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استطلاع حول الجندر (النوع الاجتماعي)  في وقابلیة 
الانتخاب في العالم العربي.

البلاد: الجزائر ومصر والأردن ولیبیا والمغرب وتونس
مواعید العمل المیداني: من 19 أغسطس 2022 إلى 

25 سبتمبر 2022
الهدف : لاستكشاف مواقف الشباب تجاه القابلیة للانتخاب 

والسمات المتصورة وكفاءات المرشحات.

من شارك في الاستطلاع

نظرة عامة على الاستطلاع

وجهات النظر الفردیة والجماعیة حول النوع الاجتماعي

٪23 لا یوافقون على عدم موافقة 
المرأة علنًا على رأي الرجل 3

ذكر ٪57أن الرجال   یكونون
أفضل كقادة سیاسیین من النساء 2

٪60 یوافقون على أن النساء مقارنة 
بالرجال  یملن إلى التمتع بحساسیة 

أخلاقیة أعلى1



التوقعات الجندریة
یعتقد غالبیة المشاركین أنه من المقبول على حد سواء لكلا الجنسین قیادة شركة (68٪) 4 أو منظمة 

مجتمع مدني (٪61) 5.

یعتقد الكثیر أیًضا أن كلًا من النساء والرجال قادرون على حد سواء على إدارة الأعمال التجاریة (٪52) 
6 أو منظمة المجتمع المدني (٪47) 7.

من ناحیة أخرى ، فإن نسبة المشاركین الذین ذكروا أن الرجال أكثر قدرة ومقبولية للقیادة في مجالي الكفاءة أكبر 
من أولئك الذین صرحوا بخلاف ذلك.

تفضیلات تصویت الشباب
عندما یتعلق الأمر بالنوع وقابلیة الانتخاب ، فإن الشباب هم:

الشباب یعبر عن إحباطه من المسؤولین المنتخبین في العالم العربي. هل ظهور المرأة على أنها 
دخیلة یجعلها أكثر جاذبیة للناخبین؟

لمزید من التفاصیل اطلع على إیلین لاست ولیندسي بینستید ، "هل المستقبل أنثى؟
تجربة مشتركة حول تفضیلات الناخبین في ستة بلدان عربیة" مخطوطة غیر منشورة ، متوفرة عند 

الطلب.

أقل احتماال للتأكید على أنهم سیصوتون لمرشح ذكر أكثر من  التصویت لمرشحة أنثى.

من المرجح أن تصدق أن اآلخرین سیصوتون لمرشح ذكر أكثر من مرشحة أنثى

من المرجح أن یتوقع أن األشخاص المؤثرون یدعمون  مرشح ذكر أكثر من مرشحة أنثى.

7.92% 2.45% ادارة األعمال

12.79% 3.85% المجتمع المدني

36.90% 28.17% ادارة األعمال

35.71% 31.66% المجتمع المدني

األكثر قدرة األكثر مقبولیة مجال الكفاءة
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هذه النتائج مأخوذة من الدراسة االستقصائية حول النوع االجتماعي وقابلية االنتخاب في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (العينة = 31619 ، 19 أغسطس 2022 إلى 25 سبتمبر 
2022). لمزيد من المعلومات ، اتصل بـ Ellen Lust (ellen.lust@gu.se). نشكر مؤسسة 
كارنيجي في نيويورك و Vetenskapsrådet على تمويل هذا المشروع ودعمهم المستمر لـ 

GLD ، وصامويل واكوما وإريكا آن ميثيني وروز شابر-تويدت وغدير حسين والمتعاونين معنا 
في فرصة وجميع الذين استجابوا لـ الدراسة االستقصائية.

أسئلة االستبيان :

1 - ما مدى موافقتك / عدم موافقتك على هذه العبارة ؟ "تميل النساء  مقارنة بالرجال إلى 
امتالك حساسية أخالقية أعلى."

2 - ما مدى موافقتك / عدم موافقتك على هذه العبارة ؟ "بشكل عام الرجال يكونون قادة 
سياسيين أفضل من النساء."

3 -في المنطقة التي تعيش/تعيشين فيها الآن ، ما مدى مقبولية أن تختلف النساء علنًا مع رأي 
الرجل؟

4 - عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال هل تعتقد/تعتقدين إنه من المقبول أن يدير رجل أم 
امرأة مشروعًا تجاريًا ، أم أنهما مقبوالن بنفس القدر؟

5- عندما يتعلق الأمر بإدارة منظمة مجتمع مدني ، هل تعتقد/تعتقدين أنه من المقبول أن يدير 
رجل أم امرأة منظمة مجتمع مدني ، أم أنهما مقبوالن بنفس القدر؟

6- من هو الأكثر قدرة على إدارة الأعمال؟
7- من هو الأكثر قدرة على إدارة منظمة مجتمع مدني؟
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