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 ملخَّص

 

ياسيَّة في األُر         ف على دور المرأة في الحياة الس ِّ راسة إلى التَّعرُّ . تمثَّلت عي ِّنة (2010-2020)دن ِّ هدفت هذه الد ِّ

ٍّ من  راسة التي تمَّ اختيارها بشكل عشوائي  ن مارسن الحياة  (400)الد ِّ ياسيَّة في األُردن ِّ اسي ِّدة أُردنيَّة ممَّ فترة  خالل اللس ِّ

(2020-2010.) 

ِّ. ولتحقيق أهداف الد ِّ        ي  ِّ الكم ِّ ِّ التَّحليلي  راسة على المنهج الوصفي  ى طبيق مقياسها علتة؛ تمَّ راسوقد اعتمدت الد ِّ

دق والثَّبات لألداة. وتمَّ إدخال بيانات  راالعي ِّنة المختارة، وقد تمَّ استخراج دالالت الص ِّ ِّ لبرنامج اإلحصائااسة إلى لد ِّ ي 

(SPSS)راسة، وكانت. وقد است  المئويَّة والن ِّسب كرارتالت ِّ  خدمت الباحثة المعادالت اإلحصائيَّة لإلجابة على أسئلة الد ِّ

واختبار (Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا  معامل بيرسون، واختبار ارتباط والوسيط ومعامل الحسابي المتوس ِّط و

(One-Sample T- Test)   للعي ِّنة الواحدة، واختبار تحليل التَّبايُن الثُّنائي( Two-Way Anova ). 

ٍّ من )   راسة التي تمَّ اختيارها بشكل عشوائي  ط الحسابيَّ ألداء عي ِّنة الد ِّ راسة أنَّ المتوس ِّ ( 400أظهرت نتائج الد ِّ

ياسيَّة ن مارسن الحياة الس ِّ ان، ممَّ ( قد بلغ ما 2020-2010من ) لفترةفي األُردن ِّ خالل ا سي ِّدة أُردنيَّة من العاصمة عمَّ

راسة بعد استخدام اختبار تحليل 78.99نسبته ) ِّ للمتغي ِّراتن األحادلتَّبايُ ا%(، وأنَّ مستوى الدَّالالت ألداء عي ِّنة الد ِّ   ي 

ِّ، المهنة / الوظيفة، مكان  اللة لدَّ حاز مستوى ا لتَّالي:الي المتت(  قد بلغت على النَّحو ااالقامة)العمر، المستوى التَّعليمي 

( ٍّ " على معدَّل تراكمي  ٍّ قامة" على معدَّل تراكم% (، وحاز مستوى الدَّاللة "مكان ااٌل  0.59132"المستوى التَّعليميُّ ي 

(0.58392( ٍّ ى الدَّاللة %(، بينما حاز مستو0.30076%(، وحاز مستوى الدَّاللة "العمر" على معدَّل تراكمي 

ٍّ )"المه  %(.0.21952نة/ الوظيفة" على معدَّل تراكمي 

ياسيَّة، وذلك من خالل خلق       راسة بضرورة تفعيل مشاركة المرأة في الحياة الس ِّ وبناًء على نتائجها؛ أوصت الد ِّ

ياسيَّ  على خلق ًضا لعمل أية، واوعي عام ٍّ في مجتمع يزيد االهتمام  بدور المرأة وحيويَّة مشاركتها في الحياة الس ِّ

ِّ السَّا أة، عن طريق اه المرئد تجبيئات جديدة للتَّنشئة في األسرة والمدرسة، والسَّعي لتغيير االنطباع االجتماعي 

يَّ حمالت توعويَّة تقوم بها المنظَّمات الن ِّسائيَّة المختلفة ووسائل اإلعالم، وكذلك شرح أه كة المرأة في ة مشارم ِّ

 .مواقع ات ِّخاذ القرار

ياسيَّة،  الكلمات المفتاحيَّة:   تمكين المرأة. ،، حقوق المرأةالمشاركة السياسية، الثقافة السياسيةدور المرأة، الحياة الس ِّ
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ABSTRACT 
This study aimed to identify the role of women in political life in Jordanduring the 

period 2010-2020. The study sampel consisted of (400) Jordanian women who practiced 

political life in Jordan during the period (2010-2020). 

 

The study was based on a descriptive analytical quantitative approach. To achieve the 

objectives of the study, the role of women in political life in Jordanduring the period 

2010-2020The study data were entered into the statistical program (SPSS). The 

researcher used statistical equations to answer the study questions and they were 

frequencies, percentages, mean, median, Pearson correlation factor, Cronbach Alpha test, 

One-Sample T Test for one sample and two-way anova. 

The results of the study showed that the arithmetic mean of the performance of the study 

sample that was randomly selected from (400) Jordanian women from the capital 

Amman who practiced political life in Jordan during the period from (2010-2020) 

reached (78.99%). And that the level of indications for the performance of the study 

sample after using the one-way analysis of variance test for the variables (age, 

educational level, profession/occupation, living location) reached as follows: The 

geographical location had a cumulative a nverage (0.58392%), the significance level 

(age) had a cumulative rate (0.30076%), while the significance level (the job profession 

had a cumulative rate (0.21952%). 

The study recommended the necessity of activating the participation of women in 

political life by creating a general awareness in society of the importance of the role of 

women and the vitality of their participation in political life. Working on upbringing in 

the family and school, and striving to change the prevailing social impression towards 

women, through awareness campaigns carried out by various women’s organizations and 

the media, and explaining the importance of women’s participation in decision-making 

positions. 

Keywords: The role of women, Political life, Political participation, Political culture, 

Women`s rights, Women`s empowerment.      
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مةال  مقد ِّ

ِّ؛ حالة من النُّضج الس ِّ  تمث ِّل المرأة العربيَّة نصف الشَّعب في مجتمعنا، وهي تعيش      مه لها ما تقد ِّ لياسي 

لمرأة اض بواقع نُّهوالمراكز المعنيَّة بشؤون المرأة من ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبيَّة مكثَّفة تهدف لل

ست هذه المراكز  ياسيَّة، لذلك فقد كرَّ ِّ، وتعزيز مشاركتها في الحياة الس ِّ ياسي  ايا المرأة صة بقضلمتخصَّ االس ِّ

ال تمت  ابقة، وقتها وجهدها للنُّهوض بواقع المرأة، وعدم تركها ضحيَّة لعادات ومورثات خاطئة سكلَّ 

ينيَّة بصلة، أو االعتماد على األحكام وفق أسس شرعيَّة سليمة، لكنَّ   مع أهواء البعض فق فقطها تتَّ للتَّعاليم الد ِّ

ِّ مجتومعتقداتهم ونظراتهم غير الصَّحيحة للمرأة، وإنَّ دراسة ا ِّ ألي  قدرة هينة بالمع، رلوضع االجتماعي 

ل عنوانًا لمرحلة جديدة من ال الت تَّحوُّ على فهم وضع المرأة فيه، فوضع المرأة بمجال البحث يشك ِّ

ل تتأسَّس عل ، فمظاهر التَّحوُّ ج من هيمنة ار الخروى معياالجتماعيَّة المتسارعة التي يعرفها المجتمع الغربيُّ

اءات حدى الفضإ، هي عراف، إلى مجتمع مفتوح، بحيث تصبح الجمعيَّة بالن ِّسبة لبعض الن ِّساءالتَّقاليد واأل

قابة األسريَّة والهيمنة الذُّ  ر من الرَّ يَّة والتَّحرُّ ِّ، ائدة في الوسط اة السَّ كوريَّ االجتماعيَّة لممارسة الحر ِّ لقروي 

ر من السُّلطة القديمة والمتوارثة التي تجعل  ِّ ج البيمن المرأة أداة إلعادة اإلنتاوالتَّحرُّ ِّ. وولوجي  الثَّقافي 

ِّ المحافظ  ياق االجتماعي  ِّ يعكس االنتقال من الس ِّ ياق الى الإوانخراط المرأة في المجال الجمعوي  لمؤسَّس س ِّ

يَّة والتَّفاُعل مع متطلَّبات الواقع الجديد المتَّسم بالصُّعوبة وال يَّة, وأنَّ لنَّزعة الماة ايد وهيمنتَّعقعلى قيم الحر ِّ د ِّ

ِّ ذي النَّزعة الذُّكوريَّ  ل سيقود إلى إحداث قطيعة مع الموروث الثَّقافي  على إخضاع  لذي يعملاة، هذا التَّحوُّ

جال )نادية، الن ِّسا  (.2013ء لسلطة الر ِّ

ت             منيَّة التي مرَّ وقها إلى وقتنا لبتها بحقا منذ بداية مطابهإنَّ تناول قضيَّة المرأة األُردنيَّة خالل الفترة الزَّ

ِّ، وهي تعاني من حاالت عدم االكتراث والقصور، فبعض الكتابات التي تناولت تاري رأة خ المالحالي 

غم من وجود أبحاث بدًءا من السَّبعينيَّ  وضع  لفبعضها تناو ات،األُردنيَّة، تُعدُّ نادرة بعض الشَّيء، بالرَّ

، وقد ساهمت الحركات المحل ِّيَّة والحركات العالميَّة المرأة األُردنيَّة بش لتَّغيير انوع من  إحداثبكل عام ٍّ

 ة.ياسيَّ اة الس ِّ الحي اإليجابيِّ  في قضايا المرأة، إالَّ أنَّها لم تستطع أخذ مطالب أكثر أو مساحة أكبر في

يَّة إبراز دور المرأة في الحي       ياسيَّ وبناًء على ما سبق؛ فإنَّ مدى أهم ِّ ن لنا بوضوح؛ ردن يتبي  ة في األُ اة الس ِّ

ياسيَّة في األُردن خال راسة للوقوف على دور المرأة في الحياة الس ِّ -2010فترة )ل اللذا جاءت هذه الد ِّ

2020.) 

 



 

4 
 

راسة وأسئلتهامشكلة   الد ِّ

ياسايَّة، ال تقتصار         ها علاى المساتوىمناقشاتإنَّ دراسة واقع المرأة من خالل دورها في المشااركة الس ِّ

ِّ لاادى الاادُّول فحسااب، باال أصاابحت ماان المحاااور األساساايَّة التااي تناااق ش إقليمي ااا و ااي  ن خااالل دولي ااا مااالمحل ِّ

ة م المسااواالمؤتمرات والنَّدوات، وعلى مستويات سياسيَّة أعلاى، حياث ياأتي هاذا االهتماام لترسايخ مفهاو

أن  ي مان الممكانبعاض الُمعيقاات التاحياث ان ، نمية الشَّااملةعًا لتحقيق التَّ بين الجنسين، من أجل العمل م

عان  اوال يمي ِّزها تقف دون مشاركة منصفة للمرأة, إذ يضمن الدُّستور األُردنايُّ للمارأة حقوقهاا األساسايَّة،

جل, فيعطيها حقَّ التَّرشُّح والوصول إل ياسايَّ نظيماات ال، والمشااركة فاي التَّ ى مراكز صاناعة القارارالرَّ ة س ِّ

لادَّعم ماان ء آخار، فاوالنَّقابيَّاة والمهنيَّاة، وأنَّ الحقاوق الدُّسااتوريَّة شايء وترجمتهاا علاى ارض الواقااع شاي

ياسايَّة، وعادم  ل عقباة جاوده سيشاك ِّ والحقَّ الدُّستوريٌّ ضروريٌّ لقدرة المرأة على المشاركة في الحيااة الس ِّ

، أمااام مشاااركتها، إالَّ أنَّااه غياار كااافٍّ لضاامان مشاااركة  ياساايَّة فااي األُردن ِّ د علااى عاادَّة نَّااه يعتمااألالماارأة الس ِّ

لاى التَّرشُّاح ردنيَّاة ععوامل أخرى اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة، وعلى صعيد آخر يُعادُّ إقباال المارأة األُ 

جال، لكانَّ  يَّاة عان الرَّ ياسيَّة في األُردن ِّ غيار مختلاف مان النَّاواحي الكم ِّ المختلاف هاو  ء الشَّايللمناصب الس ِّ

 استقالليَّتها في قرار مشاركتها في التَّرشُّح واختيار المرشَّح الذي تريده.

ئيسيَّة، وهي معرفة ما إذا كانت األسباب اال          راسة الرَّ يَّة االقتصادوجتماعيَّة ومن هنا تأتي مشكلة الد ِّ

ى تدن ِّي ابتًا علًرا ثالقرار، حيث أصبحت مؤش ِّ والثَّقافيَّة هي نفسها التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع إصدار 

ِّ أخرى، ومستوى التَّمثيل أحيانًا، والغ دت المشكلة البحثيَّة من خاللياب الكل ِّي  ياسوف على االوق ُحد ِّ ِّ لدَّور الس ِّ ي 

ر ، وقياس مدى تغيُّرها أو ثباتها، ومقارنتها مع الد ِّ ياسيَّة في األُردن ِّ غم من اةلسَّابقااسات للمرأة الس ِّ لجهود ؛ بالرَّ

ياسيَّ  سميَّة المبذولة لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب الس ِّ سميَّة وغير الرَّ نتائجها غير  ما زالت ة، إذالرَّ

 .ومدى توافقها مع سياسات الحكومةملموسة، مقارنةً بتلك الجهود 
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ِّ اآلتي: ئيسي  راسة لإلجابة عن السُّؤال الرَّ  لذا جاءت هذه الد ِّ

ياسيَّة في األُردن في الفترة                ؟2020 – 2010ما هو دورالمرأة في الحياة الس ِّ

 

ع منه األسئلة الفرعيَّة اآلتية:   ويتفرَّ

ياسيَّة في األُرد1 ِّ على  دورالمرأة في الحياة الس ِّ -2010لفترة )ان في .ما هو أثر المستوى التَّعليمي 

 (؟2020

ياسيَّة في األُردن ف اإلقامةمكان . ما هو أثر 2 -2010ة )ي الفترعلى  دورالمرأة في الحياة الس ِّ

 (؟2020

راسة يَّة الد ِّ  أهم ِّ

ة من القضايا التي تشغ     راسة في محاولة مناقشة قضيَّة هامَّ يَّة هذه الد ِّ أي التكمن أهم ِّ عاامَّ مناذ فتارة ل الرَّ

ياه فاي المجتماع، والادَّ طويلة، وهي قضية تمكين المرأة وزيادة فعاليَّة  لعباه فاي ور الاذي تالادَّور الاذي تؤد ِّ

ياس ا يمكن أن تلعبه المرأة في مدخالت الس ِّ راسة الكشف عمَّ ياسة, وتحاول هذه الد ِّ ا، وفاي ة وعناصارهالس ِّ

، وكذلك اإللمام بكافَّة ال أي العام ِّ ِّ والمساهمة في تشكيل الرَّ ياسي  لمارأة ي تواجاه اعقبات التاصنع القرار الس ِّ

 نحو ممارسة دور أفضل.

راسة في توجيه صانعي القرار في األُردن ِّ إلى تسليط ال     الحياة  ضَّوء علىوستساعد نتائج هذه الد ِّ

يَّة الموا ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة، حيث إنَّ مشاركتها ترتبط من خالل حر ِّ لمجتمع، اقوقه في طن وحالس ِّ

راسة أيًضا من مالمواطن في عمليَّة صنع القرار ومدى مشاركة يَّة الد ِّ لقاء إهنَّ في ساهمت، وتأتي أهم ِّ

، وما يمكن أن تنجزه ف ياسيَّة في األُردن ِّ ادين ة الميي كافَّ الضَّوء على دور المرأة في الحياة الس ِّ

 ور فعَّال لبناءدكون لها ؛ ليسميَّةوالقطاعات بشكل فعَّال، وما يتوافق مع القيادة األُردنيَّة والمؤسَّسات الرَّ 

 المجتمع والمساهمة في تطويره واالرتقاء به.
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راسة  فرضيَّات الد ِّ

ئيسيَّة:  الفرضيَّة الرَّ

راسة سعيًا نحو االقتراب بشكل ممنهج من مشكلتها، والتي جاء  النَّحو ت علىتمَّ صياغة فرضية الد ِّ

 اال تي:

ياسيَّة في األُردن في الفترة    .2020 – 2010ال يوجد دور ملحوظ وبارزللمرأة في الحياة الس ِّ

 

ئيسيَّة فرضيَّتان فرعيَّتان، هما: ع من الفرضيَّة الرَّ  ويتفرَّ

 الفرضيَّة الفرعيَّة األولى:

ياسيَّة في ال يوجد ِّ على  دورالمرأة في الحياة الس ِّ -2010)الفترة  ن فياألُرد أثر للمستوى التَّعليمي 

2020.) 

 الفرضيَّة الفرعيَّة الثَّانية: 

ياسيَّة في ا اإلقامةلمكان أثر ال يوجد   (.2020-2010لفترة )األُردن ِّ في على  دورالمرأة في الحياة الس ِّ

 

راسة وتعريفاتها اإلجرائيَّةمصطلحات ا  لد ِّ

راسة؛ تمَّ تعريف المصطلحات الواردة   فيها كاآلتي:ألغراض الد ِّ

 

: ياسيُّ  دور المرأة الس ِّ

ِّ، حيث يُعتبر السُّلوك االنتخابيُّ       ياسي  اع المشاركة، هم ِّ أنومن أ مدى مشاركة المرأة في السُّلوك الس ِّ

أشكال  غيرها منوحين، والذي يشتمل على التَّصويت والتَّرشُّح والمشاركة في الحمالت االنتخابيَّة للمرشَّ 

ياسيَّة التي قد تشترك فيها المرأة بشك  (.2021، الفرفارل مباشر )المشاركة الس ِّ
 

ياسيَّة للمرأة هي إشراك ال  فه الباحثه إجرائي ا على أنَّه "المشاركة الس ِّ ياسيَّة ي األنشطفمرأة وتعر ِّ ة الس ِّ

لها ه بمختلف أشكالها، وذلك ضمن الحقوق التي تمَّ النَّصُّ عليها في الدُّستور والقانون، الحقوق  هذوتؤه ِّ

ياسيَّة من خاللها إلى ا لالشتراك في العمليَّة ياسيَّة، إذ تسعى المرأة الس ِّ  لسُّلطة لحصولهااثير على لتَّأالس ِّ

ياسيَّة".  على بعض المكاسب الس ِّ
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: ياسيُّ  التَّمكين الس ِّ

 لفئاتاسات التي تهمل ع والمؤسَّ عمليَّة إزالة كافَّة العمليَّات والسُّلوكيَّات النَّمطيَّة واالت ِّجاهات داخل المجتم

شة من الن ِّساء، وتحاول وضعهن في مراتب دنيا )فريدة،   (.2005المهمَّ

فه الباحثة إجرائي ا على أنَّه "عمليَّة تتطلب تبن ِّي سياسات وإجراءات مؤسَّساات  ونيَّاة تهادف إلاىيَّة وقانوتعر ِّ

رده، تخدام ماوااساالتَّغلُّب على كافَّة أشكال عدم المساواة، وضمان الفار  المتكافئاة ألفاراد المجتماع فاي 

ياسيَّة".  وخصوًصا في المشاركة الس ِّ

راسة داتها حدود الد ِّ  ومحد ِّ

ياسيَّة في1 راسة على المرأة الس ِّ ياسيَّةف القطاعمختل . الحدود البشريَّة والمكانيَّة: اقتصرت هذه الد ِّ  ات الس ِّ

ياسيَّة والبلديَّات فيوالوزارات والسُّلطات الثَّالث واألحزاب ال ان/ الممل س ِّ  الهاشميَّة.  ردنيَّةكة األُ عمَّ

منيَّة لمشاركة المرأ2 راسة على الفترة الزَّ مانيَّة: اقتصرت هذه الد ِّ ياسة،  ردنيَّةة األُ .الحدود الزَّ في الس ِّ

 م.2020م وحتى عام 2010والممتدَّة من عام 

راسة في ضوء األداة المستخد م في جمع3 قها انات وصدالبي .الحدود الموضوعيَّة: تحدَّدت نتائج هذه الد ِّ

راسة، وبالتَّالي فإنَّ  راسة على فقرات أداة الد ِّ ائج يعتمد على م النَّتتعمي وثباتها، وفي استجابات أفراد الد ِّ

راسة وخصائصها من صدق النَّتائج وثبا راسةادوات تها، والذي يعتمد على طبيعة أطبيعة أدوات الد ِّ  لد ِّ

 وخصائصها من صدق وثبات. 

راسات السَّابقةاإلطار ا  لنَّظريُّ والد ِّ

ِّ ذي العالقة الوثيقة بموضوع الد ِّ        ن هذا الفصل استعراًضا لإلطار النَّظري  ويشمل ذلك:  راسة،يتضمَّ

ياسيَّة، والتَّ  ق إلى مفهوم المشاركة الس ِّ ِّ ذي االرتباط بالمشالتَّطرُّ ياسيَّ ااركة أصيل النَّظري  ن هذا ة، كما يتضمَّ لس ِّ

ِّ الفصل مراج ياسيَّة في األُردن خالل العة لإلطار النَّظري   2010ا بين لممتدة مالفترة دور المرأة في الحياة الس ِّ

راسات السَّابقة العربيَّة واألج2020 – ن أيًضا استعراًضا لعددٍّ من الد ِّ  لة. ات الص ِّ نبيَّة ذ، كما يتضمَّ
 

رها:  ياسيَّة وتطوُّ ل: المشاركة الس ِّ  المبحث األوَّ

غم        ِّ، بالرَّ ياسي  ياسيَّة نشاط سياسيٌّ يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار الن ِّظام الس ِّ المشاركة الس ِّ

ياسة، إالَّ أنَّ هناك ات ِّفاقًا فيما بينهم  ياسيَّة من قبل علماء االجتماع والس ِّ من االهتمام البالغ بقضيَّة المشاركة الس ِّ
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ياس فها هنتجتون بأنَّها: "األنشطة التي يقوم بها المواطنون؛ بهدف التَّأثير بصدد تعريف المشاركة الس ِّ يَّة، فيعر ِّ

ِّ، سواًء أكان هذا  ، سلميًا أم عنيفًا، قانوني ا أم غير النَّشاط فردي ا أم اجتماعي افي عمليَّة صنع القرار الحكومي 

فها فيربا  ٍّ، فعَّاالً أم غير فعَّال". كما عرَّ ادرة من قبل المواطنين، والتي قانوني  بأنَّها "النَّشاطات القانونيَّة الصَّ

تهدف إلى التَّأثير على اختيار األشخا  في الحكومة أو اإلجراءات واألعمال التي تتَّخذها الحكومة". في حين 

فها كلوسكي بأنَّها: "األنشطة اإلداريَّة التي عن طريقها يساهم أعضاء المجتمع في اختيار الحكَّام، وتكوين  عرَّ

ياسة العموميَّة ب  (.2010خوالدة,شكل مباشر أو غير مباشر" )الالس ِّ

 
 

ياسيَّة للمرأة العربيَّة ببُعدين أساسيَّين:        وترتبط المشاركة الس ِّ

ِّ, والبعد الثَّاني: يتعلَّق ِّ والدُّستوري  ل: يتعلَّق باإلطار القانوني  ِّ وناخ الس ِّ بالم البعد األوَّ االجتماعيَّة  األبعادياسي 

اني  في أحوال كثيرة، بمعنى أنَّ 
ل البعد الثَّ  الحقَّ بين دساتير تقرُّ  لك فجوةً  هناوالثَّقافيَّة, وربَّما يسبق البعد األوَّ

د أغلب دسات أ عربيَّة على مبددُّول الير الوقوانين في أغلبها ال تمي ِّز بين التَّطبيق وممارستها الفعليَّة، حيث تؤك ِّ

ياسيَّة للمرأة، وتحليل دور المرأة بمجاا الل خحث، ومن ل البلعدل والمساواة، وينص أغلبها على الحقوق الس ِّ

ياسيَّة الن ِّسائية وفعاليَّتها، ودراسة مسارات التَّحوُّ  ِّ والتَّ الفعل ا ل منالبحث في طبيعة المشاركة الس ِّ ِّ لجمعوي  عاوني 

ِّ في بعده االنتخا ياسي  ِّ )الفرفار،إلى الفعل الس ِّ  (.2021بي 
 

ياسي، ح      ِّ الشَّعب في تحديد مركزه الس ِّ ياسيَّة، وحق  جميع  يث توجد فيوترتبط المشاركة بالحقوق الس ِّ

ياسيَّة المختلفة، إالَّ أنَّها أكثر وضوًحا وشفافيَّة في ظل ِّ األنظمة ال يماألنظمة الس ِّ ركة التي تسمح بمشا قراطيَّةد ِّ

ياسيَّة، حيثهادفة وواسعة من  مة في المشاركة الس ِّ ظيمها مثل سًسا لتنأوضعت  المواطنين، فاهتمَّت الدُّول المتقد ِّ

يَّات الشَّخصيَّة، والسَّ  ل منظَّمات هم بتشكيماح لالبرلمانات، وقامت بتوفير مناخ مناسب للصَّحافة وحماية الحر ِّ

ِّ، وانتقلت اهتمامات هذه الدُّول إلى دول  مة بعد إدخاول المتة الدُّ العالم الثَّالث، لتحاول مجاراالمجتمع المدني  ل قد ِّ

ياسيَّة )فتحي،  يمقراطيَّة إلى أنظمتها الس ِّ  (.2013مفهوم الد ِّ

 

ياسيَّة هي:  أهمُّ خصائص المشاركة الس ِّ

ياسيَّة، والمصلحة العمل على إفساح المجال أمام اإلرادات الشَّعبيَّة التي تأتي من خالل عمليَّة المشاركة       الس ِّ

ة للدَّولة نفسها، وكذلك المساهمة بشكل مباشر أو غير  ة، وتجميع الجماهير حولها، وهي المصلحة العامَّ العامَّ

يمقراطيَّة المركزيَّة التي تعتمد  ياسيَّة المشاركة في الد ِّ مباشر في عمليَّة صنع القرار، ومن خصائص المشاركة الس ِّ

واة، والعمل على تنمية االعتماد على الذَّات والمسوؤليَّة االجتماعيَّة لدى األفراد، والعمل على المشاركة والمسا
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 .ٍّ أيًضا على صنع مستقبل أفضل لكافَّة أفراد المجتمع، فهو يُعتبر الوسيلة الوحيدة من أجل بناء مجتمع ديمقراطي 

ياسيَّة أنَّ حقوق المواط نة هي واجب ع ة لى كل ِّ أفراد المجتمع؛ ليشاركوا في العمليَّ ومن خصائص المشاركة الس ِّ

ياسيَّة داخل الدَّولة.  الس ِّ
 

ياسيَّة:  أهمُّ دوافع المشاركة الس ِّ

ياسيَّة؛ أن يتولَّد لدى الفرد أنَّ من الواجب         ة صنع في عمليَّ  ليه المشاركةعإنَّ من أهم ِّ دوافع المشاركة الس ِّ

حة أجل مصل ضل؛ منالممكن أن يغي ِّر من مجتمعه وأن يرتقي  به نحو مستقبل أفالقرار، وأنَّه عنصر فعَّال من 

ثَّقافة إنَّ ال حيث ،هداف المشتركة بين أفراده أيًضاالوطن ، والعمل على تطوير هذا المجتمع وتحقيق كافَّة األ

ياسيَّة الموجودة فيه، ياسيَّة تنولَّد داخل المجتمعات من خالل التَّنشئة الس ِّ اده ليصبحوا أهيل أفرتريق عن ط الس ِّ

ِّ ضمن أنساق سياسيَّة معي ِّنة، و ينهم مجموعة على تلق العملمواطنين سياسي ِّين لهم القدرة على التَّفاُعل اإليجابي 

ِّ العمل امن القيم والمعايير السُّلوكيَّة داخل المجتمع طوال حياتهم لتساعدهم على التَّكيُّف مع  ياسي  ، فيمكن لس ِّ

ياسيَّة تجاتعريف ال ياسيَّة على أنَّها: "مجموعة من القيم والمعايير الس ِّ ماعيَّة للتَّنشئة االجتوولة"، ه الدَّ تَّنشئة الس ِّ

 مجموعة من األدوات التي تشمل عدَّة محاور في المجتمع، ومنها:
 

 األسرة:

وى التَّأثير األق التي لهاوة طفولته، لفرد منذ لحظتُعت ب ر األسرةُ المؤسَّسة  االجتماعيَّة  األولى التي يعيش فيها ا          

 ت ِّصاله بالعالمايث يبدأ فل، حعليه في كافة مراحل حياته، فهي النُّواة االجتماعيَّة األولى التي ينشأ من خاللها الط ِّ 

ِّ، فيسعى أفراد األُسرة إلى نقل ثقافاتهم التي تلقَّوها من أهليهم إلى أبنائهم  تأتي خبرات هم، وولتنذ طفمالخارجي 

ِّ، وتلعب البيئة المحيطة لألهل  ِّ واالجتماعي  ِّ والتَّعليمي  التَّنشئة  ارًزا فيبوًرا داألهل من مستواهم الثَّقافي 

ياسيَّ  ياسيَّة، حيث تقوم األُسرة بغرس كافَّة القيم والمعايير االجتماعيَّة والس ِّ لي تقوم بة، فهالس ِّ واألكبر  الدَّور األوَّ

ِّت أو مرشَّ لتأهيل ال ياسيَّة بكافَّة أشكالها من مصو  هتم ٍّ فقط مو حتَّى ح أفرد، وتعمل على دمجه في الحياة الس ِّ

ياسيَّة، في حين نرى بعض أفراد المجتمع ليس لديهم أيَّة اهتمامات باألُمور  ، ويعود ذلك إلىياسيَّةالس ِّ  باالمور الس ِّ

ياسيَّة باعتبارالقيم والعادات القديمة التي قد تدفعهم إلى عد تماماتهم خارج اه ها منم االهتمام باألُمور الس ِّ

 (.2010)المشاقبة، 
 

 المؤسَّسات التَّعليميَّة )المدرسة والجامعة(:

ياسيَّة؛ فهي مؤسَّ       ة للتَّنشئة الس ِّ ، ويتلخَّص دور سة رسميَّة تربويَّة إلزاميَّةتُعدُّ المدرسة من المصادر المهمَّ

ياسيَّة من خالل تدريس مناهج التَّرالمدرسة في  العلوم العسكريَّة بية الوطنيَّة وبعض العلوم كعمليَّة التَّنشئة الس ِّ

، والعمل واالعتزاز بالوطنوالتَّاريخ، حيث إنَّ الفكرة األساسيَّة من تدريس هذه المواد ِّ هي ترسيخ أبعاد االنتماء 
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وما لها من تعميق ،أدوارهم كمواطنين ومشاركين في عمليَّة التَّنمية الشَّاملةعلى تأهيل دور الطَّلبة للقيام بكافَّة 

ياسيَّة للفرد ليت فاعل مع محيطه بشكل متناسب، الشُّعور باالنتماء للمجتمع والعمل على بناء الشَّخصيَّة الس ِّ

ياسيَّة )تركس، و  (.2007تعزيز القيم اإليجابيَّة واألفكار الس ِّ

ياسيَّة من خاللفي حين يمارس التَّ   نَّدوات يَّة وعقد الالبشطة الطُّ األن عليم الجامعيُّ أدواره في عمليَّات التَّنشئة الس ِّ

ياسيَّة على سلوكيَّات طلبة الجامعات من ناحية إيجابوالمؤتمرات، تتمتع ة، حيث و سلبيَّ أيَّة وتنعكس التَّنشئة الس ِّ

ياسيَّةة حماسيَّة، فمن روح اندفاعيَّ بما يتمتع به الطلبة  الجامعات إلى صفوفهم  ستقطابهمإلى ا تلجأ األحزاب الس ِّ

ِّ، فيوجد في الجا ياسي  يسيَّة ناهج تدرممعات واستعمالهم كأدوات للتَّأثير على منافسيهم أو على الن ِّظام الس ِّ

يمقراطيَّة والعلوم العسكريَّة والن ِّظام الس ِّ  صة في التَّربية الوطنيَّة والد ِّ ِّ ياسمتخص ِّ ن وغيرها لة وحقوق اإلنسا للدَّوي 

 (.2017من المواد ِّ التي تساهم في بناء القيم والمعتقدات لدى الطَّلبة )المشاقبة، وشقير، 
 

ينيَّة:  المؤسَّسات الد ِّ

ينيَّة دُور العبادة بمختلف أنواعها من مساجد وكنائس، وما يرتب سات أو من مؤسَّ  ط بهايُقصد بالمؤسَّسات الد ِّ

ين لتلقين  فون الد ِّ ينتختلف أدوار المؤسَّسات ابعض األفكار ألفراد المجتمع، وأشخا  يوظ ِّ تالف موقفها يَّة باخلد ِّ

ياسيَّة، فالمؤسَّسات الد ِّ  سميَّة تدعو أفراد المجتمع إلمن السُّلطة الس ِّ ياسيَّة التي الثَّقافة الس ِّ  يخ مفهومى ترسينيَّة الرَّ

، بينمايتبنَّاها الن ِّ  ياسيُّ سميَّة إ ظام الس ِّ ينيَّة غير الرَّ  قض مع قيملى خلق قيم جديدة قد تتناتدعو المؤسَّسات الد ِّ

ل تهديدًا  ا يشك ِّ سميَّة، ممَّ ِّ، لبقاء الن ِّظاالمؤسَّسة الرَّ ياسي  س يالدِّ ين  وانم الس ِّ لة، ومن ئلة منذ الطُّفواخل العادمار 

ينيَّة ا ينيَّة، وفي وسائل اإلعالم من خالل البرامج الد ِّ  بثُّها.لتي تخالل المدرسة والدُّروس الد ِّ
 

ياسيَّة:  األحزاب الس ِّ

ياسيَّة هي الحقوق  التي ت عتبر أنَّ الفرد عضٌو في جماعة سياسيَّة معي ِّنة، تتيح له المساهمة في   إنَّ الحقوق الس ِّ

تكوين اإلرادة الجماعيَّة، وتُعتبر من الحقوق التي يتمتَّع بها كافَّة أفراد الدَّولة، وال يمكن حرمان الفرد أو 

حقوق أو عدم استعمالها، وتشمل هذه الحقوق: حقَّ التَّرشُّح وحقَّ استثناؤه منها، وله حق استعمال هذه ال

ة  ياسيَّة وحقَّ مخاطبة السُّلطات العامَّ ة، وحقَّ تكوين األحزاب الس ِّ االنتخاب وأيًضا حقَّ تول ِّي الوظائف العامَّ

ياسيُّ عددًا من المنتسبين، ويسعى للوصول إلى السُّل ياسيَّة، ويعتمد واالجتماع؛ حيث يضمُّ الحزب الس ِّ طة الس ِّ

ياسات، وكذلك إمكانيَّة االنتشار على كافَّة المستويات،  ة للس ِّ ياسيُّ على مجموعة من البرامج العامَّ الحزب الس ِّ

ياسيَّة، بأنَّه  ياسي في عمليَّة التَّنشئة الس ِّ ٍّ له، حيث يتمثَّل الدَّور األساسيُّ للحزب الس ِّ والعمل على بناء تأييد شعبي 

م على أيدولوجيَّة تسعى لنشر أفكارها من خالل عقد المؤتمرات والنَّدوات، والعمل على جلب المزيد من يقو

ِّ ألفراد  ياسي  ياسيَّة في رفع مستوى الوعي الس ِّ المؤي ِّدين للحزب أو المتعاضدين معه، إذ تسهم األحزاب الس ِّ
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، والعمل على تثقيفهم سياسي ا والعمل ع ياسيَّة لىالمجتمع بشكل عام ٍّ لحزب، والتي تشمل حشد ل تبعيَّتهم الس ِّ

ِّ وقيادتهالمسان ياسي  ِّ القائم )المشاط، ، بمعنى حشد التَّأييد والمساندة للن ِّظام الس ِّ دة للن ِّظام الس ِّ  (.1992ياسي 

 

ياسيَّة:  مجاالت المشاركة الس ِّ

ياسيَّة، بل هناك عدَّة وسائل  عة، تتال يوجد أُسلوب واحد للمشاركة الس ِّ ِّ ليب من ذه األسافاوت هوأساليب متنو 

يَّتها، كما أنَّها قد تختلف من حيث متطلَّباتها والتزاماتها، فت تمع الواحد اخل المجدتنوع حيث فعاليَّتها وأهم ِّ

ٍّ معيَّن إلى نظام سياسي آخر، وذلك تبعًا للغاية ي هداف التواأل وتختلف من مجتمع آلخر، ومن نظام سياسي 

ياسيَّة، وفيما يلي مجاالت المشيسعى إليه ياسيَّ ا الفرد من خالل مشاركته الس ِّ  (:2007اشم، ة )هاركة الس ِّ
 

:ِّ  المشاركة عن طريق االستفتاء الشَّعبي 

يمقراطيَّة التي يجب أن تنال الموافقة الشَّعبيَّة المسبقة لهذا ال  ِّ قانون أو  ؛ لتطبيقنَّوعتلجأ األنظمة الد ِّ ِّ اأي  ت ِّخاذ أي 

ِّ لقانون ما أو إجراء لضمان  د، وذلكمحدَّ  إجراء في المجتمع، وذلك للعمل على كسب نوع من التَّأييد الشَّعبي 

 (.2001 تطبيقه على أرض الواقع )موهوب،

 

:ِّ  المشاركة عن طريق االعتراض الشَّعبي 

ياسيَّة، إذ يمنح أفراد المجتمع حقَّهم با  لقوانين التي اض على االعتريُعتبر هذا النَّوع من أنواع المشاركة الس ِّ

ِّ ترانَّ االعأمعنى تصدر عن البرلمان، إالَّ أنَّ هذا الحقَّ يكون محدَّدًا دستوري ا في حاالت معي ِّنة، ب ض على أي 

عات العربيَّة، ع المجتممناسب قانون صادر عن مجلس البرلمان خالل فترة زمنيَّة محدَّدة، إالَّ أنَّ هذا النَّوع ال يت

ِّ لدى أفراد المجتمع )الشولي،  ياسي  ها ضعف الوعي الس ِّ  (.2012لعدَّة أسباب أهمُّ

 

:ِّ  المشاركة عن طريق االقتراح الشَّعبي 

ي مادة لمشورة فقديم اتألفراد الشَّعب حقَّهم بالمشاركة باقتراح مشروع قانون، أو العمل على هذا النَّوع يعطي 

يكون قانونًا، الءمته للح لمأو قانون ما، إذ تمنح بعض الدَّساتير حقَّ اقتراح مشروع معيَّن لألفراد، يرون أنَّه يص

 (.1980وفقًا للجهات الدُّستوريَّة )المنوفي، 
 

 جوء إلى وسائل الضَّغط: المشاركة باللُّ 

ِّ وعمل المظاهرات، بمعنى اللُّجوء إلى العنف ضدَّ مؤسَّسات  تكون هذه المشاركة عن طريق العصيان المدني 

الدَّولة، حيث يُمن ح الفرد حقَّه باإلضراب أو إقامة المظاهرات ألهداف سياسيَّة، ويتمُّ استخدامها عادة عندما يتمُّ 

ياسيَّة، حيث يُعت بر هذا النَّوع من أخطر أنواع المشاركة، إذ يمث ِّل رفًضا إغالق القنوات الشَّر عيَّة للمشاركة الس ِّ

ٍّ معيَّن، ويعمل على تغييره عبر المطالبات الشَّعبيَّة، مما يتطلَّب بالمقابل من بعض األحزاب  شعبي ا لنظام سياسي 



 

12 
 

 ِّ ياسيَّة والمنظَّمات الفاعلة في المجتمع المدني  ياسيُّ قد الس ِّ أن تتالقى ذلك لذات األهداف، إذ يكون الن ِّظام الس ِّ

 (.2011وصل إلى منحدر حاسم في المجتمع )الحوات، 

          :ِّ  المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع المدني 

سميَّة أمام المواطنين، حيث يلجأ ب   ن مثل هذه المشاركات عند إغالق القنوات الرَّ مع المجتاد عض أفرتتكوَّ

ذلك الحهم، وم ومصلتشكيل جماعات ضغط لتقوم بعمليَّات الضَّغط على صانعي القرار في الدَّولة لتحقيق أهدافه

صالحهم، مخالف من خالل ات ِّخاذ قرارات تتوافق وتتماشى مع مصالحهم، أو العمل على التَّراجع عن قرارات ت

ياسيَّة لبعض المنظمات ك بيَّ الطُّ  الجمعيَّات النَّسويَّة واالت ِّحاداتحيث تتمثَّل المشاركة الس ِّ الجمعيَّات وة والنَّقابات الَّ

ينيَّة والمهنيَّة والجمعيَّات الثَّقافيَّة، إالَّ أنَّ هذا النَّوع من المشاركات ريحة معي ِّنة من  عن فئة أو شعب ِّر إالَّ ال ي الد ِّ

 (.2003لعمل على تحقيق مصالحها )عاشور، المجتمع، وتكون واسعة النُّفوذ سياسي ا واقتصادي ا؛ ل
 

ياسيَّة:  المشاركة عن طريق األحزاب الس ِّ

ياسيَّة، والتي تُفضي طابعًا ديمقراطي ا على األ ياسيَّ انظمة تُعدُّ من أهم ِّ وسائل المشاركة الس ِّ يمقراطلس ِّ يَّة التي ة الد ِّ

كات األساسيَّ  نين على ها تحفيز المواطمن خالل يتمُّ ة للعمليَّة االنتخابيَّة، وتؤمن بالتَّعدُّديَّة، حيث تُعت بر من المحر ِّ

ياسيَّة )عاشور،   (.2003المشاركة الس ِّ

ياسيَّة، سواًء أكانت بالتَّرشُّح لالنتخاب ياسيَّة في العمليَّات الس ِّ ، أو باباالنتخ ات أمفالمشاركة الس ِّ لحمالت اب ككل ٍّ

ياسيَّة في األُردن  ماالنتخابيَّة، تُعدُّ من أبرز أشكال ال مجتمع المشاركة طن في ال موا، حيث يستطيع أيُّ شاركة الس ِّ

دة )شتيوي،  ياسيَّة عن طريق هذه المجاالت المتعد ِّ  (.2002الس ِّ
 

 نظام الكوتا الن ِّسائيَّة:  

يَّ   ة من أجل ضمان حقوق األقل ِّ لسُّلطة اإلى  صولات للوهو نظام انتخابيٌّ يٌخصَّص في قانون االنتخابات العامَّ

ِّ للتَّعجيل بالمساواة والتَّقليل من ال ل اإليجابي  ياسيَّة، وهو نوع من التَّدخُّ ختلفة، ئات المجتمع الميز بين فتَّميالس ِّ

جل والمرأة، حيث جاء نظام الكوتا ليعمل على خلق نوع من التَّ  يوازوخصوًصا التَّمييز بين الرَّ ِّ بين ن الس ِّ اسي 

ياسيَّة، كما يغي ِّر من نظرة المجتمع إلى المرأة ودورها الالجنسين في المؤسَّ  ِّ، ويذُّكوسات الس ِّ ساهم في رفع ري 

ٍّ من حقوقها، على أن يكون لها ت ياسيَّة كحق  ان والمحاكم ي البرلمفمثيل مكانة المرأة ومشاركتها في العمليَّة الس ِّ

 (.2011والحكومات )الشرعة، وغوانمة، 
 

ياسيَّة عن طريق تخصيص ويُقصد بالكوتا  الن ِّسائيَّة: تمييز إيجابيٌّ بشكل مؤقَّت للمرأة، وتعزيز مشاركتها الس ِّ

% كحد ٍّ 40و  30مقاعد للن ِّساء في مجالس البرلمانات، حيث يُعطي هذا الحقُّ نسبة تمثيل بنسبة تتراوح بين 

ِّ حتَّى  أدنى من أجل توفير مساعدة مؤسسيَّة للن ِّساء، ويستهدف هذا الن ِّظام ياسي  العمل على تهيئة المرأة للعمل الس ِّ
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تُثبت قدرتها ووصولها إلى مناصب صنع القرار، فهذا الن ِّظام يعمل على مواجهة تهميش المرأة في مواقع صنع 

، وسن ِّ القوانين والتَّشريعات  جل والمرأة بشكل متوازن ومتساوٍّ القرار والعمل على توزيع األدوار لكل ٍّ من الرَّ

 (.2007ختلفة فيما بينهما )أبو غزالة، الم
 

 رأي الفقه حول تبن ِّي نظام الكوتا الن ِّسائيَّة:

نَّ فكرة لواقع فإا، في عند الحديث عن نظام الكوتا الن ِّسائيَّة، ال بدَّ من استعراض اختالف آراء الفقهاء بذلك

ع   ة بالمرأة، من الن ِّقاط التي ت ناز  ِّ الخاصَّ قه إلى نظام هين، فانقسم الفت ات ِّجاها ذاالقول حولها، وإنَّ  التَّمييز اإليجابي 

ا القسم اآلخر بيق اه المعارضة لتطل ات ِّجفمثَّ  الحصص الن ِّسائيَّة للمجالس البرلمانية لتأييد وتطبيق هذا الن ِّظام، أمَّ

 هذا الن ِّظام:
 

 كوتا الن ِّسائيَّة:االت ِّجاه المؤيد لتطبيق نظام ال -

باالت ِّجاه وأنصاره أن تخصيص عدد من المقاعد في المجالس الن ِّيابيَّة اليرى أصحاب هذا  وسيلة ة، هو المنتخ 

ٍّ للمرأة في المجلس، في ظل وجود معيقات قد تمنع من وصول  ع ، فالواقلمرأةاالمضمونة لتمثيل توازن حقيقي 

جل والمرأة في العمليَّ  نسبة  هنالك فجوة بين بي ِّن أنة، ية االنتخابيَّ الفعليُّ والعمليُّ في عمليَّة المشاركة بين الرَّ

جل، كما يرى أنصار تطبيق هذا الن ِّظام أن نظام الكوتا الن ِّ  مثيل تحق ِّق شموليَّة ييَّة قد سائالتَّمثيل بين المرأة والرَّ

إلى  أةل المرن وصوفوجود الُمعيقات التي تحول دون البرلمان يمث ِّل صوت الشَّعب،كافَّة شرائح المجتمع؛ أل

ياسيَّة لن البرلمان، يجب التَّغلُّب عليها ة برلمانية ر في دورتغيَّ ي، فوجود الوعي بقدرات المرأة بالحياة الس ِّ

ِّ لتقوم وتثبت وجود فعليَّ ها الواحدة، بل يجب أن تتاح لها الفرصة في الحصول على مقعدها البرلماني 

ِّ، كما أن ياسي  ياسية في العمل الس ِّ رات الدَّ ود إلى اة يعأساس تطبيق نظام الكوتا الن ِّسائيَّ  للمشاركة الس ِّ وليَّة لتَّطوُّ

ييز ة أشكال التَّمغاء كافَّ لى إلعالتي أخذت بها االت ِّفاقيَّات الدَّوليَّة لرعاية حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، والعمل 

 (.2009ضدَّ المرأة المتَّفق عليها في االت ِّفاقيَّات الدَّوليَّة )زهرة، 
 

ياسيَّة تمثيالً  أي المؤي ِّد لتطبيق هذا الن ِّظام فإنَّه يضمن للمرأة الس ِّ بيَّة، والتي عمليَّة االنتخاا في اليابي  نوحسب الرَّ

 ِّ التي تحول  العوائق منب ر في البرلمان، ويُعت  قد يطغى عليها أحيانا هيمنة أصحاب رؤوس األموال للتَّمثيل الفعلي 

ياسدون وصول المرأة إلى ال ِّ فلوال هذا العائق لما كان وصول المرأة الس ِّ ي المجلس فتمثيلها ويَّة مجلس البرلماني 

جل، ويساهم نظام الكوتا في تعزيز دور المرأة  ِّ متساويًا في الن ِّسبة مع الرَّ ، وفي جتمع ككل ٍّ ي المفالبرلماني 

ِّ بشكل خا  ٍّ من خالل العمل على خلق كوادر نسائيَّ  بة المجلس الن ِّيابي  ِّ العمل البمتاز تة مؤهَّلة ومدرَّ ياسي  س ِّ

 (.2018)بيبرس، 
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 لكوتا الن ِّسائيَّة:ااالت ِّجاه المعارض لتطبيق نظام  -

ِّ أوجود  نَّ أ-وهو الذي يعارض تطبيق نظام الكوتا-هذا االت ِّجاه  أصحابيرى  جل المرأة و تمييز بين ي  ل شك ِّ يالرَّ

جل والمرأةا من انتهاك مبدأ المساواة بين نوعً  هذا  رُّ ، حيث يقالعالم غلب دساتير دولأت عليه ي نصَّ ذوال ،الرَّ

و العرق، كما أو الجنس ين ألد ِّ تمييز بسبب اللُّغة أو ا يُّ أواليوجد بينهم  ،متساوونا المواطنين جميعً  نَّ أالدُّستور 

نَّ عهساء جميالن ِّ "مبدأ ا لوفقً -،الفر ي إلى حدوث تناقض في تكافؤ تطبيقه سيؤد ِّ  نَّ أنصار هذا االت ِّجاه أيرى 

ِّ  لهنَّ  ل بين المرأة لتَّفاعُ قدان اي إلى فؤد ِّ ي، س-"باالعتماد على النَّوع وليس باالعتماد حسب الكفاءة نفس الحق 

ن خالل موليس  ،للمرأة في البرلمان بنسب معي ِّنةتخصيص مقاعد  يجبحيث  ،ليهإوالمجتمع الذي تنتمي 

يمقراطيَّة )وهبان، ع مبدأ التَّ تتناقض م انتخابات  (.2009مثيل الذي تقوم عليه الد ِّ

يمقراطيَّة، حيث يفرضه يشك ِّ نَّ أتطبيق هذا الن ِّظام  ويرى معارضو  ،افرضً  المرأة ةمشارك ل مخالفة لمبادئ الد ِّ

ا أنَّهو ،للمرأة اواضحً  اتقاصً الكوتا ان  فينَّ نأعلى الكفاءة والقدرة، فيرو الختيارها بناءً  وال يترك لال خرين مجاالً 

جل بمفردها، ومن الحجج التي  ةدراق غير دفع نتن أ مكنن المم ؛أنَّهن للكوتاومعارضلخذ بها اأعلى مواجهة الرَّ

جل ال يكمتحقي نَّ أو ،يء نفسهخرى للمطالبة بالشَّ قطاعات أ  ،م الكوتاطبيق نظاتفي  نق المساواة بين المرأة والرَّ

ياسيَّة  العوائق والعقبات االجتماعيَّ بل في تمكين المرأة وحل ِّ  وعدم  ،يقهاقف في طرلتي تاة والثَّقافيَّة والس ِّ

 .(2008)الكريني،  اة وتأهيلها سياسي  وصولها إلى المجالس البرلمانيَّ 
 

 

 :ة: الكوتا اإللزاميَّ الا أوَّ 

من  حدُّ ت التي تلُمعيقاجل تجاوز اأوذلك من  ،اميةول النَّ ا في الدُّ ا وشيوعً انتشارً  انواع الكوتأوهي من أكثر  

عدد من  خصيصت وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار في الدَّولة، ومن خالل هذا النَّوع من الكوتا يتمُّ 

ِّ المقاعد للن ِّ  الكوتا ى سمَّ وتُ  ،رستوا عن طريق الدُّ مَّ ،إةلزاميَّ  بطرق إساء من مجموع مقاعد المجلس الن ِّيابي 

 ِّ رد ة بمجلزاميَّ اإل ن الكوتامتبر عتُ و .ةالكوتا التَّشريعيَّ  اطلق عليهويُ  ،الدُّستوريَّة، أو بموجب القانون االنتخابي 

ٍّ  عليها وااللتزام بها، ويصبح المجلس الن ِّيابيُّ  ص ِّ النَّ  ء العضوات فيه الن ِّسا مثيلت في حال لم يتمَّ  غير قانوني 

 (.2011ديدها بموجب القانون )الشرعة، كنوش وغوانمة، يوسف، تح بالن ِّسبة التي تمَّ 

 :(2018بيبرس،من نوعين ) ألفوتت ،الكوتا التَّشريعية -

 الكوتا المفتوحة: -1

وتا قاعد الكح عن من تترشَّ أة االختيار بين يَّ التي تتيح للمرأة حر ِّ  شريعيَّةحدى أشكال الكوتا التَّ إوهي 

جالت رشُّح أنت صة، أوالمخصَّ  ولها على نَّوع حصال اذهر حيث يوف ِّ  ،عن باقي مقاعد مجلس الن ِّيابة إلى جانب الر ِّ

ِّ اع يشرتَّ ال في العمل به وهذا ما تمَّ  ،في حال فوزها ببعض المقاعد خارج الكوتا إضافيَّةمقاعد   .ألُردني 
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 الكوتا المغلقة:-2

ِّ أالتي ال تسمح للمرأة بالتَّرشُّح عن شريعيَّة،وحدى أشكال الكوتا التَّ إوهي  ٍّ مقعد ني ي  اعد ارج المقخ ابي 

 يتمُّ ،وجلها الرَّ س عليتناف إضافيَّةي إلى حرمانها من الحصول على مقاعد ا يؤد ِّ صة لها ضمن الكوتا، ممَّ المخصَّ 

 تمثيل المرأة بعدد هذه المقاعد. حصر نسب
 

 :ةا: الكوتا الحزبيَّ ثانيا 

ر تسيط ،ةزاب قويَّ ول أحدُّ ذه اله في يوجد حيثُ  ،ما وديمقراطيَّةكثر تقدُّ ول األالنَّوع من الكوتا في الدُّ ق هذا طبَّ ويُ 

ي العادة فمه تقد ِّ و ا،على تداول السُّلطة عن طريق االنتخابات، وبالمقابل يكون هذا النَّوع من الكوتا اختياري  

ياسيَّة مخالفة  نَّ إذإ؛مةملزِّ  غير وتكون ،دة من الن ِّساء على قوائم الحزبترشيح نسب محدَّ  حيث يتمُّ  ،األحزاب الس ِّ

 الكونجرس ؛اريَّةوتا اإلدم الكول على نظااجحة في الدُّ ومن االمثلة النَّ  .مخالفة أيَّة لشك ِّ تة ال الكوتا االختياريَّ 

 ِّ ِّ اإل الوطني   تا:ختلفة من هذا النَّوع من الكوم شكالأ هناكفريقيا، وإفي جنوب  فريقي 
 

 ة على صعيد القوائم االنتخابيَّة:.كوتا إلزاميَّ 1

ياإو ،الت الدَّولة فيهويكون هذا النَّوع من الكوتا عن طريق تدخُّ    نة من ب معيَّ اعتماد نسبسيَّة لزام األحزاب الس ِّ

 اب.النتخناوب في قوائم اع ترتيب التَّ ويفرض المشر ِّ  ،خذ به من الدُّستورالن ِّساء صراحة على األ
 

 ة في هياكل الحزب: .كوتا طوعيَّ 2

ياسيَّةتبن ِّ  ويتمُّ  يث يقوم الحزب نيَّة، حقانو عقوبات ةيَّ أوال ينتج عنه  ،ي مثل هذا النَّوع من قبل األحزاب الس ِّ

نظمته أعديل تة عبر لقياديَّ شراك المرأة في استالم المناصب اإماحبة والسَّ اخليَّ ته الدَّ يَّ رادته بتغير هيكلإبمحض 

زاب األح ؛من الكوتا النَّوع هذا مثلة على مثلة نسائيَّة معي ِّنة في القيادات العليا، ومن األة، واعتماد حصَّ اخليَّ الدَّ 

يمقراطيُّ  في النرويج، والحزب االشتراكيُّ  لث من لثُّ حين اشَّ المر حصص ساوين تأد على الذي شدَّ  لمانيُّ األ الد ِّ

 من نسبة الن ِّساء. قل ِّ ة على األاخليَّ االنتخابات الدَّ 
 

 :ةحفيزيَّ ا: الكوتا التَّ ثالثا 

 ،(2000ا باالستناد إلى قانون عام )خذه فرنسا نموذجً ي تتَّ ذوال ،ل بنظام المحاصصةهذا النَّوع من الكوتا يتمثَّ 

عدالة لزام األحزاب بتطبيق إفي  انً معيَّ  انمطً  الفرنسيُّ ع ي بموجبه يتبع المشرذوالمعروف بقانون المناصفة ال

جال، حيث يفرض على الحزب اختيار مرشَّ اختيار مرشَّ  % 50على نسبة  يه بناءً ححيها من بين الن ِّساء والر ِّ

ئحة في انتخابات المجالس د بواسطة الالَّ ق أُسلوب االقتراع المتعد ِّ يطب ِّ ،وحين من كال الجنسينمن المرشَّ 

لم يلتوم  إن وبالتَّالي ،ب بين الجنسين بشكل متساوٍّ ناوُ ئحة بالتَّ ين على الالَّ حسماء المرشَّ أترتيب  ة، ويتمُّ يَّ المحل ِّ 

 (.2005اركة االنتخابيَّة )شيحا، حرمانه من المش يتمُّ  ،الحزب بذلك
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 :(2017االعتبارات المساندة لتطبيق نظام الكوتا الن ِّسائيَّة )الشيب، 

بر عدد ت  عفيُ  ؛لةر العداوهو اعتبا ،هماالعتبار األليها تطبيق نظام الكوتا إاالعتبارات التي يستند  هم ِّ أ. من 1

ام ا الن ِّظصار هذذا لم يزد عن ذلك في بعض المجتمعات، حيث يرى أنإمن نصفه  ابً يا قرم الن ِّساء في مجتمع

 تويات.ة المسلى كافَّ عحرمان نصف المجتمع من تمثيله في المجالس الن ِّيابيَّة  ن يتمَّ أه ليس من العدالة نَّ أ

ِّ . ت2 ِّ ظام الالن ِّ  روتنمية مفهوم العطاء واإلنتاج لدى المرأة، وتصوُّ  ،عميق مفاهيم االنتماء الوطني  ياسي   س ِّ

هو  بارز، رة لها دويابيَّ الهيئات الن ِّ  نَّ إنه ينقسم إلى جماعات ذات مصالح متباينة فيما بينهم، حيث أباالعتبار 

 وفيق بينها.والعمل على التَّ  عبير عن هذه المصالحفساح المجال للتَّ إالعمل على 

جال، فمصلحة الن ِّساء األ3 ة في وااالمس حقيقعي إلى تالسَّ  يه همُّ . مصالح الن ِّساء تختلف عن مصالح الر ِّ

صلحة في ساء من ِّ ة، وللنفاق على الخدمات االجتماعيَّ في زيادة اإل مصلحتهن  خل، وم وكسب الدَّ علُّ العمل والتَّ 

 (.1991وهبي،) لحهاالمرأة ومصا فولة وغيرها من القضايا التي تهمُّ مومة والطُّ األُ زيادة دور مراكز رعاية 
 

راسةبموضوع ات السَّابقة : األدبيَّ الرابعالمبحث  راساتال: أوال: ذات االرتباط الد ِّ  ةبيَّ العر د ِّ

 ٍّ راسة الحاليَّ  من أجل تكوين إطار مفاهيمي  بقة حول ت السَّاراساالد ِّ امت الباحثة بمسح بعض قة، تستند إليه الد ِّ

راسة،وتمَّ   تي:حو اآلعلى النَّ ذلك و ،من األحدث إلى األقدم بالتَّسلُسل عرضها موضوع هذه الد ِّ
 

ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة: مشاركة المرأة األُ ( بعنوان 2018دراسة صالح ) تخابات في االن ردنيَّة"المشاركة الس ِّ

راسلت هتوصَّ  :"2013- 2007البلديَّة   نتخاب وحقَّ اال حقَّ  ح المرأة األُردنيَّةن  ات م  قانون البلديَّ  نَّ ة إلى أذه الد ِّ

ات رقم البلديَّ  نح قانونيث م, حضافيَّةا من المقاعد اإلومنحها عددً  ،تهاالتَّرشُّح لرئاسة المجالس البلديَّة وعضويَّ 

د ومنحها مقاع ،بلديَّةجالس الة المالتَّرشُّح لرئاسة وعضويَّ  االنتخاب وحقَّ  م المرأة األُردنيَّة حقَّ 2007( لسنة 14)

ِّ أ%( من مجموع عدد 20عن  )بنسبة ال تقلُّ  إضافيَّة مرأة فقط من دون تتنافس عليها ال ،عضاء المجلس البلدي 

جل  ادة.يلز ِّ حة لها مرشَّ نَّ أبمعنى  ،خرىعلى المقاعد األ نافس الحر ِّ ماح لها بالتَّ مع السَّ  ،الرَّ
 

ياسيَّة: الثَّ والتي جاءت بعنوان  ،(2018دراسة موفق ) ابت "مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة الس ِّ

راسة :والمتغي ِّر" ياسيَّة تُ  نَّ أأظهرت الد ِّ دعامة أساسيَّة من دعائم التَّنمية  عدُّ مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة الس ِّ

 ِّ يمقراطي  ر الد ِّ ياسيَّة للمرأةكثيف التَّ بل يجب ت ،والتَّطوُّ قابات حيث تقع هذه المسوؤليَّة على األحزاب والنَّ  ،وعية الس ِّ

 ِّ ِّ ة,عة بصورة خاصَّ ووسائل اإلعالم المتنو  ياسي  ة بعد خاصَّ  ،للمرأة األُردنيَّة ورصده ومحاولة تقييم الواقع الس ِّ

ياسيَّة التي شهدها األُردنُّ  الت الس ِّ وء على وتسليط الضَّ  ،ةهات الحكوميَّ وجُّ خالل العقدين الماضيين ضمن التَّ  التَّحوُّ
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ِّ ومشاركتها في مؤسَّ  ،مدى مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار ياسيَّة  سات المجتمع المدني  كاألحزاب الس ِّ

 قابات ووسائل اإلعالم.والنَّ 

 

ي فياسيَّة لحياة الس ِّ من مشاركة المرأة األُردنيَّة في ا "الُمعيقات التي تحدُّ ( بعنوان 2016لرواشدة )ادراسة 

ياسيَّ ة والالُمعيقات الثَّقافيَّة واالجتماعيَّ  خلصت إلى أنَّ  :"وء بعض المتغي ِّرات االجتماعيَّةض ة ة واالقتصاديَّ س ِّ

ةلحياة العافي ة من مشاركة المرأة األُردنيَّ  الُمعيقات التي تحدُّ  من أهم ِّ  ،واإلعالميَّة والقانونيَّة فروق  ال توجد ،إذامَّ

 توصياتراسة بت الد ِّ خرجقد بين المتغي ِّرات االجتماعيَّة والعوائق التي تحول دون المشاركة بالن ِّسبة للعمر, و

ِّ لعمل الس ِّ اة في ضرورة العمل على تثقيف أفراد المجتمع لتغيير معتقداتهم حول مشاركة المرأ :هاأهمُّ  عدَّة  ،ياسي 

ِّ والعمل ع  .لى تحسين تمكينهم االقتصادي 
 

ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة:( بعنوان 2012دراسة دبابنة )  :لهيكل ِّيَّة"ايات حد ِّ والتَّ  عيُّ الوضع التَّشري "المشاركة الس ِّ

راسة  ئيسيَّة التي تعحد ِّ التَّ  -بشكل خا  ٍّ -حيث تناولت هذه الد ِّ راسة ذه ستخدمت هلمرأة، ام اق تقدُّ ييات الرَّ الد ِّ

ِّ أُسلوب تحليل المحتوى التَّ  راسوالوثائق القانوينة ذات الص ِّ  اريخي  ر قانون ناقشة دوة، وملة بموضوع هذه الد ِّ

 ،ثلذُّكور واإلناام في تحقيق مفاهيم المواطنة وتكافؤ الفر  لجميع األُردنيين 2010ت لعام االنتخاب المؤقَّ 

 ر.خاذ القراوتمكين المرأة ومشاركتها في عمليَّات ات ِّ 
 

راسات األثانيا   ة:جنبيَّ ا: الد ِّ

 ( دراسة بعنوان:2018) Inter-Parliamentary union  وليُّ جرى ات ِّحاد البرلمان الدَّ أ 

 "Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe": 

راسة  بهاالنَّتائج التي خرجت  من أهم ِّ و ِّ لعنف النَّ ضن ل٪ من الن ِّساء تعرَّ 85.2نسبة  نَّ أهذه الد ِّ دات ن تهدييوتلقَّ  فسي 

 واصلكات التَّ وشب ة على اإلنترنت  ٪ من الن ِّساء تعرضن العتداءات جنسيَّ 58.2ونسبة  ،بالقتل أو االغتصاب

 ِّ راسة أنَّ ، وفيما يتعلَّ االجتماعي  ٪ من 33.3ات و برلمانيَّ ٪ من ال53.5 ق باإلبالغ عن هذه الحوادث، أظهرت الد ِّ

ِّ ئي تعرَّ ات الالَّ البرلمانيَّ  ات ٪ فقط من البرلمانيَّ 50 وأنَّ  ،رطة عن أجهزة أخرىأبلغن الشُّ  ،ضن للعنف الجسدي 

 ضن للتهديد بالقتل.تعرَّ 
 

 Women’s( دراسة بعنوان:"2018) Amnesty internationalجرت منظمة العفو الدَّوليَّة  أكما 

Experience of Abuse and Harassment on Social Media":  لرصد االنتهاكات واالعتداءات

ياسيُّ إذ بكات االجتماعيَّة. ض لها الن ِّساء من خالل الشَّ التي تتعرَّ   ،ثانية 30 تغريدة مسيئة كلَّ لة ون ضحيَّ يقع الس ِّ

ركة كانت استجابة الشَّ  ،-ثانية 30ما يقرب من واحدة كل -مليون تغريدة مسيئة إلى الن ِّساء  1.1إرسال  حيث يتمُّ 

يها استبيان ٪ من الن ِّساء في جميع البلدان التي يغط ِّ 30ا يقرب من مَّ ، حيث أبلغت عش غير كافيةحرُّ لإلساءة أو التَّ 
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جدت بين وُ  ،ش لم تكن كافيةحرُّ ركة لإلساءة أو التَّ جابة الشَّ است أنَّ  ،من مستخدمي تويتر -نماركباستثناء الدَّ -

 ش عبر اإلنترنت.حرُّ ضن لإليذاء أو التَّ االستطالع وتعرَّ  ئي شملهنَّ الن ِّساء الالَّ 
 

 (, دراسة بعنوان: Azaam()2019جرى )أكما 

"The Status of Jordanian Women and Obstacles of their Access to High Political 

and Administrative Post " َّؤ المرأة للمواقع وُّ الُمعيقات التي تواجه تب هم ِّ أوء على تهدف إلى تسليط الض

ياسيَّة وصنع القرار ياسيَّة واالجتماعيَّة, و، الس ِّ  همُّ أوتذليل تلك الُمعيقات لتعزيز فر  المرأة في المشاركة الس ِّ

راسة اليهلت إالنَّتائج التي توصَّ  ياسيَّة والتَّشريأفراد العي ِّنة إيجابيَّة لصالح مكانة المرأة الذَّ  نَّ :أهذه الد ِّ , ةيَّ عاتية والس ِّ

راسة هم ِّ أومن  ٍّ  :توصيات هذه الد ِّ ِّ للدَّ  تخصيص صندوق دعم حكومي  لتمكينها من امتالك  ؛للمرأة عم المالي 

 عزيز المكانة االقتصاديَّة للمرأة.وتوفير برامج اقتصاديَّة لت ،ة صغيرةمشاريع استثماريَّ 
 

 ، دراسة بعنوان:Bardall ()(2011جرى )أكما 

 "breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral violence":  تهدف هذه

راسة إلى توفير إطار جديد لجميع أشكال العنف ضدَّ  راسة أ ،المرأة الد ِّ ة لكافَّ ض عرَّ لمرأة تتا نَّ حيث وجدت هذه الد ِّ

راكز االقتراع. في م الً و عمأ احً رشُّ متا أكانت تصويتً أسواءً  ،ة التي تسبقهاأنواع العنف خالل فترة االنتخابات والمدَّ 

ِّ ش اللَّ حرُّ ضن للتَّ ٪ من الن ِّساء يتعرَّ 11 أظهرت النَّتائج أنَّ  ِّ يتعرَّ  ٪ من الن ِّساء10و  فظي  . ضن لإليذاء الجسدي 

ياسيَّة أكثر عرضة بنسبة المرشَّ  أظهرت النَّتائج أنَّ  ي48حات للمناصب الس ِّ ِّ ٪ للعنف الس ِّ بينما تأتي  ،هنَّ ضدَّ  اسي 

 ٪.22اخبات في المرتبة الثَّانية بنسبة النَّ 

 واإلجراءات الطَّريقة

راسة، وتضمَّ ي وصف  يهفالذي ن هذا الفصل وصفًا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق أهداف هذه الد ِّ

راسة الذي ُسحبت منه العي ِّنةل ءات التي واإلجرا راسةوصف ألدوات الد ِّ ووالطَّريقة التي اختيرت بها،  ،مجتمع الد ِّ

فضاًل عن  لبيانات،اجمع  ة تطبيقها على أفراد العي ِّنة، ووصف طريقةد من صدقها وثباتها، وكيفيَّ أكُّ عت للتَّ بِّ اتُّ 

 حو اآلتي: خدمت، وذلك على النَّ تُ اإلشارة إلى األساليب اإلحصائيَّة التي اس

راسة منهجيَّة  :الد ِّ

راسةنت الباحثة في مقد ِّ بيَّ لقد   ،ةيَّ ة الكم ِّ ة التَّحليليَّ شارة فيها إلى استخدام المنهجيَّة الوصفيَّ  اإلوالتي تمَّ  ،مة الد ِّ

راسة وتحقيق  متهاءة لمالة مسحيَّ وذلك باالعتماد على دراسة ميدانيَّ  راسة على  أهدافها، وتمَّ طبيعة الد ِّ تطبيق الد ِّ

ٍّ  التي تمَّ ها،وعي ِّنة من مجتمع ياسيَّة في دة أُردنيَّة ممَّ ( سي ِّ 400من ) اختيارها بشكل عشوائي  ن مارسن الحياة الس ِّ

 (.2020 – 2010خالل الفترة من ) األُردن ِّ 
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راسة  :عي ِّنة الد ِّ

راسة على عي ِّنة من مجتمع تمَّ  ٍّ  تمَّ التي ها،وتطبيق الد ِّ دة أُردنيَّة من ( سي ِّ 400من ) اختيارها بشكل عشوائي 

ياسيَّة في األُردن خالل الفترة من )ان ممَّ العاصمة عمَّ   .( 2010-2010ن مارسن الحياة الس ِّ
 

راسة  أداة الد ِّ

راسة بالرُّ  تمَّ  ِّ بناء أداة الد ِّ راسات السَّابقة،حيث ت جوع إلى األدب النَّظري  جميعها  ،( فقرة25اة من )دناء األب مَّ والد ِّ

راسةتتعلَّ  ياسيَّة في األُردن ِّ وعنوانها ق بأسئلة الد ِّ  .2020 – 2010 : دور المرأة في الحياة الس ِّ

راسةأتتألف و راسة من البيانات األساسيَّة ألفراد الد ِّ راس، وفقرات أداة الد ِّ  (.25) الـ ةداة الد ِّ

راسة  :صدق أداة الد ِّ

راسة قادرة على قياس وتحقيق ما صُ ،أقصد بصدق االستبانةيُ  هداف أما يحقق جلة بأ من متم ِّ ن تكون استبانة الد ِّ

راسة، وقد تمَّ   كما يلي: ، وهماقياس صدق االستبانة بطريقتين الد ِّ

مين(:  صدق المحتوى )المحك ِّ

راسةإقامت الباحثة ب ياسوالتي تتعلَّ  ،عداد استبانة الد ِّ ل ،وذلك من خالن ِّ ي األُردفة يَّ ق بدور المرأة في الحياة الس ِّ

راسات السَّابقة والمراجع االط ِّ  ي فستبانة رض االع هذا الموضوع،وبعد ذلك تمَّ التي تتَّصل بالع على الد ِّ

ليَّ  يالع في الحياة اين ومن لهم خبرة واط ِّ كاديمي ِّ ة على بعض االساتذة األصورتها األوَّ ؛ ي األُردن ِّ اسيَّة فلس ِّ

وضوع ترتبط بمتي الحذف بعض الفقرات ال حيث تمَّ  ،تها االستبانةحول الفقرات التي تضمنَّ  رائهمسترشاد بآلإل

 مَّ تى ى حتَّ خرت أ تعديل  فقرا، كما تمَّ بارات بما يناسب موضوع االستبانةتغيير بعض الع وتمَّ  ،االستبانة

رتوزيع االستبانة على عي ِّن تمَّ  مَّ ث ة لالستبانة،هائيَّ ورة الن ِّ لصُّ ى الإل وصُّ التَّ  نحاء أة في لة في المرأتمث ِّ اسة والمة الد ِّ

 .انعمَّ 

ليَّ ( فقرة في الصُّ 30ن من )تكوَّ يعرض المقياس الذي  فقد تمَّ  مين( من أعضاء الهيئة  10ة على )ورة األوَّ محك ِّ

راسات الدُّبلوماسيَّ ة في تخصُّ التَّدريسيَّ  ياسةصات العالقات الدَّوليَّة والد ِّ قويم، وعلم ة، والقياس والتَّ يَّ ، والعلوم الس ِّ

ِّ فس التَّ النَّ  في الجامعة األُردنيَّة وفي جامعة الحسين بن طالل، وفي جامعة البلقاء  ؛، وعلم االجتماعربوي 

اء العبارات للمقياس ومدى مالءمتها منتاة، وجامعة البترا، وذلك إلبداء آرائهم في صدق المضمون والتَّطبيقيَّ 

اعتماد معيار  عديالت المناسبة، وقد تمَّ اقتراح التَّ  تمَّ  عت لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثمَّ ضِّ لقياس ما وُ 

مين تمَّ  ة الفقرة، وبناءً %( لبيان صالحيَّ 80) ياغة لزيادة تعديل بعض الفقرات من ناحية الص ِّ  على آراء المحك ِّ

حذف فقرات أخرى  مدلولها مع فقرات أخرى، وتمَّ  بسبب تشابهها وقرب ،حذف بعض الفقرات وضوحها، وتمَّ 
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راسة وعدم مناسبة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه، وبالنَّ  ف تيجة أصبح المقياس يتألَّ لعدم مناسبتها ألغراض الد ِّ

راسة ومالءمة فقرة( 25من ) مين وتعديالتهم داللة على صدق محتوى أداة الد ِّ ، واعتبرت الباحثة آراء المحك ِّ

وازن بين مضامين المقياس في فقراتها، وقد عبر ق التَّ عديالت المطلوبة، تحقَّ عها، وبعد إجراء التَّ ا وتنوُّ فقراته

م ِّ دق الظَّ ا يشير للص ِّ ن عن رغبتهم في التَّفاُعل مع فقراتها، ممَّ والمحك ِّ  لألداة. اهري 

راسة  إجراءات الد ِّ

راسة واإلجابة عن أسئلتها  قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:  ؛لتحقيق أهداف الد ِّ

راسة والمختصَّ ط ِّ اال. 1 راسات السَّابقة المتعل ِّقة بموضوع الد ِّ ة من بعض ت الباحثستفادوقد ا ،ةالع على الد ِّ

راسات راساتواستفادت أيًضا من أدوات القياس المطبَّ  ،السَّابقة الد ِّ  ابقة.السَّ  قة في بعض الد ِّ

راسة من2 مين المختص ِّ  .تحكيم أداة الد ِّ وء رحة في ضلمقتعديالت اوإجراء التَّ  ،ينقبل مجموعة من المحك ِّ

 مالحظاتهم.

راسة وتطبيق 3  .هاا على أفرادأداته. اختيار عي ِّنة الد ِّ

راسة ب4 ا، وتفسير ائي  تحليلها إحصوإدخالها عليه و( SPSSستخدام البرنامج اإلحصائي )ا.جمع بيانات الد ِّ

 التَّوصيات.النَّتائج ووضع 

راسة  :متغي ِّرات الد ِّ

راسة على المتغي ِّرات التَّالية:  تشتمل الد ِّ

 .: دور المرأةالمتغي ِّر المستقلُّ 

ياسيَّةالمتغي ِّر التَّ   .ابع: الحياة الس ِّ

 :المعالجة اإلحصائيَّة

راسة راسة( اإدخال بيانات االستبانة)أد ن يتمَّ أوبعد  ،لإلجابة عن أسئلة الد ِّ نامج البر ىإلة الد ِّ

 ِّ راس ؛(SPSS)اإلحصائي   ما يلي:كوكانت  ،ةاستخدمت الباحثة المعادالت اإلحصائيَّة لإلجابة على أسئلة الد ِّ

ط المئويَّة والن ِّسب الت ِّكرارت .1  .والوسيط الحسابيُّ  والمتوس ِّ

 بيرسون. ارتباط معامل .2

 . (Cronbach Alpha)لفاأ كرونباخ معامل اختبار .3

 .(One-Sample T Testللعي ِّنة الواحدة  )  tاختبار .4
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5.  ِّ  (Two-way anova).  اختبار تحليل التَّبايُن الثُّنائي 

 النَّتائج والتَّوصيات

ا ن هذا الفصل عرًضاا لمناقشاة النَّتاائج التاي توصَّ راساةيتضمَّ عان  اإلجاباة مان خاالل ،لت إليهاا هاذه الد ِّ

 حو اآلتي: على النَّ ذلك أسئلتها، و

ِّ الا أوَّ  ئيسي   :: مناقشة النَّتائج المتعل ِّقة بالسُّؤال الرَّ

ياسيَّة  المرأةما هو دور  (؟2020-2010) خالل الفترة في األُردن ِّ في الحياة الس ِّ

راسة أنَّ  ط الحسابيَّ  أظهرت نتائج الد ِّ راسة التي تمَّ  المتوس ِّ ٍّ عها بشكل اختيار ألداء عي ِّنة الد ِّ  (400من ) شوائي 

ياسيَّة ان ممَّ دة أُردنيَّة من العاصمة عمَّ سي ِّ  ( قد 2021-2010)لفترة من خالل ا في األُردن ِّ ن مارسن الحياة الس ِّ

راسة التي تمَّ المستوى الدَّ  (.وأنَّ %78.99بلغ ) ٍّ اختيارها بشكل عش الت ألداء عي ِّنة الد ِّ دة ( سي ِّ 400من ) وائي 

اأُردنيَّة من العاصمة عمَّ  ياسايَّة ان ممَّ ( بعاد 2021-2010ن )ماخاالل الفتارة  فاي األُردن ِّ ن مارسان الحيااة الس ِّ

 ِّ  ،(مكان االقامةفة،هنة/الوظيللمتغي ِّرات  )العمر، المستوى التَّعليمي،الم استخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحادي 

ِّ قد بلغت على النَّ  ٍّ عدَّل ترعلى م (حو المتتالي التَّالي: حازمستوى الدَّاللة )المستوى التَّعليمي   0.59132) اكماي 

ٍّ  (مكااان االقامااة%(، وحاااز مسااتوى الدَّاللااة ) دَّاللااة %(، وحاااز مسااتوى ال0.58392) علااى معاادَّل تراكمااي 

ٍّ  ()العماار ى معاادَّل علاا (الوظيفااة /وى الدَّاللااة )المهنااة%(، بينمااا حاااز مساات0.30076) علااى معاادَّل تراكمااي 

 ٍّ  %(.0.21952) تراكمي 

راسة لألسباب التَّالية: نتويمكن أن تُ   أبادا من موانطالقً  ،ةالمرأجاه ر النَّظرة األُردنيَّة تجة تطوُّ يعزى نتيجة الد ِّ

 ِّ يمقراطيَّة وارتفااع نسابة الاوعي المجتمعاي  ِّ  الد ِّ يمقراطي   باإلضاافة إلاى ،ياسايَّةالس ِّ  المارأةلمفهاوم مشااركة  الاد ِّ

على  يجابًاإ ذلك نعكسوبالتَّالي ا ،ةة المجتمعيَّ ز لديها شعور المسؤوليَّ إلى سوق العمل الذي عزَّ  المرأةخروج 

ياسة  تهامشارك  .في األُردن ِّ الس ِّ
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 ِّ ل:  ثانياا: مناقشة النَّتائج المتعل ِّقة بالسُّؤال الفرعي   األوَّ

ِّ يعلالتَّ ما هو أثر المستوى  ياسيَّة  المرأةعلى  دور مي   ؟(2020-2010)ة الفتر خالل في األُردن ِّ في الحياة الس ِّ

راسة أنَّ  راسة التي تمَّ المستوى الدَّ  أظهرت نتائج الد ِّ ٍّ عشكل باختيارها  الت ألداء عي ِّنة الد ِّ دة ( سي ِّ 400ن )م شوائي 

ياسيَّة ممَّ  ،انأُردنيَّة من العاصمة عمَّ  ( بعد 2021-2010من ) خالل الفترة في األُردن ِّ ن مارسن الحياة الس ِّ

ِّ "استخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحادي لمستوى الدَّاللة  من  قلُّ أ) "المستوى التَّعليمي 

 اللةلدَّ استوى قد بلغت على النحو المتتالي التَّالي: حازم.والدُّبلوم،دبلوم،بكالوريوس،ماجستير،دكتوراه(

ٍّ  ()بكالوريوس ٍّ تعلى معدَّل  (%(، وحاز مستوى الدَّاللة )ماجستير0.51088) على معدَّل تراكمي   راكمي 

ٍّ  ه(%(، وحاز مستوى الدَّاللة )دكتورا0.47388) وى الدَّاللة %(،  وحاز مست 0.45704) على معدَّل تراكمي 

ٍّ  ()دبلوم ٍّ لى معدَّل تراكمع (من الدُّبلوم قلُّ أاللة )%( بينما حاز مستوى الدَّ 0.3816) على معدَّل تراكمي   ي 

(0.32604)%. 

راسةويمكن أن تُ  كثر من أ كالوريوسجة البالحاصالت على در اتعدد الن ِّساء األُردنيَّ  نَّ إلى أ عزى نتيجة الد ِّ

راسة.ا يعكس النَّ ممَّ  ،خرىرجات العلمية األباقي  الدَّ   تيجة الكل ِّيَّة للد ِّ

 

ِّ ثالثاا: مناقشة   الثَّاني:  النَّتائج المتعل ِّقة بالسُّؤال الفرعي 

ياسيَّة في األُردن ِّ خالل الفترة )ما هو أثر مكان السكن   (؟2020-2010على دور المرأة في الحياة الس ِّ

راسة أنَّ      راسة التي تمَّ المستوى الدَّ  أظهرت نتائج الد ِّ  دة( سي ِّ 400من ) عشوائيٍّ   ها بشكلاختيار الت ألداء عي ِّنة الد ِّ

ياسيَّة ممَّ  ،انأُردنيَّة من العاصمة عمَّ  ( بعد 2021-2010من ) خالل الفترة في األُردن ِّ ن مارسن الحياة الس ِّ

 ِّ ِّ "لمستوى الدَّاللة  استخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحادي  ب ران،غشرق عمَّ  ان،مَّ ع)شمال  "الموقع الجغرافي 

ٍّ لى معدَّ عان مَّ عحو المتتالي التَّالي: حازمستوى الدَّاللة )غرب غت على النَّ ان(. قد بلان،جنوب عمَّ عمَّ   ل تراكمي 

ٍّ %(، وحاز مستوى الدَّاللة )شمال عمَّ 0.44352) توى الدَّاللة %(، وحاز مس0.43956) ان على معدَّل تراكمي 

ٍّ )جنوب عمَّ  ٍّ ان ع%(، بينما حاز مستوى الدَّاللة )شرق عمَّ  0.41664) ان على معدَّل تراكمي   لى معدَّل تراكمي 

(0.2286.)% 

راسة  إلى ارتفاع نسبة التَّعليم واالختالف بنسبة الثَّقافة المجتمعيَّ ويمكن أن تُ  ا ممَّ  ،قاليمة لألعزى نتيجة الد ِّ

ياسيَّة،باإلضافة إلى في الحياة  المرأةان منطقة ذات مناخ مساعد لمشاركة جعل من منطقة غرب عمَّ  الس ِّ
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ِّ مطيَّ ورة النَّ ر الصُّ تغيُّ  جل  ورة  ال تقتصر علىصبحت الصُّ أحيث  ،ة للمرأة داخل المجتمع األُردني  موقف الرَّ

ِّ  المرأةنفسها تثق في أداء  المرأةا نجد أنَّ فقط، ولكن أيضً  المرأةمن  ياسي   .وفي قراراتها الس ِّ

 النتائج

 المرأة في الحياة السياسية بالنقاط التالية :مما سبق، يتضح لنا دور 

يَّاة .1 ياسايَّة عبار إيجااد وعاي عاام ٍّ فاي المجتماع بأهم ِّ أة وحيويَّاة دور المار تفعيل مشاركة المرأة في الحياة الس ِّ

يات االقتصااديَّة و اعوبات والت ِّحاد ِّ ياسيَّة، لذا يجب رصد الصُّ ة والتَّشاريعيَّ ة اإلعالميَّامشاركتها في الحياة الس ِّ

ِّ، ووضاعها باين يادي صاانعي القارار وعرضاها علاى ياساي  أي  التي تحول باين المارأة وباين أدائهاا الس ِّ الارَّ

ياسيَّة. ؛ حتَّى يتسنَّى لها إزالة كل ِّ العقبات أمام مشاركتها في الحياة الس ِّ  العام ِّ
 

يَّة مشاركة المرأة في الحياة ال .2 جل بأهم ِّ ياسيَّة من خالل عمزيادة وعي المرأة والرَّ ريب تَّوعية والتَّدليَّات الس ِّ

ياساايَّة فااي الكتااب وال ااة األدوار الس ِّ عليميَّااة فااي مناااهج التَّ والتَّثقيااف، وإبااراز األدوار الحديثااة للماارأة، وخاصَّ

راسية كافَّة  .المراحل الد ِّ
 

 

راسات التي تبحث في دور المرأة في الحياة  .3 ياسيَّة في األُردن ِّ إعداد المزيد من الد ِّ الضَّوء على  ؛ لتسليطالس ِّ

ياسيَّة. ر الحاصل في دور المرأة في الحياة الس ِّ  التَّطوُّ
 

ياسيَّة وزيادة دورها في التَّأثير على الن ِّساء سياسي ا وجذبهن للعم .4 يادعم األحزاب الس ِّ ِّ المنظَّم، ل الس ِّ في وسي 

ِّ وتوعيتهنَّ بحقوقهنَّ ال ياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثَّ الن ِّضال الوطني  إلاى  ، من أجال الوصاولقافيَّةس ِّ

يمقتي تؤمن بالمجالس الن ِّيابيَّة ومواقع صنع القرار وزيادة دور المنظَّمات الن ِّسائيَّة الفاعلة ال راطي الحل ِّ الد ِّ

 لقضية المرأة وتوعيتها.
 

5.  ِّ ياسي  ة بتعزيز الدَّور الس ِّ ياسايَّةتبن ِّي برامج خاصَّ  إجاراءات لحماياة ، وات ِّخااذللمارأة فاى أجهازة السُّالطة الس ِّ

ضن له عند ترشُّحهنَّ  حات من كل ِّ الضُّغوطات والتَّقيُّد والتَّهديد الذى يتعرَّ  .المترش ِّ
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 التَّوصيات والمقترحات 

راسة بناءً   ذا تامَّ إ-ممكان والتاي مان ال ،باإلمكاان عارض مجموعاة مان المقترحاات والتَّوصايات فاإنَّ  ،على نتائج الد ِّ

ياسيَّة المرأةزيادة نسبة مشاركة  -األخذ بها  وهي:  ،األُردنيَّة في الحياة الس ِّ

ياسيَّة،  .1 ِّ ومدى مشاركتها في الحياة الس ِّ ياسي  لجمعيَّات تها في امشاركوتسليط الضَّوء على دور المرأة الس ِّ

ياسيَّة وفي مراكز صنع القرار وغيرها من المواقع القياديَّة.  واألحزاب الس ِّ

 

2.  ِّ ِّ  واتسليط الضَّوء على مشاركة المرأة في النَّدوات والمؤتمرات، على المستويين المحل ِّي  ِّ.العربي   لدَّولي 
 

 

ِّ في تأسيس الجمعيَّات الن ِّسائيَّة في  .3 ذت على ، وقد أخردن ِّ األُ تسليط الضَّوء على دور المرأة اإليجابي 

يَّة والمساعدات لأل ح ِّ ا في تقديم الخدمات التَّعليميَّة والص ِّ  فقيرة.سر العاتقها دوًرا هام 
 

ِّ، من خالل  .4 ياسي  لذَّاتيَّة دراتها اقنمية تيجب على المرأة تنمية مهاراتها؛ كي تتمكَّن من ممارسة العمل الس ِّ

ِّ باعتباره واجبًا وطني ا، والللتَّأثير على اآلخرين، وممارسة حق ِّ  مليَّة ة في العمشاركها الدُّستوري 

ق دورها في الم يمقراطيَّة واالنتخابيَّة ترشيًحا وانتخابًا، وهذا بدوره يعم ِّ يم مارسةالد ِّ  قراطيَّة.الد ِّ
 

 

سين فى كافَّة جنين الباواة تعديل التَّشريعات الدَّوليَّة المتناقضة مع المعاهدات الدَّوليَّة، فى ضوء المس .5

ة بالكوتا أو تمكين المرأة سياسي ا.  المجاالت، والتَّأكيد على النُّصو  الخاصَّ
 

ِّ للمرأة في البرلمان والمجالس البلديَّة، وزيادة .6 ِّ  لتَّمثيلاحصص  المحافظة على التَّمثيل الن ِّسبي  الن ِّسبي 

يألحزااادة النَّظر في قوانين ليحق ِّق العدالة على مستوى محافظات أو أقاليم الدَّولة، وإع اسيَّة ب الس ِّ

ياسيَّة، بما  ِّ لتطويرها وتفعيل دورها في المشاركة الس ِّ زيومنظَّمات المجتمع المدني  لمرأة امن دور  عز ِّ

 على األصعدة كافَّة، وفي شتَّى المجاالت والهيئات والدَّوائر.
 

ِّ العمل على التَّنشئة في األُسرة والمدرسة، والسَّعُي  .7 لمرأة، عن د تجاه السَّائالتغيير االنطباع االجتماعي 

ساء شجيع الن ِّ هدف تبطريق حمالت للتَّوعية تقوم بها المنظَّمات الن ِّسائيَّة المختلفة ووسائل اإلعالم، 

يَّة مشاركة المرأة في مواقع ات ِّخاذ ال جال على انتخاب الن ِّساء، وشرح أهم ِّ  قرار.والر ِّ
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