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  إشكالية المساواة بين الجنسين في جامعة الكويت

  علي أسعد وطفة.د.أ عيسى محمد األنصاري. د

ية التربية جامعة دمشق كل  ية التربية جامعة الكويت كل
 

  خصالمل

 إشكالية المساواة بـين المـرأة       نم خلفيات االجتماعية لمواقف طالب جامعة الكويت     ال

  .ل والرج

 على عينة من الطالب والطالبـات       1999ريت هذه الدراسة في جامعة الكويت عام        أج

وقد اعتمدت الدراسـة    .  وطالبة من مختلف كليات الجامعة وأقسامها         طالباً 714بلغت  

ألة المساواة بـين    مس األغراض لقياس مواقف الطالب واتجاهاتهم نحو        ةتعددة م تباناس

وقد أكدت الدراسة أهمية الجانب السياسي ومدى       . ياهاالجنسين بمختلف تفرعاتها وقضا   

  .قبول الطالب لقضية المشاركة السياسية للمرأة في المجتمع الكويتي 

ت االجتماعية وتأثيرها في مواقف الطالب      اري اختبار عدد من المتغ    فيسعى الدراسة   ت

 ،ف االتجاهات في مختل  أفراد العينة واتجاهاتهم من مسائل المساواة بين المرأة والرجل        

المساواة االجتماعيـة، المـساواة فـي العمـل،         : وفي مختلف مستويات هذه المسألة      

لتي درست في    ا وكانت أهم المتغيرات المستقلة   . المساواة في السياسة والعمل السياسي    

الجنس، واالختصاص، ومستوى تعليم األبوين، ومهنة      : خلفيات هذه المواقف متغيرات   

لجغرافية التي ينتمي إليها الطالب، والفرع العلمي أو الكلية التـي           نطقة ا ماألبوين، وال 

  . ينتسب إليها الطالب

  : ن النتائج المهمة التي توصلت إليها الدراسة وم
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تجاهات إيجابية متقدمة نحو المساواة بين الجنسين بعامة وذلـك          أة ا جل المر تس  : والً أ

   بالقياس إلى الرجل

   .   بشدة لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة معارضاًوقفاًمجل الطالب يس: نياًثا

 في التأثير على اتجاه طالب الجامعة        كبيراً ألبوين دوراً  ل  المستوى التعليمي  يؤدي: لثاًثا

  .معجتنحو مركز المرأة في الم

بر نحو مبدأ المساواة بين الجنسين      كأ ون اتجاهات الطالب في الكليات العلمية     تك : بعاًرا

د تبين أن الكليات اإلنـسانية وال سـيما         وق. ارنة مع طالب العلوم اإلنسانية    وذلك بالمق 

 اآلداب والتربية تأخذ طابع كليات محافظة تعيد إنتاج القيم والمعايير االجتماعية السائدة           

  . ي المجتمعف

ي الجامعة أقل نحو مبدأ المـساواة        ف ون اتجاهات طالب السنوات األخيرة    تك  :مساًخا

 أيـضاً أن اتجاهـات      وتبين ، وذلك بالمقارنة مع طالب السنوات األولى      نبين الجنسي 

 في المستوى العمري    الطالب نحو مركز المرأة يصبح أكثر سلبية كلما تدرجنا صعوداً         

 نحو المرأة مع تنـامي       سلبياً جامعة والمجتمع يعززان اتجاهاً   ال وهذا يعني أن     ،للطالب

  .عمر الشباب في داخل المجتمع 
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  : دمةمق

 حول قضايا المرأة والسيما قـضية        واسعاً هد المجتمعات الخليجية المعاصرة جدالً    تش

وفي قلب هذا الجدل المتقـد      .المشاركة السياسية للمرأة وحقوقها البرلمانية والدستورية     

ـ . تبرز اتجاهات متعددة ومتنافرة حول دور المرأة السياسي واالجتماعي       زداد حـدة  وت

 المماحكات الفكرية حول دور المرأة وطبيعة مشاركتها فـي          جدل ووميض هذه  الهذا  

 تحت تأثير التغيرات الجارفة التي تـشهدها المجتمعـات          ةجتماعية والسياسي الالحياة ا 

 مياإلنسانية على بوابة األلفية الثالثة وفي غمرة التحوالت التاريخية ذات الطابع العـال       

  . معاصرال للكون اإلنساني

ياسية للمرأة الكويتية ال يعبر عن إرادة سياسية بل يتـرجم روح            اب الحقوق الس  غي نإ

 إرادة ضمير جمعي نفسهق المرأة السياسية ويجسد في اآلن وواقع اجتماعي يرفض حق 

ع ذلك كله   وم.  ينأى بها عن حقوق المشاركة السياسية      ما زالت فيه المرأة تأخذ مركزاً     

ما أن الثقافة السائدة تفيض باتجاهات      كة،  وقيم مختلف ت  فإن المجتمع ينضوي على تباينا    

ي قلب هذه الثقافة أيضاً تولـد       وف. هاقمتباينة حول موقع المرأة ودورها وحياتها وحقو      

مفاهيم جديدة وتصورات جديدة ومعايير جديدة يفرضها التطور االجتماعي والتاريخي          

ـ الوالدات الجديدة ي  ه  ي مخاض هذ  وف. للمجتمعات اإلنسانية  يتحـرى  ن للباحـث أن     مك

  فيمـا نطلـق    يات سوسيولوجية تتمثل مجهرياً   وولأديناميات اجتماعية فاعلة تتمثل في      

ع الفرد المهني وثقافته ومستوى     وض: عليه الخلفيات االجتماعية للوجود االجتماعي مثل     

  .يه الخلفيات االجتماعية عل هي مكونات ما نطلق وهذه، تحصيله وانتمائه االجتماعي

للمرأة واألنظمة واللوائح القانونية ال تحرر المرأة وال تمكنها مـن            الدستورية   وقالحقف

المساواة مع الرجل فـي مختلـف جوانـب الحيـاة االجتماعيـة              المشاركة على مبدأ  

واسعة للمرأة في الحياة االجتماعيـة      ال  على مظاهر المشاركة   حبذا ينس وه،  والسياسية

ن دخـول   إ" : دد يقول محمد الرميحي   ي هذا الص  وف. في ميادين العمل والتعليم والثقافة    

 االعتراف بهـا     يعني كثيراً  ال سوق العمل ومجرد حصولها على التعليم قد         ىالمرأة إل 
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ول مشاركتها السياسية على قدم المـساواة       قب حرية المرأة و   إن .)1(" كمواطنة وإنسانة   

لمطـاف  في نهاية ا  ي  أمر مرهون بعملية نماء اجتماعي وفكري بعيدة المدى وهذا يعن         

اه المرأة هو الـضمان     تج معأن إحداث تغيير شامل وعميق في النسق القيمي في المجت         

ذا يعنـي أنـه     وه. الحقيقي للمشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف ميادين الحياة والوجود        

 التي يمكنها إحداث مثل هذا التغير القيمـي          القوى الفاعلة تاريخياً   علينا أن ندرك جيداً   

نا تأتي دراستنا المتواضعة للبحث في مواقف الـشباب نحـو مركـز             ن ه وم. دشوالمن

. لرجل في مختلف الدوائر والمجاالت االجتماعيـة      االمرأة ومبدأ المساواة بين المرأة و     

قف فإن البحث في خلفيات هذه المواقف يمثل في دراستنا الحاليـة            وا كانت هذه الم   ياًوأ

مية العوامل االجتماعية التي تحيط بالطالب      تبرز أه ا  نوه. نقطة العقدية األكثر أهمية   ال

  .واألدوار نحو المرأة ويبرز تأثير هذه العوامل في تحديد المواقف واالتجاهات

  : كالية الدراسةإش

ى الرغم من مظاهر الحياة الديمقراطية في المجتمع الكويتي تعـاني المـرأة مـن               عل

. لمجتمعات العربية األخـرى تي تشهدها االوضعية معاناة اجتماعية ال تختلف عن هذه  

تجلى هذه المعاناة في غياب حقوق المرأة السياسية التي تتمثل في حقوق الترشـيح              وت

 المرأة في المجتمع    ضاف إلى ذلك أنَّ   وي. واالنتخاب والمشاركة السياسية بصورة عامة    

سق فكـري    ن الكويتي شأنها شأن المرأة في أغلب البلدان العربية تعاني من إكراهات          

ة مع الرجل في مختلف     قيترابي يؤكد عزلتها وهامشيتها في مستوى المشاركة الحقي       اغ

ع أن القوانين السائدة في المجتمع ال تحظر        وم. قتصادية واالجتماعية مجاالت الحياة اال  

على المرأة أهمية المشاركة والحضور في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية والمهنية           

ن أبرز هذه التحـديات     وم. بيرة في مستوى هذه المشاركة    ه تحديات ك  اجفإن المرأة تو  

ا في نسق التـصورات االجتماعيـة       هيمكن اإلشارة إلى منظومة قيمية تضرب جذور      

ؤكد هذه المنظومة القيميـة     وت. حول دور المرأة ومركزها في مجال الحياة االجتماعية       

لمنزلي بما ينطوي    العمل ا  اءمجال الزوجية وفي فض   ي  دوراً سلبياً للمرأة يحاصرها ف    



  عيسى األنصاري-                  علي وطفة2004 العدد األول -20 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 

  15  

ا من أخطر وم. عليه ذلك من تربية لألطفال وعناية بالزوج والسهر على رعاية األسرة     

تواجهه المرأة في هذا المستوى إشكالية وعي اغترابي بدورها التاريخي ومكانتها في            

مرأة الإشكالية المرأة العربية والخليجية تكمن في غربة وعي         ف" . نسق المفاهيم السائدة  

ربية بإنسانيتها وأن الوعي بإنسانية المرأة هو الخطوة األولى التي يجب أن تحققها             الع

  .)2(ةالمرأة العربي

ن يرصد واقع الحياة االجتماعية اليوم يشهد نمو اتجاه فكري نشط ينـادي بأهميـة               مو

ل جـا  مختلف الميادين والسيما فـي الم      فيالدور النسائي والمشاركة النسائية الكويتية      

أن المسيرة الحضارية للمجتمـع الكـويتي       ى  ؤكد هذا االتجاه عل   وي. ي واإلداري السياس

مرهونة بقدرة المرأة الكويتية على المشاركة في خـضم الحيـاة بمختلـف تجلياتهـا               

  . واتجاهاتها

جتماعية يشهد  االفي ظل هذه المماحكات الفكرية حول دور المرأة وحجم مشاركتها           و 

 مجال تعليم المرأة التي بدأت تأخذ مواقـع         ية متميزة ف  ضة نسائي نهالمجتمع الكويتي   

ـ . ستوى التعليم والجامعات والمؤسسات الفكريـة والعلميـة        م متقدمة في  دأت هـذه   وب

الوضعية الجديدة تشكل اليوم منطلق نداء سياسي جديد بأهميـة المـشاركة الـسياسية     

لـف  ت فـي مخ كـامالً  متدوراًة اء المـرأ طعإللمرأة وأهمية التوسع أفقيا وعموديا في     

  . المجاالت األخرى

:  ثة محـاور أساسـية    ثال نظرة إلى المرأة في المجتمع العربي     ال صورة عامة تأخذ  بو 

 ويـرى أن وظيفـة       وجـسداً   عقالً  ضعيفاً التجاه التقليدي ينظر للمرأة بوصفها كائناً     فا

 فـي المرأة تتمحور حول دورها اإلنجابي والخضوعي ويرى أصحاب هذا االتجـاه            

نما يتصف أصحاب االتجاه الثـاني      بي ؛ختالط المرأة وعملها خروجا على القيم والدين      ا

لمرأة حق العمل في نطاق وظائف معينة       فل:  دون معارضة للتقاليد    نسبياً رريةبدرجة تح 

لمـساواة   ا ىإلن ذلك يساعدها ويساعد في تحسين أحوال األسرة دون أن يؤدي ذلك             أل

)3(بين الجنسين   
د االتجاه الثالث المتحرر المنفتح الذي يساوي بين الحقوق         وج ي خيراًوأ. 
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 كد يؤمرأة كائن يمتلك طاقات اإلبداع وممارسة الحرية و       الرى أن   ي و ،والواجبات للمرأة 

  . صحاب هذا االتجاه أن تخلف المجتمع العربي ناجم عن تخلف المرأةأ

جي أن يتحـرى    وولو دور فاعل للمرأة يمكن للبحث الـسوسي       نح  أصل هذا التوجه   يف

ي الخلـف علـى     فاليوم وفي العمق نمو متغيرات اجتماعية وثقافية وحضارية تعمل          

مكن اإلشارة في هذا الصدد إلى      وي. تعزيز اتجاهات جديدة نحو دور أكثر أهمية للمرأة       

دور المتنامي للثقافة اإلعالمية الجديدة وانتـشار الفـضائيات         ال: عوامل اجتماعية مثل  

كما يمكن اإلشارة إلى تعاظم مشاركة المرأة في ميدان العمل والحيـاة             اتالعابرة للقار 

عية وظهور فئات اجتماعية مهنية جديدة ذات طابع تجاري وصناعي تتمثل في            ااالجتم

 يمكن  وال،  فئات التجار ورجال األعمال التي بدأت تتشبع بقيم جديدة عن العمل والحياة           

 نسائية أخذت تتبلور علـى صـورة إيمـان    ةافلنا في هذا السياق أن نتجاهل تطور ثق       

ضاف إلى ذلك تباشير طبقـة      وي. لمرأة والرجل اعميق بأهمية التكافؤ في األدوار بين       

  نحو دور حضاري جديد     متنامياً وسطى عالية الفعالية بدأت تتبلور أيضاً وتأخذ اتجاهاً       

               .  قلب المجتمع الكويتيفي

ية الجديدة بدأت تتشكل اتجاهات وقيم جديدة نحو دور         ام مساقط هذه االتجاهات الن    وفي

المرأة وإن كانت هذه االتجاهات في مراحل التشكل والتكون فإنها تبشر بعطاء ثقـافي              

  . في المجتمع إلى درجة بالغة األهميةنتهاجديد قد يعزز دور المرأة ومكا

ماعيـة نحـو دور     جتي مدار هذه الرؤية السوسيولوجية لنماء المظاهر الثقافية واال        وف

االجتماعيـة التـي    ملواجديد للمرأة يمكن اإلشارة بوضوح أكبر إلى مجموعة من الع  

  :تكمن في أصل التوجهات الثقافية الجديدة وهي 

دة بنى اجتماعيـة    والو ،تعاظم دور المرأة في السلم التعليمي داخل المجتمع الكويتي         -

دني يتجاوز حدود البنى التقليديـة       م جديدة وأنساق فكرية تبشر بنماء تكوين اجتماعي      

  . السائدة في المجتمع) القبيلة والعشيرة(
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ع ذلك كله يمكن لنا أن نؤكد على نحو افتراضي بأن تعليم المرأة والرجل ودرجـة                مو

مشاركة كل منهما في مجال العمل والسيما في مجال المهن العلمية المتقدمة كالطـب              

 لرؤى جديدة واتجاهات جديـدة نحـو دور          منطلقاً نالعلوم يشكال  و لتجارةواوالهندسة  

 الـسياسية واالجتماعيـة فـي الحيـاة الكويتيـة      ةحضاري للمرأة في ميدان المشارك 

ن هذا المنطلق وتأسيسا على هذا التوجه اإلشكالي يمكن لنـا أن نرسـم              وم. المعاصرة

  .األسئلة التي تتحراها هذه الدراسة 

  :ئلة الدراسةأس

 ،صورة إجرائية بلية البحث يمكن تطوير أسئلة الدراسة وفرضياتها        اكالستناد إلى إش  با

  :حيث يمكن ألسئلة البحث أن تطرح على الصورة اآلتية 

ن الجنسين ؟ وما    بي  اتجاهات طالب جامعة الكويت نحو مبدأ المساواة بصورة عامة         ام

لحيـاة   ا نحو مبدأ المساواة بين الجنـسين فـي مجـال         : اآلتيةاتجاهاتهم نحو القضايا    

ساواة في مجال الوظيفة والعمل ؟ نحو مبـدأ         مالزوجية؟ المساواة في مجال التعليم ؟ ال      

   ؟  المساواة بين الجنسين في مجال المشاركة السياسية ؟ في مجال الملكية

ما يتعلـق باألسـئلة الـستة     في  بين اتجاهات الطالب    هناك من فروق دالة إحصائياً     هل

، لـسنة الجامعيـة   وا الختصاص الجامعي، وا،  لجنسيةوا،  سنالج:  لمتغيرات وفقاً السابقة

  هنة األب؟وم، بيعة عمل األموط، لمستوى التعليمي لألبوينوا، لمحافظةوا

  

  :دراسات السابقة ال

نـسائية نمـواً   ال لت الدراسات الميدانية الجارية في الوطن العربي حول المـسألة سج

 عية المرأة االجتماعيةوض ي تتناولتلملحوظاً إذ قلما يخلو قطر عربي من الدراسات ا

 والدراسـات  للبحـوث رة حية صو مدي على تقيأتينعمل فيما وس. في مجاالت متعددة
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قي الضوء على طبيعة المشكلة الدراسية تل الجارية في الوطن العربي والتي يمكنها أن

  . حاليال التي نعالجها في إطار البحث

: ي مجموعتين ف ا الوصول إليها وسنقدمه   نالدراسات التي استطع   ا  نستعرض يأتييما  فو

ألولى الدراسات التي أجريت في بعـض األقطـار العربيـة غيـر            ا مل المجموعة تش

لخلـيج  واأما المجموعة الثانية فتشمل الدراسات التي أجريت في الكويـت           , الخليجية  

 اتسد حرصنا على تقديم هذه الدراسات وفقاً لتسلسل تاريخي يبدأ من الدرا           وق. العربي

  .4األحدث باتجاه الدراسات القديمة 

  : اسات أجريت في األقطار العربية غير الخليجيةدر

التوجهات السياسية لدى الشباب فـي      « حول   1993م  عا  تونس في اسة وديع سليمان  در

  .» تونس

 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين      1618ريت الدراسة على عينة من الشباب بلغت        أج

ـ  وهدفت إلـى ). ن اإلناث م%46ن الذكور، م %54( سنة 13-21 تجالء مواقـف  اس

لك في عشر مـدارس  وذ الشباب حول مختلف مظاهر المجتمع السياسية واالجتماعية

 أفراد العينة أنه يجـب  من %61.5د أعلن وق. 1988إعدادية وثانوية ومعاهد تقنية عام 

  .)5(خارج المنزلم هم أن تعمل أمهاتهمن %60.2رفض و ، بالتساوينمعاملة الجنسي

كل هـذه   تـش  : اع األجيال صر ول ح 1990اسة عبد العاطي السيد في مصر عام        در

افات األجيال حيث تضمنت ثق الدراسة نوعاً من الدراسات الشمولية لواقع الصراع بين

حياة الثقافية للشباب والكهـول فـي   ال  مختلف جوانبتشمل  سؤاال76ًاستبانة الدراسة 

 مهمـة د خرجت الدراسة بنتـائج  وق.  وطالبة  طالبٍ 200ى  علمصر وأجريت الدراسة    

   :يأتينذكر منها ما 

يادة الـذكر علـى   لس ؤكد الدراسة مظاهر التمسك بقيم األسرة األبوية في تأكيدها  ت1

  .األنثى
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ثراً بالنزعة تأ  في األسرة والمجتمع وهم أقلهايعترف الشباب بمكانة المرأة ودور  2

  .األبوية

جنـسين قبـل   ال فة الشباب أكثر من الكبار بضرورة تعارف الشباب منقاتعترف ث  3

  .الزواج 

)1(ط فق ر دور المرأة كربة بيتتصغالبية العظمى من الشباب ترفض أن يقال 4
..  

جاهات طلبة الدراسات المـسائية فـي   ات"  حول 1985اسة علي الزغل في األردن     در

د شملت هذه الدراسة عينه بلغت وق. "يرموك في أمور اجتماعية تخص المرأةال جامعة

ى تحديد اتجاهات الطالب نحـو  إل  وهدفت1985 وأجريت عام ، دارساً ودارسة237

ماً حديثة تجاه أمور تخص المرأة وظهر ذلك قي وتبين الدراسة أن الطالب أبدوا. المرأة

ينـت  وب. جامعي والتعليم المختلط ورفضهم لزواج ابنة العـم ال في اتجاه تأييدهم للتعليم

  :اآلتيةنتائج ال الدراسة

أن التعليم المخـتلط يـؤدي إلـى        يرون  ن أفراد العينة التعليم المختلط و      م %63يؤيد  

ا ؛ كممساواة بين الرجل والمرأةال ؤدي إلىوي. المساعدة على فهم الجنس للجنس اآلخر

عمل على وي. ؤدي إلى إذكاء خاصة التنافسوي يؤدي إلى التخلص من سلبيات الماضي

عتقدون أن العمل الـذي فيـه احتكـاك          ي %46الدراسة أن   بينت     و  ،  المجتمعر  طويت

نـة  اب ن أفراد العينة يرفـضون زواج  م%65 أن و. مناسب للمرأةال بالرجل هو العمل

  . )2(العم

رة المرأة في القـصص     صو:  حول 1981 الوطن العربي عام     في اسة لطيفة الزيات  در

 الكتاب العربـي وذلـك      هاة المرأة التي يقدم   ورات ص لل لطيفة الزي  تح: )6(والروايات  

رى في خالصـة عملهـا أن دور المـرأة وكيانهـا            وت،   ميدانية وبحوثعبر دراسات   

 -ي المـرأة    أ –ي في الحـالتين     وه،  يختزالن إلى دور اإلنجاب وتقديم المتعة للرجل      

 أشـد   ها وقهر ن استعباد المرأة  إ ف  ومقهوراً ذا كان الرجل مظلوماً   وإ. شيء يملكه الرجل  
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 وذلك ألنها تتعرض إلى استعباد المستغلين وقهر المقهورين مـن الرجـال فـي               وقعاً

  .المجتمع 

التجاهات النفسية للشباب نحو ا" :  حول1978 في العراق عام   اسة عبد الحميد جابر   در

 255ريت هذه الدراسة علي عينـة بلغـت         أج .)7(" في المجتمع العراقي     ةمركز المرأ 

دفت الدراسـة إلـي تحديـد       وه.  بغداد والجامعة المستنصرية   عةالب جام  من ط  طالباً

سفرت وأ،  تجاهاتهم نحو الحقوق السياسية للمرأة    وا لمرأة ا مواقف الشباب واتجاهاتهم من   

  :اآلتيةعن النتائج 

ن اهللا خلق المرأة لتخفف من قسوة الحيـاة         أ ىن الطالب والطالبات يتفقون عل     م % 90

  .رجل ال على

  . يعتقدون أن المرأة ال تستطيع تحمل المناصب الوزارية الالرجن  م% 63

  . جب أن تقاوم ي ةن الرجال يعتقدون أن األحزاب السياسية النسائية بدع م% 57

ريت الدراسة في خمـس مـدارس       أج:. 1972 في ليبيا    اسة ابراهيم محمد الشافعي   در

ة إلى استطالع است الدر وهدف1972 عام في باً طال932ثانوية ليبية على عينة بلغت 

  : اآلتيةمكن اإلشارة إلى النتائج وي. لعادات والتقاليدوا مواقف الشباب من المرأة

ن أفراد العينة أن األوالد في األسرة يأكلون مع األب والبنات مـع              م %76.3د أعلن   لق

لسون في حجرة والنـساء  يج ن الرجال أ% 35.7ي أثناء الزيارة العائلية أعلن وف. األم

مهر لحل أزمة الفتيان في ال نهم أنه يجب التخلص من م%76.3 أخرى وبين رةفي حج

   .8الزواج ن س

جاهات الراشـدين نحـو العالقـات بـين         ات: 1965 في مصر    اسة ابراهيم حافظ  در 

ـ  دفت دراسة حافظ إبراهيم إلى تقصي العالقات بين الجنسينه:.نالجنسي ل الـزواج  قب

خرى التي تتعلـق  األ ين وعدداً من المسائلوجمن الزعامة وتعليم المرأة ومركز كل 

 طالـب وطالبـة     300ريت الدراسة على عينة من الطلبة بلغـت         أج. بوضعية المرأة 
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.  سـنة 30-10وتتراوح أعمارهم بين  ) اًناث إ%50 واًكور ذ%50(  مصر في جامعية

ن بـي  تدت الدراسة باعتماد التحليل العاملي وجود نزعة تحررية فـي العالقـا  أك دوق

 خاصـة لقديمـة ا ال سين وخاصة التحرر من سلطات األفكار التقليدية والعـادات جنال

  .لعالقات بين الجنسين كاختالط الجنسين با

ن الجنـسين فـي   بي  أن أغلبية الذكور تقر المساواة في دراستهفظوجد إبراهيم حاقد و

. تقريبـاً ث نة اإلناك كل عيذل نما أقرتبي، جميع مراحل التعليم ألنها حق طبيعي للفتاة

لعمـل يجعلهـا تخـتلط    امرأة إلى ميـدان  ال  نزولأنولكن أغلبية ذكور العينة يرون 

 فـي حـين      فإن البيت هو المكان الطبيعي للمـرأة         ومن ثمَّ  ،بالرجال ويعرضها للذل  

  ) .9(ناث في الدراسة اإل يرفض هذا أغلبية عينة

  :اسات أجريت في الكويت والخليج العربي در

ص متاحة في مجـال  فر "  حول 1998 في الكويت عام      السعيد سف سميحة يو  اسةدر

فت هد. )10("استثمار طاقة المرأة الكويتية المؤهلة في التنمية االجتماعية و االقتصادية           

 تحليل وضعية المرأة الكويتية وتحديـد       ىتها سميحة يوسف السعيد إل    رالدراسة التي أج  

جـه نـشاط المـرأة      أو الدراسةت  د استعرض قو. طبيعة موقف المجتمع الكويتي منها    

أهمية هذا النشاط في عملية التنمية      وبينت   ،الكويتية في مختلف مجاالت الحياة الكويتية     

  .االجتماعية واالقتصادية 

 تؤكد سميحة السعيد أن النظرة الدونية للمرأة الكويتيـة تـشكل            ةسياق هذه الدراس   يف

باحثة أن المرأة ال تواجه أي عـائق        ال ، وتبين ميةالعائق األكبر أمام مشاركتها في التن     

قانوني يعفيها من المشاركة في المسؤولية السياسية واالجتماعية حيث تبقـى النظـرة             

وتبين ). 11( الحاجز الكبير أمام حرية المرأة ودورها االجتماعي        هي الدونية للمجتمع 

زواج المبكر  ال: ثل االجتماعية م  لمرأة وفعاليتها  ا الباحثة أن التقاليد السلبية تحد من دور      

  وتقاليد الزواج واألفكار السائدة عن المرأة 
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ريت هذه الدراسة   أج). 12( "1998في الكويت عام     اسة عدنان عبد الكريم الشطي    در

لمجتمـع  افي الكويت بغرض تقصي المواقف واالتجاهات السائدة نحو عمل المرأة في   

ن أفـراد العينـة     م % 72: هانتائج من أهم  د أظهرت الدراسة عددا من ال     ، وق الكويتي

نهم أن رعاية األطفال تعيـق      م % 46 د أبدى ، وق  عمل المرأة المتزوجة   ىيوافقون عل 

وليتها ؤلي أن المرأة تستطيع أن توفق بين عملها ومـس         ع%  61افق  ، وو عمل المرأة 

  .د رفض أغلب أفراد العينة اعتماد الخدم في تربية األطفال ، وقكربة بيت

رة المرأة الكويتية لـدي     صو: 1997في الكويت عام     مد خليفة محة عبد اللطيف    اسدر

  :)13(طالب الجامعة 

ديد صورة المرأة الكويتية عند عينة من طـالب جامعـة            تح لى إ ذه الدراسة  ه فت  هد

يرة ، كثبة للمظاهرمح: ذكور تبدوالد بينت هذه الدراسة أن المرأة في أعين        وق. الكويت

أمـا  . مها أفـضل مـن فعلهـا      ، كال رفة، مس ورة، غي طفية، عا خرينلدة لآل ، مق الكالم

وعـة،  ، قن ينة، أم ترمة، مح ورة، غي طفية، عا تماعيهاج: صورتها في أعين اإلناث فهي    

تـصورات  الي للمـرأة فـي نـسق        نودذه الدراسة تؤكد المركز ال    وه. يفة، نظ مسرفة

  .االجتماعية السائدة في الكويت 

ـ :  1994 في الكويت  ناء القيمي بلا: ي في الكويت  اسة مكتب اإلنماء االجتماع   در  دُّتع

ارك في  ش حيث   ،هذه الدراسة من أكثر الدراسات أهمية في المجتمع الكويتي المعاصر         

 وشملت عينـة واسـعة      ،إجراء هذه الدراسة عدد كبير من الباحثين الكويتيين والعرب        

ق التعليميـة فـي      المنـاط  وشملت من الطالب واآلباء والمعلمين      ثاً مبحو 864بلغت  

قد تناولت الدراسة مختلف الجوانب القيمية فـي المجتمـع          و). 14( الكويت   اتمحافظ

 ومن النتائج   ،كل موضوع المرأة واحدا من المحاور األساسية لهذا البحث        وش. الكويتي

 علـى ن أولياء األمور يوافقون     م% 51 :التي أسفرت عنها الدراسة في هذا المستوى        

لطـالب  ل% 36لمعلمـين، و  ل% 38ابل  مق المناسب لعمل المرأة     أن البيت هو المكان   

ن أولياء األمور يرفضون    م% 62: فيما يتعلق بمنح المرأة حقها االنتخابي      و -).  15(
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ـ . ند الطـالب  ع% 61ند المدرسين و    ع% 43هذا الحق السياسي للمرأة مقابل       ذا وه

ق القيمـي للمجتمـع   يعني أن الحقوق السياسية للمرأة لم تسجل حضورها بعد في النس       

   ).16(ي بصورة عامة يتالكو

كـويتي فـي    ال اتجاهات الرأي العـام   “ حول   الح المديريس وف،  اسة أحمد البغدادي  در

  ”1993الكويت عام 

دراسة في ال  وشملت، مواطن كويتي من الجنسين300ريت الدراسة على عينة من أج

في ة  المرأحق: رين هماأم يحد جوانبها تناوالً لمسألة المرأة ووضعيتها وتجلى ذلك فأ

ن أفراد العينة وافقوا     م %48دراسة أن   الد بينت   وق.  وحق المرأة في الترشيح    ،االنتخاب

ن أفـراد   م%73  أنأي ،فقوا على السؤال الثانيوا نها م%35ن وأ. على السؤال األول

  . )17(مرأة حق الترشيح للمناصب السياسية ال العينة يرفضون إعطاء

د بينت الدراسة التـي أجرتهـا       لق : )18( 1989 في الكويت عام     رمضاناسة كافية   در

 وسائل اإلعالم تؤكد دونية المرأة و فوقية الرجل وتعزز قيم التفاوت            أن كافيه رمضان 

 يهـتم    ضـعيفاً   فالمرأة كما تظهرها األفالم العربية غالبا ما تكون كائناً         ،بين الجنسين 

ـ       ما يكون سلوكها مجرد      بمظهره وغالباً  توجهـات  ل  ردود أفعال عاطفية تتنافى مع ك

  .وم على خدمة الرجل والتفاني في توفير راحته تقو، لتأملوا وقيم التفكير

 سعود نحو كملال جاهات الطالبة السعودية في جامعةات  " حولسة سعود محمد النمرارد

  " 1989ام ع" العمل 

مناسبة للمرأة وإلى ال المهنف بحث النمر إلى معرفة اتجاهات الطالبة الجامعية نحو هد

د أجريت الدراسة على عينة مـن       وق. د اتجاهات الطالبة الجامعية نحو دور المرأة      ديتح

ـ   وق. لبةطا 580طالبات جامعة الملك سعود بلغت  ن د خرجت الدراسـة بمجموعـة م

ن أفراد العينة يعتقدن أن دور المرأة الرئيسي هو          م %66ن    أ  :النتائج المهمة أبرزها    

 . من بالمساواة في العمل بين المـرأة والرجـل  ؤي % 61منزل واألطفال،  وأن ال خدمة



  إشكالية المساواة بين الجنسين في جامعة الكويت

  24  

مساواة بين الرجل ال  اتجاه الطالبات نحوفيتبين الدراسة أن مستوى تعليم األب يؤثر و

  .)19(توى األب التعليميمس  كلما ارتفعتجاه إيجابياًث يكون االحي والمرأة

 .)20( 1988م   في قطر عا   بد الرحمن فخرو  اسة جابر عبد الحميد جابر و حصة ع       در
ديـد جوانـب    تح ىإل دف بحث جابر عبد الحميد جابر و حصة عبد الرحمن فخرو          يه

التغير الذي طرأ على اتجاهات الشباب نحو وضعية المرأة في مجال العمل والتعلـيم              

 255د أجري البحث على عينة مـن  وق. واالختالط والحقوق ومركز المرأة في األسرة 

تجاهـات النفـسية    لال عتمدت الدراسة مقياسـاً   وا،   وطالبة من طالب جامعة قطر     اًطالب

 مختلف جوانب هذه    يشمل كون من ستين بنداً   يت مجتمعلللشباب نحو مركز المرأة في ا     

القضية والسيما األفكار المتداولة عن المرأة واختالط الجنسين وتعليم المرأة والحقوق           

ـ . والطالقت  الزوجة في األسرة وتعدد الزوجا    السياسية وطبيعة الزواج ومركز      ن وم

المرأة ما زالت نظرة دونية      ىإلأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن النظرة          

 حيث أعلنت الغالبية من أفراد العينة أن المرأة مخلـوق ضـعيف وأن اهللا               ،واستالبية

  . لتخفف من قسوة الحياة على الرجلا خلقه

ريت هـذه الدراسـة     أج: 1984  في الكويت عام   وقاسم الصراف اسة نادية شريف    در

ى تقصي آراء الطالب نحو     ل وهدفت إ  1984على عينة من طالب جامعة الكويت عام        

.  من ثالثة محاور أساسية في هذه الدراسـة        قضايا المجتمع وشكل مركز المرأة واحداً     

  : سينن النتائج التي توصل إليها البحث في مجال المساواة بين الجنوم

ر المرأة في المجتمع نظرة تقليدية ال تختلف عن نظرة          دوطالب الجامعي ينظر إلى     ال-

  .المجتمع لهذا الدور

ظهرت الدارسة وجود فروق معنوية بين الجنسين في نظرتهم إلـى دور المـرأة               أ-

  .وذلك لصالح نظرة أكثر إيجابية لإلناث نحو مركز المرأة 

ـ يغتلل كأداة   عي التعليم الجام  أن: ه الدراسة هي  فكار التي تطرحها هذ   ألمن أهم ا   و-  ري

" . اتجاهاتهم نحو مركـز المـرأة     و الشباب   فياالجتماعي والفكري لم يظهر أثره      
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هذه ظاهرة خطيرة في المجتمعات النامية التي تتطلع إلى تحرير اإلنـسان مـن              و

  . )21(" ل والتناقضات الواردة في حياته اللخوف واالستغ اعقدة

   .)22( "1981م عا في بلدان الخليج ف عبد الرحمناسة عواطدر

 المجالت والجرائد الخليجية والمواد اإلعالمية      من مت الباحثة بتحليل مضمون عينة    قا

 الثقافة اإلعالمية تقدم المرأة بصورة تقليدية قوامها        أن: وخرجت بعدد من النتائج أهمها    

، لصورة عند المرأة والرجـل     تعزز هذه ا   من ثمَّ أدوار الدونية والخضوع للرجل وهي      

ا القضايا التـي    أم. أم وربة بيت  وك،  ة تأخذ في الصحف دورها الرئيسي كزوجة      رألمفا

الحظ الباحثة أن  وت. )23(تشغل المرأة فهي قضايا الزواج والطالق واألحوال الشخصية         

ية المرأة قلما تظهر في مواقع اإلنتاج والعمل والمشاركة السياسية والثقافية واالجتماع          

 مـن عمـل المـرأة        معادياً الخليجية تأخذ موقفاً  ف  أن الصح إلى  وتشير الباحثة أيضاً    

  . المنزل ومنعها من العملإلىوتؤكد أهمية المطالبة بعودتها 

  : هج الدراسة وأداتها من

ـ ري الدراسة وفقاً لمنهج البحث الوصفي بما يشتمل عليه هذا المنهج من             تج  وات خط

ة القضية المطروحـة    يع البيان أن هذا المنهج يستجيب لطب      وغني عن . علمية ومنهجية 

لى خطة ميدانية يتم وفقاً لها تحديد الفرضيات ويمكّن من اختبـار هـذه              إالتي تحتاج   

الفرضيات والتساؤالت وفقاً لمعطيات البحث وعلى أساس االختبـارات اإلحـصائية           

  . دروسةالقادرة على الفصل بين مختلف الجوانب اإلشكالية للقضية الم

 قـضايا المـرأة     لى عدد من القراءات المنهجيـة حـو       ل ع اءبن دت استبانة البحث  عأ 

يفة صـح  تملت أداة الدراسة علـى    اش. والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة السياسية     

ساسية المتعلقة بمواقف الطالب من مبدأ      األ المعلومات األساسية وعلى عدد من األسئلة     

 تـؤمن بمبـدأ     هـل : هشتمل المقياس على سؤال منفرد قوام     وا. المساواة بين الجنسين  

ن ثم تم تصميم مقياس يتضمن خمـس عبـارات تـشمل            وم المساواة بين الجنسين ؟   
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، ل المشاركة الـسياسية   جاالجوانب المختلفة لمبدأ المساواة بين الجنسين وال سيما في م         

  . لحياة الزوجيةوا لملكيةوا،  مجال التعليمفي،  مجال العملفي

  : Validity of the scale ق األداةصد

د من المحكمين في كلية التربية وفي كليـة         عد ساب الصدق الخارجي وفقاً آلراء    ح تم

 وتم تعديلها وفقاً للمالحظات التي أبداها       ،اآلداب قسم علم االجتماع في جامعة الكويت      

  .السادة المحكمون

 لمـصفوفة االرتبـاط     وفقـاً  من ثم تم حساب صدق المضمون أو صدق المحتـوى         و

 االرتباط بين   أن د بينت مصفوفة االرتباط الخاصة باألداة     وق. اتقرواالتساق الداخلي للف  

تضح أن االرتباط قد تحقق في مـستوى        وا% 100ورة كاملة   بص مختلف العبارات دال  

، 0.05 بصورة كلية باستثناء أحد البنود الذي أقر داللة إحصائية فـي مـستوى               0.01

  . لبنود المقياسيخلداجة تدل على درجة عالية من صدق االتساق الذه النتيوه

  ود األداةبن مصفوفة الترابط بين) 1(ول رقم جد

5  4  3  2  1      

  1  مساواة في مجال الحياة الزوجيةال  1
  

    2  مساواة في مجال التعليمال  (*)093.

  3  وظيفة والعملال مساواة في مجالال  (**)161.  (**)301.
  

  4  ي العمل السياسي فمساواةال  (**)146.  (**)101. (**)359.

  

  5  ملكيةال مساواة في مجالال  (**)156.  (**)209. (**)248. (**)251.

.231(**)  .353(**) .386(**) .185(**)  .163(**)  
دأ المساواة بين الرجل والمرأة مب

  بصورة عامة
6  

    0.01 الة في مستوىد* * . 0.05لة في مستوى دا *

   :Reliability of the scale األداةات ثب

  : توظيف طريقتين لحساب ثبات األداة مت
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ـ  Gronbach Alpha  حساب معامل الثبات وفقاً لمعادلة كرونباخ ألفـا تم :أوالً ساب لح

 1978 ( لحـساب الثبـات     األفـضل واألكثـر شـيوعاً      هي  هذه الطريقة  الثبات، وتعد 

Nunnaly(24. يجة تشير  نتذه ال وه 0.558ت لألداة بصورتها الكلية     د بلغ معامل الثبا   وق

  .  مناسبٍلعا إلى معامل ثبات

ه المنهجيـة مـن   هذ نطلقوت، Split -half  حساب الثبات وفقاً لمنهجية التجزئةتم: نياًثا

ن ثم إجراء قياس معامل الترابط بينهما، وقد تم         وم تقسيم مفردات المقياس إلى نصفين    

الثانية مع األرقام    و موعتين إحداهما تتوافق مع األرقام الفردية     تقسيم المفردات إلى مج   

األول والثـاني    ن هذا المنطلق تم حساب معامل الترابط بين بنود النصف         وم،  الزوجية

ـ        وفقاً 0.456للمقياس حيث بلغ معامل الترابط       ل  لمقياس بيرسون للترابط، وهـذا يمث

التـرابط بـين نـصفي      (ة بدرجة عالية     يدل على ثبات األداة المستخدم      عالياً طاًباارت

  . )2( كما هو مبين في الجدول رقم 0.01ي مستوى  فالمقياس دال

  امل الترابط بين نصفي المقياسمع  1  2

  نصف األولال  -  

  نصف الثانيال  0.456  -
Pearson Correlation  

  0.01الة في مستوى د** 

  : نة البحثعي

  هـذه العينـة مناسـبة جـداً         وتعدُّ ،نة بالحصة بت عينة البحث وفقاً لمنهجية العي     سح 

بحث الحالي حيث روعي في هذه العينة أن تشمل أغلب الكليات الجامعيـة       الألغراض  
مثيل المجتمع اإلحصائي المدروس تـم      تن أجل ضمان قدرة هذه العينة على        وم .)25(

 البحـوث ي هذا الصدد تؤكد وف.  وطالبة  طالباً 714تأكيد أهمية حجم العينة حيث بلغت       

قل الخطأ المعياري للمعاينـة وازدادت قـدرتها   ة نه كلما ازداد حجم العين بأ اإلحصائية

نحن بصددها تتجانس    ضاف إلى ذلك أن العينة التي     وي. على تمثيل المجتمع المدروس   
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ث بلغ متوسط أعمـار     حي،   مع خصائص المجتمع الجامعي المدروس     -إلى حد كبير  -

  تقريباًهيذه وه،  عاما19 بلغ المنوال في حين  عاما20ًالوسيط  و20-14أفراد العينة 

 البـاً  ط 297 ذكورال د بلغ عدد  وق ).1(جدول رقم   ( مواصفات المجتمع األصلي للعينة     

نظر الجدول رقم    ا %58.4 طالبة بنسبة    417بلغ عدد الطالبات اإلناث      و %41.6بنسبة  

)2( .  

  : ائج الدراسةنت

  : الجنس يرواة بين الجنسين وفقاً لمتغجاهات الشباب نحو المساات: الًأو

ة اتجاهات إيجابية متقدمة نحو المساواة بين الجنسين بعامة وذلك بالقيـاس            رأجل الم تس

ن  م %54د أعلنت   لق.  وهذه هي النتيجة التي يعلنها البحث في هذا المستوى         ،إلى الرجل 

الب لطن ا  م %35.3الطالبات موافقتهن على مبدأ المساواة الشاملة بين الجنسين مقابل          

ـ . اتجاهات نسوية إيجابية من مبدأ المـساواة      ح  صال ل %10أفراد العينة أي بفارق      ي وف

 ،اواة بـين الجنـسين    س من مبدأ الم    سلبياً يعلن الطالب الذكور موقفاً   ) 3رقم  ( الجدول  

د الذكور مقابل عن% 56وذلك بالمقارنة إلى اإلناث حيث بلغت نسبة الرافضين للمساواة      

  . د اإلناثن ع36%

   لمتغير الجنسوفقاًبين الجنسين ة مواقف الطالب من المساوا) 3(جدول رقم ال

    وركذ  ناثإ  موعمج

  افقمو  35.3%  54.6%  46.6%

  ارضمع  56.5%  36.7%  44.9%

ـ يوافقون على   ) اً وإناث ذكوراً( ن الطالب    م %46 أن) 3(تضح من الجدول رقم     وي دأ مب

وقف  م %8.5 يعلن   في حين رفضون هذه المساواة     ي %44.9المساواة بين الجنسين وأن     

وجود داللة إحصائية بين الـذكور      إلى   مربع   2ا ك جائشير نت وت. من هذه القضية  د  الحيا

 لدرجتي حرية وهي قيمة تفوق قيمـة        28.69 2واإلناث في هذا المستوى حيث بلغ كا      
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مـساواة بـين    لك لصالح اتجاه إيجابي للطالبات نحـو ال       وذ يمة مطلقة بق  الجدولية 2كا

  . الجنسين

ي اتجاهات الطالب نحو المبدأ العام للمساواة بـين          ف لقياس تأثير المتغيرات المختلفة   و

   :4تم تنظيم نتائج هذا االختبار في الجدول رقم ، وT.test الجنسين قمنا بتطبيق اختبار

  لعينةإلجابات أفراد ا) فيشر (  االختبار التائي واختبار تحليل التباين 4ول رقم جد

  للمتغيرات المستقلة  هل تؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين وفقاً:ل سؤالحو

  متغيرات المستقلةال  ف  ةلدال  2اك  رجةد  يةلة إحصائالد

  ثير عامل الجنستأ  14.89  000  28.69  2  000 **

  غير السنوات الجامعيةمت  3.39  0.03  8.48  6  000 **

*  
0.06  

2  5.59  0.06  2.8  
إلنسانية والعلوم ر العلوم ايغمت

  التطبيقية

  ر الكليات الجامعيةمتغي  3.21  0.01  38.24  8  000 **

  غير المحافظةمت  5.27  0.05  18.04  8  0.02  *

  باأل ر مستوى تعليميغمت  12.22  000  27.2  6  000 **

  ماأل غير مستوى تعليممت  14.75  000  39.8  6  000 **

  غير مهنة األبمت  1.819  0.16  11.56  8  170.  -

  ر طبيعة عمل األميغمت  11.65  000  22.6  2  000 **

  غير الجنسيةمت  5.75  0.61  1.15  2  0.56  

  غير الحالة المدنيةمت  2.09  0.12  9.30  4  0.06  

  غير عمر الطالبمت  8.6  000  23.84  10  000 **

بين الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية في أغلب مستويات ومتغيرات            وي

سابق رقم  الجل تحديد طبيعة الفروق اإلحصائية التي تجلت في الجدول           أ نوم،  الدراسة

  : اآلتيةقمنا بدراستها وفقاً للنقاط ) 4(
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ر هـذه   ي ويمكن تفـس   ، وفقاً لمتغير الجنس    دالة إحصائياً  اًد بين الجدول السابق فروق    لق 

عنـد   الذي يبين أن هذه الفروق تعود إلى توجه أكبر           3لفروق في ضوء الجدول رقم      ا

 %54.6  أن 3ين الجـدول    يب. واة بين الجنسين  ساالطالبات منه عند الطالب نحو مبدأ الم      

لفروق اذه  وه. ند الذكور  ع %35.3ن الطالبات يؤيدن مبدأ المساواة بين الجنسين مقابل         م

  .  نقطة مئوية19عدل بم في درجة الموافقة كما يبدو كبيرة جداً

 ن الفروق اإلحصائية بين إجابات أ4 جدول رقمين ال يب:  غير السنوات الجامعيـة    مت -2

 في  ارضة أشد كلما تدرجنا صعوداً    مع لطالب وفقاً لمتغير السنوات الجامعية يعود إلى      ا

 عنـد طـالب   اآلتـي  فدرجة الرفض كما هو مبين في الجدول الجامعيةسلم السنوات   

   .والثانية هي منخفضة عند طالب السنة األولى على حينالسنتين الثالثة والرابعة 

  4جدول رقمال

  ة أولىسن  انيةث  الثةث  ابعةر  جموعم

44.8%  50.7%  47.0%  41.0%  41.5%  

ارض للمساواة بين مع

  الرجل والمرأة 

ذ يعتقد أنه كلما تم الصعود في الـسلم التعليمـي            إ  مثل هذه النتيجة غير متوقعة     عدُّوت

. بـين المـرأة والرجـل      عند الطالب فكرة اإليمان بأهمية المساواة        جتالجامعي نض 

ل إليها تفترض أن المناخ العام في الجامعـة يفـرض علـى             وصلنتيجة التي تم الت   وا

قة بين الجنـسين بـصورة      الطالب بعض المعايير السلوكية التقليدية التي تتصل بالعال       

  . ثل هذه الفرضية تحتاج إلى دراسة سوسيولوجية جادةوم. عامة

 وق بوضـوح أن الفـر     اآلتـي  لن الجدول يع :بيقيةغير العلوم اإلنسانية والتط    مت - 3

اإلحصائية بين إجابات الطالب في هذا المستوى تعود إلى توجه أكبر لطالب العلـوم              

  . التطبيقية نحو المساواة بين الجنسين بالمقارنة مع طالب العلوم اإلنسانية

  

  5جدول رقم ال
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    وم إنسانيةعل  وم تطبيقيةعل  موعمج

  افق على مبدأ المساواة بين الجنسين مو  43.0%  50.0%  46.6%

  ن الجنسين بي ارض مبدأ المساواةيع  49.4%  40.6%  44.9%

بدأ المساواة تنخفض هذه النـسبة       م ن طالب العلوم التطبيقية على     م %50ينما يوافق   فب

ـ %. 43ح  صب نقاط مئوية عند طالب العلوم اإلنسانية لت       7إلى   ذا يعنـي أن العلـوم      وه

.  بحرية المـرأة ومكانتهـا     صل التي تت  دة يشجع القيم الجدي    فكرياً اخاًالتطبيقية تهيئ من  

لى خالف ذلك تعيد الكليات اإلنسانية إنتاج الواقع وتكريس القيم التقليدية السائدة في             وع

من أجل تقصي هذه المسألة في ضوء رؤية مجهرية قمنا بتحليل            و . الوسط االجتماعي 

   ظـر  ان ن أجل تقصي أبعـاد هـذه اإلشـكالية        موقف الطالب وفقاً لمختلف الكليات م     

  . 6ل دوالج

  اقف الطالب من المساواة بين الجنسين وفقاً لمتغير الكليات الجامعيةمو 6جدول رقم ال

    وق وتجارةقح  لومع  دسةهن  وصيدلةطب  ربية وآدابت  موعجم

329  111  44  48  89  37  

46.6%  39.8%  65.7%  41.0%  50.0%  56.9%  
 افق على مبدأ المساواة مو

 طالب كلية الطب والصيدلة نحو المساواة أكثر        اتير الجدول السابق إلى أن اتجاه     يش

يقابل هـذا    و %65.7 حيث بلغت النسبة كما هو مبين        ،أهمية من بقية الكليات األخرى    

 التربية  تي كبير في اتجاهات طالب كلي     التوجه الكبير لطالب كلية الطب والصيدلة تدنٍ      

في المجتمـع حيـث     ا  ركزهوم ززان ثقافة تقليدية حول قضايا المرأة     واآلداب اللتين تع  

شار في هذا السياق    وي%. 39.8 ىانخفضت نسبة الموافقة على المساواة بين الجنسين إل       

ة بين الجنسين عند طـالب كليـة الحقـوق          واإلى ارتفاع نسبة الداعين إلى مبدأ المسا      

لمعرفة التي تبثها كلية الحقوق وهي      يعود ذلك إلى طبيعة التعليم وا      و %56.9لتجارة  وا

  . ضية الحقوق والعدالةبقالمعنية 
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  : تعليمي لألبوينال غير المستوىمت -4

 لتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية بين إجابات الطـالب         8 ورقم   7 بناء الجدولين رقم     تم

لمستوى أنه كلما ارتفع ان تبين من خالل الجدولي   وي. وفقاً لمتغيري مستوى تعليم األبوين    

 في شدته نحو الموافقة على مبدأ المـساواة بـين   بالتعليمي لألبوين تدرج اتجاه الطال 

 بوضوح تأثير تعليم األب فـي       16 المقتبس من الجدول     اآلتيل  وبين الجد وي. الجنسين

  :اتجاهات األبناء نحو مبدأ المساواة بين الجنسين 

  قاً للمستوى التعليمي لألبن الجنسين وفبي اقف الطالب من المساواةمو 7جدول ال

  موعمج
راسات ودمعة جا

  عليا
    يمأ  بتدائية وإعداديةا  انوية ومعاهدث

326  110  101  91  24  

47.2%  57.6%  49.8%  44.0%  27.0%  
  افقمو

  

ين الجدول السابق أنه كلما ارتفع مستوى تعليم األب ازداد قبول األبناء من الطالب              يب

ـ ع % 57ند أبنـاء األميـين إلـى         ع %27 من: لفكرة المساواة بين الجنسين    د أبنـاء   ن

م كمـا يبـين     لـأل ذه النتيجة تؤكد نفسها فيما يتعلق بالمستوى التعليمي         وه. الجامعيين

  : 8 المقتبس من الجدول رقم اآلتيالجدول 

  ن الجنسين وفقاً للمستوى التعليمي لألمبي  مواقف الطالب من المساواة8ول رقم جد

    يأم  يةادبتدائية وإعدا  انوية ومعاهدث  ت عليامعة ودراساجا  موعمج
322  73  94  99  56  

47.50% 61.90%  52.50%  48.50%  31.60%  
  افقمو

بين الجدول أعاله كما هو الحال في مستوى تعليم األب تزايد اتجاهات الطالب نحو               ي

نـد   ع %31مساواة مع ارتفاع المستوى التعليمي ألمهاتهم حيث ترتفع هذه النسبة من            ال

ي وف. ند أبناء األمهات الجامعيات    ع %61ات إلى   ميالطالب الذين يتحدرون من أمهات أ     
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 يؤديكل األحوال فإنه يمكن لنا بناء على هذه الرؤية أن نؤكد بأن عامل تعليم األبوين                

  . اتجاهات األبناء نحو قضايا المرأةفي  في التأثير  حيوياًدوراً

لفـروق   ا  يؤكدان أن  2تبار اإلحصائي التائي وكا   ع أن االخ   م  :تغير عمل األبوين   م -5

 يظهـر   9المالحظة بين إجابات الطالب غير دالة وغير جوهرية فإن الجدول رقـم             

بوضوح أن أبناء فئتي األطر العليا والموظفين أكثر قبوال لفكرة المساواة بين الجنسين             

  : 9الجدول رقم من بقية الفئات المهنية األخرى والسيما فئة المتقاعدين كما يوضح 

   لمهنة األبوفقاً  الجنسيننب من المساواة بيطال مواقف ال9ول رقم جد

   ش وشرطةجي  طر علياأ  وظفونم  جار ورجال أعمالت تقاعدونم  موعمج

  افقمو  44.90%  52.10%  52.10%  44.60% 39.90%  47.50%

قاً لعمل  ن أجل تفسير الفروق اإلحصائية التي تجلت في مستوى إجابات الطالب وف           وم

وفقاً لالختبار التائي وكاي مربع قمنا ببنـاء الجـدول   ق   حيث تأكدت هذه الفرو    -األم  

 الذي يوضح بأن هذه الفروق تعود إلى تباين كبير في درجة موافقة الطـالب               10رقم  

ـ ل  المختـصر  اآلتـي بين الجدول   وي. على مبدأ المساواة وفقاً لعمل األم       الفـروق   ذهه

وظيفة والعمل هـم    الات اللواتي يعملن خارج المنزل في مجال        الجوهرية فأبناء األمه  

  .  للمساواة بين الجنسين من أبناء ربات البيوتأكثر قبوالً

  ل األمعم  لمتغير طبيعةوفقاً مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين) 11(ول رقم جد

    ة منزلرب مل خارج المنزلتع  موعمج

  افقمو  41.80%  62.10%  47.60%

المرأة في بنـاء اتجاهـات األبنـاء        ل  ه النتيجة تشير بوضوح كبير إلى أهمية عم       ذوه

  .  نحو أهمية المساواة بين الجنسينإيجابياً

فسير الفروق اإلحصائية التي ظهرت في إجابـات الطـالب   لت  :أثير متغير العمر  ت -6

. ق ويفسرها ذي يوضح اتجاه الفرو   ال )11جدول  ( ناء الجدول   بب وفقاً لمتغير العمر قمنا   
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لجنسين يزداد مع    ا لى معارضة مبدأ المساواة بين     إ ميل الطالب   أن 11بين الجدول   وي

  . اآلتيارتفاع أعمارهم كما هو مبين في الجدول 

   لمتغير عمر الطالبوفقاً مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين) 11(ول رقم جد

أقل  و18  19  20  21  22  ما فوق و23  جموعم   ريةفئة العمال

  ارضمع  36.80% 37.60%  48.10%  38.30%  55.30%  62.50% 44.90%

  :ن أجل تفسير هذه الظاهرة يمكن أن نلجأ إلى فكرتين وم

  . إلى تحرر المرأة والمساواة بين الجنسين  األجيال األصغر أكثر ميالًأن-

ي رج الحياة الجامعية التي تؤثر كما بينا سابقا فتدناك تغير في االتجاهات مع      ه-

ـ . المجتمع التقليدي ر  لقيم وفقاً لمعايي   ا إعادة إنتاج القائم من القيم وتعديل هذه       ذه وه

هي المالحظة التي سجلتها معطياتنا في مستوى متغير السنوات الجامعية حيـث            

بينت النتائج أنه كلما تدرج الطالب في السنوات الجامعية تزايد لديه اتجاه رفـض        

  . مبدأ المساواة بين الجنسين

 أن توضـح لنـا اتجـاه        12ل رقم   دومكن لمعطيات الج   ي  :غير المحافظة مت -7-

.  الجنسين ينالفروق اإلحصائية المالحظة بين إجابات الطالب نحو مبدأ المساواة ب         

ل كلما اتجهنـا    ء أن درجة موافقة الطالب تتضا     اآلتيبين المقتطف اإلحصائي    وي

ـ . اة بدويـة  نحو المحافظات التي تسودها بدرجة أكبر أنماط حي        بـات  جاسجل إ وت

كما هو  (يها  تل،  أعلى درجة موافقة  ) الكويت( تمون إلى العاصمة    ينالطالب الذين   

محافظة حولي ثم على التـوالي الفروانيـة فاألحمـدي          ) اآلتيمبين في الجدول    

 الجهراء التي يسجل طالبها أدنى درجة موافقة على مبدأ المـساواة بـين              وأخيراً

  ). العاصمة (  لطالب محافظة الكويت 53.2 قابل م%37.5الجنسين 

  

  مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين وفقاً لمتغير المحافظات) 12(ول رقم جد
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    كويتلا  وليح  فروانيةال  حمدياأل  لجهراءا  موعجم

  افقمو  53.2%  50.2%  45.9%  38.3%  37.5%  46.5%

 تحديد مواقف الشباب من المـرأة       ذه النتيجة متوقعة فأنماط الحياة التقليدية تؤثر في       وه

 تؤكد أن أنماط الحياة البدويـة       والبحوثغلب المقوالت الفكرية    فأ. ر ذلك من القيم   غيو

 لمبـدأ مـساواتها      معارضاً  من المرأة بصورة عامة وموقفاً      سلبياً والريفية تعزز موقفاً  

  . بالرجل

  : الصة خ-
اة بين الجنـسين مجموعـة مـن        يد التحليل السابق لمواقف الطالب من مبدأ المساو       يف

  :النتائج المهمة أبرزها 

  . بأهمية المساواة بين الجنسين ناث أكثر إيماناًاإل)1

 رجما تد كل:  دوراً سلبياً في تعزيز اتجاه المساواة بين الجنسين        تؤديلحياة الجامعية    ا)2

دأ نخفض لديه الميل إلى تأييد مب     اأو في السلم العمري     ة  الطالب في السنوات الجامعي   

  . المساواة بين الجنسين

  . إلى مبدأ المساواة من طالب العلوم اإلنسانية لتطبيقية أكثر ميالً اب العلومطال)3

ازداد اتجاه الطـالب نحـو مبـدأ     عوداً صلما تدرج المستوى التعليمي لألم واألب  ك)4

  .المساواة

اد ما تدرج مستوى مشاركة المرأة في العمل وتدرج المستوى المهنـي لـألب ازد             كل)5

  . ن الجنسينبياتجاه الطالب نحو مبدأ المساواة 

بناء المحافظـات التـي     فأ. ؤثر نمط الحياة التقليدية في مواقف الطالب من المرأة         ي)6

 علـى مبـدأ المـساواة بـين         تسودها أنماط حياة بدوية تقليدية كانوا أكثر اعتراضاً       

  .الجنسين
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  :واة بين الجنسينثير متغيرات البحث المستقلة في جوانب قضية المساتأ
رقم  (اآلتيير النتائج اإلحصائية كما هو مبين في الجدول         تش: الجنسر  ثير متغي تأ: الًوأ

 في اتجاهات الطالب نحو المـساواة بـين         أن متغير الجنس يتدخل جوهرياً    إلى  ) 24

لمـشاركة  وا،  ي مجال التعلـيم   وف،  حياة الزوجية لالجنسين بتجلياتها المختلفة في مجال ا     

  . ي مجال الوظيفة والعملوف، لملكيةوا، يةالسياس

 بين  لةجود فروق إحصائية دا   و ) 24 الجدول رقم  ( 2تائي واختبار ك  ال بين االختبار وي

ثير كبير لعامل الجنس    تأ ذا يشير إلى  وه ،إجابات الجنسين في مختلف عبارات المقياس     

ـ             بمختلـف   ينسفي مواقف الشباب الجامعي واتجاهاتهم نحو مبدأ المساواة بـين الجن

 أن هـذا التبـاين      24 المتوسطات في الجـدول      اضتضح من خالل استعر   وي. جوانبه

النوعي يعود إلى مواقف أكثر إيجابية للطالبات نحو مبدأ المساواة وذلك بالمقارنة مـع       

   .الطالب الذكور
   الجنسبات الموافقة على مبدأ المساواة وجوانبه المختلفة وفقاً لمتغيرا بيان بإج13ول رقم جد

  )ستيودنت ( االختبار التائي  و2 االختبارات اإلحصائية كائجتاون

ال

صا
إح   ة
د

جة
ر

  
لا

رية
ح

  

t  

د
  اللة

جة در
  الحرية

 ي مربعكا
  جموعم

%  
  ناثإ

%  
  ورذك

%  
  ود المقياسبن

  

0.03* 707  2.168 0.03* 707  2.168  88.2  89.9  85.8 
 نبي مساواةال دأمب
  تعليمال في جنسينال

1  

0**  707  5.1  0**  2  25.16  70.8  77.5  61.4 
ساواة بين لمدأ امب

الجنسين في إطار 
  الحياة الزوجية

2  

0**  698  
8.37

8  
0**  698  8.378  54.7  65.1  40.0 

دأ المساواة بين مب
  الجنسين في الملكية

3  

0**  702  4.95 0**  702  4.95  44.2  51.2  34.2 
دأ المساواة بين مب

الجنسين في الوظيفة 
  والعمل

4  

0**  704  
3.78

5  
0**  704  3.785  17.0  18.2  15.3 

 نبي مساواةال دأمب
 واجباتال في جنسينال

  سياسيةال

5  
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وافقون ي) %88( العينة  د  رافأن األكثرية الساحقة من الطالب أ     ) 13(ين الجدول رقم    يب

على مبدأ المساواة في مجال التعليم بين الجنسين ويحتل هذا الجانب المرتبة األولى من           

لي هذا الجانب   وي.  الجنسين يناواة ب مسانب ال جو ية في سلم اتجاهات الشباب نحو     األهم

% 70.8 المساواة في إطار الحياة الزوجية حيث بلغت نسبة الموافقين على هذا الجانب           

ن ثم  وم%. 54.7 يلي ذلك المساواة في الملكية حيث بلغت نسبة الموافقين على ذلك             ثم

يرا تحتل  خأو. 44.2لوظيفة والعمل حيث بلغت النسبة      تبرز أهمية المساواة في مجال ا     

ـ % 17المساواة السياسية بين الجنسين المرتبة األخيرة حيث بلغت نسبة الموافقة            ث حي

  . عارضتهم لهذا المبدأ م%55يعلن أكثر من 

أعلى من الموافقة علـى مبـدأ       ة  أن الطالبات يسجلن درج   ) 13(جدول السابق   اليبين  و

طالب يعلنـون مـيلهم     الذا كان   وإ. وانبه بدرجة أكبر من الطالب    المساواة بمختلف ج  

ن االستثناء الوحيد   فإ الواضح في مختلف بنود المقياس إلى مبدأ المساواة بين الجنسين         

فقون عليه هو رفض المشاركة السياسية أو مبدأ المساواة في مجـال الحقـوق              تذي ي ال

 بد من اإلشارة في هـذا       وال. نلجنسي ل %55ث بلغت نسبة الرفض     حي والعمل السياسي 

 موقفهن من هـذه     يد في تحد   كبيراً بة عالية من الطالبات يبدين تردداً     نس أنى  السياق إل 

هذه النـسبة أقـل      و %34.1علن موقف الحياد    أالقضية إذ بلغت نسبة الطالبات اللواتي       

ية في  ذه النتيجة تشير إلى أن هذه القضية خالف       وه%. 18.3بكثير عند الذكور إذ بلغت      

اللحظة وقد انعكست خلفيـات     ى  قف واضح حت  موالمجتمع الكويتي ولم يتبلور حولها      

  .هذه القضية في مستوى إجابات الطالب حول المساواة السياسية 

) معامل فيشر ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه        تبين : ثير متغير السنوات الجامعية   تأ :نياًثا

ـ      غياب الفروق ا  ) 14انظر جدول   ( وفقـاً  ة  إلحصائية بين إجابات الطالب أفراد العين

الطالب وفقاً  ت  ذا يعني أن الفروق التي برزت بين إجابا       وه. لمتغير السنوات الجامعية  

 تـدرج    أن : على ذلك يمكن القـول     أسيساًوت. ية وغير جوهرية  ولهذا المتغير فروق ثان   
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من جوانب المساواة بين الطالب في السنوات الجامعية ليس له تأثير في موقف الطالب       

  .الجنسين

 جابات الطالب وفقاً لمتغير السنوات الجامعيةإل ANOVA التباين أحادي االتجاه ليتحل: 14ول جد

  ارات المقياسعب  ف قيمة  الداللة

   إطار الحياة الزوجيةفي دأ المساواة بين الجنسينمب  0.33  0.804

  ليمتعال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  0.89  0.446

  الوظيفة والعمل يف دأ المساواة بين الجنسينمب  0.639  0.59

  عمل السياسيال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  3.268  0.071

  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  1.834  0.14

   : متغير العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقيةثيرتأ :لثاًثا

 بإحصائية بين إجابات الطال   وجود فروق   ) 15جدول  انظر  ( نتائج التحليل التائي     تبين

 فـي  )العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية   (أفراد العينة وفقاً لمتغير االختصاص الجامعي       

ي العمل  وف،   الوظيفة والعمل  في،  المساواة في التعليم  : ثالثة بنود من بنود المقياس وهي     

 ل طالب العلوم التطبيقية على أهمية     عود هذه الفروق إلى تأكيد أكبر من قب       وت. السياسي

   .اآلتيما هو موضح في الجدول  كين الجنسين بمساواةال

 وفقاً دأ المساواة بين الجنسينمب تجاهات الطالب نحوال ليل التباين واالختبار التائيتح: 15ول رقم جد

  لمتغير العلوم اإلنسانية والتطبيقية

  ود المقياسبن    انيةلوم إنسع  لوم تطبيقيةع  t  الحرية. د  اللةد
  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  موافق  85.7%  90.9% 2.457  707 0.014

  موافق  71.1%  70.5%  0.11-  707 0.913
جنسين في إطار الدأ المساواة بين مب

  الحياة الزوجية
  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  موافق  51.9%  57.5% 1.596  698 0.111

  موافق  35.4%  52.7%  5.07  702  0
سين في الوظيفة جنبين الة دأ المساوامب

  والعمل

  موافق  13.0%  20.9% 3.628  704  0
عمل ال في جنسينال نبي مساواةال دأمب

  السياسي
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  :ثير متغير الكليات الجامعية تأ :بعاًرا

 الذي يتـضمن نتـائج      16ن أجل مزيد من التحليل المجهري تم بناء الجدول رقم           وم

. وفقاً للكليات التي ينتمون إليهـا     ب   تحليل التباين أحادي االتجاه إلجابات الطال      اختبار

مـساواة بـين    ال: بدي الجدول المعني وجود فروق إحصائية دالة في ثالثة مستويات         وي

  .  الوظيفة والعملفيو  تعليمال في، الجنسين في إطار الحياة الزوجية

   إلجابات الطالب وفقاً للكليات الجامعيةتحليل التباين أحادي االتجاه: 16ول رقم جد
  ود المقياسبن  F يمةق  لةالد

0.41  
  

0.99  
  دأ المساواة بين الجنسينمب  

0.06  
  

2.39  
  دأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجيةمب  

0  
  

9.87  
  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  

0  
  

7.36  
  جنسين في الوظيفة والعملدأ المساواة بين المب  

0.15  
  

1.69  
  عمل السياسيال في جنسينال نبي مساواةال مبدأ  

  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  0.66  0.62

ة واهذه الفروق اإلحصائية المتعلقة باتجاهات الطالب نحو المسا       ه  ن أجل تحديد اتجا   وم

رقم ل  تفسير هذا التباين قمنا ببناء الجدو     ل العلمية و   لمتغير الكليات  وفقاً في مجال التعليم  

  . ضوح اتجاه الفروق وداللتها النوعيةبوالذي يبين 17

  تعليم وفقاً لمتغير الكليات الجامعيةال  مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين في مجال17ول جد

    وق وتجارةحق  علوم  هندسة   وصيدلةطب آداب وربيةت  موعجم

  افق مو  87.9%  91.0%  87.9%  94.0%  85.2%  88.2%

تطف السابق أن الغالبية العظمى من طالب كليـات العلـوم والـصيدلة             مق من ال  يتبين

والطب يعلنون درجة عالية من الموافقة على المساواة في التعليم بين الجنسين حيـث              
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ذلك مقابل وتيرة أدنى من الموافقة عنـد طـالب           ، و  %90ن  ر م كثتجاوزت نسبتهم أ  

النسبة المئوية للموافقة عنـد     ت  لعلوم اإلنسانية حقوق وتجارة وتربية وآداب حيث بلغ       ا

نا في دائرة هذه التباين تكمن الفروق اإلحصائية ومعطيات         وه،  %.87هذه الفئة أقل من     

هذا الجدول تؤكد النتائج التي تم التوصل إليها في مستوى المقارنة بين العلوم اإلنسانية          

  . يةوالعلوم التطبيق

جال العمل خارج  مالمساواة فيى ن أجل تحديد اتجاه الفروق التي ظهرت في مستو       وم

  . لذي يوضح أيضاً اتجاه هذه الفروق ا18المنزل قمنا ببناء الجدول رقم 

 مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين في مجال عمل المرأة خارج المنزل وفقاً 18ول جد

  لمتغير الكليات الجامعية

    وق وتجارةقح  علوم  هندسة   وصيدلةطب  ربية وآدابت  وعمجم

  وافقم  49.20%  48.60% 53.00%  62.70%  32.30%  44.20%

روق اإلحصائية تعود إلى تبـاين واضـح بـين إجابـات         لفضح الجدول أعاله أن ا    يو

 مئويـة   الب الكليات العلمية يسجلون نـسباً     فط. الطالب وفقاً للكليات التي ينتمون إليها     

طـالب كليـة     ل %62: لي الموافقة على مبدأ المساواة لعمل المرأة خارج المنز        عالية ف 

قابل ذلك تـسجل كليـة اآلداب والتربيـة         وم. طالب الهندسة  ل %53الطب والصيدلة و  

ذه النتيجة تتوافق مع أغلب النتـائج       وه%. 32 حيث بلغت نسبة الموافقين       كبيراً عاًاجتر

تتعلق بتراجع رأي طالب كلية اآلداب والتربيـة        هذه التي    التي توصلنا إليها وال سيما    

  . المساواة بصورة عامة بين الرجل والمرأة منفي موقفهم 

  : ثير متغير المحافظاتتأ :مساًخا

 أن انتماء الطالب إلى مختلف المنـاطق      19مثبت في الجدول رقم     ال ين تحليل التباين  يب

 حيث ظهرت فروق    ،ن الجنسين بي اإلدارية يؤثر في تحديد اتجاهاتهم نحو مبدأ المساواة       

مساواة ال،  مساواة في التعليم  ال: انب من قضية المساواة   جوإحصائية ذات داللة في ثالثة      
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بين الجدول أيضاً تجـانس     وي. ن ثم المساواة في العمل السياسي     وم في الوظيفة والعمل  

   :ياآلتل وم كما هو موضح في الجدليحياة الزوجية والتعال: اإلجابات في مستويي

  ANOVAليل التباين أحادي االتجاه تح: 19ول رقم جد

  ات الطالب نحو مبدأ المساواة بين الجنسين وفقاً لمتغير المحافظاتاهتجال

  ود المقياس بن  F مةقي   اللة إحصائية  د

  بدأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجية  م  0.719  0.579

   تعليمال في جنسينلا نبي مساواةال دأمب   2.663  0.032

   الوظيفة والعملي بدأ المساواة بين الجنسين ف م  5.116  0

  عمل السياسي ال في جنسينال نبي مساواةال دأمب   2.574  0.037

   بدأ المساواة بين الجنسين في الملكية م  0.66  0.62

الجنسين ن أجل تحديد اتجاه التباين اإلحصائي وخلفياته المتعلق بمبدأ المساواة بين            وم

وق اإلحصائية المعنويـة بـين      فر الذي يوضح اتجاه ال    31في التعليم تم بناء الجدول      

مكن لنـا لهـذه الغايـة       وي. إجابات الطالب عن مبدأ المساواة بين الجنسين في التعليم        

  . 20استعراض هذه الخالصة اإلحصائية من الجدول 

 لمتغير وفقاً جنسين في مجال التعليمب المعارضة لمبدأ المساواة بين الال مواقف الط20ول جد

  المحافظات

    كويتال  وليح  فروانيةال  حمدياأل  اءهرلجا  موعجم

  ارض مع  3.2%  1.4%  1.9%  6.1%  8.1%  3.3%

ين المقتطف اإلحصائي أعاله أن الطالب يوافقون بصورة كبيرة على مبدأ المساواة            يب

ح موافقة أكبر واعتراض أقل     في مجال التعليم ومع ذلك تبرز الفروق اإلحصائية لصال        

ـ . لفروانيةوا  ليحو،  يت العاصمة الكو: ث محافظات ثالللطالب الذين ينتمون إلى      ي وف

ى درجة المعارضة عند الطالب الـذين ينتمـون        امالمقابل تضعف درجة الموافقة وتتن    

مكن تفسير هذا التباين من خالل وجهـة النظـر          وي. جهراء واألحمدي ال: إلى محافظتي 
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 بقضايا المرأة والسـيما     لق فيما يتع  لبدوية أكثر تصلباً   ا ى أن البنى االجتماعية   التي تر 

ألحمدي والجهراء تصنف إلى محافظات تـسود فيهـا         فا،  مسألة المساواة بين الجنسين   

  .أنماط الحياة التقليدية البدوية بصورة واضحة 

توى مبـدأ   بالفروق اإلحصائية التي ظهرت بين إجابات الطالب في مـس          فيما يتعلق و

 يـأتي يمـا   وف. 21المساواة بين الجنسين في مجال العمل قمنا أيضاً ببناء الجدول رقم            

  :نقدم خالصة إحصائية من هذا الجدول 

  مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين في الوظيفة والعمل وفقاً لمتغير المحافظات21دول ج

    كويتال  ليحو  لفروانيةا  حمدياأل  لجهراءا  موعجم

  افقمو  52.0%  51.6%  41.1%  35.3%  34.2%  44.7%

ن الجنسين تنحـدر    بيدول أعاله أن درجة موافقة الطالب على مبدأ المساواة          لجين ا يب

ولي الفروانيـة واألحمـدي     بح بوضوح كلما اتجهنا مع الخط الذي يبدأ بالكويت ويمر        

ي أيـضاً أن    ذا يعن وه. ليصل إلى الجهراء كما هو النسق الذي يظهر في الجدول أعاله          

 :وهذا التنسيق يتضح بـالقول    . اكسة تماماً معدرجة الموافقة تشتد كلما اتجهنا بصورة       

  درجة الموافقة على مبدأ المساواة بين الجنسين تتنامى كلما تدرجنا في االنتقال من             إن

 وبالمقابل تنخفض كلما اتجهنا من      ،المناطق الحضرية إلى المناطق البدوية أو التقليدية      

ه الفـروق اإلحـصائية     جانا تكمن داللة وات   وه. طق الحضرية ااطق البدوية إلى المن   المن

التي ظهرت في مستوى إجابات الطالب حول قضية مساواة المرأة بالرجل في ميدان             

  .العمل والوظيفة 

في مجال الفروق المالحظة بين إجابات الطالب حول قضية المساواة بين الجنـسين             و

الـذي يوضـح اتجـاه الفـروق         22  تم إعداد الجدول رقم    في مجال العمل السياسي   

 بعض معطيات هذا الجـدول فـي البيـان          يأتيستعرض فيما   ون. ية وداللتها ائاإلحص

   :اآلتياإلحصائي المصغر 
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   لمتغير المحافظاتوفقاً مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين في مجال العمل السياسي22ول جد

    كويتلا  ليحو  روانيةلفا  حمدياأل  لجهراءا  موعجم
118  8  14  25  50  21  
  افقمو  16.90%  22.70%  15.80%  12.20%  10.80%  17.10%

 وكما الحظنا في الحاالت السابقة فـي هـذا   ،تضح عبر المقتطف اإلحصائي السابق  ي

 عنـد طـالب      أن درجة الموافقة على مبدأ المساواة السياسية تتضاءل غالباً         ،المستوى

: فيل   أفض فقة اتجاهاً اوم تأخذ هذه ال   في حين . حمدي والجهراء األ: يةالمحافظات التقليد 

نا تكمن داللة الفروق اإلحصائية بين الطالب في هـذا          وه. لي والكويت والفروانية  حو

  . المستوى

   :ثير المستوى التعليمي لألبوينأت :دساًسا

 مـي لـألب تـم     غير المستوى التعلي  مت حديد تأثير لت :ألبل يثير المستوى التعليم  تأ -1

ات الطالب وفقاً للمستوى التعليمي     ابى إج عل بيق اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه     تط

   :23آلبائهم وقد نظمت نتائج هذا االختبار في الجدول 

  .ليل التباين أحادي االتجاه إلجابات الطالب وفقاً لمتغير المستوى التعليم لألبتح: 23ول جد
    F مةقي  اللةد

  دأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجيةمب  1.046  0.394

  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  0.694  0.655

  دأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة والعملمب  2.965  0.007

  عمل السياسيال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  4.201  0

  ن الجنسين في الملكيةدأ المساواة بيمب  0.495  0.813

وجود تباين إحصائي معنوي في مستويين مـن        ق  ليل التباين في الجدول الساب    تح رريق

. مساواة في العمل والمساواة في العمل السياسي      ال: مستويات المساواة بين الجنسين هما    
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 لتفسير التباين فـي   24 إعداد الجدول    مر أجل تحديد طبيعة هذا التباين اقتضى األ       نمو

  :مستوى العمل

  جنسين وفقاً للمستوى التعليمي لألبالسياسية بين ال مساواةال مواقف الطالب من 24ول جد

    يمأ بتدائية وإعداديةا  انوية ومعاهدث معة ودراسات علياجا  موعمج

  افقمو  %.9  12.9%  15.4%  27.1%  17.1%

  ارضمع  71.9%  57.4%  55.2%  45.8%  55.4%

ير مستوى األب التعليمي في تحديد مواقف الطالب مـن           بوضوح تأث  24ين الجدول   يب

 نحو عمل   ا تدرجنا في السلم التعليمي لألب ازداد اتجاه الطالب إيجابياً         ملك: أةمرعمل ال 

  . المرأة خارج المنزل

 يةن أجل تفسير الفروق اإلحصائية بين إجابات الطالب في مستوى الحقوق السياس           مو

  : اآلتية ومن ثم اقتطفنا منه الصورة 25للمرأة قمنا ببناء الجدول رقم 

  لمستوى األموفقاً مساواة بين الجنسين في مجال العمل في الجامعةال مواقف الطالب من 25ول جد

  تعليميال

    يأم  تدائية وإعداديةاب  نوية ومعاهدثا معة ودراسات علياجا  جموعم

  افقمو  33.70%  39.40%  47.50%  52.40%  44.60%

رج تد مع: ق يبدو أيضاً تأثير المستوى التعليمي لألب بوضوح شديد         المقتطف الساب  في

جاه الطالب نحو مبدأ المساواة السياسية      ات  يتدرج صعوداً  وى األب التعليمي صعوداً   ستم

لى خالف ذلك مع تدني المستوى التعليمـي لـألب ترتفـع درجـة              وع،  بين الجنسين 

  . المعارضة لهذه المساواة

 هـل : لسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المستوى      وا  :يمي لألم أثير المستوى التعل   ت -2

 من. عليم األم في اتجاهات الطالب كما هو حال المستوى التعليمي لألب           ت يؤثر مستوى 
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معامـل  ( الذي يتضمن نتائج اختبار تحليل التباين        26أجل هذه الغاية تم بناء الجدول       

  . )فيشر

  جاهات الطالبتحليل التباين أحادي االتجاه الت: 26ول جد

  ألم التعليمي احو جوانب المساواة بين الجنسين وفقاً لمتغير مستوىن

  F يمةق  اللةد
توسط م

  التباين

رجة د

  الحرية

 بعاتمر

  تباينال
  ارات المقياسعب

  دأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجيةمب  3.212  6 0.535 1.019  0.411

  تعليمال في جنسينال نبي مساواةلا دأمب  1.754  6 0.292 1.603  0.143

  اواة بين الجنسين في الوظيفة والعملمسدأ المب 24.755  6 4.126 6.504  0

  عمل السياسيال في جنسينال نبي مساواةال دأمب 17.295  6 2.883 5.201  0

  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب 10.309  6 1.718 3.006  0.007

 في ثالثة جوانب من جوانب المـساواة        فروق دالة إحصائياً  ين الجدول السابق وجود     يب

مساواة في العمل   ال،  مساواة في العمل  ال: تأثير المستوى التعليمي لألم وهي     ب بين الجنسين 

  . ن ثم المساواة بين الجنسين في مجال الملكيةوم  السياسي

الـذي   27مل يمكن العودة إلـى الجـدول        لعتفسير التباين اإلحصائي في مستوى ا     لو

  . يوضح اتجاه هذا التباين وخلفياته

  ساواة بين الجنسين في مجال العمل الوظيفة وفقاً لمستوى تعليم األمملا اقف الطالب منمو 27ولجد

    أمي  تدائية وإعداديةاب انوية ومعاهدث  امعة ودراسات علياج  عموجم

  افقمو  30.20%  44.80%  49.20%  58.60%  44.50%

  ارضمع  38.00%  24.10%  22.30%  13.80%  25.60%

 مبدأ المساواة بين الجنسين مع      لىتزايد درجة موافقة الطالب ع    27ضح عبر الجدول    يت

ند أبناء   ع %58.6ند أبناء األميات مقابل      ع %30( تزايد درجة المستوى التعليمي لألم      

ة مـع ارتفـاع الـسلم التعليمـي      ضرالى خالف ذلك تقل درجة المع     وع،  )الجامعيات  
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ى تودل هذه النتائج على تأثير كبير لمـس       وت. )انظر الجدول أعاله  ( م األم   لمستوى تعلي 

  . األم التعليمي في اتجاهات الطالب نحو قضية المساواة بين الجنسين

 من مبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل السياسي          بيما يتعلق بمواقف الطال   فو

  . الذي أظهره تحليل التباينحديد مغزى التباين الجوهري لت 28ُرصد الجدول رقم 

  لجنسين في مجال العمل السياسي وفقاً لمستوى تعليم األم امساواة بينال اقف الطالب منمو: 28 ولجد

  جموعم
امعة ودراسات ج

  عليا
    أمي تدائية وإعداديةاب انوية ومعاهدث

  افقمو  6.70%  16.70%  21.80%  25.00%  16.80%

  ارضمع  69.80%  53.90%  45.80%  52.60%  55.80%

أة تتزايـد مـع تزايـد       مر أن الموافقة على مبدأ المشاركة السياسية لل       28ين الجدول   يب

طـالب مـن     ل %25ند الطالب ألمهات أميات مقابل       ع %6.7: المستوى التعليمي لألم  

ستنتج من ذلك أن مستوى تعليم األم يتدخل بصورة حيويـة           وي. صلب أمهات جامعيات  

  .ب نحو مركز المرأة في المجتمع  اتجاهات الشبافيفي التأثير 

اهات الطالب نحو المساواة في مجال      تجوي بين ا  عنفيما يتعلق بالتباين اإلحصائي الم    و

 اتجاه وطبيعـة    29 للجدول رقم    اآلتيحصائي  اإل مختصرلالملكية بين الجنسين يبين ا    

  .هذا التباين في ضوء مستوى األم التعليمي

   لمستوى تعليم األموفقاً واة بين الجنسين في مجال الملكيةمساال اقف الطالب منمو: 29 جدولال

    أمي  تدائية وإعداديةاب  انوية ومعاهدث  ة ودراسات عليامعاج  جموعم
  افقمو  42.10%  60.90%  60.10%  52.60%  54.30%

  ارضمع  24.20%  13.40%  14.60%  18.40%  17.40%

فضا لمبدأ المـساواة فـي       الطالب أبناء األميات أكثر الطالب ر      نأ  29ين الجدول   يب

المقابـل  وب.  مع الفئات التعليمية األخـرى     نة لها بالمقار  قل قبوالً ، أ يننسالملكية بين الج  

 لمبدأ قل رفضاًأ و نالحظ أن الفئات الطالبية التي تتحدر من أمهات متعلمات أكثر قبوالً          
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 وثقافتها فـي    ذا يعني ومن جديد أيضاً تأثير مستوى تعليم األم        وه. المساواة في الملكية  

  .تحديد أفكار الطالب وقيمهم واتجاهاتهم 

  : ألب ا مهنةيرثير متغ تأ:بعاًسا

ختبار تأثير مهنة األب في اتجاهات الطالب أفراد العينة نحو المرأة ومركزها فـي              ال 

المجتمع أخضعت إجابات الطالب حول مسألة المـساواة الختبـار تحليـل التبـاين              

ANOVA 30ختبار في الجدول رقم ظمت نتائج هذا االون.   
 نحو جوانب المساواة بين الجنسين وفقاًب تجاهات الطال ال ليل التباينتح: 30جدول رقم ال

  لمتغير مهنة األب

  ارة المقياسعب  F مةقي  اللةد

 دأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجيةمب  0.904  0.461

  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  1.086  0.362

  دأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة والعملمب  3.97  0.003

  سياسيةال واجباتال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  2.07  0.083

  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  1.007  0.403

 فيما يتعلق بالمساواة بين الجنـسين فـي          وجود فروق دالة إحصائياً    30ين الجدول   يب

ذا يعني أن تأثير عمل األب يتجلى في هذا الجانب فحـسب            وه. لوظيفة والعمل مجال ا 

ما اعتدنا في تحديد اتجاه هذا التباين اإلحـصائي قمنـا           وك. قية الجوانب األخرى   ب دون

  .  وذلك لرصد بنية هذا التباين في إجابات الطالب31ببناء الجدول رقم 

   مجال العمل وفقاً لمهنة األبفي جنسيناقف الطالب من المساواة بين المو: 31ول رقم جد

    ش وشرطةيج  ر علياأط  ونموظف  ار ورجال أعمالتج  تقاعدونم  جموعم

  افقمو  33.30%  44.10%  51.60%  43.90%  38.00%  44.70%

  ارضمع  29.50%  22.10%  20.40%  25.60%  36.00%  25.80%

ب قبـوال لمبـدأ      أعاله أن الطالب أبناء الموظفين هم أكثـر الطـال          31ول  د الج يبين

ـ        المساواة في مجال العمل وأقلهم اعتراضاً       وذلـك   ،واةسا على هذا الجانـب مـن الم
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مهندسون أطبـاء   (األطر العليا   أبناء موظفي   لي  وي. بالمقارنة مع أبناء الفئات األخرى    

من الجدول السابق أيضاً أن أبنـاء        تضحوي. ثم التجار ورجال األعمال   )  أطر محامون

 للمساواة  مجال الجيش والشرطة وفئة المتقاعدين أكثر الطالب رفضاً       فئة العاملين في    

وفي هذا التباين تكمن داللـة الفـروق        . قلهم موافقة على هذا المبدأ    وأ في ميدان العمل  

جوهر حياة   ويبدو لنا أن عمل المرأة بالنسبة لفئة الموظفين أمر يعبر عن          . اإلحصائية

 وهذا يعني أن الفئات الوسـطى       ، في المجتمع   العليا األطرهذه الفئة وعن جوهر حياة      

ـ  أن تـأتي     يس غريبـاً  ول. ة عمل المرأة  مي بفكرة أه   وتشبعاً هي أكثر الفئات قبوالً    ة فئ

 ما يعانون هم أنفسهم مـن       المتقاعدين رافضة لهذا الجانب وذلك ألن المتقاعدين غالباً       

 وجود فئة واسعة    انبالحسب ممارسة العمل وذلك عندما نأخذ       فيعدم القدرة أو الرغبة     

لبيـان أن الجـدول      ا ني عن وغ. تسعى إلى التقاعد في سن مبكرة في المجتمع الكويتي        

  . يحتمل تفسيرات متعددة لسنا بصدد مناقشتها في هذا المجال

  : ثير متغير طبيعة عمل األمأت :مناً ثا

ث حي،  ا خصوصية المعطيات اإلحصائية    صورة مبسطة فرضته   مخذ توزيعنا لعمل األ   يأ

ـ .  وفئة ربات البيوت   ،تم توزيع األمهات في فئتين فئة اللواتي يعملن خارج المنزل          د لق

 نن أمهات الطـالب يأخـذ      م %66.5بينت المعطيات اإلحصائية أن األكثرية الساحقة       

جال التربية والتعلـيم    ميعملن في    ف %26.8ما األقلية   أ ،كانهن كربات بيوت من جهة    م

ذلك لم يكن أمامنا سوى التصنيف الثنائي ألمهـات ربـات           ول. والوظيفة والمهن العليا  

  . زلمنبيوت وأمهات عامالت خارج ال

 الذي يـشمل    32تحديد تأثير طبيعة عمل األم في اتجاهات الطالب رصدنا الجدول           ول

ائية بين اتجاهات الطالب    صنتائج االختبار اإلحصائي معامل فيشر لقياس الفروق اإلح       

  .األم وفقاً لمتغير طبيعة عمل 

نسين لجتجاهات الطالب نحو جوانب المساواة بين اال  ليل التباينتح :32جدول رقم ال

  وفقاً لمتغير طبيعة عمل األم
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  ارات المقياسعب  F مةقي  اللةد

  دأ المساواة بين الجنسين في إطار الحياة الزوجيةمب  0.247  0.619

  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  2.868  0.091

  دأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة والعملمب  22.469  0

  سياسيةال واجباتال في جنسينال نبي ةمساواال دأمب  8.049  0.005

  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  2.306  0.129

 فـي :  داللة معنوية في مستويين    يوجود تباين إحصائي ذ   ) 32(هر الجدول السابق    يظ

ن أجـل تحديـد     وم. يفة والعمل وفي مجال المشاركة السياسية     مجال المساواة في الوظ   

  .  أن يفسر هذا التباين ويحدد اتجاهه33جدول للطبيعة هذا التباين يمكن 

 لمتغير طبيعة وفقاً مواقف الطالب من المساواة بين الجنسين في مجال الوظيفة والعمل: 33ول جد

  عمل األم

    ة منزلرب  مل خارج المنزلتع  موعمج

  افقمو  40.30%  58.50%  45.50%

  ارضمع  29.60%  14.90%  25.40%

اله أن الطالب الذين تعمل أمهـاتهم خـارج المنـزل     أعضح من البيان اإلحصائي     تي 

لى خالف هـذه الحقيقـة      وع.  مجال العمل  في جنسينالاة بين   اويؤيدون بقوة مبدأ المس   

 عمل األم يـؤدي  نأذا يعني وه. يتضح أن المعارضين ينتمون إلى أمهات ربات بيوت    

  . ي هذا المستوى فإلى بناء اتجاهات إيجابية نحو عمل المرأة والمساواة بين الجنسين

ية سلتحديد اتجاه الفروق اإلحصائية المالحظة في مواقف الطالب من المشاركة السيا          و

 التي ترتسم فيها معالم     34 من الجدول رقم     اآلتيةللمرأة استخلصنا الصورة اإلحصائية     

  .لتباين واتجاهه هذا ا
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 وفقـاً  لـسياسي  ا  مجال العمل  في اقف الطالب من المساواة بين الجنسين     مو: 34ول  جد

  لمتغير طبيعة عمل األم

    ة منزلرب مل خارج المنزلتع  موعمج

  افقمو  14.90%  21.30%  16.70%

  ارضمع  58.30%  46.30%  54.90%

لب الطـالب   أغحظ أن   الي ع ذلك وم لب الطالب يرفضون المشاركة السياسية للمرأة     أغ

 من% 21.3: نزللمأمهات يعملن خارج ا   إلى  الذين يوافقون على هذه المشاركة ينتمون       

لطالب أبناء   ل %14.9أبناء األمهات العامالت يؤيدون المشاركة السياسية للمرأة مقابل         

لنتيجة تفيد أن عمل األم خارج المنزل يؤثر في بناء اتجـاه            وا. األمهات ربات المنازل  

وال بد من المالحظة في هذا الخصوص       .يجابي لألبناء نحو المشاركة السياسية للمرأة     إ

ـ   ال:  األم يؤثر بدرجة أكبر من عمل األب     ملأن ع   اًحظنا أن عمـل األب أفـرز فروق

  أفرز عمل المرأة تبايناً    في حين ) العمل خارج المنزل  ( دالة في جانب واحد      إحصائية

  . ل المرأة خارج المنزلعمكة السياسية وارالمش:  في جانبين هماإحصائياً
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  : ثير متغير الجنسيةأت :سعاًتا 

 اتجاهات الطالب نحو مركـز      في أي دور في التأثير      يؤدي اللجنسية   ا يبدو أن متغير  

وغير الكويتيين  ن  ذا يعني أن الطالب الكويتيي    وه. ساواتها في المجتمع  مالمرأة وقضية   

رأينا يعود ذلـك    وب. اواة بين المرأة والرجل   يشتركون في موقف واحد من قضية المس      

ن دراستهم في جامعة الكويت قـدموا   عوإلى أن أغلب الطالب غير الكويتيين الذين يتاب       

تمون إلى أرومة اجتماعية ثقافيـة واحـدة        ين ذا يعني أنهم  وه: من بلدان الخليج العربي   

 نعرض الجـدول    يأتيا  يموف. متجانسة مع البنية الثقافية واالجتماعية للمجتمع الكويتي      

وق فـر لقيـاس ال  ) اختبـار سـتيودنت     ( الذي يتضمن نتائج االختبار التائي       35رقم  

  . اإلحصائية بين مواقف الطالب نحو مركز المرأة ومبدأ المساواة بين الجنسين
  ختبار التائي لداللة الفروق اإلحصائية التجاهات الطالباال: 35ول رقم جد

  )كويتي وغير كويتي(الجنسية ر رجل والمرأة وفقاً لمتغيوانب المساواة بين ال جونح
 لة إحصائيةدال

(2-tailed)  
رجة د
  ارات المقياسعب  t  ريةلحا

دأ المساواة بين الجنسين فـي إطـار الحيـاة          مب  1.6-  704  0.11
  الزوجية

  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  1.202-  704  0.23
   بين الجنسين في الوظيفة والعملدأ المساواةمب  2.153-  699  0.032
  ياسيلسعمل اال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  0.019  701  0.985
  دأ المساواة بين الجنسين في الملكيةمب  0.787-  695  0.432

  :ثير متغير الحالة المدنيةأت :شراًعا

دالة  أية فروق إحصائية     36 يسجل االختبار التائي الذي أدرجت نتائجه في الجدول          لم 

ا يعني أن الحالة المدنية للطالب لم       ذهو. بين آراء الطالب المتزوجين وغير المتزوجين     

  . مواقف الطالب واتجاهاتهم نحو جوانب المساواة بين الجنسينفي ثرتؤ

  تجاهات الطالبال)  (Studentختبار التائي اال: 36لجدول رقم ا
   عمل األمحو جوانب المساواة بين الجنسين وفقاً لمتغير طبيعةن

رجة د  لةالد
  ود المقياسبن  t  الحرية

  ين في إطار الحياة الزوجيةنسدأ المساواة بين الجمب  1.583-  696  0.114
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  تعليمال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  1.259  696  0.208
  دأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة والعملمب  1.718  691  0.086
  عمل السياسيال في جنسينال نبي مساواةال دأمب  0.661  693  0.509
  ةدأ المساواة بين الجنسين في الملكيمب  0.605-  687  0.546

  :صة ورؤية إجمالية خال

ين التحليل الذي أجريناه في مستوى هذه الدراسة تدخل العوامل االجتماعية والتربوية    يب

عامة فهم نحو مركز المرأة بصورة      اقبصورة واضحة في تحديد اتجاهات الطالب ومو      

 د تباينت اتجاهات الطالب بصورة    لق. انب المساواة بين الجنسين بوضوح كبير     جو ونحو

يح في مختلف جوانب هذا العمل تحت تـأثير المتغيـرات الثابتـة أو              ر نحو ص  ىلع

، مستوى التعليمي والمهني لألبـوين    ال: المستقلة التي حددناها في بداية هذا العمل وهي       

سنوات والكليـات   ال،  غير الجنس مت،  المحافظات الكويتية توى التوزع الجغرافي بين     مس

   :دراسة مجموعة من النتائج المهمة وهيالبينت د ق ل. أيضاًب الجامعية وأعمار الطال

تجاهات إيجابية متقدمة نحو المساواة بين الجنسين بعامة وذلك  اجل المرأةتس :الًأو

ن على مبدأ المساواة الشاملة بين ن الطالبات موافقته م%54أعلنت : بالقياس إلى الرجل

صالح اتجاهات  ل%10ن الطالب أفراد العينة أي بفارق  م%35.3الجنسين مقابل 

  . نسوية إيجابية من مبدأ المساواة

ي الوقـت   فف: جل الطالب موقفا معارضا بشدة لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة        يس : اًنيثا

لحيـاة  وا وى المساواة في مستوى التعليم    الذي يعلن فيه الطالب موافقة كبيرة في مست       

ي الملكيـة وتـشتد هـذه        ف الزوجية ترتفع معارضتهم بصورة واضحة لمبدأ المساواة      

عود ذلك إلى منظومة من االتجاهـات االجتماعيـة         وي. المعارضة إلى حدود المفارقة   

  . السائدة التي ترفض للمرأة حق المشاركة السياسية في الكويت

 اتجاه طالب الجامعة    في في التأثير     كبيراً ألبوين دوراً  ل توى التعليمي  المس يؤدي :لثاًثا

 ذا يعني أنه كلما تدرج المستوى التعليمي لألبـوين        هو. تمعمجنحو مركز المرأة في ال    
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زداد االتجاه اإليجابي لألبناء نحـو مبـدأ المـساواة بـين          اودا في السلم التعليمي     صع

  .الجنسين 

 اتجاه طالب الجامعـة     في في التأثير     كبيراً وراً د بوينلأل ني المستوى المه  يؤدي :بعاًرا

ني أنه كلما تدرج المستوى المهنـي لألبـوين         يعذا  وه. نحو مركز المرأة في المجتمع    

زداد االتجاه اإليجابي   ا) طب هندسة رجال أعمال أطر عليا     (صعودا في السلم المهني     

  .لألبناء نحو مبدأ المساواة بين الجنسين 

جاه طالب الجامعة نحو مركز المرأة      ات ورة كبيرة في  بص ثر طبيعة عمل األم   تؤ: اًمسخا

ن الجنسين تصبح أكبـر     بي مساواةال  أن اتجاهات الطالب نحو    نيذا يع وه. في المجتمع 

بالنسبة لألبناء الذين يعيشون في كنف أسرة تعمل فيها األم خارج المنزل وأقل بالنسبة              

  .لألمهات ربات البيوت 

كبر نحـو مبـدأ المـساواة بـين          أ ون اتجاهات الطالب في الكليات العلمية     تك :دساًسا

د تبين أن الكليات اإلنسانية وال      وق. علوم اإلنسانية لطالب ا ع  الجنسين وذلك بالمقارنة م   

نتاج القيم والمعايير االجتماعيـة     إسيما اآلداب والتربية تأخذ طابع كليات محافظة تعيد         

  . السائدة في المجتمع

ي الجامعة أقل نحو مبدأ المساواة بين        ف ون اتجاهات طالب السنوات األخيرة    تك :عاًبسا

 أيضاً أن اتجاهات الطـالب      وتبين المقارنة مع طالب السنوات األولى     ب الجنسين وذلك 

  فـي المـستوى العمـري      نحو مركز المرأة يصبح أكثر سلبية كلما تدرجنا صـعوداً         

تنـامي  ع   نحو المرأة م    سلبياً تمع يعززان اتجاهاً   وهذا يعني أن الجامعة والمج     ،لطالبل

  .عمر الشباب داخل المجتمع 

الحالـة المدنيـة للطـالب فـي         و ثير متغيري الجنسية  أغياب ت ة  الدراسبينت   :خيراًوأ

  . اتجاهاتهم نحو قضية المساواة بين الجنسين في مختلف مستوياتها
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