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 ملخَّص

ف على دور المرأة في ياسيَّة في األُردنِّ ) هدفت هذه الدِّراسة إلى التَّعرُّ تمثَّلت عيِّنة الدِّراسة التي تمَّ و(. 2020-2010الحياة السِّ

ياسيَّة في األُردنِّ خالل الفترة )400اختيارها بشكل عشوائيٍّ من ) اعتمدت و(، 2020-2010( سيِّدة أُردنيَّة ممَّن مارسن الحياة السِّ

 . يِّ دق والثَّبات  استخراج دالالتحيث تم الدِّراسة على المنهج الوصفيِّ التَّحليليِّ الكمِّ ى إدخال بيانات الدِّراسة إل ثم، لألداةالصِّ

كرونباخ  معامل بيرسون، واختبار ارتباط والوسيط ومعامل الحسابي والمتوسِّط المئويَّة والنِّسب ،(SPSS)البرنامج اإلحصائيِّ 

 .(Two-Way Anova)واختبار تحليل التَّبايُن الثُّنائي  (Cronbach Alpha)ألفا 
 

(، وأنَّ مستوى الدَّالالت ألداء عيِّنة %78.99قد بلغ ما نسبته ) يَّ ألداء عيِّنة الدِّراسةأظهرت نتائج الدِّراسة أنَّ المتوسِّط الحسابو

، المهنة / الوظيفة، مكان  (  قد القامةاالدِّراسة بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحاديِّ للمتغيِّرات  )العمر، المستوى التَّعليميِّ

" على معدَّل  بلغت على النَّحو مستوى الدَّاللة "مكان (، و % 0.59132تراكميٍّ )التَّالي: حاز مستوى الدَّاللة "المستوى التَّعليميُّ

قامة" على معدَّل تراكميٍّ ) مستوى الدَّاللة (، بينما %0.30076مستوى الدَّاللة "العمر" على معدَّل تراكميٍّ )(، و%0.58392االا

 (.%0.21952"المهنة/ الوظيفة" على معدَّل تراكميٍّ )
 

ياسيَّة، المرأوصت الدِّراسة بضرورة تفعيل مشاركة و لمرأة ا االهتمام بدور في مجتمع يزيدمن خالل خلق وعي أة في الحياة السِّ

ياسيَّة، والعمل على خلق بيئات جديدة للتَّنشئة في األسرة والمدرسة، والسَّ  ئد تجاه المرأة، عن السَّا عي لتغيير االنطباعفي الحياة السِّ

 ة المختلفة.طريق حمالت توعويَّة تقوم بها المنظَّمات النِّسائيَّ 

 

ياسيَّة،  الكلمات المفتاحيَّة:  تمكين المرأة. ،، حقوق المرأةالمشاركة السياسية، الثقافة السياسيةدور المرأة، الحياة السِّ
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Abstract 

This study aimed to identify the role of women in the political life in Jordan (2010-2020). The study 

sample which was randomly selected, consisted of (400) Jordanian women who practiced political 

life in Jordan during the period (2010-2020), and the study relied on the quantitative, analytical, 

descriptive approach. Where the validity and reliability indices of the tool were extracted, then the 

data of the study was entered into the statistical program (SPSS), the percentages, the arithmetic 

mean, the median, the Pearson correlation coefficient, the Cronbach Alpha test and the Two-Way 

Anova test. 

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

amounted to (78.99%), and the level of indices for the performance of the study sample after using 

the unilabiate analysis of variance test for the variables (age, educational level, profession / job, place 

of residence) were as follows: The significance level “educational level” scored a cumulative rate 

(0.59132%), the significance level “place of residence” had a cumulative rate (0.58392%), and the 

significance level “age” had a cumulative rate (0.30076%), while the significance level “professional 

/ job On a cumulative average (0.21952%). 

The study recommended the necessity of activating women’s participation in political life, by 

creating awareness in a society that increases interest in the role of women in political life, and 

working to create new environments for upbringing in the family and school, and seeking to change 

the prevailing impression towards women, through awareness campaigns carried out by various 

women’s organizations. 

Keywords: The role of women, Political life, Political participation, Political culture, Women`s 

rights, Women`s empowerment. 
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 مقدِّمة:ال. 0

مه لها المراكز المعنيَّة بشؤون المرأة تمثِّل المرأة العربيَّة نصف  ؛ لما تقدِّ ياسيِّ الشَّعب في مجتمعنا، وهي تعيش حالة من النُّضج السِّ

ياسيَّة، لذ ، وتعزيز مشاركتها في الحياة السِّ ياسيِّ ك لمن ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبيَّة مكثَّفة تهدف للنُّهوض بواقع المرأة السِّ

ست هذه المر جهدها للنُّهوض بواقع المرأة، وعدم تركها ضحيَّة لعادات ومورثات خاطئة المتخصَّصة بقضايا المرأة اكز فقد كرَّ

ينيَّة بصلة، أو االعتماد على األحكام وفق أسس شرعيَّة سليمة، لكنَّها تتَّفق فقط مع أهواء البعض  سابقة، ال تمت للتَّعاليم الدِّ

حيحة  للمرأة، وإنَّ دراسة الوضع االجتماعيِّ أليِّ مجتمع، فوضع المرأة بمجال البحث يشكِّل عنوانًا ومعتقداتهم ونظراتهم غير الصَّ

ل تتأسَّس على معيار الخروج  ، فمظاهر التَّحوُّ الت االجتماعيَّة المتسارعة التي يعرفها المجتمع الغربيُّ ن ملمرحلة جديدة من التَّحوُّ

لطة القديمةمعيَّة بالنِّسبة لبعض النِّساء، فتوح، بحيث تصبح الجهيمنة التَّقاليد واألعراف، إلى مجتمع م ر من السُّ والمتوارثة  والتَّحرُّ

، حيث التي تجعل من المرأة أداة إلعادة اإل ت نتاج البيولوجيِّ والثَّقافيِّ منيَّة التي مرَّ إنَّ تناول قضيَّة المرأة األُردنيَّة خالل الفترة الزَّ

، وهي تعاني من حاالت عدم االكتراث والقصور، فبعض الكتابات التي تناولت بها منذ بداية مطالبت ها بحقوقها إلى وقتنا الحاليِّ

، ردنيَّة، تُعدُّ نادرةتاريخ المرأة األُ  غم من وجود أبحاث بدًءا من السَّبعينيَّات، فبعضها تناول وضع المرأة األُردنيَّة بشكل عامٍّ ، بالرَّ

ذ مطالب م تستطع أخلِّيَّة والحركات العالميَّة بإحداث نوع من التَّغيير اإليجابيِّ في قضايا المرأة، إالَّ أنَّها لوقد ساهمت الحركات المح

ياسيَّ  أكثر  ة.في الحياة السِّ

ياسيَّة في األُردن يتبيّن لنا بوضوح؛ لذا جاء يَّة إبراز دور المرأة في الحياة السِّ اسة ت هذه الدِّروبناًء على ما سبق؛ فإنَّ مدى أهمِّ

ياسيَّة في األُردن خالل الفترة )  (.0202-0202للوقوف على دور المرأة في الحياة السِّ

يتضمَّن هذا البحث خمسة فصول تم تقسيمها الى عدة مباحث، فالفصل االول تضمن استعراًضا لإلطار النَّظريِّ ذي العالقة و

ق إلى مفهوم ياسيَّة، إضافة الى ا الوثيقة بموضوع الدِّراسة، والتَّطرُّ استعراض أنظمة االنتخاب وتطورها، كما يتضمَّن لمشاركة السِّ

ياسيَّة في األُردن خالل الفترة الممتدة ما بين   – 2010هذا الفصل مراجعة لإلطار النَّظريِّ المتعلِّق بدور المرأة في الحياة السِّ

ابقة ال2020 لة، وتضمن الفصل الثاني الحياة السياسية للمرأة االردنية عربيَّ ، كما يتضمَّن عدٍد من الدِّراسات السَّ ة واألجنبيَّة ذات الصِّ

وماهي معيثات مشاركتها السياسية، وتضمن ايضا مباحث لمشاركة المرأة في السلطات الثالث ومشاركتها في االحزاب السياسية، 

هذا البحث، وتضمن الفص الرابع الى اهم النتائج التي  وتطرق الفصل الثالث الى الطريقة واالجراءات التي تمن استخدامها في

 ، اما الفصل الخامس واالخير فتضمن مناقشن النتائج المتعلقة بهذه الدراسة والخروج بتوصيات.خرجت بها هذه الدراسة

 مشكلة الدِّراسة وأسئلتها:. 0.0

ياسيَّة، ال تقتصر مناقشتها على المستوى المحلِّيِّ لدى الدُّول فحسب، بل إنَّ دراسة واقع المرأة من خالل دورها في المشاركة        السِّ

أصبحت من المحاور األساسيَّة التي تناقَش إقليميًّا ودوليًّا من خالل المؤتمرات والنَّدوات، وعلى مستويات سياسيَّة أعلى، حيث 

يقات التي بعض الُمعحيث ان ، ًعا لتحقيق التَّنمية الشَّاملةالعمل م يأتي هذا االهتمام لترسيخ مفهوم المساواة بين الجنسين، من أجل

جل،  ،أن تقف دون مشاركة منصفة للمرأة من الممكن إذ يضمن الدُّستور األُردنيُّ للمرأة حقوقها األساسيَّة، وال يميِّزها عن الرَّ

ياسيَّة والنَّقابيَّة والمهنيَّة، وأنَّ الحقوق  ، والمشاركة فيى مراكز صناعة القرارفيعطيها حقَّ التَّرشُّح والوصول إل التَّنظيمات السِّ

 الدُّستوريَّة شيء وترجمتها على ارض الواقع شيء آخر،

http://www.ajrsp.com/
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ياسيَّة، وعدم وجوده سيشكِّل عقبة أمام مشاركت  ا، هفالدَّعم من الحقَّ الدُّستوريٌّ ضروريٌّ لقدرة المرأة على المشاركة في الحياة السِّ

، ألنَّه يعتمد على عدَّة عوامل أخرى اقتصاديَّة وسياسيَّة واجتماعيَّة،إالَّ أنَّ  ياسيَّة في األُردنِّ  ه غير كاٍف لضمان مشاركة المرأة السِّ

يَّ  ياسيَّة في األُردنِّ غير مختلف من النَّواحي الكمِّ ح للمناصب السِّ جل، ة عوعلى صعيد آخر يُعدُّ إقبال المرأة األُردنيَّة على التَّرشُّ ن الرَّ

 لكنَّ الشَّيء المختلف هو استقالليَّتها في قرار مشاركتها في التَّرشُّح واختيار المرشَّح الذي تريده.

ئيسيَّة، وهي معرفة ما إذا كانت األسباب االجتماعيَّة واالقتصاديَّة والثَّقافيَّة هي نفسها ال       ي تعيق تومن هنا تأتي مشكلة الدِّراسة الرَّ

ًرا ثابتًا على تدنِّي مستوى التَّمثيل أحيانًا، والغوصول ال ى، ياب الكلِّيِّ أخرمرأة إلى مواقع إصدار القرار، حيث أصبحت مؤشِّ

، وقياس مدى تغيُّرها أو ثباتو ياسيَّة في األُردنِّ ياسيِّ للمرأة السِّ ا، ومقارنتها هُحدِّدت المشكلة البحثيَّة من خالل الوقوف على الدَّور السِّ

ياسيَّ م سميَّة المبذولة لرفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب السِّ سميَّة وغير الرَّ غم من الجهود الرَّ ابقة؛ بالرَّ ة، إذ ما ع الدِّراسات السَّ

 ومدى توافقها مع سياسات الحكومة.زالت نتائجها غير ملموسة، مقارنةً بتلك الجهود 

ؤال  ئيسيِّ اآلتي:لذا جاءت هذه الدِّراسة لإلجابة عن السُّ  الرَّ

ياسيَّة في األُردن في الفترة                ؟2020 – 2000ما هو دورالمرأة في الحياة السِّ

ع منه األسئلة الفرعيَّة اآلتية:   ويتفرَّ

ياسيَّة في األُردن في الفترة ) على دورالمرأة.ما هو أثر المستوى التَّعليميِّ 0  (؟0202-0202في الحياة السِّ

ياسيَّة في األُردن في الفترة ) على دورالمرأة اإلقامةمكان . ما هو أثر 0  (؟0202-0202في الحياة السِّ

يَّة الدِّراسة: .2.0  أهمِّ

أي العامَّ منذ فترة طويلة، وهي قضية       يَّة هذه الدِّراسة في محاولة مناقشة قضيَّة هامَّة من القضايا التي تشغل الرَّ تكمن أهمِّ

يه في المجتمع، والدَّور الذي تلعبه في  ياسة،تمكين المرأة وزيادة فعاليَّة الدَّور الذي تؤدِّ ا  وتحاول هذه الدِّراسة الكشف السِّ عمَّ

، وكذلك يمكن  أي العامِّ ياسيِّ والمساهمة في تشكيل الرَّ ياسة وعناصرها، وفي صنع القرار السِّ أن تلعبه المرأة في مدخالت السِّ

 اإللمام بكافَّة العقبات التي تواجه المرأة نحو ممارسة دور أفضل.

ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة، حوستساعد نتائج هذه الدِّراسة في توجيه صانعي القرار في األُردنِّ إلى تسليط ا     وء على الحياة السِّ يث لضَّ

يَّة  يَّة المواطن وحقوقه في المجتمع، ومدى مشاركة المواطن في عمليَّة صنع القرار، وتأتي أهمِّ إنَّ مشاركتها ترتبط من خالل حرِّ

ي وء على دور المرأة في الحياة السِّ ، وما يمكن أن تنجزه في كافَّة الدِّراسة أيًضا من مساهمتهنَّ في إلقاء الضَّ اسيَّة في األُردنِّ

ال لبناء المجتمع سميَّة؛ ليكون لها دور فعَّ  الميادين والقطاعات بشكل فعَّال، وما يتوافق مع القيادة األُردنيَّة والمؤسَّسات الرَّ

 والمساهمة في تطويره واالرتقاء به.

 فرضيَّات الدِّراسة:. 1.0

ئيسيَّة:الفرضيَّة   الرَّ

 تمَّ صياغة فرضية الدِّراسة سعيًا نحو االقتراب بشكل ممنهج من مشكلتها، والتي جاءت على النَّحو االّتي:

http://www.ajrsp.com/


 م 2022-9-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناالواحد والمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        110 

 ISSN: 2706-6495 

 
ياسيَّة في األُردن في الفترة    .2020 – 2000ال يوجد دور ملحوظ وبارزللمرأة في الحياة السِّ

ئيسيَّة فرضيَّتان  ع من الفرضيَّة الرَّ  فرعيَّتان، هما:ويتفرَّ

 الفرضيَّة الفرعيَّة األولى:

ياسيَّة في على دورالمرأةأثر للمستوى التَّعليميِّ  ال يوجد  (.0202-0202األُردن في الفترة ) في الحياة السِّ

 الفرضيَّة الفرعيَّة الثَّانية: 

ياسيَّة في ا على دورالمرأة اإلقامةلمكان أثر ال يوجد   (.0202-0202في الفترة )ألُردنِّ في الحياة السِّ

 مصطلحات الدِّراسة وتعريفاتها اإلجرائيَّة:. 1.0

 ألغراض الدِّراسة؛ تمَّ تعريف المصطلحات الواردة فيها كاآلتي:

: ياسيُّ  دور المرأة السِّ

لوك االنتخابيُّ من أهمِّ أنواع المشاركة، والذي يشتمل على التَّصويت      ، حيث يُعتبر السُّ ياسيِّ لوك السِّ  مدى مشاركة المرأة في السُّ

ياسيَّة التي قد تشترك فيها المرأة بشك  لوالتَّرشُّح والمشاركة في الحمالت االنتخابيَّة للمرشَّحين، وغيرها من أشكال المشاركة السِّ

 (.0200، الفرفارمباشر )

ياسيَّة بمختلف أشكالها، وذ  ياسيَّة للمرأة هي إشراك المرأة في األنشطة السِّ فه الباحثه إجرائيًّا على أنَّه "المشاركة السِّ ك ضمن لوتعرِّ

ياسيَّة، إذ تسعى المرأة االحقوق التي تمَّ النَّصُّ عليها في الدُّستور والقانون، وتؤهِّلها هذه الحقوق لالشتراك في العمليَّة  ياسيَّة السِّ لسِّ

ياسيَّة". لطة لحصولها على بعض المكاسب السِّ  من خاللها إلى التَّأثير على السُّ

: ياسيُّ  التَّمكين السِّ

سُُّّات التي تهمل الفئات ا لوكيَّات النَّمطيَّة واالتِّجاهات داخل المجتمع والمؤسَُُّّّ اء، لمهمَّشُُّّة من النِّسُُّّعمليَّة إزالة كافَّة العمليَّات والسُُُّّّ

 (.0222وتحاول وضعهن في مراتب دنيا )فريدة، 

ساتيَّة وقانونيَّة تهدف إلى التَّغلُّب على كا فه الباحثة إجرائيًّا على أنَّه "عمليَّة تتطلب تبنِّي سُّياسُّات وإجراءات مؤسَُّّ ة أشكال فَّ وتعرِّ

ياسيَّة".عدم المساواة، وضمان الفرص المتكافئة ألفراد المجتمع في   استخدام موارده، وخصوًصا في المشاركة السِّ

داتها:. 5.0   حدود الدِّراسة ومحدِّ

لطات  . الحدود البشريَّة والمكانيَّة:0 ياسيَّة والوزارات والسُّ ياسيَّة في مختلف القطاعات السِّ اقتصرت هذه الدِّراسة على المرأة السِّ

ياسيَّة والبلديَّات في الثَّالث واألحزاب ال ان/ المملكة األُردنيَّة الهاشميَّة. سِّ  عمَّ

مانيَّة:2 ياسة، والممتدَّة من عام  .الحدود الزَّ منيَّة لمشاركة المرأة األُردنيَّة في السِّ م 0202اقتصرت هذه الدِّراسة على الفترة الزَّ

 م.0202وحتى عام 
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لدِّراسة في ضوء األداة المستخَدم في جمع البيانات وصدقها وثباتها، وفي استجابات تحدَّدت نتائج هذه ا .الحدود الموضوعيَّة:1

تائج نَّ أفراد الدِّراسة على فقرات أداة الدِّراسة، وبالتَّالي فإنَّ تعميم النَّتائج يعتمد على طبيعة أدوات الدِّراسة وخصائصها من صدق ال

 ة وخصائصها من صدق وثبات. وثباتها، والذي يعتمد على طبيعة أدوات الدِّراس

 . اإلطار النظري:2

ق إلى مفهوم        يتضمَّن هذا الفصل استعراًضا لإلطار النَّظريِّ ذي العالقة الوثيقة بموضوع الدِّراسة، ويشمل ذلك: التَّطرُّ

ياسيَّة، كما يتضمَّن هذا الفصل مراج ياسيَّة، والتَّأصيل النَّظريِّ ذي االرتباط بالمشاركة السِّ دور  لعة لإلطار النَّظريِّ المشاركة السِّ

ياسيَّة في األُردن خالل الفترة الممتدة ما بين   .2020 – 2010المرأة في الحياة السِّ

رها:  ياسيَّة وتطوُّ ل: المشاركة السِّ  المبحث األوَّ

غم من االهت       ، بالرَّ ياسيِّ ياسيَّة نشاط سياسيٌّ يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النِّظام السِّ بالغ مام الالمشاركة السِّ

ياسة، إالَّ أنَّ هناك اتِّفاقًا فيما بينهم بصدد تعريف المشاركة السِّ  ياسيَّة من قبل علماء االجتماع والسِّ ياسيَّة، بقضيَّة المشاركة السِّ

، س فها هنتجتون بأنَّها: "األنشطة التي يقوم بها المواطنون؛ بهدف التَّأثير في عمليَّة صنع القرار الحكوميِّ النَّشاط ان هذا واًء أكفيعرِّ

فها فيربا بأنَّها "النَّشاطات القانونيَّة الصَّ فرديًّا أم اجتماعيًّا ال". كما عرَّ االً أم غير فعَّ ، فعَّ ادرة ، سلميًا أم عنيفًا، قانونيًّا أم غير قانونيٍّ

اإلجراءات واألعمال التي تتَّخذها الحكومة". من قبل المواطنين، والتي تهدف إلى التَّأثير على اختيار األشخاص في الحكومة أو 

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

 (.0202شكل مباشر أو غير مباشر" )الخوالدة،العموميَّة ب

ياسيَّة للمرأة    العربيَّة ببُعدين أساسيَّين:  وترتبط المشاركة السِّ

ياسيِّ واألبعاد االجتماعيَّة و ، والبعد الثَّاني: يتعلَّق بالمناخ السِّ ل: يتعلَّق باإلطار القانونيِّ والدُّستوريِّ لثَّقافيَّة، وربَّما االبعد األوَّ

ل البعد الثَّانَي في أحوال كثيرة، بمعنى أنَّ هنالك فجوةً بين  ين التَّطبيق دساتير تقرُّ الحقَّ وقوانين في أغلبها ال تميِّز بيسبق البعد األوَّ

ياسيَّة ل د أغلب دساتير الدُّول العربيَّة على مبدأ العدل والمساواة، وينص أغلبها على الحقوق السِّ مرأة، لوممارستها الفعليَّة، حيث تؤكِّ

ل وتحليل دور المرأة بمجال البحث، ومن خالل البحث في طبيعة المشارك ياسيَّة النِّسائية وفعاليَّتها، ودراسة مسارات التَّحوُّ ة السِّ

ياسيِّ في بعده االنتخابيِّ )الفرفار،  (.0200من الفعل الجمعويِّ والتَّعاونيِّ إلى الفعل السِّ

ياسي، حيث توجد في جميع       ياسيَّة، وحقِّ الشَّعب في تحديد مركزه السِّ ياوترتبط المشاركة بالحقوق السِّ سيَّة المختلفة، األنظمة السِّ

يمقراطيَّة التي تسمح بمشاركة هادفة وواسعة من المواطنين، فاهتمَّت الدُّ  ول إالَّ أنَّها أكثر وضوًحا وشفافيَّة في ظلِّ األنظمة الدِّ

ياسيَّة، حيث وضعت أسًسا لتنظيمها مثل البرلمانات، وقامت بتوفير مناخ م مة في المشاركة السِّ حافة والمتقدِّ حماية ناسب للصَّ

، وانتقلت اهتمامات هذه الدُّول إلى دول العالم الثَّالث يَّات الشَّخصيَّة، والسَّماح لهم بتشكيل منظَّمات المجتمع المدنيِّ لتحاول  ،الحرِّ

ياسيَّة )فتحي،  يمقراطيَّة إلى أنظمتها السِّ مة بعد إدخال مفهوم الدِّ  (.0202مجاراة الدُّول المتقدِّ
 

ياسيَّة هي:أه  مُّ خصائص المشاركة السِّ

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

ة للدَّولة نفسها، وكذلك المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليَّة صنع القرار، ومن  الجماهير حولها، وهي المصلحة العامَّ

يمقراطيَّة المركزيَّة التي تعتمد على المشاركة والمساواة، ياسيَّة المشاركة في الدِّ  خصائص المشاركة السِّ
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والعمل على تنمية االعتماد على الذَّات والمسوؤليَّة االجتماعيَّة لدى األفراد، والعمل أيًضا على صنع مستقبل أفضل لكافَّة أفراد  

ياسيَّة أنَّ حقوق المواطَنة هي  . ومن خصائص المشاركة السِّ المجتمع، فهو يُعتبر الوسيلة الوحيدة من أجل بناء مجتمع ديمقراطيٍّ

ياسيَّة داخل الدَّولة.لِّ أفراد المجتمع؛ ليشاركوا في العمليَّ واجب على ك  ة السِّ
 

ياسيَّة:  أهمُّ دوافع المشاركة السِّ

ياسيَّة؛ أن يتولَّد لدى الفرد أنَّ من الواجب عليه المشاركة في عمليَّة صنع القرار، وأنَّه عن        ر صإنَّ من أهمِّ دوافع المشاركة السِّ

ال من الممكن أن يغيِّر من مجتمعه وأن يرتقَي به نحو مستقبل أفضل؛ من أجل مصلحة الوطن ، والعمل على تطوير هذا  فعَّ

ياسيَّة تنولَّد داخل المجتمعات من خالل التَّنشئة هداف المشتركة بين أفراده أيًضا، حيث المجتمع وتحقيق كافَّة األ إنَّ الثَّقافة السِّ

ياسيَّة الموجودة فيه، عن طر يق تأهيل أفراده ليصبحوا مواطنين سياسيِّين لهم القدرة على التَّفاُعل اإليجابيِّ ضمن أنساق سياسيَّة السِّ

لوكيَّة داخل المجتمع طوال حياتهم لتساعدهم على التَّكيُّف مع العمل  معيِّنة، والعمل على تلقينهم مجموعة من القيم والمعايير السُّ

، فيمكن تعريف التَّنشئ ياسيِّ ياسيَّة تجاه الدَّولة"، وللتَّنشئة االجتماعيَّة السِّ ياسيَّة على أنَّها: "مجموعة من القيم والمعايير السِّ ة السِّ

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

 األسرة:

مراحل  ةتُعتَبَر األسرةُ المؤسَّسةَ االجتماعيَّةَ األولى التي يعيش فيها الفرد منذ لحظة طفولته، والتي لها التَّأثير األقوى عليه في كاف          

، فيسعى أفراد األُ  رة إلى نقل سحياته، فهي النُّواة االجتماعيَّة األولى التي ينشأ من خاللها الطِّفل، حيث يبدأ اتِّصاله بالعالم الخارجيِّ

وتلعب  ،ثقافاتهم التي تلقَّوها من أهليهم إلى أبنائهم منذ طفولتهم، وتأتي خبرات األهل من مستواهم الثَّقافيِّ والتَّعليميِّ واالجتماعيِّ 

ياسيَّة، حيث تقوم األُسرة بغرس كافَّة القيم والمعايير االجت ياسيَّة، فهي ماعيَّة والبيئة المحيطة لألهل دوًرا بارًزا في التَّنشئة السِّ السِّ

ت أو مرشَّح أو حتَّ  ياسيَّة بكافَّة أشكالها من مصوِّ ل واألكبر لتأهيل الفرد، وتعمل على دمجه في الحياة السِّ مهتمٍّ  ىتقوم بالدَّور األوَّ

ي ياسيَّة، في حين نرى بعض أفراد المجتمع ليس لديهم أيَّة اهتمامات باألُمور السِّ م والعادات اسيَّة، ويعود ذلك إلى القيفقط باالمور السِّ

ياسيَّة باعتبارها من خارج اهتماماتهم )المشاقبة،   (.0202القديمة التي قد تدفعهم إلى عدم االهتمام باألُمور السِّ
 

 المؤسَّسات التَّعليميَّة )المدرسة والجامعة(:

ياسيَّة؛       ة للتَّنشئة السِّ  ، ويتلخَّص دور المدرسة في عمليَّةسة رسميَّة تربويَّة إلزاميَّةفهي مؤسَّ تُعدُّ المدرسة من المصادر المهمَّ

ياسيَّة من خالل تدريس مناهج التَّر يَّة من العلوم العسكريَّة والتَّاريخ، حيث إنَّ الفكرة األساسبية الوطنيَّة وبعض العلوم كالتَّنشئة السِّ

، والعمل على تأهيل دور الطَّلبة للقيام بكافَّة أدوارهم كمواطنين تزاز بالوطنواالعتدريس هذه الموادِّ هي ترسيخ أبعاد االنتماء 

ياسيَّة للفرد ،ومشاركين في عمليَّة التَّنمية الشَّاملة وما لها من تعميق الشُّعور باالنتماء للمجتمع والعمل على بناء الشَّخصيَّة السِّ

ياسيَّة )تركس، تعزيز القيم اإليجابفاعل مع محيطه بشكل متناسب، وليت  (.0222يَّة واألفكار السِّ

ياسيَّة من خالل األنشطة الطُّالب  يَّة وعقد النَّدوات في حين يمارس التَّعليم الجامعيُّ أدواره في عمليَّات التَّنشئة السِّ

ياسيَّة على سلوكيَّات طلبة الجامعات من ناحية إيجابيَّة أو سلبيَّة، حيث والمؤتمرات، بما يتمتع  معاتتتمتع الجاوتنعكس التَّنشئة السِّ

ياسيَّة إلى استقطابهم إلى صفوفهم واستعمالهم كأدوات للتَّأثير على منافسيهم من روح اندفاعيَّة حماسيَّة، فبه الطلبة  تلجأ األحزاب السِّ

يمقراطيَّة والعلوم العسكريَّة أو على  صة في التَّربية الوطنيَّة والدِّ ، فيوجد في الجامعات مناهج تدريسيَّة متخصِّ ياسيِّ النِّظام السِّ

ياسيِّ للدَّولة وحقوق اإلنسان وغيرها من الموادِّ التي تساهم في بناء القيم والمعتقدات لدى الطَّلبة )المشاقبة، و قير، شوالنِّظام السِّ

0202.) 
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ينيَّة:  المؤسَّسات الدِّ

ي ينيَّة ُدور العبادة بمختلف أنواعها من مساجد وكنائس، وما يرتبط بها من مؤسَّسات أو أشخاص يوظِّفون الدِّ  نيُقصد بالمؤسَّسات الدِّ

لطة ابعض األفكار ألفراد المجتمع، ولتلقين  ينيَّة باختالف موقفها من السُّ ياسيَّة، فالمؤتختلف أدوار المؤسَّسات الدِّ ينيَّة لسِّ سَّسات الدِّ

ياسيَّة التي يتبنَّاها النِّ  سميَّة تدعو أفراد المجتمع إلى ترسيخ مفهوم الثَّقافة السِّ ، بينماالرَّ ياسيُّ ينيَّة غير  ظام السِّ تدعو المؤسَّسات الدِّ

ل تهديًدا  ا يشكِّ سميَّة، ممَّ سميَّة إلى خلق قيم جديدة قد تتناقض مع قيم المؤسَّسة الرَّ ، الرَّ ياسيِّ ين وانلبقاء النِّظام السِّ يماَرس داخل  الدِّ

ينيَّة، وفي وسائل اإلعالم  ينيَّة التي تبثُّها.العائلة منذ الطُّفولة، ومن خالل المدرسة والدُّروس الدِّ  من خالل البرامج الدِّ
 

ياسيَّة:  األحزاب السِّ

ياسيَّة هي الحقوق  التي تَعتبر أنَّ الفرد عضوا في جماعة سياسيَّة معيِّنة، تتيح له المساهمة في تكوين اإلرادة   إنَّ الحقوق السِّ

ولة، وال يمكن حرمان الفرد أو استثناؤه منها، وله حق استعمال هذه الجماعيَّة، وتُعتبر من الحقوق التي يتمتَّع بها كافَّة أفراد الدَّ 

الحقوق أو عدم استعمالها، وتشمل هذه الحقوق: حقَّ التَّرشُّح وحقَّ االنتخاب وأيًضا حقَّ تولِّي الوظائف العامَّة، وحقَّ تكوين 

لطات العامَّة واالجتماع؛ حيث يض ياسيَّة وحقَّ مخاطبة السُّ ياسيُّ عدًدا من المنتسبين، ويسعى للوصول األحزاب السِّ مُّ الحزب السِّ

ياسات، وكذلك إمكانيَّة االنتشار على ك ة للسِّ ياسيُّ على مجموعة من البرامج العامَّ ياسيَّة، ويعتمد الحزب السِّ لطة السِّ فَّة اإلى السُّ

ياسيَّة، بأنَّ المستويات، والعمل على بناء تأييد شعبيٍّ له، حيث يتمثَّل الدَّور األساس ياسي في عمليَّة التَّنشئة السِّ ه يقوم يُّ للحزب السِّ

على أيدولوجيَّة تسعى لنشر أفكارها من خالل عقد المؤتمرات والنَّدوات، والعمل على جلب المزيد من المؤيِّدين للحزب أو 

ياسيِّ  ياسيَّة في رفع مستوى الوعي السِّ ، والعمل على تثقيفهمالمتعاضدين معه، إذ تسهم األحزاب السِّ  ألفراد المجتمع بشكل عامٍّ

ياسيَّة لسياسيًّا والعمل ع ياسيِّ وقيادتهلحزب، والتي تشمل حشد المسانلى تبعيَّتهم السِّ أييد والمساندة ، بمعنى حشد التَّ دة للنِّظام السِّ

 (.0990ياسيِّ القائم )المشاط، للنِّظام السِّ 
 

ياسيَّة:  مجاالت المشاركة السِّ

عة، تتفاوت هذه األساليب من حيث فعاليَّتها وأهمِّ  ياسيَّة، بل هناك عدَّة وسائل وأساليب متنوِّ تها، يَّ ال يوجد أُسلوب واحد للمشاركة السِّ

كما أنَّها قد تختلف من حيث متطلَّباتها والتزاماتها، فتتنوع داخل المجتمع الواحد وتختلف من مجتمع آلخر، ومن نظام سياسيٍّ 

ياسيَّة، وفيما يلي مجاالت معيَّ  ن إلى نظام سياسي آخر، وذلك تبًعا للغاية واألهداف التي يسعى إليها الفرد من خالل مشاركته السِّ

ياسيَّة )هاشم، المش  (:0222اركة السِّ
 

:  المشاركة عن طريق االستفتاء الشَّعبيِّ

يمقراطيَّة التي يجب أن تنال الموافقة الشَّعبيَّة المسبقة لهذا النَّوع؛ لتطبيق أيِّ قانون أو اتِّخاذ أيِّ إج  اء في المجتمع، رتلجأ األنظمة الدِّ

 وذلك للعمل على كسب نوع من التَّأييد الشَّعبيِّ لقانون ما أو إجراء محدَّد، وذلك لضمان تطبيقه على أرض الواقع )موهوب،

0220.) 
 

:  المشاركة عن طريق االعتراض الشَّعبيِّ

ياسيَّة، إذ يمنح أفراد المجتمع حقَّهم باالعتراض على القوانين التي تصدر عن البرلمان،   يُعتبر هذا النَّوع من أنواع المشاركة السِّ

ًدا دستوريًّا في حاالت معيِّنة، بمعنى أنَّ االعترا ض على أيِّ قانون صادر عن مجلس البرلمان خالل إالَّ أنَّ هذا الحقَّ يكون محدَّ
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ياسيِّ لدى ها ضعف الوعي السِّ د أفرا فترة زمنيَّة محدَّدة، إالَّ أنَّ هذا النَّوع ال يتناسب مع المجتمعات العربيَّة، لعدَّة أسباب أهمُّ

 (.0200المجتمع )الشولي، 
 

:  المشاركة عن طريق االقتراح الشَّعبيِّ

ألفراد الشَّعب حقَّهم بالمشاركة باقتراح مشروع قانون، أو العمل على تقديم المشورة في مادة أو قانون ما، إذ هذا النَّوع يعطي 

وفي، نتمنح بعض الدَّساتير حقَّ اقتراح مشروع معيَّن لألفراد، يرون أنَّه يصلح لمالءمته ليكون قانونًا، وفقًا للجهات الدُّستوريَّة )الم

0992.) 
 

غط: المشاركة باللُّ   جوء إلى وسائل الضَّ

تكون هذه المشاركة عن طريق العصيان المدنيِّ وعمل المظاهرات، بمعنى اللُّجوء إلى العنف ضدَّ مؤسَّسات الدَّولة، حيث يُمنَح 

عيَّة للمشاركة الفرد حقَّه باإلضراب أو إقامة المظاهرات ألهداف سياسيَّة، ويتمُّ استخدامها عادة عندما يتمُّ إغالق القنوات الشَّر

ياسيَّة، حيث يُعتَبر هذا النَّوع من أخطر أنواع المشاركة، إذ يمثِّل رفًضا شعبيًّا لنظام سياسيٍّ معيَّن، ويعمل على تغييره  بر عالسِّ

ياسيَّة والمنظَّمات الفاعلة في المجتمع المدنيِّ  ى ذلك لذات أن تتالقالمطالبات الشَّعبيَّة، مما يتطلَّب بالمقابل من بعض األحزاب السِّ

ياسيُّ قد وصل إلى منحدر حاسم في المجتمع )الحوات،   (.0200األهداف، إذ يكون النِّظام السِّ
 

 :  المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع المدنيِّ

سميَّة أمام المواطنين، حيث يلجأ بعض أفراد المجتمع    ن مثل هذه المشاركات عند إغالق القنوات الرَّ غط لتشكيل جماعات ضتتكوَّ

غط على صانعي القرار في الدَّولة لتحقيق أهدافهم ومصالحهم، وذلك من خالل اتِّخاذ قرارات تتوافق وتتماشى  لتقوم بعمليَّات الضَّ

ياسيَّة لبعض المنظمات كالجمعيَّ  ت امع مصالحهم، أو العمل على التَّراجع عن قرارات تخالف مصالحهم، حيث تتمثَّل المشاركة السِّ

ينيَّة والمهنيَّة والجمعيَّات الثَّقافيَّة، إالَّ أنَّ ه بيَّة والنَّقابات والجمعيَّات الدِّ عبِّر ذا النَّوع من المشاركات ال يالنَّسويَّة واالتِّحادات الطُّالَّ

 (.0222تحقيق مصالحها )عاشور،  إالَّ عن فئة أو شريحة معيِّنة من المجتمع، وتكون واسعة النُّفوذ سياسيًّا واقتصاديًّا؛ للعمل على
 

ياسيَّة:  المشاركة عن طريق األحزاب السِّ

يمقراطيَّة التي تؤم ياسيَّة الدِّ ياسيَّة، والتي تُفضي طابًعا ديمقراطيًّا على األنظمة السِّ ديَّة،  نتُعدُّ من أهمِّ وسائل المشاركة السِّ بالتَّعدُّ

كات األساسيَّة  ياسيَّة )عاشور، حيث تُعتَبر من المحرِّ للعمليَّة االنتخابيَّة، ويتمُّ من خاللها تحفيز المواطنين على المشاركة السِّ

0222.) 

، أو بالحمالت االنتخا ياسيَّة، سواًء أكانت بالتَّرشُّح لالنتخابات أم باالنتخاب ككلٍّ ياسيَّة في العمليَّات السِّ يَّة، تُعدُّ من بفالمشاركة السِّ

ياسيَّة في األُردنّ شاأبرز أشكال الم ياسيَّة عن طريق هذه المجاالت ركة السِّ ، حيث يستطيع أيُّ مواطن في المجتمع المشاركة السِّ

دة )شتيوي،   (.0220المتعدِّ
 

 نظام الكوتا النِّسائيَّة:  

ياسيَّة، وهو نوعهو نظام انتخابيٌّ ياخصَّص في قانون االنتخابات العامَّة من أجل ضمان حقوق األقلِّيَّات للوصول   لطة السِّ  إلى السُّ

جل ل اإليجابيِّ للتَّعجيل بالمساواة والتَّقليل من التَّمييز بين فئات المجتمع المختلفة، وخصوًصا التَّمييز بين الرَّ المرأة، و من التَّدخُّ

ياسيِّ بين الجنسين في المؤسَّس ياسيَّة،حيث جاء نظام الكوتا ليعمل على خلق نوع من التَّوازن السِّ  ات السِّ
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ياسيَّة كحقٍّ   ، ويساهم في رفع مكانة المرأة ومشاركتها في العمليَّة السِّ من  كما يغيِّر من نظرة المجتمع إلى المرأة ودورها الذُّكوريِّ

 (.0200حقوقها، على أن يكون لها تمثيل في البرلمان والمحاكم والحكومات )الشرعة، وغوانمة، 
 

ياسيَّة عن طريق تخصيص مقاعد للنِّساء في ويُقصد بالكوتا  النِّسائيَّة: تمييز إيجابيٌّ بشكل مؤقَّت للمرأة، وتعزيز مشاركتها السِّ

كحدٍّ أدنى من أجل توفير مساعدة مؤسسيَّة  %02و  22مجالس البرلمانات، حيث يُعطي هذا الحقُّ نسبة تمثيل بنسبة تتراوح بين 

ياسيِّ حتَّى تُثبت قدرتها ووصولها إلى مناصب صنع القرار، فهذا  للنِّساء، ويستهدف هذا النِّظام العمل على تهيئة المرأة للعمل السِّ

جل والمرأة بشكل متوازن  النِّظام يعمل على مواجهة تهميش المرأة في مواقع صنع القرار والعمل على توزيع األدوار لكلٍّ من الرَّ

 (.0222ختلفة فيما بينهما )أبو غزالة، ومتساٍو، وسنِّ القوانين والتَّشريعات الم
 

 رأي الفقه حول تبنِّي نظام الكوتا النِّسائيَّة:

ة  عند الحديث عن نظام الكوتا النِّسائيَّة، ال بدَّ من استعراض اختالف آراء الفقهاء بذلك، في الواقع فإنَّ فكرة التَّمييز اإليجابيِّ  الخاصَّ

القول حولها، وإنَّها ذات اتِّجاهين، فانقسم الفقه إلى نظام الحصص النِّسائيَّة للمجالس البرلمانية لتأييد بالمرأة، من النِّقاط التي تَناَزَع 

ا القسم اآلخر فمثَّل اتِّجاه المعارضة لتطبيق هذا النِّظام:  وتطبيق هذا النِّظام، أمَّ
 

 االتِّجاه المؤيد لتطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة: -

االتِّجاه وأنصاره أن تخصيص عدد من المقاعد في المجالس النِّيابيَّة المنتَخبة، هو الوسيلة المضمونة لتمثيل يرى أصحاب هذا 

توازن حقيقيٍّ للمرأة في المجلس، في ظل وجود معيقات قد تمنع من وصول المرأة، فالواقع الفعليُّ والعمليُّ في عمليَّة المشاركة 

جل والمرأة في العمليَّ  جل، كما يرى أنصار تطبيق هذا بين الرَّ ة االنتخابيَّة، يبيِّن أن هنالك فجوة بين نسبة التَّمثيل بين المرأة والرَّ

ود الُمعيقات فوجن البرلمان يمثِّل صوت الشَّعب،النِّظام أن نظام الكوتا النِّسائيَّة قد يحقِّق شموليَّة تمثيل كافَّة شرائح المجتمع؛ أل

ياسيَّة لن يتغيَّر في دورة البرلمان، يجب التَّغلُّب عليهاالتي تحول دون وصول المرأة إلى  ، فوجود الوعي بقدرات المرأة بالحياة السِّ

ياسية ابرلمانية واحدة، بل يجب أن تتاح لها الفرصة في الحصول على مقعدها البرلمانيِّ لتقوم وتثبت وجودها الفعليَّ للمشاركة  لسِّ

رات الدَّوليَّة التي أخذت بها االتِّفاقيَّ  ، كما أن أساس تطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة يعود إلى التَّطوُّ ياسيِّ ت الدَّوليَّة لرعاية افي العمل السِّ

التِّفاقيَّات الدَّوليَّة )زهرة، حقوق اإلنسان وحقوق المرأة، والعمل على إلغاء كافَّة أشكال التَّمييز ضدَّ المرأة المتَّفق عليها في ا

0229.) 
 

ياسيَّة تمثيالً نيابيًّا في العمليَّة االنتخابيَّة، والتي ق أي المؤيِّد لتطبيق هذا النِّظام فإنَّه يضمن للمرأة السِّ يطغى عليها  دوحسب الرَّ

لعوائق التي تحول دون وصول المرأة إلى المجلس من افي البرلمان، ويُعتَبَر أحيانا هيمنة أصحاب رؤوس األموال للتَّمثيل الفعليِّ 

جل، ياسيَّة وتمثيلها في المجلس البرلمانيِّ متساويًا في النِّسبة مع الرَّ يساهم و البرلمانيِّ فلوال هذا العائق لما كان وصول المرأة السِّ

، وفي المجلس النِّيابيِّ بشكل خ اصٍّ من خالل العمل على خلق كوادر نسائيَّة نظام الكوتا في تعزيز دور المرأة في المجتمع ككلٍّ

ياسيِّ )بيبرس،  بة تمتاز بالعمل السِّ  (.0209مؤهَّلة ومدرَّ
 

 االتِّجاه المعارض لتطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة: -

جل يشكِّ  يِّ أوجود  نَّ أ-وهو الذي يعارض تطبيق نظام الكوتا-هذا االتِّجاه  أصحابيرى   ا من انتهاكل نوعً تمييز بين المرأة والرَّ

جل والمرأة  االمواطنين جميعً  نَّ أهذا الدُّستور  غلب دساتير دول العالم، حيث يقرُّ أت عليه ي نصَّ ذوال ،مبدأ المساواة بين الرَّ

 ين أو الجنس أو العرق، تمييز بسبب اللُّغة أو الدِّ  يُّ أواليوجد بينهم  ،متساوون
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 فس الحقِّ ن نَّ لهنَّ النِّساء جميعه"ا لمبدأ وفقً - ،ي إلى حدوث تناقض في تكافؤ الفرصتطبيقه سيؤدِّ  نَّ أنصار هذا االتِّجاه أكما يرى 

 يجبحيث  ،ليهإي إلى فقدان التَّفاُعل بين المرأة والمجتمع الذي تنتمي ؤدِّ ي، س-"باالعتماد على النَّوع وليس باالعتماد حسب الكفاءة

يمقراطيَّة مثيل الذي تقوم عليه التتناقض مع مبدأ التَّ  انتخاباتوليس من خالل  ،ب معيِّنةللمرأة في البرلمان بنستخصيص مقاعد  دِّ

 (.0229)وهبان، 

يمقراطيَّة، حيث يفرضه يشكِّ نَّ أتطبيق هذا النِّظام  ويرى معارضو خرين وال يترك لالّ  ،االمرأة فرضً  مشاركة ل مخالفة لمبادئ الدِّ

جل  ةدراق أنَّها غيرو ،للمرأة اواضحً  االكوتا انتقاصً  في نَّ نأعلى الكفاءة والقدرة، فيرو الختيارها بناءً  مجاالً  على مواجهة الرَّ

ق تحقي نَّ أو ،يء نفسهخرى للمطالبة بالشَّ قطاعات أدفع تنن أ من الممكن ؛أنَّهن للكوتاومعارضلخذ بها اأبمفردها، ومن الحجج التي 

جل ال والثَّقافيَّة  ةالعوائق والعقبات االجتماعيَّ  بل في تمكين المرأة وحلِّ  ،في تطبيق نظام الكوتا يكمن المساواة بين المرأة والرَّ

ياسيَّة التي تقف في طريقها  .(0229)الكريني،  اة وتأهيلها سياسيًّ وعدم وصولها إلى المجالس البرلمانيَّ  ،والسِّ
 

 :ة: الكوتا اإللزاميَّ الا أوَّ 

من وصول المرأة إلى  جل تجاوز الُمعيقات التي تحدُّ أوذلك من  ،اميةول النَّ ا في الدُّ ا وشيوعً انتشارً  االكوتنواع أوهي من أكثر  

ساء من مجموع مقاعد المجلس تخصيص عدد من المقاعد للنِّ  مناصب صنع القرار في الدَّولة، ومن خالل هذا النَّوع من الكوتا يتمُّ 

الكوتا  اطلق عليهويُ  ،ى الكوتا الدُّستوريَّة، أو بموجب القانون االنتخابيِّ سمَّ وتُ  ،عن طريق الدُّستور امَّ إ ،ةلزاميَّ بطرق إ النِّيابيِّ 

تمثيل  ي حال لم يتمَّ ف غير قانونيٍّ  عليها وااللتزام بها، ويصبح المجلس النِّيابيُّ  صِّ ة بمجرد النَّ لزاميَّ عتبر من الكوتا اإلتُ و .ةالتَّشريعيَّ 

 (.0200تحديدها بموجب القانون )الشرعة، كنوش وغوانمة، يوسف،  النِّساء العضوات فيه بالنِّسبة التي تمَّ 

 :(0209بيبرس،من نوعين ) ألفوتت ،الكوتا التَّشريعية -

 الكوتا المفتوحة: -0

تَرشُّح عن نتأ صة، أوح عن مقاعد الكوتا المخصَّ تترشَّ ن أة االختيار بين يَّ التي تتيح للمرأة حرِّ  شريعيَّةحدى أشكال الكوتا التَّ إوهي 

جال في حال فوزها ببعض المقاعد  إضافيَّةالنَّوع حصولها على مقاعد  ار هذحيث يوفِّ  ،باقي مقاعد مجلس النِّيابة إلى جانب الرِّ

 .ع األُردنيِّ يشرتَّ ال في العمل به وهذا ما تمَّ  ،خارج الكوتا

 الكوتا المغلقة:-2

ن الكوتا، صة لها ضمخارج المقاعد المخصَّ  مقعد نيابيٍّ  يِّ أالتي ال تسمح للمرأة بالتَّرشُّح عن و شريعيَّة،حدى أشكال الكوتا التَّ إوهي 

جل إضافيَّةي إلى حرمانها من الحصول على مقاعد ا يؤدِّ ممَّ   تمثيل المرأة بعدد هذه المقاعد. حصر نسب يتمُّ و ،تنافس عليها الرَّ
 

 :ةالكوتا الحزبيَّ ا: ثانيا 

لطة تسيطر على تداول ال ،ةول أحزاب قويَّ هذه الدُّ  في يوجد حيثُ  ،ما وديمقراطيَّةكثر تقدُّ ول األق هذا النَّوع من الكوتا في الدُّ طبَّ ويُ  سُّ

ياسيَّةمه في العادة األحزاب وتقدِّ  ا،عن طريق االنتخابات، وبالمقابل يكون هذا النَّوع من الكوتا اختياريًّ  رشيح نسب ت حيث يتمُّ  ،السِّ

جحة اومن االمثلة النَّ  .مخالفة أيَّة لشكِّ تة ال مخالفة الكوتا االختياريَّ  نَّ إذإ ؛مةوتكون غير ملز   ،دة من النِّساء على قوائم الحزبمحدَّ 

ختلفة من هذا النَّوع من م شكالأ ناكهفريقيا، وإفي جنوب  فريقيِّ اإل الكونجرس الوطنيِّ  ؛ول على نظام الكوتا اإلداريَّةفي الدُّ 

 الكوتا:
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 ة على صعيد القوائم االنتخابيَّة:.كوتا إلزاميَّ 0

ياسيَّة إو ،الت الدَّولة فيهويكون هذا النَّوع من الكوتا عن طريق تدخُّ    نة من النِّساء صراحة باعتماد نسب معيَّ لزام األحزاب السِّ

 ناوب في قوائم االنتخاب.ع ترتيب التَّ ويفرض المشرِّ  ،خذ به من الدُّستورعلى األ
 

 ة في هياكل الحزب: .كوتا طوعيَّ 2

ياسيَّةتبنِّ  ويتمُّ  ادته بتغير رإعقوبات قانونيَّة، حيث يقوم الحزب بمحض  ةيَّ أوال ينتج عنه  ،ي مثل هذا النَّوع من قبل األحزاب السِّ

ئيَّة معيِّنة في ة نساة، واعتماد حصَّ اخليَّ نظمته الدَّ أة عبر تعديل المرأة في استالم المناصب القياديَّ شراك إماحبة والسَّ اخليَّ ته الدَّ يَّ هيكل

يمقراطيُّ  األحزاب في النرويج، والحزب االشتراكيُّ  ؛مثلة على مثل هذا النَّوع من الكوتاالقيادات العليا، ومن األ الذي  يُّ لماناأل الدِّ

 من نسبة النِّساء. قلِّ ة على األاخليَّ لث من االنتخابات الدَّ حين الثُّ حصص المرشَّ  ساوين تأد على شدَّ 
 

 :ةحفيزيَّ ا: الكوتا التَّ ثالثا 

والمعروف بقانون  ،(0222ا باالستناد إلى قانون عام )خذه فرنسا نموذجً ي تتَّ ذوال ،ل بنظام المحاصصةهذا النَّوع من الكوتا يتمثَّ 

جال، حيها من بين اللزام األحزاب بتطبيق عدالة اختيار مرشَّ إفي  انً معيَّ  انمطً  الفرنسيُّ ع يتبع المشري بموجبه ذالمناصفة ال نِّساء والرِّ

د ق أُسلوب االقتراع المتعدِّ يطبِّ ،وحين من كال الجنسينمن المرشَّ  %22على نسبة  يه بناءً ححيث يفرض على الحزب اختيار مرشَّ 

 ،كل متساوٍ ب بين الجنسين بشناوُ ئحة بالتَّ ين على الالَّ حسماء المرشَّ أترتيب  ة، ويتمُّ يَّ المجالس المحلِّ  ئحة في انتخاباتبواسطة الالَّ 

 (.0222اركة االنتخابيَّة )شيحا، حرمانه من المش يتمُّ  ،لم يلتوم الحزب بذلك إن وبالتَّالي
 

 :(2002االعتبارات المساندة لتطبيق نظام الكوتا النِّسائيَّة )الشيب، 

ا م جتمعبر عدد النِّساء في معتَ فيُ  ؛وهو اعتبار العدالة ،همليها تطبيق نظام الكوتا االعتبار األإاالعتبارات التي يستند  همِّ أ. من 0

ف حرمان نص ن يتمَّ أه ليس من العدالة نَّ أذا لم يزد عن ذلك في بعض المجتمعات، حيث يرى أنصار هذا النِّظام إمن نصفه  ابً يقر

 ة المستويات.من تمثيله في المجالس النِّيابيَّة على كافَّ المجتمع 

ياسيِّ وتنمية مفهوم العطاء واإلنتاج لدى المرأة، وتصوُّ  ،. تعميق مفاهيم االنتماء الوطنيِّ 0 نقسم إلى نه يأباالعتبار  ر النِّظام السِّ

عن هذه  عبيرفساح المجال للتَّ إهو العمل على  بارز، الهيئات النِّيابيَّة لها دور نَّ إجماعات ذات مصالح متباينة فيما بينهم، حيث 

 وفيق بينها.المصالح والعمل على التَّ 

جال، فمصلحة النِّساء األ2 كسب م وعلُّ واة في العمل والتَّ اعي إلى تحقيق المسالسَّ  يه همُّ . مصالح النِّساء تختلف عن مصالح الرِّ

ولة فمومة والطُّ ساء مصلحة في زيادة دور مراكز رعاية األُ نفاق على الخدمات االجتماعيَّة، وللنِّ في زيادة اإل مصلحتهنّ خل، والدَّ 

 (.0990المرأة ومصالحها )وهبي، وغيرها من القضايا التي تهمُّ 
 

 :ذات االرتباط الدِّراسةبموضوع ات السَّابقة األدبيَّ  .1

 ةبيَّ العرالدِّراسات  .0.1

ابقة حول موضوع هذه الدِّراسة،ة، قتستند إليه الدِّراسة الحاليَّ  تكوين إطار مفاهيميٍّ من أجل   امت الباحثة بمسح بعض الدِّراسات السَّ

 حو اآلتي:على النَّ ذلك و ،من األحدث إلى األقدم بالتَّسلُسل عرضها وتمَّ 
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ياسيَّة للمرأة ( بعنوان 0209دراسة صالح ) - 2002األُردنيَّة: مشاركة المرأة األُردنيَّة في االنتخابات البلديَّة "المشاركة السِّ

ح لرئاسة المجالس البلديَّة  االنتخاب وحقَّ  ح المرأة األُردنيَّة حقَّ نَ ات مَ قانون البلديَّ  نَّ لت هذه الدِّراسة إلى أتوصَّ  :"2001 التَّرشُّ

االنتخاب  م المرأة األُردنيَّة حقَّ 0222( لسنة 00ات رقم )منح قانون البلديَّ  ، حيثضافيَّةا من المقاعد اإلومنحها عددً  ،تهاوعضويَّ 

ح لرئاسة وعضويَّ  وحقَّ  عضاء المجلس أ( من مجموع عدد %02عن  )بنسبة ال تقلُّ  إضافيَّةومنحها مقاعد  ،ة المجالس البلديَّةالتَّرشُّ

جل ،البلديِّ   يادة.ة للزِّ حها مرشَّ نَّ أبمعنى  ،خرىعلى المقاعد األ نافس الحرِّ ماح لها بالتَّ مع السَّ  ،تتنافس عليها المرأة فقط من دون الرَّ

 

ياسيَّة: الثَّ والتي جاءت بعنوان  ،(0209دراسة موفق )  أظهرت الدِّراسة:ابت والمتغيِّر""مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّ

ياسيَّة تُ  نَّ أ يمقراطيِّ  عدُّ مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّ ر الدِّ وعية التَّ  بل يجب تكثيف ،دعامة أساسيَّة من دعائم التَّنمية والتَّطوُّ

ياسيَّة للمرأة يم الواقع ة تقيومحاولة،عة بصورة خاصَّ قابات ووسائل اإلعالم المتنوِّ حيث تقع هذه المسوؤليَّة على األحزاب والنَّ  ،السِّ

ياسيِّ  ياسيَّة التي شهدها األُردنُّ خاصَّ  ،للمرأة األُردنيَّة ورصده السِّ الت السِّ هات جُّ وخالل العقدين الماضيين ضمن التَّ  ة بعد التَّحوُّ

حزاب كاأل سات المجتمع المدنيِّ ومشاركتها في مؤسَّ  ،وء على مدى مشاركة المرأة في مراكز صنع القراروتسليط الضَّ  ،ةالحكوميَّ 

ياسيَّة والنَّ   قابات ووسائل اإلعالم.السِّ

 

ياسيَّة في ض "الُمعيقات التي تحدُّ ( بعنوان 0202لرواشدة )ادراسة  يِّرات وء بعض المتغمن مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة السِّ

ياسيَّ  خلصت إلى أنَّ  :"االجتماعيَّة ُمعيقات التي ال من أهمِّ  ،ة واالقتصاديَّة واإلعالميَّة والقانونيَّةالُمعيقات الثَّقافيَّة واالجتماعيَّة والسِّ

ال توجد فروق بين المتغيِّرات االجتماعيَّة والعوائق التي تحول دون المشاركة  ،إذمن مشاركة المرأة األُردنيَّة في الحياة العامَّة تحدُّ 

ضرورة العمل على تثقيف أفراد المجتمع لتغيير معتقداتهم حول مشاركة  :هاأهمُّ  عدَّة خرجت الدِّراسة بتوصياتقد بالنِّسبة للعمر، و

ياسيِّ   .والعمل على تحسين تمكينهم االقتصاديِّ  ،المرأة في العمل السِّ

 

ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة:( بعنوان 0200دراسة دبابنة ) ت هذه ث تناولحي :يات الهيكلِّيَّة"حدِّ والتَّ  الوضع التَّشريعيُّ  "المشاركة السِّ

ئيسيَّة التي تعحدِّ التَّ  -بشكل خاصٍّ -الدِّراسة  والوثائق  ريخيِّ ام المرأة، استخدمت هذه الدِّراسة أُسلوب تحليل المحتوى التَّ ق تقدُّ ييات الرَّ

مفاهيم المواطنة وتكافؤ م في تحقيق 0202ت لعام لة بموضوع هذه الدِّراسة، ومناقشة دور قانون االنتخاب المؤقَّ القانوينة ذات الصِّ 

 ر.خاذ القراوتمكين المرأة ومشاركتها في عمليَّات اتِّ  ،الفرص لجميع األُردنيين الذُّكور واإلناث
 

 ة:جنبيَّ الدِّراسات األ .2.1

 ( دراسة بعنوان:0209) Inter-Parliamentary union  وليُّ جرى اتِّحاد البرلمان الدَّ أ 

 "Sexism, harassment and violence against women in parliaments in Europe": النَّتائج التي  من أهمِّ و

 ٪29.0 ونسبة ،ن تهديدات بالقتل أو االغتصابيوتلقَّ  فسيِّ ضن للعنف النَّ من النِّساء تعرَّ  ٪92.0نسبة  نَّ أهذه الدِّراسة  بهاخرجت 

ق باإلبالغ عن هذه الحوادث، ، وفيما يتعلَّ واصل االجتماعيِّ وشبكات التَّ  ة على اإلنترنتّ من النِّساء تعرضن العتداءات جنسيَّ 

رطة عن أجهزة أبلغن الشُّ  ،ضن للعنف الجسديِّ ئي تعرَّ ات الالَّ من البرلمانيَّ  ٪22.2ات و من البرلمانيَّ  ٪22.2 أظهرت الدِّراسة أنَّ 

 ضن للتهديد بالقتل.ات تعرَّ فقط من البرلمانيَّ  ٪22 وأنَّ  ،أخرى

 

 Women’s Experience of( دراسة بعنوان:"0209) Amnesty internationalجرت منظمة العفو الدَّوليَّة  أكما 

Abuse and Harassment on Social Media":  َّض لها النِّساء من خالل لرصد االنتهاكات واالعتداءات التي تتعر

ياسيُّإذ بكات االجتماعيَّة. الشَّ    ،ثانية 22 تغريدة مسيئة كلَّ لة ون ضحيَّ يقع السِّ
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ش حرُّ ركة لإلساءة أو التَّ كانت استجابة الشَّ  ،-ثانية 22ما يقرب من واحدة كل -مليون تغريدة مسيئة إلى النِّساء  0.0إرسال  حيث يتمُّ 

دمي من مستخ -نماركالدَّ باستثناء -يها استبيان من النِّساء في جميع البلدان التي يغطِّ  ٪22ا يقرب من مَّ ، حيث أبلغت عغير كافية

لإليذاء أو  ضناالستطالع وتعرَّ  ئي شملهنَّ جدت بين النِّساء الالَّ وُ  ،ش لم تكن كافيةحرُّ ركة لإلساءة أو التَّ استجابة الشَّ  أنَّ  ،تويتر

 ش عبر اإلنترنت.حرُّ التَّ 

 

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

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

Administrative Post " َّياسيَّة وصنع القراروُّ الُمعيقات التي تواجه تب همِّ أوء على تهدف إلى تسليط الض  ،ؤ المرأة للمواقع السِّ

ياسيَّة واالجتماعيَّة، و  نَّ :أذه الدِّراسةه اليهلت إالنَّتائج التي توصَّ  همُّ أوتذليل تلك الُمعيقات لتعزيز فرص المرأة في المشاركة السِّ

ياسيَّة والتَّشريأفراد العيِّنة إيجابيَّة لصالح مكانة المرأة الذَّ  ق دعم تخصيص صندو :توصيات هذه الدِّراسة همِّ أ، ومن ةيَّ عاتية والسِّ

ديَّة وتوفير برامج اقتصاديَّة لتعزيز المكانة االقتصا ،صغيرةة لتمكينها من امتالك مشاريع استثماريَّ  ؛للمرأة عم الماليِّ للدَّ  حكوميٍّ 

 للمرأة.
 

 ، دراسة بعنوان:2011)) (Bardallجرى )أكما 

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

ة أنواع العنف خالل فترة االنتخابات ض لكافَّ المرأة تتعرَّ  حيث وجدت هذه الدِّراسة أنَّ  ،المرأة إطار جديد لجميع أشكال العنف ضدَّ 

ضن من النِّساء يتعرَّ  ٪00 في مراكز االقتراع. أظهرت النَّتائج أنَّ  أو عمالً  احً رشُّ متا أكانت تصويتً أسواءً  ،ة التي تسبقهاوالمدَّ 

ياسيَّة أكثر عرضة المرشَّ  . أظهرت النَّتائج أنَّ ضن لإليذاء الجسديِّ من النِّساء يتعرَّ  ٪02و  فظيِّ ش اللَّ حرُّ للتَّ  حات للمناصب السِّ

ياسيِّ  ٪09بنسبة   .٪00اخبات في المرتبة الثَّانية بنسبة بينما تأتي النَّ  ،هنَّ ضدَّ  للعنف السِّ

 

 واإلجراءات الطَّريقة. 1

راسُُُّّّة، والذي تضُُُّّّمَّ ي راسُُُّّّةلوصُُُّّّف  فيهن هذا الفصُُُّّّل وصُُُّّّفًا لإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق أهداف هذه الدِّ  مجتمع الدِّ

باتها، د من صدقها وثأكُّ عت للتَّ ب  وصف ألدوات الدِّراسة واإلجراءات التي اتُّ ووالطَّريقة التي اختيرت بها،  ،الذي ُسحبت منه العيِّنة

دمت، خلى أفراد العيِّنة، ووصُُّّف طريقة جمع البيانات، فضُُّّاًل عن اإلشُُّّارة إلى األسُُّّاليب اإلحصُُّّائيَّة التي اسُُّّتُ ة تطبيقها عوكيفيَّ 

 حو اآلتي: وذلك على النَّ 

 :الدِّراسة منهجيَّة. 0.1

ك باالعتماد على وذل ،ةيَّ ة الكمِّ التَّحليليَّ ة شارة فيها إلى استخدام المنهجيَّة الوصفيَّ اإل والتي تمَّ  ،مة الدِّراسةنت الباحثة في مقدِّ بيَّ لقد 

ختيارها ا التي تمَّ و ها،تطبيق الدِّراسة على عيِّنة من مجتمع طبيعة الدِّراسة وتحقيق أهدافها، وتمَّ  متهاءة لمالة مسحيَّ دراسة ميدانيَّ 

ياسيَّة في األُردة أُردنيَّة ممَّ ( سيِّ 022من ) بشكل عشوائيٍّ   (.0202 – 0202خالل الفترة من ) دنِّ ن مارسن الحياة السِّ
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 :عيِّنة الدِّراسة. 2.1

ن ان ممَّ دة أُردنيَّة من العاصمة عمَّ ( سيِّ 022من ) اختيارها بشكل عشوائيٍّ  التي تمَّ و ها،تطبيق الدِّراسة على عيِّنة من مجتمع تمَّ 

ياسيَّة في األُردن خالل الفترة من )  .(0202-0202مارسن الحياة السِّ

 

 :أداة الدِّراسة. 1.1

ابقة، جوع إلى األدب النَّظريِّ بناء أداة الدِّراسة بالرُّ  تمَّ  ق بأسئلة جميعها تتعلَّ  ،( فقرة25داة من )بناء األ حيث تمَّ  والدِّراسات السَّ

ياسيَّة في األُردنِّ وعنوانها الدِّراسة  .0202 – 0202 : دور المرأة في الحياة السِّ

 (.25) الـ داة الدِّراسة، وفقرات أالدِّراسة من البيانات األساسيَّة ألفراد الدِّراسةداة أتتألف و

 :صدق أداة الدِّراسة

 مَّ جلة بما يحقق أهداف الدِّراسة، وقد تأ من متمِّ ن تكون استبانة الدِّراسة قادرة على قياس وتحقيق ما صُ أ ،قصد بصدق االستبانةيُ 

 كما يلي: وهما، قياس صدق االستبانة بطريقتين

مين(:  صدق المحتوى )المحكِّ

ياسيَّة في األُردنِّ والتي تتعلَّ  ،عداد استبانة الدِّراسةإقامت الباحثة ب ع على ال،وذلك من خالل االطِّ ق بدور المرأة في الحياة السِّ

ابقة والمراجع  ليَّ  هذا الموضوع،وبعد ذلك تمَّ التي تتَّصل بالدِّراسات السَّ ساتذة ة على بعض االعرض االستبانة في صورتها األوَّ

ياسيَّة في األُردنِّ ين ومن لهم خبرة واطِّ كاديميِّ األ حيث  ستبانة،تها االرائهم حول الفقرات التي تضمنَّ سترشاد بآ؛ لإلالع في الحياة السِّ

تعديل   كما تمَّ  ،بارات بما يناسب موضوع االستبانةلعتغيير بعض ا وتمَّ  ،حذف بعض الفقرات التي الترتبط بموضوع االستبانة تمَّ 

ة في المرأة في لتوزيع االستبانة على عيِّنة الدِّراسة والمتمثِّ  تمَّ  مَّ ث ة لالستبانة،هائيَّ ورة النِّ لصُّ ى الإل وصُّ التَّ  ى تمَّ خرى حتَّ فقرات أ

 .اننحاء عمَّ أ

ليَّ الصُّ  ( فقرة في30ن من )تكوَّ يعرض المقياس الذي  فقد تمَّ  مين( من أعضاء الهيئة التَّدريسيَّ  02ة على )ورة األوَّ ة في محكِّ

بلوماسيَّ تخصُّ  ياسصات العالقات الدَّوليَّة والدِّراسات الدُّ  ؛وعلم االجتماع ،ربويِّ فس التَّ قويم، وعلم النَّ ة، والقياس والتَّ يَّ ة، والعلوم السِّ

ة، وجامعة البترا، وذلك إلبداء آرائهم في صدق في الجامعة األُردنيَّة وفي جامعة الحسين بن طالل، وفي جامعة البلقاء التَّطبيقيَّ 

ت عديالاقتراح التَّ  تمَّ  عت لقياسه، ودرجة وضوحها، ومن ثمَّ ض  اء العبارات للمقياس ومدى مالءمتها لقياس ما وُ منتاالمضمون و

مين تمَّ  ة الفقرة، وبناءً ( لبيان صالحيَّ %80اعتماد معيار ) تمَّ المناسبة، وقد  اغة يتعديل بعض الفقرات من ناحية الصِّ  على آراء المحكِّ

ها حذف فقرات أخرى لعدم مناسبت بسبب تشابهها وقرب مدلولها مع فقرات أخرى، وتمَّ  ،حذف بعض الفقرات لزيادة وضوحها، وتمَّ 

، واعتبرت الباحثة ( فقرة25ف من )تيجة أصبح المقياس يتألَّ بة بعضها للبعد الذي تنتمي إليه، وبالنَّ ألغراض الدِّراسة وعدم مناس

مين وتعديالتهم داللة على صدق محتوى أداة الدِّراسة ومالءمة فقراتها وتنوُّ  عديالت المطلوبة، عها، وبعد إجراء التَّ آراء المحكِّ

دق لصِّ ا يشير لن عن رغبتهم في التَّفاُعل مع فقراتها، ممَّ وفقراتها، وقد عبر المحكِّموازن بين مضامين المقياس في ق التَّ تحقَّ 

 لألداة. اهريِّ الظَّ 
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 :إجراءات الدِّراسة. 1.1

 قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:  ؛لتحقيق أهداف الدِّراسة واإلجابة عن أسئلتها

ابقة المتعلِّقة طِّ اال. 1  ،ابقةالسَّ  وقد استفادت الباحثة من بعض الدِّراسات ،ةبموضوع الدِّراسة والمختصَّ الع على الدِّراسات السَّ

ابقة.واستفادت أيًضا من أدوات القياس المطبَّ   قة في بعض الدِّراسات السَّ

مين المختصِّ 2  عديالت المقترحة في ضوء مالحظاتهم.وإجراء التَّ  ،ين.تحكيم أداة الدِّراسة من قبل مجموعة من المحكِّ

 .هاا على أفرادأداته. اختيار عيِّنة الدِّراسة وتطبيق 3

ا، وتفسير النَّتائج ووضع تحليلها إحصائيًّ وإدخالها عليه و( SPSSستخدام البرنامج اإلحصائي )ا.جمع بيانات الدِّراسة ب4

 التَّوصيات.

 :متغيِّرات الدِّراسة .5.1

 تشتمل الدِّراسة على المتغيِّرات التَّالية:

 .: دور المرأةالمتغيِّر المستقلُّ 

ياسيَّةالمتغيِّر التَّ   .ابع: الحياة السِّ

 

 :المعالجة اإلحصائيَّة. 4.1

استخدمت  ؛(SPSS)البرنامج اإلحصائيِّ  إلىة الدِّراسة( ا)أد إدخال بيانات االستبانة ن يتمَّ أوبعد  ،لإلجابة عن أسئلة الدِّراسة

 وكانت كما يلي: ،الباحثة المعادالت اإلحصائيَّة لإلجابة على أسئلة الدِّراسة

 .والوسيط الحسابيُّ  والمتوسِّط المئويَّة والنِّسب التِّكرارت .0

 بيرسون. ارتباط معامل .0

 . (Cronbach Alpha)لفاأ كرونباخ معامل اختبار .2

 (.One-Sample T Testللعيِّنة الواحدة  )  tاختبار .0

 (Two-way anova).  اختبار تحليل التَّبايُن الثُّنائيِّ  .2

 

 مناقشة النَّتائج والتَّوصيات. 5 

ا لمناقشُُّّة النَّتائج التي توصَُُّّّ  راسُُّّةيتضُُّّمَّن هذا الفصُُّّل عرضًُُّّ حو لنَّ على اذلك من خالل اإلجابة عن أسُُّّئلتها، و ،لت إليها هذه الدِّ

 اآلتي: 

ئيسيِّ : مناقشة النَّتائج المتعلِّقة الا أوَّ  ؤال الرَّ  :بالسُّ

ياسيَّة  المرأةما هو دور  (؟2020-2000) خالل الفترة في األُردنِّ في الحياة السِّ
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راسُُّّة أنَّ  ط الحسُُّّابيَّ  أظهرت نتائج الدِّ راسُُّّة التي تمَّ  المتوسُُِّّّ دة أُردنيَّة من ( سُُّّيِّ 022من ) اختيارها بشُُّّكل عشُُّّوائيٍّ  ألداء عيِّنة الدِّ

ياسُُُُّّّّيَّة ان ممَّ العاصُُُُّّّّمة عمَّ  مسُُُُّّّّتوى  (.وأنَّ %78.99( قد بلغ )0200-0202خالل الفترة من ) في األُردنِّ ن مارسُُُُّّّّن الحياة السُُُُِّّّّّ

راسُُّّة التي تمَّ الالدَّ  ن مارسُُّّن الحياة ان ممَّ دة أُردنيَّة من العاصُُّّمة عمَّ ( سُُّّيِّ 022من ) اختيارها بشُُّّكل عشُُّّوائيٍّ  الت ألداء عيِّنة الدِّ

ياسُُّّيَّة  للمتغيِّرات  )العمر، المسُُّّتوى  ( بعد اسُُّّتخدام اختبار تحليل التَّبايُن األحاديِّ 0200-0202الفترة من ) خالل في األُردنِّ السُُِّّّ

على معدَّل  (حو المتتالي التَّالي: حازمسُُُّّّتوى الدَّاللة )المسُُُّّّتوى التَّعليميِّ قد بلغت على النَّ  ،(مكان االقامةالتَّعليمي،المهنة/الوظيفة،

(، وحاز مسُُُُُُّّّّّّتوى الدَّاللة %0.58392) على معدَّل تراكميٍّ  (مكان االقامةز مسُُُُُُّّّّّّتوى الُّدَّاللة )(، وحُّا% 0.59132) تراكميٍّ 

 (.%0.21952) على معدَّل تراكميٍّ  (الوظيفة /(، بينما حاز مستوى الدَّاللة )المهنة%0.30076) على معدَّل تراكميٍّ  ()العمر

يمقراطيَّ  أا من مبدوانطالقً  ،المرأةر النَّظرة األُردنيَّة تجاه جة تطوُّ يعزى نتيجة الدِّراسة لألسباب التَّالية: نتويمكن أن تُ  ة وارتفاع الدِّ

يمقراطيِّ  نسُُّّبة الوعي المجتمعيِّ  ياسُُّّيَّة المرأةلمفهوم مشُُّّاركة  الدِّ  زإلى سُُّّوق العمل الذي عزَّ  المرأةباإلضُُّّافة إلى خروج ، السُُِّّّ

ياسة  تهاعلى مشارك إيجابًا ذلك وبالتَّالي انعكس ،ةة المجتمعيَّ لديها شعور المسؤوليَّ   .في األُردنِّ السِّ

ؤال الفرعيِّ  ل:  ثانياا: مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بالسُّ  األوَّ

ياسيَّة  على دورالمرأة ميِّ يعلما هو أثر المستوى التَّ   ؟(2020-2000)خالل الفترة  في األُردنِّ في الحياة السِّ

دة أُردنيَّة من ( سيِّ 022من ) اختيارها بشكل عشوائيٍّ  الت ألداء عيِّنة الدِّراسة التي تمَّ المستوى الدَّ  الدِّراسة أنَّ أظهرت نتائج 

ياسيَّة ممَّ  ،انالعاصمة عمَّ  ( بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن 0200-0202خالل الفترة من ) في األُردنِّ ن مارسن الحياة السِّ

بلوم،دبلوم،بكالوريوس،ماجستير،دكتوراه( قلُّ أ) "المستوى التَّعليميِّ "الدَّاللة األحادي لمستوى  حو المتتالي قد بلغت على الن.ومن الدُّ

 على معدَّل تراكميٍّ  ((، وحاز مستوى الدَّاللة )ماجستير%0.51088) على معدَّل تراكميٍّ  (التَّالي: حازمستوى الدَّاللة )بكالوريوس

على معدَّل  ((،  وحاز مستوى الدَّاللة )دبلوم% 0.45704) على معدَّل تراكميٍّ  ه(مستوى الدَّاللة )دكتورا(، وحاز 0.47388%)

بلوم قلُّ أ( بينما حاز مستوى الدَّاللة )%0.3816) تراكميٍّ   .(%0.32604) على معدَّل تراكميٍّ  (من الدُّ

لعلمية ا باقي الدَّرجاتكثر من أالحاصالت على درجة البكالوريوس  اتدنيَّ عدد النِّساء األُر نَّ إلى أ عزى نتيجة الدِّراسةويمكن أن تُ 

 تيجة الكلِّيَّة للدِّراسة.ا يعكس النَّ ممَّ  ،خرىاأل

ؤال الفرعيِّ   الثَّاني:  ثالثاا: مناقشة النَّتائج المتعلِّقة بالسُّ

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

دة أُردنيَّة من ( سيِّ 022من ) اختيارها بشكل عشوائيٍّ  الت ألداء عيِّنة الدِّراسة التي تمَّ المستوى الدَّ  أظهرت نتائج الدِّراسة أنَّ     

ياسيَّة ممَّ  ،انالعاصمة عمَّ  ( بعد استخدام اختبار تحليل التَّبايُن 0200-0202خالل الفترة من ) في األُردنِّ ن مارسن الحياة السِّ

 حو المتتاليان(. قد بلغت على النَّ جنوب عمَّ  ان،غرب عمَّ  ان،ان، شرق عمَّ )شمال عمَّ  "الموقع الجغرافيِّ "لمستوى الدَّاللة  األحاديِّ 

 (، %0.44352) ان على معدَّل تراكميٍّ التَّالي: حازمستوى الدَّاللة )غرب عمَّ 
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 ان على معدَّل تراكميٍّ (، وحاز مستوى الدَّاللة )جنوب عمَّ %0.43956) ان على معدَّل تراكميٍّ وحاز مستوى الدَّاللة )شمال عمَّ 

 (.%0.2286) ان على معدَّل تراكميٍّ (، بينما حاز مستوى الدَّاللة )شرق عمَّ % 0.41664)

منطقة غرب  ا جعل منممَّ  ،قاليمة لألارتفاع نسبة التَّعليم واالختالف بنسبة الثَّقافة المجتمعيَّ  الدِّراسة إلىعزى نتيجة ويمكن أن تُ 

ياسيَّة، باإلضاففي الحياة  المرأةان منطقة ذات مناخ مساعد لمشاركة عمَّ  ة للمرأة داخل المجتمع مطيَّ ورة النَّ ر الصُّ إلى تغيُّ ةالسِّ

ورة الصبحت أحيث  ،األُردنيِّ  جل من تقتصر على  الصُّ  لمرأةانفسها تثق في أداء  المرأةا نجد أنَّ فقط، ولكن أيضً  المرأةموقف الرَّ

ياسيِّ   .وفي قراراتها السِّ

 النتائج. 0.5

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

ياسُُُّّّيَّة عبر إيجاد وعي عامٍّ  .0 يَّة دور المرأة وحيويَّة مشُُُّّّاركتها في الحياة  تفعيل مشُُُّّّاركة المرأة في الحياة السُُُِّّّّ في المجتمع بأهمِّ

يات االقتصُُُُّّّّاديَّة واإلعالميَّة والتَّشُُُُّّّّريعيَّة التي تحول بين المرأة وبين أدائها  عوبات والتِّحدِّ ياسُُُُّّّّيَّة، لذا يجب رصُُُُّّّّد الصُُُُُّّّّّ السُُُُِّّّّّ

؛  أي العامِّ ، ووضعها بين يدي صانعي القرار وعرضها على الرَّ ياسيِّ حتَّى يتسنَّى لها إزالة كلِّ العقبات أمام مشاركتها في السُِّّ

ياسيَّة.  الحياة السِّ

ياسُُّّيَّة من خالل عمليَّات التَّوعية والتَّدريب والتَّثقيف، و .0 يَّة مشُُّّاركة المرأة في الحياة السُُِّّّ جل بأهمِّ براز إزيادة وعي المرأة والرَّ

ياسيَّ  ة األدوار السِّ  .ة في الكتب والمناهج التَّعليميَّة في المراحل الدِّراسية كافَّةاألدوار الحديثة للمرأة، وخاصَّ

ر الحاصل  .2 وء على التَّطوُّ ؛ لتسُّليط الضَُّّ ياسُّيَّة في األُردنِّ راسُّات التي تبحث في دور المرأة في الحياة السُِّّ إعداد المزيد من الدِّ

ياسيَّة.  في دور المرأة في الحياة السِّ

ياسُّيَّة وزي .0 ياسُّيِّ المنظَّم، وفي النِّضال الوطنيِّ دعم األحزاب السُِّّ ادة دورها في التَّأثير على النِّسُّاء سُّياسُّيًّا وجذبهن للعمل السُِّّ

ياسيَّة واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة والثَّقافيَّة، من أجل الوصول إلى المجالس النِّيابيَّة ومواقع صن القرار  عوتوعيتهنَّ بحقوقهنَّ السِّ

يمقراطي لقضية المرأة وتوعيتها.وزيادة دور المنظَّما  ت النِّسائيَّة الفاعلة التي تؤمن بالحلِّ الدِّ

حات من  .2 ياسُُّّيَّة، واتِّخاذ إجراءات لحماية المترشُُِّّّ لطة السُِّّ ياسُّيِّ للمرأة فى أجهزة السُُُّّّ ة بتعزيز الدَّور السُُِّّّ لِّ كتبنِّي برامج خاصَُّّ

غوطات والتَّقيُّد والتَّهديد الذ .يتعرَّضن ل يالضُّ  ه عند ترشُّحهنَّ
 

 التَّوصيات والمقترحات . 2.5

راسُُُُّّّّة بناءً  دة زيا -األخذ بها ذا تمَّ إ-والتي من الممكن  ،باإلمكان عرض مجموعة من المقترحات والتَّوصُُُُّّّّيات فإنَّ  ،على نتائج الدِّ

ياسيَّة المرأةنسبة مشاركة   وهي:  ،األُردنيَّة في الحياة السِّ

وء على دور  .0 ياسيَّة تسليط الضَّ ياسيَّة، ومشاركتها في الجمعيَّات واألحزاب السِّ ياسيِّ ومدى مشاركتها في الحياة السِّ المرأة السِّ

 وفي مراكز صنع القرار وغيرها من المواقع القياديَّة.

وء على مشاركة المرأة في النَّدوات والمؤتمرات، على المستويين المحلِّيِّ والعربيِّ الدَّوليِّ  .0  .تسليط الضَّ
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ا في  .2 ، وقد أخذت على عاتقها دوًرا هاّمً وء على دور المرأة اإليجابيِّ في تأسيس الجمعيَّات النِّسائيَّة في األُردنِّ تسليط الضَّ

يَّة والمساعدات لألسر الفقيرة. حِّ  تقديم الخدمات التَّعليميَّة والصِّ

اتيَّة للتَّأثير على اآلخرين، يجب على المرأة تنمية مهاراتها؛ كي تتمكَّن من ممارسة العمل السِّ  .0 ، من خالل تنمية قدراتها الذَّ ياسيِّ

يمقراطيَّة واالنتخابيَّة ترشيًحا وانتخابًا،  هذا ووممارسة حقِّها الدُّستوريِّ باعتباره واجبًا وطنيًّا، والمشاركة في العمليَّة الدِّ

يمقراطيَّة. ق دورها في الممارسة الدِّ  بدوره يعمِّ

التَّشريعات الدَّوليَّة المتناقضة مع المعاهدات الدَّوليَّة، فى ضوء المساواة بين الجنسين فى كافَّة المجاالت، والتَّأكيد تعديل  .2

ة بالكوتا أو تمكين المرأة سياسيًّا.  على النُّصوص الخاصَّ

ى مستوى صص التَّمثيل النِّسبيِّ ليحقِّق العدالة علالمحافظة على التَّمثيل النِّسبيِّ للمرأة في البرلمان والمجالس البلديَّة، وزيادة ح .2

ياسيَّة ومنظَّمات المجتمع المدنيِّ لتطويرها وتفعيل دورها  محافظات أو أقاليم الدَّولة، وإعادة النَّظر في قوانين األحزاب السِّ

ز من دور المرأة على األصعدة كافَّة، وفي شتَّى ال ياسيَّة، بما يعزِّ  مجاالت والهيئات والدَّوائر.في المشاركة السِّ

ائد تجاه المرأة، عن طريق حمالت للتَّوعية  .2 العمل على التَّنشئة في األُسرة والمدرسة، والسَّعُي لتغيير االنطباع االجتماعيِّ السَّ

جال على انتخاب النِّ  يَّة ساء، وشرح أهمِّ تقوم بها المنظَّمات النِّسائيَّة المختلفة ووسائل اإلعالم، بهدف تشجيع النِّساء والرِّ

 مشاركة المرأة في مواقع اتِّخاذ القرار.

 

 قائمة المراجع. 4

 المراجع العربيَّة:. 0.4
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 .0، العدد: 02المجلد: 

ياسيَّة للمرأة األُردنيَّة(. 0200دبابنه، عبير )  .0، العدد: 02والتحديات الهيكلِّيَّة، المجلد:: الوضع التَّشريعي المشاركات السِّ
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