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 "واقع وتحدياتالمشاركة السياسية للمرأة في محافظة الطفيلة ناخبة ومرشحة " 

 ملخص الدراسة باللغة العربية 

واقع اليف ضوء  السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة ناخبة ومرشحة درجة ادلشاركة هدفت الدراسة التعرؼ إىل 
مت اختيارهن بالطريدقة الدقصدية لإلجابة   احلكم احمللييف  تعملو  ةمنتخب( سيدة 25من )ت عينة الدراسة ، وتكونتحدياتالو 

من سيدات رلتمع الطفيلة مت اختيارهن بالطريدقة  ( سيدة1000) و، راسة من وجهة نظر ادلرأة ادلرشحةعلى أداة الد
ليجنب على أداة الدراسة من وجهة نظر ادلرأة  السياسيةيف العمل شلن ينطبق عليهن السن الدقانوين للمشاركة  العشوائية
أف  ا، وقد أظهرت النتائجا وثباهت، بعد التأكد من صدقه( فدقرة38االستبياف ادلكونة من )  اداة نطبق عليهو ، الناخبة

فدقرات  ( على كافةكناخبات   ) سيدات رلتمع الطفيلة إلجابات أفراد عينة الدراسة العشوائية متوسط الدرجة الكلية
 وكذلك كاف متوسط الدرجة الكلية إلجابات أفراد عينة الدراسة(، 2.88جاءت متوسطة دبتوسط حسايب )االستبياف 
 .( وبدرجة متوسطة3.12على كافة فدقرات االستبياف ) يف احلكم احمللي( ادلنتخباتالدقصدية )

ا غلعلٍت أخشى خوض هذ  التجربة شل الرجل" تدعم عشَتيت ادلرشح اليت تشَت اىل ( 2)الفدقرة  بينما جاءت   
اسبتع بالشعبية االجتماعية شلا اليت تنص على " ( 33)االعلى متوسطًا بُت الفدقرات، اما اقل الفدقرات متوسطًا فهي الفدقرة "

 .(كناخبات  رلتمع الطفيلة سيدات)العشوائية يعد حافز يل خلوض ذبربة العمل السياسي". من وجهة نظر عينة الدراسة 

على " ال يعي اجملتمع من ناحية وصناع الدقرار من ناحية أخرى أعلية مشاركيت  واليت تنص( 12احتلت الفدقرة )فيما 
من  أكثر( واليت تشَت اىل " تنافس 28السياسية" االعلى متوسطًا بُت الفدقرات، اما اقل الفدقرات متوسطًا فهي الفدقرة )

يف  ادلنتخبات)ادلشاركة". من وجهة نظر عينة الدراسة الدقصدية مرشحة على مستوى العشَتة الواحدة ػلد من فرصيت يف 
 (.احلكم احمللي

 مشاركةاستدقاللية  درجةيف  (α=0.05)عند مستوى الداللة  ذات داللة إحصائية فروؽوجود كما اثبتت نتائج الدراسة 
ات الدراسة وعلى دلتغَت  تعزىات( من وجهة نظر العينة العشوائية )سيدات رلتمع الطفيلة كناخب السياسي العمل يف ادلرأة

دراسات العليا( يف الادلؤهل العلمي ، متغَت العاملة ادلهنة ولصاحلتغَت ولصاحل األرملة، متغَت احلالة االجتماعية مالنحو االيت: )
 حُت ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى دلتغَت العمر.

 يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةيف  (α=0.05) توى الداللةعند مسفروؽ ذات داللة إحصائية وجود ووجدت النتائج 
دلتغَتات الدراسة وعلى النحو االيت: تعزى يف احلكم احمللي(  ادلنتخباتدية )من وجهة نظر العينة الدقص السياسي العمل

متغَت ، 59-40العمر "  ولصاحل لعمرغَت امت غَت العاملة، هنة ولصاحلمتغَت ادلصاحل العزباء، ول اعيةاحلالة االجتم)متغَت 
 الدراسات العليا.لمي ولصاحل ادلؤهل الع

تصميم برامج ارشادية وورش تدريبية من شأهنا ل  ادلنظمات باجملتمع ادلدين وباألخص النسائية منهاتوجيه بسة وتوصي الدرا   
العامالت يف العمل تأهيل وتدريب  وكناخبة وأعلية مشاركتها الفاعلة   رفع مستوى الوعي السياسي للمرأة يف زلافظة الطفيلة



 
 

51 
 

بالدقوانُت الناظمة للعمل السياسي، كما ( على الدقوانُت واالنظمة الناظمة لطبيعة عملهن وتوعيتهن احلكم احمللي) السياسي
( من قانوف البلديات واليت تتضمن ادلؤهالت اليت غلب 18( من ادلادة رقم )3إعادة النظر يف البند رقم )توصي الدراسة ب

ف ال يكوف موظفا او مستخدما يف اي وزارة او دائرة " أ احلكم احملليوفرها فيمن يرغب بالًتشح كرئيس او عضو يف ت
كما يتوجب على زلامي   الًتشيح،حكومية او مؤسسة رمسية عامة او بلدية ما مل يدقدـ استدقالته قبل شهر من بدء موعد 

اؿ االستدقالة بإجازة من دوف راتب حلُت انتهاء ادلشاركة يف العمل واستبد ادلدة."البلدية اهناء عدقد  معها خالؿ هذ  
 السياسي.

)احلكم احمللي(  العامالت يف العمل السياسيادلختصُت والباحثُت إلجراء دراسة ميدانية هتدؼ اىل قياس درجة فعالية  وتوجيه
لتصميم ورش تدريبة من شأهنا دمج واجلهات ادلعنية دعوة ادلنظمات دقرارات والتأثَت اجملتمعي الفاعل، باإلضافة اىل يف ازباذ ال

دلا للخربة االجتماعية من أثر واضح على  اجملتمعيلتوعيتهن بأعلية العمل  لعمل االجتماعي والتطوعييف اسيدات اجملتمع 
 السياسي.استدقاللية ادلرأة يف خوض العمل 

 

 .رأة يف العمل السياسياستدقاللية مشاركة ادلالسياسية، ادلشاركة الكلمات المفتاحية: 
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 خلفية الدراسة/  لفصل األولا

 مقدمةال

موضوعا جدليا يستحوذ اهتماـ الناشطُت يف رلاؿ الدؽلوقراطية  العمل السياسيمشاركة ادلرأة يف مل يعد احلديث حوؿ       
 يةعالماإلو  ةيكوماحل ؤسساتادل سلتلف معها تتعامل أف غلب ملحة ضرورة أصبحفدقط بل  وحدقوؽ االنساف وادلواطنة

 من العديد يزاؿ هناؾ ال إال إنه ،ادلرأة االردنية يف العمل السياسي مشاركة من الرغم ، وعلىادلدين اجملتمع ومؤسسات
ها حدق على احلصوؿ ذلاتكفل  حدقيدقية بفعالية السياسيتها يف العمل مشاركل تفعي دوف ربوؿ والتحديات اىل الصعوبات

 لة يف العمل السياسي.بادلشاركة الفاع

 عمليف ال مشاركة، حيث صلدها ردفليست دبنأى من هذا الواقع الذي تعيشه ادلرأة يف األ زلافظة الطفيلة وادلرأة يف     
 بالرغم من التحديات وندرة الفرص. وما زالت حىت يومنا هذا تشارؾ بل وسبارس دورها السياسي السياسي

حلق يف ادلشاركة يف العمل السياسي إذ ؼلاطب الدستور ادلواطن األردين بغض النظر عن جنسه وللمرأة وفدقاً للدستور االردين ا
اي مجيع ادلواطنُت من الذكور واالناث، اؽلانًا بأف ادلرأة تشكل نصف اجملتمع وتتساوى باحلدقوؽ والواجبات اماـ الدستور 

 االردين.

رأة االردنية اليـو على وجه العمـو وادلرأة يف زلافظة الطفيلة على وجه وذبسيداً للدستور االردين على أرض الواقع تشغل ادل   
السياسية يف االردف، وعند احلديث عن اقباؿ ادلرأة االردنية على ادلشاركة ادلناح اخلصوص  ادلناصب السياسية العامة يف كافة 

ل ولكن الشيء ادلختلف يكمن يف يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة فإهنا ال زبتلف من الناحية الكمية عن الرج
استدقاللية ادلرأة يف قرار مشاركتها يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة وال سيما يف اختيارها كناخبة للمرشح الذي ترا  انه 

 رجلالويعود ذلك الف  الرجلاكثر كفاءة لتمثيلها يف العمل السياسي إذ اف قرار مشاركة ادلرأة كناخبة مل يتم دبعزؿ عن تأثَت 
 الزاؿ يتمتع بسلطة على ادلرأة ويؤثر على قرارهتا بادلشاركة يف العمل السياسي بشدقيه كناخبة ومرشحة.

 وسيلة للتغلب على فجوة التصويت وعد التطرؽ للكوتا كفرصة تساهم يف مشاركة ادلرأة يف العمل السياسي صلد اف الكوتا   
نح ادلرأة سب ااهن السياسي. كماالعمل  سبثيل ادلرأة يف مشكلة ندقصلتعامل مع شكل أداة سريعة وفعالة لتكما   رأةوادل رجلبُت ال

 .جانب من حدقوقها
ساعد على تبشكل خاص و  لعمل السياسيساهم الكوتا النسائية يف تعزيز وتفعيل دور ادلرأة يف اجملتمع بشكل عاـ واتو    

، كما اف ادلرأةو  الرجلعلى إزالة احلواجز بُت  ا تعملسياسي، كما اهنخلق وإعداد كوادر نسائية متميزة يف رلاؿ العمل ال
العمل السياسي كناخبة تمارس لنح ادلرأة جزء من حدقوقها، ميسهل  إىل التميز بُت الرجل وادلرأة بلتطبيق الكوتا ال يؤدي 

 ومرشحة دوف سبيز.
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عمـو وادلرأة يف زلافظة الطفيلة على وجه كل ما سبق يبدقى التساؤؿ ما درجة مشاركة ادلرأة االردنية على وجه ال  ءويف ضو    
اخلصوص يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة مشاركة فاعلة يف ضوء التحديات اليت تواجهها والفرص ادلمنوحة ذلا دبوجب 

  هبا؟الدستور االردين وادلتغَتات الدؽلغرافية للمجتمع احمليط 

 أهداف الدراسة

 دلرأة يف زلافظة الطفيلة يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة.التعرؼ على درجة مشاركة ا :العاـاذلدؼ 

  على:االهداؼ الفرعية وتتمثل يف التعرؼ 

  زلافظة الطفيلة( بأعلية مشاركتها بالعمل السياسي كناخبة ومرشحة. )يفدرجة وعي ادلرأة 
  زلافظة الطفيلة( يف العمل السياسي. )يفالتحديات اليت تواجه اطلراط ادلرأة 
 زلافظة الطفيلة( يف العمل السياسي. )يفليت تساهم يف اطلراط ادلرأة الفرص ا 

 أهمية الدراسة

التعرؼ على واقع مشاركة ادلرأة يف زلافظة الطفيلة يف العمل تكمن أعلية الدراسة يف أعلية موضوعها، الذي يركز على 
والتحديات اليت تعيق مشاركة ادلرأة يف  السياسي كناخبة ومرشحة باإلضافة اىل التعرؼ على كل من الفرص اليت تساهم،

، وتأمل اجلهة الباحثة أف تساعد نتائج الدراسة الباحثُت وادلختصُت بالتعرؼ على واقع مشاركة ادلرأة يف العمل السياسي
وفرص  زلافظة الطفيلة يف العمل السياسي. كما تأمل اف تساعد نتائج الدراسة ادلرأة الناخبة وادلرشحة بالتعرؼ على ربديات

 مشاركتها يف العمل السياسي من جهة واعلية مشاركتها من جهة أخرى.

 مشكلة الدراسة

على ادلشاركة لديها اقباؿ السياسية يف االردف، و  ادلناحتشغل ادلرأة يف زلافظة الطفيلة ادلناصب السياسية العامة يف كافة      
لوايت ينطبق عليهن السن الدقانوين للمشاركة يف العمل إذ تدقدر نسبة السيدات ال يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة

%( من رلتمع الطفيلة )ذكوراً واناث( حسب احصاءات دائرة االحصاءات العامة / وزارة 48السياسي يف زلافظة الطفيلة ) 
حيث  لمن الناحية الكمية عن الرجنسبة مشاركة النساء  يف العمل السياسي ال زبتلف ( و 2019/2020التخطيط للعاـ )

( سيدة 31.018%( وبواقع )61)  2017بلغت نسبة مشاركة السيدات ادلشاركات يف العمل السياسي كناخبات لعاـ  
 يف اليت تكمنو   بينما زبتلف وبشكل واضح من الناحية النوعية ( رجل، 23.137%( اي بواقع )39مدقارنة مع ) 

اسي يف ضوء التحديات والفرص لذا جاءت هذ  الدراسة للتعرؼ استدقاللية ادلرأة كناخبة ومرشحة للمشاركة يف العمل السي
على التحديات اليت ربد من استدقاللية ادلرأة الناخبة يف ادلشاركة بالعمل السياسي من جهة وادلرأة ادلرشحة من جهة أخرى يف 

 ."واقع وربدياتمرشحة " ادلشاركة السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة ناخبة و ضوء التحديات والفرص من خالؿ دراسة " 
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  اسئلة الدراسة

العمل السياسي كناخبة ومرشحة  الطفيلة( يفزلافظة  )يفأجريت هذ  الدراسة هبدؼ الوقوؼ على درجة مشاركة ادلرأة     
ابة زلافظة الطفيلة( يف العمل السياسي تبعًا دلتغَتات الدراسة من خالؿ اإلج )يفومعرفة التحديات والفرص دلشاركة ادلرأة 

 على األسئلة التالية:

واقع يف ضوء  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يفزلافظة  )يفمشاركة ادلرأة استدقاللية ما درجة  األوؿ:السؤاؿ 
 ؟وربديات

مشاركة ادلرأة )يف استدقاللية يف درجة  (α=0.05): هل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لثاينالسؤاؿ ا
 ؟تعزى دلتغَتات الدراسة يف العمل السياسي كناخبة ومرشحةظة الطفيلة( زلاف
 

 فرضيات الدراسة      

 مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ األوىل: ال توجد الصفرية الفرضية
 دلتغَت احلالة االجتماعية. ىتعز  ومرشحة كناخبة السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة

 مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ الثانية: ال توجد الصفرية الفرضية
 دلتغَت ادلهنة. تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة

 مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد الثالثة: الالصفرية الفرضية 
 دلتغَت العمر. تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة

 مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ الرابعة: ال توجد الصفرية الفرضية
 دلتغَت ادلؤهل العلمي. تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ةادلرأ

 مصطلحات الدراسة 

عها، حبيث تكوف عملية اجتماعية سياسية تلعب من خالذلا ادلرأة دوراً رئيسياً يف احلياة السياسية جملتم: المشاركة السياسية 
امة للمجتمع من خالؿ الًتشح واالنتخاب للمناصب السياسية " احلكم يف وضع وصياغة األهداؼ الع تفاعلذلا فرصة ال

 احمللي".

األردين بفعالية،  الذي كفله الدستور السياسيادلرأة يف العمل مشاركة استقاللية مشاركة المرأة في العمل السياسي: 
، ن خالؿ شلارسة حق االنتخاب والًتشحم، ركتها وأثر مشاركتها على اجملتمعانطالقاً من وعيها بالعمل السياسي وأعلية مشا

وادلضي قدما جنبا اىل جنب مع الرجل لالرتدقاء باجملتمع واألجياؿ الدقادمة لتكوف اللبنة األساسية يف النهوض بعجلة احلياة 
 .السياسية يف االردف
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 حدود الدراسة

 2020/2021العاـ احلد الزماين: طبدقت الدراسة خالؿ 

 ومرشحة(. )ناخبةادلرأة يف زلافظة الطفيلة سة على احلد ادلكاين: اقتصرت الدرا

الدراسة باخلصائص السيكومًتية ودقة استجابة افراد  أداةاحلد ادلوضوعي: تتمثل احلدود ادلوضوعية ذلذ  الدراسة بدرجة سبتع 
 ."واقع وربدياتدراسة ادلشاركة السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة ناخبة ومرشحة " عينة الدراسة على فدقرات ادايت 
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 النظري والدراسات السابقة / اإلطار الفصل الثاني

يتضمن هذا الفصل مراجعة لألدب النظري، وعرضًا للدراسات السابدقة ذات الصلة دبوضوع هذ  الدراسة، وقد مت  
اسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة  بادلشاركة السيتدقسيم الفصل إىل قسمُت، حيث يتضمن الدقسم األوؿ عرضًا لألدب ادلتعلق 

ذات الصلة دبوضوع  احلديثة وطنية ) يف االردف(يعرض الدراسات ال ، والدقسم الثاين"واقع وربدياتكناخبة ومرشحة " 
 الدراسة.

 اإلطار النظرياواًل:      

يدقـو عليها  دور ادلواطن يف وضع االسس اليت مساعلة تفعيلتعد ادلشاركة يف العمل السياسي نشاط يهدؼ إىل 
العمل السياسي بدقصد التأثَت يف عملية صنع الدقرارات احلكومية بكافة أشكاذلا ومراقبة الدقرارات وتدقوؽلها بعد صدورها وفدقاً 

 للدستور والدقانوف.

الختالؼ األنظمة السياسية، حيث تتوقف على طبيعة العمل  للمواطن وفدقاً ادلشاركة السياسية  وزبتلف أشكاؿ
يؤديها األفراد داخله، كادلواطن الناخب الذي  شكل األدوار اليتأشكاذلا وفدقًا لنمطه، حبيث يتضمن كل السياسي وتتخذ 

بصوته يف االنتخابات العامة، وادلواطن ادلرشح الذي يكمن دور  خبوض ذبربة العمل السياسي  يف اإلدالءيكمن دور  
رمي يف شغل األدوار، فهي عالقة تنظيمية تتحدد وفدقاً ( حيث تنتظم العالقة بينهم على أساس الًتتيب اذل)االنتخابات

  .)Akande, 2007 (ادلشارؾذي يدقـو به لشكل ادلشاركة ومداها، أي الدور ال

وقد وضع الدستور يف االردف نصوص دستورية واضحة ال لبس فيها وال غموض تناولت سلتلف اجلوانب اليت زبص 
احلريات العامة والسلطات الدستورية يف االردف واختصاصات وواجبات كل ادلواطن األردين وحددت احلدقوؽ والواجبات و 

سلطة مؤكدة على كل ما ػلدقق مصلحة ادلواطن يف كافة مناحي احلياة وال سيما تنمية احلياة السياسية من خالؿ ضماف 
هبدؼ وضع معامل ، اجلنسُتة الشخصية ومحايتها لكال احلدقوؽ ادلدنية والدستورية والواجبات واحلريات العامة وكفل احلري

للمشاركة يف العملية السياسية باعتبار اهنا الطريق االساسي ألحداث التطور النوعي يف فكر اجملتمع وسلوكه واضحة 
مشاركة يف العملية السياسية اليت تندرج من  أطراؼالسياسي حبيث ينتظم هذا عرب مؤسسات مدقننة شرعية تصبح كلها 

نتخابات تدقـو على اسس موضوعية قانونية منضبطة حبيث يعكس الدقرار السياسي الذي يصدر يف االدىن اىل االعلى عرب ا
 .هناية االمر االرادة الشعبية االجتماعية يف الدقواعد الدنيا

اـ  رجاًل كاف للحكم احملليالًتشح شكل من اشكاؿ العمل السياسي وحق لكل مواطن أردين  احلكم احملليويعد 
اـ أنثى تنطبق  كافرجاًل  من قبل كل مواطن أردين  جملالس ادلنتخبةشيح وفق ايه التعليمات اخلاصة بالًت عل شلن تنطبق امرأة

 .وفق احكاـ الدقانوفعليه شروط االنتخاب 
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 :"الحكم المحلي"  مشاركة المرأة االردنية في العمل السياسي

ييز للعرؽ او اجلنس او الدين وكذلك نص نص الدستور االردين على اف االردنيُت اماـ الدستور متساووف بدوف سب
باعتبارها نصف االعالف العادلي حلدقوؽ االنساف على حق كل فرد يف ادلشاركة يف احلياة السياسية وسبكُت ادلرأة من اداء دورها 

ات وف البلديقان هامنحما بعد( احلكم احملليوبالرغم من عزوؼ ادلرأة االردنية عن ادلشاركة يف العمل السياسي ) اجملتمع، 
اال اف مشاركة  ادلرأة يف  العمل السياسي كناخبة حق االنتخاب والًتشح يف انتخابات البلدية  1982لسنة  22ادلعدؿ رقم 
متمثلة بادلشاركة يف اللجاف ادلشكلة من قبل احلكومة إلعداد انتخابات  1995(  بدأت منذ عاـ احلكم احملليومرشحة ) 

من االعضاء ( % 10لتحدقق نسبة ) 1999ات البلدية لعاـ اركتها كناخبة ومرشحة يف انتخابالبلدية، لتزيد من فرصة مش
، وبسبب اطلفاض نسبة مشاركة النساء يف العمل السياسي  2003ادلنتخبُت وادلعينُت يف الدورة اليت تليها يف عاـ 

من %( 20 )النتخابات البلدية منح ادلرأةقانوف ا قرر ، إذالدقانوف اف ادلرأة االردنية سبثل نصف اجملتمع رؤيةكمرشحات و 
ادلدقررة  لًتتفع نسبة مشاركة ادلرأة يف العمل %( 20 ) اضافة اىل الًتشح ضمن التنافس خارج احلكم احملليرلموع مدقاعد 

متمسكة بفرصة الكوتا النسائية  2007) رئيس وعضو( بشكل ملحوظ يف عاـ       احلكم احملليالسياسي كمرشحة يف 
تنمية اجملتمع الذي ة يف العمل السياسي والوصوؿ اىل مواقع صنع الدقرار وادلشاركة يف صياغة الدقوانُت اليت من شأهنا للمشارك

 (.2007) ابو رماف، باتت هي نصفه

ونظرًا لتزايد مشاركة ادلرأة يف احلياة السياسية يف الدوؿ الغربية بادلدقارنة مع دوؿ العامل الثالث والتزامًا من االردف 
ادلصادقة على الوثائق الدولية الرئيسة اليت تكفل ادلساواة بُت الرجل وادلرأة وتلغي اي شكل من اشكاؿ التمييز بُت الرجل ب

لًتفع من نسبة مشاركة ادلرأة يف  %(25)لتصبح نسبة الكوتا النسائية  2011وادلرأة جاء التعديل على قانوف البلديات لعاـ 
وتعد هذ  النسبة متوافدقة مع النسب اليت اكدت عليها ادلواثيق ( % 33) كرئيس وعضو اىل( احلكم احملليالعمل السياسي )
 )اذليئة ادلستدقلة لالنتخاب(. نسبة مشاركة تكاد تصل الضعفالدولية وصواًل اىل 

كافة يف   ( كناخبةاحلكم احملليارتفاع  النسبة الكمية دلشاركة ادلرأة يف العمل السياسي )  الرجلوكاف من اجلدير ب
لعاـ يف اجمللس احمللي  ادلنتخباتنساء حيث شكلت نسبة ال  زلافظات ادلملكة )االردف(  وال سيما يف زلافظة الطفيلة

اذ  2013عاـ مدقارنة مع  ( من الذكور21 )وبواقع ( %46 )مدقابلسيدة ( 25 )وبواقع  ( %54 )إذ بلغت  2017
ارتفاع  بالتزامن مع  ( من الذكور53)وبواقع ( % 68 )لسيدة مدقاب (17) وبواقع( % 32نسبة ادلنتخبات )بلغت 

ملحوظ لنسبة مشاركة سيدات زلافظة الطفيلة كناخبات حيث بلغت نسبة مشاركة سيدات رلتمع الطفيلة كناخبات 
و يتزامن مع ارتفاع نسبة ، ( من الذكور 23.137 ) وبواقع( % 49) مدقارنة معسيدة  (31.011)   وبواقع( % 61)

 السياسية احلياة يف ادلرأة مشاركة حيث ترتبطدلرأة الكمية يف العمل السياسي ضعف يف استدقاللية مشاركتها مشاركة ا
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 ودؽلدقراطية حرية من اجملتمع به يتمتع ما مدقدار على ادلشاركة درجة هذ  وتتوقف فيه، تعيش الذى اجملتمع بظروؼ  كناخبة
 ) اذليئة ادلستدقلة لالنتخاب(. الدور هذا دلمارسة للمرأة اجتماعية حريات من اجملتمع ؽلنحه ما السياسية، وعلى الناحية من

 

 الدراسات السابقةثانياً: 

ادلشاركة السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة  مسح أويل دلوضوع الدراسة احلالية، واليت اختصت بدراسة  سبت عملية
 على تسلسلها الزمٍت. ، ومت عرض الدراسات اعتماداً "واقع وربدياتكناخبة ومرشحة " 

( هدفت اىل تعزيز ادلشاركة ادلدنية للسيدات 2019دراسة اجراها مركز ادلعلومات والبحوث/ مؤسسة ادللك حسُت )
يف زلافظة الطفيلة من خالؿ اغلاد قاعدة شعبة من النساء الفاعالت والدقادرات على الدفاع عن احتياجات ادلرأة ولتحدقيق 

( سيدة يعملن يف منظمات اجملتمع 311احث أداة االستبياف الستهداؼ عينة قصدية بلغت )أهداؼ الدراسة استخدـ الب
يف احلكم احمللي، وتوصلت نتائج الدراسة ادلتعلدقة  ادلنتخباتاحمللي، ورلموعات الًتكيز وادلدقابالت لناشطات يف حدقوؽ ادلرأة و 

ضعف يف التواصل بُت منظمات اجملتمع ادلدين بتمكُت السيدات يف العمل السياسي وادلشاركة الفاعلة بأف هنالك 
 تعزيزوالعامالت يف احلكم احمللي وافتدقار السيدات العامالت يف احلكم احمللي اىل التدريب بكافة اشكاله. وأوصت الدراسة ب

 .اجملالس هذ  يف للمرأة الكايف تدريبواحلكم احمللي، وتدقدًن ال ادلدين اجملتمع منظمات بُت التواصل

 ادلرأة مشاركة من ربد اليت ادلعوقات أهم عن الكشف إىلاليت هدفت ( 2016العرب ) & الرواشدةسة درا ويف
استخدـ الباحثُت أداة االستبياف الدراسة  أهداؼ ولتحدقيق االجتماعية، بعض ادلتغَتات ضوء يف السياسية، احلياة يف األردنية

 االجتماعية ادلعوقات أف الدراسة إىلوتوصلت نتائج . ريادية ةامرأ (80) حجمها بلغ قصدية عينة على استمارة وزعتاليت 
 وال. السياسية احلياة ادلرأة يف مشاركة دوف ربوؿ اليت ادلعوقات أهم من واإلعالمية واالقتصادية والدقانونية والسياسية والثدقافية

الدراسة  أوصت وقد العمر، متغَت ثناءباست ادلشاركة ومعوقات فروؽ ذات داللة احصائية تبعًا للمتغَتات االجتماعية يوجد
وضعها  ربسُت على والعمل. السياسي العمل يف ادلرأة مشاركة حوؿ معتدقداته لتغيَت اجملتمع توعية على العمل بضرورة

  االقتصادي.

هدفت دلعرفة واقع سبثيل ومشاركة ادلرأة يف اجملالس دراسة  (2016)أعد مركز الثريا للدراسات يف حُت 
%( بعدد 34أظهرت نتائج الدراسة اف نسبة مشاركة ادلرأة يف اجمللس البلدي بلغت ) البادية األردنية احمللية يف

النسبة ما يدقارب الثلث ( وسبثل هذ  207%( للذكور بعدد )66( أعضاء من النساء مدقارنة مع )106)
( باإلضافة اىل فوز %25اليت حددها قانوف االنتخاب للمدقاعد النسائية والبالغ ) وهي اعلى من النسبة

) خلق بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة  وتعد الدراسة احدى أنشطة ادلشروع( سيدة من غَت الكوتا 13)
 دلشاركة ادلرأة يف الدؽلدقراطية احمللية يف رلتمع البادية االردنية(.
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اهتا يف اجملالس البلدية ( حوؿ واقع ادلرأة األردنية واحتياج2011اجرهتا اخلروؼ & النابلسي ) شلاثلة ويف دراسة
 العضوات النساء احتياجات وتعرؼ األردف، يف البلدية اجملالس يف العضوات النساء أوضاع التعرؼ على الدراسة استهدفت

 العضوات النساء مجيع على الدراسة رلتمع واشتمل الوصفي، ادلنهج استخداـ مت الدراسة أهداؼ ولتحدقيق. تلك اجملالس يف
 على االستمارة وطبدقت208 عددهن وكاف 2007 عاـ باجملالس التحدقن اللوايت وهن الثالثة األقاليم يف ديةاجملالس البل يف

 من بلدية( 73) مثلن وقد ادلملكة، أضلاء مجيع يف العضوات رلموع من%( 2.69) بنسبة سيدة) 144) بواقع عينة
 .البلدية اجملالس يف العضوات بواقع اخلاصة ادلعلومات جلمع البؤرية اجملموعات استخدـ أسلوب مت كما. ادلملكة يف بلديات

 أهنن( الدقوة ندقاط) به يتميزف ما أبرز أف البلدية، اجملالس يف العضوة ادلرأة واقع رلاؿ يف الدراسة، نتائج أهم من وكاف
 التطوعي، العمل رلاؿ يف سابدقة خبربات يتمتعن بعضهن أف إىل إضافة عاؿ، تعليمي مستوى ذات متنوعة من زبصصات

خلدمة  والتعاوف ادلسؤولية، وربمل العطاء يف والرغبة احمللي، واجملتمع البلدي اجمللس أعضاء مع التواصل على ويتمتعن بالدقدرة
الرؤساء  بعض وهتميش العالقة، ذات والدقوانُت السياسية الدقضايا يف خربهتن قلة الضعف ندقاط أبرز من كاف بينما. اجملتمع

الفرص  وسبثلت ، ادلناسب الوقت يف بعملهن الدقياـ يعيق الذي ادلادي الوضع وضعف اجمللس، يف أةادلر  لدور واألعضاء
والعالقات  اجمللس، يف العضو للمرأة السابدقة اخلربات من واالستفادة العشائري، والثدقل الكوتا، نظاـ بوجود لديهن ادلتاحة

 شلا للعضوات مدقر وجود عدـ أبرزها من فكاف تواجههن، اليت ياتللتحد بالنسبة أما، احمللي اجملتمع مع اجليدة االجتماعية
 يف ادلرأة مشاركة وضعف احملسوبيات، الواحد، الصوت نظاـ الكثَتة، ادلرأة مسؤوليات مستمرة، بصورة يعيق اجتماعهن
 ادلختلفة، باحتياجاهتن قيتعل وفيما ، ادلرأة بدور البلدية اجملالس وأعضاء رؤساء بعض قناعة بعدـ ادلتمثل اللجاف ادلختلفة

 التغيَت، وإدارة الفريق، إدارة وعمل على التدريب احتياجات شكلت والفنية، اإلدارية ادلهارات من االحتياجات رلاؿ ففي
 ادلهارات االحتياجات من رلاؿ يف نسب ثالث أعلى كانت بينما. نسب ثالث أعلى ادلتعاملُت مع العالقات وإدارة

 اآلخرين؛ وأخَتا مع التعامل ومهارات اإلصلليزية، اللغة مهارات واالنًتنت، احلاسوب ستخداـا مهارات: هي الشخصية
 العطاءات الرمسية، ونظاـ األردين، الدستور على التعرؼ رلاؿ يف التشريعية ادلعرفة من االحتياجات من نسب أعلى شكلت
 واخلربات ادلعارؼ يف البلدية اجملالس عضوات كفاءة رفع على بالعملالدراسة  وأوصت .البلدي اجمللس جلاف ومهاـ

 واالجتماعي السياسي البلدية رلالس يف العضوات دور وتعزيز. البلدية يف اجملالس بعملهن العالقة ذات والكفايات
 دور زتعزي إىل إضافة. ادلكتسبة واخلربات ادلعلومات على بناء الرشيدة ازباذ الدقرارات على ومساعدهتن واإلداري، واالقتصادي

 .ادلختلفة اللجاف يف البلدية اجملالس عضوات

لكشف عن مستوى الوعي السياسي دراسة استطالعية هدفت ل( 2011العزاـ& الكاتيب واخلروؼ )بينما أجرى 
يػة. وتػم أة الريفللمرأة الريفيػة وواقػع مشػاركتها السياسػية، وتبيػاف العالقة بُت متغَتي الوعي السياسي وادلشاركة السياسية للمر 

 .سػنة فما فوؽ(، يف مخس مناطق ريفية شاملة ألقاليم األردف الثالثة 18امػرأة مػن ذوات األعمػار )( 325اختيػار )
 ادلرأةوانطلدقػت الدراسػة مػن فرضػية رئيسػية مفادهػا ضػعف مسػتوى الػوعي السياسػي ومسػتوى ادلشػاركة السياسػية لػدى 

جػاءت نتػائج الدراسػة بعػد التحليػل واالسػتدقراء و  ي.مت استخدـ ادلنهج الوصفي التحليلالدراسة  وسباشيًا مع أغراض .الريفية
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عػددا مػن التوصيات اعلها: ضرورة االهتماـ بػادلرأة الريفيػة علػى قدمت الدراسة ػة، وبنػاء عليهػا مؤكػدة لصػحة فرضػيات الدراس
سسػات للنشػاطات احملليػة للمرأة الريفية، وتفعيل دور مؤسسات اجملتمع ادلدين مسػتوى ادلؤسسػات الرسػمية، ودعػم هػذ  ادلؤ 

 ووسائل اإلعالـ احمللية وخاصػة ادلرئيػة وادلسػموعة منهػا فػي تبنػي بػرامج توعوية وتثدقيفية هبدؼ تعزيز الثدقافة ادلدنية والسياسية
 .والنهوض هبالدى ادلرأة الريفية، وذلك لضماف االرتدقاء بادلرأة الريفية 

، "ادلشاركة السياسية للمرأة األردنية خالؿ عدقد التسعينات" :بعنواف( 2003)ويف دراسة أخرى قامت هبا طهبوب 
وكاف من أهم أهداؼ الدراسة ادلتعلدقة دبوضوع البحث احلايل التعرؼ على الصعوبات والعوامل ادلؤثرة يف ادلشاركة السياسية 

راحل االنتخابية اليت ؽلر هبا األردف، حيث تشارؾ من خالذلا ادلرأة األردنية ألوؿ مرة كناخبة يف هذا العدقد ادلتضمن ألهم ادل
اعتمدت الباحثة ادلنهج التارؼلي هبدؼ تفسَت األحداث  .ومرشحة معا، شلارسة حلدقوقها السياسية جنبا إىل جنب مع الرجل

ة اليت سبدقت عهد الدؽلدقراطية لالستدالؿ إىل نتائج ؽلكن أف يكوف ذلا التارؼلية بداللة ادلواقف واألفراد والثدقافة للفًتة التارؼلي
تأثَتها على حاضرها من خالؿ عرضها، وسرد األحداث ادلهمة لتلك الفًتة، إضافة إىل ادلنهج الوصفي لتحديد ووصف 

ز عامل الثدقافة اجملتمعية األردنية وخرجت الدراسة بنتائج أعلها، برو  .احلدقائق ادلتعلدقة بادلوقف الراهن بداللة احلدقائق ادلتوفرة
هيمنة و ، والفئوية، والعشائرية، وادلوروث الثدقايف الذي ػلدد األدوار اجلنسوية بسبب التنشئة، الذكوريةالذي يًتكز يف السلطة 

 .الرجل يف ظل قوة الصوت العشائري الذي يهمش ادلرأة وػلرمها من فرصة صلاح وصوذلا إىل الربدلاف
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 الطريقة واإلجراءات/  ل الثالثالفص

الدراسة واجراءات تطبيدقها، وكذلك وصفاً  ةتضمن هذا الفصل وصفًا جملتمع الدراسة وعينتها، كما مت وصف أدا 
 الدراسة.للمعاجلات اإلحصائية اليت مت اتباعها لإلجابة عن أسئلة 

 منهجية الدراسة

 راض الدراسة.استخدمت الباحثة ادلنهج ادلسحي الوصفي دلالئمته ألغ

 وعينتها مجتمع الدراسة   

يف العمل سيدات زلافظة الطفيلة الذي ينطبق عليهن السن الدقانوين للمشاركة تكوف رلتمع الدراسة من مجيع 
لإلجابة على  ويعملن يف احلكم احمللي منتخباتسيدة  (25عينة قصدية استهدفت ) الدراسة من عينة تتكونو  السياسي

ينطبق  شلنالطفيلة من سيدات رلتمع  ( سيدة1000وعينة عشوائية استهدفت )ادلنتخبة، هة نظر ادلرأة أداة الدراسة من وج
( 1اجلدوؿ )ويبُت  .ليجنب على أداة الدراسة من وجهة نظر ادلرأة الناخبة السياسيةيف العمل عليهن السن الدقانوين للمشاركة 

 ية.تبعاً للمتغَتات الدؽلغراف عينة الدراسةتوزيع أفراد 

 (1جدول )    

 عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية توزيع أفراد 

فية
مغرا

لدي
ت ا

غيرا
لمت

ا
 

 المؤهل العلمي العمر المهنة الحالة االجتماعية

غَت  عاملة أرملة  مطلدقة  متزوجة  عزباء
 عاملة 

18-
28 

29-
39 

40-
59 

60 
فما 
 فوؽ

ثانوية 
عامة فما 

 دوف 

دبلـو 
 متوسط 

دراسات  س بكالوريو 
 عليا 

 1 4 4 16 1 15 8 1 19 6 1 4 15 5 العينة القصدية 

 124 386 137 353 110 244 293 353 457 543 148 118 331 403 العينة العشوائية 

  

 الدراسة ةأدا   

دقة حوؿ من خالؿ االطالع على األدب النظري ومراجعة الدراسات الساب دراسةاداة الالباحثة بتطوير اجلهة قامت    
وبعد ( فدقرة، 37من ) األوليةبصورته  ()االستبيافدراسة ال اداة تتكونو  (مشاركة ادلرأة يف العمل السياسيموضوع الدراسة )
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ا بصورهت الدراسة )االستبياف(تكونت أداة  قسم التحكيم يف مركز أرياـ األردين للبحوث والدراساتعلى  داةعرض اال
االستبياف.  اداةاخلماسي )دائماً، غالباً، أحياناً، نادرا، أبداً( يف تدريج  ليكرت تدريجدـ فدقرة. وقد استخ (38)النهائية من 

 بصورهتا النهائية ومت التحدقق من صدقها وثباهتا كما يلي: الدراسة أداة ( يبُت1وادللحق )

ومت األخذ  ،والدراساتعلى قسم التحكيم يف مركز أرياـ االردين للبحوث بعرضها  صدؽ اداة االستبياف التأكد منمت 
من ثبات  التحدقق كما مت % من احملكمُت80، ومت اإلبدقاء على الفدقرات اليت اتفق عليها ما يزيد على برأيهم واقًتاحاهتم

( وباستخداـ معامل ثبات كرونباخ 50من خالؿ تطبيدقها على عينة استطالعية خارج عينة الدراسة عددها ) ستبيافاال ةأدا
 ألغراض الدراسة. مدقبولةوتعد هذ  الدقيمة  (0.89) ألداة االستبياف الثبات درجة وبلغت، ألفا

 إجراءات الدراسة   

 ة( مت تطوير أدامشاركة ادلرأة يف العمل السياسيبعد االطالع على الدراسات السابدقة واألدب النظري دلوضوع الدراسة )
على  ةتطبيق األداو  الدراسة ةة )الصدؽ والثبات( ألداسيكومًتيمت التحدقق من اخلصائص ال، ومن مث االستبياف()الدراسة 

 مجع البيانات.ومن مث مت عينة الدراسة 

أسئلة الدراسة، وقد مت تدقدير لإلجابة عن  SPSSتفريغ البيانات ومعاجلتها باستخداـ برنامج التحليل اإلحصائي مت 
 ( مع عكس هذا التدريج للفدقرات السلبية.1بدًا=أ ،2، نادراً=3 =أحياناً  ،4غالبًا= ،5الدرجات على الفدقرات )دائمًا=

 يت يف احلكم على درجة الفدقرات:اآلاستخداـ ادلعيار 

  تكوف درجة الفدقرة منخفضة. 2.33ي إذا كاف الوسط احلسايب للفدقرة أقل من أو يساو 
  ( تكوف درجة الفدقرة متوسطة. 3.6) -2.34إذا كاف الوسط احلسايب زلصور بُت 

 ( تكوف درجة الفدقرة مرتفعة.5-3.76ايب زلصور بُت )إذا كاف الوسط احلس 
الدقيمة الدنيا لبدائل بالكلمات، : الدقيمة العليا لبدائل اإلجابة يف أداة الدراسة االتيةوقد مت وضع هذا ادلعيار حسب ادلعادلة 

 1.33= 3( ÷1-5)  مرتفعة، ومتوسطة، ومنخفضة( أي:) اإلجابة يف أداة الدراسة مدقسومة على عدد ادلستويات الثالثة:
 )مرتفعة ومتوسطة، ومنخفضة(.:هذ  الدقيمة تساوي طوؿ الفئة بُت ادلستويات الثالثةو 

 وكتابة التوصيات. استخراج النتائج ومناقشتها ومن مث مت

 متغيرات الدراسة    

 ، متزوجة، مطلدقة، أرملة(.)عزباء االجتماعية:الة احل .1
 ادلهنة: )عاملة، غَت عاملة(. .2
 فما فوؽ.   60، 59-40، 39-29، 28-18)العمر:  .3
 ادلؤهل العلمي: )ثانوية عامة فما دوف، دبلـو متوسط، بكالوريوس، دراسات عليا(. .4
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 المعالجات اإلحصائية

العمل السياسي كناخبة  الطفيلة( يفزلافظة  )يفمشاركة ادلرأة استدقاللية ما درجة )الدراسة األوؿ  تساؤؿلإلجابة عن 
 .مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية (؟دياتواقع وربيف ضوء  ومرشحة

يف درجة  (α=0.05)هل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )تساؤؿ الدراسة الثانية لإلجابة عن 
واختبار فرضيات  الدراسة(تعزى دلتغَتات  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يفزلافظة  )يفمشاركة ادلرأة استدقاللية 

  ادلتعدد.مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية وربليل التباين  الدراسة
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  نتائج الدراسة/  الفصل الرابع
 

خبة التعرؼ على درجة مشاركة ادلرأة يف زلافظة الطفيلة يف العمل السياسي كناهدفت الدراسة احلالية إىل معرفة         
واليت مشاركة ادلرأة يف زلافظة الطفيلة يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة استدقاللية يف مستوى  ومعرفة الفروؽومرشحة، 
أو التطبيق، سبت  باألداة. وبعد أف سبت مجيع إجراءات الدراسة سواء ادلتعلدقة ادلتغَتات الدؽلغرافية لعينة الدراسةتعزى إىل 

 :وصواًل للنتائج وتفسَتها على النحو االيت لهاعملية تبويب البيانات وربلي

 جاءت هذ  الدراسة لتجيب عن األسئلة اآلتية:

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: :أوالً 

لعمل السياسي  ا الطفيلة( يفزلافظة  )يفمشاركة ادلرأة استدقاللية ما درجة  لإلجابة عن سؤاؿ الدراسة األوؿ:
 ؟واقع وربدياتيف ضوء  كناخبة ومرشحة

وللدرجة االستبياف  اداةلكل فدقرة من فدقرات  والدرجة واالضلرافات ادلعيارية ةمت حساب ادلتوسطات احلسابي            
 ( يبُت هذ  النتائج.2الكلية، واجلدوؿ )

 (2الجدول )

 االستبيان اداةفقرات  إلجابات أفراد عينة الدراسة على والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
فقرات اداة  علىالعشوائية إلجابات أفراد عينة الدراسة 

 االستبيان
 

 والدرجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
ت اداة فقرا على القصديةإلجابات أفراد عينة الدراسة 

 االستبيان
 

 رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة
رقم 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.01 4.18 12 مرتفعة 1.8 4.9 2
 مرتفعة 0.99 4.18 17 مرتفعة 1.85 4.89 9
 مرتفعة 0.87 4.02 5 مرتفعة 0.39 3.90 13
 مرتفعة 1.0 4.01 37 رتفعةم 1.47 3.84 25
 مرتفعة 1.32 3.90 21 مرتفعة 0.5 3.80 6
 مرتفعة 1.35 3.68 23 مرتفعة 0.2 3.70 23
 متوسطة 1.43 3.63 1 مرتفعة 0.3 3.70 8
 متوسطة 1.50 3.52 35 متوسطة 0.74 3.63 1
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 متوسطة 1.47 3.51 34 متوسطة 0.23 3.50 28
 متوسطة 1.47 3.45 9 متوسطة 0.16 3.50 16
 متوسطة 1.05 3.44 18 متوسطة 0.41 3.46 36
 متوسطة 1.29 3.43 20 متوسطة 0.22 3.25 21
 متوسطة 1.50 3.41 26 متوسطة 0.15 3.10 38
 متوسطة 2.32 3.40 15 متوسطة 0.41 3.06 20
 متوسطة 1.42 3.31 33 متوسطة 0.13 3.00 30
 متوسطة 1.50 3.30 32 متوسطة 1.0 3.00 17
 متوسطة 1.37 3.29 25 متوسطة 1.08 2.98 4
 متوسطة 1.28 3.13 22 متوسطة 0.35 2.92 12
 متوسطة 1.52 3.11 11 متوسطة 0.35 2.91 3
 متوسطة 1.42 3.09 10 متوسطة 0.21 2.80 34
 متوسطة 1.57 3.07 6 متوسطة 0.4 2.80 14
 متوسطة 1.40 3.05 7 متوسطة 0.2 2.70 26
 متوسطة 1.01 3.01 37 متوسطة 0.16 2.66 19
 متوسطة 1.45 2.80 3 متوسطة 0.32 2.50 5
 متوسطة 1.41 2.79 2 متوسطة 0.13 2.50 29
 متوسطة 1.55 2.77 4 متوسطة 0.11 2.50 31
 متوسطة 1.45 2.75 8 متوسطة 0.57 2.48 10
 متوسطة 1.92 2.74 13 متوسطة 0.37 2.47 18
توسطةم 1.41 2.71 14 متوسطة 0.49 2.41 11  
 متوسطة 1.03 2.69 16 منخفضة 0.14 2.33 38
 متوسطة 1.30 2.63 19 منخفضة 0.20 2.30 35
 متوسطة 1.41 2.61 24 منخفضة 0.26 2.27 15
 متوسطة 1.45 2.60 28 منخفضة 0.30 2.20 24
 متوسطة 1.37 2.59 29 منخفضة 0.10 2.00 7
 متوسطة 1.40 2.58 30 منخفضة 0.32 1.90 22
 متوسطة 1.33 2.54 31 منخفضة 0.17 1.88 27
 منخفضة 1.27 1.91 38 منخفضة 0.10 1.5 32
 منخفضة 0.91 1.82 27 منخفضة 0.78 1.33 33

 الدرجة الكلية متوسط
 متوسطة 8.88

 الدرجة الكلية متوسط
21.3 

 متوسطة
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( كناخبات  رلتمع الطفيلة )سيدات وائيةإلجابات أفراد عينة الدراسة العش الدرجة الكلية متوسط ( أف2يبُت اجلدوؿ )   
وكذلك كاف متوسط الدرجة الكلية إلجابات أفراد ، (2.88جاءت متوسطة دبتوسط حسايب )على كافة فدقرات االستبياف 

اف كافة  متوسطة، اي( وبدرجة 3.12االستبياف )على كافة فدقرات ( يف احلكم احمللي )ادلنتخباتعينة الدراسة الدقصدية 
مشاركة استدقاللية ة من سيدات رلتمع الطفيلة والعامالت يف احلكم احمللي يتفدقن اف هنالك ضعف واضح يف عينة الدراس

 .عمل السياسيادلرأة يف زلافظة الطفيلة يف ال

العينة القصدية             و  ات(كناخبمجتمع الطفيلة   )سيداتكافة عينة الدراسة العشوائية عليها  الفقرات التي اتفقت 
 وجاءت بدرجة متوسطة (في الحكم المحلي باتالمنتخ)

     .حمن فدقد وظيفتها عند الًتش خوض ذبربة العمل السياسي خشية يف العاملة تًتددادلرأة اف ( 1)الفدقرة   -
ا اف ادلرأة غَت قادرة على اف تكوف فاعلة يف مواقع ازباذ الدقرار شلا ػلد من منح صوهتادلرأة يف رلتمع الطفيلة  ( اف3الفدقرة ) -

 ادلرشحة. لنظَتهتا
ال تتدقبل فكرة ترشح ادلرأة خلوض ذبربة العمل السياسي واف مت ذلك ال تفضل منح صوهتا دلرشحة  ( اهنا10)(، 11الفدقرة ) -

 .خاضت التجربة من قبل

من متوسط حسابي بدرجة منخفضة  مرتفعة وأدنى بدرجةحسابي التي حصلت على اعلى متوسط  الفقرة
 مجتمع الطفيلة كناخبات( )سيداتوائية وجهة نظر العينة العش

 اعلى متوسط حسايب وبدرجة مرتفعة." شلا غلعلٍت أخشى خوض هذ  التجربة الرجلتدعم عشَتيت ادلرشح "( 2)الفدقرة  -
ز يل خلوض ذبربة العمل السياسي" ادين متوسط حسايب وبدرجة اسبتع بالشعبية االجتماعية شلا يعد حاف"( 33)الفدقرة  -

 منخفضة.

من وجهة نظر متوسط حسابي بدرجة  مرتفعة وأدنى بدرجةحسابي حصلت على اعلى متوسط  التية الفقر 
 (في الحكم المحلي )المنتخباتالقصدية العينة 

اعلى متوسط حسايب  ة"ال يعي اجملتمع من ناحية وصناع الدقرار من ناحية أخرى أعلية مشاركيت السياسي"( 12الفدقرة ) -
 وبدرجة مرتفعة.

 سيدات خلوض ذبربة العمل السياسي" اعلى متوسط حسايب وبدرجة مرتفعة."ال اعتمد بشكل اساسي على ال(17)الفدقرة  -
" اشعر يف كثَت من االحياف بأنٍت امتلك الدقدرة على خوض العمل السياسي دوف احلاجة اىل فرصة الكوتا (27الفدقرة )  - 

 متوسط حسايب وبدرجة منخفضة. أدين النسائية"
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 نتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:الثانياً: 

: هل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة لثاينالسؤاؿ الإلجابة عن سؤاؿ الدراسة الثاين: 
(α=0.05)  تعزى دلتغَتات  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يفزلافظة  )يفمشاركة ادلرأة استدقاللية يف درجة

  مرحلتُت:من خالؿ  اجابة السؤاؿمت  الدراسة

 المرحلة األولى    

 )احلالةدلتغَتات الدراسة الدؽلغرافية  تبعاً  االستبيافادلتوسط احلسايب واالضلراؼ ادلعياري إلجابات عينة الدراسة على اداة اغلاد 
 االيت:النحو  العلمي( علىاالجتماعية، ادلهنة، العمر، ادلؤهل 

 (3الجدول )

 لمتغير الحالة االجتماعية تبعاً  االستبيانف المعياري إلجابات عينة الدراسة على اداة المتوسط الحسابي واالنحرا

احلالة 
 االجتماعية

 

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ارملة مطلدقة متزوجة عزباء عياريادل

العينة 
 الدقصدية

5 3.15 0.42 12 3.05 0.36 4 3.14 0.43 1 3.09 - 

العينة 
 العشوائية

4.3 2.91 0.46 331 2.83 0.48 118 3.04 0.23 148 3.21 0.24 

زلافظة  )يفمشاركة ادلرأة الستدقاللية ية يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيار  ةظاهر  فروؽاف هنالك ( 3يبُت اجلدوؿ )
أي اف احلالة االجتماعية للمرأة يف زلافظة  دلتغَت احلالة االجتماعية،تعزى  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يف

بُت ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية  مشاركتها يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة،استدقاللية الطفيلة ذات عالقة بدرجة 
 ( يبُت النتائج.7واجلدوؿ ) ادلتعددادلتوسطات احلسابية مت استخداـ ربليل التباين 
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 (4الجدول )

 لمتغير المهنة تبعاً  االستبيانالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة على اداة 

 المهنة

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
 

 عاملة
غَت 
 عاملة 

 0.29 3.12 18 0.44 3.08 4 العينة القصدية
 0.45 2.95 457 0.36 3.01 543 العينة العشوائية

زلافظة  )يفمشاركة ادلرأة الستدقاللية يف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية  ةظاهر  فروؽاف هنالك ( 4يبُت اجلدوؿ )
 عاملة(، غَت )عاملةأي اف مهنة ادلرأة يف زلافظة الطفيلة  دلتغَت ادلهنة،تعزى  العمل السياسي كناخبة ومرشحة لطفيلة( يفا

داللة الفروؽ اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخداـ  ولبياف، يالسياسذات عالقة بدرجة مشاركة ادلرأة يف العمل 
 .( يبُت النتائج7)واجلدوؿ ادلتعدد ربليل التباين 

 (5الجدول )

 لمتغير العمر تبعاً  االستبيانالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة على اداة 

 العمر

 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  دالعد
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري
18-
28 

فما  60 40-59 29-39
 فوؽ

العينة 
 الدقصدية

1 3.02 - 8 3.08 0.29 12 3.12 0.21 1 3.44 - 

العينة 
 العشوائية

353 2.80 0.44 293 3.01 0.39 244 3.08 0.46 110 2.90 0.18 

زلافظة  )يفادلرأة  الستدقاللية مشاركةت احلسابية واالضلرافات ادلعيارية يف ادلتوسطا ةظاهر  فروؽاف هنالك ( 5يبُت اجلدوؿ )
ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت  دلتغَت العمر،تعزى  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يف

 .( يبُت النتائج7واجلدوؿ )ادلتعدد استخداـ ربليل التباين 
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 (6الجدول )

 لمتغير المؤهل العلمي تبعاً  االستبيانمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة على اداة ال

 ادلؤهل العلمي

 

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

االضلراؼ 
 ادلعياري

ادلتوسط  العدد
 يباحلسا

االضلراؼ 
ثانوية  ادلعياري

عامة فما 
 دوف

دبلـو 
 متوسط

 بكالوريوس
دراسات 

 عليا

العينة 
 الدقصدية

16 3.09 0.28 3 3.14 0.25 2 3.11 0.29 1 3.25 - 

العينة 
 العشوائية

353 2.90 0.28 137 3.02 0.44 386 2.95 0.38 124 3.26 0.42 

زلافظة  )يفشاركة ادلرأة الستدقاللية ميف ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية  ةظاهر  فروؽاف هنالك ( 6يبُت اجلدوؿ )
اي اف ادلؤهل العلمي للمرأة يف زلافظة الطفيلة ذو  دلتغَت ادلؤهل العلمي،تعزى  العمل السياسي كناخبة ومرشحة الطفيلة( يف

اإلحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية مت استخداـ ربليل ولبياف داللة الفروؽ عالقة بدرجة مشاركتها يف العمل السياسي، 
 .( يبُت النتائج7واجلدوؿ )ادلتعدد التباين 

 المرحلة الثانية   

 للمتغَتات الدؽلغرافية للدراسة تبعاً  اجابات عينة الدراسةالفروؽ يف اغلاد داللة اختبار فرضيات الدراسة الصفرية من خالؿ 
 على النحو االيت:

 (7الجدول )

 للمتغيرات الديمغرافية للدراسة تبعاً  اجابات عينة الدراسةلداللة الفروق في  المتعددحليل التباين ت

 
 المصدر

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 
 
 

 العينة العشوائية 

 041. 164. 009. 1 009. احلالة االجتماعية
 032. 867. 046. 2 093. ادلهنة
 098. 444. 024. 2 048. العمر

 0031. 154. 008. 2 016. ادلؤهل العلمي
   054. 66 3.539 اخلطأ
    72 510.696 اجملموع
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    71 3.649 اجملموع ادلصحح
 
 
 

 العينة القصدية 

 019. 161. 052. 2 023. احلالة االجتماعية
 037. 425. 032. 1 362. ادلهنة
 028. 754. 005. 2 017. العمر

 047. 265. 029. 2 362. ادلؤهل العلمي
   048. 54 3.256 اخلطأ
    62 360.32 اجملموع

    61 3.542 اجملموع ادلصحح

 متغير الحالة االجتماعية 

 توجد ال (:مجتمع الطفيلة كناخبات )سيداتمن وجهة نظر العينة العشوائية  األولىاختبار الفرضية الصفرية 
 العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ

 .دلتغَت احلالة االجتماعية تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

 ( يفالطفيلة زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةذات داللة إحصائية يف  فروؽوجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
إحصائياً عند مستوى  دالةقيمة وهي ( 041.حيث بلغت قيمة ؼ )دلتغَت احلالة االجتماعية  تعزى كناخبة السياسي العمل

بينما وجدت النتائج  ، عزباء، متزوجة( على الًتتيب)مطلدقةيليها  لصاحل احلالة االجتماعية " أرملة"و  (α=0.05)الداللة 
 .تزوجة هي االقل استدقاللية يف ادلشاركة يف العمل السياسي كناخبةاف ادلرأة ذات احلالة االجتماعية م

 توجد ال :(في الحكم المحلي المنتخباتمن وجهة نظر العينة القصدية )اختبار الفرضية الصفرية األولى  
 العمل ة( يفالطفيل زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ

 .دلتغَت احلالة االجتماعية تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

 الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةذات داللة إحصائية يف  فروؽوجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
إحصائياً  دالةقيمة ( وهي 019.حيث بلغت قيمة ؼ )دلتغَت احلالة االجتماعية  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل

  .على الًتتيب متزوجة( أرملة،، يليها )مطلدقةالة االجتماعية " عزباء" ولصاحل احل (α=0.05)عند مستوى الداللة 

 متغير المهنة 

 فروؽ توجد ال :مجتمع الطفيلة كناخبات( )سيداتمن وجهة نظر العينة العشوائية  الثانيةاختبار الفرضية الصفرية 
 العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى دعن إحصائية داللة ذات

 دلتغَت ادلهنة. تعزى ومرشحة كناخبة السياسي
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 العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةذات داللة إحصائية يف  فروؽوجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
إحصائياً عند مستوى الداللة  دالةقيمة وهي ( 032.بلغت قيمة ؼ ) ادلهنة حيثدلتغَت  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

(α=0.05)  العاملة""ولصاحل.  

 ذات فروؽ توجد ال (:في الحكم المحلي هة نظر العينة القصدية )المنتخباتمن وجاختبار الفرضية الصفرية الثانية 
 السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 دلتغَت ادلهنة. تعزى ومرشحة كناخبة

 العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةفروؽ ذات داللة إحصائية يف وجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
إحصائيًا عند مستوى الداللة  دالةقيمة وهي  (037.)ؼبلغت قيمة حيث دلتغَت ادلهنة  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

(α=0.05) العاملة".  ولصاحل " غَت 

 متغير العمر 

 فروؽ توجد ال :مجتمع الطفيلة كناخبات( )سيداتمن وجهة نظر العينة العشوائية  اختبار الفرضية الصفرية الثالثة
 العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات

 العمر.دلتغَت  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

الطفيلة(  زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةذات داللة إحصائية يف  فروؽوجود عدـ ( 7يتبُت من جدوؿ )
دالة إحصائيًا عند  غَتقيمة وهي ( 098.)بلغت قيمة ؼ  حيثالعمر، دلتغَت  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل يف

 ادلرأة يف زلافظة الطفيلة كناخبة.اي اف متغَت العمر ليس ذو عالقة بدرجة مشاركة  (α=0.05)مستوى الداللة 

 ذات فروؽ توجد ال (:في الحكم المحلي المنتخباتالقصدية )من وجهة نظر العينة اختبار الفرضية الصفرية الثالثة 
 السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية لةدال

 العمر.دلتغَت  تعزى ومرشحة كناخبة

 العمل يف (الطفيلة زلافظة يف) ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةفروؽ ذات داللة إحصائية يف وجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  وهي قيمة  (028. ) ؼحيث بلغت قيمة دلتغَت العمر  تعزى ومرشحة كناخبة السياسي

(α=0.05)  هي  28 -18العمر بينما وجدت النتائج اف ادلرأة يف زلافظة الطفيلة ذات  ، 59-40العمر " ولصاحل
 دلشاركة يف العمل السياسي كمرشحة.االقل اقباؿ على ا

سيدات مجتمع الطفيلة  من وجهة نظر العينة العشوائية ) اختبار الفرضية الصفرية الرابعة ؤهل العلميمتغير الم
 )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال :كناخبات(

 دلؤهل العلمي.دلتغَت ا تعزى ومرشحة كناخبة السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة
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 العمل يف( الطفيلة زلافظة يف) ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةفروؽ ذات داللة إحصائية يف وجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
دالة إحصائيًا عند وهي قيمة ( 0031.)حيث بلغت قيمة ؼ  ،تعزى دلتغَت ادلؤهل العلمي ومرشحة كناخبة السياسي

بينما وجدت النتائج اف ادلرأة يف زلافظة الطفيلة ذات ل العلمي " دراسات عليا".  ادلؤهحلولصا (α=0.05)مستوى الداللة 
  .هي االقل استدقاللية يف ادلشاركة يف العمل السياسي كناخبة العامةادلؤهل العلمي ما دوف الثانوية 

 ذات فروؽ توجد ال (:في الحكم المحلي المنتخباتالقصدية )من وجهة نظر العينة  اختبار الفرضية الصفرية الرابعة
 السياسي العمل الطفيلة( يف زلافظة )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجة يف( α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 دلتغَت ادلؤهل العلمي. تعزى ومرشحة كناخبة

 العمل الطفيلة( يف ةزلافظ )يف ادلرأة مشاركةاستدقاللية  درجةذات داللة إحصائية يف  فروؽوجود ( 7يتبُت من جدوؿ )
إحصائياً عند مستوى  دالةقيمة وهي  (047.) بلغت قيمة ؼ يثدلتغَت ادلؤهل العلمي، ح تعزى ومرشحة كناخبة السياسي
بينما وجدت النتائج اف ادلرأة يف زلافظة الطفيلة ذات دلؤهل العلمي " الدراسات العليا". اولصاحل  (α=0.05)الداللة 

 . هي االقل استدقاللية يف ادلشاركة يف العمل السياسي كمرشحة لثانوية العلميادلؤهل العلمي ما دوف ا
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 نتائج الدراسة والتوصياتالفصل الخامس: مناقشة 

 اواًل: عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

بعض التوصيات يف  واقًتاحمت يف هذا الفصل مناقشة النتائج  ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يف
 وهي كما يلي: ضوئها،

          لة كناخبات( والقصدية سيدات مجتمع الطفيعينة الدراسة كافة، العشوائية ) نظر وجهة من الدراسة نتائجأظهرت  
 أن :  في الحكم المحلي( ) المنتخبات

 اىل ذلك ويعزى ،كناخبة ومرشحة  اسيالسي العمل يف الطفيلة زلافظة يف ادلرأة مشاركة استدقاللية يف واضح ضعف هنالك -
 .زلافظة الطفيلة يف للمجتمع واالجتماعي الثدقايف الواقع من للرجل ادلنبثدقة ادلرأة وتبعية الذكورية الثدقافة سيادة

( من 3ويعزى ذلك اىل نص البند ) خوض ذبربة العمل السياسي خشية من فدقد وظيفتها عند الًتشح. العاملة يفتًتدد ادلرأة  -
( من قانوف البلديات واليت تتضمن ادلؤهالت اليت غلب توفرها فيمن يرغب بالًتشح كرئيس او عضو يف احلكم 18ة )ادلاد

يكوف موظفا او مستخدما يف اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رمسية عامة او بلدية ما مل يدقدـ استدقالته قبل  أالاحمللي " 
" فتصبح ادلشاركة يف العمل .زلامي البلدية اهناء عدقد  معها خالؿ هذ  ادلدة كما يتوجب على  الًتشيح،شهر من بدء موعد 

 السياسي للمرأة كخوض ذبربة غَت مضمونة النتائج شلا غلعلها تفضل التمسك بعملها الذي يعترب مصدر رزؽ ذلا ولعائلتها. 

ويعزى ذلك ار شلا ػلد من تصويت السيدات ذلا ادلرأة غَت قادرة على اف تكوف فاعلة يف مواقع ازباذ الدقر ترى عينة الراسة أف  -
إذ مل تلمس سيدات رلتمع الطفيلة أثر واضح للمشاركة السياسية للمرأة ادلنتخبة يف احلكم احمللي على نظَتاهتا من سيدات 

  ربتاجها ادلرأة على وجه اخلصوص.اجملتمع يف اخلدمات اليت
بة العمل السياسي واف مت ذلك ال تفضل منح صوهتا دلرشحة خاضت فكرة ترشح ادلرأة خلوض ذبر  عينة الدراسة ال تتدقبل -

التجربة من قبل ويعزى ذلك لعدـ وعي سيدات اجملتمع بأعلية مشاركة ادلرأة يف العمل السياسي من جهة وعدـ فعالية ادلرأة 
 ادلنتخبة يف احلكم احمللي من جهة أخرى. 

 
  يلي:ما  (كناخبات  الطفيلة محافظة سيدات) شوائيةالع العينةنظر  وجهة من الدراسة نتائجكما اظهرت 

عند خوض ذبربة العمل السياسي شلا  الرجلوترى اف العشَتة تدقبل على دعم ادلرشح  للعشَتة الطفيلةتنتمي ادلرأة يف زلافظة  -
حُت، لباقي ادلرش يزات أو مؤهالتالذي تدعمه العشَتة بغض النظر عن اي م الرجليضطرها اىل منح صوهتا للمرشح 

إذ الذي تدعمه العشَتة  الرجلويعزى ذلك اىل تبعية ادلرأة يف زلافظة الطفيلة للعشَتة شلا يضطرها اىل منح صوهتا للمرشح 
 (.2003تتفق هذ  النتيجة مع نتيجة دراسة )طهبوب،
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ي بشدقيها ناخبة ومرشحة عمل السياسال ترى ادلرأة يف زلافظة الطفيلة اف لديها شعبية اجتماعية كافية ربفزها خلوض ذبربة ال -
ويعزى ذلك اىل عدـ ايالء العمل االجتماعي والتطوعي أعلية يف حياة ادلرأة وسبسكها بالصورة النمطية للمرأة كربة منزؿ 

 ونظرهتا بأف العمل اجملتمعي والتطوعي غَت رلدي.
 احلالة ذات اف ادلرأة حُت يف لسياسيا العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االكثر يف ارملة االجتماعية احلالة ذات ادلرأة -

 زوجته على لألسرة كرب الرجل لسلطة ذلك ويعزى السياسي، العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االقل متزوجة االجتماعية
 .االقتصادي والوضع والتدقاليد والعادات اجملتمعي العرؼ ذلك يف يدعمه ادلرشح اختيارها وقرار شؤهنا كافة يف والتدخل

دلشاركة يف عاملة هي االقل استدقاللية يف االغَت  ادلرأةاف عاملة أكثر استدقاللية يف ادلشاركة يف العمل السياسي يف حُت الة ادلرأ -
ويعزى ذلك اىل سبتع ادلرأة العاملة باالستدقالؿ ادلايل شلا غلعلها تتحرر حلد ما من سلطة الرجل يف اختيار العمل السياسي، 
 اءة لتمثيلها يف العمل السياسي.كف  أكثرادلرشح الذي ترا  

ويعزى ذلك اىل اف الرجل بصورته ادلتسلطة يدفع ادلرأة ادلرأة يف زلافظة الطفيلة، متغَت العمر ليس ذو عالقة بدرجة مشاركة  -
مثبت بارتفاع نسبة مشاركة ادلرأة الكمية يف العمل السياسي كناخبة حسب  )وهذالالنتخاب بغض النظر عن عمرها 

هذ   %(، وتتعارض39)%( مدقارنة مع الذكور 61)بنسبة  2019دائرة االحصاءات العامة / وزارة التخطيط احصائيات 
 .(2016الرواشدة & العرب )النتيجة  مع نتيجة دراسة 

 ادلرأة وعي لدرجة ذلك ويعزى و السياسي العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االكثر عليا دراسات العلمي ادلؤهل ذات ادلرأة -
 وقيمتها ناحية من( احمللي احلكم)  السياسي بالعمل ؽلثلها من انتدقاء على وقدرهتا عليا دراسات علمي مؤهل على اصلةاحل

 العامة الثانوية دوف ما العلمي ادلؤهل ذات ادلرأة اف حُت يف  أخرى، ناحية من ورلتمعها وعشَتهتا اسرهتا افراد بُت اجملتمعية
 ادلؤهل ذات ادلتعلمة غَت للمرأة الدونية واجملتمع االسرة لنظرة ذلك ويعزى السياسي، العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االقل

 وعيها وعدـ جهة من والعشَتة العائلة لدقرار بسهولة واتباعها عليها العائلة يف الرجل وهيمنة دوف فما عامة ثانوية العلمي
 .أخرى جهة من لهاؽلث من واختيار السياسي العمل يف كناخبة مشاركتها بأعلية

 
 ما يلي: (في الحكم المحلي المنتخبات) العينة القصدية وجهة من الدراسة نتائجبينما أظهرت 

ترشحت يف الدورة احلالية  ادلرأة اليتاف  ة، ايالسياسيال يعي اجملتمع من ناحية وصناع الدقرار من ناحية أخرى أعلية مشاركيت  -
ويعزى ذلك ، أعلية مشاركتها يف العمل السياسيل بالسيدات وصناع الدقرار ال يدركوف ثيف احلكم احمللي ترى اف اجملتمع ادلتم

لدقلة وعي ادلرشحة بالعمل السياسي شلا غلعل الرجل يتمتع بسلطته على ادلرأة رلددًا ليس فدقط يف ادلنزؿ واظلا ايضًا داخل 
 .مالئمة أكثره الضغط للتصويت للدقرارات اليت يراها احلكم احمللي فيتم تنسيبها للجاف غَت الفاعلة وؽلارس عليها كافة اوج

، ويعزى ذلك لثدقافة ادلرشحة ذبربة العمل السياسي هاضعند خو بشكل اساسي على السيدات  عدـ اعتماد ادلرأة ادلرشحة -
 هو السبيل للفوز.   النابعة من واقع حياهتا كامرأة يف زلافظة الطفيلة تدرؾ اف النساء يتبعن الذكور وتعتدقد اف دعم الذكور ذلا
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الكوتا النسائية قد تكوف فرصة إليصاؿ ادلرأة للمشاركة يف العمل السياسي ولكن ادلرأة يف زلافظة الطفيلة ؽلكنها اف   -
 ادلنتخباتإذ خاضت  ، تجربة الواقعويعزى ذلك ل خوض العمل السياسي دوف احلاجة للكوتا النسائية من وجهة نظرها

الخَتة ذبربة ادلنافسة دبعزؿ عن الكوتا لتحصد مدقاعد عديدة يف العملية االنتخابية معتمدة على قاعدة ادلنتخبات يف الدورة ا
ذكورية قد يكوف منشأها االسرة هبدؼ ربسُت الوضع ادلادي للمرأة واعتبار العمل السياسي فرصة عمل دلرأة مؤهلها العلمي 

ردين خوض العمل السياسي من ناحية وفرصتها يف احلصوؿ على عمل ما دوف الثانوية العامة اتاح ذلا قانوف البلديات اال
غَت العامالت احلاصالت على  ادلنتخباتمتدنية يف ظل ازدياد عدد اخلرغلُت ادلؤهلُت للعمل من ناحية أخرى إذ اف نسبة 

 ي ما دوف الثانوية العامة مرتفعة.مؤهل علم

دلشاركة يف العمل السياسي اما االقل استدقاللية فهي ادلرأة ذات اللية يف اادلرأة ذات احلالة االجتماعية عزباء االكثر استدق -
 ويعزى ذلك لدقدرهتا وسبكنها من التخلي عن قرار العشَتة للًتشح وادلشاركة يف العمل السياسياحلالة االجتماعية متزوجة، 

ية يف ادلشاركة يف العمل السياسي كمرشحة بينما وجدت النتائج اف ادلرأة ذات احلالة االجتماعية متزوجة هي االقل استدقالل
 ويعزى ذلك الرتباطها بعشَتة االسرة من ناحية وعشَتة الزوج من ناحية أخرى شلا يزيد من فرصة هيمنة السلطة الذكور.

اقباؿ على دلشاركة يف العمل السياسي  يف حُت اف ادلرأة العاملة هي  االقل ادلرأة ذات ادلهنة غَت عاملة االكثر اقباؿ على ا -
لعدـ خشيتها من فدقد الوظيفة وسعيها للحصوؿ على فرصة عمل من خالؿ ويعزى ذلك ادلشاركة يف العمل السياسي، 

ترشحها تكوف مصدر دخل ذلا وعلى االغلب يكوف اذلدؼ من الًتشح يف مثل هذ  احلالة هو احلصوؿ على وظيفة ومصدر 
ساسي ودوف امتالكها وعي سياسي كايف خلوض التجربة وهذا ما ؽلثله واقع دخل بعيداً عن الوعي بأعلية مشاركتها بالعمل ال

يف حُت اف ادلرأة العاملة هي االقل اقباؿ على ادلشاركة يف العمل السياسي كمرشحة  مشاركة ادلرأة يف العمل السياسي اليـو
كة يف العمل السياسي دوف اجتيازها خلشية ادلرأة العاملة من فدقد وظيفتها يف حاؿ خوض ذبربة الًتشح للمشار ويعزى ذلك 

 بنجاح.

 وعيها لدرجة ذلك ويعزى السياسي العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االكثر عليا دراسات العلمي ادلؤهل ذات ادلرأة -
 العلمي ادلؤهل ذات ادلرأة أف حُت يف.  الًتشح حاؿ يف وعشَتهتا اسرهتا تايد كسب على والدقدرة االجتماعية ومكانتها

 من توجيهها وسهولة وعيها لدقلة ذلك ويعزى السياسي، العمل يف ادلشاركة يف استدقاللية االقل العلمي الثانوية دوف ما
 االقتصادية الظروؼ ظل يف وضعها وربسُت عمل فرصة على احلصوؿ هبدؼ للًتشح والعشَتة واالسرة الرجل خالؿ
 .الطفيلة زلافظة يف االسر تعيشها اليت الصعبة

 سن يف ادلرأة وعي لدرجة ذلك ويعزى السياسي، العمل يف ادلشاركة على اقباؿ االكثر( 59-40) العمر ذات ادلرأة -
 يف أصبحوا اطفاذلا اف العمر هذا يف ادلرأة ذبد إذ منزؿ ورب كأـ للمرأة النمطية الصورة مرحلة ذباوز وبدء االربعينيات

 ادلشاركة اف وذبد جهة من السياسي العمل يف للمشاركة ةمتفرغ نفسها فتجد كالصغر حباجتها يعودوا ومل الشباب سن
 العمر ذات ادلرأة وتعد. دبستدقبلهم ابناءها انشغاؿ بعد العمر هذا مثل يف ادلرأة تعيشه الذي الفراغ من نوع تغطي

 دقانوفل( 18) رقم ادلادة من( 1) رقم البند لنص ذلك ويعزى السياسي العمل يف ادلشاركة على اقباؿ االقل (18-28)
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 )احلكم السياسي العمل يف للمشاركة بالًتشح يرغب فيمن توفرها الواجب بادلؤهالت وادلتعلدقة البلديات انتخاب
 هذ  يف متهيئة ادلرأة تكوف وال"  العمر من مشسية سنة وعشرين مخسا أكمل قد يكوف " اف عضو او رئيس احمللي(
 تكوف هناأو  سيما ال التجربة خلوض ادلرأة لتهيئة كافيات غَت واتسن ثالث وبفارؽ الًتشح ذبربة خلوض العمرية ادلرحلة

 .اسرة كربة االسرية او العملية حياهتا بداية يف
 

 التوصياتثانياً: 

 من خالؿ النتائج اليت مت التوصل إليها، توصي الباحثة دبا يلي:

  الوعي السياسي للمرأة يف زلافظة الطفيلة تصميم برامج ارشادية وورش تدريبية من شأهنا رفع مستوىتوجيه أصحاب الدقرار ل -
 .كناخبة وأعلية مشاركتها الفاعلة

( من قانوف البلديات واليت تتضمن ادلؤهالت اليت 18( من ادلادة رقم )3توجيه أصحاب الدقرار إلعادة النظر يف البند رقم ) -
فا او مستخدما يف اي وزارة او دائرة يكوف موظ أال"  احلكم احملليغلب توفرها فيمن يرغب بالًتشح كرئيس او عضو يف 

كما يتوجب على زلامي   الًتشيح،حكومية او مؤسسة رمسية عامة او بلدية ما مل يدقدـ استدقالته قبل شهر من بدء موعد 
واستبداؿ االستدقالة بإجازة من دوف راتب حلُت انتهاء ادلشاركة يف العمل  "ادلدة.البلدية اهناء عدقد  معها خالؿ هذ  

 .السياسي
( احلكم احمللي) العامالت يف العمل السياسيتوجيه ادلختصُت والباحثُت إلجراء دراسة ميدانية هتدؼ اىل قياس درجة فعالية  -

 الدقرارات والتأثَت اجملتمعي الفاعل.يف ازباذ 
وتوعيتهن ( على الدقوانُت واالنظمة الناظمة لطبيعة عملهن احلكم احمللي) العامالت يف العمل السياسيتأهيل وتدريب  -

 بالدقوانُت الناظمة للعمل السياسي.
 يفاجملتمع ورش تدريبة من شأهنا دمج سيدات  لتصميمادلعنية دعوة ادلنظمات يف اجملتمع ادلدين وأيضًا ادلؤسسات احلكومية  -

ية ادلرأة يف للخربة االجتماعية من أثر واضح على استدقالل دلا اجملتمعيلتوعيتهن بأعلية العمل  لعمل االجتماعي والتطوعيا
 السياسي.خوض العمل 
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( 1) لملحقا  

 أداة الدراسة بصورتها النهائية

 جمعية سيدات الطفيلة الخيرية

 عزيزتي المرأة: 

واقع شحة " ادلشاركة السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة ناخبة ومر بعنواف )دراسة اخلَتية  ذبري مجعية سيدات الطفيلة
( وذلك استكمااًل دلشروع ) صويت قراري: سبكُت النساء يف جنوب االردف )زلافظة الطفيلة، الكرؾ، معاف( على "وربديات

 ادلرأة نرجو التكـر بدقراءة فدقرات اداة الدراسة ) االستبياف( واالجابة يتادلشاركة الفاعلة يف احلياة اجملتمعية والسياسية(، لذا عزيز 
واقع ادلشاركة السياسية للمرأة يف زلافظة الطفيلة ناخبة ومرشحة " ودبا تريه مناسبًا ليتسٌت للجمعية قياس  عليها بصدؽ

 علماً بأف هذ  ادلعلومات ستعامل بسرية تامة وسيتم استخدامها فدقط ألغراض البحث العلمي. "وربديات

ادلرأة دورًا رئيسيًا يف احلياة السياسية جملتمعها، حبيث  وتعرؼ ادلشاركة السياسية: عملية اجتماعية سياسية تلعب من خالذلا 
تكوف ذلا فرصة ادلشاركة يف وضع وصياغة األهداؼ العامة للمجتمع من خالؿ الًتشح واالنتخاب للمناصب السياسية " 

 احلكم احمللي".

 البيانات الشخصية:

 أرملة )      (  )        (     (     متزوجة )      (      مطلدقة    )  االجتماعية: عزباءاحلالة 

 عاملة )      (      غَت عاملة )       (.ادلهنة:  

 فما فوؽ )        (. -60)     (   59 -40)       (    39 -29)      (   28-18العمر: 

 ليا )        (.(   دبلـو متوسط )   (    بكالوريوس )    (    دراسات ع  ) ادلؤهل العلمي: ثانوية عامة فما دوف 
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 اإلجابة 

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات رقم الفقرة

      وظيفيت يف حاؿ ترشحي للمشاركة يف العمل السياسي. أفدقداف  أخشى  .1

      خوض هذ  التجربة. غلعلٍت أخشىشلا  ذكرالتدعم عشَتيت ادلرشح   .2

      .ف تكوف فاعلة يف مواقع ازباذ الدقرارارى اف ادلرأة غَت قادرة على ا  .3

      تدين ادلستوى التعليمي ػلد من مشاركيت يف العمل السياسي كناخبة ومرشحة.  .4

5.  
خبوض ذبربة العمل السياسي   أفكرمن الصعب ربمل االعباء ادلادية جراء احلمالت االنتخابية لذا ال 

 كمرشحة.
     

      والًتشح. اف استدقل برأي يف االنتخاب أستطيعرار عائلة وال اختيار ادلرشح هو قالًتشح و قرار   .6

      أتدقبل اراء عائليت يف اختيار ادلرشح ولكٍت امنح صويت دلن ارا  كفوء لذلك.  .7

      رجاؿ.ابناء عشَتيت ال أحديف حاؿ ترشح  ادلرأةمن الصعب اف امنح صويت للمرشحة   .8

      استدقاللية خوضي العمل السياسي كناخبة ومرشحة.خربيت يف العمل االجتماعي تساهم يف   .9

      .التجربة من قبل تخاض ةمنح صويت دلرشح أفضلال   .10

      .ال اتدقبل فكرة اف تكوف ادلرأة مرشحة خلوض العمل السياسي  .11

      ليس لدي وعي كايف بالعمل السياسي.  .12

      السياسية.اعلية مشاركيت  من ناحية وصناع الدقرار من ناحية أخرى ال يعي اجملتمع  .13

14.  
ػلوؿ دوف  ضعف التواصل مع سيدات اجملتمع بسبب عدـ تدقبل اجملتمع لوجود مدقر انتخايب يل كمرشحة

 مشاركيت يف العمل السياسي.
     

      ال أهتم كثَتاً للبحث عن ادلرشحة يف دائريت االنتخابية.  .15

      ركة يف العمل السياسي.من قبل خبوض ذبربة االنتخابات وادلشا أفكرمل   .16

      وض ذبربة العمل السياسي.ال اعتمد بشكل اساسي على السيدات خل  .17
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 اإلجابة 

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات رقم الفقرة

      يف سبويل احلمالت االنتخابية يل كمرشحة. تدقبل السيدات على تدقدًن ادلساعلة الفاعلةال   .18

      السياسي.ة يف العمل فاعلة تساعد يف توعية ادلرأة للمشاركمتخصصة و ال يوجد منظمات ومجعيات نسائية   .19

       .ال يويل االعالـ شؤوف ادلرأة االهتماـ الكايف يف اجملاؿ السياسي  .20

      تركيز االعالـ على الصورة النمطية للمرأة كربة منزؿ.  .21

      قد امنح صويت للمرأة بغض النظر عن عشَتهتا ومستواها التعليمي وخلفيتها االجتماعية فدقط ربيز جلنسها.  .22

      على تفهم حاجيايت والشعور هبا. أقدريف ادلوقع السياسي  ادلرأة  .23

      عدـ فعالية ادلرأة يف العمل السياسي يف الدورات السابدقة ػلد من فرصتها يف منحها صويت.  .24

      اتردد يف طلب ادلساعدة من السيدات عند خوض العمل السياسي.  .25

      للسيدات.ايب ال اشعر باحلرج عند اقامة مدقر انتخ  .26

27.  
اشعر يف كثَت من االحياف بأنٍت امتلك الدقدرة على خوض العمل السياسي دوف احلاجة اىل فرصة الكوتا 

 النسائية.
     

      يت يف ادلشاركةعلى مستوى العشَتة الواحدة ػلد من فرصتنافس أكثر من مرشحة    .28

      ذبربة العمل السياسي.من ادلرأة على خوض  أكرباعتدقد اف الرجل لديه قدرة   .29

      بغض النظر عن جنسه. غالبا انصاع اىل دعم ادلرشح الذي افرزته العشَتة  .30

      .ال تتدقبل عشَتيت خروج صويت خارج العشَتة  .31

      .عدـ وجود منافس يل من عشَتيت يزيد من فرصة صلاحي  .32

      العمل السياسي. للمشاركة يفاسبتع بالشعبية االجتماعية شلا يعد حافز يل   .33

      لدي وعي سياسي كايف يؤهلٍت خلوض ذبربة العمل السياسي كناخبة ومرشحة.  .34

      التواصل مع السيدات من خالؿ الزيارات ادلنزلية لكسب الدعم. علىمن السهل   .35

      يعد ارضاء اسريت من اهم االولويات لدي عند مشاركيت السياسية كناخبة.  .36
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 اإلجابة 

 ابداً  نادراً  احياناً  غالباً  دائماً  الفقرات رقم الفقرة

      السياسي كػ امرأة غَت عاملة هبدؼ احلصوؿ على فرصة عمل ذات دخل جيد.  خوضي للعمل  .37

38.  
لالختيار بُت عملي كربة أسرة وعملي السياسي أفضل أف اختار  عند شلارسة الضغط على كمنتخبة

 االستمرار يف العمل السياسي.
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


