨ ٣.٧ ٥١.٦ ٥  مراسل ٥٢.٣ ٩ ٣٥.٥ ٣.٢
١٠.٣٠٢ ٠.٠٠٦ ٤٨.٤ ٣.٧ ٤٤.١ ٣.٧  سفير دولة ٦٦.٥ ٣.٩ ٢٧.٧ ١.٩



 "......اتجاهات الشباب والشابات الملتحقات في "ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٣٨٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )١١(تابع جدول رقم ... 
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 المهنة

١١.١٥٧ ٠.٠٠٤ ٤٩.٧ ١.٩ ٤٣.٥ ٥ ٦٥.٢ ٥.٢ ٢٧.٧ ١.٩ 

صاحب 
أعمال 
 حرة

٥٧.٨ ٢.٥ ٣٥.٤ ٤.٣ ٣.٥٧٩ ٠.١٦٧  قاضي ٦٩ ٢.٦ ٢٦.٥ ١.٩
٢٠.٢٢٩ ٠.٠٠٠ ٤٢.٢ ٣.٧ ٤٨.٤ ٥.٦  طباخ ٦٧.٧ ٣.٢ ٢٥.٨ ٣.٢

٦٩ ٣.٢ ٢٥.٨ ١.٩ ٥٤ ٣.٧ ٣٧.٣ ٥ ٦.١٥٠ ٠.٠١٦ 
آابتن 
 طيران

٦٣.٤ ٣.٧ ٢٨ ٥ ١.٥٦٧ ٠.٤٥٧  ائيإطف ٦٧.١ ٥.٨ ٢٣.٢ ٣.٩
١٨.٦٣٨ ٠.٠٠٠ ٤٩.٧ ٤.٣ ٤١.٦ ٤.٣  اقتصادي ٧٣.٥ ٣.٢ ٢٠.٦ ٢.٦
٧٤.٥ ١.٩ ١٩.٣ ٤.٣ ١.٧٩١ ٠.٤٠٨ مواسرجي ٧٤.٨ ٤.٥ ١٨.١ ٢.٦

٦٣.٤ ٢.٥ ٢٨.٦ ٥.٦ ٥.٨١٦ ٠.٠٥٥ ٧٦.٨ ١.٩ ١٨.١ ٣.٢ 
تاجر 
 جملة

٧٥.٢ ٠.٦ ٢١.١ ٣.١ ٥.٦٦٠ ٠.٠٥٩ ٧٩.٤ ٣.٩ ١٤.٨ ١.٩ 

مصلح 
أجهزة 
 آهربائية

ذي ي    ١٢رقم   الجدول السابق    وبمراجعة ة أو         ال ي تصلح أن تكون ذآوري ى المهن الت شير إل
ة نظر   ن وجه اث، م ذآور واإلن صلح لل ة أو ت شاباتأنثوي شباب وال اك ال ا أن هن ين لن ة ، يتب مهن

ة      واحدة اعتبرها الذآور بأنها تصلح       سبة   (للذآور واإلناث بدرجة عالي أعلى % ٨٠ن ة  هي ) ف  مهن
  . الوقوف عند هذه النقطة ومعرفة األسبابمما يستدعي. التدريس

اث ب            ذآور واإلن ا ال دم  وفيما يتعلق بالمهن التي أشار إليه سين    ع % ٥٠(صالحيتها لكال الجن
ة المواسرجي،            : هي) فما دون  تاجر جملة، آابتن طيران، مصلح أجهزة آهربائية، إطفائي، ومهن

آانت وجهة األغلبية منهم بأنها حيث قاضي، اقتصادي، صاحب أعمال حرة، سفير دولة، وطباخ    
ة   ا أنثوي ن آونه ر م ة أآث ن ذآوري ا أن  تو. مه ارة هن در اإلش يس   ةمهنج صنع، رئ ي م ل ف عام

ام وزارة،           ين ع تقبال، أم ف اس ر، موظ رطي، وزي ف، ش الي، منظ دير م صور، م وزراء، م
ة    لم يتفق عليها آل من الذآور واإلناث لمن تصلح فكان رأي الذآور ب             مستشار، ومراسل  أنها مهن

ة          سين بدرج ال الجن ون لك صلح ألن تك ا ت اث بأنه رى اإلن ا ت ان، بينم ب األحي ي أغل ة ف ذآوري
ا              .متوسطة ذآور بأنه ا ال  وأيضا بالنسبة لمهنتي السكرتير، ومشرف رياض األطفال حيث اعتبره

  . تصلح ألن تكون أنثوية، بينما اعتبرتها اإلناث بأنها تصلح لكال الجنسين بدرجة متوسطة



 ٢٣٨٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روفالخامل أ

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ائج التح ين نت م وتب ي جدول رق و موضح ف ا ه ل حسب م ين ١٢لي ة إحصائية ب  وجود دالل
اتجاهات الشباب والشابات نحو المهن المختلفة التي تصلح للذآور واإلناث باستثناء بعض المهن             
مثل مهنة التدريس والتمريض والطبيب العام والباحث االجتماعي وبرمجة الكمبيوتر، واإلخراج            

و ي التلفزي صف   ف ن ن ر م ا أآث ث اعتبره ال حي اض األطف ي ري راف ف ة اإلش ة، ومهن ن واإلذاع
ع                 اي تربي ة آ سين، وبلغت قيم ، ١.٣٤٠،  ٣.٦١٠،  ٠.٤٩٩الذآور واإلناث بأنها تصلح لكال الجن

ة إحصائية ٣.١٤٩، ٧.١٦٢، ٤.٣٢٩، ٤.٨١٦، ٥.٥٨٣ والي، بدالل ى الت ، ٠.١٦٤، ٠.٧٧٩ عل
٠.٢٠٧، ٠.٢٨٠، ٠.١١٥، ٠.٠٩٠، ٠.٠٦١، ٠.٥١٢ .  

ا  ة ذات آم ود عالق ر وج م تظه ن  ل ي مه شابات ف شباب وال ات ال ي اتجاه ة إحصائية ف دالل
اث، حيث       ذآور دون اإلن صلح لل ا مهن ت روا أنه ائي، والمواسرجي، حيث اعتب ضاء، واإلطف الق

ا  . ٠.٤٠٨،  ٠.٤٥٧،  ٠.١٦٧ بداللة إحصائية    ١.٧٩١،  ١.٥٦٧،  ٣.٥٧٩بلغت قيم مربع آاي      مم
د                يؤآد تأثير ا   اث ق لثقافة المجتمعية على آرائهم في المهن التي تصلح لكال الجنسين، علما بأن اإلن

  . ارتفعت نسبة التحاقهن في مختلف التخصصات في جميع المستويات التعليمية
  

  مناقشة النتائج

أن الثقافة المجتمعية السائدة ال زالت هي المصدر  من خالل استعراضنا لنتائج الدراسة تبين       
وع  ( نحو عالقة األدوار بين الذآور واإلناث        الشباب والشابات على السواء   ي التجاهات   الرئيس الن

مصطلح النوع االجتماعي،   عن   واسمعقد  فقط  نصف الشباب والشابات    أن  تبين  آما   .)االجتماعي
ذا المجال         وربما يعود السبب     ل            . لقلة عدد الدورات المنعقدة في ه ار من حضروا مث م اختي د ت وق

ذه ال ات ه سبب ورش ي ب زهم ف ة تمي رالدراس ى  دوت درتهم عل ز، وق ى المرآ رة عل سبة آبي دهم بن
شاطات المرآز          تعهم  الحوار، وتم   النصف   إال أن . بالجرأة والثقة بالنفس، ولفاعليتهم المميزة في ن
   .يهمغير واضح لدالمفهوم زل الباقي لم ي

وع االج وم الن ه يمكن التعريف بمفه شابات أن شباب وال رى ال ن وي ة م اعي بطرق مختلف تم
ق                  ذلك عن طري ؤتمرات وآ د م ون، ومن خالل عق ل، أو من خالل التلفزي د ورش عم أهمها عق

و، ويضيف آخرون            ك الطرق التعريف بالمصطلح من       الصحف، والمطبوعات أو الرادي ى تل إل
  .االنترنت أو عن طريق أساتذة الجامعةخالل 

ة   عن الشباب والشاباترأي  وعن   اث في المجاالت      وجود مساو  أهمي ذآور واإلن ين ال اة ب
ى      وجود  ، فقد تبين أنهم وافقوا على       المختلفة المساواة بين الذآور واإلناث في مجال الحصول عل
ات، و   الفرص   ولي المسؤوليات،     في   والحقوق والواجب اث      إال أن ت ة اإلن ر   آانت   موافق بدرجة أآب

سياس أييد تذلك إلى يعزى  من الذآور، و   ى  وحثه ة ياإلرادة ال ك،  ا عل ة    ذل ى آفال الدستور  إضافة إل
ا          ل ين الطرفين، آم ود ب ذل الجه اون وب ى التع ي عل ي مبن ا األردن ساواة، وألن مجتمعن روا لم اعتب

سان    احقالمساواة   شكل نصف المجتمع ومؤهل            .  من حقوق اإلن رأة ت ا أن الم ل    فهي    هوبم ا مث مثله
ولي المسؤول                شارآة وإتاحة الفرص وت ة       الرجل لها الحق في الم ات المختلف ام بالواجب يات، والقي

ساوى في       . أخيها الرجل، ولها الحق في الحوار وإبداء الرأي       جنب مع   جنبا إلى    وعليه يجب أن تت
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ا  ي عمله دع ف صادر، لتب ن الم تفادة م رأة خاصة  . االس ة الم ع مكان ى رف ؤدي إل ساواة ت وألن الم
ز يجب أ           . والرجل عامة  شابات أن التميي شباب وال درات           آما يعتقد ال ى أساس الق ن يكون فقط عل

رأة، وهي ليست    . اوأن آال من الذآور واإلناث يكمالن بعضهما بعض  فالرجل ليس أفضل من الم
ي األم        ة وه ا مدرس د ذاته رأة بح ل إن الم ل، ب ات الرج ة رغب ه أداة لتلبي ب إعطاوعلي ا ؤيج ه

  .حقوقها

ي مجال    سين ف د آال الجن سبة عن ساواة في  وانخفضت الن تفالم ك ادة من االس وارد، وذل الم
و الرجل  د وه د واح ا قائ ون فيه اة يجب أن يك أن الحي ادهم ب ه ألن و ،العتق سؤوليعلي رة، ةم  آبي

ى   يجب أن يكون تخصص المرأة في حقول التعليم والصحة، وهنا يبرز  أنه  نويعتقدو ز عل الترآي
دعو            .الصورة النمطية في النظرة ألعمال المرأة      ا ت ذه النتيجة مع م ة التفاعل        وتتفق ه ه نظري  إلي

رد                   االرمزي في أن هنالك أدوار     ين الف ق التفاعل ب شأ عن طري اث تن ذآور وأخرى لإلن  خاصة لل
  )٤١-٤٠، ص ٢٠٠٣همشري، . (وأسرته والمجتمع

شابات            فيما يتعلق بسبل    و شباب وال ، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من وجهة نظر ال
ق إتاحة الفرص          بشكل عام    أن أفضل الطرق     فقد تبين من نتائج الدراسة أنهم يرون       هو عن طري

امالت في                ت بشكل م  ق إشراك الع امالت، وعن طري درات الع ع ق اث، ورف ذآور واإلن ين ال ساو ب
  . في ذلكوتفاوتت النسب بين الذآور واإلناث ... اتخاذ القرارات

ة           رارات األسرية المختلف خصوصا في   وأآد الشباب والشابات أهمية مشارآة المرأة في الق
شابات  من   آالجدر اإلشارة هنا أن     تومجال حق البنات في التعليم في جميع المراحل،          الشباب وال

اتهم      ة بدرجة متوسط  واوافققد   زواج من الدرجة        في المستقبل     على الزواج المبكر لدى بن ، وال
ى صحية واالجتم   األول ائج ال سبب النت ك ب ين، وذل اتين النقطت د ه وف عن ستدعي الوق ا ي ة  مم اعي

ابات                  .السلبية التي يمكن أن تنتج عن ذلك       ى شباب وش اء والمرشدين عل أثير اآلب ى ت شير إل  مما ي
ى           . المستقبل في ترسيخ الصورة النمطية للمرأة      د عل ومما يشير أيضا إلى قوة تأثير العادات التقالي

ر      شكل آبي اعي        .أفراد المجتمع ب تعلم االجتم ة ال شير نظري تعل   إ حيث ت ل ي ى أن الطف م من خالل   ل
دون نم             إنهم يقل ال ف ر األطف اذج مشاهدة سلوك اآلخرين ومن خالل تقليد هذا النموذج، وعندما يكب

   )٤١٧، ص ٢٠٠٠رود، . (مختلفة من بيئتهم االجتماعية

ة           ائج الدراسة المتعلق سبة لنت شابات     باتجاهات   أما بالن شباب وال نحو مشارآة الرجل في       ال
خصوصا في   . تجاهات إيجابية بشكل عام لكل من اإلناث والذآور   ، فكان هناك ا   األعمال المنزلية 

زل  ور المن ي أم ساعدة ف ال، والم دريس األطف زل، وت ات المن شراء حاجي ساعدة ب ال الم . مج
  .وانخفضت النسبة لكليهما في مجال المساعدة بتحضير مائدة الطعام

ن  ات وع شابات اتجاه شباب وال رأة د  ال ين الم ة بتمك ور المتعلق ي األم لف ل العم د اخ ، فق
اق       شابات     أظهرت نتائج الدراسة اتف شباب وال ة     وال زوج       في   بنسب متفاوت ة راتب ال راتب  وأهمي

رأة                شارآة الم ادة م د أثبتت الدراسات زي الي فق ادي لألسرة، وبالت الزوجة في تخفيف العبء الم
رية، و رارات األس ي الق ة ف ة، والعامل ة المدني ام الخدم ي نظ رأة ف ة الم ع ضرورة توعي ي توزي ف

ا،                   سي لكل منهم سي والنف م االختالف الجن ا يالئ اث بم المهام الوظيفية واألدوار بين الذآور واإلن
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امالت في                املين والع ة للع نح فرص متكافئ رارات، وفي م رأة والرجل صناعة الق وفي تولي الم
در      رأة    البعثات والدورات، وفي ق ولي المناصب            ة الم الي ت ى اإلدارة والتخطيط وبالت ة،  عل القيادي

ل الرجل          يال       نوا. وفي تساوي عوائد ومزايا العمل مث سبة قل ك          خفضت الن رأة في تمل في حق الم
ك        ي تمل ة، وف ب القيادي ولي المناص ي ت شروعات، وف ي إدارة الم صادية، وف ول االقت األص
ذآور     ن خاصة بال د مه ي تحدي الم، وف ائل اإلع ي وس ة ف اذج قيادي ي إدراج نم شروعات، وف الم

اتجاهاتهم آانت آما . ناث، وأخيرا في حق المرأة في ظروف العمل مثلها مثل الرجل          وأخرى باإل 
  . سلبية نحو االختالط بين الجنسين داخل العمل

صفات التي     شباب والشابات   يتعلق برأي ال  وفيما   سمى  بال ة  ت ة، أو أنثوي ق   ذآوري ا ينطب  وم
ائج الدراسة ات           من  منها على آل     د أظهرت نت اث، فق أن صفة          الذآور واإلن اث ب ذآور واإلن اق ال ف

سين             التفكير واإلبداع    ي تصلح لكال الجن دة الت صفة الوحي ذه النتيجة ال ت  .هي ال ائج     وه تفق مع نت
ات            إذ،  )٥٣٩-٥٢٩، ص   ٢٠٠٢فايزر،  (دراسة   ا أن تصورات الطالب والطالب  أظهرت نتائجه

ول  ديين ح ت الالهولن د عزي دي فق شكل تقلي سين ب ال الجن صلح لك ي ت ة صفات الت  صفات الرعاي
   .والعاطفة لألنوثة، وعزيت صفت االهتمام في التكنولوجيا للذآورة

ر                         شكل أآب ا ب سين وإنم ى آال الجن ق عل آما اتفق الذآور واإلناث في وجود صفات ال تنطب
ل،      ة، والخج ة للحماي ال، والحاج ام باألطف ة، واالهتم األمور المنزلي ام ب ل االهتم اث مث دى اإلن ل

ان      والرقة، والنعو  صفات هي صفات          أن في حين وجد     . مة، وأضافت اإلناث صفة الحن  بعض ال
اث           صعبة،       وذآورية من وجهة نظر آل من الذآور واإلن ل للمهمات ال وتتفق  هي الخشونة والمي

دور،     (ة مع دراسة     هذه النتيج  ة        ،  )٢٠٠٦الخاروف، ب اث صفة القيادي وا    . وأضافت اإلن ا اتفق آم
هي صفات تصلح لكال      وصراع، والتعبير عن المشاعر الرقيقة      واقف ال معلى صفات التنازل في     

دين،            .ةالجنسين ولكن بدرجة قليل    ل وال وأضافت اإلناث لذلك صفات اإلصرار، والتوفيق بين العق
ى             درة عل ة، والق ن العاطف ر ع ة، والتعبي رارات الهام اذ الق ى اتخ درة عل رار، والق تم األس وآ

  . لكال الجنسين ولكن بدرجة متوسطةالمواجهة، بينما اعتبرها الذآور تصلح

ة        أما بالنسبة    ة أو أنثوي ا مهن ذآوري اث بأنه ذآور واإلن  أو تصلح  للمهن التي ينظر إليها ال
ذآور         ا ال ة واحدة اعتبره اك مهن للذآور واإلناث في نفس الوقت، فقد أفادت نتائج الدراسة بأن هن

ة           اث بدرجة عالي د     وبأنها تصلح للذآور واإلن ة الت ذه          . ريسهي مهن د ه ستدعي الوقوف عن ا ي مم
  . بالنسبة للمهن األخرىالنقطة ومعرفة األسباب

تاجر : وفيما يتعلق بالمهن التي أشار إليها الذآور واإلناث بعدم صالحيتها لكال الجنسين هي            
صادي،                  ة المواسرجي، قاضي، اقت ائي، ومهن ة، إطف جملة، آابتن طيران، مصلح أجهزة آهربائي

ر    سفير دولة، وطباخ حيث آانت وجهة األغلبية منهم بأنها مهن          صاحب أعمال حرة،    ذآورية أآث
دير             وت. من آونها أنثوية   يس وزراء، مصور، م ا أن مهن عامل في مصنع، رئ جدر اإلشارة هن

م يتفق                         شار، ومراسل ل ام وزارة، مست ين ع تقبال، أم ر، موظف اس مالي، منظف، شرطي، وزي
ن ت    اث لم ذآور واإلن ن ال ل م ا آ ب    ،صلحعليه ي أغل ة ف ة ذآوري ا مهن ذآور بأنه ان رأي ال  فك

سين بدرجة متوسطة              سبة   . األحيان، بينما ترى اإلناث بأنها تصلح ألن تكون لكال الجن ضا بالن وأي
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ة،                 لمهنتي السكرتير، ومشرف رياض األطفال حيث اعتبرها الذآور بأنها تصلح ألن تكون أنثوي
  . لجنسين بدرجة متوسطةبينما اعتبرتها اإلناث بأنها تصلح لكال ا

ر   ن التغي رغم م ى ال ه عل ستطيع أن نلمس أن ا ن ة، فإنن ائج الدراس من خالل استعراضنا لنت
دد األدوار ال                ى تع النظر إل ق ب ا يتعل شابات فيم وم  ت اإليجابي الذي طرأ على تفكير الشباب وال ي تق

ائم            ابه ه الق سعى إلي رأة في المجتمع وي شباب          و الم ى لل ستمد ن في المجلس األعل ة     ةوالم  من رؤي
ستمر    شكل م ة ب ى توعي م بحاجة إل ستقبل، إال أنه اة الم شباب بن ى ال ز عل ي الترآي ك ف ة المل جالل

  :  الدراسة بالتاليتوصي وعليه .إلزالة الصورة النمطية المترسخة في أذهان بعضهم عن المرأة

ر خصوصا في مجال ال    وضع سياسات وبرامج     .١ ة  تستهدف الشباب والشابات بشكل آبي توعي
ال                      ع األعم شارآة في جمي ى الم رأة عل درة الم ى ق بمفهوم النوع االجتماعي، مع الترآيز عل

 .والمهن جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل

ام                        .٢ ى القي شجيعهم عل ادي من أجل ت ستواهم الم ع م شبابية ورف تعيين الكفاءات في المراآز ال
 .اب والشابات نحو األفضلبأعمالهم خير قيام لدورهم الحساس في تغيير اتجاهات الشب

ة       .٣ اهج الدراسية      الترآيز على وسائل اإلعالم المختلف ى المن وعي في مجال           ، وعل شر ال  في ن
 .النوع االجتماعي، وأهمية مشارآة المرأة في التنمية جنبا إلى جنب مع الرجل

رارات               .٤ شابات في الق شباب وال  تكثيف الدورات التوعوية للشباب والمتعلقة بأهمية مشارآة ال
ة                       ة التعليمي ة أخرى في المجاالت المختلف م من جه األسرية من جهة والقرارات الخاصة به

 .والمهنية
  

  المراجع العربية واألجنبية

 بيروت .دار الهادي .٢ ط.سيكولوجية التنشئة االجتماعية .)٢٠٠٠ (. صالح،أبو جادو.   

 ائي دة اإلنم م المتح امج األم شرية" .)٢٠٠٠ (.برن ة الب ر التنمي ام تقري ة ."٢٠٠٠ لع  .المنام
  .البحرين

 رامج   ."دليل التدريب للتمكين الذاتي   : المرأة العربية تتكلم  " .)١٩٩٨ (. بشرى ،جبر  مرآز ب
  . تونس. بالتعاون مع مرآز المرأة العربية للتدريب. جامعة جونز هوبكنز.االتصال

 ا  ،حاتوغ رارات داخل األسرة ا              " .)٢٠٠١ (. دين اذ الق شارآة الزوجة في اتخ سية م  ."لشرآ
  . األردن. عّمان.الجامعة األردنية .آلية الدراسات العليا .رسالة ماجستير غير منشورة

 اروف ل،الخ دورو . أم ي " .)٢٠٠٦( . طروب،ب شباب ف سبها ال ي يكت ة الت األدوار الجندري
ة  رة األردني ة    :األس ة الطفيل ي مدين ة ف ة ميداني ات  ." دراس ة دراس ة .)٢(٣٣. مجل  الجامع

   .األردنية
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