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أهداف اجمللة:
اإلنسانية  والــدراســات  بالبحوث  تهتم  بحثية  مجلة  هي  وإعمار  تنمية  مجلة 
إلى  وتهدف  والسالم،  اجملتمعي  والتعايش  واإلعمار  بالتنمية  املتعلقة  والتطبيقية 
حتقيق مفهوم البحث العلمي الرصني مبا يتالءم مع التطور املعريف والثورة العلمية 
اجلهدين  بني  والتعاون  الشراكة  جتسيد  يف  املفهوم  هذا  ويتمثل  والتكنولوجية، 
املستوى  إلى  ووصوال  محلياً،  التنموية  اجملاالت  مختلف  يف  واملؤسسي  األكادميي 

اإلقليمي والدولي من خالل اآلتي:
تكوين رصيد وثائقي )أبحاث، دارسات، أوراق عمل، تقارير تنموية( يف العلوم   .1

التنموية االجتماعية والتطبيقية.
2.   بناء  شراكة من خالل اتفاقيات التعاون والشراكة مع الهيئات احمللية والدولية 

التي لها نفس االهتمامات.
يف  والتخصصية  العلمية  التطورات  ملواكبة  العالقة   ذات  التجارب  نشر     .3

اجملاالت التنموية اخملتلفة والسالم.
4.  تقدمي  دراسات تسهم  باالرتقاء  بوظائف املؤسسات والهيئات املعنية مبجاالت 

التنمية الشاملة.  
نشر األبحاث والدراسات التي تنطبق عليها شروط النشر يف مجاالت الدراسات   .5
واألبحاث العلمية يف مختلف اجملاالت والتخصصات التنموية باللغتني العربية 

واإلجنليزية.
نشر ملخصات األبحاث اجلامعية يف مجال اإلعمار والتنمية والسالم التي مت   .6

مناقشتها وإجازتها، على أن يكون امللخص من إعداد الباحث نفسه.
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شروط قبول املواضيع )بحث – دراسة - تقرير تنموي - ورقة علمية(:

العلمي  البحث  االلتزام مبنهجية  مع  الطرح،  باإلصالة يف  الدراسة  تتسم  أن   .1
املتعارف عليها يف مجاالت الدراسات وأبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية، وكذا 

العلوم الطبيعية )التنموية(.
من  وخالياً  الضبط،  لقواعد  ومراعياً  سليمة  بلغة  مكتوباً  البحث  يكون  أن   .2

األخطاء اللغوية والنحوية واملطبعية. 
3.  أال يكون البحث منشوراً أو مقدماً للنشر يف مجلة أخرى.

البريد  عبر   )WORD( بصيغة  إلكترونية  نسخة  يف  بحثه  الباحث  يسلم  أن   .4
اإللكتروني. 

البيانية - إن وجدت - معدة بطريقة  5.  أن تكون الرسوم واألشكال واجلــداول 
جيدة وواضحة، وأن تشتمل على العناوين والبيانات اإليضاحية الالزمة، وأال 

تتجاوز أبعادها وأحجامها هوامش الصفحة.
أال تزيد كلمات العنوان عن )20( كلمة.  .6

العربية عن )200( كلمة، وعن )250(  باللغة  7.  أال تزيد عدد كلمات امللخص 
كلمة باللغة اإلجنليزية.

أن يتراوح عدد الكلمات املفتاحية بني )5-2( كلمات.  .8
يف حال استخدام الباحث لبرمجيات أو أدوات قياس كاالختبارات واالستبانات   .9
أو غيرها من أدوات، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من األدوات التي استخدمها 
إذا لم ترد يف منت البحث أو لم تُرفق مع مالحقه، وأن يشير إلى اإلجراءات 

القانونية التي تسمح له باستخدامها.
أال يتجاوز عدد صفحات البحث يف صورته النهائية، مبا فيه امللخص واملراجع   .10

واملالحق، أربعني صفحة حسب التنسيقات اآلتية:
املسافة بني السطور )1.5( سم.  ·

بخط  والعناوين   ،)Muna( اخلط:  نوع   ،)14( العربية:  اللغة  يف  اخلط  حجم   ·
.)MunaBLack(

 ،Times New Roman: اخلط  نوع   ،)12( االجنليزية:  باللغة  اخلط  حجم   ·
.Times New Bold والعناوين
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هوامش الصفحة: )2.5( سم من جميع اجلهات، وترقم الصفحة أسفلها يف   ·
املنتصف.

يتم سرد  بحيث  املراجع؛  قائمة  واملراجع يف  املصادر  البحث جميع  يثبت  أن   .11
املراجع العربية واألجنبية -إن وجدت-  وفق الطريقة اآلتية:

مثال لكيفية توثيق بحث منشور يف دورية:   -
يف قائمة املراجع: كوكز، فيصل صدام )2019(: السلم والتعايش اجملتمعي ودوره 

يف التنمية الشاملة وجتاوز األزمات العدد )7(، ص 65 – 90.
يف املنت: )كوكز: 2019(

مثال لكيفية توثيق كتاب:  -
التنمية املستدامة )مفهوم-أبعادها -مؤشرات(،  أبو النصر، مدحت )2017(:   

اجملموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة، مصر.
يتم توثيق املصادر واملراجع يف البحث وفقاً لطرائق التوثيق املتعارف عليها يف   .12
األخير وسنة  االسم  بذكر  املنت  التوثيق يف  ويتم  والطبيعية،  اإلنسانية  العلوم 
نظام  باتباع  أي  الهامش،  املرجع يف  اسم  كتابة  الباحث جتنب  وعلى  النشر، 
)APA(، مع مراعاة أن يكون ترتيب قائمة املصادر واملراجع من األحدث إلى 

األقدم، تليها جميع الروابط اإللكترونية للمواقع يف آخر القائمة. 
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شروط النشر يف مجلة تنمية وإعمار:

1.  أن تكون املواضيع متوافقة مع أهداف مركز مين انفورميشن وذات العالقة 
ضمن سياق )مجاالت التنمية- التعايش اجملتمعي والسالم- مجاالت اإلعمار(
العلمي،  باملعيار األساسي وهو موضوعية الطرح  املواضيع ملتزمة  2.  أن تكون 

وحيادية الباحث يف التناول.
أن يلتزم الباحث مبا ورد يف فقرة )شروط قبول املوضوع للنشر: ص3(، ويف   .3

فقرة )أنواع األبحاث والدراسات ص:4(.
4.  يرفق مع البحث موافقة خطية يقدمها الباحث أو الباحثون بنقل حقوق الطبع 
والنشر إلى مركز مين انفورميشن سنتر وال يحق للباحث نشرها يف أي مكان 

آخر.
يتحمل الباحث كامل املسؤولية القانونية عن محتوى املوضوع، وتُخلي اجمللة   .5
للمساءلة  الباحث  تعّرض  قد  باحملتوى  محّملة  حقوق  أي  عن  مسؤولّيتها 

القانونية.
    مالحظة: يف حالة استيفاء البحث أو الدراسة لشروط النشر يف اجمللة يتم النشر 
مجانياً، وهناك جائزة مادية ألفضل بحث أو دراسة، باإلضافة إلى ميدالية 

التميز يف املؤمتر السنوي للمركز.

األبحاث واملواضيع وفق الطرق اآلتية:

أواًل: األبحاث امليدانية:
يورد الباحث ملخصاً يتضمن الهدف العام من البحث أو الدراسة يذكر فيه   -
احملاور األساسية التي مت تناولها، مع استعراض موجز ألهم االستنتاجات 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
ينبغي أن حتتوي األبحاث امليدانية على مقدمة يوضح الباحث فيها طبيعة   -
البحث ومسوغات القيام به، مشيراً إلى طبيعة املشكلة ومدى تأثيرها على 
الواقع التنموي والسالم، وأن يوضح باختصار ما أظهرته البحوث السابقة 
حول هذه املشكلة. يلي ذلك عرض ألسئلة الدراسة أو فرضياتها التي ميكن من 
خاللها التوصل إلى حل لتلك املشكلة، ثم يعرض الباحث حدود البحث الذي 
مت تعميم نتائج الدراسة يف إطاره، ثم يذكر التعريفات الداللية )املفهومات 
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واملصطلحات الواردة يف البحث(، ومن ثَمَّ يستعرض أهم الدراسات املرتبطة 
باملوضوع وأحدثها ويحللها ويناقشها موضحاً تعليقه عليها. يلي ذلك عرض 
وعينته  البحث  جملتمع  وصفاً  يقدم  ثم  املتبعة  واملنهجية  البحث  إلجــراءات 
وثباتها،  البيانات وحتديد مدى صدقها  املستخدمة يف جمع  األدوات  ونوع 
إليه من توصيات  البحث ومناقشتها وما توصل  نتائج  بعد ذلك  ثم يعرض 

ومقترحات خامتاً البحث بسرد قائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها
ثانيًا: األبحاث النظرية والتفسيرية:

يورد الباحث ملخصاً يتضمن الهدف العام من البحث أو الدراسة يذكر فيه   -
احملاور األساسية التي مت تناولها، مع استعراض موجز ألهم االستنتاجات 

والتوصيات واملقترحات التي مت التوصل إليها.
يعرض الباحث مقدمة البحث يوضح فيها طبيعة املشكلة أو املوضوع قيد   -
املعرفة  إلى  اجلديد  إضافة  يف  ودوره  البحث  أهمية  مع حتديد  الدراسة، 
بحيث  ومناقشتها  املطلوب حتليلها  للموضوعات  ذلك عرض  يلي  السابقة، 
تكون مرتبة بطريقة منطقية مع ما يسبقها أو يليها من املوضوعات لتؤدي 
مبجملها إلى توضيح الفكرة العامة التي يهدف الباحث الوصول إليها، على 
إزالة  أو  املشكلة  حلل  واملقترحات  والتوصيات  االستنتاجات  تتضمن  أن 
الباحث قائمة  يرفق  الغموض الذي يحيط باملوضوع قيد البحث.  وأخيراً 

باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها.
ثالثا: األوراق العلمية والتقارير التنموية:

الورقة العلمية:  
ال بد من تقدمي ملخص موجز يوضح الباحث فيه الهدف من الورقة العلمية، 
والنتائج، وأهم املصطلحات )الكلمات املفتاحية(، ثم يتم عرض مقدمة تبني املشكلة 
البحث  قيد  للموضوع  املعاجلات  وضع  ودورهــا يف  التنموي  باجلانب  ترتبط  التي 
ومناقشتها  ومترابطة  متتابعة  بصورة  الورقة  ملفردات  عرض  ذلك  يلي  وأهميتها، 
وحتليلها بطريقة علمية ومنطقية وذلك لتوضيح الهدف العام الذي يسعى الباحث 
إلى حتقيقه، وبإمكان الباحث االستعانة بوسائل متنوعة كالصور الفوتوغرافية أو 
اخلرائط أو األشكال البيانية إلثراء املوضوع وتوضيحه بطريقة أفضل، بعد ذلك 
يورد الباحث نتائج الورقة العلمية، ومن ثم يتم مناقشتها وحتليلها وتوضيح العالقة 
بني ما توصلت إليه الورقة وبني النظريات اخلاصة باملوضوع قيد البحث، ثم يختم 
الباحث الورقة بخامتة يذكر فيها ما توصل إليه من نتائج بطريقة ملخصة وواضحة، 
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ويرفقها بقائمة املصادر واملراجع التي اعتمد عليها.
التقرير التنموي: 

يتم عرض ملخص تنفيذي يوضح الباحث فيه الهدف من التقرير والنتائج التي 
توصل إليها بإيجاز، على أن يتضمن التقرير مقدمة توضح أهمية املوضوع، ثم يتم 
عرض مفردات التقرير بطريقة منطقية وواضحة، ويُختتم بتوضيح شامل للنتائج 
إرفــاق قائمة  ثم خامتة موجزة مع  املــدروس،  للمجال  أن يضيفه  الذي ميكن  وما 

باملصادر واملراجع التي مت االعتماد عليها.
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االفتتاحيــــــــــــــة
نائب شؤون الدراسات والبرامج

                                                                     د. أحالم القباطي 

تنمية وإعمار هي أحد إصدارات مين انفورميشن سنتر -أحد مشاريع مجلة 
ألترنتف تراكس كنسولتنج لالستشارات االقتصادية والتنموية.

 تسعى اجمللة إلى حتقيق هدف استراتيجي يرمي إلى اإلسهام يف إعادة اإلعمار 
التنمية، كما تسلط الضوء على إحياء  والنهوض بجميع مجاالت  البشري واملادي 
التعايش اجملتمعي لإلسهام يف آلية بناء النسيج اجملتمعي بوصفها خطوة أساسية 

يف سبيل بناء جسور التالحم الشعبي وتقبل اآلخر.
وتتمحور مواضيع اجمللة حول اجملال التنموي واإلعماري متاشياً مع متطلبات 
وعقبات يف جميع  من حتديات  يكتنفها  وما  اليمن  بها  التي متر  الصعبة  املرحلة 
عن  جنمت  التي  الوخيمة  ــار  اآلث معاجلة  يف  اإلســهــام  بهدف  التنموية  اجملــاالت 
على  أو  البشري  املستوى  على  ســواء  سنوات،  خمس  منذ  املستمرة  الصراعات 

املستوى املادي.
 وانطالقاً من إميان كادر ألترنتف تراكس بأن اخلالفات واألزمات مهما اشتدت 
وطأتها فال بد لها يف نهاية املطاف أن تنتهي، وأن يعود اجلميع إلى طاولة احلوار 
هذه  ويف  أساسية،  بدرجة  اجملتمع  مصالح  وتخدم  اجلميع  تناسب  حلول  إليجاد 
الظروف االستثنائية التي  متر بها اليمن يجب على جميع اليمنيني توجيه  جهودهم 
فهي   استثناء  ليست  اليمنية  واملــرأة  اجملتمعي،  للنهوض  الوطني  الصف  لتوحيد 
شريك  أساسي يف  هذه العملية ؛ لذا البد من إتاحة الفرصة الفعلية لها لتتمكن 
التنمية  إلى السالم ومن ثم  من اإلسهام يف التخفيف من حدة اخلالفات وصوالً 
الشاملة نظراً لدورها احملوري  يف صناعة السالم والتنمية وبناء النسيج اجملتمعي 

واملؤسسي.
 ركز البحث األول للمجلة على موضوع السالم والتنمية بني التحدي واملساهمة 
البحث  تناول  التنموي، يف حني  النهوض  للعمل على  اليمنية  املرأة  من وجهة نظر 
دعائم  وإرســاء  اجملتمعي  التعايش  تفعيل  يف  األكادميي  الكادر  دور  أهمية  اآلخر 
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اإلعالم  وسائل  دور  على  الثالث  البحث  ركز  بينما  واملستدامة،  الشاملة  التنمية 
احمللية يف تعزيز بناء التعايش والسالم اجملتمعي انطالقا من أهمية الدور اإليجابي 

الذي يرجى من وسائل اإلعالم القيام به لتوحيد الصف الوطني. 
قراءة ممتعة،  واإلعالم  والتنمية  التعايش  واملهتمني مبجال  القراء  من  نتمنى   

ونرحب مبالحظاتهم ومقترحاتهم.

ترسل جميع املراسالت املتعلقة باجمللة إلى العنوان اآلتي:
مين انفورميشن سنتر 

مجلة تنمية وإعمار 

YIC@ yemeninformation.org :البريد اإللكتروني 



السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية

10

السالم والتنمية 
بني التحدي واإلسهام 

من وجهة نظر املرأة اليمنية
بحث وصفي 

د. أحالم عبد الباقي القباطي

أ. أحالم على عبده

   مين انفورميشن سنتر 
2021م/ 1442هـ

مجلة تنمية وإعمار العدد األول - 2020
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السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية
امللخص: على املستوى العاملي واحمللي هناك توافق حول أهمية دور املرأة يف بناء 
عملية السالم ويف النهوض بالتنمية اجملتمعية، و تعقد العديد من الورش والندوات  
الشاملة على  التنمية  والنهوض مبجاالت  السالم  بناء  املرأة  يف  دور  أهمية  حول 
مستوى املؤسسات والهيئات كافة إلَّا أنَّ ما يناط باملرأة من أدوار ال تخرج عن النطاق 
التقليدي، فهناك فجوة ملحوظة بني قدرات املرأة اليمنية وكفاءتها يف أداء مهامها 
و ما يؤكل إليها من مهام؛ لذا ووفقا ملنهجية البحث الوصفي تناول البحث ثالثة 
محاور أساسية ، احملور األول: تعرفنا فيه على  التحديات والعوائق  التي حتد من  
املشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية يف مجال التعايش اجملتمعي وبناء السالم من وجهة 
نظر املرأة اليمنية نفسها ، خُلصت هذه العوائق يف سبع مجاالت: اجملال االجتماعي 
إلى  باإلضافة  والذاتي   واألسري،  والقانوني،  والسياسي  واالقتصادي،  والثقايف، 
اإلعالمي واجملال املهارى  وقد عبَّرت أفراد العينية عن أبرز التحديات  بالفقرات 
اآلتية : نظرة اجملتمع الذكوري حتد من مشاركة املرأة - تدهور الوضع املعيشي - 
رفض الرجال صانعي القرار مشاركة املرأة يف اتخاذ القرارات - فقدان رب األسرة 
احللول،  آليات  استخالص  الثاني:  احملــور  وتناول   . العائل  هي  املــرأة  فأصبحت 
والعمل على تفعيل دور املرأة كشريك أساس للرجل يف النهوض بالسالم للوصول 
إلى التنمية الشاملة. و كانت من أهم احللول التي طرحت هي ضرورة إعطاء املرأة 
املرأة  إلى دعم  القرار باإلضافة  القيادية لصناعة  املناصب  احلق يف املشاركة يف 
للمشاركة يف األعمال والنشاطات السياسية كشريك فعلي للرجل و تطرقت احللول 
أيًضا إلى أهمية  تفعيل دور اجلانب التشريعي والقانوني  لدعم املرأة . يف حني ركز 
احملور الثالث: على العالقة بني التنمية والسالم ووفقا لذلك اْقتُِرح إمنوذج بنائي 

لتفعيل السالم والنهوض بالتنمية الشاملة )هرم متطلبات التنمية الشاملة(.
مصطلحات البحث: دور املرأة - التعايش اجملتمعي - السالم -التحدي-  اإلسهام 

-التنمية الشاملة.
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املقدمة:
متر اليمن بظروف استثنائية أسهمت يف تدهور مرافق البنية التحية للمجتمع 
احلالة  فتردت  للمواطنني  خدمات  تقدمي  على  قــادرة  غير  أغلبها  أصبحت  حيث 
االقتصادية واملعيشية للشعب وانتشرت مظاهر اجملاعة والفقر على نطاق واسع 
يف املناطق كافة سواء الشمالية أم اجلنوبية. بذا أصبح السالم ضرورة ملحة البد 
من تلبيتها، وعليه ظهرت مجموعة من منظمات اجملتمع املدني التي تعمل يف مجال 
التنمية ونشر ثقافة السالم واالهتمام بقضايا املرأة، من منطلق أن االهتمام بدور 
املرأة هو أساس تطوير اجملتمع وتقدمه؛ ألهمية دورها الفعال يف تنشئة األجيال، 
بجانب دورها يف مختلف الهيئات واملؤسسات كعنصر أساس يف عملية بناء السالم 

اجملتمعي والنهوض بالتنمية.

تعد املشاركة السياسية للمرأة من أهم العناصر األساسية لقياس مستوى ممارسة 
ومعياًرا  املواطن،  مشاركة  تعزيز  على  مؤشًرا  تعّد  وكــذا  بلد،  أي  يف  الدميوقراطية 
املمارسة  آليات  وحتسني  اجلنسني،  بني  األدوار  يف  التكامل  عالقات  توزيع  إعادة  على 
الدميقراطية. ويعد قرار صناعة السالم من اجملاالت التي البد للمرأة من أن تقدم دوًرا 
الذي  األمر  السكان،  عدد  من   %  50 الـ  عن  تزيد  النساء  نسبة  إّن  حيث  فيه  أساًسا 
يجعل من حقها املشاركة يف عملية السالم لفتح املفاوضات بني جميع األطراف وضمان 
العدالة يف حق املواطنة للجميع دون أي استثناءات. فتمكني النساء يف اجملتمعات غير 
تعيشها  التي  املشكالت  مختلف  يف  احلل  من  جزء  املرأة  ألن  ضرورة؛  أصبح  املستقرة 
النسيج  بناء  إعــادة  عملية  يف  الفاعلة  للمشاركة  النساء  فدعم  واجملتمعات.  الــدول 
االجتماعي وتقريب وجهات النظر بني مختلف اجلهات ذات القرار السياسي سيسهم 

إسهاًما إيجابّيًا يف تنفيذ عملية السالم.

مشكلة البحث: 

السلبية  الظواهر  إحدى  حدة  زادت  اليمن  بها  متر  التي  املتردية  األوضــاع  ظل  يف 
وهي تهميش دور املرأة بالذات يف اجملال السياسي، وحتجيم دورها وأثر ذلك يف تعطيل 
من  أنه  إال  الوطني  احلوار  مؤمتر  يف  فعلّيًا  اليمنية  املرأة  مشاركة  فمع  السالم،  عملية 
يف  املشاركة  األحزاب  كانت  فقد  فعلية.  منها  أكثر  صورية  كانت  مشاركتها  أنَّ  املؤسف 
اتخاذ القرار هي صانعة القرار وفقا ألجنداتها احلزبية، كما كان دور املرأة يف احلوار 
موجًها إلى حدِّ كبير يف هذا السياق: عدم االستقرار،  وانتشار مظاهر العنف  املتعددة 
، منها العنف  املوجه ضد املرأة  كالتهميش واإلقصاء، )اللجنة الوطنية  للمرأة ;مكتب 
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قبل  من  عملها  مواقع  يف  أخرى  عنف  أشكال  إلى  باإلضافة    ،  )2016 املتحدة  االمم 
الفئات  املتصارعة على نطاق واسع من محافظات اجلمهورية اليمنية؛ ولذلك كان البد 
من أن يسلَّط الضوء على هذه الظاهرة ملا لها من آثار سلبية مدمرة على النساء  وعلى 
دولية   واتفاقيات  مواثيَق  هناك  أن  االعتبار  يف  األخذ  مع  االجتماعي،  النسيج  تكوين 
تنص على ضرر هذه الظواهر وطالبت بضرورة القضاء عليها ومن هذه االتفاقيات ما 
ذكر يف قرار مجلس األمن رقم )1325(  والذي صدر يف أكتوبر عام 2000م و نص على 
القضاء  التام والكلي على كل أشكال العنف ضد املرأة، )عبادة ; واخرون : 2008( وقد 
أّكدت هذه االتفاقية أهمية إشراك املرأة يف القطاعات كافة ومنها القطاع السياسي يف 
املؤسسات  سواء احلكومية أم املدنية . ومازال مثل هذا القرار مغيًبا متاًما يف اجلانب 

الواقعي الذي تعيشه املرأة يف مناطق الصراعات واحلروب ومنها اليمن.

 وتكمن أهمية مشكلة البحث الراهن من منطلق أنَّ كلًّا يتحدث عن أهمية دور 
املرأة يف بناء عملية السالم ويف النهوض مبجاالت التنمية اجملتمعية، على مستوى 
تخرج عن  أدوار ال  من  باملرأة  يناط  ما  أن  إال  العالقة،  ذات  والهيئات  املؤسسات 
النطاق التقليدي، فهناك فجوة ملحوظة بني قدرات املرأة اليمنية وكفاءتها يف أداء 
مهامها و ما يناط بها من مهمات ، مما أضعف دورها  بوجه عام، فكان  البد  من 
أن نسلّط الضوء على أهم العوائق والتحديات التي تعيق املرأة عن اإلسهام يف عملية 
بناء السالم اجملتمعي  والنهوض بالتنمية  وإيجاد احللول املناسبة التي ميكنها أن 
تعّزز قدرات املرأة ومتكنها من ممارسة أدوارها بفاعلية، ولكي تستطيع أن تسهم 
إسهاًما مباشًرا يف قضية السالم ومن ثَمَّ النهوض بعملية التنمية مبختلف مجاالتها 

وهذا ما ركز عليه البحث احلالي.

أهمية الدراسة: 

إنَّ وتيرة التغيرات التي تشهدها املنطقة العربية تثير تساؤلًا فمع أنَّ مجموعة 
الدراسات التي أجريت بشأن املشاركة السياسية للمرأة، وإقامة العديد من الندوات 
واملؤمترات التي عقدت حول هذه القضية، فما أُحِرز على أرض الواقع من تقدم 
يف مشاركة املرأة يف اجملال السياسي وصناعة السالم يعد محدوًدا للغاية.  ومع 
أهمية دور املرأة يف مختلف اجلوانب التنموية، إال أنَّ دورها ما زال دون الطموح 
املرغوب؛ ألنها تواجه أشكالًا متعددة من التهميش الذي يعيق انخراطها يف ميادين 
التنمية اجملتمعية الشاملة، وعموًمِا تكمن أهمية الدراسة احلالية يف محاولة البحث 
عن سبل متكني إشراك املرأة اليمنية يف عملية صنع السالم وحتديد الصعوبات 

والتحديات التي تواجه املرأة ومتنعها من االنخراط يف ذلك. 
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السياسية  كافة  احلياة  جوانب  متردية يف  أوضــاع  من  اليمن  إليه  وصلت  فما 
التنموية  اجملاالت  يف  اليمني  للمجتمع  التحتية  والبنية  واالقتصادية  واالجتماعية 
كافة، حيث ظهرت مجاعة ومات بعض املدنيني من اجلوع، باإلضافة إلى األضرار 
التي حلقت   البنية التحتية. واجلدير بالذكر أنَّ مختلف الفئات اليمنية تريد العودة 
للحوار والسالم إذا ما ترك لها اخليار، إال أن وتيرة الصراع املدارة تزداد حدتها، 
ويف ظل هذا الوضع املعقد ولتاليف هذه املضار اجلسيمة فإن إحياء عملية السالم 
لليمن أصبحت ضرورة ملحة. ويف ذات السياق  فإن حصر عملية السالم  على 
الرجل وحده أصبح غير مجٍد ألن األطراف املتصارعة والتي تدار داخليا وخارجيا  
مسيطر عليها الرجال من مختلف االنتماءات السياسية واحلزبية، ومن هنا ظهرت 
أهمية إشراك املرأة يف عملية  حتقيق السالم بوجه عاجل، حيث إن أغلبية  النساء 
التي  “األمومة”  بطبيعتهن، ألنهن ميتلكن عاطفة  تنمية  وبُناة  هن صانعات سالم 
تفيض بِقيَم العطاء والسالم والتسامح، ومن ناحية أخرى فإن النساء هن  األكثر 
تضّرًرا من أثر ونتائج الصرعات و احلروب ، كما أنه  يقع عليهّن العبء األكبر يف 
أكثر  يجعلهّن  وهذا  املسلحة،  والنزاعات  الصراعات   مناطق   األطفال يف  حماية 

رغبة يف إحياء عملية السالم  وحتقيقها.

السالم  إلى  أكثر  أنَّ اجملتمعات متيل  واألبحاث  الدراسات  بعض  ذكرت  وقد   
بازدياد نسبة متثيل النساء القياديات يف مواقع صنع القرار )علوي: 2016م( وهذا 
ما سيُسلَّط الضوء عليه تفصيلّيًا يف اجلانب النظري والتطبيق يف أثناء تنفيذ هذه 
الدراسة التي من نتائجها املتوقعة حتديد أهم الصعوبات والعوائق التي تقف حائلًا 
لنا  سيوفر  السالم مما  عملية  تفعيل  على  قدرتها  من  وحتد  اليمنية  املــرأة  أمــام 
م مقترحات وحلول لتذليل هذه الصعوبات  معلومات كافية من خاللها ممكن أن تُقدَّ

والتحديات.

يكن  لم  إذا  الشاملة  التنمية  يحقق  أن  مجتمع  ألي  ال ميكن  أنه  البََدِهي  فمن 
اخلاصة  بحياتها  املتعلقة  القرارات  صناعة  يف  الفاعلة  املشاركة  يف  دوٌر  للمرأة 
والقرارات التي تخص اجملتمع عموًما مثل قرار السالم، وإذا لم تأخذ حصتها من 
األعمال املهنية واإلدارية واالقتصادية، ولم تشارك يف مؤسسات السلطة يف مختلف 
املستويات ويف مؤسسات صنع القرار؛ لذا كان البد من التطرق لكيفية متكني املرأة 
والذي بات التحدي األهم لتحقيق التنمية على أساس املشاركة والفرص املتساوية. 
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وبذا ميكن تلخيص األسئلة البحثية التي سيقوم البحث احلالي باإلجابة عنها 
على النحو اآلتي:

-  كيف أثر الصراع يف املرأة اليمنية؟

- ماهي العوائق والصعوبات التي أدَّت إلى إحجام املرأة اليمنية عن املشاركة يف 
تفعيل عملية السالم والنهوض مبجاالت التنمية؟

التعايش  التي ممكن أن تسهم يف تفعيل دور املرأة يف عملية  - ماهي احللول 
اجملتمعي والنهوض بالتنمية؟

- كيف ميكن أن تنهض عملية التنمية الشاملة يف اليمن؟ 

أهداف البحث: 

يتمثل الهدف الرئيس للبحث احلالي يف جمع وحتليل البيانات وتفسيرها حول 
الكيفية التي متكن املرأة اليمنية من اإلسهام يف بناء التعايش اجملتمعي للوصول إلى 

عملية السالم والنهوض بالتنمية الشاملة انطالًقا من األهداف اآلتية:

حتديد الصعوبات والعوائق التي حتول دون مشاركة املرأة اليمنية مشاركة   -1
فعليَّة يف عملية السالم والنهوض بالتنمية.

2-  حتديد األساليب واحللول التي ميكن عن طريقها متكني املرأة اليمنية من 
املشاركة يف عملية بناء السالم والنهوض بالتنمية الشاملة.

3-  دراسة العالقة بني السالم والتنمية لتقدمي مقترح بنائي لنموذج آليَّة متكني 
املرأة من بناء النسيج اجملتمعي للوصول إلى مرحلة السالم والنهوض بالتنمية 

الشاملة وفقا لنتائج البحث احلالي.
املصطلحات احملورية للبحث

املرأة يف مختلف اجملاالت  تؤديها  التي  األدوار  دور املرأة: عبارة عن منظومة 
النهوض  يتحقق  ومنه  السالم  إلى  يفضي  الــذي  اجملتمعي  التعايش  يف  لإلسهام 

بالتنمية الشاملة

التعايش اجملتمعي: هو العيش املشترك بإدارة التنوع البيئي والقيمي بوجه سليم، 
أي القبول باالختالف واالعتراف باألخرين وأن تكون العالقة اجملتمعية بني أفراد اجملتمع 

إيجابية قائمة على املساواة أمام القانون للوصول إلى مرحلة السالم والوئام.
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السالم: مرحلة مهمة تسبق النهوض التنموي يجري فيها تقبل االختالف وتقليص 
فجوة اخلالفات للعمل على االستقرار واألمان اجملتمعي بإيقاف الصراع متاًما.

التحدي: الصعوبات والعوائق التي حتد من دور املرأة.

اإلسهام: دور املرأة الفعلي يف بناء السالم والنهوض بالتنمية الشاملة. 

التنمية الشاملة: سيتناول البحث احلالي التنمية الشاملة من منطلق اكتشاف 
منهجية،  بطرق  على عالجها  والعمل  كافة،  التنموية  اجملاالت  الضعف يف  مواقع 
مع األخذ يف احلسبان تسخير موارد البلد الطبيعية ورأس املال البشري للنهوض 
األجيال  مبصالح  يضر  وال  احلالية،  األجيال  مصالح  يخدم  مبا  املتكامل  والبناء 

القادمة. 

حدود البحث: 

1– احلدود الزمانية: - يركز البحث على دور املرأة يف بناء التعايش اجملتمعي 
والسالم للنهوض بالتنمية   من وجهة نظر سيدات مينيات رائدات يف مجال 

السالم والتنمية لعام 2020م.

-2 احلدود املكانية: - اقتصرت الدراسة على صنعاء، وعدن، وإب.

من  والسالم  التنمية  مجال  عامالت يف  مينيات  سيدات  البشرية:  -3احلــدود 
محافظة صنعاء، وإب، وعدن.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

مشاركة املرأة يف صنع القرار من املوضوعات التي تستحوذ على اهتمام الناشطني 
يف مجال حقوق اإلنسان والدميوقراطية واملواطنة خاصة يف الوطن العربي الذي 
مما  خارجية،  وتدخالت  أقطاره  بعض  يف  داخلّيًا  واحتراًبا  سياسًيا  حراًكا  يشهد 
فيه، مبا يف ذلك احلاجة  االستقرار  البشرية إلرساء  تكثيف كل اجلهود  يستدعي 
لدور املرأة التي شاركت يف بعض االحتجاجات الشعبية يف بعض الدول العربية التي 
ما زالت تتخبط يف الصراعات وعاجزة عن إحالل التعايش اجملتمعي وبناء السالم. 
حيث إن املرأة تعد بطبيعتها داعية أساسية لألمن واألمان. علما أن تلك املرأة نفسها 
هي التي دفعت غاليا ثمن الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها 
وفقدانها إلمكانية التأثير الفاعل يف مجريات األحداث التي تسهم يف تهميشها بل 

وصل احلال إلى تدهور دورها تدهوًرا ملحوًظا يف ظل التطرف الفكري.
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من  نتائج  املؤمتر الذي عقد يف بيروت عن كيفية تعزيز دور النساء يف بناء 
)برملانيات  العربيات  النساء  من  نخبة  فيه  شــارك  الــذي  النزعات  حل  و  السالم 
وعضوات مجالس استشارية وقيادات حزبية وناشطات مجتمع مدني وأكادمييات(، 
من مختلف املرجعيات الفكرية واالجتماعية، مّثلن عدًدا من دول املنطقة  ) اليمن، 
والعراق ، وسوريا ، وليبيا، وفلسطني، ولبنان ، واألردن، ومصر، وتونس، واملغرب، 
فضاَل عن إقليم كردستان العراق( ، وخلص املؤمتر إلى مجموعة من النتائج التي  
سلطت  الضوء  على أهم التحديات التي تواجه النساء يف دول املنطقة منها: التحدي 
القدمي – اجلديد، القائم على فكرة  اجملتمعات العربية الذكورية –واملوروث الثقايف 
الذي ما زال يلقي ظالله على كاهل املرأة. )مؤمتر تعزيز دور النساء يف بناء السالم 

وحل النزاعات: 2016(

واجلدير بالذكر أن اليمن، وسوريا، والعراق، والسودان، ومصر تعاني من نكبات 
تعاني  التي  العربية  الدول  األكثر تضرًرا يف  العربية هي  فاملرأة  وأزمات،  وحروب 
من النزاع والصراع، فبحسب اإلحصائية للعام 2013م بلغ عدد النساء النازحات 
و551  ألًفا   284 والبيضاء  وحجة  وأبــني،  هي صعدة،  مينية  محافظات  أربــع  من 
نازحة إلى مارس، توزعن على 14 محافظة بنسبة 49 % من إجمالي النازحني من 
تلك احملافظات جراء أعمال العنف والقتال يف البالد )خطة االستجابة اإلنسانية: 
2016(. وكان ذلك قبل اشتداد وتيرة الصراع ففي تعز مثال التي أصبحت مدينة 
محافظة  وكــذا  ظاهرة  أصبح  احملافظات  بقية  إلى  عنها  النساء  ونــزوح  منكوبة 

احلديدة. 

املؤمتر  انعقاد  منذ  املرأة  لقضايا  املتحدة  األمم  منظمة  تبنَّت  ذلك,  إلى  إضافة 
العاملي األول للمرأة والذي نفذ يف  املكسيك عام 1975م والثاني يف كوبنهاجن 1980م، 
والثالث يف نيروبي 1985م، ويف بكني 1995م؛ ومثلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة  )1979( الشرعية الدولية حلقوق املرأة، إذ إنها تفصل القول فيما 
يعدُّ متييًزا ضد املرأة، واإلجراءات الواجب اتخاذها للقضاء على ذلك التمييز، وما 
يعدُّ انتهاكاً حلقوقها؛ إذا ما حرمت من التمتع باحلقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، 
ومع تزايد هذا االهتمام العاملي بقضايا املرأة وضرورة مشاركتها وإدماجها يف عمليات 
مع  وغير حكومية،  إقليمية، حكومية  تعاضدت جهود مؤسسات  والتنمية؛  املساواة، 
منظمة األمم املتحدة لتسلط الضوء على املشكالت املعقدة واملتشابكة التي تواجهها 
املرأة يف مجتمعها، ويعدُّ قرار األمم املتحدة رقم )1325( الصادر عن  مجلس  األمن 
عام 2000م من أهم االلتزامات التي صدرت عن اجملتمع الدولي بالنسبة ملشاركة 

املرأة يف صنع القرارات يف عمليات السالم )أنسيل دريان، وآخرون 2017(. 
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من اجلدير بالذكر أن هناك عالقة وثيقة بني املرأة والسالم والتنمية، ولنستعرض 
من  إصــدار جملموعة  من  والعشرين  احلــادي  القرن  بدايات  يف  حدث  ما  بإيجاز 
القرارات األساسية الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والتي كان على 
رأسها القرار رقم 1325 الصادر يف عام 2000م يتلوه القراران رقم 1820و 1888 
يف عام 2008م والقرار رقم 1889 يف عام 2009م التي تناولت وضع املرأة وحقوقها 
اآلثار  من  املرأة  حماية  تسهم يف  محلية  دولية  استراتيجية  وضع  وكذلك ضرورة 
الناجمة عن النزاعات والصراعات.  وإذا ما بحثنا يف مستوى ما توصلت إليه اليمن 
1325 يف عام،  اعتباًرا من صدور قرار مجلس األمن رقم  املعايير  تنفيذ هذه  يف 
2000م وبعد االضطرابات األمنية التي مرت بها اليمن، فضال عن اجلهود الرامية 
إلى بناء السالم التي شاركت املرأة اليمنية فيها، فإن هذا البحث يحاول تسليط 
الضوء على موقف املرأة اليمنية من اجلوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
املشاركة  عن  اليمنية  املــرأة  إحجام  الى  أدت  التي  العوائق  أهم  ملعرفة  والتنموية 

الفعلية يف هذه اجلوانب.

كما أن قرار مجلس األمن 1325 يف وثيقته متضمن 18 نقطة سلط الضوء على 
أربعة محاور كلها تدعو إلى أهمية مشاركة النساء يف مجاالت صنع القرار كافة 
ويف عمليات السالم وكذا شمل التدريب املتعلق بالنوع االجتماعي يف عمليات حفظ 
السالم وحماية حقوق الفتيات والنساء وتعميم منظور النوع االجتماعي يف أنظمة 
اإلبالغ والتنفيذ يف األمم املتحدة ويحث قرار مجلس األمن 1325، يف طيات تلك 
املواضيع على حترك وكاالت األمم املتحدة ومجلس األمن، واألمني العام واحلكومات 
إن  والقول  احلقيقية  املؤسف مجابهة  ومن  النزاعات.  املشتركة يف  األطراف  وكل 
قرار مجلس األمن 1325 لن يكون أداة سحرية تضمن احلماية لكل الفتيات والنساء 
يف مرحلة النزاعات وما بعدها، ذلك ألن األعراف الدولية وتنفيذها تعدُّ محدودة 
بطبيعتها من حيث األثر اجلغرايف يف ظل عدم توفر آليات مراقبة محلية، بحيث من 
الصعب قياس آثار أدوات السياسات الدولية مثل قرار 1325 وغيره من القرارات 
يف  يعيشون  الذين  املستضعفة  والفئات  واألطفال  النساء  مصلحة  يف  تصب  التي 
)املتوكل:  الصراع.  عن  الناجتة  الفترات  من  بعدها  وما  املسلحة  النزاعات  نطاق 

)2011-2016

إن قرار 1325 الذي أصدره مجلس األمن يف جلسته التي عقدت   يف أكتوبر 
2000، يؤكد الدور املهم للمرأة يف منع الصرعات وحلها ويف عملية بناء السالم 
والذي أكد أهمية إسهام املرأة بوجه متكافئ مع الرجل ومشاركتها الكاملة يف جميع 
اجلهود الرامية إلى حفظ السالم واألمن. وحني أكد القرار على ضرورة زيادة دور 
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املرأة يف صنع القرار املتعلق مبنع الصرعات وحلها، فإنه شدد على  احلاجة إلى 
التطبيق الكامل للقانون اإلنساني والدولي حلقوق اإلنسان اللذين يحميان حقوق 
املرأة يف أثناء الصراعات وبعدها .ويشدد على ضرورة أن تكفل جميع األطراف 
مراعاة برامج إزالة األلغام والتوعية بخطرها ويشدد على احلاجة امللحة إلى تعميم 
املنظور النسائي يف جميع عمليات احلفظ وإذ يسلم بأنه من املمكن أن يؤدي فهم 
آثار الصراع املسلح على املرأة وتوفير ترتيبات مؤسسية فعالة لضمان حمايتهما 
وننبه  وتعزيزهما،  الدوليني  واألمن  السالم  إحالل  عملية  الكاملة يف  ومشاركتهما 
باحلاجة إلى توحيد البيانات عن آثار الصراع املسلح على املرأة يف مختلف البيانات.

 وبذا أصبح هناك ضرورة ملحة لدعم أنواع البحوث النوعية والكمية كافة التي 
توفر املؤشرات القابلة للقياس، وحتى تسهم يف تقليل الفجوات ما بني السياسات 
الدول  مختلف  يف  واملــرأة  الفتاة  تعيشه  الذي  الفعلي  والواقع  واإلقليمية  الدولية 
اجلدير  من  السياق  هذا  يف  اليمن.  ومنها  االستقرار  عدم  من  حالة  تعيش  التي 
بالذكر أنه منذ عام 1990 م  ازداد عدد منظمات اجملتمع املدني يف اليمن بوجه 
ملحوظ ومنها منظمة احتاد نساء اليمن التي قادت حركة الدفاع عن حقوق املرأة ، 
ومعظم هذه اجلهود كانت مدعومة من الوكاالت  اإلمنائية الدولية واجلهات املانحة 
تراجعت  لذلك  ونتيجة   ، املدني وقدرته  توجهات اجملتمع  يؤثر على  اخلاصة مما 
أنشطته تراجًعا كبيًرا بعد نشوب الصراع ، ومع ذلك بادر حتالف قيادات نسائية 
إلى  يهدف  السالم  أجل  ميثاق من  إلى وضع  باملرأة  النهوض  ونشاطني يف مجال 
ممارسة الضغط على األطراف املتحاربة للتوقف عن استهداف النساء والفتيات 
والدخول  يف محادثات السالم وكفالة متثيل املرأة فيها وعمل خطة وطنية متعلقة 
باملرأة والسالم. وقد نوقشت هذه النقطة يف مؤمتر احلوار الوطني لليمن، حيث 
اختتم املؤمتر يف أحد مقترحاته خطة عمل متعلقة باملرأة والسالم واألمن تشمل 
تخصيص كوتا للنساء وبنسبة 30 % من احلكومة واألحزاب السياسية ومنظمات 
اجملتمع املدني، ومشاركة املرأة يف األمن واجليش والوكاالت االستخباراتية  ومراعاة 
النوع االجتماعي عند وضع امليزانية العامة للدولة، بهدف تنفيذ مقترحات املؤمتر 
وتنفيذ خطة العمل املتعلقة باألمن والسالم وقد دعم ذلك نضال املرأة يف إحالل 
السالم وتقدمي العون للنساء الناشطات لضمان وصول أصواتهن  ومحاوالتهن حلَّ 

النزاعات احلالية. )خطة االستجابة االنسانية: 2016(
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الدراسات السابقة:

هناك العديد من األبحاث والدراسات التي تناولت موضوع دور املرأة يف التعايش 
اجملتمعي والسالم والتنمية، بعضها ركز على دراسة العوائق التي تعيق املرأة عن 
تقدمي دور إيجابي، وبعضها اآلخر ركز على العوامل املؤثرة وفيما يلي بعض هذه 

الدراسات التي لها عالقة مبتغيرات البحث احلالي:

دراسة هاني 2017م  بعنوان "املرأة والتنمية بني التحدي واملساهمة"  أظهرت 
نتائج هذه الدراسة أن  التغيرات الهائلة التي حدثت يف اجملتمع العراقي لم تغير 
نظرة اجملتمع للمرأة  إال قليال، فمع فاعلية دور املرأة يف مختلف األصعدة وإسهامها 
يف عملية التنمية، إال أن العادات والتقاليد واألعراف االجتماعية تؤدي دوًرا فاعلًا 

يف تشكيل النظرة الذكورية حيال املرأة، وحتد من مشاركتها يف مجاالت التنمية.

دراسة الرواشدة و العرب 2016م بعنوان "املعوقات التي حتد من مشاركة املرأة 
توصلت  االجتماعية" فقد  املتغيرات  بعض  السياسية يف ضوء  األردنية يف احلياة 
احلياة  يف  املــرأة  مشاركة  من  التي حتد  العوائق  من  العديد  وجــود  إلى  الدراسة 
السياسية منها عوائق  اجتماعية، وقانونية وسياسية ، واقتصادية وإعالمية ،حيث 
جتلت  العوامل االجتماعية يف قلة وعي اجملتمع بأهمية مشاركة املرأة وتشجيعها 
قوّيًا  عائًقا  تقف  والتقاليد  العادات  أن  وضحت  بحيث  السياسي  بدورها  للقيام 
أمامها  ، بينما العوائق القانونية والسياسية تتمثل يف عدم مشاركة املرأة يف احلياة 
السياسية والتطور الدميقراطي كما أن بعض التشريعات غير مفعلة يف تعاملها مع 
قضايا املرأة، باإلضافة إلى أن العوائق االقتصادية تتمثل يف تبعية املرأة اقتصادًيا 
املناصب  إلــى  الوصول  يف  فرصتها  أضعف  مما  املالية   قدرتها  وضعف  للرجل 
اإلدارية، أما العوائق اإلعالمية تتمثل يف أن اإلعالم يعالج قضايا املرأة سطحّيًا ، 
كما أنه ال يعمل على تغيير النظرة التقليدية للمرأة، وتقدمي برامج توعوية بأهمية  

مشاركة املرأة يف احلياة السياسية.

السياسية  املشاركة  يف  الفلسطينية  املرأة  "واقع  بعنوان  2007م  العيلة  دراسة 
والعامة" حيث تناولت هذه الدراسة استقالل املرأة السياسي من منطلق أنه سيسهم 
يف حتررها من القيود االجتماعية املوروثة، ووضحت أن دور املرأة لن يكون فاعال 
دون أن يكون لها دوٌر يف احلياة السياسية، مما يستدعي إزاحة العوائق االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والقانونية التي حتول دون مشاركتها بفاعلية وكذلك إزالة 

القيود التي تكون من صنع املرأة وتعيق مشاركتها السياسية والعامة.
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يف  للمرأة  السياسية  املشاركة  الدراسة  هذه  تناولت  2000م   مسعد  دراســة 
الوثائق العربية والوثائق الدولية كما ركزت على مميزات املشاركة السياسية للمرأة 
يف الوطن العربي وتطرقت للكوتا النسائية يف الواقع السياسي العربي ثم تناولت 
مع  بالتعامل  اجلــزء  هذا  يف  اهتمت  حيث  العربية  املــرأة  ملشاركة  إقليمية  منــاذج 
مؤشرات املشاركة السياسية للمرأة يف عدد من البلدان العربية مثل سوريا، واليمن، 

وفلسطني، والسودان، واالردن واملغرب واجلزائر وتونس ومصر واخلليج العربي.

 اجلاسم 1999م بعنوان دور املرأة العربية يف احلياة السياسية فقد ركزت على 
دراسة حالة املرأة العربية ملا بعد ثورة 1968م وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى مدى 
منذ  االستقالل واحلرية  أجل  العربي من  التحرير  العربية يف حركة  املرأة  إسهام 
بداية القرن العشرين ومع تنامي حركة الوعي ورفض االستعمار والتخلف، جاءت 
مطالبتها باحلقوق السياسية الوطنية قبل االجتماعية عبر املشاركة يف احلركات 
التجمعات  فإن  وكذلك  االستعمار،  ضد  وطنية  مطالب  طرحت  التي  السياسية 

النسائية أعطت األولوية للعمل السياسي. 

منهجية الدراسة إجراءاتها

يقصد باملناهج: الطرق العلمية املقننة التي يتبعها الباحث لترتيب األفكار ترتيًبا 
علمّيًا دقيًقا، بحيث تؤدي إلى كشف أو فهم حقيقة ما. ولدراسة موضوع البحث 
احلالي اّتبعُت معايير املنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على دراسة الظاهرة 
واعتمادها  دقيًقا وتوضيح خصائصها،  ويهتم بوصفها وصًفا  الواقع،  كما هي يف 

على توفير البيانات من مصادر مختلفة )شملت املقابلة واالستبيان املفتوح(

مجتمع البحث

سيدات مينيات من كوادر منظمات اجملتمع املدني، والقياديات والناشطات يف 
مجال التنمية والسالم يف محافظات صنعاء وأب وعدن.

عينة البحث

اُخِتيرت مجموعة من الناشطات يف مجال السالم والتنمية )21( سيدة بالطريقة 
العشوائية من محافظة صنعاء كمدينة متثل املناطق الشمالية، وعدن متثل املناطق 

اجلنوبية وإب متثل املناطق الوسطى.
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أداة البحث: املقابلة واالستبانة املفتوحة 

عند تصميم  دليل املقابلة، وِضَعت أسئلة حتاكي  الواقع املعاش للمرأة اليمنية 
التي  نتائج واقعية حول  الصعوبات والتحديات  إلى   للوصول  ومبا يفسح اجملال 
تواجه املرأة اليمنية وحتد من مشاركتها  يف  بناء السالم، باإلضافة إلى  مقترحات 
احللول املمكنة التي ستسهم يف إمكانية تفعيل دور املرأة يف عملية السالم والنهوض 
للتعبير  الفرصة  للجميع  أعطي   بحيث  العينة  نظر  وجهة  من  الشاملة   بالتنمية 
عن تصوراتهم و آرائهم  من خالل خبرتهن يف مجال التعايش اجملتمعي  والسالم  
من  )خمسة  احملكمني  من  جلنة  على  األداة  وعرضت  الشاملة  بالتنمية  للنهوض 
البروفسورات اخملتصني، يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية( وعدلت يف ضوء 

اقتراحات اللجنة. وقد اشتمل دليل املقابلة على ثالثة محاور رئيسة: 

   احملور األول: حتديد العوائق والتحديات التي تواجه املرأة اليمنية يف مجال 
السالم والتنمية واشتملت على خمسة أسئلة 

    احملور الثاني: حتديد احللول واملقترحات التي ستسهم يف متكني املرأة من 
اإلسهام يف عملية السالم والتنمية واشتملت على خمسة أسئلة.

  احملور الثالث: دراسة العالقة بني السالم والتنمية وقد اشتملت على سؤالني. 
)انظر امللحق رقم 1 – دليل املقابلة(.

آراء  على  نحصل  لكي  مفتوحة  استبانة  ضمن  املقابلة  أسئلة  صيغت  ثم  ومن 
السيدات الالتي لم نتمكن من مقابلتهن ألسباب مختلفة أو ممن اعتذرن عن إمكانية 

إجراء املقابلة معهن )انظر امللحق رقم 2 - االستبانة املفتوحة(.

الوسائل اإلحصائية

استخدم البحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:

ترميز اإلجابات إلى فقرات، )وحدة الترميز الفقرة(.  

التكرارات حلساب تكرار الفقرات.   

النسب املئوية حلساب نسبة التكرارات على مستوى الفقرات وعلى مستوى   
اجملاالت باملقارنة فيما بينها.
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عرض النتائج ومناقشتها

  أواَل: عرض نتائج البحث

ركز البحث احلالي على ثالثة محاور أساسية: األول يعنى بتحديد الصعوبات 
بالتنمية  والنهوض  السالم  مجال  يف  اليمنية  املرأة  إسهام  تعيق  التي  والتحديات 
الشاملة.  والثاني يقترح احللول املمكنة لعالج الصعوبات والتحديات - من وجهة 
نظر عينة البحث- والعمل على متكني املرأة من اإلسهام الفاعل يف عملية السالم 
التنمية. والثالث يدرس العالقة بني السالم والتنمية الشاملة  والنهوض مبجاالت 

للتمكن من اقتراح منوذج تنموي ملتطلبات النهوض بالتنمية الشاملة يف اليمن.

كما ُصنِّفت اإلجابات من املقابالت واالستبانات املفتوحة إلى فقرات وترميزها 
على النحو اآلتي:

تصنيف الفقرات إلى مجاالت وفقا ملضمونها، بحيث كانت وحدة الترميز   
هي الفقرات.

حساب تكرارات االستجابات ألفراد العينة على مستوى كل فقرة.  

حساب تكرارات اجملاالت بحسب الفقرات التي تنتمي إلى اجملال.  

احملور األول

العوائق والتحديات التي تعيق املرأة عن اإلسهام يف عملية السالم والنهوض 

حت على النحو اآلتي: بالتنمية اندرجت ضمن العوائق والصعوبات سبع مجاالت وضِّ

العوائق االجتماعية والثقافية: أشارت نتائج البحث احلالي إلى أن هناك العديد   )1(
من األسباب التي أعاقت مشاركة املرأة يف مجال السالم والتنمية اجملتمعية، 
تتعلق بالنظرة التقليدية للمجتمع جتاه قدرات املرأة وهذا متفق مع ما ذهبت 
العرب   ; الرواشدة  العراقيات وكذا دراسة  للنساء  نتائج هاني )2017م(  إليه 
)2016م( للمرأة األردنية. كما أشارت نتائج البحث احلالي إلى  أن هناك من 
ينظر إلى خروج املرأة للمشاركة يف صنع القرار وبناء النسيج اجملتمعي للوصول  
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للسالم  والنهوض بالتنمية أنه نوع من أنواع التمرد االجتماعي للخروج عن 
هيمنة الرجل ، وهذا دفع الكثير من النساء إلى اإلحجام  عن ممارسة حقوقهن 
املشروعة يف بناء النسيج االجتماعي والنهوض  بالتنمية اجملتمعية ، باإلضافة 
املشاركة  عن  املــرأة  إحجام  مهًما يف  دوًرا  تؤدي  االجتماعية  التنشئة  أن  إلى 
العقلية  الكفاءة  حيث  من  ــرأة  وامل الرجل  بني  التمييز  نظرة  بسبب  الفاعلة 

والقدرات اجلسدية، فانحصرت مشاركتهن يف األعمال النسوية. 

ومن أبرز العقبات التي تواجه املرأة يف خوض مضمار النشاطات ذات العالقة 
القرار أو اجلانب السياسي بل والتنموي يف مختلف مجاالته، من أبرزها  باتخاذ 
انتشار األمية بني أواسط النساء، بسبب تدني نسبة الفتيات امللتحقات بالتعليم، 
كذلك هناك الكثير من اخلطابات املصبوغة بطابع ديني غير وسطي تؤثر سلًبا على 

تقبل املرأة يف احلقل العام. 

وقد أظهرت نتائج البحث احلالي كما هي مبينة يف )جدول رقم1( أن من أبرز 
ــ 19 % ذكرن  ــ وفقاَ لوجهة نظر العينة  العوائق يف اجلانب االجتماعي والثقايف 
أن نظرة اجملتمع الذكوري السلبية للمرأة وباإلضافة إلى بطالة رب األسرة وازدياد 
املرأة  تعيق  التي  والثقافية  االجتماعية  العوائق  أبرز  املرأة األسرية هي من  أعباء 
عن املشاركة يف احلياة السياسية. باإلضافة إلى أن 9 % من أفراد العينة يرين أن 
العادات والتقاليد اجملحفة مع تفشي اجلهل بني أوساط النساء يعدُّ عائقا قويا يحد 
من مشاركة املرأة للرجل يف اجملاالت كافة. كذلك تطرقت 3 % من أفراد العينة 

للتنبيه على أن ثقافة العيب تعدُّ عائًقا بارًزا أمام مشاركة املرأة بفاعلية.
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جدول )1( العوائق االجتماعية والثقافية
م

النسبة % التكرار فئات الترميز الفقرات
% 19 17 نظرة اجملتمع الذكوري )القاصرة التي حتد من قدرات املرأة(. 1
% 19 17 بطالة رب األسرة فاقمت العبء على املرأة. 2
% 9 8 العادات والتقاليد اجملحفة بحق املرأة )حتجم دور املرأة(. 3
% 8 7 تفشي اجلهل وعدم احترام اجملتمع لدور املرأة. 4
%  3 3 ثقافة العيب. 5
%  2 2 عدم تكافؤ الفرص بني الرجال والنساء يف كل مناحي احلياة. 6
%  1 1 العنصرية والعنف جتاه املرأة. 7
% 1 1 تردي مستوى األخالق والسلوك والقيم. 8
%  2 2 التفكير السلبي واإلحباط النفسي   الناجم من إرهاصات األوضاع. 9
%  6 5 ارتفاع نسبة االعتداء واجلرائم واالنتهاكات )االختطافات(. 10
% 1 1 اعتناق أفكار التطرف واألصولية. 11
% 1 1 نظرة اجملتمع بسلبية  إلى دور املرأة. 12
%  1 1 نظرة اجملتمع إلى املرأة مختلفة من بيئة ألخرى. 13
% 3 3 تفشي ظاهرة االغتصاب. 14
%  3 3 تفاقم نسبة النزوح. 15
%  4 4 زيادة نسبة الطالق بسبب اخلالفات العائلية لتردي املستوى املعيشي. 16
%  4 4 زيادة نسبة األرامل. 17
%  3 3 زيادة نسبة زواج الصغيرات )بسبب اخلوف من النزوح والفقر(. 18
%  2 2 زيادة وتيرة اخلالفات اجملتمعية. 19
%  1 1 أزمات متتالية وظلم. 20
%  1 1 انشار األمراض واألوبئة بسبب اتساع رقعة الفقر. 21
%  2 2 إقحام مؤسسات التعليم يف اجلانب السياسي. 22

%  100 89 اجملموع

أثَّر الصراع على املرأة يف مجال العمل حيث تضاعفت  العوائق االقتصادية:   )2(
املسؤولية على عاتقها فتحملت العبء األكبر، وأصبحت هي املعيل األساس يف 
كثير من األسر بسبب غياب رب األسرة أو وفاته، أو بسبب اإلعاقات اجلسدية 
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لبعض الرجال التي أدت إلى حرمانهم من القدرة على العمل، فخرجت املرأة 
بحًثا عن مصادر توفير احتياجات أسرتها األساسية. باإلضافة إلى التدمير 
وانحصارها  العمل  فرص  من  كثير  فقدان  ثمَّ  ومن  واملؤسسات  املنشئات  يف 
على عدد قليل حيث إن هذه املنشئات تخلت عن موظفيها لعدم القدرة على 
دفع الرواتب وكانت املرأة أكثر تعرًضا لذلك، مما أجبر املرأة على قبول العمل 
بأجر منخفض جدا؛ لتستطيع توفير لقمة العيش لعائلتها، أيضا جعلها تخوض 
مضمار عمل املشاريع الصغيرة اخملتلفة )صناعة الطعام يف املنازل، واخلياطة، 
أشارت  ...الخ(.   واحللويات  والبخور،  والتجميل،  للمنازل،  املنتجات  وتسويق 
نتائج البحث احلالي كما هو موضح يف اجلدول رقم )2( إلى أن أبرز العوائق 
يف اجملال االقتصادي هي تدهور الوضع املعيشي بحيث أشار إلى ذلك نسبة 
26  % من العينة، وكان هذا التدهور بسبب انقطاع الرواتب الذي أشارت إليه 
21  % من عينة البحث، يلي ذلك انتشار الفقر، الذي أدى إلى أن تقبل املرأة 
أي نوع من األعمال مببالغ زهيده 19 %.  وهذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة 
الرواشدة ; العرب )2016م( للمرأة األردنية، ودراسة العيلة )2007( حول واقع 

املرأة الفلسطينية. 

جدول )2( العوائق االقتصادية
م

النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(
% 26 21 تدهور الوضع املعيشي. 1
%  21 17 انقطاع الرواتب كان له أثر مدمر. 2

%  19 15 تقبل املرأة أي نوع من األعمال مببالغ زهيدة )استغالل أرباب العمل 
وهضمها  مستحقاتها(. 3

% 10 8 الفقر املدقع بسبب فقدان العمل. 4
%  1 1 إجبار املرأة على العمل يف أعمال ترتبط بالشارع وصل حلاالت تسول. 5
%  6 5 قلة فرص العمل وشحتها. 6
%  4 3 توقف مشاريع سيدات األعمال. 7
%  4 3 انخفاض الناحية االستثمارية. 8
%  4 3 الغالء وارتفاع األسعار. 9
%  1 1 تسريح املرأة من الوظيفة. 10
%  4 3 رت الكثير من املصانع واملؤسسات مما أدى إلى فقدان العمل. ُدمِّ 11
% 100 80 اجملموع
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العوائق السياسية والقانونية التي تناولت نتائج البحث احلالي هي أن طبيعة   )3(
القوانني املتعلقة بحقوق املرأة بالذات يف اجلانب األسري مازالت مجحفة بحق 
املرأة، وهذا متفق مع ما توصلت إليه دراسة الرواشدة; العرب )2016( للمرأة 
األردنية، باإلضافة إلى دراسة العيلة 2007 حول واقع املرأة الفلسطينية يف 
مسعد  دراســة  نتائج  مع  االتفاق  إلى  باإلضافة  والعامة،  السياسية  املشاركة 
)2000م( حول املشاركة السياسية للمرأة يف الوثائق العربية والدولية ودراسة 
فأن   وكــذا  السياسية.  احلياة  يف  العربية  املــرأة  دور  حول  )1999م(  اجلاسم 
انعدام األمن واالستقرار يف  أثناء احلروب والنزاعات له تأثير سلبي يف حياة 
املرأة ويترتب عليه تغيير يف أدوار املرأة اليمنية حيث أسفرت احلروب عن قتل 
اآلالف  من الشباب وأرباب األسر وتعرض بعضهم اآلخر لإلصابات واإلعاقات 
اخملتلفة التي حرمت العديد منهم من العودة إلى سوق العمل ، وذلك دفع بالكثير 
من النساء إلى حتمل أعباء إضافية حولتها إلى معيل  أساس لألسرة ، فوجدت 
املرأة نفسها مضطرة إلى البحث عن العمل إلعالة  أسرتها وتأمني احتياجاتها 
، وقد كشفت التقارير الدولية أن النساء يف اليمن يخضن صراًعا يومًيا بهدف 
تدبير الشؤون اليومية وتتعاظم معاناتهن يف احلفاظ على كراماتهن واالهتمام 
بعوائلهن يف منازل مكتظة وخيام غير آمنة يعشن فيها حتت العنف واالستغالل  
اجلسدي والنفسي . ووفقا ملا أدلت به أفراد عينة البحث احلالي أن مشاركة 
املرأة اليمنية يف احلياة السياسية مازالت محدودة للغاية. ومع جهود املنظمات 
النسائية واجملتمع الدولي إلعطائها كل احلقوق لنيل مكانتها يف اجملتمع إال 
أن الواقع االجتماعي واملوروث الثقايف مازال يعدُّ من أبرز العقبات والتحديات 
التي تواجه املرأة اليمنية، حيث إن النظرة الدونية للمرأة ومعاملتها على أنها 
املسيطر   هو  يزال  ما  الذي  للرجل  وتابع  االمكانات  مخلوق ضعيف محدود  
يف مجتمع يتسم بالنظرة الذكورية ، حيث إن هذه العقلية هي التي تتحكم يف 
القرارات على مختلف األصعدة االجتماعية والسياسية . وكما هو موضح يف 
اجلدول رقم )3( أن 31 % يرين أن تدهور الوضع األمني هو من أبرز العوائق 
التي تقف دون إدماج املرأة يف العمل السياسي، 16 % من أفراد العينة يرون 
أن النظرة للسالم هي نظرة سياسية ال تناط إال بالرجال، باإلضافة إلى رفض 

الرجال صانعي القرار مشاركة املرأة وإعطاءها احلق. 



السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية

28

جدول )3( العوائق السياسية والقانونية م
النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(
% 31 15 تدهور الوضع األمني. 1
% 16 8 النظر إلى السالم كعملية سياسية ال تناط إال بالرجال. 2
% 11 5 عدم إعطائها الفرصة احلقيقية يف مواقع اتخاذ القرار. 3
% 11 5 رفض الرجال صانعي القرار مشاركة املرأة وإعطاءها احلق يف اتخاذ 

القرار؛ لعدم تقدير دور املرأة التنموي وتهميشها. 4
% 5 2 تغييب الدور الرسمي واجملتمعي واحلزبي للمرأة. 5
%  2 1 عدم إشراكها يف احلقائب الوزارية. 6
%  6 3 عدم تنصيب املرأة يف مناصب قيادية عليا. 7
%  4 2 جعل بعضهم املرأة إحدى أدوات الصراع. 8
%  8 4 عدم وجود تشريعات وقوانني كافية تقف بجانب املرأة يف اجملال األسري 

)وصل لقتلها دون عقاب باسم أولياء الدم(. 9
%  6 3 الفهم املغلوط لتعاليم ديننا احلنيف يستخدم ضد حقوق املرأة. 10
100 48 اجملموع

)4(  العوائق األسرية:  أوضحت نتائج البحث احلالي أن  العوائق األسرية كانت 
األسرة  فقدان رب  األسري هو  أبرز عائق يف اجملال  كان  اآلتي:  النحو  على 
حيث كانت النتيجة )40 %( من آراء عينة البحث. وُعدَّ  العنف األسري  هو 
تعبيرهن  أساليب  تنوعت  ( حيث   % 22( نسبته  كانت  الثاني حيث  العائق  
عن  زيادة العنف األسري بعد نشوب الصراع،  وكذا كان عدم تشجيع األهل                
)19 %(، وذكر أن  إصابة الزوج أو األبناء أو األخ )اإلعاقة( بسبب الصراع 
ميثل )12 %( وكذلك نبَّهت بعض السيدات وكن 3 % من العينة أن من العوائق 
تعدد أدوار املرأة  بحيث أصبحت  مضطرة إلى اخلروج للبحث عن عمل ويف 
الوقت نفسه مطلوب منها االعتناء بعائلتها  أو زوجها املصاب كما يف جدول 

رقم )4(
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جدول )4( العوائق األسرية
م

النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(
% 40 17 فقدان رب األسرة فأصبحت املرأة العائل األساس لكثير من األسر. 1
% 22 9 مظاهر العنف األسري )وكثرة اخلالفات األسرية(. 2
%  19 8 عدم تشجيع األهل املرأة. 3
%  12 5 إصابة الزوج أو األبناء أو األخ )اإلعاقة( 4
%  7 3 ضغط تعدد األدوار الذي تواجهه املرأة. 5

% 100 42 اجملموع

بدونية  اجملتمعية  لإليحاءات  استجابتها  حيث  من  نفسها:  باملرأة  تتعلق  عوائق   )5(
ومنها  القرار  صنع  بعملية  املشاركة  يف  اخملتلفة  إمكاناتها  من  والتقليل  دورهــا 
قرار السالم اجملتمعي مما أدى إلى إحجامها عن تقدمي مشاركات فعلية يف هذا 
اجلانب،  وقد يتطور ذلك لدى  بعض النساء فتصبح عقبة كبيرة ، وهي نظرة 
يكن  لم  إن  النساء  بعض  بحيث فقدت  الشخصي  منظورها  لقدراتها من  املرأة 
أغلبهن الثقة يف النفس مما انعكس على مستوى مشاركتها الفاعلة يف النهضة 
اجملتمعية مبختلف مجاالتها بسبب  رسوخ بعض املعتقدات السائدة لديها ، مثل 
أن دور املرأة األساس إمنا يتمثل يف اإلجناب وتربية األبناء واألعمال املنزلية ، وما 
دون ذلك يعدُّ خروًجا عن العرف االجتماعي والنظرة  السائدة . ففي ضوء هذه 
السياسي  القرار  املرأة يف مراكز صنع  التقليدية تدنى مستوى مشاركة  النظرة 
ومنها قرار السالم، أو املشاركة يف مجاالت النهوض بالتنمية، وكما هو موضح 
يف جدول )5( حيث إن33 % من عينة البحث ذكرن أن من األسباب التي تعيق 
املرأة عن املشاركة الفاعلة يف نواحي العمل اجملتمعي واملؤسسي هو عدم ثقتها يف 
نفسها، كما تطرقن 24 % من عينة البحث إلى القول إّن الوضع الراهن أثر يف 
نفسية املرأة ألنها بطبيعتها العاطفية متيل إلى السالم. وكذا 14 % من إجابات 
العينة تطرقت إلى أن التشتت يف آراء النساء يف املوضوعات املهمة وعدم توحيد 
جهودهن إلبراز دورهن يعد من املعيقات التي تواجه املرأة، يف حني أن 10 % 
من إجابات عينة البحث تطرقن إلى أن عداوة املرأة للمرأة ومحاربتها يف األدوار 
واملناصب القيادية تعدُّ من أشد الصعوبات التي تعيق انخراط املرأة يف تقدمي 
دورها تقدمًيا مناسًبا، وكذا أشارت نتائج البحث احلالي إلى أن تخوف املرأة من 
وجهة نظر اجملتمع الذكوري التي قد تصل أحياًنا إلى النبذ اجملتمعي، تعد من 

العوائق املهمة التي تواجه املرأة. 
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جدول )5( الصعوبات الذاتية )كونها امرأة(
م

التكرار % فئات الترميز )الفقرات(
%  33 7 عدم ثقتها يف نفسها. 1
% 24 5 أثر الصراع يف نفسية املرأة ألنها بطبيعتها العاطفية متيل إلى السالم. 2

%  19 4 تخوفها من وجهة نظر اجملتمع الذكوري وثمن ذلك قد يصل إلى 
النبذ اجملتمعي. 3

% 14 3 التشتت يف آراء النساء يف املوضوعات املهمة – عدم توحيد اجلهود 
إلبراز دورهن. 4

% 10 2 عداوة املرأة للمرأة ومحاربتها يف األدوار واملناصب القيادية. 5
% 10 21 اجملموع

 )6( العوائق  يف اجلانب اإلعالمي: منطية صورة املرأة يف الوسائل اإلعالمية 
اجلانب  يف  العوائق  أهم  أن  إلى  احلالي  البحث  نتائج  أشــارت  العوائق،  من  تعد 
اإلعالمي  تركيز وسائل اإلعالم على الدور اإلجنابي للمرأة  على حساب دورها يف 
عملية التعايش اجملتمعي والسالم والتنمية ، حيث أشار إلى ذلك 50 % من عينة 
البحث احلالي، وتطرق 30 % منهن  إلى  غياب دور اإلعالم يف تسليط الضوء على 
أهمية دور املرأة يف التعايش اجملتمعي وتقليص فجوة اخلالفات، باإلضافة إلى أنهن 
ذكرن  أن من العوائق منطية الصورة لدى وسائل اإلعالم اخملتلفة  إلدوار  املرأة 
كما هو موضح يف اجلدول  رقم )6( وهذا متفق نوعا مع  نتائج دراسة ) الرواشدة; 

العرب: 2016 للمرأة األردنية(.

جدول )6( اجملال السادس: العوائق يف اجلانب اإلعالمي
م

النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(

% 50 5 التركيز على الدور اإلجنابي للمرأة، وجتاهل دورها يف عملية التعايش 
اجملتمعي والسالم والتنمية. 1

%  30 3 غياب دور اإلعالم يف تسليط الضوء على أهمية دور املرأة يف التعايش 
اجملتمعي وتقليص فجوة اخلالفات. 2

%  20 2 منطية الصورة لدى وسائل اإلعالم اخملتلفة  إلدوار املرأة. 3

% 100 10 اجملموع



السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية

31

على  القدرة  عدم  أن   )7( رقم  اجلــدول  بني  املهارى:  اجلانب  يف  العوائق   )7(
االتصال والتواصل  بشرائح اجملتمع كافة وندرة الدورات التأهيلية للمرأة يعدُّ عقبة 
بارزة حتد من مشاركة املرأة يف مختلف اجملاالت واتفق على ذلك نسبة 33 % من 
أفراد عينة البحث، باإلضافة إلى ذلك ضعف مستوى التعليم لدى النساء مثل عائق 

مصاحب لضعف مهارة االتصال والتواصل.

جدول )7( اجملال السابع: العوائق يف اجلانب املهارى
م

النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(
% 33 3 عدم القدرة على االتصال والتواصل بكل شرائح اجملتمع. 1
% 33 3 ندرة الدورات التأهيلية للمرأة يف جانب السالم والتنمية. 2
% 22 2 ضعف مستوى التعليم لدى النساء، وقلة املستوى املهارى. 3
% 12 1 تخوف املرأة من املناصب القيادية 4
% 100 9 اجملموع

شكل توضيحي 1: أهم العوائق  والتحديات التي تعيق املرأة عن اإلسهام يف عملية السالم 
والنهوض بالتنمية 

املصدر : الباحثة
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نتائج احملور الثاني:

احللول املقترحة لتمكني املرأة من اإلسهام يف بناء السالم والنهوض بالتنمية

وفًقا لقرار مجلس األمن رقم 1889 لعام 2009م الداعي إلى ضرورة مشاركة 
اتخاذ  من  البد  والتنمية،  السالم  عملية  مراحل  يف  وفاعلة  كاملة  مشاركة  املــرأة 
عن   انبثق  ذلك  مع  واتساقا  املــرأة.  دور  تفعيل  من خاللها  عديدة ميكن  خطوات 
نتائج البحث احلالي اقتراح مجموعة من احللول التي تسهم يف تفعيل دور املرأة يف 
مجاالت عديدة منها: حلول لتمكينها يف اجلانب السياسي والقانوني، االقتصادي، 

اجملال االجتماعي، واإلعالمي باإلضافة إلى مجال النظرة الذاتية إلى املرأة.

حلول لتمكني املرأة يف اجملال السياسي والقانوني:  )1(

ركزت نتائج الدراسة احلالية على أهمية سن القوانني والتشريعات التي تنصف 
ثم  ومن  اجملتمعية،  والبيئة  األســري  احمليط  يف  أوال  حقوقها  كل  وتعطيها  املــرأة 
التعايش  عملية  وبناء  القرار  صنع  يف  اإلسهام  يف  بحقوقها  اخلاصة  التشريعات 
الذي   )1325( قرار  مع  يتفق  وهذا  فعلّيًا  بالتنمية اجملتمعية   والنهوض  اجملتمعي 
مبدأ  لتحقيق   . 2000م  أكتوبر  يف  عقدت  التي  جلسته  يف  األمــن  مجلس  اتخذه 
واملنظمات  املدني  أداء  دورهــا  ضمن نطاق مؤسسات اجملتمع  املــرأة من  متكني 
اإلنسانية والعمل على زيادة مشاركتها وإعطائها الفرصة إليجاد احللول املناسبة 
للمشاركة الفاعلة يف بناء النسيج اجملتمعي والسالم مما يسهم  يف عملية  النهوض 
التنموي يف اجملاالت كافة، وقد أشارت نتائج البحث احلالي إلى أن من أهم احللول 
املرأة احلق يف  إعطاء  والقانوني، هي   السياسي  مراعاتها يف اجملال  يجب  التي 
املشاركة يف املناصب القيادية لصناعة القرار وقد اتفق على ذلك 24 % من عينة 
البحث احلالي ، باإلضافة إلى أهمية دعم املرأة للمشاركة يف  األعمال والنشاطات 
السياسية وطرح القضايا اخملتلفة بحيث أشار إلى ذلك 21 % ، وكذا أكدن على 
ضرورة تفعيل اجلانب التشريعي والقانوني يف الوقوف إلى جانب حقوق املرأة  يف 
مجال العمل واجملتمع  ذكر ذلك 11 % ، و اتفقن على أنه البد من  العمل على 
إشراك املرأة يف الوزارات التنموية واجلهات التخطيطية  )الكوتا( بحيث ذكر ذلك 
إيقاف  إلى ضــرورة  البحث  10 % من عينة  وأشــارت  البحث.   10 % من عينة 
الصراع لتحقيق األمن واالستقرار مبا يكفل النهوض مبجاالت التنمية. ملزيد من 

التفاصيل انظر جدول رقم )8( 
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جدول )8( احللول يف اجلانب السياسي والقانوني
م

النسبة % التكرارات فئات الترميز )الفقرات(
% 5 4 تفعيل دور املرأة كوسيط بني اجلهات اخملتلفة لتقريب وجهات النظر بينهم 1

%  10 12 إشراك املرأة يف الوزارات التنموية واجلهات التخطيطية )الكوتا(. 2
%  24 19 إعطاء املرأة احلق يف املشاركة يف املناصب القيادية لصناعة القرار. 3

%  21 17 دعم املرأة للمشاركة يف األعمال والنشاطات السياسية وطرح القضايا 
اخملتلفة )العمل على حتجيم تهميش املرأة يف اجملال السياسي(. 4

%  11 9 تفعيل دور اجلانب التشريعي والقانوني يف الوقوف إلى جانب حقوق 
املرأة يف مجال العمل واجملتمع. 5

%  5 4 العمل على سن التشريعات يف اجلانب األسري إلنصاف املرأة. 7

%  10 7 العمل على إحياء السالم لتحقيق االستقرار واألمن ومتكني املرأة من 
املشاركة يف مجاالت التنمية. 8

%  3 2 تصحيح املفاهيم املغلوطة لدى بعض مفسري بنود الشريعة اإلسالمية 
التي تهمش دور املرأة. 9

%  3 2 تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، )العدالة واملساوة(. 10

%  3 2 إشراك املرأة بفاعلية يف عمل املنظمات املعنية بالسالم.
دعم املبادرات الشبابية التي تعزز بناء السالم والنهوض بالتنمية. 11

% 100 78 اجملموع

)2(احللول لتمكني املرأة يف  نطاق اجلانب اجملتمعي:
التقليدية  الدونية  النظرة  تغيير  ، البد من   املرأة يف  اجلانب اجملتمعي  لتمكني 
التنشئة   أساليب  يف  النظر  مــن   بداية  ذلــك  ويكون  اجملتمع  يف  بــدورهــا  املرتبطة 
االجتماعية داخل األسرة والعمل على حتديثها، مروًرا بضرورة تغيير الصورة النمطية 
النظرة  كانت  حيث  التنشئة  عملية  املساواة يف  على  والعمل  ودورها  للمرأة  القدمية 
العطاء  قادر على  واإلمكانات وغير  القدرات  املرأة مخلوٌق محدود  أن  ترى  القدمية 
خارج حدود الدور املنزلي؛ لذا البد من العمل على تعزيز النظرة اإليجابية للمرأة من 
قبل األسرة واجملتمع بل لدى املرأة نفسها. بحيث أسفرت نتائج البحث احلالي املبينة 
يف اجلدول رقم )9( عن أن من أهم احللول التي تدعم تفعيل دور املرأة يف اجلانب 
االجتماعي والتي يجب أن يركِّز عليها املعنيون باتخاذ القرارات هو العمل على التوعية 
اجملتمعية بأهمية دور املرأة كونها شريك الرجل الفعلي واملكملة  له حيث ذكر ذلك 25 
% من عينة البحث، باإلضافة إلى أهمية إعطائها الفرصة احلقيقية إلظهار قدراتها 

لتصبح منافًسا وشريًكا فاعلًا، مع أهمية التوعية بأهمية تعليم الفتاة ومتكينها.
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جدول )9(: احللول يف نطاق اجلانب اجملتمعي للمرأة
م

النسبة % التكرار فئات الترميز الفقرات
% 6 3 عمل املرأة على إعداد جيل قادر على إدارة شؤون البالد متصف بالعلم واملعرفة. 1
%  7 4 التوعية بأهمية تعليم الفتاة ومتكينها. 2
% 7 4 التشجيع والدفع باملرأة ا نحو العمل واحلد من التسرب من التعليم 3

%  10 5 إعطاء املرأة الفرصة احلقيقية إلظهار قدراتها لتصبح منافًسا وشريًكا. 4
% 15 8 التوعية اجملتمعية بأهمية دور املرأة كونها شريك الرجل الفعلي واملكملة له. 5
% 2 1 االبتعاد عن الوساطة واحملسوبية ومحاربة الفساد. 6

% 6 3 إرساء صلح وطني جامع لكل املكونات )نشر التعايش بني القطاع 
النسوي أوال ومن ثمَّ اجملتمع ككل(. 7

% 6 3 دعم نشر الوعي اجملتمعي بدور املرأة يف بناء السالم. 8
% 6 3 متكني املرأة من االعتماد على نفسها حتى تكون شريًكا فاعال يف التنمية. 9

%  4 2 على النساء دعم بعضهن بعًضا عن طريق تشكيل تكتالت نسوية تعزز 
من فاعلية أدوارهن. 10

%  6 3 أن ال حتجم املرأة عن املشاركة لتفادي انتقاد اجملتمع. 11
%  6 3 أن تتبنى املرأة نشر ثقافة السالم لإلسهام يف تنمية اجملتمع. 12

% 19 10 إسهام املرأة يف توعية أسرتها ثم بيئتها ثم مجتمعها بأهمية التعايش 
وتقبل اآلخر )االبتعاد عن املناطقية( 13

%  100 52 اجملموع

)3(احللول  لتمكني املرأة يف اجلانب االقتصادي: بنيَّ اجلدول رقم )10( أن من 
التركيز  االقتصادي هو  املرأة يف اجملال  دور  تفعيل  التي ستسهم يف  أهم احللول 
على أساليب متكني  املرأة اقتصاديا حيث أشار إلى ذلك 25 % من عينة البحث، 
اجملتمع  ومنظمات  مؤسسات  ضمن  تنموية  جملــاالت  مشاريع  ببناء  ذلــك  ويكون 
املدني، ودعم القطاع اخلاص بإعطائه التسهيالت  الالزمة للنهوض بالتنمية وبلورة 
تخطيط استراتيجي تنموي ملكافحة الفقر واألمية والبطالة والنهوض بالتعليم يف 
كل التخصصات واملستويات لدعم عملية التنمية الشاملة. باإلضافة إلى ذلك أشرن 
إلى أهمية انشاء برنامج وطني يعمل على تسخير عائدات  ثروات البالد الطبيعية 

لرفع املستوى املعيشي للنهوض مبجاالت التنمية كافة.
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جدول رقم )10(: احللول يف اجلانب االقتصادي
النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات( م
%  7 3 بناء مشاريع جملاالت تنموية ضمن مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدني 1
%  25 11 العمل على التمكني االقتصادي للمرأة. 2
% 11 5 تفعيل دور املرأة كشريك أساسي يف التنمية. 3
% 2 1 سن تشريعات حول التأمني الصحي واحلد من مخاطر العمل بالنسبة للمرأة. 4

% 7 3 إشراك ذوي اخلبرات والكفاءات من أهل البلد للنهوض بالتنمية )رأس املال 
البشري(. 5

% 9 4 برنامج وطني يعمل على استغالل ثروات البالد الطبيعية لرفع املستوى 
املعيشي للمواطن اليمني ويف النهوض مبجاالت التنمية كافة. 6

% 7 3 دعم القطاع اخلاص بإعطائه التسهيالت الالزمة للنهوض بالتنمية. 7
%  5 2 إبرام االتفاقيات الدولية يف جانب االستثمارات اخلارجية. 8
%  12 5 دعم اجلانب البحثي التنموي خللق فرص االستثمار املناسبة لها. 9
%  5 2 النهوض بالتعليم يف كل التخصصات واملستويات لدعم عملية التنمية الشاملة. 10
%  5 2 تخطيط استراتيجي تنموي ملكافحة الفقر واألمية والبطالة. 11
%  5 2 االهتمام مبشاريع إعادة اإلعمار للنهوض التنموي. 12
%  100 43 اجملموع

)4( احللول لتمكني املرأة يف مجال الدعم املهارى: 

البد من تدريب املرأة وتطوير مهاراتها اخملتلفة، عبر البرامج والدورات التأهيلية 
الهادفة إلشراكها يف التنمية اجملتمعية على وفق وجهة نظر أفراد العينة بنسبة 46 
النساء  فئات  لكل  التوعية  هو  املهاري  للدعم  احللول  أهم  من  أن  إلى  أشرن   %
منهن على   %  27 أكــدن  وكــذا   ،)11( رقم  اجلــدول  كما هو موضح يف  بحقوقهن 
أهمية تدريب وتأهيل املرأة لتطوير مهاراتها املعرفية واألدائية يف اجملال السياسي 

والتنموي.
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جدول )11( احللول يف جانب التطوير املهارى
م

النسبة % التكرار فئات الترميز )الفقرات(
% 46 5 التوعية لكل فئات النساء بحقوقهن. 1

% 27 3 االهتمام بتدريب وتأهيل املرأة لتطوير مهاراتها يف اجملال السياسي والتنموي. 2

%  27 3 العمل على تطوير مهارات املرأة املعرفية واألدائية يف استخدام وسائل 
التكنولوجيا لتفعيل دورها. 3

%  100 11 اجملموع

)5(  احللول لتمكني املرأة ضمن نطاق اجملال االعالمي: 

البد من تفعيل دور الوسائل اإلعالمية اخملتلفة يف اجلهود التي يجب أن تنصب 
الرامية  الشاملة  التوعية  عبر  وحتديثها،  املــرأة  إلى  النمطية  النظرة  تغيير  حول 
إلى إيضاح أهمية دور املرأة يف مختلف األصعدة سواء االجتماعية أم الدينية عن 
طريق العمل على إلغاء الصورة السلبية للمرأة وإبدالها بصورة أكثر إيجابية، مروًرا 
بالتوعية الشبابية بني أواسط الرجال بأن املرأة شريك فاعل ودورها هو تكاملي 
البحث  عينة  أشــارت   )12( رقم  اجلــدول  موضح يف  هو  كما  الرجل.  مع شريكها 
إلى ضرورة التوعية اإلعالمية اإليجابية بأهمية دور املرأة يف املشاركة يف العمل 
السياسي وذلك بإشراك وسائل اإلعالم بالتوعية العامة بأهمية السالم لبناء الوطن 
والنهوض بكل اجملاالت باإلضافة إلى إعداد برامج التوجه الشعبي لدعم مشاركة 

املرأة يف بناء السالم والنهوض بالتنمية.

جدول )12( احللول ضمن اجلانب اإلعالمي
م

النسبة % التكرار )فئات الترميز )الفقرات

%  44 4  التوعية اإلعالمية اإليجابية ألهمية دور املرأة يف املشاركة يف العمل
السياسي والتعايش اجملتمعي 1

%  33 3  إعداد برامج التوجه الشعبي لدعم مشاركة املرأة يف بناء السالم
.والنهوض بالتنمية 2

%  23 2  إشراك وسائل االعالم بالتوعية العامة بأهمية السالم لبناء الوطن
.والنهوض بكل اجملاالت 3

%  100 9 اجملموع
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 الثالث  نتائج: المحور 
 التنمية من وجهة نظر عينة البحث  بمجاالت النهوض بكيفية والسالم المجتمعي التعايش  عالقة
                  

منها على سبيل الذكر ال الحصر   مناطق حدوثها مدمرة في    ا ثارً والصراعات آللحروب    أن  ال يختلف اثنان  
النزوح وما   السكان وكذا  اقتصادية واجتماعية ونفسية،    تكالشمن م  ينجم عنها ظاهرة  يزداد خطر تعرض 

بسبب  استقرارها  تزعزع  التي  الدول  في  الحروب  إ  الصراعات.    للفقر  هذه  البشر    أنهكتن  ماليين  حياة 
حيث  في  وتسببت   هائلة،  وأمانالن  تحرم معاناة  بحرية  العيش  في  حقهم  من  التحتية  البنية    تدمر و  ،اس 
  ا إن لألزمات والصراعات تأثيرً   والخاصة.فضالً عن المؤسسات الحكومية    واالقتصادية واالجتماعية  الخدمية
تنمية    اخطيرً  كانت    الدول،على  حيث  اليمن  في  حصل  ما  سابقا  وهذا  اقتصاديً اليمن  وتنموي  متعثرة  لكن ا  ا 

كان البد من التحتية. لذا  البنية    ودمرتعجلة التنمية  كبحت  من خمس سنوات    أكثرمنذ    الصرعات المستمرة
 .  يحدثا بما رً كثر تأثها األكونوجهة نظر المرأة اليمنية نفسها  بالتنمية منتسليط الضوء على عالقة السالم 

)أ الجدول رقم   الحالي كما هي مبينة في  البحث  نتائج  % من عينة    29وفق وجهة نظرعلى  (     13شارت 
   ؛يؤدي إلى نهضة المجتمع  (  التنمية   نهضت  السالم  توفر  فاذا  السالم  حالل إ )  الصراع    ايقاف   ن  أإلى  البحث  
  ن العالقة بينها % بقولهن:  إ   20وكذا عبر  الشاملة ،    للتنمية   ساسيةاأل   القاعدة  هو  والسالم  ن االستقرارأي أ

اعالمي
عالمية التوعية اإل•

يجابية ألهمية اإل
دورها

اعداد برامج التوجه •
الشعبي لدعم 

مشاركتها ببناء 
السالم والنهوض 

بالتنمية

عالمشراك وسائل اإلإ•
بالتوعية 

مهارى
فئززززات كززززلالتوعيززززة ل•

النساء بحقوقهن

االهتمززززززززام بتززززززززدريب •
وتطززززززززوير وتأهيززززززززل 

المرأة

لعمززززل علززززى تطززززوير ا•
مهزززززززززارات المزززززززززرأة 

المعرفية واالدائية 

اقتصادي
التمكززززين االقتصززززادي•

للمرأة

دعززم الجانززب البحثزززي •
التنموي لخلزق فزرص

استثمارية لها

دعززم الجانززب البحثزززي •
التنمززززوي لخلززززق لهززززا 
فززززززززرص االسززززززززتثمار 

المناسبة

مجتمعي
توعيززززة أسززززرتها ثززززم •

بيئتهززززا ثززززم مجتمعهززززا
بأهميززززززززة التعززززززززايش 

وتقبل اآلخر

التوعيززززة المجتمعيززززة•
بأهمية دور المرأة

عطاء المرأة الفرصةإ•
الحقيقيززززززززة إلظهززززززززار 
قزززززززززدراتها لتصزززززززززبح 

اوشريكً امنافسً 

يسياسي وقانون
الحززق فززي مشززاركتها فززي•

المناصززززززززززب القياديززززززززززة 
.لصناعة القرار

دعمهززززا للمشززززاركة فززززي •
عمززززززززال والنشززززززززاطات األ

السياسية
•
شزززززززراك المزززززززرأة فزززززززي إ•

الزززززززززوزارات التنمويزززززززززة 
والجهزززززززات التخطيطيزززززززة 

(الكوتا)

 شكل 2 : أبرز احللول املقترحة لتمكني املرأة من بناء السالم والنهوض بالتنمية

املصدر : الباحثة

نتائج: احملور الثالث
عالقة التعايش اجملتمعي والسالم بكيفية النهوض مبجاالت التنمية 

من وجهة نظر عينة البحث

منها  حدوثها  مناطق  يف  مدمرة  آثــاًرا  والصراعات  للحروب  أن   اثنان  يختلف  ال 
اقتصادية  مشكالت  من  عنها  ينجم  وما  النزوح  ظاهرة  احلصر  ال  الذكر  سبيل  على 
تزعزع  التي  الــدول  يف  للفقر  السكان  تعرض  خطر  يــزداد  وكذا  ونفسية،  واجتماعية 
البشر وتسببت  استقرارها بسبب الصراعات.  إن هذه احلروب أنهكت حياة ماليني 
يف معاناة هائلة، حيث حرمت الناس من حقهم يف العيش بحرية وأمان، ودمرت البنية 
التحتية اخلدمية واالقتصادية واالجتماعية فضاًل عن املؤسسات احلكومية واخلاصة. 
إن لألزمات والصراعات تأثيًرا خطيًرا على تنمية الدول، وهذا ما حصل يف اليمن حيث 
كانت اليمن سابقا متعثرة اقتصادًيا وتنموّيًا لكن الصرعات املستمرة منذ أكثر من خمس 
سنوات كبحت عجلة التنمية ودمرت البنية التحتية. لذا كان البد من تسليط الضوء على 
عالقة السالم بالتنمية من وجهة نظر املرأة اليمنية نفسها كونها األكثر تأثًرا مبا يحدث. 
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أشارت نتائج البحث احلالي كما هي مبينة يف اجلدول رقم  )13(  على وفق 
وجهة نظر29 % من عينة البحث إلى أن  ايقاف الصراع  )إحالل السالم فاذا 
توفر السالم نهضت التنمية ( يؤدي إلى نهضة اجملتمع؛  أي أن االستقرار والسالم 
هو القاعدة األساسية للتنمية الشاملة ، وكذا عبر 20 % بقولهن:  إن العالقة بينها  
تكاملية  إذا وجد السالم متت التنمية، يف حني أكدن أخريات 7 % من عينة البحث  
أن  العالقة بني السالم والتنمية قوية جًدا فاذا أوقف الصراع  حدثت التنمية ، 
وآمــن، وكذا  بنية حتتية مع وضع مستقر  ترتبط بوجود  التنمية  أن   % 7 وذكــرن 
أشارت 3 % من العينة إلى أن التنمية ترتبط بتوفير حقوق أفراد اجملتمع بتساٍو  
) أي نبذ العنصرية والطائفية وتعزيز ثقافة احلوار والسالم( وذكرت  2 % منهن 
أنه بتكاتف اجملتمع وتالحمه تنهض عملية التنمية الشاملة، وباالتفاق  بني جميع 
األطراف اليمنية بعيًدا عن اإلمالءات  اخلارجية. وأوضحت 1 % منهن أن السالم 

سيحقق بناء دولة مدنية حتفظ حقوق املواطنني وتصون سيادة الوطن.

جدول )13( عالقة السالم بالنهوض مبجاالت التنمية الشاملة
النسب %  التكرار فئات الترميز )الفقرات( م

%  29 16 إيقاف الصراع . 1
%  20 11 إذا وجد السالم متت التنمية. 2
% 13 7 العالقة بني السالم والتنمية قوية جًدا . 3
% 13 7 التنمية ترتبط بوجود بنية حتتية مع وضع مستقر.  4
%  5 3 تغليب املصلحة العامة للوطن على املصالح اخلاصة . 5
% 5 3 ال تنمية بال استقرار. 6
%  5 3 التنمية ترتبط بتوفير حقوق أفراد اجملتمع بتساٍو. 7
%  4 2 بتكاتف اجملتمع وتالحمه تنهض عملية التنمية. 8
%  4 2 اتفاق فيما بني جميع األطراف اليمنية. 9
%  2 1 بناء دولة مدنية حتفظ حقوق املواطنني. 10

%  100 55 اجملموع
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شكل 3: عالقة السالم بالنهوض مبجاالت التنمية الشاملة

املصدر : الباحثة

ثانيَا: مناقشة النتائج 

منذ  عام 2015م عانت اليمن من ويالت هذه الصراعات التي عصفت بالنسيج 
ما  هناك  أصبح   فقد  استثناء،  دون  اجملتمع  شرائح  كل  يف   وأثــرت  االجتماعي 
يزيد عن 21 مليون شخص بحاجة إلى املساعدات اإلنسانية حيث ذكر ذلك ضمن 
اإلنسانية  االستجابة  )خطة  مناسبة،  من  أكثر  يف  املتحدة  األمم  ملنظمات  تقارير 
يناير-ديسمبر: 2016م(، وكانت املرأة من  املتأثرين بهذا الصراع  بل كانت األكثر 
تأثًرا  من جوانب عديدة ، وقد وضحت نتائج البحث احلالي أن أهم العوائق  التي 
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أضعفت مشاركة املرأة كانت على النحو اآلتي : العوائق االجتماعية والثقافية هي 
األكثر تأثيًرا على املرأة وكانت بنسبة 30 % ، وتلتها العوائق االقتصادية التي كانت  
تلتها   ،% 14 كانت نسبتها  التي  العوائق األسرية  كانت  بعدها   ،  %  27 نسبتها 
العوائق اخلاصة بنظرة املرأة  إلى نفسها ــ الذاتية ــ كانت نسبتها 7 % من العوائق 
، يف األخير جاءت العوائق اإلعالمية واملهارية  والتي كانت نسبة كلٍّ منها 3  %، 

كما هو موضح يف اجلدول جدول رقم )14( .

جدول )14( نسبة مجال كل معوق وفقا للمحور الكلي للعوائق

مجاالت العوائق التي تعيق املرأة عن م
املشاركة

مجموع تكرار كل مجال يف 
محور العوائق

النسبة 100 % لكل 
مجال

30   %89االجتماعية والثقافية1
27  %80االقتصادية2
16 %48السياسية والقانونية3
14 %42العوائق األسرية4
7  %21العوائق الذاتية5
3 %10اإلعالمية6
3 %9املهارية7

299%  100

2020(                        أكتوبر 1عمار                              العدد )إتنمية و             

26 
 

( 14%، كما هو موضح في الجدول جدول رقم ) 3منها  والمهارية  والتي كانت نسبة كل    عالميةعوائق اإلال
. 

 

 

 

 

 

 

 

 التي تواجه المرأة    عوائق ( ال4شكل )

 

أ    بالذكر  الجدير  الحاليةمن  الدراسة  نتائج  من  األ  ن  الوضع  تدهور  أن  إلى  أشارت  المرأة التي  جعل   مني 
السياسيةضحية   نسبة    للصراعات  زادت  بحيث  بسبباألوالمذهبية  في  أوفاة    رامل    الصراع، زواجهن 

  النزوح من ظاهرة  إلى  النسيج المجتمعي. بالضافة    لى تدهورالذي يؤدي إ  لى ارتفاع نسبة الطالق إبالضافة  
ذلك ن  إبل    جسيمة،ضرار  ألنازحين وما تعرضت له المرأة من  التي فتحت فيها مخيمات لخرى  ألى  إ  ةمنطق

  المختلفة،ا عليهن من التعرض للمخاطر  لى تفضيل تزويج بناتهم في سن الطفولة خوفً إسر  دفع كثير من األ

العوائق السياسية
والقانونية

37%

العوائق األسرية
32%

العوائق الذاتية
16%

العوائق اإلعالمية
8%

العوائق المهارية
7%

التي تعيق المرأة عن المشاركةالعوائقمجاالت

المعوقات السياسية والقانونية المعوقات االسرية المعوقات الذاتية المعوقات اإلعالمية المعوقات المهارية

 عوائقي لل( نسبة مجال كل معوق وفقا للمحور الكل14جدول )

 م
  مجاالت العوائق 

التي تعيق المرأة عن 
 المشاركة 

 مجموع تكرار 
كل مجال في  

 عوائقمحور ال

%  100النسبة 
 لكل مجال 

 %  30 89 والثقافية  االجتماعية 1
 % 27 80 االقتصادية  2
 %16 48 والقانونية السياسية 3
 %14 42 سريةعوائق األال 4
 % 7 21 الذاتية  عوائق ال 5
 %3 10 اإلعالمية 6
 %3 9 المهارية  7
 299 100 % 

شكل )4( : مجاالت العوائق التي تعيق املرأة عن املشاركة
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التي أشارت إلى أن تدهور  الدراسة احلالية  نتائج  بالذكر أن من  من اجلدير 
الوضع األمني جعل املرأة ضحية للصراعات السياسية واملذهبية بحيث زادت نسبة 
األرامل بسبب وفاة أزواجهن يف الصراع، باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الطالق الذي 
يؤدي إلى تدهور النسيج اجملتمعي. باإلضافة إلى ظاهرة النزوح من منطقة إلى 
أخرى التي فتحت فيها مخيمات للنازحني وما تعرضت له املرأة من أضرار جسيمة، 
بل إن ذلك دفع كثير من األسر إلى تفضيل تزويج بناتهم يف سن الطفولة خوًفا عليهن 
من التعرض للمخاطر اخملتلفة، فزادت حاالت الزواج املبكر، وهذا متفق مع ما ذكر 
ضمن نتائج بعض الدراسات والتقارير التي أشارت إلى أن الزواج املبكر زاد بحوالي 
اليونسيف:2016(  منظمة  مع  بالتعاون  الشابة،  القيادات  تنمية  )مؤسسة   % 66
عما كانت عليه قبل الصراع وهذا متفق مع نتائج البحث احلالي. ومن النقاط التي 
أشارت إليها نتائج البحث احلالي أن من أبرز العوائق التي على املرأة تخطيها إذا 
أرادت خوض العمل السياسي هو العائق االقتصادي حيث أكد البحث يف احللول 
أنه البد من العمل على متكني املرأة اقتصاديا لتتمكن من املشاركة الفاعلة. وكذا 
أكد البحث وجود بعض العوائق يف اجلانب األسري منها تعدد أدوار املرأة وما ميثله 

ذلك عليها من عبء يثقل كاهل املرأة.

بعد  زادت حدته  املرأة  األسري ضد  العنف  نسبة  أن  البحث  عينة  أكدت  لقد 
الصراع نتيجة للضغوطات التي يعاني منها الرجل، وتطرقت إلى نقطة مهمة جداَ 
وهي نظرة املرأة لنفسها وقدرتها على إحداث التغيير، فالبد للمرأة من أن تدرك 
هويتها النسوية وحقها يف املواطنة السياسية كمكمل لشريكها الرجل واإلقدام على 
أن  كما  لديها.  واملدني واجملتمعي وكسر حاجز اخلوف  السياسي  العمل  ممارسة 
دورها  وال حتصر  اخملتلفة  اجملتمع  وقضايا  للبلد  العام   بالشأن  االهتمام  عليها 
باالهتمام بشؤون قضايا  املرأة، فهي نصف اجملتمع ومربية للنصف اآلخر ، وعليها 
أن حتدث تراكما نوعيا يف أدائها املتنوع واملتعدد  يف مختلف اجملاالت والتخصصات 
.ومن اجلدير بالذكر أن  احملور الثاني للبحث احلالي ركز على مجموعة من احللول  
التي بواسطتها ميكن دمج املرأة يف كل املرافق واملؤسسات لتتمكن  من أداء دورها 
بحيث   )15( رقم  جدول  واملوضحة يف  العينة   نظر  لوجهة  وفقا  احللول   فكانت 
إلى  أشــرن  حيث  احللول  قائمة  والقانوني  السياسي  اجملــال  يف  احللول  تصدرت 
ذلك 40 %  بقولهن: وجوب إعطاء املرأة احلق يف املشاركة يف املناصب القيادية 
لإلسهام يف صناعة القرار ، مع ضرورة إشراك املرأة يف الوزارات التنموية واجلهات 
إيقاف  % منهن أكدن  أهمية   10 إلى أن نسبة  ، باإلضافة  )الكوتا(  التخطيطية 
الشاملة  التنمية  بعجلة  النهوض  من  سيمكنهن  الذي  لالستقرار  كبداية  الصراع  



السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية

42

للبلد ، بعد ذلك كانت احللول  تخص اجملال اجملتمعي بحيث كانت نسبته 27  % ، 
أشرن إلى ضرورة التوعية اجملتمعية بأهمية  دور املرأة كونها شريك الرجل الفعلي 
، واملكمل له ، ونوهن إلى ضرورة إعطاء املرأة الفرصة احلقيقية إلظهار قدراتها، 
وأكدن أهمية االهتمام بتعليم الفتاة ومتكينها وتشجيعها والدفع بها نحن العمل  . 
وهنا ميكن القول: لكي تتمكن املرأة اليمنية من اإلسهام يف التنمية اجملتمعية البد 
من مبادرة صلح وطني جامع لكل املكونات والشرائح اليمنية. باإلضافة إلى ذلك 
املرأة  %، البد من متكني   22 بنسبة  االقتصادي  أن من احللول يف اجلانب  ذكر 
هنا  ومن  مناسبة.  استثمار  فرص  خللق  التنموي  البحث  دعم  بجانب  اقتصاديا، 
ميكن القول: إن فكرة مبادرة برنامج وطني الستغالل ثروات البالد الطبيعية لرفع 
املستوى املعيشي للشعب اليمني أصبح مطلًبا البد من تنفيذه، وميكن ذلك بالصلح 
الوطني أوال ومن ثم إبرام اتفاقيات دولية واضحة مع الدول العظمى يف اجملاالت 
االستثمارية ببنود واضحة مع األخذ يف احلسبان احلفاظ على سيادة اليمن على 

كل أراضيه ومقدراته.

كما كانت احللول يف اجلانب املهاري للمرأة من ضمن احللول املقترحة والتي 
لتطوير  املــرأة  وتأهيل  بتدريب  االهتمام  ذكرن ضــرورة  %، حيث   6 نسبة  أخذت 
مهاراتها يف اجملال السياسي والتنموي، وكانت احللول يف اجملال اإلعالمي بنسبة 
5 % حيث ذكرن أن التوعية اإلعالمية اإليجابية بأهمية دور املرأة ومشاركتها يف 
العمل السياسي واجملتمعي، وإعداد برامج التوجه الشعبي لدعم مشاركة املرأة يف 

بناء السالم والنهوض بالتنمية 

جدول )15( نسبة مجاالت احللول وفقا للمحور الكلي للحلول
النسبة  % التكرار مجاالت احللول م

% 40 78 حلول اجملال السياسي والقانوني 1
% 27 52 حلول يف اجملال اجملتمعي 2
% 22 43 حلول يف اجملال االقتصادي 3
%  6 11 حلول اجملال املهاري 4
%  5 9 حلول يف اجملال اإلعالمي 5

% 100 193 اجملموع
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 للمحور الكلي للحلول مجاالت الحلول وفقا ( نسبة15جدول )
 م مجاالت الحلول التكرار  النسبة %

حلول المجال السياسي   78 40%
 1 والقانوني 

 2 المجتمعيحلول في المجال  52 27%
 3 حلول في المجال االقتصادي 43 22%
 4 حلول المجال المهاري  11 % 6
 5 عالميحلول في المجال اإل 9 % 5

 المجموع 193 % 100
 

 ( مجاالت الحلول المقترحة . 5شكل )

 

الجدير   أومن  ذكرت  28  نسبة  نبالذكر  الحالي  البحث  عينة  من  اليمنية  أ%  المرأة  االره  معن  اصات  كل 
ن تقف  أالضغوطات والعوائق واستطعت    ل نها قادرة على تحمل كأ  تثبت أنها  أ  ال  إ والصعوبات التي تواجهها  

من    الناجم   الخوف  ن تقهرولتعزيز تمكين المرأة يجب عليها أ     .مع عائلتها ومجتمعها في هذا الوضع الصعب
المرأة   تفعيل عملية دمجولها.  ردو  عفضوت   المرأة  همشتالسائدة فيه والتي    الذكورية  نظرة المجتمع والثقافة 
يتقبل ذلك شريكها    نالشاملة ينبغي أالتنمية    الوطني للنهوض بمجاالت عمار  ال  عادةوإفي خطة بناء السالم  

العالقة بصنع القرار لتتمكن    ذات  كافة  القياديةالمجاالت  اركة الفعلية في  الرجل ويسمح لها صناع القرار بالمش 
 نجاز العملي وزيادةالوالعمل على تزويدها بالموارد الالزمة لبناء معرفتها وقدرتها على    السالم،من صنع  

شرائح    مجتمعية لكلالتوعية الالبد من  ولذا    المختلفة.مشاركتها في بناء الدولة والنهوض بالمجاالت التنموية  
ومنها  كافة  صنع القرارات المصيرية  على  المرأة وقدراتها    القاصرة لدورالنظرة    على تغييرالمجتمع للعمل  

حلول سياسية وقانونية
40%

حلول مجتمعية
27%

حلول اقتصادية
22%

حول مهارية
6%

حلول إعالمية
5%

مجاالت الحلول

حلول سياسية وقانونية حلول مجتمعية حلول اقتصادية حول مهارية حلول إعالمية
 

شكل )5(:  مجاالت احللول املقترحة .
املصدر : الباحثة

ومن اجلدير بالذكر أن نسبة 28 % من عينة البحث احلالي ذكرت أن املرأة اليمنية 
مع كل االرهاصات والصعوبات التي تواجهها إلَّا أنها أثبتت أنها قادرة على حتمل 
كل الضغوطات والعوائق واستطعت أن تقف مع عائلتها ومجتمعها يف هذا الوضع 
نظرة  من  الناجم  اخلــوف  تقهر  أن  عليها  يجب  املــرأة  ولتعزيز متكني  الصعب.   
اجملتمع والثقافة الذكورية السائدة فيه والتي تهمش املرأة وتضعف دورها. ولتفعيل 
عملية دمج املرأة يف خطة بناء السالم وإعادة اإلعمار الوطني للنهوض مبجاالت 
القرار  صناع  لها  ويسمح  الرجل  شريكها  ذلك  يتقبل  أن  ينبغي  الشاملة  التنمية 
لتتمكن  القرار  بصنع  العالقة  ذات  كافة  القيادية  اجملــاالت  يف  الفعلية  باملشاركة 
وقدرتها  معرفتها  لبناء  الالزمة  باملوارد  تزويدها  على  والعمل  السالم،  صنع  من 
على اإلجناز العملي وزيادة مشاركتها يف بناء الدولة والنهوض باجملاالت التنموية 
تغيير  على  للعمل  لكل شرائح اجملتمع  التوعية اجملتمعية  من  ولذا البد  اخملتلفة. 
ومنها  كافة  املصيرية  القرارات  صنع  على  وقدراتها  املرأة  لدور  القاصرة  النظرة 
ضمن  من  الشاملة.  التنمية  مبجاالت  للنهوض  اجملتمعية  باملشاركة  السالم  قرار 
ذلك العمل على تعديل بعض التشريعات إلسقاط جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
والعمل على تفعيل مضمون االتفاقيات الدولية التي تزيل كل أشكال التمييز ضمن 
التشريعات الوطنية، وسن القوانني يف اجلانب األسري واجملتمعي واملؤسسي مبا 
ولّم  القرار  اتخاذ  الفاعلة يف عملية  املشاركة  وأولها حقها يف  املرأة  يدعم حقوق 

شتات الشعب اليمني وتوحيد كلمته. 
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بالنسبة للمحور الثالث للبحث احلالي الذي يسلط الضوء على عالقة السالم 
واملرأة بالنهوض مبجاالت التنمية الشاملة كما هو موضح آنفا بجدول رقم )13( تؤكد 
نتائج البحث أنه من أجل النهوض بالتنمية الشاملة بكل مجاالتها، بالشكل الذي 
يؤدي إلى رفع املستوى املعيشي للمجتمع اليمني، البد أن يسبق ذلك خطوة أساسية 
الصراعات  وإيقاف  اجملتمعي  والتناغم  السياسي  االستقرار  وهي  أال  )أولويات( 
على حتقيق  والذي سيساعد  بوجه خاص  املرآة  رفع مشاركة  للتمكن من حتقيق 
الهدف السامي الذي يتوق إليه كل أبناء اليمن بكل شرائحهم وانتماءاتهم اخملتلفة 
وهو التنمية الشاملة ورخاء الوطن. ووفقا لذلك ميكننا تقدمي املقترح البنائي اآلتي 

الذي ميثل هرمية عملية النهوض بالتنموية الشاملة )شكل رقم 6(.

شكل رقم)6(: التصور البنائي للنهوض بالتنمية الشاملة للمجتمع والوصل إلى مرحلة رخاء الوطن 

املصدر: الباحثة بناء على حتليل اإلطار النظري ومضمون محتوى مقابالت عينة البحث .
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إلى  للوصول  فإنه  التنموي(  االحتياج  )هرم   6 رقم  الشكل  هو موضح يف  كما 
من  تبدأ  والتي  ذلك،  لتحقيق  املناسبة  القاعدة  توفير  من  البد  الشاملة  التنمية 
ضرورة التوعية اجملتمعية على كل األصعدة واملنابر اإلعالمية والدينية واملؤسسية 
بضرورة التعايش التي هي من أصول ديننا احلنيف الذي ابتعدنا عنه بدون وعي 
منا، حيث يحثنا على التعايش والتسامح واألمانة مع النفس ومع اآلخرين فاليمن 
يتسع جلميع أبنائه من االنتماءات واملعتقدات كافة . إن بناء التعايش الذي ستؤدي 
وأخت  كأم  اآلخــر  للنصف  ومربية  اجملتمع  نصف  كونها  محورًيا  دوًرا  املــرأة  فيه 
وزوجة وزميلة عمل سيؤدي إلى اختفاء الفوارق الفئوية والعقائدية باإلضافة إلى 
بناء  للمشاركة يف  اآلخر  دور  إلكمال  دوره  يقدم  كلٌّ  ويبدأ   ، امرأة  رجل،  النوعية 
وتقوى  الشعب  شتات  وسيلم  الصراعات  تتوقف  ذلك  عند حتقيق  الوطن.  حلمة 
وحدته. ومن ثمَّ سيعم االستقرار ويعود األمن واألمان لكل أرجاء الوطن وسينتعش 
التحتية  البنى  خدمات  ستنهض  بتحققه  الــذي  واخلــارجــي  الداخلي  االستثمار 
بأدوارها وسيتحسن الوضع املعيشي للمواطن، الذي بدوره سيؤدي إلى تطور أداء 
كل الهيئات واملؤسسات احلكومية واخلاصة ونتيجة لذلك ستنهض عجلة التنمية 

اجملتمعية واالقتصادية الشاملة ويتحقق رخاء الوطن.

البحث املستقبلي

من أجل ربط نتائج هذا البحث بأدوار الفاعلني )احلكومة ، ومجلس النواب، 
وباالستراتيجيات  الــدولــي..(  واجملتمع   ، اجملتمع  ومنظمات   ، اخلــاص  والقطاع 
اليمنية يف  املرأة  والتشريعات لدعم  املناسبة بغرض حوكمة  اإلجراءات  واآلليات 
عملية النهوض بالتنمية الشاملة بكل مجاالتها، بالشكل الذي يؤدي إلى رفع املستوى 
املعيشي للمجتمع اليمني ككل، توصي الباحثة بأن يركز البحث املستقبلي ملركز مين 
انفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم  على حوكمة أدوار املرأة اليمنية بغرض إيجاد 
حلول قابلة للتطبيق يف الواقع اليمني بعد االستفادة من نقاط قوة املرأة اليمنية 

وكذا الفرص املتاحة خاصة تلك املرتبطة باجملتمع الدولي. 
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التوصيات:

ضرورة التنسيق مع مكونات اجملتمع اليمني كافة وذلك بعمل مبادرة عاجلة   .1
للسالم الوطني اجلامع لكل املكونات فاليمن يتسع جلميع أبنائه. 

على الوسائل الرسمية أن تتبني برنامًجا توعوّيًا شاملًا لكل الوسائل اإلعالمية   .2
يبنيِّ أهمية التعايش وتقبل اآلخر ليحل السالم اجملتمعي ويتحسن مستوى 

املعيشة للمواطن اليمني.
االهتمام بأساليب التربية األسرية السليمة القائمة على عدم التمييز بني الرجل   .3

واملرأة؛ لتعزيز ثقة املرأة يف نفسها وقدرتها على العطاء خارج نطاق أسرتها.
العمل على تطبيق قانون 1325  فعلّيًا إلعطاء املرأة احلق الكامل يف اإلسهام   .4

الفاعل يف برامج بناء السالم والنهوض بالتنمية اجملتمعية.
املقترحات:

1 - سن القوانني والتشريعات التي حتمي املرأة أوال يف كنف أسرتها ومحيطها 
ومن ثم يف اجملتمع. 

سن القوانني والتشريعات التي تكفل للمرأة احلق يف أداء دورها اجملتمعي   - 2
والسياسي بتساٍو مع الرجل دون متييز أو تهميش.

بناء  من  املــرأة  كيفية متكني  حول  واألبحاث  الدراسات  من  املزيد  تنفيذ   - 3
نظر  ووجهة  الرجل  شريكها  نظر  لوجهة  وفقا  اجملتمعي  واإلسهام  السالم 

اجملتمع.
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وضع املرأة اليمنية من الطموح إلى حتقيق الفرص )2014 (:البنك الدولي   �
� http://documents1.worldbank.org/curated/pt/707931468334288497/
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معمري - تيزي وزو، كلية احلقوق. 
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املسلح، منشورات نيويورك وجنيف.
العلوم  سلسلة  االجتماعية.  العلوم  يف  الكيفية  البحوث   :)2011( هس  شارلني  بيبر،   �

االجتماعية 1783، ترجمة هناء اجلوهري.
املصاحلة، محمد )2009(: املشاركة النسائية يف مجلس النواب األردني. مجلة املنارة   �
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نيفني، عبد املنعم مسعد )2000(:املشاركة السياسية للمرأة، املركز العربي للدراسات   �
واألبحاث السياسية، القاهرة.
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املالحق :
دليل مقابلة بحث بعنوان

السالم والتنمية بني التحدي واإلسهام من وجهة نظر املرأة اليمنية

بناء عملية  اإلسهام يف  اليمنية عن  املرأة  تعيق  التي  الصعوبات  دراسة  إلى  البحث  يهدف   
السالم والنهوض بالتنمية، وكيفية معاجلتها ووضع احللول املناسبة لتذليلها. 

مقابلة رقم )         (                                            التاريخ :        /    /2020م  

أوالَ : البيانات  الشخصية : 

العمر :  )      (        املستوى التعليمي : ثانوية )   (,دبلوم )    ( بكالوريوس )   ( ماجستير 
)   ( دكتوراه  )      (  

احلالة االجتماعية : )                (     مجال العمل :  موظفة إدارية )   ( تربوية )   ( ناشطه 
حقوقية)   (    مكان اإلقامة :  ........................ 

س1/  وفقا لوجهة نظرك كيف أثرت النزاعات يف حياة املرأة اليمنية يف اجملال االجتماعي 
ومجال العمل؟ 

س2/  وفقا لوجهة نظرك هل هناك أسباب خاصة باملرأة قد متنعها من املشاركة بتفعيل 
عملية السالم والتنمية؟

تعيقها عن  و  اليمنية  املرأة  تواجه  التي  والعقبات  التحديات  أهم  باعتقادك ماهي    / س3 
اإلسهام يف عملية السالم والنهوض بالتنمية يف اليمن؟

س4/  كيف ترين نظرة اجملتمع حول إسهام املرأة يف عملية السالم؟ 

س5/  ماهي احللول التي ممكن أن تسهم يف تفعيل دور املرأة يف عملية السالم والنهوض 
بالتنمية؟

س6/ برأيك هل هناك عالقة ما بني عملية السالم وعملية التنمية؟ 

س7/   كيف ميكن للمرأة اليمنية أن تسهم يف عملية بناء السالم؟ 

س8/  كيف ميكن أن تنهض عملية التنمية الشاملة يف اليمن؟

س9 /  برأيك ما هو الدور املطلوب من املرأة للنهوض بالتنمية؟ 

س10 / ماهي إسهاماتك يف مجال السالم والتنمية؟ 

س 11/ الشكُر لك على كل هذه املعلومات القيمة، هل هناك شيء تودُّين إضافته قبل نهاية 
املقابلة؟ 
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استبانة  مفتوحة  : لبحث  بعنوان
متكني املرأة اليمنية من اإلسهام يف عملية السالم والنهوض بالتنمية

بناء عملية  اإلسهام يف  اليمنية عن  املــرأة  تعيق  التي  الصعوبات  دراســة  إلى  البحث  يهدف 
السالم والنهوض بالتنمية، وكيفية معاجلتها ووضع احللول املناسبة لتخطيها. 

      التاريخ :       /       /2020م                      رقم االستمارة :  )          ( 

أوالَ : البيانات  الشخصية : 

العمر :  )      (        املستوى التعليمي : ثانوية )   (,دبلوم )    ( بكالوريوس )   ( ماجستير 
)   ( دكتوراه )      ( 

احلالة االجتماعية : )                (     مجال العمل :  موظفة إدارية )   ( تربوية )   ( ناشطه 
حقوقية )   (    مكان اإلقامة :  ................................................

اإلجابة السؤال م
اجملال  يف  اليمنية  املــرأة  حياة  يف  النزاعات  أثــرت  كيف  نظرك  لوجهة  وفقا 

االجتماعي؟  1

وفقا لوجهة نظرك هل هناك أسباب خاصة باملرأة ممكن أن متنعها من املشاركة 
بتفعيل عملية السالم والتنمية؟  2

برأيك كيف أثر الوضع الراهن يف حياة املرأة اليمنية يف مجال العمل؟ 3

باعتقادك ماهي أهم التحديات والعقبات التي تواجه املرأة اليمنية وتعيقها عن  
اإلسهام يف عملية السالم والنهوض بالتنمية يف اليمن؟ 4

كيف ترين نظرة اجملتمع حول إسهام املرأة يف عملية السالم؟ 5
كيف ميكن للمرأة اليمنية أن تسهم يف عملية بناء السالم؟ 6

السالم  عملية  يف  املــرأة  دور  تفعيل  يف  تسهم  أن  ممكن  التي  احللول  ماهي 
والنهوض بالتنمية؟ 7

برأيك هل هناك عالقة ما بني عملية السالم وعملية التنمية؟ 8
كيف ميكن أن تنهض عملية التنمية الشاملة يف اليمن؟ 9

برأيك ما هو الدور املطلوب من املرأة للنهوض بالتنمية؟ 10
هل لديك   إسهامات يف مجال السالم والتنمية؟ 11

الشكُر لك على كل هذه املعلومات القيمة، هل هناك شيء تودُّين إضافته؟ 12
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دور الكادر األكادميي يف تفعيل ثقافة التعايش اجملتمعي

جامعة صنعاء إمنوذًجا

ملخص :   

         متر اليمن بوضع استثنائي صعب، للخروج منه البد من التركيز على التعايش 
اجملتمعي وكيفية بناء اللحمة الوطنية، ويف هذا الصدد لوحظ وجود فجوة ما بني 
مع  تعاملهم  يف  األكادميية   الكوادر  ممارسات   وبعض  اجملتمعي  التعايش  ثقافة 
طالبهم أو زمالئهم يف بيئة العمل ، ونظًرا ألهمية دور الكادر األكادميي يف نشر 
ثقافة  التعايش اجملتمعي.  تناول البحث احلالي مفاهيم  ثقافة التعايش اجملتمعي 
يؤديها  التي  األدوار اخملتلفة   وناقش  األكادميي،  الكادر  لدى  بها  املرتبطة  والقيم 
 ، التعليمية  البيئة  يف  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  وتعميم  لتعميق  األكادميي  الكادر 
وكذا تطرق البحث إلى حتديد  العوائق التي تضعف من مستوى نشر هذه الثقافة 
ثقافة  نشر  لتفعيل  واحللول  املقترحات  من  مجموعة  استخالص  إلى  باإلضافة   ،

التعايش اجملتمعي من وجهة نظر الكادر األكادميي . 

املباشرة على عينة  املعمقة  املقابالت  ولتحقيق هذه األهداف استخدمت منهجية 
من الكادر األكادميي، لكليات مختلفة يف جامعة صنعاء ، ومن أهم نتائج البحث أن 
هناك ميلًا إيجابًيّا من عينة البحث إلى ثقافة التعايش اجملتمعي املبنية على احلوار 
والتفاهم وتقبل اآلخر واملساواة والعدالة والتسامح من أجل النهوض ببناء السالم 
االجتماعي.  وأوضحت نتائج  البحث أن هناك صعوباٍت  أَدّت إلى اضمحالل دور 
وثقافية  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  متعددة  ألسباب  تعود  اجلامعي  األستاذ 
اليمن منذ  بها  التي متر  االستثنائية  باحلالة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  وفنية  وإداريــة 
سنوات. وقد أوصى البحث بضرورة تعاون إدارة اجلامعة ومرافقها البحثية واخلدمية 
مع اجلهات الرسمية ذات العالقة ومنظمات اجملتمع املدني احمللي والدولي لدعم 
وتعزيز ثقافة تقبل  اآلخر  كلبنة  أساسية  للنهوض بعملية التعايش اجملتمعي ، كما 
أوصى بضرورة تنفيذ العديد من البرامج واألنشطة والفعاليات واملشاريع املوجهة 
ألعضاء هيئة التدريس؛ لتحسني أوضاعهم وصقل مهارتهم وتعزيز قدراتهم فيما 
يساعد على تطبيق معايير ثقافة  التعايش اجملتمعي، بحيث ينعكس ذلك بطريقة 

إيجابية على البيئة التعليمية  يف مختلف املستويات.

مصطلحات البحث : ثقافة التعايش – الكادر األكادميي - جامعة صنعاء
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املقدمة

       ثقافة التعايش اجملتمعي هي عملية تكيفية تعنى بتقبل االختالف وتعزيز 
التفاهم بني أفراد اجملتمع ، ويف هذا السياق ذكر )كنعان، 2009م( أن ثقافة التعايش 
والسالم تعني: وجود عقول تؤمن بدورها يف بناء مجتمع يتميز بالتناغم، واألمن، 
والتفاهم، وثقافة احلور واإلقناع، أي أن ثقافة التعايش والسالم هي أن نسعى حلل 
يف  اجلامعي  األستاذ  دور  يسوغ  ولذا  التفاوض؛  طرق  عن  واخلالفات  املشكالت 
التعريف والتوعية بأهمية ثقافة التعايش والسالم اجملتمعي كنهج سلوكيٍّ وأخالقي 
لدى الطالب، والبد لألستاذ اجلامعي أن يكون مدرًكا أهمية تلك السلوكيات وما 
ينتج عنه من آثار إيجابية أو سلبية على الطالب واجملتمع عموًما )مختار، 1993م(. 

يعدُّ ترابط أفراد اجملتمع ومستوى تعايشهم عامال أساًسا لتطوير اجملتمع والرقي 
به، وتعدُّ اجلامعة أهم مؤسسات اجملتمع  املسؤولة عن مخرجات املوارد البشرية، 
القادمة كونها رأس املال اجملتمعي تستحق  التنبيه إلى أن األجيال  وهنا البد من 
تفرضها  التي  التحديات  مواجهة  تتمكن من  لكي  ومدروًسا  تعليمّيًا مطوًرا  نظاًما 
املشكالت املعقدة واملتداخلة التي أفرزتها الصراعات احمللية واخلارجية التي أثرت 

يف اليمن. 

التنمية الشاملة  ومبا أن املؤسسات األكادميية تعدُّ الركيزة األساسية التي حتقق 
واملهارات  باملعارف  اخلريجني  وتزويد  تأهيل  طريق  عن  للمجتمعات  واملستدامة 
الالزمة لتمكينهم من العمل يف القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية واخلدمية، فإن 
التعايش اجملتمعي والتوعية بأشكاله اخملتلفة  بإمكانها أيضا غرس قيم ومفاهيم 
من أجل الوصول الى  السالم اجملتمعي ، وكذا تعدُّ املؤسسات اجلامعية الركيزة 
تأهيل  خالل  من  للمجتمعات  واملستدامة  الشاملة  التنمية  حتقيق  يف  األساسية 
وإكساب مهارات ومعارف واجتاهات وقيم ألعداد كبيرة من الشباب اخلرجني يف 
كل التخصصات العلمية واألدبية للعمل يف جميع القطاعات اإلنتاجية واالجتماعية. 
نظًرا لكون الشباب اجلامعيني ميثلون رأس املال اجملتمعي فكلما بذلت اجلامعات 
جهوًدا صادقة لتطوير مواردها البشرية زادت نسبة رأس املال الفكري يف اجملتمعات. 
ومن ثمَّ فان املؤسسات التعليمية يجب أن تعمل على غرس قيم التعايش اجملتمعي 
التعاون والتكافل  التدريس وترسيخ قواعد  املتمثلة بأعضاء هيئة  القدوة  بواسطة 
التسامح واحلوار واالحترام  العدالة والتنمية، وممارسة قيم  العنف وحتقيق  ونبذ 

بني جميع األطراف.
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مشكلة البحث  وأسئلته:

وفًقا ملؤشر السالم العاملي لعام 2020م الصادر عن معهد االقتصاد والسالم يف 
مدينة سدني االسترالية فإن اليمن هي األكثر تأثًرا بالعنف بالترتيب 159 بنقاط 
)3.411 ( من ضمن 163 دولة ) 2020 ( ، حيث اعتمد مؤشر السالم العاملي على 
مجموعة من املعايير، لقد وضح  تقرير) صحيفة فرانس  ،2019( أن اآلثار الناجتة 
عن الصراعات لم تعطل التنمية البشرية فحسب بل أدَّت إلى انهيار البنية التحتية 
لليمن  ومحو مكاسب 20 عاًما مضت. لقد أثرت األوضاع املضطربة بدرجة كبيرة 
يف البنية التحتية جلامعة صنعاء ويف  احلالة النفسية واجلسدية واملادية ملنتسبي 

اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

  لقد لوحظ أنَّ الكادر األكادميي هو األكثر تأثًرا بهذه األوضاع احلرجة الناجمة 
عن األوضاع الراهنة ، وأن دورهم فعال يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة من 
خالل إكساب الطالب املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم واملبادئ التي متكنهم 
من التكيف والتأقلم مع األوضاع الراهنة للمجتمع اليمني عن طريق ترسيخ مفاهيم 
األساس،  وركنه  اجملتمع  عماد  اجلامعي  الشباب  ويعدُّ  اجملتمعي.  التعايش  وقيم 
تنمية  من  يتجزأ  ال  جزء  فالشباب  التنموي.  النهوض  ومحور  املستقبل  قادة  فهم 
املتحدة  لذا جذبت األمم  الدولSadeqyar( 2007:(؛  اجملتمع واستقراره وتطوير 
انتباه العالم يف عام 1985م إلى الدور احليوي واملهم للشباب وأطلق على هذا العام 
 .)kura :2008( السنة الدولية للشباب من أجل التنمية والتعايش اجملتمعي للسالم"
وتكمن مشكلة البحث احلالي يف وجود فجوة بني ثقافة التعايش اجملتمعي وبعض 
طريق  عن  برزت  التي  واألكادميية  التعليمية  الكوادر  لبعض  السلوكية  املمارسات 
التعامل مع طالبهم أو زمالئهم يف بيئة العمل األكادميي؛ لذا يركز البحث احلالي 
األكادميي،  الكادر  لدى  التعايش اجملتمعي  ثقافة  الضوء على مفهوم  على تسليط 
ودور الكادر األكادميي يف ترسيخ هذه الثقافة لدى طالبهم بواسطة اإلجابة عن 

التساؤالت اآلتية:

ما طبيعة ثقافة التعايش اجملتمعي لدى الكادر األكادميي؟   -1

ما دور الكادر األكادميي يف تعميق وتعميم ثقافة التعايش اجملتمعي   -2
لدى طالبهم؟

ماهي عوائق نشر ثقافة التعايش اجملتمعي التي يواجهها الكادر   -3
األكادميي؟
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ماهي احللول املناسبة التي ميكن أن تعزز دور الكادر األكادميي يف   -4
نشر ثقافة التعايش اجملتمعي؟

أهداف البحث 

يهدف هذا البحث  إلى حتقيق األهداف اآلتية:

الكادر  لــدى  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  وقيم  مفهوم  طبيعة  معرفة   -1
األكادميي يف جامعة صنعاء.

معرفة دور الكادر األكادميي يف تعميق وتعميم مفاهيم ثقافة التعايش   -2
اجملتمعي لدى طالبهم. 

حتديد العوامل والعوائق التي تؤثر يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي   -3
لدى الكادر األكادميي بني طالبهم.

حتديد احللول واالستراتيجيات لتفعيل التعايش اجملتمعي وفًقا لوجهة   -4
نظر الكادر األكادميي. 

أهمية البحث

تتضح أهمية البحث يف النقاط اآلتية:

ندرة الدراسات التي تناولت قضايا السالم يف اليمن عموًما.  -1

تكمن أهمية هذا البحث يف استخدام الباحث طريقة املقابالت املعمقة   -2
املباشرة مع أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء.

3-  يعمل البحث على جذب أنظار اجلهات املعنية واخملتصني التربويني 
التعايش  ثقافة  بناء  برامج  تفعيل  نحو  اجلامعة  يف  واالجتماعيني 
يؤديه عضو  أن  الذي ميكن  املهم  والــدور  اجلامعات  داخل  اجملتمعي 
هيئة التدريس بنشر ثقافة التعايش وحتقيق األمن واالستقرار النفسي 

للطالب، لتحقيق التطور واالزدهار للمجتمع عموًما. 

أُجِري هذا البحث يف مرحلة مترُّ فيها اليمن بحالة استثنائية مليئة   -4
والتعايش  التسامح  ومبادي  قيم  فيها  وانحسرت  وصراعات  بأزمات 

اجملتمعي.



دور الكادر األكادميي يف تفعيل التعايش اجملتمعي

5757

االجتماعي  التكيف  مستوى  من  الرفع  على  البحث  هــذا  يساعد    -5
والنفسي ألعضاء هيئة التدريس والطالب.

6-  سيعمل البحث على اخلروج مبقترحات تناسب ظروف اليمن االستثنائية 
لتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس وذلك بنشر ثقافة التعايش اجملتمعي 

لدى طالبهم ومن ثمَّ يتحقق التوازن النفسي واجملتمعي.

منهجية البحث  وأدواته :

إلى  الوصول  أي  النوعي؛  الكيفي/  املنهج  أسلوب  احلالي  البحث  يتبع           
النتائج بطرق غير إحصائية أو كمية، واستخدم البحث أسلوب الدراسات امليدانية 
بتطبيق أداة املقابالت املعمقة املباشرة كطريقة مناسبة جلمع البيانات من أعضاء 
عينة البحث لتحقيق أهداف البحث وتسمى أيًضا باملقابلة املكثفة. وتعدُّ املقابالت 
وجود  يتطلب  وهذا  العينة،  وأفــراد  الباحث  بني  احلــوار  من  خاًصا  نوًعا  املعمقة 
التساؤالت مرتبة يف دليل املقابلة املعد مسبًقا لكي يتحقق االتصال الفعال. يدور 
احلوار يف املقابالت املعمقة حول قضية معينة أو موضوع معني مستخدًما ما يسمى 
كرة الثلج؛ أي التدرج يف التساؤالت للوصول إلى اإلجابات عن مشكلة البحث بشكل 
مناسب ) بيبر و ليفي، 2011(. اعتمدت املقابلة على احلور الفعال بني الباحثني 

وأفراد عينة البحث وقد ارتكزت املقابلة حول األربعة احملاور اآلتية:

احملور األول: معرفة طبيعة مفهوم وقيم ثقافة التعايش اجملتمعي لدى الكادر 
األكادميي.

احملور الثاني: معرفة دور الكادر األكادميي يف ترسيخ مفاهيم ثقافة التعايش 
اجملتمعي.

احملور الثالث:  حتديد العوامل والعوائق التي تؤثر يف نشر ثقافة التعايش 
اجملتمعي لدى الكادر األكادميي.

احملور الرابع: حتديد احللول واالستراتيجيات لتفعيل التعايش اجملتمعي وفًقا 
لوجهة نظر الكادر األكادميي.

انظر امللحق رقم ) دليل املقابلة (  
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مصطلحات البحث : 

ثقافة التعايش: 

       تعدُّ ثقافة التعايش أحد املعاير األساسية للنهوض بعملية السالم اجملتمعي ويف 
هذ السياق يشير مصطلح " ثقافة السالم " لدى اليونسكو إلى أنه مصطلح شامل 
يقوم على مرتكزات فكرية واستراتيجية عاملية تضم التاريخ الثقايف واالقتصادي 
واالستراتيجي للعالم، واألصول الفلسفية ذات املعاني األخالقية القيمية واملعرفية 
التعايش  الوعي البشري عامًة يف اجتاه  واجلغرافية والتاريخية للشعوب، وتطوير 
والتماسك  والتعاون  ومزاجه،  ثقافته  وقبول  اآلخــر  احترام  على  املبني  السلمي 
ف  الدولي)أبو الشيخ، 2009م( ، )خليفة ،هبة  و الزهراني ، ناصر،2020م(. يُعرَّ
مفهوم ثقافة التعايش والسالم االجتماعي بأنه: نشر احلرية والعادلة االجتماعية 
آرائهم  عن  التعبير  من  الشباب  متكن  وثقافة  الشباب،  بني  والتضامن  والتسامح 
وأفكارهم بقضايا اجملتمع ، وتضمن للشباب ممارسة حقوقهم باملشاركة يف تنمية 

اجملتمع.

التعريف اإلجرائي لثقافة التعايش اجملتمعي: عبارة عن مجموعة من القيم 
هيئة  عضو  يتبعها  التي  التعليمية  والوسائل  والطرق  السلوك  وأمنــاط  واملبادئ 
التدريس يف اجلامعة، بهدف إكساب الطالب املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم 
من أجل إحداث تغيٍر إيجابي لدى طالبه نحو اكتساب قيم وبناء التعايش اجملتمعي 

والتكيف النفسي واالجتماعي مع البيئة احمليطة بهم للوصول الى السالم. 

الكادر األكادميي: مجموعة من أعضاء هيئة التدريس يف جامعة صنعاء من 
مختلف التخصصات بدرجات علمية مختلفة.

جامعة صنعاء: تعدُّ أول جامعة يف اليمن أُنشئت عام 1970 م مقرها العاصمة 
اليمنية صنعاء وتضم أكثر من 124 تخصًصا يف العلوم اإلنسانية والعلمية.
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محددات البحث

محددات البحث احلالي  تنحصر يف اآلتي: 

احلد املوضوعي: ثقافة التعايش اجملتمعي املفهوم، والقيم، واملبادئ.    -1

احلد املكاني: جامعة صنعاء.  -2

احلد الزمني: ُطبِّق البحث يف الفصل الدراسي الثاني 0202م.  -3

بجامعة  األكادميي  الكادر  01مــن  على  البحث  ُطبِّق  الــبــشــري:  احلــد   -4
صنعاء.  
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اإلطار النظري

 ثقافة التعايش اجملتمعي والتعليم:

تعدُّ ثقافة التعايش اجملتمعي أحد معايير السالم وهي من املوضوعات املعاصرة 
وإحدى املصطلحات الغربية احلديثة التي تتداولها العديد من املنظمات واملؤسسات 
والتي لقيت اهتماًما واسًعا من قبل األمم املتحدة ومؤسساتها خاصة املنظمة الدولية 

للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(.

لقد أدَّت )اليونسكو( دوًرا مهًما يف تبني مفاهيم وقيم ثقافة التعايش والسالم 
الدورية انطالًقا من مبدأ )إذا كانت  ونشرها يف املؤمترات، والبرامج، واألنشطة 
احلروب تبدأ من عقول الناس فمن عقول الناس أيًضا يجب أن تبدأ عملية بناء 

التعايش اجملتمعي لتحقيق السالم( )اليونسكو ،1985م(. 

         وقد عرفت األمم املتحدة ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم على أنها مجموعة 
من القيم واملوقف، والتقاليد، وأمناط السلوك وأساليب احلياة التي جتسد مجموعة 
من املبادئ ، واحترام حقوق اإلنسان  ، وااللتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، 
فرد يف حرية  كلِّ  بحق  واالعتراف  واملــرأة،  للرجل  املتساوية  باحلقوق  واالعتراف 
التعبير، واحلصول على املعلومات، والتمسك مببادئ الدميقراطية واحلرية والعدالة 
والتفاهم بني  والتعددية وقبول االختالفات  والتضامن  والتسامح  للجميع  والتنمية 
األمم والفئات العرقية والدينية والثقافية وغيرها من الفئات ) اليونسيكو2001م(. 
عرف )كنعان ،2009م(ُعرفت ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم اصطالًحا بأنها: 
الرأي.  بدلًا من فرض  اآلخرين،  مع  التعامل  واإلقناع يف  واملناقشة  احلوار  ثقافة 
توفير  وإمنــا  فقط  والصراع  العنف  وقف  )ليس  بأنه:  السالم  نعرف  أن  وميكننا 
االحتياجات اإلنسانية األساسية من تعليم، وصحة، ومياه صحية... أي كل ما يجعل 
اإلجنليزية  اللغة  والسالم يف  التعايش  كلمة  وجاءت  كرمية(.  يعيش حياة  اإلنسان 
والود،  واحملبة،  والطمأنينة،  واألمــان،  الصلح،  تعنى  التي   )Peace( لكلمة  مرادف 

.)Elias,2001( وكلها تعبِّر عن السلم ونبذ التعصب والعنف

     لذلك نرى جلّيًا أن جميع األديان ومن ضمنها اإلسالم دعت إلى التعايش والسالم، 
َوَقبَاِئَل  ُشُعوًبا  َوَجَعلْنَاُكْم  وأنثى  َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقنَاُكْم  ِإنَّا  النَّاُس  أَيَُّها  )يَا  تعالى:  قال 
َ َعِليٌم َخِبيٌر( )اآلية -49 احلجرات(.  ِ أَتَْقاُكْم ِإنَّ اهللَّ ِلتََعاَرُفوا ِإنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَّ
اإلسالم يحارب التباغض، والكراهية، والعنصرية، واحلروب بني أفراد اجملتمعات 
البشرية قاطبة. لقد حثَّنا الدين اإلسالمي على اعتناق احملبة والتعايش والتسامح، 
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ومن  االيــة:8(.  )املائدة  للتقوى(  أقرب  )اعدلوا هو  تعالى:  قال  والعدالة  واملساواة 
اآليات القرآنية التي حتث على  التعايش والسالم ونبذ العنف وجتنب احلروب قوله 
تعالى: )َوإن َجنَُحوا ِللَسلِم َفاجنَح لََها َوتََوَكل َعلَى اهلِل ِإنَُه ُهَو الَسمِيُع الَعِليم( سورة 

األنفال، )اآلية 61(.

إذ ميثل غاية وهدًفا  التعايش اجملتمعي  لتحقيق  لذلك هناك حاجة ماسة        
بالفترة األخيرة لوحظ تعدد املشكالت االجتماعية بحيث  أنه  إنسانّيًا سامًيا. إال 
املثال  على سبيل   . والدولي  احمللي  الصعيد  على  القرارات  تؤّرق صانعي  صارت 
أصبحت قضايا الفقر واملرض والبيئة والتغيرات املناخية من املشكالت السائدة يف 
عصرنا  لكن تعدُّ مشكلة الصراعات هي األكثر بروًزا بسبب آثارها املباشرة  التي 
تؤدي إلى  طمس التعايش اجملتمعي وظهور أشكال  العنف اخملتلفة والتطرف التي 
تكلف اجملتمع الكثير من الضحايا وتدّمر البنية التحتية مما يؤدى إلى  استنزاف 

املوارد الطبيعية واملادية  للبلد )علي إسماعيل وآخرون، 2009م(.

          وترى األمم املتحدة )األمم املتحدة، 1999م( أن على اجملتمعات التعرف 
على ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم من خالل أربعة عشر مطلًبا لتحقيق التنمية 

املستدامة وهي كاآلتي :

العمل على حلِّ النزاعات والصراعات بالوسائل السلمية.  - 1

االلتزام مبيثاق األمم املتحدة وقوانينها.  - 2

3 -  تعزيز الدميوقراطية والتنمية وصون جميع حقوق اإلنسان واحلريات 
األساسية. 

وبناء  والتفاوض  احلــوار  مهارات  اكتساب  من  اجملتمع  أفــراد  متكني   - 4
توافق بني اآلراء.

تعزيز مشاركة املؤسسات بدميقراطية يف عملية التنمية.  - 5

القضاء على الفقر واألمية وتقليل الفوارق داخل اجملتمع.  - 6

العمل على حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة.  - 7

املرأة من خالل متكينها يف  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال   - 8
جميع مستويات صنع القرار.
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احترام حقوق الطفل كافة وتعزيزها وحمايتها.  - 9

10 -  حماية حرية تدفق املعلومات على جميع املستويات وتعزيز الوصول إليها.

زيادة الشفافية واملساءلة.  - 11

القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز.  - 12

تعزيز التفاهم والتسامح والتضامن بني احلضارات والشعوب والثقافات   - 13
مع االهتمام بوجه خاص باألقليات والبينية واللغوية.

تعيش يف  التي  فيها  الشعوب حقوقها، مبا  إعطاء جميع  العمل على   - 14
ظل السيطرة االستعمارية أو غيرها من أشكال السيطرة األجنبية أو 
االحتالل األجنبي وفًقا حلق  تقرير املصير املكفول يف ميثاق األمم 

املتحدة واملتمثل بالعهود واإلعالنات والقرارات الصادرة عنه.

باإلضافة إلى ما سبق من املتطلبات التي ذكرتها األمم املتحدة  لتحقيق  التعايش  
اجملتمعي والسالم وصولًا إلى التنمية اجملتمعية, يؤكد البحث أهمية  التعليم فهو يعدُّ 
حجر الزاوية للتعريف بثقافة التعايش اجملتمعي ونشرها  للنهوض بعملية السالم 
اإلنسان   لبناء  النواة  احلقيقية  الصحيحة هي  بأساليبها   والتعليم  التربية  إن    .
واحلضارة؛ لذلك البد من تسليط الضوء على األساليب  التربوية اإليجابية وبناء 
إن  القول  ميكننا  اخملتلفة.  اجملتمع  مبرافق  النهوض  يخدم  مبا  التعليم   وتطوير 
التربية والتعليم  متثل السهم والقوس يف مجابهة كل أشكال الصراعات والنزاعات  
)اليونسكو 1995م(. ويف السياق نفسه يشير )حسن، محمد صديق،2001م( إلى أن 
عملية نقل ثقافة التعايش اجملتمعي  تقتضي التركيز على املواقف التعليمية التي 
تتبناها الكوادر التربوية لتشجيع املتعلمني على  املشاركة يف تشكيل السلوك التعليمي، 
حتى ميكنهم التفاعل مع هذه املواقف. باإلضافة إلى ذلك يتضمن اكتساب ثقافة 
التعايش اجملتمعي جوانب معرفية تتعلق باملفاهيم واحلقائق واجلوانب الوجدانية، 
وضرورة إخراج األفراد من ممارسة العنف املباشر وغير املباشر، وإبداله مبهارات 

إيجابية  تتعلق بالسلوك  التعايشي والتسامح يف احلياة اليومية.

ويف هذا السياق وضحت نتائج بحث مرمي األنصاري أن ثقافة التعايش اجملتمعي 
الدراسية  املناهج  تتضمنها  التي  املسارات  بها عن طريق  النهوض  والسالم ميكن 

وهي:
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املسار األول: معاجلة عالقة املتعلم بأسرته ومجتمعه من منطلق التفاهم والتعاون 
وبناء العالقات اإليجابية.

املسار الثاني: إثراء ثقافة املتعلم بصور التعاون الدولي وأشكاله اخملتلفة ومنظماته 
املتعددة والتي تؤدي دوًرا أساًسا يف إقرار السلم الدولي وتنمية روح اإلخاء اإلنساني.

السلوك  وأمنــاط  واالجتاهات،  القيم  من  مجموعة  املتعلم  إكساب  الثالث:  املــســار 
والتي من أهمها الوالء الوطني واالعتزاز وحمايته والدفاع عنه والتكافل والتضامن 

واالعتماد على النفس، وتنمية الشعور باإلخاء اإلنساني.

املسار الرابع: احملافظة على البيئة بكل مكوناتها والعمل على تنميتها.

املسار اخلامس: تأكيد املفاهيم واحلقائق التي تسهم يف استقرار النظام السياسي 
واالجتماعي للدولة و تساعد على االستخدام األنسب ملوارد الدولة مبا يفي بحاجات 
األفراد واجملتمع، ومبا يحقق التوازن بني قطاعات اجملتمع وفئاته، ويرسى دعائم 

التعايش اجملتمعي والسالم )حسن، محمد صديق،2001م(.

أن جتعل  املؤسسية  السياسة  وتوجهات  والتعلم  التعليم  وينبغي ألساليب          
ومكتسبات  يومية  والدميقراطية  ممارسة  اإلنسان  والسالم وحقوق  التعايش  من 
معرفية يف آٍن واحد. وفيما يتعلق بأساليب التعليم، ينبغي تشجيع استخدام أساليب 
النشاط والعمل اجلماعي، ومناقشة املسائل األخالقية، والتعلم الذاتي. أما بالنسبة 
واملشاركة  لــإلدارة  فعالة  طرائق  إتباع  ينبغي  فأنه  املؤسسية،  السياسة  لتوجهات 
املعلمون  فيها  يسهم  املدرسة  مستوى  على  دميقراطية  إدارة  تطبيق  على  تشجع 
والطلبة واآلباء واجملتمع احمللي يف مجموعة )احلنشلي، 2012م(. من هنا نستطيع 
القول إن األجيال القادمة البد من إعطائها فرصة التعامل مع أمناٍط تربوية مختلفة 
جذرًيا عما هو قائم اآلن حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي تفرضها املشكالت 
املعقدة واملتداخلة. إن الناس يحتاجون إلى املعارف واملهارات والوعى من أجل خلق 
شاملة  عملية  اجملتمعي  التعايش  تربية  تعدُّ  عليه.  واحلفاظ  اجملتمعي   التعايش 
واالقتصادية،  االجتماعية  العدالة  أجل  من  التعليم  على  تشتمل  بحيث  وتشاركية 
الناقد والتفكير  التفكير  البيئة، وتشجيع  واملساواة بني اجلنسني، واحملافظة على 
االبتكاري وحل املشكالت والتعاون وخلق األفعال التكيفية مع مختلف فئات اجملتمع.

ح أهمية االلتزام بتعزيز ثقافة التعايش     وكذا فأن UNESCO ,1991 وضَّ
اجملتمعي والسالم عن طريق توسيع نطاق مفهوم نوعية التعليم باستخدام طرٍق 

مختلفة هي:
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1-  تنفيد مشاريع  يف مجال التعايش اجملتمعي والسالم  

2-  إجراء  الدارسات والبحوث. 

3 -  زيادة الوعي اجملتمعي.

جامعة صنعاء

        نشأت جامعة صنعاء تزامًنا مع جامعة عدن خالل العام اجلامعي 1970ــــــــ1971م 
حيث تعدُّ أول جامعة يف اليمن، تضم حالّيًا  أكثر من 124 تخصًصا وشعبة علمية 
يدرس فيها ما ال يقل عن ثمانني ألف طالب وطالبة. مهمتها األساسية تأهيل وتدريب 
الكوادر لتسهم يف عملية التنمية مبختلف اجملاالت. مع بداية العام 2005ـــــ2006م 
التوسع  لتلبية متطلبات اجملتمع، عن طريق   شهدت جامعة صنعاء تطوًرا ملحوًظا 
األكادميية واخلدمية  املراكز  إنشاء عدد من  إلى  جانب  والتخصصات  الكليات  يف 
يف  الفرعية  الكليات  من  العديد  أنشئت  فقد  اجلامعة  دور  وألهمية  التخصصية. 
محافظات عديدة حيث أصبح بعضها جامعات مستقلة. تتكون من عشرين كلية اثنتي 
كليات فرعية. وكذلك فأن اجلامعة  الرئيس بصنعاء وثماني  املركز  عشرة منها يف 
ال متنح شهادة البكالوريوس فقط بل انطلقت يف مطلع الثمانينيات مبنح الشهادات 
والدكتوراه  املاجستير  درجة  منحت  ثم  العليا  الدبلومات  من  ابتداء  العليا  اجلامعية 
يف العديد من التخصصات من معظم الكليات )ويكليبيديا، 2020م( . رغم ما مترُّ 
البنية  وتدهور  املتوفرة  اخلدمات  بضعف  متعلقة  وعوائق  أزمــات  من  اجلامعة  به 
التحتية وضعف املوارد املالية. يف مطلع سنة 2020 م سهل مجلس اجلامعة إجراءات 
الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه يف جميع التخصصات حتى يتمكن الطالب من 

استكمال دراساتهم العليا بسبب صعوبة استكمال دراساتهم يف خارج الوطن. 

الكادر األكادميي يف اجلامعات ونشر ثقافة السالم :

تنتشر  طريقها  فعن  اجملتمع  وتطوير  تنمية  يف  أساًسا  دوًرا  اجلامعات  تــؤدي 
املعارف واملهارات وانتقال اخلبرات ،التراث والثقافات. وكذا تؤهل الطالب التأهيل 
التكيف  على  وتساعدهم  املكتسبة  مهاراتهم    من ممارسة  ميكنهم  الذي  الفعال 
محورّيًا  دوًرا  تؤدي  اجلامعات  أن  اليونسكو  ترى  2005م(.  )علي،  مجتمعاتهم  يف 
التي  الهدامة  السلبية  لألفكار  والتصدي  الشباب  بني  اإليجابي  الفكر  تعزيز  يف 
تعصف يف أذهان الشباب )UNESCO,1991(. فأساتذة اجلامعات لديهم املعارف، 
واملهارات، واخلبرات، والقيم، واالجتاهات، والسلوكيات التي تؤثر يف طالبهم إما 

إيجاًبا أو سلًبا.
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لكي  املهمة  السمات  من  العديد  التدريس  هيئة  عضو  تتوفر يف  أن  يجب  لذا   
يتمكن من إكساب مفاهيم السالم عملّيًا لطالبه وهي كاآلتي   كما وضحها )علي، 

2005م(: 

السمات الشخصية: أن يتميز املعلم باملرونة يف التعامل و يكون لديه التفكير   -1
الناقد والثقة بالنفس، ويتقبل األخرين على اختالفهم ويتأنى يف إصدار األحكام، 

وميتلك مهارات االتصال والتواصل الفعال والقدرة على الشرح والتحليل.

الكفايات املهنية: ميتلك القدرة على مساعدة طالبه يف إجناز املهمات املنوطة   -2
بهم، ويحذرهم من اخملاطر ويدافع عنهم ويدرك مشاعرهم ويشجعهم على 
ويتقبل  لهم  وينصت  التفكيرية،  املواقف  يف  ويشاركهم  االجتماعي،  التعاون 

مقترحاتهم وآرائهم.

اخلبرات املوقفية: يجب أن يتحلى املعلم باملعرفة الكافية يف مجال تخصصه   3-
وأن تكون لديه القدرة على تقبل االستجابات اخملتلفة من الطالب وإن كانت 
غير مألوفة، وأن تكون لديه القدرة على استخدام املهارات الفعلية يف العملية 

التعليمية، وتقييم العمل اليومي واألسبوعي و الوحدات التعليمية وفعاليتها.

التي  واخلــبــرات  باملعلومات  ا  ملّمً املــدرس  يكون  أن  وهــي  العلمية:  الــكــفــاءة   -4
يحتاجها الطالب ويقدمها بالطريقة الصحيحة واملمتعة.

الكفاءة التربوية: وهي أن يكون املعلم عارًفا بالطرق التربوية املناسبة للتعامل   -5
مع الطالب وتقدمي املعلومات التربوية للطالب بفعاليَّة. 

الكفاءة االتصالية: وهي أن يكون املعلم قادًرا على استخدام الطرق املناسبة   -6
واملتنوعة إليصال املعلومات بالوجه السليم.

اجملتمعي  التعايش  ثقافة  لنشر  جهودهم  يف  األكادميي  الكادر  سمات  تتجلى 
)على،  يلي  مبا  قيامهم  طريق  عن  لطالبهم  الصحيحة  املفاهيم  وتعزيز  والسالم 

2017م(:

تعزيز روح التعاون واملساواة واستخدام أساليب احلوار القائم على حرية الرأي   - 1
بني األستاذ والطالب. 

وضع الطالب يف مواقف تعليمية تفاعلية لكي يدرك أهمية االنتماء لوطنه.   - 2
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ربط الطالب بفكرة أن اجملتمعات اإلنسانية كلها جاءت من نسل واحد، وهو   - 3
آدم عليه السالم، وأن الديانات السماوية جميعها تدعو إلى  تكرمي اإلنسان 

مهما كان جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه.

ألوانهم  اختلفت  مهما  البشر  جلميع  ملٌك  األرض  أن  بفكرة  الطالب  ربــط   - 4
ومعتقداتهم أو أديانهم.

تعريف الطالب مبيثاق األمم املتحدة )األهداف، واملبادئ، والقيم (  - 5

تسليط الضوء على بعض النجاحات التي حتققت يف مجال التعاون الدولي "   - 6 
الصحة، والعلوم، والتعليم، واالقتصاد".

إبراز أهمية وسائل االتصال واملعاهدات التجارية والتشريعية االقتصادية يف   - 7
إقامة عالقة قوية بني الدول.

يتعرض الشاب اجلامعي للعديد من اخملاطر وأكثرها خطورة تبني األفكار الهدامة 
نظًرا ملا مترُّ به اجملتمعات من تغيرات على جميع املستويات االقتصادية، والسياسية، 
للقنوات املفتوحة ووسائل  التأثيرات السلبية  إلى  واالجتماعية والثقافية، باإلضافة 
والسالم  التعايش  وقيم  األخالقية  القيم  يف  سلبّيًا  تؤثر  التي  االجتماعي  التواصل 
أن  األكادميي  للكادر  ينبغي  اخملاطر  هذه  ولتفادي  الوطنية،  الهوية  إلى  والنتماء 
ينشر ثقافة التعايش اجملتمعي وينمي قيمه  لدى الشباب اجلامعي )هاشم، أحمد 
مرعي، 2018م( وأن يهتموا أكثر بتوجيه الشباب اجلامعي نحو تعزيز ثقافة التعايش 
اجملتمعي واألمن الفكري يف جميع كليات ومراكز اجلامعات ألن هذه الثقافة  تغرس 
الفكر املعتدل الوسطي  يف نفوس الشباب وهذا يؤدي يف نهاية املطاف إلى التجديد 
الفكري والتعايش بني أفراد اجملتمع وليعلم القادة األكادمييون واخملتصون باجلامعات 
أن األهداف األكادميية ال ميكن أن تتحقق مبستوى عاٍل إال يف بيئة يسودها احلب 

واأللفة والتسامح بني جميع أفراد احلرم اجلامعي ) أبو حمام، 2017م(. 

وتعدُّ اجلامعة إحدى املؤسسات الفاعلة يف اجملتمع على املستويني التعليمي 
للقادة  أن  كما  والثقافة،  الوعي  تنمية  أدوات  واالجتماعي ألنها متتلك  والتربوي 
االجتماعيني دوًرا مهًما يف تعزيز الهوية الوطنية وحتقيق االعتدال الفكري لدى 
الشباب اجلامعي. تعدُّ اخلدمة االجتماعية إحدى أهم املهن الفاعلة واملؤثرة يف 
احتياجاتهم  إشباع  يف  مساعدتهم  تستهدف  والتي  اجلامعة  داخل  الشباب  فئة 
الوقائية والعالجية  البرامج  يواجهونها من خالل مجموعة  التي  وحل املشكالت 

والتنموية )هاشم، 2018م(.
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الدراسات السابقة 

      تنوعت الدراسات التي تناولت مواضيع التعايش اجملتمعي والسالم والقيم 
املرتبطة بها ومنها بعض الدراسات اآلتية:

دراسة الصانع، محمد إبراهيم 2011م: بعنوان )دور األستاذ اجلامعي يف تعميق   -1
وتعميم مفاهيم وثقافة السلم والتفاهم الدولي(: 

اجلامعي  األستاذ  دور  لدعم  مناسبة  مقترحات  بلورة  إلى  الدراسة  هدفت       
يف بناء ونشر ثقافة التعايش املؤدية إلى السالم واحترام حقوق اإلنسان والتبادل 
استخدم  الهدف  هذا  ولتحقيق  مجتمعاتهم،  اختالف  على  اآلخرين  مع  الثقايف 
الباحث املنهجية الكيفية بتطبيق أداة املقابلة على عينة من أعضاء هيئة التدريس 
بكلية العلوم التربوية جامعة جرش باألردن. و أظهرت الدراسة تنوع األدوار التي 
ميكن أن يؤديها األستاذ اجلامعي لنشر ثقافة التعايش والسالم لدى طالبه  فهو 
الدراسية  باملقررات  املتعلقة  األنشطة  يف  ويشارك  واإلداري  التعليمي  دوره  يؤدي 
الدراسة  ولذلك أوصت  والترفيهية.  واالجتماعية  والرياضية،  الثقافية،  ،األنشطة 
وتشجعهم  األكادميي  الكادر  تستهدف  التي  التدريبية  البرامج  من  العديد  بتقدمي 
على املشاركة يف املؤمترات والندوات التي تقام باالشتراك مع جامعات أخرى لصقل 
مهارتهم وتعزيز قدراتهم وحتسني أدائهم ولترسيخ مفاهيم وقيم التعايش والسالم 

والتعاون مع اجملتمعات األخرى.

دراسة االشني، محمد عبد احلميد وعزت عبد اجلواد، مروة 2012م: بعنوان   -2
ضوء  يف  اجلامعي  بالتعليم  السالم  أجــل  من  التربية  ثقافة  تضمني  )آليات 

متطلبات التربية الدولية(.

   هدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة التربية الدولية من أجل التعايش والسالم 
آليات  تقدمي  إلى  وكذا هدفت  اجلامعات،  نشرها يف  تساعد على  التي  والعوامل 
لتضمني ثقافة السالم اجملتمعي بتفعيل مبدأ التعايش عن طريق البرامج الدراسية 
واالحتادات الطالبية وبرامج التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس، ولتحقيق هذه 
األهداف اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وطبقت الدراسة على عينة من 
أعضاء هيئة التدريس وطالب السنة النهائية باجلامعة.  أهم نتائج الدراسة أنها 
كشفت ضعف مستويات حتقيق متطلبات التربية الدولية لتفعيل التعايش من أجل 
الوصول إلى السالم باجلامعات املصرية وأيًضا ضعف البرامج واملقررات الدراسية  
يف اجلامعة التي تعنى مبفاهيم وقيم ومعايير التعايش والسالم .أوصت الدراسة 
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أساسية:  محاور  ثالثة  بواسطة  اجملتمعي  والتعايش  السالم  ثقافة  نشر  بضرورة 
البرامج الدراسية، واالحتادات الطالبية، والتنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس.

دراسة احلنشلي، إبراهيم محمد 2012 :  بعنوان )دور التعليم الثانوي يف تنمية   -3
بعض  اليمنية يف ضوء  باجلمهورية  الثانوية  املرحلة  لدى طالب  السالم  قيم 

املتغيرات العاملية املعاصرة.(

      هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور التعليم الثانوي يف تنمية قيم التعايش 
اجملتمعي  السالم  بهدف حتقيق  الوطني  والوالء  اآلخر  وتقبل  والتعاون  والتسامح 
لدى طالب وطالبات الثانوية باجلمهورية اليمنية، ولتحقيق  هذه األهداف استخدم 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي الكمي بتطبيق أداة االستبانة التي وزعت على عينة 
بلغت )800( طالب وطالبة ثم حتليل محتوي املناهج ، أظهرت نتائج الدراسة توفر 
مفاهيم وقيم معينة من قيم السالم يف املقررات الدراسية، وكذا أظهرت أن هناك 
أعدَّ  امليدانية  الدراسة  على  بناء  الدراسية،  املقررات  تتضمنها  لم  وقيًما  مفاهيم 
الباحثان تصوًرا مقترًحا لترسيخ مفاهيم وقيم التعايش والتسامح والتعاون وغيرها 
من قيم السالم اجملتمعي. هذا املقترح  يتكون من ثالثة محاور: املعلم، واملقررات 

الدراسية، واملدرسة.

أسس  إرســاء  يف  اجلامعات  دور  بعنوان)   :2013 جونسون  تيرنز  اني  دراســة   -4
السالم : رؤى حول الصراعات وعملية التنمية يف كينيا (.

البحث حول طبيعة الصراعات يف  آراء عينة  إلى معرفة  الدراسة         هدفت 
كينيا، وحتديد الظروف املناسبة  لتنمية اجملتمع تنمية شاملة، وأكدت أهمية دور 
اجلامعات يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم وتقبل اآلخر بني طالبها من 
الكيني.  للمجتمع  واالزدهــار  املستدامة  التنمية  و  واالستقرار  األمن  حتقيق  أجل 
لتحقيق تلك األهداف استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي الستطالع آراء 
أن  الدراسة  نتائج  والتنمية. أظهرت  التعايش اجملتمعي  واملعنيني بقضايا  اخلبراء 
هناك عالقة قوية بني بناء التنمية واستقرار البالد وبني إدراك جميع أفراد اجملتمع 
)أطفال، وشباب، وشيوخ( ألهمية التعايش من أجل  السالم وتطبيق مبادئه، لقد 
العالي  يف نشر مفاهيم وقيم  التعليم  الدراسة أهمية إسهام مؤسسات  أوضحت 
التعايش و السالم، وأبرزت أهمية دور اجلهات املعنية التعليمية يف وضع اخلطط 
واالستراتيجيات لنشر ثقافة التعايش اجملتمعي  وقيم السالم األخرى عن طريق 
عملية التعليم والتعلم وكذا األنشطة اجلامعية اخملتلفة، والبرامج الدراسية والبحوث 

العلمية واألنشطة املوجهة خلدمة اجملتمع.
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ثقافة  نشر  املعلم يف  )دور  بعنوان    :2015، بن سعد  ،علي  القحطاني  دراسة   -5
السالم لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض(.

التعايش  ثقافة  نشر  يف  املعلم  دور  على  التعرف  ــى   إل الــدراســة  هدفت        
ولتحقيق  الرياض.  مدينة  الثانوية يف  املــدارس  لدى طالب  اإليجابي  السالم   و 
املوجهة  االستبانة  وأداة  املسحي   الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  الهدف  ذلك 
للمعلمني وللطالب، أظهرت الدراسة نتيجتني مهمتني األولى أن املعلم يقوم بدرجة 
نظر  وجهة  من  الطالب  بني  السالم  و  والتسامح  التعايش  ثقافة  بنشر  متوسطة 
الطالب وبدرجة كبيرة من وجهة نظر املعلمني أنفسهم وهذا الدور يشجع الطالب 
على تقبل نصائح أهل اخلبرة والصالح، وحثهم على احترام كبار السن، والنتيجة 
األخرى أن املعلم يقوم بدوره نحو نشر ثقافة احلوار بني الطالب من وجهة نظر 
الطالب بدرجة متوسطة ، وبدرجة كبيرة من وجهة نظر املعملني  وهذا الدور يحث 
الطالب على عدم مقاطعة الطرف اآلخر يف أثناء احلوار، والتأكيد على احترامهم 
وتقديرهم للطرف اآلخر يف أثناء احلوار. بناء على هذه النتائج أوصت الدراسة 
بتقدمي دورات تدربيه للمعلم حول كيفية إدارة حلقات النقاش وإشراك الطالب  يف 
حل املشكالت املدرسية. وكذا أوصت بأجراء املزيد من الدراسات حول دور املعلم 
يف نشر ثقافة  التعايش وتقبل اآلخر بواسطة احلوار لبناء السالم اجملتمعي بني 

الطالب يف مراحل دراسية أخرى.

لتفعيل جهود اجلامعات  بعنوان )صياغة مقترح   :2017 أميرة  دراسة خيري،   -6
املصرية يف نشر ثقافة السالم لدى طالبها: جامعة قناة السويس منوذجا

      هدفت هذه الدراسة إلى  تقدمي بعض املقترحات لتفعيل جهود اجلامعات 
ذلك  ولتحقيق  طالبها،  بني  اجملتمعي  والسالم  التعايش  ثقافة  نشر  يف  املصرية 
استخدمت الباحثة أسلوب البحث الوصفي التحليلي باستخدام دراسة احلالة يف 
جامعة قناة السويس لنشر ثقافة لتعايش اجملتمعي. أسفرت الدراسة امليدانية على 
اهتمام جميع الكليات باجلامعة بحل مشكالت البيئة ونشر ثقافة التعايش اجملتمعي 
وتنمية الوعي الثقايف لدى طالبها، أكدت الدراسة أن اجلهود املبذولة حتتاج إلى 
دعم وتعزيز من قبل قيادة اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس وقطاع الدارسات العليا 

والبحوث وقطاع خدمة اجملتمع وتنمية البيئة.

دراسة هاشم، أحمد مرعى، 2018م: بعنوان )دور التنظيمات اجلامعية يف تنمية   -7
تنظيم  طريقة  منظور  من  "دراســة  اجلامعي  للشباب  االجتماعي  السالم  قيم 

اجملتمع(



دور الكادر األكادميي يف تفعيل التعايش اجملتمعي

7070

       هدفت الدراسة إلى  حتديد دور التنظيمات اجلامعية يف تنمية قيم التعايش 
االجتماعي  للنهوض بعمليات السالم لدى الشباب اجلامعي. لتحقيق هذه األهداف 
استخدم الباحث املنهج الكيفي والكمي مًعا. أظهرت النتائج ارتفاع مستوى إدراك 
الشباب اجلامعي ملفهوم السالم االجتماعي والتعايش ، وارتفاع إسهامات التنظيمات 
الشباب  لدى  والتسامح  االنتماء  تنمية  و  املشترك  العمل  قيم  تنمية  يف  اجلامعية 
اجلامعي. وأظهرت الدراسة أن دور إدارة  اجلامعة واالحتادات الطالبية وأجهزة 
رعاية الشباب اجلامعي واالختصاصيني واالجتماعيني بها يعدُّ أحد مصادر عوائق 
بناء التعايش اجملتمعي، أوصت الدراسة بالتخلص من هذه العوائق  التي تؤثر يف 

دور التنظيمات اجلامعية يف تعزيز التعايش االجتماعي.  

مقترح  )تصور  بعنوان  2018م:   الصمد،  عبد  املنعم  ،عبد  العريقي  دراســة   -8
)9-7( يف  االجتماعية  الدراسات  مناهج  التسامح يف  وقيم  مفاهيم  لتضمني 

اجلمهورية الى منية(.

مناهج  يف  املتضمنة  التسامح  وقيم  مفاهيم  على  التعرف  الــدراســة  هــدف 
الدراسات االجتماعية للصفوف )9-7(، والتعرف على مفاهيم وقيم التسامح 
التي ينبغي أن تتضمنها مناهج الدراسات االجتماعية للصفوف )9-7( وعمل 
تصور ملقترح لتضمني مفاهيم وقيم التسامح يف مناهج الدراسات االجتماعية 
للصفوف )9-7(، استخدم الباحث املنهج الوصفي و حتليل احملتوي للمناهج 
األساسي  التعليم  مراحل  مناهج  قصور  الدراسة  نتائج  وأظهرت  الدراسية. 
قيم  تغرس  ال  ألنها  والثقافية  والفكرية،  والدينية،  االجتماعية،  اجملــاالت  يف 
وضمنية.   عشوائية  وبطريقة  جــًدا  قليلة  حــاالت  ماعدا  التسامح  ومفاهيم 
اقترحت الدراسة تصوًرا عاًما لتضمني قيم التسامح والتعايش االجتماعي يف 
مناهج الدراسات االجتماعية للصفوف )9-7( من مرحلة التعليم األساسي يف 

اجلمهورية اليمنية.

دراسة شرعبى وداد و فرج ،علياء ، 2019م : بعنوان) ثقافة السالم يف اجلامعات   -9
السعودية :جامعة األمير سطام بن عبد العزيز منوذجا(

عن  باجلامعة  التدريس  هيئة  أعــضــاء  آراء  معرفة  إلــى  البحث  هــدف           
يجب  التي  السالم  ثقافة  مجاالت  وحتديد  السالم،  ثقافة  تعزيز  يف  اململكة  دور 
للجامعة  للمقومات األساسية  ثم وضع مقترحات  الطالب اجلامعي  لدى  تعزيزها 
التعايش و السالم، لتحقيق هذه األهداف استخدم  التي متكنها من تعزيز ثقافة 
الباحثان املنهج االنثروبولوجي واستمارة املالحظة ، وصمما دليل العمل امليداني، 



دور الكادر األكادميي يف تفعيل التعايش اجملتمعي

7171

وأكد البحث أهمية  حتديد املرتكزات واملتطلبات واآلليات املقترحة لتفعيل ثقافة 
االجتماعي يف  السالم  ثقافة  لتعزيز  البناء   واحلــوار  اجملتمعي  والتعايش  السالم 

اجلامعات السعودية.

10- دراسة املعلوف، لينا و سماروا، يوسف و الزبون ،محمد 2019م: بعنوان) دور 
اجلامعات األردنية يف نشر مفاهيم السالم والتسامح لدى طلبتها(.

هدف الدراسة التعرف على دور اجلامعات األردنية يف نشر مفاهيم التعايش 
والتسامح والسالم  لدى طلبتها. ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت أداة االستبانة 
التي وزعت على الطالب والطالبات يف كلية الدراسات العليا. وقد توصل الباحثون 
يف  األردنية  اجلامعات  دور  أن  اإلحصائية  بالتحاليل  القيام  بعد  نتيجة  أهم  إلى 
كان  لدى طالبها  اآلخرين  آراء  وتقبل  والتعايش  والتسامح   السالم  مفاهيم  نشر 
ايجابًيا جًدا. بناء على نتائج الدراسة أوصى الباحثون بعقد املزيد من املؤمترات يف 
اجلامعة حول السالم والتسامح وتقبل اآلخرين ودعوة قطاعات اجملتمع اخملتلفة 
الدراسات  من  املزيد  بأجراء  الباحثون  أوصــى  وكــذا  فيها.  واملشاركة  لالنضمام 
واألبحاث العلمية ملعاجلة الظواهر الدخيلة على ثقافة األردن كالتعصب واالنغالق 
العقلي، وقلة املشاركة يف األعمال التطوعية، أخيًرا أكدَّ الباحثون أن الثقافة العربية 
واإلسالمية ثقافة تسامح وتعايش ، وال يوجد فيها أي عائق مينع التعايش واالعتراف 

باآلخر وإن للبشر كافة حقوًقا متساوية وعادلة. 

11- دراسة خليفة ،هبة أحمد و الزهراني ، ناصر عوض 2020:بعنوان) إسهامات 
اجلامعات يف نشر ثقافة السالم االجتماعي بني الشباب ( – دراسة مطبقة 

على أم القرى- اململكة العربية السعودية.

هدف الدراسة التعرف على إسهامات اجلامعات يف نشر ثقافة السالم االجتماعي 
بني الشباب السعودي و دراسة قيم التسامح والعدالة واحلرية، باإلضافة إلى ذلك 
تواجهها  التي  اجملتمعي  والتعايش  السالم  ثقافة  نشر  عوائق  حتديد  إلى  هدفت 
اجلامعات السعودية. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة 
االستبانة التي وزعت على العاملني والطالب بجامعة أم القرى، أظهرت الدراسة 
أن إسهامات اجلامعة لنشر ثقافة السالم والتسامح واحلرية بني الشباب لتعزيز 
العدالة  نشر  يف  اجلامعة  إسهامات  بينما  متوسطة  كانت  االجتماعي  التعايش 
الشباب،  كانت ضعيفة بني  والتسامح االجتماعي  والتعايش  السالم  ثقافة  وتعزيز 
أخيرا اقترحت الدراسة تصوًرا لتفعيل إسهامات اجلامعات يف نشر ثقافة السالم 

االجتماعي لتحقيق التعايش بني الشباب السعودي على وفق رؤية 2030م.
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ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة احلالية منها

والسالم  التعايش  بقضايا  العالقة  ذات  السابقة  للدراسات  االستعراض  بعد 
االجتماعي ومفاهيمه وقيمه ومبادئه نالحظ أن جميع الدراسات اتفقت على أهمية 
اجملتمعي  التعايش  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعات  وخاصة  التعليمية  املؤسسات  دور 
اإلنسان،  وحقوق  واألمــن،  العنف،  ونبذ   ، والتسامح  التعاون  و  احلوار  مثل  وقيمه 
 ، اجملتمع  داخل  السالم  بناء  إلى  املؤدية  القيم  من  وغيرها  االجتماعية  والعدالة 
ركزت الدراسات على الدور اجلوهري للمعلم والكوادر األكادميية يف إحداث تعديل 
يف اجتاهات وسلوك الطالب نحو قضايا التعايش اجملتمعي والسالم وتعزيز األمن 
واالعتدال الفكري الذي يؤدي يف النهاية الى  السالم والتكيف االجتماعي واألمان 
النفسي واجملتمعي محقًقا تنمية بشرية وصولًا للهدف األكبر وهي التنمية الشاملة 

واملستدامة، وبهذا تلتقي الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف موضوعها.

واستفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة التي أثرت املعلومات النظرية 
ودعمت مشكلة بحث الدراسة احلالية. ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة 
هو استخدام املقابالت املعمقة املباشرة مع الكادر األكادميي  لكونها من الدراسات 
العربية التي هدفت ملعرفة أدوار الكادر األكادميي يف اجلامعات اليمنية يف نشر 
مفاهيم وقيمة التعايش و السالم والعوامل والعوائق التي تؤثر يف نشر هذه املفاهيم 

والوصول إلى  مقترح لتفعيل أدورهم نحو بناء السالم اجملتمعي.

حتليل نتائج املقابالت ومناقشتها

اعتماًدا على اإلطار النظري للبحث ونتائج الدراسات السابقة و نتائج البحث 
املتصلة  وقيمه  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  وتعميق  تعميم  إلى  تهدف  التي  احلالي  
بها كالتسامح واحلوار والتعاون ونبذ العنف  للوصول إلى السالم االجتماعي، فإن 
االرتقاء  التعايش اجملتمعي عن طريق  ثقافة  وتفعيل  تعزيز  البحث يسهم يف  هذا 
االختالف  وتقبل  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  تعزيز  يف  التدريس  هيئة  عضو  بدور 
للنهوض بالسالم االجتماعي ، ورفع املستوى الثقايف والوعي مبعايير وقيم التعايش 
لدى األكادمييني بواسطة تنفيذ املقترحات والتوصيات بخصوص كيفية تعزيز سبل 
التعايش اجملتمعي اإليجابي. لقد تناول البحث أربعة محاور رئيسة ينضوي حتت 

كل محور عدد من املوضوعات وفًقا للترتيب اآلتي :
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احملور األول: طبيعة مفهوم وقيم ثقافة التعايش اجملتمعي  

يهدف هذا احملور إلى حتليل وتفسير طبيعة ثقافة التعايش اجملتمعي واملفاهيم 
املباشرة.  املعمقة  املقابالت  طريق  عن  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  بها  املرتبطة 
فلمفهوم ثقافة التعايش اجملتمعي دالالته ومؤشراته املتعددة اجلوانب سواء أكانت 
اجتماعية، أم اقتصادية، أم سياسية ليصب جميعها نحو حتقيق السالم والتنمية 
تباينت يف  البحث  عينة  آراء  أن  الدراسة  أظهرت  واملستدامة،  الشاملة  اجملتمعية 
توضيح مفاهيم ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم، وبعضهم رأى أن مفهوم التعايش 
هو حتقيق العدل واملساواة والتسامح واحلوار والتعاون وغيرها من القيم اإليجابية 
هو  التعايش  أن  اآلخر  بعضهم  رأى  بينما  واألخالقية(.  الوجدانية  بالقيم  املتمثلة 
أسلوب إلنهاء الصراعات واالختالفات للوصول إلى السالم االجتماعي . قد ركزت 
العينة على توضيح مفهوم التعايش اجملتمعي والسالم بعدة نقاط على النحو اآلتي: 

املقابلة )1( إن التعايش اجملتمعي والسالم يعني حتقيق األمن واالكتفاء الذاتي وهذا 
ال يتحقق يف ظل ظروف مليئة بالصراعات والنزاعات واحلروب. 

املقابلة )2( التعايش اجملتمعي هو نشر املبادئ واألهداف التي توجه لآلخرين نحو 
اعتناق ثقافة السالم ونبذ احلروب ونشر اجلهود التي تركز على التنمية 

يف مختلف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

السالم  قيم  وتتحقق  تتعزز  يعني احلوار فباحلوار  التعايش اجملتمعي   )3( املقابلة 
األخرى.

املقابلة )4( ثقافة التعايش اجملتمعي تعني كل القيم الوجدانية التي تعزز عن طريق 
التربية والتعليم، باستخدام الطرق والوسائل اخملتلفة للتدريس.

وأفكارهم  آرائهم  واحترام  اآلخرين  قبول  يعني  اجملتمعي  التعايش   )5( املقابلة 
ومبادئهم وانتماءاتهم سواء كان تفسيرك لها أنها صحيحة أم خاطئة .

املقابلة )6(  التعايش اجملتمعي يعني اعتناق  التسامح وتقبل اآلخر والرأي اخملتلف، 
الذكورية  والثقافة   والعرقية  واملناطقية  والقبلية  العنصرية  ورفــض 

والتطرف الديني. 

واإلخــاء  والتعاون  احلــوار  وتقبل  التسامح  يعني  اجملتمعي  التعايش   )7( املقابلة 
واملساواة وتعزيز االنتماء الوطني.
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املقابلة )8( التعايش اجملتمعي يعني املساواة  يف احلقوق والواجبات والتعاون بني 
جميع أفراد اجملتمع.

املقابلة )9( التعايش اجملتمعي يعني التعايش يف الوضع الراهن وتقبل اآلخر للنهوض 
بالسالم. 

املقابلة )10( التعايش اجملتمعي يعني االلتزام بالقيم األخالقية املرتبطة بالضمير 
حتقيق  بهدف  احمليطة  البيئة  مع  والسالم  الداخلي  بالسالم  والشعور 

سالم اقتصادي واجتماعي وسياسي.

فعن طريق املفاهيم التي طرحت من قبل أفراد العينة اتضح أن الغالبية تتجه 
صوب التعامل مع التعايش اجملتمعي كخطوة أساسية لبناء السالم ، فبناء التعايش 
مجال  التربية يف  مثل  اجملتمع   ألفراد  املناسبة  الظروف  تهيئة  يتطلب  اجملتمعي 
حقوق اإلنسان، والتنمية االقتصادية، وزيادة املساعدات وتعزيز التكافل االجتماعي، 
واستعادة االنسجام بني أفراد اجملتمع . فالتعايش وفًقا لهذا املفهوم يتطلب انسجاًما 
بني الفرد ومجتمعه، وبني الرجل واملرأة، وبني البيئة واإلنسان. إن ثقافة السالم ذات 
عالقة وثيقة بالقيم األخالقية املتمثلة بالقيم الوجدانية والشعور بالسالم النفسي 
للفرد، والتكيف مع البيئة احمليطة. وهذا متفق مع ما جاء يف دراسة أميرة 2017م.

متعددة  والسالم  اجملتمعي  التعايش  قيم  أنَّ  إلى  احلالي  البحث  نتائج  أشارت 
كالتسامح، والتعاون، واحلوار، ونبذ العنف، والعدالة اجملتمعية واملساواة باحلقوق 
والواجبات، والوالء للوطن، واالكتفاء الذاتي، والسالم النفسي مع البيئة ومع الذات. 
وقد تنوعت وتباينت اإلجابات باختيار أهم قيمة من قيم التعايش اجملتمعي  من 
وجهة نظر الكادر األكادميي، وأكدت النتائج أهمية أن يتحلى عضو هيئة التدريس 
بهذه القيمة اخملتارة  لنشرها وتعزيزها لدى طالبه، على سبيل املثال صرح األغلبية 
يف املقابالت )3( و)4( و)6( و)10(  مبا ميثل 40 % من أفراد العينة بأن احلوار 
أساس بناء التعايش اجملتمعي فعن طريقه تتحقق القيم األخرى للسالم مثل التسامح 
وتقبل االختالف. إن احلوار البناء يدل على قيم السالم االجتماعي ومن ثمَّ يتحقق 
التعايش الذي يؤدي إلى السالم االجتماعي وصولًا إلى  التنمية الشاملة.  ويف هذا 
السياق تري األمم املتحدة أن حتقيق التنمية أو ثقافة التعايش اجملتمعي والسالم 
بني  التوافق  وبناء  والتفاوض  احلوار  مهارات  اكتساب  من  األفراد  بتمكني  مرتبط 
.أكدت  1999م(  املتحدة،  األمم   ( السلمية  بالوسائل  وحل جميع اخلالفات  اآلراء 
نتائج دراسة ) أميرة ، 2017م( ضرورة مشاركة جميع اجلهات ذات الصلة بالتعليم 
يف تعزيز اجلهود التي تهدف إلى تنمية قيم ومهارات التعايش االجتماعي والسالم 
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لدى الطالب عن طريق التعليم والتدريب على إقامة احلوار وبناء توافق بني اآلراء 
اخملتلفة. كما اتفقت مع ذلك نتائج دراسة )القحطاني،2015م( التي أكدت أهمية 
الدراسية  املناهج  واحلوار ضمن  اآلخرين  مع  والتواصل  االتصال  مهارات  إدخال 
أكدت  والتعاون.  التسامح  قيمة  وتعزيز  التعليمية،  املؤسسات  يف  التدريس  وطرق 
نتائج املقابلة )6( أنه يجب على الكادر األكادميي  تعزيز احلوار لدى طالبهم الذي 

ميكنهم من التناغم مع احمليطني بهم. 

أشارت املقابالت )5( و )9(  و )2( التي  مثلت 30 % من أفراد العينة إلى أن 
قيمة تقبل االختالف  لتحقيق التعايش اجملتمعي هي من أهم  القيم التي يجب 
على الكادر األكادميي جتسيدها ونشرها خاصة  يف الوضع الراهن الذي تشهده 
تبنى  عندما  جدا  مهمة  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  أن   )5( املقابلة  أظهرت  اليمن، 
واحترام  اآلخرين  وتقبل  التعايش،  مبدأ  تطبيق  طريق  عن  الصحيح  الوجه  على 
آرائهم وأفكارهم ومبادئهم  وعن طريق النأي بها عن  التطرف احلزبي، والطائفي، 

والديني، واملناطقي.

وكذا ركزت املقابلة )2( على ضرورة حتلي أساتذة اجلامعة باملوضوعية بدون أي 
تطرف عقائدي أو طائفي أو حزبي أو مناطقي وأن يجسدوا قيم العدالة واملساواة، 
اآلخرين  بحقوق  االعتراف  أسباب احلروب عدم  أحد  أن  أوضحت  املقابلة  أيًضا 
أن  2019م(  الزبون،  سمارة،  )امللفوف،  دراســات  نتائج  ذكرت  السياق  هذا  ويف   ،
يف  جنب  إلى  جنًبا  يعيشون  أنــاٍس  لوصف  اجملتمعي  التعايش  مصطلح  استخدام 
سالم نتيجة للثقافة والوعي يعبر عن قبولهم لآلخر. وكذا ذكرت أن التعايش يتحقق 
عندما يستطيع األفراد اخملتلفون أن يعيشوا مًعا بدون التعرض خملاطر العنف أو 
اإلقصاء.  وجدير بالذكر هنا أن الثقافة العربية واإلسالمية ثقافة تسامح وتعايش 
التعايش. فهي تؤكد أن التسامح هو  وسالم، وال يوجد أيُّ عائق فيها يحول دون 
األساس لالعتراف باألخر واحترامه والتعايش معه وأن للبشر كافة حقوًقا إنسانية 
متساوية. لقد جسد  اجملتمع املاليزي  منوذًجا مثالّيًا عن مفهوُم التعايش، حيث 
تعيش  اجلماعات املتنوعة عرقّيًا واجتماعّيًا وثقافّيًا وعقائدّيًا و لغوّيًا يف انسجام تام 
يعزز التنمية واالستقرار. لقد حتقق لهم ذلك التعايش بسبب تفعيل قيمة التعايش 
ى  واحلفاظ على احلقوق والواجبات لكل أفراد اجملتمع على نحو متساٍو وهذا أدَّ
إلى  تطور واستقرار ماليزيا اقتصادّيًا واجتماعّيًا وسياسّيًا بدرجة جعلتها تضاهي  

الدول املتطورة  بوقت قياسي . 
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ركزت املقابلة )8( التي مثلت 10 % من أفراد العينة على قيمة العدالة واملساوة 
باحلقوق والواجبات كقيمة أساسية من قيم التعايش اجملتمعي، أكدت نتائج املقابلة 
أفراد  بني  والضغينة  الكراهية  إشاعة  إلى  يــؤدي  االجتماعية  العدالة  غياب  أن 
اجملتمع وهذا يؤدي إلى انتشار النزاعات وتزعزع األمن واالستقرار. بينما املقابلة 
)7( التي مثلت 10 % من آراء عينة البحث أشارت إلى أن التسامح من القيم النبيلة 
واأللفة،  املودة،  قيمة  وتعزز  والروابط يف اجملتمع،  العالقات  تقوي  التي  والرفيعة 
الناس  حثَّ   الذي  اإلسالمي  الدين  تعاليم  املقابالت جتسد  هذه  نتائج  واحملبة، 
على اعتناق هذه اخلصال احلميدة، فالتسامح غالًبا ما يكون مقترًنا بالعفو قال 
تعالى:)َوِإْن تَْعُفواْ َوتَْصَفُحواْ َوتَْغِفُرواْ َفِإَن اهلَْل َغُفور ٌَرِحيُم(. وهذا يتفق مع ما جاء 
يف نتائج دراسة ) احلنشلي، 2012م( التي ذكرت أنه من اخلطأ أن يتعلم الطالب أن 
التسامح هو التغاضي عن احلقوق أو انسحاب من مواقف العمل اجلاد، فالتسامح 
ليس مجرد عاطفة تدفع أصحابها إلى االنسحاب كما يظن بعضهم، ولكنه ميثل 
طاقًة منتجًة تدفع صاحبها إلى العمل واإلنتاج لدعم التعاون وغرس الفضيلة واملودة 
وهذا ميثل  دافًعا للعمل واإلجناز، واتفقت نتائج هذه املقابالت مع نتائج دراسة) 
العريقي، 2018م(  التي أكدت على قيمة التسامح و وأهمية نشرها بني الطالب عن 
طريق احملتوي التعليمي للمناهج وإعادة بناء املناهج وتضمينها قيم التسامح وتعديل 
د احلنشلي أن قيمة التسامح من املتطلبات  استراتيجيات التعليم والتعلم. لقد أكَّ
التربوية الالزمة لتحقيق التعايش اجملتمعي . بينما أكدت املقابلة )1( التي مثلت 10 

% من آراء عينة البحث قيمة التعاون وأهمية التعايش اجملتمعي
النسبة  املئوية  %املقابالت التكررالقيمة 
40  %3 -4 -6- 410احلوار 

30 %5 -9 -32تقبل االختالف 
10 %17التسامح 

10 %18العدل
10 %11التعاون 

1010-9-8-7-6-5-4-3-2-1% 100

ز على أهمية القيم           مما سبق يتضح لنا أن الكادر األكادميي يف اجلامعة ركَّ
والتعاون  احلوار  تعزيز  وأهمية  اجملتمعي  التعايش  لتحقيق  واإلنسانية  الوجدانية 
وتقبل االختالف، واعتناق التسامح واملساوة يف احلقوق والواجبات. وحثَّ أعضاء 
القيم  بني الشباب اجلامعيني عن طريق  التدريس على ضرورة تعزيز هذه  هيئة 
تهيئة البيئة املناسبة داخل احلرم اجلامعي وكذلك سلوكهم وطرق التدريس التي 
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يستخدمونها. إن الوعي بأهمية ممارسة قيم ثقافة التعايش اجملتمعي  بني أفراد 
اجملتمع  يؤدي إلى ترسيخ التعايش والتسامح وإرساء االستقرار يف اجملتمع.

احملور الثاني: دور أعضاء هيئة التدريس يف ترسيخ مفهوم ثقافة التعايش اجملتمعي  

إن سياسة التعليم اجلامعي وبرامجه كما هو موضح يف منهجية التوصيف للمناهج 
والسلوكية  للشاب اجلامعي )اجلوانب األخالقية  الوجداني  لتنمية اجلانب  تهدف 
اإليجابية( وتنمية املعارف واملهارات العلمية والعملية. وهذا الدور يضطلع به الكادر 
األكادميي، فبسلوكهم، وأخالقهم، وألفاظهم وطرق ووسائل التدريس التي يتبعونها، 
الطالب  شخصية  تشكيل  ميكنهم  اجملتمعي  التعايش  بقيم  العلمية  املــادة  وربــط 
الدور  وهذا  أهدافها.  وحتقيق  عقولهم  يف  اجلامعي  التعليم  سياسة  قيم  وغرس 
يتفق مع دراسة )القحطاني، 2015م( التي أكدت أن العبء األكبر يقع على عاتق 
، وتقومي  التعايش وتقبل اآلخر  ثقافة  املعلم األكادميي يف توعية الطالب بأهمية 
سلوكهم وتوجيههم نحو قيم التعايش اجملتمعي والسالم. البد لعضو هيئة التدريس 
الطالب  إيجابية على  آثار  ينتج عنه من  وما  التعايش اجملتمعي،  أهمية  يدرك  أن 
واجملتمع على حدٍّ سواء. فهو يعدُّ منوذًجا سلوكّيًا يقتدي به الطالب ومصدًرا فاعلًا 
كالتعايش  املرغوبة  والسياسية  االجتماعية  القيم  اكتساب  على  الطالب  ملساعدة 
اجملتمعي والسالم والتعاون واملسؤولية االجتماعية والوطنية التي تعدُّ ركائز مهمة 

لبناء اإلنسان) الشرعي ، فرج 2019(.

الظواهر  انتشار  إلى  يؤدي  اجلامعات  يف  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  نقص  إن 
والكراهية  واملناطقية،  القبلية  والنزعة  السلبية داخل احلرم اجلامعي كالعنصرية 
والتوتر وعدم الثقة والشك املتبادل بني أفراد اجملتمع التي تؤدي إلى عدم االستقرار 
وضرورة  أهمية  أكــدوا  العينة  أفــراد  جميع  واالجتماعي.  واالقتصادي  السياسي 
نشر ثقافة  التعايش اجملتمعي  يف هذه املرحلة التي مترُّ فيها اليمن، وتفعيل دور 
اجلامعات بكل مؤسساتها وكوادرها إلرساء دعائم التعايش اجملتمعي. على سبيل 
املثال أظهرت املقابالت )7( و)8( أن األكادمييني يجب عليهم  تعزيز ثقافة التعايش 
والكوادر  التدريس  الطالب وأعضاء هيئة  أي وقت مضى بني  أكثر من  اجملتمعي 
القيادية للجامعة، من خالل  تعزيز احلوار و التعاون واإلخاء واملساواة بني الطالب 

و احترام حرية الرأي وتعزيز وتقوية االنتماء للوطن.

د 80 % من أفراد عينة البحث أن دور األكادمييني  يف نشر ثقافة التعايش  أكَّ
اجملتمعي والقيم املرتبطة بها  ضعيف يف الوقت احلالي  رغم تأكيد اجلميع على 
إميان األساتذة بقضايا السالم وأهميتها يف بناء شخصية الطالب اجلامعي بطريقة 
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التي  للبالد  االستثنائية  احلالة  هو  القصور  أسباب  أهم  أن  وكذا وضحوا  سوية. 
أثرت يف نفسية الكادر األكادميي واإلداري، ونقص الطرق ووسائل التعليم، وتوقف 
األنشطة والفعاليات واملؤمترات والدراسات واألبحاث، فعلي سبيل املثال أشار أحد 
ثقافة  نشر  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  دور  أن  10(إلــى  املقابلة)  يف  العينة  أفــراد 
التعايش اجملتمعي  ضعيف يف الوقت احلالي ألسباب متعددة متعلقة بجوانب عديدة 
االستثنائية  باحلالة  مرتبطة  وإداريــة  وثقافية  وسياسية،  واجتماعية،  اقتصادية، 

للبالد وما متر به من صعوبات وعوائق. 

وأشار فرد آخر من أفراد العينة إلى أهمية استخدام طرق التدريس املناسبة 
واستخدام الوسائل التعليمية والتربوية الفعالة واملتنوعة عن طريق تدريب وتأهيل 
األساتذة خاصة الكوادر اجلديدة وتوفير الوسائل والبيئة املناسبة للنظام التعليمي 
اجلامعي. وهذا ما دعمته املقابلة )4( مع دكتور متخصص بطرق التدريس الذي أكد 
أن الطالب يفتقرون إلى تطوير مهارتهم يف اجلانب الوجداني وممارسة قيم التعايش 
واستخدام  املتبعة،  التعليمية  والطرق  والوسائل  األنشطة  بسبب ضعف  اجملتمعي 
الطرق التقليدية القائمة على اإللقاء، وهناك من ذكر أنه من سنة 2006م إلى عام 
2014م كانت تقام دورات يف مركز التطوير األكادميي وضمان اجلودة يف جامعة 
طرق  مهارات  وإكسابهم  وتأهيلهم  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  لتنمية  صنعاء 
املعرفية  املعلومات  اكتساب  تساعد طالبهم على  التي  والفعالة  التدريس اخملتلفة 
واملهارات والقيم والوجدانية اخملتلفة التي جتعلهم قادرين على التعامل اإليجابي 

وتعزز ثقتهم بأنفسهم وباألخرين.

أشارت املقابالت )2( و)4( والتي متثل 20 % من أفراد العينة إلى أن هناك 
قصوًرا يف غرس مفاهيم وقيم التعايش اجملتمعي من قبل أعضاء هيئة التدريس 
أعضاء  من  الغالبية  أن  أكــدوا  و  كان ضعيًفا  واجملتمع  الطالب  دورهــم جتاه  وأن 
هيئة التدريس يركزون على نقل املادة العلمية البحتة إلى الطالب وال يركزون على 
بعض  ذكر  اكتسابها.  اجلامعي  للطالب  ينبغي  التي  والقيم  املبادئ  و  األخالقيات 
مع  التعامل  لديهم قصور يف  التدريس  أن بعض أعضاء هيئة  البحث  أفراد عينة 

مفاهيم التعايش وتقبل اآلخر.

 كشفت املقابلة )6( أن هناك ضعًفا يف قيم التعايش اجملتمعي بني أعضاء هيئة 
التدريس أنفسهم بسبب الوضع الراهن للبالد وما جنم عنه من تدهور اقتصادي 
واضطرابات ونزاعات سياسية. كما كشفت أن مستوى العالقة بني الطالب جيد 
التي  العالقة  النظر يف  إعادة  لذا يجب  التدريس؛  وأنه ضعيف بني أعضاء هيئة 
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تربط  أعضاء هيئة التدريس ببعضهم بعًضا ألن لها أثر سلبي مباشر يف مستوى 
 30 التي بينت أن  العالقة بني الطالب. وهذا يتفق مع  املقابالت )2( )4( و)7( 
نشر  يف  األكادميي  الكادر  دور  يف  هناك ضعًفا  أن  ذكــروا  العينة  أعضاء  من   %
ثقافة التعايش اجملتمعي نظًرا لضعف الدافعية لديهم التي ميكن عزوها الستمرار 
حتسن  من  األمــل  وفقدان  واالقتصادي  النفسي  وضعهم  يف  وتأثيرها  الــصــراع  
األوضاع  الراهنة والعودة لالستقرار والتعايش اجملتمعي. ومع أن الصراع أثر سلبّيًا 
يف الكادر األكادميي  إال أنهم يحاولون حتسني أدائهم قدر املستطاع. بينت املقابلة 
يكون  يكاد  اجملتمعي  التعايش  ثقافة  نشر  التدريس يف  هيئة  أعضاء  دور  أن   )2(
معدوًما بسبب ثقافة اجملتمع وسياسة التهميش واإلقصاء، واعتناق التطرف الديني 

و احلزبي واملناطقي. 

 أسفرت املقابالت السابقة  عن بعض النتائج اآلتية كما وضحتها عينة البحث:

1-  إميان أعضاء الكادر األكادميي بأهمية قضايا التعايش اجملتمعي والسالم 
ومبادئها.

ضعف مستوى تطبيق معايير التعايش اجملتمعي لدى بعض أعضاء الكادر   -2
األكادميي. 

القيم  بتنمية  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  من  املباشر  االهتمام  عــدم   -3
الوجدانية لدى الطالب.

النفسية لدى  إلى تدهور احلالة  الرواتب  الراهنة وانقطاع  أدَّت األوضاع   -4
الكادر األكادميي مما أثر يف مستوى تكيفهم مع محيط البيئة التعليمية.

للنظام  التحتية  البنية  بناء  أهمية  األكادميي  الكادر  أعضاء  غالبية  د  أكَّ  -5
التعليمي و خلق البيئة املناسبة له. 

أفاد الكادر األكادميي أن األوضاع الراهنة أدَّت إلى توقف دعم األنشطة   -6
للكادر  والترفيهية  العلمية  والــرحــالت  والفعاليات  والــنــدوات  والبرامج 

األكادميي مما أثر سلبّيًا يف التواصل الفاعل يف البيئة التعليمية.

ا  أفاد الكادر األكادميي أن أعضاء هيئة التدريس السابقني كانوا أكثر حّظً  -7
بالتأهيل والتدريب وتوفر اخلدمات والوسائل يف البيئة التعليمية بينما يف 

الوقت الرهن أصبحت هذه اخلدمات غير متوفر.
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البيئة  لهم  تتوفر  الرهن ال  الوقت  التدريس يف  امللتحقني مبهنة هيئة  أن   -8
املناسبة التي متكنهم من تطوير مهارتهم واكتساب طرق ووسائل التدريس 

احلديثة.

يقارنون  عندما  احلالي  الوضع  عن  األكادميي  الكادر  بعض  رضى  عدم   - 9
مستوى اخلدمات والوسائل التعليمية مبا وجدوه يف الدول اخملتلفة التي 

درسوا فيها.

الكادر  أعضاء  بعض  لــدى  والتواصل  االتــصــال  مــهــارات  مستوى  10 - ضعف 
األكادميي أدى إلى  قصور يف كيفية نشر ثقافة التعايش اجملتمعي بني أعضاء 

هيئة التدريس والطالب.

أكد أغلب أعضاء العينة أهمية نشر وتعزيز قيم ومفاهيم ثقافة التعايش   - 11
اجملتمعي خاصة يف الوضع الراهن.

احملور الثالث: عوائق نشر ثقافة التعايش اجملتمعي  وفقا لوجهة نظر عينة البحث 

       نظًرا ألهمية دور عضو هيئة التدريس يف تشكيل شخصية الطالب وزرع 
والسالم عن  التعايش اجملتمعي  ثقافة  ونشر  نفوسهم  إيجابية يف  أمناًطا سلوكية 
طريق أساليب وطرق متنوعة يعتمدها عضو هيئة التدريس سلط  الباحثون الضوء 
على العديد من العوائق التي يواجهها عضو هيئة التدريس يف أداء مهامه العلمية 

واإلنسانية نحو طالبه ومجتمعه.

  أشارت أغلب املقابالت إلى أن أهم العوائق التي يواجهها أعضاء هيئة التدريس  
يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي هي تدني األوضاع املعيشية وقلة الدخل بسبب 
انقطاع الرواتب وصعوبة احلصول على عمل يف ظل االضطرابات التي تعاني منها  
يزيد  ما  أن  إلى   )1( املقابلة  أشــارت  كارثية.  تبعات  من  عنها  ينجم  وما  اليمن  
الوضع سوًءا صعوبة احلصول على فرصة عمل خارج اجلامعة بسبب عدم االحتياج 
بشهادة  عمل  أي  لقبول  التدريس  هيئة  عضو  يضطر  ثمَّ  ومن  العليا   للشهادات 

البكالوريوس أو حتى بدون شهادات.
      أظهرت املقابلة )1( و)3( و)7( و)8( التي  متثل 40 % من عينة البحث أن 
والبرامج  األنشطة  أثر يف دعم  ميزانية اجلامعة مما  الرئيس هو  ضعف  العائق 
والفعاليات كاملؤمترات و الندوات والرحالت التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس 

والطالب، وحتفز األلفة والتعايش بني أعضاء هيئة التدريس والطالب .
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أن ضعف هذه البرامج يعيق ثقافة التعايش اجملتمعي. وأظهرت املقابلة )1( و)4( 
النظام  إدارة  أن  العينة   أعضاء  من   % 60 مثلت  التي  و)10(  و)9(   )7( و  و)5( 
التعليمي يف ظل الظروف االستثنائية ضعيفة و لهذا أكدت أهمية إعادة النظر يف 
إدارة النظام التعليمي كلّيًا وتفعيل األنشطة اجلامعية اخملتلفة، والبرامج التدريبة 
بهذه  املتعلقة  والقطاعات  والدولية  احمللية  املنظمات  ودمــج  العلمية  والبحوث 
التي  االستثنائية  األوضاع  أن  إلى  املقابالت  نتائج  أغلب  أشارت  وكذا  الفعاليات. 
مترُّ بها اليمن أدَّت إلى  مجموعة من العوائق جرى تبويبها مبجاالت عديدة على 

النحو اآلتي :
أوال: العوامل االقتصادية :

ضعف املستوى املعيشي وانقطاع الرواتب وارتفاع األسعار.  
صعوبة احلصول على فرص عمل خارج اجلامعة بسبب التخصص أو السن   
أو الشهادات العليا حيث إن الشهادات العليا غير مرغوبة يف سوق العمل.

اعتمادهم  بسبب  التدريس  هيئة  أعضاء  ألغلب  الذاتي  االكتفاء  ضعف   
الكلي على الرواتب املقطوعة.

أخرى  دخــل   مصادر  عن  يبحثون  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الغالبية    
ليعتمدوا عليها كمصدر رزق.

ضعف الدعم املادي يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها البالد.  
ضعف امليزانيات اخملصصة للتدريب واألنشطة والفعاليات واملؤمترات.  

ثانيا:  العوامل الثقافية والدينية: 

ضعف تطبيق معايير ثقافة التعايش اجملتمعي.  
ضعف مستوى تطوير تنمية املهارات والقيم الوجدانية للكوادر األكادميية   

أو الطالب.
قلة اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بالقضايا الوطنية واجملتمعية.  

ضعف مستوى ممارسة ثقافة التعايش اجملتمعي بني بعض أعضاء هيئة   
التدريس كاحلوار والتعايش والتسامح والتعاون وغيرها من القيم السامية 

التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية.
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ثالثا: العوائق االجتماعية: 

العادات والتقاليد اخلاطئة واملتوارثة التي يتبعها بعض أعضاء هيئة التدريس.   
وجود فجوة بني أعضاء هيئة التدريس بسبب خالفات شخصية أو فكرية.  
ضعف مستوى التعامل مبسؤولية مع أعضاء هيئة التدريس وعدم تقدير   

مكانتهم العلمية واالجتماعية.
ضعف دور األسرة واملدارس واملعاهد واجلامعات واملنظمات واملؤسسات   

يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي.
رابعا: العوائق النفسية والصحية.

هيئة  أعضاء  بعض  لدى  بالتدريس  القيام  يف  والرغبة  الدافعية    ضعف 
التدريس نتيجة لألوضاع الراهنة التي تشهدها اليمن.

فقدان األمل يف نفوس األكادمييني لتحسن األوضاع املعيشية واألمنية.  
العصر  التدريس وانتشار أمراض  تدهور املستوى الصحي ألعضاء هيئة   

كالسكر ، والضغط، والقولون العصبي، واالضطرابات النفسية وغيرها.
تدهور الوضع الصحي لعضو هيئة التدريس عموًما.   

التي  االستثنائية  األوضاع  بسبب  باإلهانة  التدريس  هيئة  إحساس عضو   
متر بها البالد.  
خامسا: عوائق تعليمية 

ضعف توفر الوسائل واملعينات التعليمية احلديثة.  
ضعف استخدام الطرق والوسائل التعليمية واالعتماد على اإللقاء.  

قلة القيم األخالقية الداعمة لثقافة التعايش اجملتمعي وقيمه يف محتوى املناهج.  
طرق التدريس تهمل القيم الوجدانية كالتعايش اجملتمعي اإليجابي.  

ضعف ربط قيم ثقافة التعايش الصحيحة بالنظام التعليمي.  
والتوعوية،  التدريبية  والــدورات  واملؤمترات،  كالندوات،  األنشطة  توقف   
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والرحالت العلمية والترفيهية.
ضعف توفر املناخ املالئم داخل القاعات الدراسية الذي يشجع حرية اآلراء   

املتعلقة بقضايا اجملتمع ومشكالته.
قلة املقررات التي تتناول قضايا مهمة على الصعيدين احمللي والعاملي مثل   
نبذ العنف والعنصرية، ودعم املساواة بني الرجل واملرأة، و احترام حقوق 

اإلنسان،  ونشر التعاون، ومعاجلة مشكالت البيئة. 
سادسا: عوائق إدارية وفنية :

عدم اهتمام القيادات واملدراء بثقافة التعايش اإليجابي.  
األكادميي  الكادر  مهارة  لتطوير  التأهيلية  الدورات  تنفيذ  ضعف مستوي   

للجامعة. 
غياب تفعيل اخلدمات اجملتمعية يف احمليط اجلامعي.  

على  وليس  الوساطة  على  بناء  األكادميية  أو  اإلداريـــة  الــكــوادر  اختيار   
الكفاءات.

ضعف ظاهرة الثواب والعقاب داخل احلرم اجلامعي.  
واملاء،  )الكهرباء،  مثل  واخلدمات  اجلامعة  ملرافق  التحتية  البنية  تدهور   

واألجهزة واملعدات، واملواد اخلاصة باملعامل(.
ضعف التواصل اإلداري الفاعل يف بعض املؤسسات التعليمية.  

احمللية  املدني  اجملتمع  ومنظمات  اجلامعات  بني  االتصال  قنوات  ضعف   
والدولية.

سابعا: عوائق سياسية 

النزاعات التي تشهدها اليمن يف الوقت احلالي .  
ضعف تطبيق القوانني واللوائح.  

تدهور الوضع األمني.    
 املفهوم اخلاطئ لثقافة التعايش اجملتمعي عند بعض السياسيني والقادة.
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احملور الرابع: احللول واالستراتيجيات لتفعيل التعايش اجملتمعي وفًقا 
لوجهة نظر الكادر األكادميي  

       يعد عضو هيئة التدريس القدوة التي يقتدي به الطالب، فهو يشجع الطالب 
املرغوبة  والسياسية  االجتماعية  والقيم  العلمية  واملعارف  املهارات  اكتساب  على 
واملسؤولية  والتسامح  والتعاون  اجملتمعي  كالتعايش  األخالقية   بالقيم  ويربطها 
الدراسة   ــدت  أكَّ التدريس  هيئة  عضو  دور  ألهمية  ونظًرا  والوطنية،  االجتماعية 
أهمية تطوير وتفعيل دوره عن طريق احللول املقترحة وفًقا آلراء العينة من الكادر 

األكادميي التي كانت على النحو اآلتي :

العمل على حتسني مستوى مكانة الكادر األكادميي مبا ينعكس بإيجابية   - 1
على حتسني دوره  التربوي ونشر ثقافة التعايش اجملتمعي اإليجابي.

إقامة فعاليات ثقافية كالندوات واألمسيات والبرامج املتنوعة  التي تعزز   - 2
التعايش اجملتمعي اإليجابي.

واخلدمات   ، )املسكن  التدريس  هيئة  ألعضاء  احلياة  جــودة  حتسني    - 3
الصحية  واخلدمات  التعليمية،  واخلدمات  واالنترنت،  واملاء،  كالكهرباء، 

وغيرها(.

توعية القيادات العليا بأهمية تصحيح مفاهيم ثقافة التعايش اجملتمعي   4-
وأهمية التعايش  للجامعة واجملتمع 

تأهيل أعضاء هيئة التدريس اجلدد ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات   5-
الطالب وتوجيههم بطريقة سليمة والتأثير اإليجابي على سلوكهم، وربط 

طرق وسائل التعليم بقضايا األخالق والوطن والتعايش اجملتمعي.

التعايش  قضايا  املدني يف  اجملتمع  منظمات  مع  شراكة  عالقات  تنظيم   - 6
اجملتمعي.

واألنشطة  الفعاليات   بإقامة  وقاعاتها  ومرافقها  الكليات  إدارة  تفعيل   - 7
الطالبية وربطها مبهارات التعايش اجملتمعي باالشتراك مع أعضاء هيئة 

التدريس.
تعاون اجلامعة مع املؤسسات الثقافية والشركات واجلمعيات واملنظمات   - 8

احمللية والدولية لدعم ثقافة التعايش اجملتمعي.
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تفعيل رؤية اجلامعة وأهدافها نحو قضايا التعايش اجملتمعي )احلوار ،   - 9
والتعاون ، والتسامح ، والوالء الوطني(. 

10 -  حتسني خدمات النظام البيئي داخل احلرم اجلامعي.

11 - تفعيل اخلدمات االجتماعية والتدريب واإلرشاد للكادر األكادميي وتفعيل 
دور مركز خدمة اجملتمع يف اجلامعة.

12 - تنظيم  الفعاليات األكادميية كاملؤمترات واألبحاث واجملالت واملقاالت 
)األكادمييني،  املعنيني  جميع  إشــراك  مع  امليدانية  الــزيــارات   وتقارير 
لتساعد  املدني(،  اجملتمع  ومنظمات  ــني،  واإلداري والقيادات،  والطالب، 
اآلخر  وتقبل  التعاون  ثقافة  وتعزيز  اجملتمعي  التعايش  قيم  تنمية  على 
ومناقشة قضايا التنمية واإلعمار يف الوضع الرهن والتوصل إلى حلول 

تدعم استقرار الوطن. 

التي تعزز العالقات اإلنسانية  الفاعلة   التواصل واالتصال  13 - تفعيل أساليب 
داخل احلرم اجلامعي بوضع برامج متنوعة إلعادة املودة واإلخاء والثقة وتفعيل 
مبدأ التعايش بني أعضاء هيئة التدريس والتخلص من التطرف والعنصرية.

14 - تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التكيف مع ظروف اجملتمع يف الوقت 
الراهن وإيجاد احللول املناسبة ملعاجلة املشكالت التي يواجهونها.

15 - تفعيل عالقة شراكة بني املدرس والطالب مبنية على االحترام والتعاون 
وعلى قيم التعايش اجملتمعي.

16 -  حتقيق العدالة االجتماعية بني أعضاء هيئة التدريس.

17 - اختيار املناصب داخل اجلامعة بناء على الكفاءات.

التدريس عن طريق تشجيع  الوضع االقتصادي ألعضاء هيئة  18 - حتسني 
اجلهات ذات العالقة بهم  بعمل مشاريع صغيرة مدرة للدخل. 

19 - إنشاء جمعية تعاونية متعددة األغراض ألعضاء هيئة التدريس لتخفيف 
عبء الوضع االقتصادي احلرج عليهم.

بني  والــربــط  التعليمية،  باألنشطة  اجملتمعي  التعايش  قيم  ادمـــاج   -  20
استراتيجيات التدريس واألوضاع احمللية.
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21 - زيادة تفعيل وسائل وطرق التدريس املتنوعة واملناسبة واحلديثة.

22 - عمل خطة ودراسة جدوى للمرافق واملراكز البحثية واخلدمية التابعة 
للجامعة وتفعيل دورها اإليجابي لدعم األنشطة العلمية واملعرفية واملهارات 

ولزيادة دخل اجلامعة.

23 - ربط خدمات املراكز البحثية واخلدمية التابعة للجامعة باخلدمات التي 
يحتاجها اجملتمع فعلّيًا.

24 - إعداد دليل إرشادي بثقافة التعايش اجملتمعي والسالم موجه ألعضاء 
هيئة التدريس إلرشادهم بخصوص كيفية تعزيز البيئة التعليمية والتربوية 
اإليجابية وما يرتبط بها من قيم ومعايير للتعايش والتعاون وتقبل االختالف 

والنهوض بالتوافق اجملتمعي. 

هيئة  وأعضاء  للطالب  والترفيهية  العلمية  الرحالت  برنامج  تفعيل   -  25
التدريس.

يف اخلتام أكد البحث أهمية تفعيل ثقافة التعايش اجملتمعي بتفعيل نظاٍم تعليميٍّ 
بوجه  اليمن  بها  متر  والتي  عموًما  العالم  بها  مير  التي  األزمــات  يواكب  متطور 
خاص، وال ميكن أن تتطور أنظمة اليمن التعليمية إال إذا استفادت الوزارات املعنية 
واجلامعات ومراكز البحوث من مخرجات ثقافة التعايش اجملتمعي الذي تؤدي إلى 
النهوض بعملية السالم واالستقرار، فالتعايش اجملتمعي لن يتحقق بالتمني وإمنا 

بوجود قيادات مؤهلة قادرة على التخطيط والتنفيذ لبرامج مجتمعية فاعلة.

تنمية  يف  اإلسهام  تستطيع  اجلامعة  إدارة  فإن  ومخرجاته  البحث  على  وبناء 
وتعزيز ثقافة  التعايش اإليجابي وحتسني املستوى املعيشي ألعضاء هيئة التدريس 
ستلبي  التي  اجلامعة  يف  اإلداري  النظام  يف  جوهرية  تغيرات  إحــداث  طريق  عن 
الفعال يخلق  اإلداري  فالنظام  والطالب،  واملوظفني  األكادميية  الكوادر  احتياجات 
والفكرية  والعلمية  والثقافية  واإلنسانية  واالجتماعية  االقتصادية  املالئمة  البيئة 
وينشر القيم األخالقية و يعزز ثقافة التعايش اجملتمعي التي تساعد على إرساء 

السالم واالستقرار وحتقيق التنمية املستدامة والشاملة وقهر التحديات الراهنة.
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    املراجــــــــع: 

املراجع باللغة العربية   - 1

خليفة ،هبة أحمد و الزهراني ، ناصر عوض) 2020( . إسهامات اجلامعات   •
يف نشر ثقافة السالم االجتماعي بني الشباب – دراسة مطبقة على أم القرى- 
اململكة العربية السعودية، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، اجمللد 4، العدد 

4ص 60-80 

 /https://ar.wikipedia.org  ويكيبيديا،)2020(. املوسوعة احلرة، جامعة صنعاء  •
تاريخ )-20-9 2020(

صحيفة فرانس، )2019(.بعنوان احلرب يف اليمن محت مكاسب 20 عاما من   •
التنمية البشرية وقتلت ربع مليون شخص، صحيفة فرانس 24 العدد، فرنسا

شرعبى وداد و فرج ،علياء )2019 (. ثقافة السالم يف اجلامعات السعودية   •
)جامعة األمير سطام بن عبد العزيز منوذجا، دراسات عربية يف التربية وعلم 

النفس )ASEP(، العدد 170، ص 137-184.

اجلامعات  دور    :2019، محمد  الزبون،  و  يوسف  سماروا،  و  لينا  املعلوف،   •
األردنية يف نشر مفاهيم السالم والتسامح لدى طلبتها. مجلة املركز العربي 

لألبحاث والدراسات اإلعالمية، العدد 2 ص 147-171

هاشم، أحمد مرعي ) 2018  (.  دور التنظيمات اجلامعية يف تنمية قيم السالم   •
االجتماعي للشباب اجلامعي "دراسة من منظور طريقة تنظيم اجملتمع، مجلة 
الفيوم،  جامعة   ، االجتماعية  والبحوث  للدراسات  االجتماعية  اخلدمة  كلية 

العدد 13ص 277-450 .

مفاهيم  لتضمني  مقترح  تصور   .)2018( الصمد  عبد  املنعم  ،عبد  العريقي   •
وقيم التسامح يف مناهج الدراسات االجتماعية )9-7( يف اجلمهورية اليمنية. 

رسالة ماجستير. كلية اآلداب قسم اجلغرافيا. جامعة صنعاء. اليمن 

علي ،أميرة خيري ،)2017(. صيغ مقترحة لتفعيل جهود اجلامعات املصرية   •
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املالحق :
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الكلية التخصص املؤهل العمراجلنساملقابلة 
الزراعة أراضي ومياه ماجستير36ذكر املقابلة )1(
مركز الدراسات السياسية عالقات دوليةدكتوراه43ذكراملقابلة )2(
كلية اآلداب خدمة اجتماعية بكالوريوس26أنثياملقابلة )3(
كلية التربية طرق تدريسبروفيسور 60ذكراملقابلة )4(
اآلداب اآلثار بكالوريوس29أنثياملقابلة )5( 
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التربيةمناهج وطرق تدريسدكتوراه53ذكر املقابلة )7(
هندسةهندسةماجستير35أنثياملقابلة )8(
علومكيمياءدكتوراه41ذكراملقابلة )9(
جتارة اقتصاددكتوراه42انثياملقابلة )10( 
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دليل املقابلة
املوضوع/  دليل املقابلة 

أداة دراسة حول ) دور أعضاء هيئة التدريس يف  تفعيل ثقافة التعايش اجملتمعي (. 
هدف البحث إلى 

)1( التعرف على مفهوم وقيم ثقافة التعايش اجملتمعي  لدى أعضاء هيئة التدريس.
)2( معرفة دور أعضاء هيئة التدريس يف تعميق مفاهيم ثقافة التعايش  اجملتمعي.

 )3( حتديد العوامل التي تؤثر يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي . 
)4( حتديد استراتيجيات لتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس لنشر مفاهيم وقيم ثقافة التعايش 

اجملتمعي.
 لهذا االطالع على الدليل املقابلة للتحكيم من قبلكم وإبداء املالحظات والتعديالت 

أوال: البيانات الشخصية 
1-1 االسم ...................................................................................................................... )اختياري(
2-1 التخصص: ..............................................................................................................................
3-1  مكان العمل: ...........................................................................................................................

أنثى     )     (                            ذكر   )     ( 1 -اجلنس
2 - العمر 

1 -املستوي التعليمي بكالوريوس )     ( ماجستير )     ( دكتوراه )     ( دكتوراه وما فوق )     (

أدبي ........علمي .........التخصص  
الكلية   

احملور األول : معرفة  طبيعة مفهوم وقيم ثقافة التعايش اجملتمعي  لدى الكادر األكادميي

مارأيك باملقولة القائلة: )إذا كانت الصراعات  تبدأ من عقول الناس ففي عقول 
الناس أيضا يجب أن تبدأ عملية التعايش (؟

قيم التعايش  األساسية  تنعكس يف سلوك  التسامح ،التعاون، احلوار، ونبذ العنف ، واملساوة   ·
باحلقوق والواجبات، وتقبل اآلخر، وقيمة العدل ، وقيمة الوالء. ماهي أهم قيمة على عضو 

هيئة التدريس أن يركز عليها وينشرها وملاذا؟
تعتقد من وجهة نظرك أن أعضاء هيئة التدريس يؤمنون  بثقافة التعايش  اجملتمعي ؟  ·

هل تعتقد أن نشر مفاهيم وقيم ثقافة التعايش  بني الطالب ذو أهمية  لهم أو جملتمعهم؟  ·
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احملور الثاني : التعرف على  دور أعضاء التدريس يف تعميق مفاهيم ثقافة التعايش  

ماهي الطرق والوسائل واإلجراءات التي تقترحها لتفعيل دوركم يف نشر ثقافة 
التعايش اجملتمعي؟

هل ترى أن أعضاء هيئة التدريس  لهم دور يف نشر ثقافة التعايش  يف البيئة التعليمية ؟  ·
هل ترى أن األستاذ اجلامعي  يتبع أسلوب احلوار وحرية الرأي مع طالبه؟  ·

هل ترى أن  األستاذ اجلامعي  يعزز روح التعاون واإلخاء واملساوة والتآلف بني الطالب؟  ·
هل يدعم األستاذ أهمية االنتماء للوطن؟   ·

هل ترى أن األستاذ يتطرق ملواضيع التعايش وتكرمي اإلنسان مهما كان  جنسه أو عرقه او   ·
منطقته ؟

هل يعرف األستاذ أن العالم الذي نعيشه حتكمه مبادئ )ميثاق األمم املتحدة(؟  ·
هل أثرت احلروب والصراعات يف مستوي تفكير األستاذ ناحية التعايش وقيمه ومبادئه؟  ·

مدى مشاركة األستاذ يف األنشطة الطالبية واالندماج مع الشباب؟   ·
مدى إسهاماتهم باالستشارات العلمية والفنية مبفاهيم بناء التعايش،   ·

 ) احترام حقوق اإلنسان ، تقبل اآلخر، حفظ النفس، احلوار، التفاوض؟
مدى مشاركة األستاذ يف الندوات واملؤمترات اخلاصة بنشر مفاهيم التعايش؟  ·

مدى  مشاركة األستاذ اجلامعي  يف اجلمعيات واملنظمات العلمية أو املهنية أو اخليرية التي   ·
تخدم التعايش؟

احملور الثالث: العوامل التي تؤثر يف نشر ثقافة التعايش اجملتمعي  لدى أعضاء هيئة التدريس 
)العوائق(

هيئة  عضو  يواجهها  التي  التعايش  ثقافة  نشر  عوائق  ماهي  نظرك  وجهة  من 
التدريس وما أهمية بناء التعايش اجملتمعي؟

ماهي العوامل ؟
برأيك هل تتوفر  يف اليمن األرضية املناسبة التي يقوم عليها التعايش اجملتمعي ؟

احملور الرابع: حتديد استراتيجيات لتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس لنشر مفاهيم وقيم ثقافة 
التعايش اجملتمعي  

ماهي الطرق والوسائل واإلجراءات التي تقترحها لتفعيل دوركم يف نشر ثقافة 
التعايش اجملتمعي؟
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دور وسائل اإلعالم يف تعزيز بناء السالم االجتماعي

ملخص :   
للخروج من الوضع االستثنائي الذي  متر به اليمن البد من التركيز على التعايش 
وكيفية بناء النسيج اجملتمعي. ومن منطلق أهمية دور وسائل اإلعالم  املباشر يف 
البحث احلالية  لذا تكمن أهمية  القضايا؛  الشعوب نحو مختلف  تكوين اجتاهات 
يف أنه عمل على حتليل  دور وسائل اإلعالم يف خلق الوعي اجلمعي وبناء أسس 
التعايش اجملتمعي وتعزيز بناء السالم يف اليمن يف ظل األوضاع الراهنة التي متر 
بها اليمن. انقسم  البحث على جزأين رئيسني: نظري وتطبيقي .حلل الباحث يف 
اجلزء األول مجموعة من الدراسات السابقة التي درست دور وسائل اإلعالم يف 
تعزيز بناء السالم االجتماعي وذلك للتحقق من فرضيات بحثه ، بينما صمم يف 
السالم  بناء  تعزيز  اإلعــالم احمللي يف  وسائل  دور   لقياس  استبانة  الثاني  اجلزء 
االجتماعي يف اليمن كأداة أساسية لتحقيق أهداف البحث ، وباتباع املنهج التحليلي 
كانت أبرز نتائج البحث أن هناك  ضعًفا يف  دور وسائل اإلعالم اليمنية احمللية يف 
تعزيز بناء السالم اجملتمعي. ُختمت الدراسة بعدد من التوصيات التي ستعزز دور 

اإلعالم احمللي يف بناء التعايش والسالم اجملتمعي.

مصطلحات البحث : اإلعالم احمللي ، السالم االجتماعي ،عملية بناء السالم، 
تعزيز بناء السالم 
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املقدمة:
أصبح اإلعالم وسيلة مهمة للبناء أو الهدم حيث أصبح املتحكمون فيه قادرون 
أن يتالعبوا بعقول الناس ونفسياتهم ، لهذا تعددت الدراسات االجتماعية والنفسية 
حول الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم يف التأثير يف اجلمهور، والقدرة 
بكل  اليمن  يف  احمللي  اإلعالم  يعــدُّ  وثقافتهم،  وتصرفاتهم  اجتاهاتهم  تغيير  على 
وسائله وقنواته ذا أهمية خاصة بني أوساط اجملتمع على مستوى اليمن واملنطقة، 
من  العديد  واكــب  فقد  خصائصه   بعض  يف  وملفتة  فاعلة  رسالته  تبدو  حيث 
املراحل التاريخية اخملتلفة واملتقلبة يف العديد من األوضاع السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، إلَّا أنه يف حاالت أخرى قد يبدو محدود اإلمكانات.

بالقنوات  واملتمثلة  اإلعالمية  الوسائط  أعــداد  تضاعفت  2015م  عــام  منذ 
فت  الفضائية واإلذاعات احمللية واملواقع اإللكترونية واستخدمت هذه األدوات ووظِّ
يف الصراعات وكان لكل طرف أدواته اإلعالمية بأشكالها اخملتلفة، ونهجت هذه 
الوسائل اإلعالمية طابع النهج احلربي نفسه، فكان لكل طرف ما يسمى باإلعالم 
احلربي أو املعنوي ويناقش هذا البحث دور وسائل اإلعالم احمللية اليمنية مبختلف 
وسائطها يف تعزيز بناء السالم االجتماعي ويتطرق إلى العوائق التي حتول دون أن 
ميارس اإلعالم هذا الدور. من هنا كان البد من إلقاء الضوء على هذا اجلانب املهم 
حلياة اجملتمع اليمني بدراسة الدور الذي ميكن أن يقوم به اإلعالم احمللي بوسائله 

اخملتلفة يف تعزيز وترسيخ ثقافة بناء السالم االجتماعي بني أوساط اجملتمع. 

التي  اجملتمع  اجتاهات  على  املسيطرة  هي  اإلعــالم  وسائل  كون  من  انطالًقا 
يصعب االستغناء عنها، ونظًرا ملا مير به اجملتمع اليمني من أحداث وصراعات أدَّت 
إلى التأثير السلبي يف مناحي احلياة كافة، وأثرت بدرجة ملحوظة يف السالم، الذي 
فأنه ميكننا  واستقراره،  ومتاسكه  اجملتمع  كيان  على  للحفاظ  مهًما  أساًسا  ميثل 
القول: إن مشكلة البحث احلالي  تتمحور  يف أنه مع تعدد وسائل اإلعالم اخملتلفة  
إلَّا أنه  مازال هناك عالمة ؟ حول ماهية دورها يف خدمة  النسيج اجملتمعي؛ لذا 
ركز البحث  على الدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز بناء السالم 
االجتماعي بني أفراد اجملتمع اليمني وذلك عن طريق قياس أثر دور وسائل اإلعالم 
احمللية اليمنية يف تعزيز بناء السالم االجتماعي يف اليمن خالل اخلمس السنوات 

املاضية ما بني عام 2015م إلى عام 2020م.
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موضوع البحث

يتمحور هذا البحث حول قياس ومعرفة أثر دور وسائل اإلعالم احمللية اليمنية يف 
تعزيز بناء السالم االجتماعي يف اليمن خالل اخلمس السنوات املاضية وتسليط 
الضوء على أهمية الدور الذي ميكن أن تقوم به وسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز 

بناء السالم االجتماعي يف اليمن.

 مصطلحات ومفاهيم البحث: 

تبث  التي  اخملتلفة  الرسمية  اإلعــالم  وسائل  به  يقصد  احمللي:  اإلعــالم   
داخل اليمن، وتستهدف بالدرجة األولى اجملتمع اليمني، مثل: )اإلذاعات، 

والصحف، والقنوات التلفزيونية، واملواقع اإلخبارية اإللكترونية.( 

السالم االجتماعي: مفهوم يقصد منه حالة التوافق والراحة التي تتوفر   
بني طرفني أو مجموعة أطراف مبا يحقق االنسجام ودرء العداوة )مركز 
املهمة  اإلنسانية  قيم  أهم  من  كونه  السالم  إلى  دعوته  هــردو:2018( يف 
البيئة،  على  واحلفاظ  واملساواة،  والعدالة،  واحلرية،  والثقافة،  كالتنمية، 
نبذ  مع  والفكري،  الثقايف  املستوى  على  اليمنية  واألســرة  املــرأة  وتطوير 

العنف واإلرهاب بكل أشكاله وأنواعه. 

عملية بناء السالم: السالم أو السلم هو حالة الهدوء والسكينة، ويستخدم   
مصطلح السالم كقيمة إنسانية حتمل معنى مناٍف للحرب وأعمال العنف 
ول  الــدّ أو  املتباينة  اجملتمع  طبقات  أو  اخملتلفة  الشعوب  بني  احلاصل 
الصراعات كاحلمالت  الناس يف  يدخل  السلم  وقت  املتنافسة، فحتى يف 

االنتخابية والسجاالت وتعارض اآلراء وغيرها.  

اجملتمعي  التعايش  ثقافة  ومساندة  دعم  به  يقصد  السالم:  بناء  تعزيز   
كخطوة أساسية لبناء السالم االجتماعي يف أوساط اجملتمع اليمني. 

الدور: هي الوظائف التي تقوم بها وسيلة اإلعالم.  

  مشكلة البحث
انطالًقا من كون وسائل اإلعالم أحد العوامل املؤثرة يف اجتاهات اجملتمع التي 
يصعب االستغناء عنها، ونظًرا ملا مير به اجملتمع اليمني من أحداث وصراعات أدت 
التعايش  ، وأثرت بدرجة ملحوظة يف  السلبي يف مناحي احلياة كافة  التأثير  إلى 
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اجملتمعي والسالم، الذي ميثل عموًدا مهًما يف احلفاظ على كيان اجملتمع ومتاسكه 
اإلعالم  وسائل  دور  مستوى  حول  جتلت  احلالي  البحث  مشكلة  فآن  واستقراره 
احمللية  يف خدمة النسيج اجملتمعي و تعزيز بناء السالم  بني أفراد اجملتمع اليمني، 
وعن طريق استعراض مشكلة البحث فإن الهدف العام للبحث هو الوقوف على دور 

وسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز بناء السالم االجتماعي بني أوساط اجملتمع.
أهـــدف البحث: أهـــدف البحث: 

    يهدف البحث إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم احمللي يف تعزيز بناء السالم 
االجتماعي يف اليمن.
فرضيات البحث

على  واحلصول  متابعتها  املفضل  اإلعالمية  الوسائل  بني  عالقة  هناك   - 1
معلومات عن قضايا السالم االجتماعي.

منها  تستقي  التي  املصادر  وأهــم  اإلعالمية  الوسائل  بني  عالقة  هناك   - 2
معلومات عن السالم.

هناك عالقة بني وسائل اإلعالم احمللية وأهم املوضوعات املثارة يف مجال   - 3
السالم االجتماعي.

هناك عالقة بني األساليب اإلعالمية وعرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي.  - 4
 منهجية البحث:

يعتمد هذا البحث يف حتقيق أهدافه على املنهج الوصفي التحليلي، حيث إن 
هذا املنهج يعدُّ أحد املناهج العلمية املعتمدة يف جمع البيانات الالزمة للموضوع 

املراد دراسته حيث يقوم بوصف الظاهرة االجتماعية وصًفا علمّيًا دقيًقا. 
  مصادر املعلومات البحثية

لقد استخدم الباحث مصدرين أساسني للمعلومات:
 املصادر الثانوية:

حيث اجته الباحث يف معاجلة اإلطار النظري للبحث إلى مصادر البيانات 
الثانوية التي تتمثل يف الكتب واملراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
واملقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، 

والبحث واملطالعة يف مواقع اإلنترنت اخملتلفة.
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 املصادر األولية:

ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملوضوع البحث جلأ الباحث إلى جمع البيانات األولية عن 
رئيسة  كأداة  الغرض،  لهذا  بتصميمها  خصيصى  قام  التي  االستبانة  استخدام  طريق 
للبحث وزعت على عدد من عينة البحث )60 % ذكور و40 % إناث( يف محافظة عدن.

 أواًل: الدراســـات السابقة أو الدراسة املكتبية:    

تابع الباحث باهتمام البحوث والدراسات ذات العالقة بهذا البحث، وتوصل إلى 
وجود كمٍّ واسع من الدراسات العلمية يف مجال اإلعالم بوسائله وتقنياته اخملتلفة، 
البحث، أو  الوقت ذاته كانت بعيدة عن اجملال الذي يتمحور حوله هذا  لكنها يف 
مبعنى أدق قلة البحوث والدراسات التي تُعنى باإلعالم ودوره ووظيفته يف مجال 
اجملال،  اإلعالم يف هذا  لوسائل  القصوى  األهمية  مع  وذلك  االجتماعي،  السالم 
ومع ذلك فقد وردت عدد من الدراسات القريبة أو املشابهة ملوضوع هذا البحث، 

متحورت أهمها فيما يلي:  

)دراسة النهاري2017م(: اإلعالم واحلداثة السياسية يف اليمن حتليل خطابات 
اهتمت   . الوطني  احلــوار  قضايا  حول  اليمنية  الفضائيات  يف  السياسية  النخب 
الدراسة بالتعرف على طبيعة دور اإلعالم يف احلداثة السياسية يف اليمن، وعلى 
االجتاهات السياسية خلطابات النخب إزاء احلداثة السياسية، مبا يف ذلك التقنيات 
اإلعالمية املستخدمة يف البرامج السياسية املواكبة للحوار الوطني الشامل، وحتليل 
اخلطاب اإلعالمي واخلطاب السياسي حول القضايا السياسية التي ناقشها مؤمتر 
البرامج  من  عينة  لتحليل  اإلعالمي  املسح  منهج  الدراسة  واستخدمت  احلــوار، 
احلوارية السياسية اخملصصة ملواكبة ومناقشة قضايا احلوار الوطني الشامل يف 
اليمن  )قناة  يف:  املتمثلة  واألهلية/احلزبية،  الرسمية   اليمنية  الفضائية  القنوات 

الفضائية، وقناة سهيل، وقناة اليمن اليوم، وقناة املسيرة(.

وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

السياسية،  باحلداثة  عالقته  يف  السياسي  اخلطاب  من  مستويني  هناك  أن   -
بني  بالصراع  يتعلق  والثاني خطاب  التقليدي،  بالصراع  يرتبط  األول خطاب 
ى دوًرا مهًما يف كليهما، يف إعادة إنتاج  التقليد واحلداثة، وأن اإلعالم قد أدَّ
القيم التقليدية وإحياء الصراع حولها، ويف تعزيز قيم احلداثة السياسية يف 

مقابل التقليد السياسي.
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لألحزاب  أم  للحكومة  ســواًء   - اإلعــالم  وسائل  مبلكية  األدوار  تلك  ارتبطت   -
السياسية  وباملصالح  اإليديولوجية،  وباملرجعيات    - األهلية  واجلماعات 
القائمة، وبالصراع السياسي املتأثر بعوامل داخلية وخارجية، فيما تأكد دور 
الوطني  احلــوار  ومسارات  قيم  تعزيز  يف  اجلديدة  التليفزيونية  الفضائيات 

الشامل يف مضامينها واجتاهاتها العامة.

كان لوسائل اإلعالم وبالذات القنوات الفضائية التليفزيونية اجلديدة دوٌر مهٌم   -
يف تعزيز قيم احلداثة السياسية يف اليمن على املدى اآلني عن طريق تكريس 
احلوار  قيم  وتعزيز  وتكريس  من جهة،  الدميقراطي  التحول  قيم وممارسات 
الوطني وقضاياه من جهة أخرى، وعلى املدى البعيد عن طريق تكريس ثقافة 
السياسية  القضايا  حل  يف  وآلياتها  القيمية  ومنظومتها  السياسية  احلداثة 

واالجتماعية القائمة.

دراسة مطهر )2007(:  دور الراديو والتليفزيون يف تشكيل معارف واجتاهات 
النخبة اليمنية نحو القضايا السياسية.

اهتمت الدراسة مبعرفة العالقة بني طبيعة معاجلة القنوات الفضائية العربية 
والراديو الدولي للقضايا السياسية العربية والدولية البارزة، وأطر التناول اإلخباري 
لهذه القضايا وإدراك النخبة اليمنية لبروزها وتقييمها لها، وكذلك دراسة العوامل 
واملتغيرات التي تدعم أو تضعف تشكيل معارفهم واجتاهاتهم نحو القضايا السياسية 
العربية والدولية محل الدراسة، واعتمدت الدراسة على منهج املسح، وكانت عينة 
الدراسة التحليلية نشرات األخبار يف قناتي اجلزيرة والعربية، وإذاعتي لندن وسوا، 

والنخبة اليمنية عينٌة للجمهور.

وتوصلت هذه الدارسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

وجود اختالفات يف اجتاهات عينة البحث  حول القضايا السياسية البارزة محل 
الدراسة باختالف أطر املعاجلة اخلبرية لهذه القضايا بكل من القنوات الفضائية 

العربية واإلذاعات الدولية.

عليها  يعتمدون  التي  الوسيلة  تطرحها  التي  اخلبرية  األطر  البحث  عينة  تبني 
بدرجة كبيرة للحصول على املعلومات املتعلقة بالقضايا السياسية البارزة مقارنة 

باألطر التي تطرحها وسائل اإلعالم األخرى.
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دراسة سعد )2000م(: استخدامات اجلمهور اليمني لوسائل اإلعالم يف أثناء 
احلمالت االنتخابية واإلشاعات املتحققة منها .

أثناء  يف  اليمني  اجلمهور  استخدام  دوافــع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
االستخدام،  هذا  من  املتحققة  واإلشاعات  اإلعالم  لوسائل  االنتخابية  احلمالت 
واستخدم الباحث يف دراسته منهج املسح لعينة من اجلمهور قوامها )500( مبحوث 
من مدينتي صنعاء وعدن، وتوصلت إلى عدد من النتائج، جاء منها أن أهم األسباب 
التي دفعت عينة الدراسة لزيادة تعرضها لوسائل اإلعالم هي توفير الوقت واجلهد 
يف احلصول على املعلومات، وأظهرت الدراسة أن املضمون الذي تتعرض له العينة 
أظهرت  وكذا  الوسائل،  كل  يف  السياسية  والتعليقات  األخبار،  نشرات  يف  يتمثل 
نتائجها أن الدوافع النفعية تفوقت من حيث الشدة على دوافع االطمئنان على أمن 
البالد، والتعرف على األحداث اجلارية، وأما الدوافع األكثر شدة فهي التفاعل مع 

اجملتمع وقضاياه، ومتضية الوقت.   

اجملتمع  يف  األهلي  السلم  تعزيز  يف  اإلعــالم  دور   :)2007( شنب  أبو  دراســة 
الفلسطيني .

يعدُّ هذا البحث من البحوث الوصفية، ويهدف إلى معرفة عوائق ومهددات السلم 
األهلي يف اجملتمع الفلسطيني، ومن نتائج الدراسة: أن مهددات السلم األهلي هي:

غياب السلطة القضائية والقانون. ــــــ  

ضعف السلطة الفلسطينية يف السيطرة على املناطق الفلسطينية. ــــــ  

تنازع السلطة بني الرئاسة واحلكومة. ـــــ  

تداخل الصالحيات بني األجهزة األمنية، والعصبية الدينية. وكذا فأن إعالم  ـــــ  
الفصائل الفلسطينية لم يهتم بتعزيز السلم األهلي، وباألخص إعالم حماس 

وإعالم حركة فتح.

بحث  محمد )2016م(:  دور اإلعالم يف تشكيل النخب السياسية بعد 2011م، 
النخب  تشكيل  اإلعالم يف  تأثير  مدى  ما  مفاده:  تساؤل  تبلورت مشكلته يف  وقد 
الرسمي واخلاص يف تشكيل  دور اإلعالم  والتعرف على   ، 2011م  بعد  السياسية 
النخب السياسية، كما أوضحت نتائج  البحث دور اإلعالم يف إمكانية تشكيل نخب 
سياسية شابة تعمل على االستقرار داخل اجملتمع، بعيًدا عن االنقسام والتشرذم 

الذي يقوم به اخلطاب اإلعالمي الرسمي.
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 دراسة احمليسني )2010م(: دور الشباب يف صناعة السالم املستدام، هدفت 
هذه الدراسة إلى التعرف على دور الشباب األردني يف صناعة السالم املستدام وقد 

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

-    أن بناء اجملتمعات واملشاركة يف حمايتها يقع على كاهل الشباب املؤهل لهذا 
اجملتمعية  املشاركة  قيم  ترسيخ  يف  املباشر  اإلسهام  طريق  عن  وذلك  الدور 
العملية  وخبراتهم  جتاربهم  من  لالستفادة  السابقة  األجيال  مع  والتواصل 
وتنمية  اجملتمع  عجلة  حتريك  يف  السنيني  عبر  اكتسبوها  التي  وامليدانية 

مجاالته اخملتلفة. 

أن األمم تنهض بهمم شبابها فهم صناع السالم املستدام وهم يف الوقت نفسه 
واجلسور  واألنفاق  والطرقات  واملــزارع  املصانع  تشيد  الفتية  فسواعدهم  فرسان 
واحلرية  األمن  تنشد  أمة  ألية  للسالم  األمــان  صمام  فهم  والثقافة  العبادة  ودور 
تطلعاته  بكل  املستقبل  وهم  مقوماته  بكل  احلاضر  ميلكون  فهم  والرفعة  والتقدم 
وهم روح األمة وأملها يف النهوض والتقدم والدميومة لهذا فعلى الدولة بكل هيئاتها 
عمل  من  للشباب  اإلنساني  األمن  عناصر  وتوفير  الفئة  هذه  رعاية  ومؤسساتها 
وصحة وتعليم وتدريب ومهارات حياتية حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم وحتمل 

املسؤولية بكل اقتدار وتفاٍن. 

دراسة احلجلي )2017م(: دور الشباب يف بناء السالم االجتماعي يف اجملتمعات 
العربية وقد هدفت هذه الدراسة  إلى التعرف على دور الشباب العربي يف بناء السالم 
االجتماعي، وتوصلت إلى العديد من النتائج أهمها: أن ثقافة السالح اتخذت مركًزا 
مهيمًنا يف معظم البلدان النامية خاصة يف منطقة الشرق األوسط مما يهدد مستقبل 
الذين يستحقون حياة سلمية ونوعية أفضل للحياة، مما يحتم خلق ثقافة  الشباب 
النزاعات هذا هو اجملال الذي ميكن للشباب أن يؤدي  السالم والبيئة احلرة حلل 
فيه دوًرا مهًما وهو بالنسبة لهم تعزيز ثقافة ” التغيير” عن طريق تغيير مواقفهم 
جتاه الناس والتقاليد والدين واملعتقد، وأن يجمعوا ما بني حماسهم وصبرهم وإدراك 

أهمية العيش مًعا وأن يكونوا مسؤولني عن الدفاع عن حدود السلم والعنف .
   مبراجعة الدراسات السابقة تبني ما يلي:

الدور الذي متارسه وسائل اإلعالم يف تغيير  أظهرت هذه الدراسات أهمية   .1
االجتماعية  القضايا  اجتــاه  األفــراد  واجتاهات  آراء  وصنع  وتكوين  وتشكيل 

والسياسية والثقافية واالقتصادية وغيرها.
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أكدت الدراسات دور اإلعالم الفضائي أولًا ثمَّ اإلذاعي ثّم الصحفي يف التنمية   .2
الثقافية والسياسية وتثقيف اجلماهير، باإلضافة إلى تأثيرها يف جميع نواحي 

اإلنسان مثل: قيمه، وذوقه، ومثله، واجتاهاته، وأخالقياته.

أن هذه الدراسات عاجلت العديد من القضايا معتمدة على أداتي االستبانة   .3
وحتليل املضمون ودراسة اجلمهور والقائم باالتصال.

دلَّت الدراسات السابقة على طبيعة الصراع واالنقسامات بني التيارات الفكرية   .4
والثقافية جتاه العديد من املشكالت اجملتمعية.

البارزة  السياسية  القضايا  نحو  البحث  عينة  اجتاهات  يف  اختالفات  وجود   .5
محل الدراسة باختالف أطر املعاجلة اخلبرية لهذه القضايا بكل من القنوات 

الفضائية العربية واإلذاعات الدولية.

تبني عينة البحث األطر اخلبرية التي تطرحها الوسيلة التي يعتمدون عليها   .6
البارزة  السياسية  بالقضايا  املتعلقة  املعلومات  على  للحصول  كبيرة  بدرجة 

مقارنة باألطر التي تطرحها وسائل اإلعالم األخرى

ال توجد دراسات تناولت دور اإلعالم احمللي يف تعزيز بناء السالم االجتماعي يف   .7
اليمن. وبناء عليه يعدُّ البحث احلالي من األبحاث  األولى يف تناول قضية جديدة.

االستفادة من الدراسات السابقة:

َسيُستَفاُد من اإلطار النظري للدراسات السابقة وخاصة فيما يتعلق بالتعرف 
على دور اإلعالم يف تعزيز بناء السالم وكيف يشارك اإلعالم يف بناء عملية السالم، 
وكذا ستجري االستفادة من املنهج املستخدم يف تلك الدراسات وكذلك االستفادة 

من النتائج والتوصيات.

الدراسة امليدانية

مجتمع البحث: 

مجتمع البحث هم سكان محافظة عدن؛ كونها من أهم احملافظات اليمنية بعد 
العاصمة صنعاء، وملا مييزها من كثافة سكانية، وتنوع أفراد اجملتمع بها من غالبية 

املناطق اليمنية اخملتلفة. 
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عينة البحث:

تتكون عينة البحث من 110 مبحوث اُخِتيُروا عشوائّيًا يف محافظة عدن، وقام 
الداخلي  االتساق  الختبار  استبانة   23 حجمها  استطالعية  عينة  بتوزيع  الباحث 
االستبانة وأيًضا لقياس ثبات االستبانة، وبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة 
لالختبار ُوزِّعت150 استبانة على عينة البحث وجرى احلصول على 110 استبانة 

بنسبة استرداد بلغت 73 %.

وصف أداة البحث )االستبانة(:

“دور اإلعالم احمللي يف  بعنوان  البحث وهي االستبانة  أداة  ببناء  الباحث  قام 
تعزيز بناء السالم االجتماعي يف اليمن محافظة عدن”

وتتكون االستبانة من قسمني رئيسني:

أ. القسم األول )خصائص مجتمع عينة البحث(: 

تناول هذا القسم معلومات عامة عن املبحوث حيث احتوى على أربعة متغيرات 
متثلت بـ )النوع، والعمر، واملستوى التعليمي، واملهنة، ومدى متابعة املبحوث لوسائل 

اإلعالم احمللية(. 

ب. القسم الثاني )تساؤالت االستبانة(

توزعت   35 عددها  والبالغ  التابعة  املتغيرات  جميع  على  القسم  هذا  واحتوى 
ضمن 5 محاور رئيسة وهي كما يف اجلدول اآلتي:
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جدول 1 : مسميات محاور أداة البحث  وعدد املتغيرات التابعة يف كل محور

رقم 
عدد املتغيرات دور مؤسسات التمويل األصغراحملور

التابعة للمحاور

الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن قضايا 1
6السالم االجتماعي

8أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي2
7أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية يف مجال السالم االجتماعي3
8األساليب  اإلعالمية التي يجري عن طريقها عرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي4
6كيفية التغلب على العوامل التي تعيق اإلعالم عن القيام بدوره يف بناء السالم5
35اإلجمالي #

احمللية  اإلعالم  وسائل  دور  تناولت  البحث  أداة  أن  اجلدول  من  حيث نالحظ 
من  املفضلة  اإلعالمية  )الوسائل  جوانب  خمسة  من  االجتماعي  السالم  بناء  يف 
أجل احلصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي، والوسائل اإلعالمية 
ملوضوعات  اإلعــالم  وسائل  وتغطية  االجتماعي،  السالم  عن  معلوماتي  كمصدر 
السالم االجتماعي، واألساليب اإلعالمية التي تغطي موضوعات السالم االجتماعي، 
التغلب على العوامل التي تعيق اإلعالم عن القيام بدوره يف بناء السالم  ووسائل 
التابعة  املتغيرات  االجتماعي( وكل جانب من هذه اجلوانب احتوى على عدد من 
البحث  الدور ودالالتها يف اإلجابة عن تساؤالت  والتي تعدُّ مؤشرات لقياس هذا 

واختبار فرضياتها.

وقد اُستُْخِدم مقياس ليكرت الرباعي يف احملور األول وحتى احملور الرابع لقياس 
التابعة(، أما احملور اخلامس  البحث لفقرات االستبانة )املتغيرات  استجابة عينة 

فجرى استخدام االستجابة “نعم” أو “ال” كما هو موضح باجلدول اآلتي:
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جدول 2: وصف درجات استجابة عينة البحث املستخدم يف محاور البحث

احملور 1
)ليكرت الرباعي(

احملور 2 وحتى احملور 4
احملور 5)ليكرت الرباعي(

الدرجةوصف االستجابةالدرجةوصف االستجابةالدرجةوصف االستجابة

1نعم0أبًدا0غير موافق بشدة

0ال1نادًرا1غير موافق
2غالًبا2موافق

3دائًما3موافق بشدة

فيما يتعلق مبقياس ليكرت فقد استخدم الباحث الدرجة )0( لالستجابة “غير 
موافق بشدة “ أو االستجابة “أبًدا” وبذلك يكون الوزن النسبي يف هذه احلالة هو 
0 % وهو يتناسب مع هذه االستجابة، بدل الوزن النسبي 25 % يف حال جرى 

التعبير عن هذه االستجابة بالدرجة )1(.

األساليب  اإلحصائية املستخدمة يف البحث:

اإلحصائي  التحليل  برنامج  طريق  عن  االستبانة  وحتليل  بتفريغ  الباحث  قام 
)Statistical Package for the Social Sciences )SPSS، واستخدم االختبارات 
اإلحصائية الالمعلمية، وذلك بسبب أن مقياس ليكرت هو مقياس ترتيبي وقد جرى 

استخدام األدوات اإلحصائية اآلتية:
النسبي:  احلسابي  واملتوسط  احلسابي  واملتوسط  والتكرارات  املئوية  النسب   .1
ما  متغير  فئات  تكرار  معرفة  األولــى ألغــراض  بالدرجة  األمر  يستخدم هذا 

ويفيد الباحث يف وصف عينة البحث.
اختبار ألفا كرونباخ )Cronbach’s AlPha( ملعرفة ثبات فقرات االستبانة.  .2

لقياس   )SPearman Correlation Coefficient( سبيرمان  ارتباط  معامل   .3
درجة االرتباط. يستخدم هذا االختبار لدراسة العالقة بني املتغيرات يف حالة 

البيانات الالمعلمية.
اختبار اإلشارة )Sign Test( ملعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد   .4

وصلت إلى درجة احلياد وهي )1.5( أم ال.
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صدق االستبانة:

 يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه، وقد قام 
الباحث بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتني:

  صدق احملكمني:

عرض الباحث االستبانة على مجموعة من احملكمني تألفت من 10 متخصصني 
يف تخصصات إنسانية مختلفة وقد استجاب الباحث آلراء احملكمني وقام بإجراء 
ما يلزم من حذف وتعديل يف ضوء املقترحات املقدمة، وبذلك خرجت االستبانة إلى 

صورتها النهائية - انظر امللحق املرفق.
صدق املقياس:

Internal Validity االتساق الداخلي 

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبانة مع 
احملور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة أو املتغيرات التابعة، وقد قام الباحث بحساب 
االتساق الداخلي لالستبانة وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بني كل فقرة 
نحتسب  وهنا سوف  نفسه،  للمحور  الكلية  والدرجة  االستبانة  فقرات محاور  من 

االتساق الداخلي حسب كل محور من محاور االستبانة
- االتساق الداخلي لفقرات وعناصر احملور األول )الوسائل اإلعالمية املفضل 

متابعتها من أجل احلصول على معلومات عن قضايا السالم(
أو  فقرات  بني  لالرتباط  سبيرمان  اختبار  نتائج  على  يحتوي  أدنــى  اجلــدول 
متغيرات احملور األول اخلاص بالوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها من أجل 
احلصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي مع الدرجة الكلية للمحور 
 )Sig. = 0.000( وهنا نالحظ أن جميع املتغيرات أو الفقرات ذات داللة إحصائية
ملا  األول( صادق  )احملور  يعدُّ هذا احملور  وبذلك   α= 0.01 املعنوية  عند مستوى 

وضع لقياسه
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جدول 3 : معامل االرتباط سبيرمان بني الدرجة الكلية للمحور األول و كل فقرة من فقراته 

#
فقرات احملور األول

)الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على 
معلومات عن قضايا السالم(

معامل 
سبيرمان 
لالرتباط

الداللة 
اإلحصائية

481.0.000**القنوات التلفزيونية1
863.0.000**اإلذاعات2
767.0.000**الصحف واجملالت3
674.0.000**املواقع اإللكترونية4
860.0.000**امللصقات والنشرات اإلعالمية5
823.0.000**اللوحات اإلعالنية. ) عبر الشوارع والطرقات(6

** االرتباط دال إحصائّيًا عند مستوى املعنوية 0.01.
- االتساق الداخلي لفقرات وعناصر احملور الثاني )أهم املصادر التي تستقي منها 

معلوماتك عن السالم االجتماعي(

أو  فقرات  بني  لالرتباط  سبيرمان  اختبار  نتائج  على  يحتوي  أدنــى  اجلــدول 
عن  معلوماتك  منها  تستقي  التي  املصادر  بأهم  اخلاص  الثاني  احملور  متغيرات 
السالم االجتماعي مع الدرجة الكلية للمحور وهنا نالحظ أن جميع الفقرات ذات 
داللة إحصائية )Sig. = 0.000( عند مستوى املعنوية α= 0.01 وبذلك يعدُّ احملور 

الثاني صادق ملا وضع لقياسه.
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جدول 4 : معامل االرتباط سبيرمان بني الدرجة الكلية للمحور الثاني وكل فقرة من فقراته

#
فقرات احملور الثاني

)أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم 
االجتماعي(

معامل 
سبيرمان 
لالرتباط

الداللة 
اإلحصائية

849.0.000**الصحف واجملالت1
799.0.000**املنشورات وامللصقات2
764.0.000** اإلذاعات الرسمية واخلاصة3
866.0.000** القنوات التلفزيونية اليمنية 4
829.0.000**املواقع اإللكترونية 5
780.0.000**املنظمات اإلنسانية6
706.0.000**األفالم الوثائقية 7
739.0.000**الفيسبوك8

** االرتباط دال إحصائّيًا عند مستوى املعنوية 0.01.

- االتساق الداخلي لفقرات وعناصر احملور الثالث )أهم املوضوعات التي تثيرها 
وسائل اإلعالم احمللية يف مجال السالم االجتماعي(

اجلدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار سبيرمان لالرتباط بني فقرات احملور الثالث 
السالم  مجال  يف  احمللية  اإلعالم  وسائل  تثيرها  التي  املوضوعات  بأهم  اخلاص 
أو  الفقرات  أن جميع  الثالث وهنا نالحظ  للمحور  الكلية  الدرجة  االجتماعي مع 
املتغيرات ذات داللة إحصائية عند مستوى املعنوية α= 0.05 وبذلك يعدُّ احملور 

الثالث صادق ملا وضع لقياسه
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جدول 5: معامل االرتباط سبيرمان بني الدرجة الكلية للمحور الثالث وكل فقرة من فقراته

#
فقرات احملور الثالث

)أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية يف 
مجال السالم االجتماعي(

معامل 
سبيرمان 
لالرتباط

الداللة 
اإلحصائية

196.0.042* أهمية السالم االجتماعي يف حياة الشعوب1
834.0.000** التركيز على محاربة العنف واإلرهاب2
718.0.000**املساواة – العدالة االجتماعية – احلرية – األمن(3
801.0.000**معلومات عامة عن السالم والتعايش السلمي. 4
815.0.000**  احلرص على حقوق املرأة والطفل. 5
816.0.000**الدعوة إلنهاء الصراع يف اليمن 6
766.0.000**احلث علي جتنب الكراهية والعداوة بني أفراد اجملتمع 7

** االرتباط دال إحصائّيًا عند مستوى املعنوية 0.01، * االرتباط دال إحصائّيًا 
عند مستوى املعنوية 0.05.

- االتساق الداخلي لفقرات وعناصر احملور الرابع )األساليب اإلعالمية التي 
يجري عن طريقها عرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي(.

اجلدول أدنى يحتوي على نتائج اختبار سبيرمان لالرتباط بني فقرات أو متغيرات 
احملور الرابع اخلاص باألساليب اإلعالمية التي يجري عن طريقها عرض موضوعات 
وقضايا السالم االجتماعي بالدرجة الكلية للمحور وهنا نالحظ أن جميع الفقرات 
ذات داللة إحصائية )Sig. = 0.000( عند مستوى املعنوية α= 0.01 وبذلك يعدُّ 

احملور الرابع صادق ملا وضع لقياسه.
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جدول 6: معامل االرتباط سبيرمان بني الدرجة الكلية للمحور الرابع مع كل فقرة من فقراته

#
فقرات احملور الرابع )األساليب اإلعالمية التي 
يجري عن طريقها عرض موضوعات وقضايا 

السالم االجتماعي(

معامل سبيرمان 
لالرتباط

الداللة 
اإلحصائية

763.0.000** احلوار واملقابالت1
683.0.000**األخبار 2
746.0.000** األفالم الوثائقية3
856.0.000** الرسوم الكارتونية 4
745.0.000** األغنية5
790.0.000** الدراما6
765.0.000** الفالشات اإلعالنية7
807.0.000** التحقيقات التلفزيونية والصحفية8

** االرتباط دال إحصائّيًا عند مستوى املعنوية 0.01.
Structure Validity الصدق البنائي

يعدُّ الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة التي تقيس مدى حتقق األهداف 
التي تريد األداة الوصول إليها، ويبني مدى ارتباط كل مجال )محور( من مجاالت 

الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات )املتغيرات التابعة( االستبانة.

يبني اجلدول أدنى أن جميع معامالت االرتباط جلميع مجاالت االستبانة دالة 
إحصائّيًا )Sig. = 0.000( عند مستوي معنويةα= 0.01 وبذلك تعدُّ جميع مجاالت 

)محاور( االستبانة صادقة ملا وضعت لقياسه.
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جدول 7 : معامل االرتباط سبيرمان بني كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية 
للمحاور )لالستبانة(

محاور االستبانة#
معامل 

سبيرمان 
لالرتباط

الداللة 
اإلحصائية

الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن 1
قضايا السالم االجتماعي

**812.0.000

794.0.000**أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي2

أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية يف مجال السالم 3
االجتماعي

**348.0.000

األساليب اإلعالمية التي يجري عن طريقها عرض موضوعات 4
وقضايا السالم االجتماعي

**883.0.000

** االرتباط دال إحصائّيًا عند مستوى املعنوية 0.01.
 :Reliability ثبات االستبانة  

يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة النتيجة نفسها لو أُِعيَد توزيع 
االستبانة أكثر من مرة حتت الظروف والشروط نفسها، أو بعبارة أخرى أن ثبات 
االستبانة يعني االستقرار يف نتائج االستبانة وعدم تغييرها بدرجة كبيرة فيما لو 

أُِعيد توزيعها على أفراد العينة مرات عديدة خالل فترات زمنية معينة.

ألفا  معامل  احتساب  البحث عن طريق  استبانة  ثبات  من  الباحث  وقد حتقق 
أن  إلى  الرقم صفر يشير  )1,0( حيث  املعامل ما بني  تتراوح قيمة  كرونباخ حيث 
االستبانة غير مستقرة متاًما والرقم واحد يشير إلى أن االستبانة مستقرة متاًما، 
تكون  عندما  االستبانة  وثبات  استقرار  على  باحلكم  علمّيًا  االصطالح  وقد جرى 
قيمة معامل الفا كرونباخ أكبر من 0.6 او 60 % واجلدول اآلتي يحتوي على نتائج 

قيم معامل الفا كرونباخ حسب كل مجال من مجاالت االستبانة كما يلي:
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جدول 8 : قيم معامل الفا كرونباخ لقياس الثبات لكل من محاور االستبانة وقياس ثبات 
االستبانة عموًما

معامل ألفا اجملال او احملورم 
كرونباخ  %

االستقرار 
والثبات

الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن قضايا 1
مستقر وثابت90 %السالم االجتماعي.

مستقر وثابت94  % أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي.2

أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية يف مجال السالم 3
مستقر وثابت85  % االجتماعي.

األساليب اإلعالمية التي يجري عن طريقها عرض موضوعات 4
مستقر وثابت 95  %وقضايا السالم االجتماعي.

مستقر وثابت70 %جميع مجاالت االستبانة

واضح من النتائج يف اجلدول أعلى أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة أكبر من 
60 % لكل مجال، وكذلك كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ جلميع فقرات االستبانة 
أيًضا أكبر من 60 % وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع، ومن ثمَّ فإن االستبانة 

املوجودة يف امللحق قابلة للتوزيع.

والثبات  البنائي  الداخلي والصدق  تأكد من االتساق  الباحث قد  وبذلك يكون 
الستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل 

النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.
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استعراض نتائج البحث امليداني

 خصائص مجتمع البحث 

اجملتمع  خصائص  توضح  أدنــى  األشكال 
واملستوى  والعمر  الــنــوع  حيث  مــن  املبحوث 
التعليمي واملهنة وأيًضا من حيث مدى متابعة 

عينة البحث لوسائل اإلعالم احمللية. 

مبحوث،   110 البحث  مجتمع  حجم  يبلغ 
الذكور ميثلون 60 % بعدد 66 مبحوث، واإلناث ميثلن 40 % بعدد 44 مبحوثة.

مثل عينة البحث ذوي الفئة العمرية )أقل 
من 30 سنة( املرتبة األولى بنسبة 39 % من 
إجمالي  حجم العينة، ومثل عينة البحث ذوي 
 40 30 سنة إلى أقل من  العمرية )من  الفئة 
سنة( املرتبة الثاني بنسبة 24 % من إجمالي  
الفئة  ذوي  البحث  عينة  ومثل  العينة،  حجم 
العمرية )من 40 سنة إلى أقل من 50 سنة( 
املرتبة الثالثة بنسبة 23 % من إجمالي  حجم 
العينة، ومثل عينة البحث ذوي الفئة العمرية 
بنسبة        الرابعة  املرتبة  سنة(   50 مــن  )أكــثــر 

14 % من إجمالي  حجم العينة.

حيث  من  املبحوث  اجملتمع  خصائص  أما 
احلالة التعليمية فقد بلغت نسبة عينة البحث 
للمستهدفني الذين لديهم جامعي 45 % من 
إجمالي  حجم العينة، وبلغت نسبة عينة البحث 
للذين لديهم مؤهل دبلوم 24 % من إجمالي  
حجم العينة، وبلغت نسبة عينة البحث للذين 
لديهم مؤهل فوق اجلامعي )دراسات عليا( 19 
نسبة  وبلغت  العينة،  حجم  إجمالي   من   %

عينة البحث للذين لديهم مؤهل ثانوية عامة 12 % من إجمالي  حجم العينة.
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 مستقر وثابت  70 % جميع مجاالت االستبانة 

لكل مجال، وكذلك    % 60على أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة أكبر من  واضح من النتائج في الجدول أ 
% وهذا يعنى أن معامل الثبات 60ا أكبر من  لجميع فقرات االستبانة أيًض   كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ

 فإن االستبانة الموجودة في الملحق قابلة للتوزيع. ومن ثم  مرتفع، 
وبذلك يكون الباحث قد تأكد من االتساق الداخلي والصدق البنائي والثبات الستبانة الدراسة مما يجعله على 

 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. عن الحيتها لتحليل النتائج واإلجابة ثقة تامة بصحة االستبانة وص
 

 استعراض نتائج البحث الميداني    

 البحث  خصائص مجتمع  
النوع  األ حيث  من  المبحوث  المجتمع  خصائص  توضح  أدنى  شكال 

وأيًض  والمهنة  التعليمي  والمستوى  متابعة  والعمر  مدى  حيث  من  عينة ا 
 المحلية.   اإلعالملوسائل  البحث

  66% بعدد  60، الذكور يمثلون  مبحوث  110  البحثحجم مجتمع    يبلغ
 . مبحوث  44% بعدد 40ناث يمثلن مبحوث، واإل

 

البحثمثل   )أ   عينة  العمرية  الفئة  من  ذوي  المرتبة    30قل  سنة( 
عينة  حجم العينة، ومثل    إجمالي % من  39األولى بنسبة  

  40قل من  لى أ سنة إ  30ذوي الفئة العمرية )من    البحث
حجم العينة،    إجمالي% من  24سنة( المرتبة الثاني بنسبة  
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   إجمالي % من  23سنة( المرتبة الثالثة بنسبة    50قل من  أ

العينة، ومثل   البحثحجم  ذوي الفئة العمرية )أكثر   عينة 
بنسبة    50من   الرابعة  المرتبة  من  14سنة(     إجمالي % 

 . حجم العينة
 

شكل 1: اجملتمع املبحوث من حيث النوع
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شكل 2: العينة املبحوثة حسب العمر 
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ثانوي
دبلوم
جامعي
دراسات عليا

 المبحوث حسب المؤهل العلمي : تمثيل المجتمع  3شكل 

%39%35
% 25

بدون عملعمل حرعمل رسمي

 الدراسة حسب المهنة  مجتمع: توزع 4شكل 

% 4

% 14

35%

% 47

ابدا نادرا غالبا دائما

بلغ   أما خصائص  فقد  التعليمية  الحالة  المبحوث من حيث  البحثنسبة    تالمجتمع  الذين ل  عينة  لمستهدفين 
جامعي  لديه من  45م  حجم      إجمالي% 

م لديهلذين  ل  عينة البحث نسبة    ت العينة، وبلغ 
حجم العينة،      إجمالي% من  24مؤهل دبلوم  

البحثنسبة    توبلغ مؤهل لديهلذين  ل  عينة  م 
عليا(   )دراسات  الجامعي  من 19فوق   %

وبلغ    إجمالي العينة،  عينة  نسبة    تحجم 
% 12م مؤهل ثانوية عامة  لديهلذين  ل  البحث

 حجم العينة.    إجماليمن 

توزع البحث  تولقد  إ  عينة  المهنة    ى ثالث لحسب 
بلغ حيث  البحثنسبة    تمجموعات  لذين ل  عينة 

و  ال رسمية )موظفين في قطاع حكومي أعمم أ لديه
   إجمالي% من  39قطاع خاص وبرواتب منتظمة(  

م لديهلذين  ل   عينة البحثنسبة    تحجم العينة، وبلغ
و يعملون  مهن حرفية أ  ومهن حرة )أعمال خاصة أ 

العينة،      إجمالي% من  35ومي(  اليباألجر   حجم 
م لديهال توجد    نلذيل  عينة البحثنسبة    تبينما بلغ

 حجم.    إجمالي% من 25مهنة )عاطلين عن العمل(  
 

متابعة مجتمع      اآلتي  الشكل حجم      إجمالي% من  47المحلية حيث    اإلعالملوسائل    البحثيوضح مدى 
يتابع    إجمالي–العينة   العينة  أ حجم  في  األحيان ها  غلب 
من  14بينما   وسائل     إجمالي %  يتابع  العينة  حجم 
نادر،    اإلعالم بشكل  من  4المحلية  حجم      إجمالي % 

 . المحلية إطالًقا اإلعالمالعينة ال يتابع وسائل 

 عالم المحلية اإللوسائل   الدراسة: مدى متابعة مجتمع 5شكل 

شكل 3: متثيل اجملتمع املبحوث حسب املؤهل العلمي
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ولقد توزعت عينة البحث حسب 
حيث  مجموعات  ثــالث  إلــى  املهنة 
للذين  الــبــحــث  عينة  نسبة  بلغت 
)موظفني  رســمــيــة  أعــمــال  لــديــهــم 
خاص  قطاع  أو  حكومي  قطاع  يف 
من   %  39 مــنــتــظــمــة(  وبـــرواتـــب 
إجمالي  حجم العينة، وبلغت نسبة 
عينة البحث للذين لديهم مهن حرة 
أو  حرفية  مهن  أو  خاصة  )أعمال 
35 % من  اليومي(  يعملون باألجر 
بلغت  بينما  العينة،  حجم  إجمالي  
توجد  ال  للذين  البحث  عينة  نسبة 
لديهم مهنة )عاطلني عن العمل( 25 

% من إجمالي  حجم.

ــي  يـــوضـــح مــدى  ــ ــ ــشــكــل اآلت ال
لــوســائــل  الــبــحــث  مجتمع  مــتــابــعــة 
من   %  47 حيث  احمللية  ــالم  اإلعـ
إجمالي  حجم العينة يتابع الوسائل 
اإلعالمية احمللية دائًما، 35 % من 
يف  يتابعها  العينة  حجم  إجــمــالــي  

أغلب األحيان بينما 14 % من إجمالي  حجم العينة يتابع وسائل اإلعالم احمللية 
بشكل نادر، 4 % من إجمالي  حجم العينة ال يتابع وسائل اإلعالم احمللية إطالًقا.
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بلغ حيث  البحثنسبة    تمجموعات  لذين ل  عينة 

و  ال رسمية )موظفين في قطاع حكومي أعمم أ لديه
   إجمالي% من  39قطاع خاص وبرواتب منتظمة(  

م لديهلذين  ل   عينة البحثنسبة    تحجم العينة، وبلغ
و يعملون  مهن حرفية أ  ومهن حرة )أعمال خاصة أ 

العينة،      إجمالي% من  35ومي(  اليباألجر   حجم 
م لديهال توجد    نلذيل  عينة البحثنسبة    تبينما بلغ

 حجم.    إجمالي% من 25مهنة )عاطلين عن العمل(  
 

متابعة مجتمع      اآلتي  الشكل حجم      إجمالي% من  47المحلية حيث    اإلعالملوسائل    البحثيوضح مدى 
يتابع    إجمالي–العينة   العينة  أ حجم  في  األحيان ها  غلب 
من  14بينما   وسائل     إجمالي %  يتابع  العينة  حجم 
نادر،    اإلعالم بشكل  من  4المحلية  حجم      إجمالي % 

 . المحلية إطالًقا اإلعالمالعينة ال يتابع وسائل 

 عالم المحلية اإللوسائل   الدراسة: مدى متابعة مجتمع 5شكل 

م2020-10-20(                                                      1العدد )          عمار                    إتنمية و             

57 
 

%12

%24

%45

%19

ثانوي
دبلوم
جامعي
دراسات عليا

 : تمثيل المجتمع المبحوث حسب المؤهل العلمي  3شكل 

%39%35
% 25

بدون عملعمل حرعمل رسمي

 : توزع مجتمع الدراسة حسب المهنة 4شكل 

% 4

% 14

35 %

% 47

ابدا نادرا غالبا دائما
 

 

بلغ   أما خصائص  فقد  التعليمية  الحالة  المبحوث من حيث  البحثنسبة    تالمجتمع  الذين ل  عينة  لمستهدفين 
جامعي  لديه من  45م  حجم      إجمالي% 

م لديهلذين  ل  عينة البحث نسبة    ت العينة، وبلغ 
حجم العينة،      إجمالي% من  24مؤهل دبلوم  

البحثنسبة    توبلغ مؤهل لديهلذين  ل  عينة  م 
عليا(   )دراسات  الجامعي  من 19فوق   %

وبلغ    إجمالي العينة،  عينة  نسبة    تحجم 
% 12م مؤهل ثانوية عامة  لديهلذين  ل  البحث

 حجم العينة.    إجماليمن 

توزع البحث  تولقد  إ  عينة  المهنة    ى ثالث لحسب 
بلغ حيث  البحثنسبة    تمجموعات  لذين ل  عينة 

و  ال رسمية )موظفين في قطاع حكومي أعمم أ لديه
   إجمالي% من  39قطاع خاص وبرواتب منتظمة(  

م لديهلذين  ل   عينة البحثنسبة    تحجم العينة، وبلغ
و يعملون  مهن حرفية أ  ومهن حرة )أعمال خاصة أ 

العينة،      إجمالي% من  35ومي(  اليباألجر   حجم 
م لديهال توجد    نلذيل  عينة البحثنسبة    تبينما بلغ

 حجم.    إجمالي% من 25مهنة )عاطلين عن العمل(  
 

متابعة مجتمع      اآلتي  الشكل حجم      إجمالي% من  47المحلية حيث    اإلعالملوسائل    البحثيوضح مدى 
يتابع    إجمالي–العينة   العينة  أ حجم  في  األحيان ها  غلب 
من  14بينما   وسائل     إجمالي %  يتابع  العينة  حجم 
نادر،    اإلعالم بشكل  من  4المحلية  حجم      إجمالي % 

 . المحلية إطالًقا اإلعالمالعينة ال يتابع وسائل 

شكل 3: متثيل اجملتمع املبحوث حسب املؤهل العلمي
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 اختبار فرضيات البحث وقياس استجابة عينة البحث

أ. عملية قياس استجابة عينة البحث من درجة احلياد.

كما ذكرنا سابًقا أنَّ درجة احلياد هي )1.5( وهنا سوف يُستخدم اختبار تي   
)POne SamPle T-test( وذلك ملعرفة درجة االستجابة فيما إذا وصلت إلى درجة 
احلياد ووفًقا لهذا االختبار سيكون لدينا فرضيتان )الفرضية الصفرية، والفرضية 

البديلة(

الفرضية الصفرية: متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5.  

الفرضية البديلة: متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5.  

0.05α حسب نتائج برنامج  = إذا كانت Sig.( P-value( أكبر من مستوى الداللة 
متوسط  احلالة  ويكون يف هذه  الصفرية  الفرضية  رفض  فإنه ال ميكن   )SPSS(
كانت              إذا  أما   ،1.5 وهى  احلياد  درجــة  عن  جوهرًيا  يختلف  ال  العينة  أفــراد  آراء 
0.05α فترفض الفرضية الصفرية وتُقبل  = Sig.P-value أقل من مستوى الداللة 
الفرضية البديلة القائلة: إن متوسط آراء أفراد العينة يختلف جوهرًيا عن درجة 
احلياد، ويف هذه احلالة ميكن حتديد ما إذا كان متوسط اإلجابة يزيد أو ينقص 
بصورة جوهرية عن درجة احلياد، وذلك عن طريق قيمة االختبار فإذا كانت اإلشارة 
موجبة فمعناه أن متوسط استجابة عينة البحث تزيد عند درجة احلياد )1.5( أّما 
اذا كانت سالبة فمعناه أن متوسط استجابة عينة البحث تقل عند درجة احلياد 

.)1.5(

ب. وصف استجابة املبحوثات باستخدام فترات ليكرت.

استخدم الباحث مقياس ليكرت الرباعي وُوِصفت استجابة عينة البحث من الرقم 
ينبغي  الرباعي  ليكرت  مقياس  احلياد ضمن  منطقة  وإليجاد  ثالثة  الرقم  إلى   0
تقسيم مدى االستجابة يف ليكرت الرباعي إلى خمس فترات واجلدول اآلتي يوضح 

هذه الفترات حيث تعدُّ الفترة املتوسطة إلى فترة احلياد الستجابة عينة البحث.
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جدول 9 : فترات مقياس ليكرت على وفق نقاط املقياس املستخدم يف البحث

الوصفطول الفترة بالنسبة املئويةطول الفترة بالدرجةنقاط مقياس ليكرت

0-3

أبًداال أوافق بشدة19.9 %-0 0-0.59%
نادًراال أوافق39.9 %-20 0.60-1.19%
محايدمحايد59.9 %-40 1.20-1.79%
غالًباأوافق79.9 %-60 1.80-2.39%
دائًماأوافق بشدة100 %-80 2.40-3.00%

يف اجلدول السابق ُوزِّعت نقاط مقياس ليكرت الرباعي ضمن خمس فترات وذلك 
من أجل احتساب استجابة عينة البحث بدّقة على النحو اآلتي :

االستبانة  فقرات  من  فقرة  ألي  البحث  عينة  استجابة  متوسط  كــان  إذا   
الفترة         تقع ضمن  النسبية  األهمية  أو   )0.59 – 0.00( الفترة  تقع ضمن 
)% 0% - 19.0( فتصنف االستجابة العامة للعينة على مستوى الفقرة بـــ 

"ال أوافق بشدة" أو "أبًدا".

االستبانة  فقرات  من  فقرة  ألي  البحث  عينة  استجابة  متوسط  كــان  إذا   
الفترة            ضمن  تقع  النسبية  األهمية  أو   )1.19 – 0.60( الفترة  ضمن  تقع 
)20%  - 39.9% ( فتصنف االستجابة العامة للعينة على مستوى الفقرة 

ب "ال أوافق" أو "نادًرا".

االستبانة  فقرات  من  فقرة  ألي  البحث  عينة  استجابة  متوسط  كــان  إذا   
الفترة          ضمن  تقع  النسبية  األهمية  أو   )1.20  –  1.79( الفترة  ضمن  تقع 
) 40% - 59.9%( فتصنف االستجابة العامة للعينة على مستوى الفقرة بـــ 

"محايد".

االستبانة  فقرات  من  فقرة  ألي  البحث  عينة  استجابة  متوسط  كــان  إذا   
تقع ضمن الفترة )1.80– 2.39( أو إذا األهمية النسبية تقع ضمن الفترة             
)  60%  - 79.9% ( فتصنف االستجابة العامة للعينة على مستوى الفقرة 

ب "موافق" أو "غالًبا".
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االستبانة  فقرات  من  فقرة  ألي  البحث  عينة  استجابة  متوسط  كــان  إذا   
الفترة          تقع ضمن  النسبية  األهمية  أو   )3.00 – 2.40( الفترة  تقع ضمن 
)80%  - 100 %(  فتصنف االستجابة العامة للعينة على مستوى الفقرة ب 

"موافق بشدة" أو "دائًما".
ج. قياس استجابة عينة البحث 

ذ العمليات يف الفقرتني السابقتني )أ، ب( وذلك من أجل وصف  يف هذا اجلزء ستُنفَّ
اجتاه استجابة عينة البحث وحتديد هذه االستجابة بوضوح عبر مرحلتني:

املرحلة األولى: معرفة توزع متوسط استجابة عينة البحث عن درجة احلياد )1.5( 
باستخدام اختبار اإلشارة.

املرحلة الثانية: قياس ووصف استجابة عينة البحث باستخدام األهمية النسبية.
ومن ثمَّ فنحن بحاجة إلى استعراض نتائج فقرات كل محور من حيث التكرارات والنسب 

املئوية واملتوسط واألهمية النسبية وقيمة اختبار تي للعينة الواحدة )اختبار اإلشارة(
أوال: الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على معلومات عن قضايا 

السالم االجتماعي )احملور األول(.
جدول 10 : اختبار )t( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5( ومتوسط 

االستجابة واألهمية النسبية للمحور األول وعناصره

املعيارالفقرة#
درجة االستجابة

املتوسط اإلجمالي 
احلسابي

األهمية 
النسبية

قيمة اختبار 
)t( تي

مستوى 
املعنوية

االستجابة 
العامة 

املستنتجة
ال اوافق 

أوافق أوافقال أوافقبشدة
بشدة

القنوات 1
التلفزيونية

911115485التكرار
أوافق766.9340.000 2.294%

% 10.612.912.963.5100.0

اإلذاعات2
351281974التكرار

ال أوافق38-2.3840.020 1.149%
% 47.316.210.825.7100.0

الصحف 3
واجملالت

37991368التكرار
ال أوافق32-3.6110.001 0.971%

% 54.413.213.219.1100.0

املواقع 4
اإللكترونية

237274299التكرار
أوافق633.2400.002 1.889%

% 23.27.127.342.4100.0

ال أوافق4.9240.000-36 %1.091االستجابة الكلية للمحور
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من اجلدول رقم )10( نالحظ اآلتي :

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  ــى  األول الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثّمً  فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة:” إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ونالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي          
)t= 6.934( وهي قيمة موجبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تزيد عن درجة 
فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  بشدة”،  أوافــق  أو  “أوافق  أما  احلياد 
سنستخدم األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو 76 % وبالعودة إلى جدول 
فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )79.9 % - 60 %( وهي حدود فترة 
االستجابة “أوافق”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من 

قبل الفئة املبحوثة كانت “أوافق”.

من الفقرة الثانية نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.020( وهذه القيمة أقل من مستوى 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
، ومن ثمَّ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -2.384(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
للفقرة  الفعلية  أوافق بشدة”، ولتحديد االستجابة  “ال  أو  “ال أوافق”  احلياد أما 
فإننا سنستخدم األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو 38 % وبالعودة إلى 
جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )39.9 % - 20 %( وهي تخص 
حدود فترة االستجابة “ال أوافق”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه 

الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “ال أوافق”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الثالثة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.001( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
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درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ونالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي         
)t= -3.611(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
للفقرة  الفعلية  أوافق بشدة”، ولتحديد االستجابة  “ال  أو  “ال أوافق”  احلياد أما 
فإننا سنستخدم األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو 32 % وبالعودة إلى 
جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )39.9 % - 20 %( وهي تخص 
حدود فترة االستجابة “ال أوافق”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه 

الفقرة من قبل الفئة املستهدفة كانت “ال أوافق”.

من الفقرة الرابعة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.002( وهذه القيمة أقل من مستوى 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي   
)t= 3.240(  وهي قيمة موجبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تزيد عن درجة 
“أوافق بشدة”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا  “أوافق” أو  احلياد أما 
سنستخدم األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو 63 % وبالعودة إلى جدول 
فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )79.9 % - 60 %( وهي تخص حدود 
فترة االستجابة “أوافق”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة 

من قبل الفئة املبحوثة كانت “أوافق”.

من الدرجة الكلية للمحور )جلميع فقرات احملور( نالحظ أن القيمة اإلحصائية 
 )Sig.= 0.000( تساوي )( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5t( الختبار توزيع
0.05α لذلك يعدُّ هذا احملور  = وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 
الفرضية  نرفض  فإننا  ثــمَّ   ومن    ، 0.05α = داللــة  مستوى  عند  إحصائّيًا  دالًا 
الصفرية القائلة: “ إن متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل 
القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أيًضا أن قيمة 
اختبار توزيع تي يساوي )t= -4.924(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة 
االستجابة تقل عن درجة احلياد أما “ال أوافق” أو “ال أوافق بشدة”، ولتحديد 
االستجابة الفعلية فإننا سنستخدم األهمية النسبية حيث بلغت نحو 36 % وبالعودة 
إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )39.9 % - 20 %( وهي 
االستجابة  إن  القول:  ميكننا  ثمَّ  ومن  أوافق”،  “ال  االستجابة  فترة  حدود  تخص 

العامة جلميع فقرات هذا احملور من قبل الفئة املستهدفة كانت “ال أوافق”.
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من النقاط السابقة )4-1( ومن نتائج حتليل االستجابة الكلية للمحور يف النقطة 
)5( حيث كانت االستجابة العامة جملتمع البحث  ب “ال أوافق” وبذلَك نستطيع 
احلكم “بعدم وجود عالقة بني وسائل اإلعالم املفضلة من حيث املتابعة واحلصول 

على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي”.

أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي )احملور الثاني(.

جدول 11 : اختبار )t( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5( ومتوسط 
االستجابة واألهمية النسبية للمحور الثاني وعناصره

املعيارالفقرة#
درجة االستجابة

املتوسط اإلجمالي 
احلسابي

األهمية 
النسبية

قيمة 
اختبار تي 

)t(

مستوى 
املعنوية

االستجابة 
العامة 

املستنتجة دائماَغالبًانادرًاابدًا

الصحف 1
واجملالت

34 3881214721.028التكرار
نادرا3.2800.002ً-%

% 52.811.116.719.4100.0

املنشورات 2
وامللصقات

3713121476التكرار
نادرا35-3.3950.001ً 1.039%

% 48.717.115.818.4100.0

3
اإلذاعات 
الرسمية 
واخلاصة

391181775التكرار
نادرا35-3.1970.002ً 1.040%

% 52.014.710.722.7100.0

4
القنوات 

التلفزيونية 
اليمنية

285103578التكرار
محايد561.0790.284 1.667%

% 35.96.412.844.9100.0

املواقع 5
اإللكترونية

314283194التكرار
1.628 54

محايد%0.9880.326
% 33.04.329.833.0100.0

املنظمات 6
اإلنسانية

415121573التكرار
1.014 34

نادرا3.3170.001ً-%
% 56.26.816.420.5100.0

األفالم 7
الوثائقية

4012102284التكرار
نادرا39-2.3900.019ً 1.167%

% 47.614.311.926.2100.0

الفيسبوك8
2912114092التكرار

محايد561.2650.209 1.674%
% 31.513.012.043.5100.0

32 0.963االستجابة الكلية للمحور
%-6.2750.000

نادراً
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من اجلدول رقم )11( نالحظ اآلتي:

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  األولــى  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.002( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
، ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، و نالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -3.280( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
احلياد أما “نادًرا أو ابًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت نحو 34 % وبالعودة إلى جدول فترات 
فترة  حــدود  وهي   )% 20  -  % 39.9( للفترة  تنتمي  القيمة  هذه  فإن  ليكرت 
االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من 

قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الثانية  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.001( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ونالحظ أيًضا أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -3.395( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج ان درجة االستجابة تقل عن درجة 
احلياد أما “نادًرا أو أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 35 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )20 % - 39.9 %( وهي حدود فترة االستجابة 
“نادًرا”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة 

املبحوثة كانت “نادًرا”.

من الفقرة الثالثة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
مستوى  من  أقل  القيمة  وهذه   )Sig.= 0.002( تساوي   )1.5( احلياد  درجة  حول 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “ إن متوسط درجة  0.05α =

االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة 
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ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي )t= -3.197( وهي 
قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد أما “نادًرا أو 
لهذه  النسبية  األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  أبًدا”، 
الفقرة حيث بلغت 35 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي 
ثمَّ ميكننا  “نادًرا”، ومن  للفترة )39.9 % - 20 %( وهي حدود فترة االستجابة 

القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الرابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.284( وهذه القيمة أكبر من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة: “  0.05α = عند مستوى داللة 
إن   “ القائل:  البديل  الفرض  ونرفض   “ يساوي1.5  االستجابة  درجة  متوسط  إن 
متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن ثمَّ فإن االستجابة تقع عند درجة 
احلياد ومن ناحية أخرى نالحظ أيًضا أن األهمية النسبية تساوي 56 % وبالعودة 
إلى جدول فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي للفترة )59.9 % - 40 %( 
وهي حدود فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة 

لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  اخلامسة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.326( وهذه القيمة أكبر من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة: “إن  0.05α = عند مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونرفض الفرض البديل القائل: “إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن ثمَّ فإن االستجابة تقع عند درجة احلياد ومن 
ناحية أخرى نالحظ أيًضا أن األهمية النسبية تساوي 54 % وبالعودة إلى جدول 
فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي للفترة )59.9 % - 40 %( وهي حدود 
فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة 

من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.

للعينة   )t( توزيع  اإلحصائية الختبار  القيمة  أن  نالحظ  السادسة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.001( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة:  0.05α = عند مستوى داللة 
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إن   “ القائل:  البديل  الفرض  ونقبل   “ “إن متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 
توزيع  اختبار  قيمة  أن  نالحظ  وكذا   ،”1.5 يساوي  ال  االستجابة  درجة  متوسط 
تي يساوي )t= -3.317( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل 
للفقرة فإننا  الفعلية  أبًدا”، ولتحديد االستجابة  أو  “نادًرا  ا  إمَّ عن درجة احلياد 
سنستخدم األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 34 % وبالعودة إلى جدول 
فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )39.9 % - 20 %( وهي حدود فترة 
االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول بان االستجابة العامة لهذه الفقرة من 

قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  السابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.019( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة:  0.05α = عند مستوى داللة 
“ إن  القائل:  البديل  الفرض  “ ونقبل  “ إن متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 
متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي 
تقل  االستجابة  درجة  أن  نستنج  ومنها  سالبة  قيمة  وهي   )t= -2.390( يساوي 
فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  أبًدا”،  أو  “نادًرا  إما  احلياد  درجة  عن 
الى جدول  وبالعودة   % 39 بلغت  الفقرة حيث  لهذه  النسبية  األهمية  سنستخدم 
فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )39.9 % - 20 %( وهي حدود فترة 
االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ   ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من 

قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الثامنة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.209( وهذه القيمة أكبر من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ  فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة: “  0.05α = عند مستوى داللة 
إن   “ القائل:  البديل  الفرض  ونرفض   “ يساوي1.5  االستجابة  درجة  متوسط  إن 
متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن ثمَّ  فإن االستجابة تقع عند درجة 
احلياد ومن ناحية أخرى نالحظ أيًضا أن األهمية النسبية تساوي 56 % وبالعودة 
إلى جدول فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي للفترة )59.9 % - 40 %( 
وهي حدود فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة 

لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.



دور وسائل اإلعالم يف تعزيز بناء السالم االجتماعي

124

من الدرجة الكلية للمحور )جلميع فقرات احملور( نالحظ أن القيمة اإلحصائية 
 )Sig.= 0.000( تساوي )( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5t( الختبار توزيع
0.05α لذلك يعدُّ هذا احملور  = وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 
الفرضية  نرفض  فإننا  ثــمَّ   ومن    ، 0.05α = داللــة  مستوى  عند  إحصائّيًا  دالًا 
الصفرية القائلة: “ إن متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل 
قيمة  أن  نالحظ  وكذا   ،”1.5 يساوي  ال  االستجابة  درجة  متوسط  إن   “ القائل: 
اختبار توزيع تي يساوي )t= -6.275(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة 
االستجابة تقل عن درجة احلياد إما “نادًرا” أو “أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية 
فترات  إلى جدول  وبالعودة   % 32 بلغت  النسبية حيث  األهمية  فإننا سنستخدم 
ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )20 % - 39.9 %( وهي تخص حدود فترة 
االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة جلميع فقرات هذا 

احملور من قبل الفئة املستهدفة كانت “نادًرا”.

  من النقاط السابقة )8-1( ومن نتائج حتليل االستجابة الكلية للمحور يف النقطة 
)9( حيث كانت االستجابة العامة جملتمع البحث  ب “نادًرا” وبذلك نستطيع احلكم 
“ نادًرا ما تكون أو متثل وسائل اإلعالم احمللية مصدًرا مهًما الستقاء معلومات عن 

السالم االجتماعي.
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. أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية يف مجال السالم االجتماعي 
)احملور الثالث(.

جدول 12 : اختبار )t( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5( ومتوسط االستجابة واألهمية 
النسبية للمحور الثالث وعناصره

املعيارالفقرة#
درجة االستجابة

املتوسط اإلجمالي 
احلسابي

األهمية 
النسبية

قيمة 
اختبار تي 

)t(

مستوى 
املعنوية

االستجابة 
العامة 

املستنتجة دائماَغالبًانادرًاابدًا

1
أهمية السالم 

االجتماعي يف حياة 
الشعوب

5106825108التكرار
غالًبا687.9350.000 2.046%

% 4.69.363.023.1100.0

 التركيز على محاربة 2
العنف واإلرهاب

378331795التكرار
محايد44-1.5350.128 1.316%

% 38.98.434.717.9100.0

3
 تناول قيم السالم 

االجتماعي مثل: )املساواة 
– العدالة االجتماعية – 

احلرية – األمن(

4011162491التكرار
نادرا42-1.7720.080ً 1.264%

% 44.012.117.626.4100.0

معلومات عامة عن 4
السالم والتعايش السلمي.

471213981التكرار
نادرا27-5.8280.000ً 0.802%

% 58.014.816.011.1100.0

احلرص على حقوق 5
املرأة والطفل.

52813982التكرار
نادرا25-6.3020.000ً 0.744%

% 63.49.815.911.0100.0

الدعوة إلنهاء الصراع 6
يف اليمن

4913131085التكرار
0.812% 27-5.8450.000

نادراً % 57.615.315.311.8100.0

7
احلث على جتنب 

الكراهية والعداوة بني 
أفراد اجملتمع

5113141391التكرار
0.879% 29-5.2240.000

نادراً
% 56.014.315.414.3100.0

نادرا8.2190.000ً-32 %0.956االستجابة الكلية للمحور

من اجلدول أعلى نالحظ اآلتي:

من الفقرة األولى نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من مستوى 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
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 )t=7.935( االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي
إما  احلياد  درجة  عن  تزيد  االستجابة  درجة  أن  نستنج  ومنها  موجبة  قيمة  وهي 
األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  دائًما”،  أو  “غالًبا 
النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 68 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه 
القيمة تنتمي للفترة )60%- 79.9%( وهي حدود فترة االستجابة “غالباً”، ومن 
ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت 

“غالًبا”.

من الفقرة الثانية نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة   - 1
حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.128( وهذه القيمة أكبر من مستوى 
دالة إحصائّيًا عند  الفقرة غير  تعدُّ هذه  لذلك   0.05α = الداللة اإلحصائية 
 “ القائلة:  الصفرية  الفرضية  نقبل  فإننا  ثمَّ   ومن    ، 0.05α = داللة  مستوى 
 “ القائل:  البديل  الفرض  ونرفض   “ يساوي1.5  االستجابة  درجة  متوسط  إن 
إن متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن ثمَّ  فإن االستجابة تقع عند 
 44 تساوي  النسبية  األهمية  أن  أيًضا  ناحية أخرى نالحظ  درجة احلياد ومن 
%،  وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي إلى الفترة  

.)%59.9-%40(

وهي حدود فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة 
لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.

من الفقرة الثالثة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.080( وهذه القيمة أكبر من مستوى 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة غير دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ  فإننا نقبل الفرضية الصفرية القائلة: “ إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونرفض الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
ثمَّ  فإن االستجابة تقع عند درجة احلياد ومن  االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن 
ناحية أخرى نالحظ أيًضا أن األهمية النسبية تساوي 42 % وبالعودة إلى جدول 
فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي للفترة )% 40 - % 59.9( وهي حدود 
فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة 

من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الرابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من 
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0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -5.828( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
احلياد إما “نادًرا أو أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 27 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
للفترة )20% - 39.9%( وهي حدود فترة االستجابة  تنتمي  القيمة  فإن هذه 
“نادًرا”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة 

املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  اإلحصائية الختبار  القيمة  أن  نالحظ  اخلامسة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -6.302( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
احلياد إما “نادًرا أو أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 25 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
االستجابة  فترة  وهي حدود   )%39.9 - %20( للفترة  تنتمي  القيمة  هذه  فإن 
الفئة  العامة لهذه الفقرة من قبل  “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة 

املبحوثة كانت “نادًرا”.

من الفقرة السادسة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
مستوى  من  أقل  القيمة  وهــذه   )Sig.= 0.000( تساوي   )1.5( احلياد  درجــة  حول 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة  = الداللة اإلحصائية 
“إن متوسط درجة  القائلة:  الفرضية الصفرية  ثمَّ  فإننا نرفض  ،  ومن  0.05α =

االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة 
ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي )t= -5.845( وهي 
أو  “نادًرا  إما  تقل عن درجة احلياد  أن درجة االستجابة  قيمة سالبة ومنها نستنج 
لهذه  النسبية  األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  أبًدا”، 
الفقرة حيث بلغت 27 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي 
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للفترة )20%-39.9%( وهي حدود فترة االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: 
إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  السابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
“إن  القائلة:  الفرضية الصفرية  ثمَّ فإننا نرفض  ،  ومن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
 t=( درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي
5.224-( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد 
إما “نادًرا أو أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األهمية 
النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 29 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه 
“نادًرا”، ومن  )20%-39.9%( وهي حدود فترة االستجابة  للفترة  تنتمي  القيمة 
كانت  املبحوثة  الفئة  قبل  الفقرة من  لهذه  العامة  االستجابة  إن  القول:  ثمَّ ميكننا 

“نادًرا”.

من الدرجة الكلية للمحور )جلميع فقرات احملور( نالحظ أن القيمة اإلحصائية 
 )Sig.= 0.000( تساوي )( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5t( الختبار توزيع
0.05α لذلك يعدُّ هذا احملور  = وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية  0.05α = دالًا إحصائّيًا عند مستوى داللة 
القائلة: “ إن متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل القائل: “ 
إن متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي 
يساوي )t= -8.219(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن 
درجة احلياد إما “نادًرا” أو “أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية فإننا سنستخدم 
هذه  فإن  ليكرت  فترات  إلى جدول  وبالعودة   %23 بلغت  النسبية حيث  األهمية 
القيمة تنتمي للفترة )20%-39.9%( وهي تخص حدود فترة االستجابة “نادًرا”، 
ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة جلميع فقرات هذا احملور من قبل الفئة 

املستهدفة كانت “نادًرا”.

     من النقاط السابقة )7-1( ومن نتائج حتليل االستجابة الكلية للمحور يف النقطة 
)8( حيث كانت االستجابة العامة جملتمع البحث ب “نادًرا” وبذلك نستطيع احلكم 
السالم  بناء  تعزز  التي  املهمة  املوضوعات  احمللية  اإلعالم  وسائل  تثير  ما  “نادًرا 

االجتماعي”.
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10.2.4. األساليب اإلعالمية التي يجري عن طريقها عرض موضوعات وقضايا 
السالم االجتماعي )احملور الرابع(.

جدول 13 : اختبار )t( للعينة- الواحدة حول درجة احلياد )1.5( ومتوسط االستجابة واألهمية 
النسبية للمحور الرابع وعناصره

املعيارالفقرة#
درجة االستجابة

املتوسط اإلجمالي 
احلسابي

األهمية 
النسبية

قيمة 
اختبار تي 

)t(

مستوى 
املعنوية

االستجابة 
العامة 

املستنتجة دائًماغالًبانادًراأبدًا
محايد592.0180.050 %2482235891.764التكراراحلوار واملقابالت1 27.09.024.739.3100.0النسبة

غالًبا663.5530.001 %2232044891.966التكرار األخبار 2 24.73.422.549.4100.0النسبة

نادًرا2.6190.010-39 %37142315891.180التكراراألفالم الوثائقية3 41.615.725.816.9100.0النسبة

الرسوم 4
الكارتونية

نادًرا4.1550.000-31 %4215516780.936التكرار 53.819.26.420.5100.0النسبة

نادًرا3.0030.004-36 %4212920831.084التكراراألغنية5 50.614.510.824.1100.0النسبة

نادًرا3.7230.000-33 %4114916801.000التكرارالدراما6 51.317.511.320.0100.0النسبة

نادًرا2.4890.015-38 %3814522791.139التكرارالفالشات اإلعالنية7 48.117.76.327.8100.0النسبة

التحقيقات التلفزيونية 8
والصحفية

نادًرا2.1590.034-39.9 %33121417761.197التكرار 43.415.818.422.4100.0النسبة
نادًرا5.7850.000-33 %0.987االستجابة الكلية للمحور

من اجلدول أعلى نالحظ اآلتي :

من الفقرة األولى نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
القيمة مساوية ملستوى  )1.5( تساوي )Sig.= 0.050( وهذه  حول درجة احلياد 
عند  إحصائّيًا  دالــة  غير  الفقرة  هذه  تعدُّ  لذلك   0.05α = اإلحصائية  الداللة 
“إن  القائلة:  الصفرية  الفرضية  نقبل  فإننا  ثمَّ  ومن    ، 0.05α = داللــة  مستوى 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ونرفض الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، ومن ثمَّ  فإن االستجابة تقع عند درجة احلياد 
ومن ناحية أخرى نالحظ أيًضا أن األهمية النسبية تساوي 59 % وبالعودة إلى 
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جدول فترات ليكرت جند أن هذه القيمة تنتمي للفترة )40%-59.9%( وهي حدود 
فترة االستجابة “محايد”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة 

من قبل الفئة املبحوثة كانت “محايد”.

من الفقرة الثانية نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
أقل من مستوى  القيمة  )1.5( تساوي )Sig.= 0.001( وهذه  حول درجة احلياد 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
 )t=3.553( االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي
إما  احلياد  درجة  عن  تزيد  االستجابة  درجة  أن  نستنج  ومنها  موجبة  قيمة  وهي 
األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  دائًما”،  أو  “غالًبا 
النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 66 % وبالعودة الى جدول فترات ليكرت فإن هذه 
القيمة تنتمي للفترة )60%-79.9%( وهي حدود فترة االستجابة “غالًبا”، ومن 
ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت 

“غالًبا”.

من الفقرة الثالثة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
أقل من مستوى  القيمة  )1.5( تساوي )Sig.= 0.010( وهذه  حول درجة احلياد 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى  = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن متوسط  0.05α = داللة 
درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة 
t=-( االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي
2.619( وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد 
إما “نادًرا أو أبًدا”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األهمية 
النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 39 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه 
القيمة تنتمي للفترة )40%-39.9%( وهي حدود فترة االستجابة “نادًرا”، ومن 
ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت 

“نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  الرابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.000( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
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“إن  القائلة:  الفرضية الصفرية  ثمَّ فإننا نرفض  ،  ومن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -4.1552( وهي قيمة سالبة ومنها نستنتج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
فإننا سنستخدم  للفقرة  الفعلية  أبًدا”، ولتحديد االستجابة  أو  “نادًرا  إما  احلياد 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 31 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
االستجابة  فترة  حــدود  )20%-39.9%(  وهي  للفترة  تنتمي  القيمة  هذه  فإن 
“نادًرا”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة 

املبحوثة كانت “نادًرا”.

من الفقرة اخلامسة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
مستوى  من  أقل  القيمة  وهــذه   )Sig.= 0.004( تساوي   )1.5( احلياد  درجــة  حول 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند مستوى داللة  = الداللة اإلحصائية 
“إن متوسط درجة  القائلة:  الفرضية الصفرية  ثمَّ  فإننا نرفض  ،  ومن  0.05α =

االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة 
ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي )t= -3.003( وهي 
قيمة سالبة ومنها نستنتج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد إما “نادًرا أو 
لهذه  النسبية  األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  أبًدا”، 
الفقرة حيث بلغت 36 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي 
للفترة )20%-39.9%(  وهي حدود فترة االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: 

إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

من الفقرة السادسة نالحظ أن القيمة اإلحصائية الختبار توزيع )t( للعينة الواحدة 
مستوى  من  أقل  القيمة  وهــذه   )Sig.= 0.000( تساوي   )1.5( احلياد  درجــة  حول 
عند مستوى  دالة إحصائياً  الفقرة  تعتبر هذه  لذلك   0.05α = الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن متوسط درجة  0.05α = داللة 
االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة 
ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي )t= -3.723( وهي 
قيمة سالبة ومنها نستنتج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد إما “نادًرا أو 
لهذه  النسبية  األهمية  سنستخدم  فإننا  للفقرة  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  أبًدا”، 
الفقرة حيث بلغت 33 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن هذه القيمة تنتمي 
للفترة )20%-39.9%(  وهي حدود فترة االستجابة “نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: 
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إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  السابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.015( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
،  ومن ثمَّ  فإننا نرفض الفرضية الصفرية القائلة: “إن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي 
)t= -2.489( وهي قيمة سالبة ومنها نستنتج أن درجة االستجابة تقل عن درجة 
فإننا سنستخدم  للفقرة  الفعلية  أبًدا”، ولتحديد االستجابة  أو  “نادًرا  إما  احلياد 
األهمية النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 38 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
فإن هذه القيمة تنتمي للفترة  )% 20 - % 39.9(  وهي حدود فترة االستجابة 
“نادًرا”، ومن ثمَّ  ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة 

املبحوثة كانت “نادًرا”.

للعينة   )t( توزيع  الختبار  اإلحصائية  القيمة  أن  نالحظ  السابعة  الفقرة  من 
الواحدة حول درجة احلياد )1.5( تساوي )Sig.= 0.034( وهذه القيمة أقل من 
0.05α لذلك تعدُّ هذه الفقرة دالة إحصائّيًا عند  = مستوى الداللة اإلحصائية 
“إن  القائلة:  الفرضية الصفرية  ثمَّ فإننا نرفض  ،  ومن  0.05α = مستوى داللة 
متوسط درجة االستجابة يساوي1.5 “ ونقبل الفرض البديل القائل: “ إن متوسط 
 t=( درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار توزيع تي يساوي
2.159-( وهي قيمة سالبة ومنها نستنتج أن درجة االستجابة تقل عن درجة احلياد 
إما “نادًرا أو أبداً”، ولتحديد االستجابة الفعلية للفقرة فإننا سنستخدم األهمية 
النسبية لهذه الفقرة حيث بلغت 39.9 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت فإن 
هذه القيمة تنتمي للفترة )20%-39.9%(  وهي حدود فترة االستجابة “نادًرا”، 
ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة لهذه الفقرة من قبل الفئة املبحوثة كانت 

“نادًرا”.

من الدرجة الكلية للمحور )جلميع فقرات احملور( نالحظ أن القيمة اإلحصائية 
 )Sig.= 0.000( تساوي )( للعينة الواحدة حول درجة احلياد )1.5t( الختبار توزيع
0.05α لذلك يعدُّ هذا احملور  = وهذه القيمة أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 
الفرضية  نرفض  فإننا  ثــمَّ   ومــن   ، 0.05α = داللــة  مستوى  عند  إحصائّيًا  دالًا 
الصفرية القائلة: “ إن متوسط درجة االستجابة يساوي 1.5” ونقبل الفرض البديل 
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القائل: “ إن متوسط درجة االستجابة ال يساوي 1.5”، وكذا نالحظ أن قيمة اختبار 
توزيع تي يساوي )t= -5.785(  وهي قيمة سالبة ومنها نستنج أن درجة االستجابة 
فإننا  الفعلية  االستجابة  ولتحديد  “أبًدا”،  أو  “نادًرا”  إما  احلياد  درجة  تقل عن 
سنستخدم األهمية النسبية حيث بلغت 33 % وبالعودة إلى جدول فترات ليكرت 
فإن هذه القيمة تنتمي للفترة )20%-39.9%(   وهي تخص حدود فترة االستجابة 
“نادًرا”، ومن ثمَّ ميكننا القول: إن االستجابة العامة جلميع فقرات هذا احملور من 

قبل الفئة املستهدفة كانت “نادًرا”.

من النقاط السابقة )8-1( ومن نتائج حتليل االستجابة الكلية للمحور يف النقطة 
)9( حيث كانت االستجابة العامة جملتمع البحث بـــ “نادًرا” وبذلك نستطيع احلكم 
قضايا  عن  املعروضة  واملوضوعات  اإلعالمية  األساليب  بني  ضعيفة   “العالقة 

السالم االجتماعي”.

نتائج اختبار فرضيات البحث: 

ودور  احمللي  اإلعالم  بني  وجود عالقة  ملعرفة  فرضيات  أربع  الباحث  افترض 
تعزيز بناء السالم االجتماعي، واجلدول اآلتي  يستعرض هذه الفرضيات ويستعرض 

نتائج استجابة العينة املبحوثة.
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جدول 14 : نتائج البحث  يف ضوء فرضيات البحث

فرضيات البحث #

نتائج استجابة العينة املبحوثة
استجابة 

عينة 
البحث

متوسط 
االستجابة 

الكلية
األهمية 
النسبية

قيمة 
اختبار 

تي
مستوى 
املعنوية

1
هناك عالقة بني الوسائل اإلعالمية التي 
يفضل متابعتها واحلصول على معلومات 

عن قضايا السالم االجتماعي.
ال أوافق36-4.9240.000 1.09%

2
هناك عالقة بني الوسائل اإلعالمية وأهم 

نادًرا6.2750.000-32 %0.96املصادر التي تستقي منها معلومات عن السالم.

3
هناك عالقة بني وسائل اإلعالم 

احمللية وأهم املوضوعات املثارة يف 
مجال السالم االجتماعي.

نادًرا32-8.2190.000 0.95%

4
هناك عالقة بني األساليب اإلعالمية وعرض 

نادًرا5.7850.000-33 %0.98موضوعات وقضايا السالم االجتماعي.

االستجابة الكلية لالستبانة
)وجود دور لوسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز 

بناء السالم االجتماعي(
نادًرا أو ال 33-8.6730.000 0.99%

أوافق

ومن  البحث،  فرضيات  املبحوثة يف ضوء  العينة  استجابة  يوجز  السابق  اجلــدول 
اجلدول نستنتج النقاط اآلتية:

الوسائل  “وجود عالقة بني  أوافق” حول  “ال  البحث عند  لقد تركزت استجابة عينة 
اإلعالمية التي يفضل متابعتها واحلصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي”. 

لقد تركزت استجابة عينة البحث عند “نادًرا” حول “وجود عالقة بني الوسائل 
اإلعالمية وأهم املصادر التي تستقي منها معلومات عن السالم”.

لقد تركزت استجابة عينة البحث عند “نادًرا” حول “وجود عالقة بني وسائل 
اإلعالم احمللية وأهم املوضوعات املثارة يف مجال السالم االجتماعي”.

لقد تركزت استجابة عينة البحث عند “نادًرا” حول “وجود عالقة بني األساليب  
اإلعالمية وعرض موضوعات وقضايا السالم االجتماعي”.

هذا وبوجه عام وعلى مستوى جميع محاور االستبانة فقد تركزت استجابة عينة 
“وجود دور لوسائل اإلعالم احمللية يف  “ال أوافق” حول  “نادًرا” أو  البحث عند 

تعزيز بناء السالم االجتماعي”.
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 االستنتاج العام )لنتائج الدراسة امليدانية(
أكدت النتائج ندرة دور وسائل اإلعالم احمللية يف تعزيز بناء السالم االجتماعي 

يف اليمن
 مناقشة النتائج 

بناء  تعزيز  أشكاله يف  احمللي مبختلف  اإلعالم  دور  معرفة  إلى  البحث  هدف 
السالم االجتماعي يف اليمن

 نتيجة الفرضية األولى
التي  خلصت الدراسة امليدانية إلى عدم وجود عالقة بني الوسائل اإلعالمية 
يفضل متابعتها واحلصول على معلومات عن قضايا السالم االجتماعي حيث كانت 

استجابة العينة على مستوى احملور “ال أوافق” 
وبالنظر إلى مكونات هذا احملور فإننا ال ميكن أن نعمم هذه النتيجة على جميع 
الوسائل واألساليب اإلعالمية وذلك ألن استجابة عينة البحث كانت “موافق” فيما 

يتعلق بالقنوات التلفزيونية واملواقع االلكترونية وبذلك ميكننا أن نستخلص اآلتي:
عينة  لدى  املفضلة  االلكترونية  واملواقع  التلفزيونية  القنوات  بني  يوجد عالقة 

البحث واحلصول على معلومات عن قضايا السالم.
البحث  ال يوجد عالقة بني اإلذاعــات والصحف واجملالت املفضلة لدى عينة 

واحلصول على معلومات عن قضايا السالم.
 نتيجة الفرضية الثانية:

خلصت الدراسة امليدانية إلى وجود عالقة ضعيفة  بني الوسائل اإلعالمية وأهم 
املصادر التي تستقي منها معلومات عن السالم.

اليمنية  اإلعالمية  فالوسائل  وضوًحا،  أكثر  صــورة  تعطي  امليدانية  الدراسة 
احمللية مبختلف أنواعها نادًرا ما متثل مصدًرا مهًما ميكننا منها استقاء معلومات 

عن السالم واختلفت استجابة عينة البحث بحسب الوسائل اإلعالمية كاآلتي:
فيما يتعلق بالقنوات التلفزيونية واملواقع االلكترونية والفيسبوك كانت استجابة 
عينة البحث “محايد” وهذه االستجابة غير حاسمة، حيث توزعت استجابة عينة 

البحث على جانبي خط ليكرت على نحو يكاد يكون متساوًيا.
كانت  واألفـــالم  واجملــالت  كــاإلذاعــات  األخــرى  اإلعالمية  بالوسائل  يتعلق  فيما 

االستجابة “نادًرا”
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  نتيجة الفرضية الثالثة
خلصت الدراسة امليدانية إلى وجود عالقة ضعيفة بني وسائل اإلعالم احمللية 

وأهم املوضوعات املثارة يف مجال السالم االجتماعي.
الدراسة امليدانية دلَّت على قضايا وموضوعات بناء السالم وعالقتها بوسائل 

اإلعالم مبختلف أشكالها وبرزت لدينا النتائج اآلتية:
تركزت استجابة عينة البحث عند االستجابة غالًبا حول عالقة تغطية موضوع 
احمللية  اإلعالمية  الوسائل  وبني  الشعوب”  حياة  يف  االجتماعي  السالم  “أهمية 

مبختلف أشكالها.
لم يحسم عينة البحث حتديد العالقة بني تغطية موضوع “التركيز على محاربة 
والوسائل  االجتماعي”  السالم  قيم  “تناول  موضوع  وتغطية  واإلرهــاب”  العنف 
للمبحوثني  اإلجمالية  االستجابة  كانت  حيث  أشكالها  مبختلف  احمللية  اإلعالمية 
عند محايد )توزعت استجابة عينة البحث على نحو يكاد يكون متساوًيا بني طريف 

مقياس ليكرت(.
)معلومات  األخــرى  السالم  موضوعات  بقية  تغطية  بني  عالقة ضعيفة  توجد 
الدعوة  والطفل،  املرأة  السلمي، احلرص على حقوق  والتعايش  السالم  عامة عن 
الوسائل  مختلف  وبني  الكراهية(   جتنب  على  “احلث  اليمن،  يف  الصراع  إلنهاء 

اإلعالمية احمللية مبختلف أشكالها.
نتيجة الفرضية الرابعة

وعرض  اإلعالمية  األساليب  بني  عالقة  وجود  إلى  امليدانية  الدراسة  خلصت 
موضوعات وقضايا السالم االجتماعي.

تفاوتت استجابة عينة البحث حول حتديد وجود هذه العالقة ونوجزها بالنقاط 
اآلتية:

السالم  وقضايا  موضوعات  عرضها  حيث  من  “األخبار”  بني  عالقة  توجد 
االجتماعي حيث تركزت استجابة عينة البحث عند غالًبا.

لم يحسم عينة البحث حتديد العالقة بني “احلوار واملقابالت” من حيث عرض 
موضوعات وقضايا السالم االجتماعي حيث كانت االستجابة العامة عند “محايد”
ملوضوعات  عرضها  حيث  من  اإلعالمية  األساليب   بقية  لعالقة  بالنسبة  أما 
عند  كانت  للمبحوثني  العامة  االستجابة  ألن  وذلك  نــادرة،  فتعدُّ  السالم  وقضايا 

“نادًرا” لكل شكل من األشكال اإلعالمية.
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اخلامتـــــــــــــة :

وسائل  دور  بني  وجود عالقة ضعيفة  أكدت  امليدانية  للدراسة  العامة  النتيجة 
اإلعالم احمللية اليمنية يف بناء وتعزيز السالم االجتماعي يف اليمن وأيًضا أشارت 

نتائج املناقشة يف الفقرة السابقة إلى هذه احلقيقة.

االستحواذ  قوة  إلى  السالم  بناء  يف  اإلعــالم  وسائل  دور  ويرجع سبب ضعف 
السياسي خملتلف الوسائل اإلعالمية فمعظمها تتبع فصائل سياسية وتعمل على 

وفق أجنداتها وبرامجها.

الوسائل  على  االعتماد  ميكننا  ما  نــادًرا  فإننا  البحث  عينة  استجابة  وبحسب 
اإلعالمية يف احلصول على معلومات عن بناء السالم وأيًضا نادًرا ما تعرض هذه 

الوسائل قضايا وموضوعات تعزز بناء السالم االجتماعي يف اليمن.

أن نتائج البحث كانت منطقية وتدل على حقيقة دور وسائل اإلعالم احمللية يف 
تعزيز بناء السالم االجتماعي يف اليمن حيث كان هذا الدور نادًرا.

 توصيات عينة البحث

شكل 6 : وسائل التغلب على عوائق االعالم التي حتول عن القيام بدوره يف تعزيز بناء السالم
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لقد أوصت عينة البحث بعمل عدد من اإلجراءات من أجل التغلب على العوامل 
التي تعيق اإلعالم عن القيام بدوره يف تعزيز بناء السالم االجتماعي والشكل اجملاور 
يوضح هذه التوصيات حيث أجمع 80 % من إجمالي  حجم العينة بضرورة وضع 
الثانية أتت  خطة إعالمية شاملة خلدمة قضايا اجملتمع امللحة وأيًضا يف املرتبة 
توصية عينة البحث بضرورة احلدِّ من اخلطاب السلبي واملتشائم لوسائل اإلعالم 
بإجماع 75 % من إجمالي  حجم العينة ويف املرتبة الثالثة أجمع 68 % من إجمالي  

حجم العينة بضرورة أن تكون ثقافة التعايش من ترتيب أولويات وسائل اإلعالم،

 ويف املرتبة الرابعة أجمع 63 % من إجمالي  حجم العينة بضرورة زيادة حجم 
املادة اإلعالمية التي تنشر ثقافة بناء السالم، ويف املرتبة اخلامس أجمع 60 % 
الكراهية  يثير  الذي  اإلعالمي  اخلطاب  تقييد  بضرورة  العينة  إجمالي حجم  من 

واخلالف بني أبناء اجملتمع.

املراجع:
دعوة إلى السالم، عن ثقافة السالم والعنف، القاهرة، مركز هردو، 2017م، ص7.   -

النخب  خطابات  حتليل  اليمن  يف  السياسية  واحلــداثــة  اإلعــالم  النهاري،  احلفيظ  عبد   -
السياسية يف الفضائيات اليمنية حول قضايا احلوار الوطني، رسالة دكتوراه، غير منشورة، 

)جامعة مّنوبة: معهد الصحافة وعلوم اإلخبار، 2017(.
اجملتمعات  يف  االجتماعي  السالم  بناء  يف  الشباب  "دور  )2017م(:  احلجلي  عبده  تغريد   -

العربية"
-  " كيار طه محمد )2016(: " دور اإلعالم يف تشكيل النخب السياسية بعد 2011 وحتى 30 

يونيو"، املركز الدىمقراطي العربي.
أحمد زيد احمليسني )2010م( دور الشباب يف صناعة السالم املستدام، دراسة تطبيقية   -

على الشباب يف اململكة األردنية الهاشمية.
الفلسطيني،  اجملتمع  األهلي يف  السلم  تعزيز  يف  اإلعــالم  دور   :)2007( شنب  أبو  حسن   -

املؤمتر العلمي الثالث، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم
محمد بن عبد العزيز احليزان، البحوث اإلعالمية، أسسها - أساليبها مجاالتها، الرياض،   -

مكتبة امللك فهد الوطنية، 2004م 
النخبة  واجتاهات  معارف  تشكيل  والتليفزيون يف  الراديو  دور  الرحمن مطهر،  بشار عبد   -
كلية  القاهرة:  )جامعة  منشورة،  غير  دكتوراه،  رسالة  السياسية،  القضايا  نحو  اليمنية 

اإلعالم، 2007(.
أثناء  يف  اإلعــالم  لوسائل  اليمني  اجلمهور  )2000(:"اســتــخــدامــات  سعد  سلمان  يوسف   -

احلمالت االنتخابية واإلشباعات املتحققة منها"، كلية اللغة العربية-بنني، القاهرة، مصر.
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امللحق
استبانة الدراسة 

استمارة استبانة لدراسة موضوع 
)دور اإلعالم احمللي يف تعزيز بناء السالم االجتماعي يف اليمن محافظة عدن(

أولًا: البيانات الشخصية:

1 - النوع:   ذكر              أنثى     

، من 40 سنة إلى أقل  العمر:  أقل من ثالثني سنة   ، من 30 سنة إلى أقل من 40 سنة   - 2
، أكثر من خمسني سنة  من 50 سنة 

املستوى التعليمي:  ثانوي    دبلوم بعد الثانوية    - 3

جامعي                     دراسات عليا        
                        

   ،  عمل حر   ،   بدون عمل  
5 - املهنة: عمل رسمي

ثانياً: أسئلة االستبانة

أبًدانادًراغالًبادائًماالعبارةم
  1- هل تتابع وسائل اإلعالم احمللية؟ 

2 - ما الوسائل اإلعالمية التي تفضل متابعتها للحصول على 
موافق معلومات عن قضايا السالم االجتماعي ؟

بشدة
غير موافق

موافق

غير 
موافق 
بشدة

القنوات التلفزيونية1  ·
اإلذاعات   2  ·
الصحف واجملالت  3  ·
املواقع اإللكترونية ) شبكة االنترنت(  4  ·
امللصقات والنشرات اإلعالمية5  ·
اللوحات اإلعالنية. ) عبر الشوارع والطرقات(6  ·
 أخرى تذكر .............................................................................7
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أبًدانادًراغالًبادائًما 3- ما أهم املصادر التي تستقي منها معلوماتك عن السالم االجتماعي ؟
 الصحف واجملالت 1
 املنشورات وامللصقات 2
 اإلذاعات الرسمية واخلاصة 3
 القنوات التلفزيونية اليمنية 4
 املواقع اإللكترونية 5
 املنظمات اإلنسانية6
 األفالم الوثائقية 7
الفيس بوك  8
 أخرى تذكر .................................................................................9

4- ما أهم املوضوعات التي تثيرها وسائل اإلعالم احمللية
أبًدا  نادًراغالًبادائًما يف مجال السالم االجتماعي؟ 

 أهمية السالم االجتماعي يف حياة الشعوب1
 التركيز على محاربة العنف واإلرهاب2
 تناول قيم السالم االجتماعي مثل: )املساواة ، والعدالة االجتماعية ، واحلرية ، 3

واألمن(
 معلومات عامة عن السالم والتعايش السلمي. 4
  احلرص على حقوق املرأة والطفل. 5
الدعوة إلنهاء الصراع يف اليمن 6
احلث علي جتنب الكراهية والعداوة بني أفراد اجملتمع 7
 أخرى تذكر.......................................................................................................8

موضوعات  عرض  طريقها  عن  يجري  التي  اإلعالمية  األساليب  ما   -5
أبًدا  نادًراغالًبادائًماوقضايا السالم االجتماعي ؟

 احلوار واملقابالت1
 األخبار 2
 األفالم الوثائقية3
 الرسوم الكارتونية 4
 األغنية5
 الدراما6
 الفالشات اإلعالنية7
 التحقيقات التلفزيونية والصحفية8
 أخرى تذكر ........................................................................9
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6- كيفية التغلب على العوامل التي تعيق اإلعالم عن القيام بدوره يف 
بناء السالم

ضع عالمة صح أمام 
اإلجابة املناسبة 

  وضع خطة إعالمية شاملة خلدمة قضايا اجملتمع امللحة.1
 تقييد اخلطاب اإلعالمي مبا ال يثير الكراهية واخلالف بني أبناء اجملتمع.  2
 إعطاء القائمني على االتصال مساحة  لبرامج السالم والتعايش السلمي.3

 

 زيادة حجم املادة اإلعالمية التي تنشر ثقافة بناء السالم.4
  أن تكون ثقافة التعايش من ترتيب أولويات وسائل اإلعالم.5
 احلد من اخلطاب السلبي واملتشائم لوسائل اإلعالم.6
 أخرى تذكر .......................................................................................7

واهلل املوفق
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