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رام   / وال�شت�شارات  والإنجازات  للدرا�شات  اإنترنا�شونال  األفا  •	
اهلل، ال�شفة الغربية.

 / )�شيرك(  وال�شت�شارات  والإن��ج��ازات  الدرا�شات  �شركة  •	
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ب. مالحظة حول اال�صتبيان امُل�صتخدم

الر�شى  اأ�شئلة عن مدى  الق�شم خم�شة  �شمل هذا  الإن�سان:  اأمن  مفهوم 

بالأمن.  �شعوره  ومدى  عامة،  ب�شورة  حياته  عن  ال�شخ�س  به  ي�شعر  الذي 

وقد ُطلب من الم�شتجيبين تحديد ثالثة من اأهم م�شادر التهديد الذي قد 

بالأمن.  ال�شعور  تمنحهم  التي  العوامل  اإلى  اإ�شافًة  �شخ�شيًّا،  له  يتعر�شون 

تهديًدا  اثنين وع�شرين  ي�شتعر�شوا قائمة من  اأن  ال�شتبيان  ثم طلب منهم 

وج��رت،  الإن�شان.  باأمن  مرتبًطا  منها  اأيٌّ  ك��ان  اإذا  ما  ويبّينوا  محتماًل، 

يدركه  كما  للمفهوم  المختلفة  الأبعاد  ل�شتك�شاف  محاولة  الطريقة،  بهذه 

المواطنون العرب. 

 

الأمن البيئي: تناول هذا الق�شم عدًدا من الظواهر البيئية ال�شلبية، و�شئل 

فيه الم�شتجيبون عما اإذا كانت تلك الظواهر تمّثل اإ�شكالّيًة في بلدهم. وفي 

حال الإيجاب، �شئلوا عما اإذا كان الو�شع ي�شوء على مّر الزمن؛ وعن درجة 

تقوم  التي  والجهة  الم�شكلة؛  لمعالجة  المبذولة  للجهود  الم�شتجيبين  وعي 

بتلك الجهود؛ ومدى نجاحها. وفي نهاية الق�شم، �شئل الم�شتجيبون اإلى اأي 

مًدى ي�شعرون باأّن في و�شعهم �شخ�شيًّا الم�شاعدة في الت�شدي لهذه الم�شكلة 

المطروحة اأو التخفيف منها.

الأمن باأبعاده ال�سيا�سية والدولية: ترّكز ال�شوؤال هنا حول هوّية الدول 

تبذل  التي  وتلك  الم�شتجيب،  ال�شخ�س  بلد  الأكبر لأمن  التهديد  تمّثل  التي 

ق�شارى الجهد لتعزيز هذا الأمن. وقد ُطلب من كل �شخ�س اأن يقّدم راأيه 

اأّدته  الذي  والدور  ال�شالم،  حفظ  وقوات  الأجنبية،  الع�شكرية  القواعد  في 

الموؤ�ش�شات الإقليمية والدولية في تعزيز اأمن الإن�شان في المنطقة العربية.

الأ�شئلة  دارت  الجماعات(:  بين  )العالقات  اإلجتماعي  الأم��ن 

اأو  الطائفية  اأو  الدينية  اأو  العرقية  للفوارق  المواطنين  هنا حول مدى وعي 

اأية  ت�شبب  الفوارق  هذه  كانت  اإذا  وما  بلدانهم،  في  ال�شيا�شية  اأو  الطبقية 

و�شئل  الأ�شواأ.  نحو  اأم  الأف�شل  نحو  يتحول  الو�شع  كان  اإذا  وما  م�شكالت، 

الم�شكالت،  هذه  لمعالجة  المبذولة  للجهود  وعيهم  مدى  عن  الم�شتجيبون 

والجهات التي تقوم بتلك الجهود، ومدى فاعليتها في ذلك، واإلى اأي مًدى 

ي�شعرون اأن بو�شعهم الم�شاعدة في حل هذه الم�شكالت باأنف�شهم. وتناولت 

اأ�شئلة اأخرى ما اإذا كانت في المجتمع نزعة تمييزية �شد جماعاٍت معينة، 

قد  اأجنبية،  اأط��راف  كانت  اإذا  وما  التمييز،  هذا  بها  يتجلى  التي  والكيفية 

هذه  هّوية  عن  ال�شتبيان  ي�شاأل  كما  الجماعات.  ه��ذه  لم�شلحة  تدخلت 

المعنية  الجماعات  على  بالفائدة  تدخلها  عاد  اإذا  وما  الأجنبية؛  الأطراف 

وعلى البلد ب�شورة عامة. وتطرقت اأ�شئلة اأخرى اإلى مدى تف�شيل المجتمع 

النا�س  ثقة  ومدى  معينة،  اجتماعّيًة  فئاٍت  الم�شتجيبون  اإليه  ينتمي  الذي 

ال�شيا�شية.  للم�شاركة  المتاحة  العامة وبالفر�س  الفئات وبالموؤ�ش�شات  بتلك 

و�شئل الم�شتجيبون كذلك عما اإذا كانوا يعتقدون اأن الدولة ت�شاند الحقوق 

الأ�شا�شية، مثل حرية الراأي والتعبير وت�شكيل الجمعيات، والعدل.

كافًيا  الدخل  كان  اإذا  عّما  اأ�شئلًة  الق�شم  هذا  �شمل  القت�سادي:  الأمن 

هذه  في  الدولة  م�شاهمة  وم��دى  الأ�شا�شية،  الإن�شانية  الحاجات  لتغطية 

الناحية عن طريق الدعم وال�شمان الجتماعي، ومدى ح�شول الفئات التي 

و�شئل  العمل،  فر�س  على  وال�شباب،  والفقراء  الن�شاء  مثل  للتحّيز  تتعر�س 

الم�شتجيبون كذلك عن راأيهم في العولمة.

الح�شول  على  الم�شتجيبين  قدرة  الأ�شئّلة حول  ترّكزت  الغذائي:  الأمن 

في  ال�شالمة  ودرج��ة  التنوع  م��دى  وح��ول  الكافي،  ال�شروري  ال��غ��ذاء  على 

اإمدادات المواد الغذائية.

ال�شحية  بالرعاية  تتعلق  اأ�شئلًة  الق�شم  ه��ذا  ت�شّمن  ال�سحي:  الأم��ن 

ال�شحية  الرعاية  خدمات  توافر  اإلى  الأ�شئلة  وتطرقت  النف�شية.  وال�شحة 

وال�شحة النف�شية، وفي الحالت التي لم تكن متوافرة فيها، عن �شبب ذلك. 

الطوارئ  وخدمات  ال�شحي  التاأمين  نظام  كفاءة  عن  الم�شتجيبون  و�شئل 

المكت�شبة/ المناعة  نق�س  مثل  ال�شحية  للق�شايا  وعيهم  ومدى  الطبية، 

الإيدز والتهديدات ال�شحية الأخرى.

ال�شالمة/الأمان  درجة  عن  العينات  اأف��راد  �شئل  ال�سخ�سية:  ال�سالمة 

الجهات  كانت  اإذا  وما  وعائالتهم،  هم  بها  يتمتعون  اأنهم  يعتقدون  التي 

خدماٍت  ولعائالتهم  لهم  تقدم  والق�شاء(  )ال�شرطة  المعنّية  الحكومية 

الأمن  لتهديد  محددة  م�شادر  عن  كذلك  و�شئلوا  الناحية.  هذه  في  فّعالًة 

اإذا كانت ثمة جهود مبذولة  ال�شخ�شي، والتجاهات في هذا ال�شدد، وما 

في بالدهم لمواجهة هذه التهديدات، ومدى نجاح هذه الجهود، وما اإذا كان 

التهديدات.  التخفيف من هذه  الم�شاعدة في  اأن بو�شعهم  الأفراد ي�شعرون 

بلدهم  في  ال�شخ�شي  لأمنهم  التهديدات  اأبرز  يحددوا  اأن  منهم  كما طلب 

وكيف تعاملوا، فرديًّا، معها واأن يذكروا الموؤ�ش�شات التي ت�شاند اأمن الإن�شان 

اأكثر من غيرها. 
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