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 نعكاس ذلك على حقوقها"إ"دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة و 
 :الباحثةإعداد 

 رزان عايد سالم العمرو 
 تخصص علم الجريمة/ جامعة مؤته، الكرك، األردن.  - طالبة دكتوراه في قسم علم االجتماع

 
 إشراف: 
 الشمايلةالدكتور: زيد 

 كلية العلوم االجتماعية/ جامعة مؤته، الكرك، األردن.  - الدكتور زيد الشمايلة علم االجتماع

 
 ُأطروحة ُمقّدمـة إلى ُكلّية الّدراسات الُعليا

 استكماًلا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه 
 تخصص علم الجريمة  - في علم اًلجتماع
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 لخص: الم  

)سياسيا، اجتماعي،   تهدف هذه الّدراسة بشكل رئيس إلى معرفة دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة     
وانعكاس ذلك على حقوقها من وجهة نظر أعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات ذات العالقة بشؤون المرأة في األردن.    واقتصاديا( 

ولتحقيق الهدف من الدراسة اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، حيث اعتمدت الدراسة على منهج المسح اًلجتماعي  
 .% من مجتمع الدراسة53( فردا شكلت ما نسبته 187عينة عشوائية بسيطة، وبلغت ) باستخدام أداة اًلستبيان، وتم اختيار

وبمتوسط   بينت نتائج الدراسة أن دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة سياسيا قد جاء متوسطاا 
وبمتوسط   مكين المرأة اجتماعياا  جاء متوسطاا دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من توجاء  (3.38حسابي )
وبمتوسط  دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اقتصادياا جاء متوسطاأما  ( 3.38حسابي)
 .(3.49حسابي)

مشاركة المرأة   قيام مجلس النواب والحكومة بتحديث التشريعات السياسية التي تعنى بتمكين بضرورة   وقد أوصت الدراسة
ضرورة تمكين المرأة العاملة وغير العاملة في كافة محافظات المملكة لالستفادة من التكنولوجيا وما توفره من ، في العمل السياسي

حريات ومرونة في التعليم والعمل رغم طبيعة الظروف اًلجتماعية المحيطه التي تعيق تمكين المرأة اجتماعيا بحكم األعراف والعادات 
ضرورة ان تقوم وزارة التعليم العالي بالتنسيب للجامعات بأن يكون هنالك مساقات ثقافية مالية لنشر الوعي بأهمية التمكين والتقاليد و،

 . اًلقتصادي واًلستقالل المالي عند جميع الطلبة

 .الثقافة، التمكين، المرأة  الكلمات المفتاحية:

  ة:مقدم
األردنية ُعنصراا أساسياا في بناء الُمجتمع وتنميته، فقد حظيت بمستوى عاٍل من العلم والمعرفة والثقافة، مما أدى ُتعتبر المرأة          

إلى تنمية شخصيتها وتوسيع مداركها، رغم انها كانت في الماضي تمثل أدواراا محدودة في مجاًلت الحياة بسبب ثقافة المجتمع  
اعية السائدة، باًلضافة إلى الجهل والواقع اًلجتماعي السائد الذي رسخ النظرة الدونية للمرأة وهمش التقليدية والعادات واًلعراف اًلجتم

 .دورها، إًل انها سعت لتحقيق اًلستقاللية لها، وللحصول على فرص متساوية مع الرجل

كافة مجاًلت الحياة ومكانتها في   ولقد حاولت المنظمات والجمعيات الدولية في الفترة السابقة أن تهتم بتعديل وضع المرأة في
المجتمع من خالل اجراء التعديالت التي تعنى بتحسين شؤون المرأة وتمكينها، ولكن هذا اًلهتمام وهذه التعديالت لم تنعكس على حقيقة 

كانت الثقافة السائدة وضع النساء الفعلي، فوضعها كان يحدد بطبيعة ثقافة وحضارة المجتمع الذي تعيش فيه، والمجتمع العربي كمثال؛ 
فيه تقسم المجتمع إلى ثقافة الذكر وثقافة اًلنثى ويتم تقسيم اًلدوار ووظيفة كل منهما ومركزه اًلجتماعي على أساس هذا التقسيم، حيث 

 ( 2004رسخ المجتمع فكرة سيادة الرجل وتبعية المرأة في كل مجاًلت الحياة. )عرابي، 
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ي مجال تفعيل دورها الفعلي في كافة المجاًلت السياسية واًلقتصادية وتحسين مكانتها  ناضلت المرأة وكرست كل اهتمامها ف
اًلجتماعية ألن المرأة ما زالت تخضع لثقافة المجتمعات التي همشت دورها وانتقصت من مكانتها من خالل أساليب التنشئة اًلجتماعية  

انتجت صورة التي  العمل،  التعليمية ومكان  الرجل في مجال    واًلسرة والمؤسسات  اقل طموحاا من  المرأة وجعلها  لحقيقة تبعية  نمطية 
 ( 1993مشاركتها إلدارة شؤون مجتمعها اًلقتصادية واًلجتماعية والسياسية وإقتصار دورها على اًلهتمام بشؤون اًلسرة. )لطفي،

مة لوحظ أن هو المسيطر التام بحكم  كانت المرأة وعبر التاريخ هي النصف المكمل للرجل، ولكن ومنذ العصور البدائية القدي
قوته وهو المسؤول والّقوام على أسرته ومصدر الرزق لها والدفاع عنها وهو المخاطب في المسؤوليات اًلجتماعية وصاحب الرأي والقرار، 

ومحرومة من حقوقها بشكل وكانت المرأة تابعة للرجل ومنسوبة له فقط وًل يحق لها التصرف بالقضايا اًلجتماعية واًلقتصادية والزوجية  
 (. 1981عام، كما انها ُحرمت من حقها في اًلرث وكان يتم اضطهادها ومعاملتها بشكل سيء دون أن يحق لها اًلعتراض )كيال،

حقوقها  كافة  من  وحرمت  قيمة  بال  اليونانيين  عند  كانت  انها  حيث  المتتالية،  العصور  في  أفضل  المرأة  حال  يكن  ولم 
األمر عند الرومان واعتبرت حيواناا نجساا ومنعت من الدخول للمعبد وكان يتم التداول بها وكأنها سلعة، وفي    (، كذلك2011)شومان،

(، وليس الحال أفضل  2005الحضارة الفارسية كانت المرأة تعيش في ظلم شديد واهانة كما انها كانت نذير للشؤم وسبب للشر)المقدم،
ل وحق له وعند وفاته يجب أن تموت بنفس اليوم حرقاا أو أن تقوم بتشويه وجهها حتى ًل ينظر في الحضارة الهندية، فكانت ملكاا للرج

ق.م فكانت المرأة في تلك الفترة لها   3100(، ولكن كان الحال مختلفاا عند المصريين قديماا خالل الفترة  1991لها الرجال)البغدادي،
يكة للرجل في كل شيء، والفراعنة هم أول من أشركوا المرأة في الحكم وكانوا متحضرين  مكانة وقيمة كبيرة ألنها رمزاا لألمومة والحنان وشر 

 ( 2010ويحترمون النساء ويعطونها حقها بالتساوي مع الرجل )متي،

أن الثقافة السائدة في المجتمع العربي ًل تشجع المرأة على قيم العمل والعلم والطموح وتحسين المكانة اًلجتماعية والتطور  
تالم المناصب العليا وتحسين الوضع اًلقتصادي لها بقدر ما ترسخ القيم التقليدية الموروثة لها، وذلك لضبط التغيير والمحافظة  واس

على استقرار النظام اًلجتماعي الراهن المبني على النمط السائد لدور كل من الرجل والمرأة وعليه يتم تقسيم السلطة والثروة والمكانة 
 ( 1998ل منهما. )شرابي،  اًلجتماعية لك

وبناءا على ما سبق يفيد تدني نسبة حصول المرأة اًلردنية على بعض الحقوق اًلجتماعية واًلقتصادية والساسية والقانونية 
بشكل مساو مع الرجال حقيقة ًل يمكن اخفاؤها، على الرغم من تبني األردن لالجراءات التي ساهمت في تفعيل دورها سواء كان في 

ل اًلقتصادي او اًلجتماعي او حتى السياسي إًل ان هنالك فجوة بين الثقافة المجتمعية السائدة واجراءات تمكين المرأة، لذلك المجا
 جاءت هذه الدراسة للبحث في دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقها.

  :مشكلة الدراسة

تكمن مشـــــكلة الدراســـــة في ســـــعيها إلى معرفة وتحليل العوامل المؤدية إلى تدني مشـــــاركة المرأة اًلردنية في المجاًلت اًلجتماعية       
أن اًلناث أقل نشـاطاا في ومن خالل العودة لدائرة اًلحصـاءات العامة على الصـعيد اًلقتصـادي تبين واًلقتصـادية والسـاسـية والقانونية،  

% بالمقابل لدى الذكور في 14.2ســـــنة فأكثر   15من الذكور فمعدل النشـــــات اًلقتصـــــادي لالناث الالتي اعمارهن  المجال اًلقتصـــــادي
، أمـا ( وهو األعلى32.8( بينمـا بل  معـدل البطـالـة ل)نـاث)22.6للـذكور)  أمـا عن معـدًلت البطـالـة فبل   %  53.6نفس الفئـة العمريـة  

%  15.4نسـبة   2020لمرأة خالل سـنة  افي مجلس النواب فسـجلت مشـاركة ل مشـاركتها  على صـعيد المشـاركة السـياسـية على سـبيل المثا
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، فالمرأة ما زالت تخضــع لثقافة المجتمع التي همشــت دورها (2022)دائرة اًلحصــاءات العامة،    %84.6مقارنة بمشــاركة الرجل بنســبة  
تفعيل دورها ســــــــواء كان في المجال اًلقتصــــــــادي او وانتقصــــــــت من مكانتها على الرغم من تبني األردن لالجراءات التي ســــــــاهمت في  

اًلجتماعي او حتى السـياسـي إًل ان هنالك فجوة بيان الثقافة المجتمعية السـائدة واجراءات تمكين المرأة، لذلك جاءت هذه الدراسـة للبحث 
 ا.في دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقه

 :تساؤالت الدراسة

 :تأتي هذه الدراسة لتجيب عن التساؤالت اآلتية

ما دور الثقافة الســـــــــائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة ســـــــــياســـــــــيُا وانعكاس ذلك على حقوقها من وجهة نظر  .1
 في األردن؟أعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة 

ــاـئدة في المجتمع األردني في الحـد من تمكين المرأة اجتمـاعـياا وان .2 عكـاس ذـلك على حقوقهـا من وجهـة نظر ـما دور الثـقاـفة الســــــــــــ
 في األردن؟أعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة 

ــادياا وانعكاس ذلك على حقوقها من وجهة نظر  .3 ــائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اقتصـــــــ ما دور الثقافة الســـــــ
 في األردن؟شؤون المرأة أعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى ب

 أهداف البحث

  تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى

من وجهة  التعرف على دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة سياسيُا وانعكاس ذلك على حقوقها  .1
 . في األردن أعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة نظر 

من  التعرف على دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعياا وانعكاس ذلك على حقوقها  .2
 . في األردنأعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة وجهة نظر 

من  لتعرف على دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اقتصادياا وانعكاس ذلك على حقوقها ا .3
 . في األردنأعضاء الهيئة اًلدارية في الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة وجهة نظر 

 :أهمية البحث

 :أهمية نظرية

واســتكماًلا للدراســات الســابقة، فالمرأة هي نصــف المجتمع وقضــيتها قضــية عالمية، فتكثيف تأتي أهمية الدراســة من أهمية الموضــوع   .1
 الدراسات التي تهتم بها وبكافة جوانبها قد يرفع من شأنها ويجعل منها سبباا لنهضة المجتمع.

ــعي إلى معرفة وتحليل العوامل المؤدية إلى   .2 ــول المرأة اًلردنية على بعضالســــ ــبة حصــــ اًلجتماعية واًلقتصــــــادية  الحقوق    تدني نســــ
 وفقاا لمتغيرات الدراسة. والساسية والقانونية بشكل مساو مع الرجال
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 معرفة دور الثقافة السائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة  وانعكاس ذلك على حقوقها.تبرز أهمية الدراسة في  .3

 أهمية تطبيقية:

يســــــــــــتفيد منها  الباحثون و علمية  ا  إلى المكتبتين األردنية و العربية دراســــــــــــةيتوقع إن تضــــــــــــيف الدراســــــــــــة الحالية و نتائجه .1
 المخططون و اًلجتماعيون و طلبة الدراسات العليا.

تسـعى الدراسـة إلى توفير احصـائيات علمية حول دور الثقافة السـائدة في المجتمع اًلردني في الحد من تمكين المرأة وانعكاس  .2
 ذلك على حقوقها.

 في المجتمع اًلردني.السياسي  صناع القرارو  المرأة بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني  هذه الدراسة تفيد يتوقع إن .3

 حدود الدراسة

 الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على الجمعيات المعنية بشؤوون المرأة في اًلردن. .1

 المرأة.الحدود البشرية: اقتصرت على أعضاء الجمعيات المعنية بشؤوون  .2

 م.30/6/2022-15/6/2022الحدود الزمانية: في الفترة من  .3

 :المفاهيم اإلجرائية

هي القيم والنظم المادية واًلجتماعية ألي جماعة من الناس، فتشـمل قيمهم ونظمهم السـياسـية واًلقتصـادية واًلجتماعية والدينية  الثقافة:  
هم والكيفية التي يمارسـون بها أوجه أنشـطتهم المختلفة وهي تنقل من جيل إلى جيل والفكرية كما تشـمل عاداتهم واتجاهاتهم وددابهم وفنون

 ( 2007ومن جماعة إلى جماعة عن طريق الرموز)اللغة(. )دباس،

ــائدة بين األفراد والجماعات في المجتمع األردني وما الثقافة اجرائيا  وتعرف   ــة بأنها المنظومة التفاعلية السـ ــوع الدراسـ  فيما يختص بموضـ
ــة   ــطة اللغة، وفي الدراســـ ــهم بواســـ ــطة المختلفة وتفاعلهم مع بعضـــ ــتهم لالنشـــ ــمنه من عادات واتجاهات وقيم وأعراف وكيفية ممارســـ تتضـــ
الحــاليــة تقــاس الثقــافـة في المجتمع األردني والتي تحــد من تمكين المرأة بثالثـة مؤشــــــــــــــرات هي العــادات والتقــاليــد، األعراف اًلجتمــاعيــة 

 والدين.

بأنه: توســيع قدرات وامكانيات اًلفراد في المشــاركة والتأثير والتحكم والتعامل مع المؤســســات   2003ا عرفه البنك الدولي،  كمالتمكين:   
 التي تتحكم في حياتهم إضافة إلى امكانية محاسبة هذه المؤسسات.ويشير مصطلح التمكين في الدراسة الحالية إلى تمكين المرأة .

د المرأة على التطور والمشــــــــــاركة وينمي من قدرتها ووعيها بكافة حقوقها وتحقيق ذاتها، وفي الدراســـــــــة  هو كل ما يســــــــــاعتمكين المرأة:  
 الحالية يقاس تمكين المرأة بثالثة مؤشرات هي التمكين اًلجتماعي والسياسي واًلقتصادي.
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ــة لها للوصـــــول إلى اًلســـــواق وكســـــب وهو اعطاء المرأة فرص عمل مكافئة للفرص المقدمة للرجل  التمكين االقتصااااد :   واتاحة الفرصـــ
 المال والتحكم بمواردها المادية والمشـاركة في صـنع القرارات اًلقتصـادية وتعزيز قدرتها على اًلسـتقاللية المادية وحصـولها على التدريب

 (2013المهني والمعرفة ووسائل اًلتصال لتعزيز مكانتها اًلقتصادية.)نجم،

قدرة األفراد على التحكم بحياتهم ووضـــــع جدول أعمالهم الخاص و اكتســـــاب المهارات والخبرة لحل مشـــــاكلهم مما  :  التمكين االجتماعي
 (.2008)المهدي،همتاذيزيد من ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على اًلعتماد على 

ــ  التمكين الساااياساااي: ــياســ ــاركة الســ ية بصــــورة فاعلة في كافة نشــــاطات  قدرة المرأة وامكانيتها ألن تكون عنصــــراا فاعالا في التغيير والمشــ
 المنظمات الســياســية والشــعبية األخرى والنقابات المهنية ومكاتبها اإلدارية وقدرة المرأة على الوصــول إلى مواقع صــنع القرار واتخاذه في

 (.2014المجتمع والبرلمان ) الدراغمة، 

 اإلطار النظر  والدراسات السابقة

 اإلطار النظر  

ات تعود في جذورها إلى أزل التاريخ ذلك الذي يعكس حقيقة مفادها ثقافة ســــــــــــــائدة من عادات وتقاليد، تراث تواجه المرأة تحدي
وقيم وأعراف هي موروثاا ما زال حياا، وهذه التحديات تجعل منها منبرُا يسـتوقف كل باحٍث في شـؤون المرأة وتمكينها، ويركز هذا الفصـل  

 ثقافة الســــــــــــــائدة في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقهاعلى األدب النظري الذي ســــــــــــــيتناول دور ال
 والنظريات اًلجتماعية المفسرة كما سيركز على الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

 الثقافة:  

 جمع ثقافة: ثقافات.

 يعود جذر كلمة ثقافة إلى: ث ق ف.

ــرعة التعلم. ويقال قديماا: غالم ثقف؛ أي: ذو تعّرف الثقافة في اللغة   ــبط العلم، وســــــ بعده معاٍن، منها: الفطنة، والذكاء، والتهذيب، وضــــــ
ــوية اعوجاج  ــتخدم لتســــ ــم دله الثّقافة التي كانت تســــ ــتخدم للدًللة على اســــ ا كانت تســــ ــا فطنة، ثابت المعرفة في ما يحتاج إليه، وهي أيضــــ

 (.2004الرماح والسيوف قديماا )ابن منظور, 

ــادية واًلجتماعية  ــية واًلقتصــ ــياســ تعني الثقافة بأنها القيم والنظم المادية واًلجتماعية ألي جماعة من الناس، فتشــــمل قيمهم ونظمهم الســ
ــطتهم المختلفة وهي تنقل من جيل ــون بها أوجه أنشـ ــمل عاداتهم واتجاهاتهم وددابهم وفنونهم والكيفية التي يمارسـ  والدينية والفكرية كما تشـ

 ( 2007إلى جيل ومن جماعة إلى جماعة عن طريق الرموز)اللغة(.)دباس،

، كما أنها الحصـــيلة المتراكمة من العادات والتقاليد والقيم واألعراف واألخالق والدين والقوانين لمجموعة من الناس، كما تشـــمل توجهاتهم
 أفكارهم وتراثهم الموروث من جيل إلى جيل.
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( بأنها : العلوم والمعارف والفنون التي تتطلب الحذق فيها, كما 2016ت في )معجم المعاني الجامع،وت عّرف الثقافة حسااااااب ما ورد
 أّن الثقافة في معجم المعاني وردت بعدة أشكال، وهي: 

 الثقافة العامة: وهي ُمجمل العلوم والفنون واآلداب في إطارها العام. .1

 معارف وعلوم وفنون وعادات وتقاليد؛ أي: كل ما هو مرتبط بحضارتها .الثقافة الوطنية: ما يمّيزها عن غيرها من  .2

ــكال التنظيمية  .3 ــعبي وتصـــــــف بامتثالها للتقاليد واألشـــــ ــعب والمجتمع الشـــــ ــعبية: هي الثقافة التي تمّيز الشـــــ الثقافة الشـــــ
 األساسية .

 م أو التمّدن في المجتمع .الثقافة المهنية: هي الثقافة التي ُيلّم بها الذين هم على درجة عالية من التعلي  .4

أن الثقافة هي األنمات السـلوكية والقيم التي تميز جماعة عن الجماعة األخرى وهي مجموعة من السـمات والخصـائص المادية والروحية  
 والفكرية التي تميز بها فئة معينة وبذلك تعكس ثقافة تلك الفئة.

الذي يتضـــــــــــــمن المعارف والعقائد والفنون واألخالق والقوانين والعادات وأي  الثقافة بأنها"  ذلك المركب Taylor(  (1985 كما عرف 
 قدرات وخصال يكتسبها اًلنسان نتيجة لوجوده كعضو في المجتمع".

وجاء مصــــــطلح الثقافة لدى "كوينســــــي رايت" بأنها " النمو التراكمي للتقنيات والعادات والمعتقدات لشــــــعب من الشــــــعوب يعيش في حالة  
 (2007ستمر بين أفراده وينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشيء عن طريق اآلباء عبر العمليات التربوية")الدباس، اًلتصال الم

 الثقافة السائدة في المجتمع األردني:

وكان هذا    عرفت غالبية المجتمعات العربية نوعين من التنظيم اًلجتماعي، النوع األول المجتمع الجمعي وتنظيمه األســـــــاســـــــي العشـــــــيرة
 التنظيم معروف في الجزيرة العربية واألطراف، والنوع الثاني المجتمع الفردي وتنظيمه الدولة.

عند النظر في منطقة شـرق األردن كانت العشـيرة هي الوحدة السـياسـية اًلجتماعية األقوى، ممارسـة عاداتها وتقاليدها ومحتفظة بكيانها   
ت تشكل دولة لها حدودها الجغرافية وزعامتها السياسية ونظامها القضائي، ومع قيام إمارة شرق السياسي واًلقتصادي واًلجتماعي، وكان

ته األردن وبقيادة األمير عبدهللا األول بدأت إدارة الدولة بالتأســـيس إلنشـــاء دولة معاصـــرة جامعة بذلك متطلبات الواقع العشـــائري وإمكانيا
وبناء مؤســـــــســـــــات الدولة الحديثة، تعاملت الدولة الناشـــــــئة مع الواقع ولم تعمل على تغييره بل لدعم الدولة الوليدة بإعادة تنظيم المجتمع 

ــائري  ــة العرف العشـ ــسـ ــائري )القانون العرفي( ومؤسـ ــلة من القوانين المنظمة للقانون العشـ ــلسـ ــدار سـ ــرعية القانونية عليه بإصـ ــافت الشـ أضـ
ــنة  ــائر ســــ ــدر قانون محاكم العشــــ ــاة، وصــــ ــائرية والدولة ) الحكام   1936بتنظيم المحاكم والقضــــ وبهذا نظمت العالقة بين المحاكم العشــــ

اإلداريون واألمن العام( وعززت شــرطة البادية المكونة من أبناء العشــائر البدوية وشــجعت أيضــاا على انخرات ابناء العشــائر بالدولة من 
لمتنقـلة لتشــــــــــــــجيع ابـناء الـبادـية الرحـيل للتعلم، وتم بـناء  خالل الوظيـفة العســــــــــــــكرـية، وفيمـا بعـد الوظيـفة الحكومـية، كمـا ادخـلت المـدارس ا

 (2014مدارس ومراكز صحية مجانية ومساكن مجانية في القرى المنشأة حديثاا للتشجيع على اًلنخرات في الحياة الحضرية.)التل، 
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لتدخل    1921ارة األردنية عام  الثقافة الســــــائدة في المجتمع األردني هي مزيج من الثقافات العربية المتداخلة منذ تأســــــيس اًلم 
ــامي مع اللبناني مع اًلردني مع  ــم الشــــ ــوي يضــــ ــاء عروبي نهضــــ مرحلة جديدة هي مرحلة الدولة األردنية الحديثة والتي وجدت في فضــــ

سـكنوا الحجازي مع العراقي، كما شـهد األردن هجرات قادمة نتيجة للحروب ومنها الشـركس والشـيشـان واألرمن، الذين قدموا إلى األردن و 
في مناطق مختلفة فيها ليتشــــــــكل مزيج من الثقافات المختلفة المندمجة في المجتمع األردني والتي أصــــــــبحت جزءا من مكونات النســــــــيج 

 (2012الوطني األردني .)العدوان، 

ببناء الشخصية أسهمت الشعوب التي هاجرت وعاشت في األردن من العرب، الشركس، الشيشان، األرمن واألكراد في التأثير  
ّكلت الثقافة المجتمعية للدولة األردنية المعاصــــــــرة، حيث   األردنية المعاصــــــــرة وتكوين مزيج من الثقافات المختلفة والمتناغمة، وبذلك شــــــــُ

ــات ــيما أن المجتمع األردني مكون من مجتمع البادية والريد والمدينة باختالف لهجاتهم وممارسـ ــبة ًلسـ هم  تميزت بأنها ثقافة متنوعة خصـ
 (.2012اًلجتماعية المختلفة )راشد، 

 المرأة في المجتمع األردني:

 (:1999تشكلت مكانة المرأة في المجتمع األردني على أساس مرتكزين أساسيين كما ذكرها )التل،  

اإلبل والماشـية   أن المرأة تشـكل قوة األنتاج المادي الالزم ًلسـتمرارية العشـيرة، فالمرأة في ذلك الوقت كانت هي التي تقوم برعي .1
وإنتاج المواد الغذائية والحفاظ عليها، كما كانت تقوم باًلشــــغال اليدوية من نســــج للصــــوف وغيرها وجمع الماء والوقود والطبخ  

 ورعاية األطفال.

 أن المرأة هي المسؤولة عن نقاء النسب، والحفاظ على رابطة الدم التي تقوم عليها بنية العشيرة. .2

متعـت المرأة بـقدر من الحرـية والمكـاـنة واًلحترام والتـقدير، وكمـا نظر اليهن ـبالكثير من الخوف وعـدم الثـقة، كمـا أن  في هـذين المرتكزين ت
النســــاء األكثر احتراماا والذي يصــــل احترامها حد التقديس هّن األمهات من تجاوزن ســــن الشــــباب، ومن العادات الشــــائعة والمنتشــــره في 

ــ ــيرة مرافقة عقائل الســ ــاركات مجتمع العشــ ــاء المشــ ــم النســ ــه وكان حينها يطلب باســ ــاركة في مجالســ ــائري والمشــ ــلح العشــ ادة جاهات الصــ
 بجاهات الصلح ومن غير المألوف أن يرد طلبهن وكان من يرفض طلب النساء يعتبر ساقطاا اجتماعياا.

نوع من اًلحترام وًل ان تشـــــــــاركه  وقد تتراجع مكانة المرأة عندما تصـــــــــبح المرأة زوجة فال يمكن لها أن تنادي زوجها باســـــــــمه ك 
ــاركون الطعام فتعتبر اخت له، كما أن الرجل ًل  ــأ عالقة اخّوة بين من يتشـــــ ــه تنشـــــ ــه الطعام في اعتقاد للبدو أنها عندما تجالســـــ وتجالســـــ

 (1995ينادي المرأة بأسمها انما بتعبيرات اخرى ومنها الحرمة.)عبيدات،
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لزواج ولكل من خالفها له عقوبات صاااااااارمة ومن أ رز هذه القواعد كما ذكرها )التل، كما نظم العرف العشاااااااائر  قجاااااااا ا الجنس وا
1999:) 

احترام العذرية والفحولة وربطهما بمفهومي الشرف والعار ، وكان للعذرية أهمية كبيرة وربطها بالعار الذي ينطبق على السلوك  .1
 الدم( والنفي والتبرؤ.الجنسي ومن يخرق محدداته قد تصل عقوبته للقتل )هدر 

ــاة خبراء  .2 ــوا لهذه الجرائم قضــ ــصــ ــديدة، كما خصــ ــع لها عقوبات شــ ــايا اًلعتداء على العرض ووضــ ــائري بقضــ اهتم العرف العشــ
 معروفين بالحكمة والمعرفة.

 جبها.احترام حق الفتاة باختيار زوجها، هذه من العادات التي أعطاها العرف العشائري للفتاة فلها حق اًلرتبات برجل يع .3

من األعراف العشـائرية احترام تعدد الزوجات، وكثير ما قامت الزوجات بالخطبة ألزواجهن كمنفعة اقتصـادية للعشـيرة وحاجتها  .4
 لليد العاملة في الرعي والزراعة، ولالنجاب أيضاا فكثرة األوًلد تدل على العزوة.

رج حدود األســرة ونادرُا ما ُيســمع لهن ذكر عبر المصــادر التاريخية قبل تشــكل الدولة األردنية ًل يوجد حديثاا حول أدوار النســاء خا 
ــع في  ــادر إلى التوسـ ــير بعض المصـ ــي حيث تشـ ــاء أكثر وقد يذكر في ســـجالت ملكية األراضـ ــكل الدولة بدأ يظهر ذكر النسـ أما بعد تشـ

ــبة اربد، ومع تطور انمات اًلنتاج وظهور مهن جديدة انعكس ذ ــاء للعقارات في قصـــ ــاء حيث احترف ملكية النســـ ــاع النســـ لك على أوضـــ
بعضــــهن مهنة الخياطة، ثم بعد ذلك بدأ ذكر النســــاء يظهر أكثر في الصــــحف األردنية، وتم تناول قضــــايا حق النســــاء في التعليم وفي 

ظهور   (، كما ان نشــر التعليم وبخاصــة بين النســاء ســاعد على1999المشــاركة في اًلنتخابات وضــرورة المســاواة بين الجنســين) التل،  
أول أشــــكال الحراك النســــائي في مجاًلت العمل واألنشــــطة اًلجتماعية والمســــاهمة بالحياة العامة وهذا عزز عمليات التحديث في اطار 
ــتيوي،  ــائية األردنية )شـ ــوء الحركة النسـ ــس المادية والمعنوية لنشـ ــكلت األسـ ــاء وشـ ــوء على مكانة النسـ ــلطت الضـ المجتمع والدولة والتي سـ

2005.) 

 التمكين:مفهوم 

ــتمكن الرجل من   التمكين لغة: التقوية أو التعزيز، ووردت كلمة مّكن )مّكنه( بمعنى جعله قادراا على فعل شـــــــــيء معين، ويقال اســـــــ
 (2003الشيء صار أكثر قدرة عليه، أيضاا يقال متمكن من العلم أو من مهارة معينة بمعنى مثقفاا بالعلم أو بالمهن ) ابن منظور، 

( ـبأـنه : "توســــــــــــــيع ـقدرات وامـكانـيات اًلفراد في المشــــــــــــــارـكة والـتأثير والتحكم والتـعاـمل مع 2003عرـفه البـنك اـلدولي )والتمكين كـما  
 المؤسسات التي تحكم في حياتهم إضافة إلى امكانية محاسبة هذه المؤسسات.

ركة اًلجتماعية التي كانت تهدف ويعود جذور مفهوم التمكين إلى الســــــتينات من القرن العشــــــرين، وكان هذا المفهوم مصــــــاحباا للح
إلى تحصـيل الحقوق المدنية واًلجتماعية للمواطنين، ومنذ ذلك الوقت تم اسـتخدام هذا المفهوم في مجاًلت العمل اًلجتماعي والسـياسـي 

تحقيق العدالة  واًلقتصادي وفي التنمية أيضاا، وقد استخدم ليعبر عن سيطرة ومسؤولية الفرد عن حياته ووضعه والحصول على حقوقه و 
 (2011اًلجتماعية له. ) الجابي، 
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 أنواع التمكين:

 هنالك عدة أنواع لتمكين المرأة وفيما يلي تبيانا  لهذه األنواع:

ــة لها   التمكين االقتصاااد :  .1 ويتم هذا التمكين من خالل اعطاء المرأة فرص عمل مكافئة للفرص المقدمة للرجل واتاحة الفرصـ
للوصــــول إلى اًلســــواق وكســــب المال والتحكم بمواردها المادية والمشــــاركة في صــــنع القرارات اًلقتصــــادية وتعزيز قدرتها على  

 (2013ة ووسائل اًلتصال لتعزيز مكانتها اًلقتصادية.)نجم، اًلستقاللية المادية وحصولها على التدريب المهني والمعرف
بأنه الزيادة التي يمكن تحقيقها على عناصــــــــر القوة التي تمتلكها المرأة وعلى   يعرف التمكين اًلجتماعيالتمكين االجتماعي:    .2

المشــــاركة الحثيثة والمســــتمرة  المجتمع، وذلك عن طريق  أدوارها اًلجتماعية المختلفة، والتي تتمتع بها ضــــمن اطار عائلتها أو
في البرامج التـدريبيـة المطروحـة، ممـا قـد يكســــــــــــــبهـا المهـارات والقـدرات من خالل معرفتهـا وقـدرتهـا التي تتعلق بـاتخـاذ القرارات 
ــافة لمدى  ــرتها والتي قد ترتبط بادوار ومهام تعكس تلك المكانة، باًلضـ ــرية، وكذلك مدى المكانة التي تتمتع بها داخل أسـ األسـ

ن من ضـمن المشـاريع و مشـاركتها بأدوارها المجتمعية وذلك عن طريق العمل، وبشـكل تطوعي، دون أي مقابل مادي، والتي تك
  (.2004والبرامج التنموية التي تخدم المجتمع المحلي الذي تعيش فيه) الكرام،

طريق توسيع نطاق الفرص والخيارات والمتمثل في المشاركة الفعالة للمرأة في دوائر صنع القرار عن  التمكين السياسي: .3
كما يمكن القول بأن تمكين المرأة سياسياا يعني قدرة المرأة وامكانيتها ألن تكون  ، (2007والبدائل المتاحة لها ) عبد الستار، 

والنقابات عنصراا فاعالا في التغيير والمشاركة السياسية بصورة فاعلة في كافة نشاطات المنظمات السياسية والشعبية األخرى 
المهنية ومكاتبها اإلدارية وقدرة المرأة على الوصول إلى مواقع صنع القرار واتخاذه في المجتمع والبرلمان ) الدراغمة،  

2014 .) 

 النظريات المفسرة

 النظريات الصراعية:

ــترك نظريات           ــم، و تشـ ــراعية في علم الجريمة في أعقاب نظرية الوصـ ــية واحدة  ظهرت النظريات الصـ ــاسـ ــية أسـ ــراع في فرضـ الصـ
ــراع وليس باًلجماع. ومن أهم منظري هذه النظرية العالم كارل ماركس ، حيث يرى ماركس أن   ــف أكثر بالصـ وهي أن المجتمعات تتصـ

عا في اواة تخلق صـرا سـالصـراع في المجتمع سـببه ندرة المصـادر و عدم المسـاواة التاريخية في توزيع المصـادر و خاصـة القوة، وعدم الم
ــاديتين في  ــراع بين طبقتين اقتصـــ ــناعي تطور الصـــ ــر الصـــ ــالح بين أولئك الذين لديهم والذين ليس لديهم القوة، و عند بزوص العصـــ المصـــ

ة(  رو ( )طبقة غير العاملين المالكين للثPourgeoisic( )الطبقة العاملة( و البرجوازية المســــــــــــيطرة )Proletariatالمجتمع، البروليتاريا )
(، و يجدر القول أن ماركس لم يكن عالم اجتماع أو عالم جريمة بل كان مفكرا اقتصــاديا  2013، الخطار، الحســن، الخريشــة،  )البداينة

ــانية  ــحا أهمية نمط اًلنتاج و عالقاته باًلفعال اًلنســــــ ــيرا للتغير اًلجتماعي قائم على المادية التاريخية موضــــــ ــع تفســــــ واجتماعيا و وضــــــ
 (2012)الوريكات، 
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 :الصراعية عند باريتو النظرية

 -  1848يوليو   15)ولد في باريس   Vilfredo Federico Damaso Paretoباريتو   فلفريدو فريدومن رواد هذه النظرية            
في علم    20-80( هو عاِلٌم اقتصــــــــادي و إجتماعي شــــــــهير وصــــــــاحب مبدأ باريتو المعروف بقاعدة 1923أغســــــــطس عام   19جنيف 

صاحب النظريتين اًلقتصاديتين أمثلية باريتو و أفضلية باريتو وله مدرج إحصائي عرف بإسم مخطط باريتو، وكذلك اإلدارة, وهو أيضا  
 (.2014) محمد،   توزيع باريتو اإلحتمالي وهو صاحب المقولة الشهيرة التاريخ هو مقبرة من الطبقات األرستقراطية

يعتقد باريتو في  ،العقل والمجتمع" الذي يقع في جزئين وكتاب" علم اًلجتماع الســــياســــي"ظهرت نظريته الصــــراعية في كتابه"           
هما طبقة النخبة  ،ذلك انه يعتقد بان المجتمع يقســـــــم الى طبقتين اجتماعيتين  ،نظريته الصـــــــراعية بأن الصـــــــراع يكون بين النخبة والعوام

ة الحاكمة والنخبة غير الحاكمة  فالنخبة الحاكمة هي التي تتكون من افراد  وطبقة العوام وقد صـنف باريتو النخبة الى صـنفين هما النخب
يحتلون مواقع الحكم والمســـــــؤولية كالوزراء والمدراء العامين وقادة الجيش ورؤســـــــاء الجامعات والمؤســـــــســـــــات الكبيرة والمصـــــــانع والمزارع  

ــير الحكم  ،والمصـــــارف ــية ومن خالل   وهؤًلء األفراد يؤثرون بطريقة أو أخرى على عملية ســـ ــياســـ ــيرة الدولة من خالل مواقعهم الســـ ومســـ
أما النخبة غير الحاكمة فتتكون من أفراد ًل يحتلون مواقع وأعمال  ،  القرارات اًلدارية ذات المضـمون السـياسـي التي يتخذونها في دوائرهم

المجتمع اًلســــــــــــــتغنــــاء عن خــــدمــــات أعضـــــــــــــــــائهــــا مهمــــا تكن الظروفو   هحســـــــــــــــــاســـــــــــــــــه وبــــارزه ومهمــــ   الطبيــــب  مثــــل  ًل يســــــــــــــتطيع 
أما طبقة العوام فتتكون من عامة الناس الذين ًل يحتلون مواقع اتخاذ القرار والمســؤولية ,أي أن أعمالهم والمهندس والمحامي واًلســتاذ،   

ة أن أفراد طبقة العوام يشــــــــغلون األعمال الكتابي،  ًلتؤثر في أعمال ومصــــــــير ومســــــــتقبل اآلخرين كأعمال النخبة الحاكمة وغير الحاكمة
  (.2010.)عثمان وساري،والروتينية واليدوية واألعمال الحرة التي ًل تحتاج الى خبرة أو موهبة أو دراسة طويلة

الصـــــراع الى رغبة النخبة باحتالل مواقعها القيادية والحفاظ عليها   ويعوديخبرنا باريتو بأن الصـــــراع يكون بين النخبة والعوام              
ــؤولية  ألطول فترة زمنية ممكنة ــاركتها في القوة والمســــ ــيطرةبينما تريد طبقة العوام    ،وعدم اتاحتها المجال للعوام بمشــــ على زمام القوة    الســــ

أن    ، كمااذاا المنافســــــــة الشــــــــديدة بين النخبة والعوام ترجع الى رغبة كال الطبقتين باحتالل مراكز القوة والمســــــــؤولية  ،والحكم في المجتمع
ــراع بين النخبة و  ــقوت بعض النخب الى طبقة عمليه الصــــــــ ــول الى مواقع النخبة وســــــــ العوام تتمخض عن نجاح بعض العوام من الوصــــــــ

ود في وجوهرهـا وج  وهـذه الظـاهرة يطلق عليهـا بـاريتو بظـاهرة دورة النخبـة التي يعبر عنهـا بنظريتـه المعروفـة بنظريـة دورة النخبـة ،العوام
وتعتبر تلك القرارات قرارات ســــــــياســــــــية حتى وإن   ،المجتمعالعامة في  الجوانبفي   لمهمةكل مجتمع فئة قليلة تتولى إصــــــــدار القرارات ا

وهي النظرية التي توضــــــح ســــــقوت النخب الي طبقة العوام وارتفاع بعض العوام الى طبقة ،  يةكانت النخبة التي أصــــــدرتها غير ســــــياســــــ
 (2014) محمد، النخبة

التغير اًلجتماعي ، وفي كل مجتمع هنالك من هو قوي ومســــتغل ومن هو هذا الصــــراع هو الحدث اًلســــاســــي الذي يؤدي الى          
ضــــعيف وُمســــتغل  هذه الثنائية دائماا موجودة، حيث ان القوي يســــعى دائما للســــيطرة وامتالك الســــلطة والحفاظ على مكانته وقوته ، أما 

 .الضعيف يسعى باستمرار إلى محاولة التغيير على امل ان يحسن وضعه اًلجتماعي

، يمكن  دور الثقافة السائدة في المجتمع في الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقهاباستخدام هذه النظرية في تفسير            
ة  القول بأن الرجال اعتادوا على أنهم السـادة الذين يتعلمون ويعملون ويتولون المناصـب العليا والقيادية ، ويشـاركون في األنشـطة السـياسـي 

النســـــاء تابعات بالمنزل يخدمن اًلســـــرة والرجل ومحرومات من تولى المناصـــــب القيادية والمشـــــاركة الســـــياســـــية. ونتيجة للتغييرات    ، أما
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في جميع المجاًلت،  الكبيرة التي حدثت في الفترة األخيرة ، أصــبح لدى النســاء وعى بمصــلحتهن وأصــبحن أكثر إصــرارا على تمكينهن  
 .صراعاا  ى ذلكمما يترتب عل وامتالك السلطة واتخاذ القراروار بين اًلزواج من أجل السيطرة فإن الصراع في تبادل اًلد

 النظرية البنائية الوظيفية:  

(,  2009-1908ظهرت النظريـة البنـائيـة الوظيفيـة في أعقـاب ظهور كـل من البنـائيـة اًلجتمـاعيـة على أيـدي كـل من: كالودس ليفي )
(، علماا أّن ظهورها كان رّد فعل للتراجع والضــعف واإلخفاق الذي انتهت 2003-1944يرتون )(، وروبرت م1917-1858ودوركايم )

ا لألجزاء  ر المجتمع والظــاهرة اًلجتمــاعيــة وفقــا بــه كــل من البنــائيــة والوظيفيــة لكون كــل منهمــا أحــاديــة الجــانــب، ذلــك أن البنــائيــة تفســــــــــــــّ
ــة عن وجودهـا، في والمكّوـنات والعوامـل المفردة التي يتكون منهـا البنـاء ا ا عن وظـائف هـذه األجزاء والنتـائج المتمخضــــــــــــ ًلجتمـاعي بعيـدا

ا عن بنائها واألجزاء التي تتكوّ  ر الظاهرة اًلجتماعية تفســـــــيراا يأخذ باًلعتبار نتائج وجودها وفعالياتها بعيدا ن منها  حين أّن الوظيفية ُتفســـــــّ
ة، والتي تتمحور حول فكرة تكامل األجزاء المختلفة للتنســــــيق اًلجتماعي. والنســــــق هو الجزئية األســــــاســــــية التي ترتكز عليها هذه النظري

 (.2015)الحسن، 

و تنظر النظرية البنائية الوظيفية الى المجتمع كحقيقة موضــوعية له وجوده بذاته، ويمكن دراســته من خالل مكوناته و العالقات القائمة 
الوظيفة التي يؤديها الجزء، ومن   مؤشــــرات دالة، وتدرس كل شــــيء من خاللالمباشــــرة، أو من خالل   ةبينها، وذلك عن طريق المالحظ

أن   و،  خالل عالقته باًلجزاء األخرى، وتنظر للمجتمع كوحدة واحدة مكونة من جماعات متعاونة متكاملة تجمعها قواعد ثقافية مشــــتركة
ظام ومصــــــادرهما، وتنظر إلى التغير على أنه حالة طارئة الحالة اًلســــــاســــــية للمجتمع هي حالة التوازن، وبالتالي تهتم باًلســــــتقرار و الن

 يواجهها المجتمع، ليعود بعدها الى حالة توازن جديدة، و بما أن المجتمع يســـتقل في وجوده عن اًلفراد،فإن الفرد منفعل، يتأثر بالبني و
 .(2015لحسن،االنظم اًلجتماعية، و مقيد بما يحيط به من ظروف، فهو ليس حرا في اختياره وأفعاله )

ــقا اجتماعيا مترابطا ترابطا داخليا   ــهم تالكوت بارســـــونز الى المجتمع باعتباره نســـ و ينظر أصـــــحاب اًلتجاه البنائي الوظيفي و على رأســـ
ينجز ـكل جزء من أجزاءه أو مكون من مكوـناـته وظيـفة محـدد، بحـيث أن ـكل خـلل أو تغير في وظيـفة احـدى مكوـناـته ينتج عـنه تغير في 

اء النســـــق. و قد جاءت البنائية الوظيفية كرد فعل عن اًلتجاه التجريبي في علم اًلتجاه الغربي خاصـــــة األمريكي، كما حاولت باقي أجز 
 (2010طروحاتها وأفكارها مناهضة الماركسية و عملت على عزل المجتمع عن سياقه التاريخي )حميدشة، اب

ــادر  وُتعـّد البـنائـية الوظيفـية من أبرز النظرـيات    التي حـاوـلت تفســــــــــــــير الحركـات اًلجتمـاعـية والمجتمعـية، وكشـــــــــــــــفت المصــــــــــــ
الموضــــــــــوعية للتغيير داخل نســــــــــق الظواهر اًلجتماعية، وتناولت البنائية الوظيفية مفهوم القيم، فترى أّن النســــــــــق اًلجتماعي ســــــــــيواجه  

ــير التغييرات في الجوانب البيئية المحيط ــتطيع القيم القائمة تفســـ ة، األمر الذي يتطلب احتياج البيئة المحيطة إلى  صـــــعوبات حين ًل تســـ
 (.2013قيم جديدة تكون لديها القدرة التفسيرية  العملية.)روًلند، 

إذن أن المجتمع عند البنائية الوظيفية هو نســــــــــــــق من األفعال والُبنى المحددة والمنظمة، كما أنه يتكون من متغيرات وأجزاء   
ــس بناء المجتمع، فالتوازن  متكاملة ومترابطة فيما بينها، وفي   حال حدوث أي انحراف أو خلل في أي جزء أو متغير هذا الخلل يهدد أسـ

في البنائية الوظيفية واقع وهدف يســــــعى المجتمع إلى تحقيقه لضــــــمان اســــــتمراريته وبقائه وتعزيز قدرته على أداء وظائفه، لذلك تســــــعى 
ــا لجميع أف ــياا، بحيث انه في النظرية البنائية الوظيفية إلى تحقيق الرضــ ــياســ ــادياا وســ راد المجتمع ذكوراا أم اناثاا وتمكينهن اجتماعياا واقتصــ

حال كان هنالك اهتمام وتمكين لطرف واحد دون اآلخر ذلك ســيؤدي إلى عدم توازن في المجتمع ودماراا لمكوناته، في حين ان مســاعدة 
 تكامل بين مكونات المجتمع ووظائفه األساسية.المرأة وتمكينها كما هو حال الرجل سيساعد على إحداث توازن و 
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ــائدة في المجتمع األردني   ــير دور الثقافة السـ ــبق، فإنه من المؤكد أّن اًلتجاه البنائي أو الوظيفي يرتبط بتفسـ وبناءا على ما سـ
لعضــــــــوي الحي يتكون من أجزاء في الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقها، من منطلق أّن العلم البيولوجي يعتقد أّن الكائن ا

ــتثمر علم اًلجتماع فكرة البناء  ــاعد على بقاء وديمومة الكائن الحي، واســـــ وتراكيب بنائية، وهذه األجزاء لها وظائفها، وهذه الوظائف تســـــ
ــق الفرعي له بناء يتحلل إلى عنا ــة أو النسـ ــسـ ــات والمنظمات، فالمؤسـ ــسـ ــته للمجتمعات والجماعات والمؤسـ صـــر بنائية والوظيفة في دراسـ

ا، ذلك أن التكامل يكون بين البنى والوظائف، كما تعتقد  يطلق عليها األدوار، ولكل دور وظيفة، وهذه الوظائف مكملة بعضــــــــها بعضــــــــا
 النظرية البنائية الوظيفية.

 النظريات الجندرية: 

ما ركزت على غياب دور  اســـــــــتندت هذه النظريات على النوع اًلجتماعي ) الجندر( كمتغير أســـــــــاســـــــــي في فهم الجريمة، ك 
النســــاء وســــيطرة فكرة المجتمع األبوي ) الذكوري( الذي يمكن الذكور عملياا من التفاعل اًلجتماعي الهام، فيهيمن الرجال على الحكومة 

الذكور  وصــنع القانون ويحددوا األدوار الجندرية، ويضــعوا نماذج الســلطة في المجتمع، ففكرة هذه النظريات باختصــار تتمحول حول أن  
 (.Daly & Chesney,lind,1988مهيمنين واًلناث تابعات، فالهدف من هذه النظريات هو انتاج منظور نسوي مميز في المجتمع ) 

وجاء في المنظور الجندري وظيفتين أســـاســـيتان األولى هي نقد الذكورية التقليدية والمناهج المتمركزة حول الذكورة في دراســـة  
قليـديـة لنظـام العـدالـة الجنـائيـة، والثـانيـة تطوير تفســــــــــــــيرات اًلنحراف المتعلقـة بـالنوع اًلجتمـاعي واعتبرات طبيعـة الجريمـة واًلجراءات الت

 (2013اًلجرام النسوي.) فرانك ومارلين، 

ــمات اجتماعية كانت    ــوء على صـــــراع المرأة في مختلف مراحل حياتها في مجتمع تجذرت فيه عدة ســـ كما أنها ســـــلطت الضـــ
زاوية للمناهج المتعددة، وهذه الســـــــــــــمات هي، األبوية أو الذكورية والتي تتلخص بفكرة أن اًلناث بحاجة للحماية من أجل  بمثابة حجر ال

 مصـلحتهن من قبل الرجال، وبذلك يبقى الرجل مسـتقل والمرأة تابعة له، واما السـمة الثانية هي الشـهامة وترتبط بالتصـورات التقليدية التي
لمرأة مثل أن يقوم مســـــــــرعاا ليفتح الباب لتدخل ســـــــــيدة ما، وأما الســـــــــمة الثالثة هي التمييز على أســـــــــاس الجنس.) يقوم بها الرجل تجاه ا
Curran, d.1983) 

ــوع المرأة  ــبق، فان خضـ ــيطرة و  و بناء على ما سـ ــباب ثقافية ومجتمعية دور في  لسـ ــبقا وذلك ألسـ أن يعيد المجتمع انتاج  حكم "األب" مسـ
ــات  ــبب تفاو هذه الممارســــ ــين في العالقات ليبقى بســــ ــاع المرأة الرجل ت القوة بين الجنســــ ــمن مناطق القوة و النفوذ مجتمعيا و إخضــــ ضــــ

لرغباته ضـمن أدوارها المتوقعة، كما تعتبر مسـألة القوة والصـراع في العالقات األسـرية وخروج المرأة للعمل والحصـول على مصـدر مالي 
على العالقة للتتحول لعالقة صــــــــراعية على تقســــــــيم العمل وتوزيع األدوار وبالتالي   و التمتع بذمة مالية مســــــــتقلة عامل رئيســــــــي ينعكس

 .التحول الى عالقة يحكمها رأي الرجل ونفوذه على الصعيد اًلجتماعي واًلقتصادي

 النظريات النسوية:

ــ         ــير  حالة الالمســـــ ــلة طويلة من النظريات التي تحاول تفســـــ ــلســـــ ــوية إلى ظهور ســـــ اواة اًلجتماعية بين الرجال  أدت الحركة النســـــ
ــاء ــع منصـــف في المجتمع  تتفق  ،والنسـ ــير   مع الرجل،  هذه النظريات على أن المرأة ًل تتمتع بوضـ ــاواة القائم على  وتحاول تفسـ عدم المسـ

  (.2005يدنز، غبإرجاعه إلى عمليات إجتماعية عميقة في المجتمع )اساس الجنس 
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 وهذا يعني أن النظرية النسوية تشمل عدة نظريات أهمها النظرية الليبرالية والنظرية الماركسية، وحاولت هذه النظريات التركيز على قيم 
الحرية، والمســـــــــاواة والعدالة واًلضـــــــــطهاد الطبقي، وجاء تفســـــــــير هذه النظريات إلى تفاوت األدوار والمكانة بين الرجل والمرأة، واختلفت 

 ات النسوية في تفسير اًلختالف بين الجنسين واضطهاد المرأة، ومن أهم هذه النظريات:النظري

 االتجاه الليبرالي النسو :

عدم المساواة  الليبرالية النسوية هي أول اتجاه نسوي في علم الجريمة حيث ركزت على التمييز العنصري بين الجنسين وانتقدت         
، وترى أن اًلختالـفات بينهمـا ليســــــــــــــت كبيرة وـتدعو (  Chapman,J.R,1980)  لوجـية بين الرجـل والمرأة الـقائمـة على اًلختالـفات البيو 

للتخلص من كافة أشــكال التمييز اًلجتماعي بين الرجل والمرأة، وخاصــة في مجالي التعليم والعمل، وتركز مباشــرة على الفروق الواقعية  
، كما ركزت على موضــــوع تحرر المرأة وكانت الفكرة العامة أن النســــاء تســــتحق األجرالتي تواجه المرأة في مســــألة العمل والمســــاواة في 

ــاوـية في نظـام العـداـلة الجـنائـية وـكان مفهوم اًلبوـية والشــــــــــــــهـاـمة أهم اًلعمـدة في التحليالت الليبرالـية وـقد تحـدت الليبرالـية    ،معـامـلة متســــــــــــ
مختلفة في المجتمع، حيث كان سائد في تلك الفترة ان اًلناث لديهن سلطة    النسوية اًلفتراضات السائدة بأن الذكور واًلناث لديهم أدوار

في العالم الخاص والذكور لديهم ســلطة في العالم العام وهذا ما رفضــه انصــار الليبرالية النســوية بما ان اًلناث قد اندمجن بســوق العمل 
 .(Daly,Chesney,1988ن) على نحو متكامل فهذ سبب ًلنتشار العدالة وتقليل التمييز بين الجنسي

الليبرالية النســـــوية كانت أقل نجاحاا في القضـــــاء على أشـــــكال التمييز األخرى غير المعلنة في مؤســـــســـــات العمل، فهناك ســـــقف         
 إن النسـوية الليبرالية دافعت عن حقوق المرأة من داخل النظام  ،يمنع المرأة من الحصـول على مناصـب أعلى في مؤسـسـات العمل عائق

 .ذاته، سعت إلى تغيير البنية القانونية للمجتمع مع الحرص على مؤسساته

 االتجاه النسو  الماركسي:

النســـــــوية الماركســـــــية:  أنطلقت النظرية النســـــــوية من رؤية وفلســـــــفة ماركس للوجود والحياة والصـــــــراع، والتي تركز على تفكيك          
ــيلة لتحرير المرأة، حيث   ــمالية كوســـــــــ ــة والتي عملت على عدم  الرأســـــــــ يعتبر ذلك التيار ان قمع المراة جاء نتيجة ظهور الملكية الخاصـــــــــ

المســـاواة األقتصـــادية، واألعتماد وخلق عالقات اجتماعية غير صـــحية وســـليمة بين الرجل والمرأة، بحيث انها من أهم اســـباب قهر المرأة 
ــياقات اًلجتماعية الحالية ــية أن ســــــبب اضــــــطهاد المرأة ًل يعود إلى اًلختالف  ترى  وفقا لذلك  ،وأضــــــطهادها في الســــ النســــــوية الماركســــ

ــادية( والتحول إلى النظام  البيولوجي بين الذكور واإلناث، بل بســــبب ظهور النظام األبوي)ســــيطرة الرجل على العملية اإلنتاجية واًلقتصــ
  2001تحرر إًل بالقضــــــاء على النظام الرأســــــمالي)الرأســــــمالي، أي أن أســــــاس اضــــــطهاد المرأة يقع في مؤســــــســــــة العائلة وان المرأة ًل ت

,Payne   .) 

ــها بقوة              ــارع للمفاهيم واإلفكار والتي تفرض نفســـ ــوء تصـــ ــتفادة من البرامج التمكينية، في ضـــ ــر لجوء المرأة ل)ســـ يمكن ان نفســـ
ليـه تهميش لـدورهـا ووجودهـا وولواقعهـا، الســــــــــــــيطرة والســــــــــــــلطـة، فمن جـانـب نجـد ان فرض النمط التقليـدي للحيـاة للمرأة، والـذي يترتـب ع

واضــعاف قدرتها، والزامها بضــرورة البقاء في المنزل لتؤدي دورها اًلجتماعي واإلنجابي في الرعاية ًلســرتها وزوجها فقط دون اعطاءها 
لق لها المشـــــــاكل اي من حقوقها البســـــــيطة كانســـــــانة، من تعليم، وحرية وكرامة، كل ذلك ســـــــيدفع بها للخروج عن ذلك الصـــــــراع الذي خ

ــتطيع اختراق معترك اًلنمات الحديثة، والتي   ــاء اللواتي يبحثن عن ذاتهن، ًلجتياز تلك المعيقات الســـلطوية لتسـ لتصـــف في طوابير النسـ
 .نادت بها جميع حركات النهوض بالمرأة واستعادة حقوقها المسلوبة
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 االتجاه النسو  االشتراكي:

ــتراكيين المثالي        ــيمون وروبرت أوين)  يرى بعض اًلشـ ــانت سـ ــر أمثال فورير وسـ ــع عشـ  Saint-Simon andين إبان القرن التاسـ
Fourier and Robert Owen بأن أفكارهم تتضمن تطبيقات مهمة خاصة بالمرأة فيما يخص السماح الواسع النطاق للبيئة الجنسية )

ــؤون ا ــؤولية وعبء الرعاية باألطفال والشــــــــ لمنزلية عبر تحويل معظم الوظائف األســــــــــرية إلى المجتمع التي تكون فيها متحررة من مســــــــ
المحلي، وـقد ـقال أبون ـبأن اـلدين هو اـلذي أخضــــــــــــــع المرأة للرجـل وذـلك عبر زواجهمـا مـنه وإذًلـله لهـا حـيث جعلهـا عـبدة للرجـل تخـدمـه 

ــعادته ورفاهيته)العمر،   ــطهاد المرأة نات2015وتهتم بمنزله وسـ ــتراكية أن اضـ ــوية اًلشـ ج عن التمييز الجنســـي ويمكن تحليله (. وترى النسـ
على النظام الرأســــــمالي    من خالل )التكاثر واإلنتاج، والجنســــــية، وتنشــــــئة الطفل( وبالتالي تســــــتطيع المرأة أن تتحرر من خالل القضــــــاء

 .(Abbott, 2000والنظام األبوي والمساواة بين الجنسين في ظل نظام اجتماعي اقتصادي خال من اًلستغالل واًلضطهاد)

 االتجاه النسو  الراد كالي:

، وترى اًلضــــــطهاد الجنســــــي هو األســــــاس وأن هذا اًلضــــــطهاد 1970  -  1960بدأت النظرية النســــــوية الراديكالية ما بين عام         
أن  مصدره الرجل وليس النظام اًلقتصادي، وأن النظام األبوي في المجتمع يدرب الرجال على اضطهاد النساء ويعاملهن بشكل دوني، و 

هناك بعض المؤسـسـات التي تعيد إنتاج النظام األبوي، ومنها العائلة والمؤسـسـات التعليمية والدينية، وهذا النظام يعمل على أن تتصـرف 
النســاء ضــمن األطر األنثوية المرســومة لها مثل الطاعة والخضــوع والضــعف ...الخ، وترى هذه النظرية أن تحرر المرأة يكون بمواجهة 

 (Jagger,1993.)ي النظام األبو 

يرى اصحاب هذه النظريات ان معاناة الرجل مع المرأة ما زالت اثارها موجودة لآلن في المجتمع العربي فالمرأة خاضعة لسلطة           
 الرجل وسيطرته ودائماا ما يسود احساس الرجل بضرورة تفوقه على المرأة.

 نظرية الدور:

القضــايا والفرضــيات والتي تنصــب على فهم الســلوك اإلنســاني في ضــوء تفاعل الفرد مع البيئة  تقوم نظرية الدور على العديد من       
ــد الخالق،   (. فنظرية الدور تفترض عدد من الفرضيات ومنها: سلوك ومشاعر الفرد تختلف في 1999والثقافة والشخصية )الذات( )عبـــــ

ترض أن ســــــــــلوك الفرد يتحدد بالنســــــــــبة للفرد الفاعل نفســــــــــه وبالنســــــــــبة المواقف اًلجتماعية باختالف الدور الذي يشــــــــــغله الفرد، كما تف
لألشخاص المحيطين بــه بناء على دوره. كما أنه يمكن تحديد وفهم دور فرد ما من خالل األفعال واألنشــطة والتصرفات التي يقوم بها. 

ــتجابة اآل ــورة مالئمة يتحدد بمدى اســـــ ــيات نظرية الدور أن أداء فرد لدوره بصـــــ خرين وتفاعلهم مع أداءه لدوره، كذلك تفترض ومن فرضـــــ
ــه والسياق اًلجتماعي الذي يعيش فيه )محمد،  ــن بـــــــ ــيـــــــ ــه والمحيطـــــــ نظرية الدور أن اضطراب أداء الفرد لدوره يؤدي إلى تعطيل وظائفـــــــ

ــورة مق1983 ــودة أو بشكل عارض  (. كما ترى نظرية الدور أن دور الفرد هو مجموعة من األفعال والتصرفات التي يتعلمها أما بصــ صــ
 . (1999من خالل موقف يتضمن تفاعل )عبدالخالق، 

وقد اهتمت نظرية الدور اإلجتماعي بفهم وتفســــــير ســــــلوكات األفراد والجماعات بإعتبار الدور "أنه مجموعة الســــــلوك أو الوظائف        
(، واألدوار هي ربات إجتماعي يحدد توقعات 2003المناسـبة لفرد يشـغل مكانة أو وظيفة خاصـة في موقف إجتماعي معين" )الخشـاب،  

والتزامات تقترن مع الواقع اإلجتماعي ويعتبر الدور مهما جدا بســــبب توجيهه لألفراد عن كيفية تصــــرفهم وإنجاز أنشــــطتهم"، كما و ترى  
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ــة الوظيفية، أن األدوار  1936نظرية الدور والتي أتت من رالف لنتن  ــم إلى المدرســـ ــلوكأوامر وتوقع  الذي إنضـــ ")العمر،  .ات ثابتة للســـ
2006)    

 Social Role( على مفهومين أســــــــــــاســــــــــــيين في نظرية الدور اًلجتماعي) George Mead)    ديوقد ركز جورج هيربرت م        
Theoryالمتوقعـة ومـا واـلدور اًلجتمـاعي، حيـث عرف اـلدور اًلجتمـاعي ـبأـنه" مجموعـة من الســــــــــــــلوكيـات   ( وهمـا: المكـاـنة اًلجتمـاعيـة

يرتبط بهـا من قيم ، وـبذـلك ـفإن هـذه النظرـية تنبثق من تعريد المجتمع ألدوار اـلذكور واًلـناث حـيث يؤدي ـكل فرد مجموعـة من اًلدوار  
المحددة،كما أن المجتمع يصــــــنف تلك اًلدوار بناء على الجنس. فالمرأة ينحصــــــر دورها في رعاية اًلطفال وكبار الســــــن، وهي من يقع 

قها ممارســـــــــة هذا الدور وما يرتبط به من توقعات، لذا فإن هذه التوقعات تنعكس على عمل المرأة خارج المنزل، ونوع اًلعمال على عات
  (2009التي تقوم بها، وبالتالي ينحصر عملها في مجال الخدمات والعالقات اًلنسانية )حوسو، 

و خروجها الى سوق العمل والتطلــع  التمكينعي، فــأن لبحــث المرأة عن  وبناء على ما تم عرضه من أفكار لنظرية الدور اًلجتما       
في المجتمع الذي كان دائماا يعطي اًلولوية اًلولى للرجل  الـى تمكين ذاتها على مختلف اشكال التمكين دور مهم في خلق جو صراعي  

المكانة اًلجتماعية التي تحقــق بــهــا ذاتهــا اضافة الى    تبحث عن أدوار غير تقليدية من أجل تحقيق  المرأة ، فعلى حساب المرأة وتهميشها
، وعليه اذا ما تحققت عملية تبادل اًلدوار بصــورة مثالية فإنه ســيقود حتما الى  ها مســتقلة مالياا اًلقتصــادية التي تجعلالســياســية و المكانة 

 حدوث الصراعات.

 الدراسات العربية

  -مبادرات الملكة رانيا العبدهللا في تمكين الدور السياسي للمرأة األردنية" دور بعنوان: (2021)سليمان، دراسة 
 من الفترة في األردنية للمرأة  السياسي الدور تمكين في العبدهللا رانيا الملكة مبادرات على التعرف الى الدراسة هدفت "2020:2011
وخصوصياته،  المجتمع ثقافة اطار في للمرأة  السياسي مكينالت ومفهوم للمرأة، السياسي للدور التمكين دراسة وكذلك ،2011-2020

 نظرا النظام تحليل ومنهج الدور منهج الباحثة استخدمت للمرأة  السياسي الدور في المؤثرة والعوامل للمواطن السياسي الدور ومفهوم
 والنشاطات بالمبادرات تتعلق احصاءات الى تشير التي والرقمية الكمية البيانات استخدام  وكذلك البحثية ومشكلته الموضوع لطبيعة

 رفع في ساهمت رانيا الملكة مبادرات أن الدراسة اليها توصلت التي الهامة النتائج انجزت، ومن التي والهياكل والبنى والتشريعات
 به، والنهوض بمجتمعاتهن التغيير واحداث السياسي العمل في اًلندماج على قادره جعلها مما المرأة  لدى السياسي الوعي مستوى 
 اًلنسان. وحقوق  المواطنة قيم وعززت المحلي، المجتمع مكونات بين الحوار وعززت

" التمكين السياسي واالقتصاد  للمرأة العربية: دراسة مقارنة األردن، مصر،  دراسة بعنوان:  (2017)ردايدة،أجرت 
هدفت الدراسة إلى تبيان واقع التمكين السياسي واًلقتصادي للمرأة العربية في الدول  " 2015-2000المغرب، الجزائر، السعود ة 

رصـد مسـار التطـور الزمنـي لمشاركتها اًلقتصادية  العربية التالية )األردن، مصـر، المغرب، الجزائر، السـعودية(. مـن خـالل
والسياسية،وقد سعت الباحثة إلى رصد تلك المشاركة في النظم السياسية العربية التي تختلف حسب طبيعة النظام السياسي السائد فيها، 

تخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت وتشكيالتها اًلجتماعية واًلقتصادية والسياسية. واستخدمت الباحثة، المنهج المقارن، كما اس
نتائج الدراسة في جانبها السياسي، إلى أن هناك مجموعة من المكتسبات القانونية التي تحققت لتمكين المرأة سياسيا، غير أن ذلك لم 

تنفيذية، أو المجالس  يسمح لها بدخول مراكز القرار بشكل كاف، سواء تعلق األمر بالتمكين في المجالس النيابية أو في السلطة ال
المحلية أو المؤسسات الحيوية العامة، وكذلك األمر في هيئات وكوادر األحزاب السياسية، كما خلصت الدراسة إلى أن المشاركة  
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ل  الحزبية للمرأة العربية، ظلت ضعيفة ومقيده. فما زالت األحزاب العربية ًل تستقطب سوى عددا قليال من النساء، وًل تدمج سوى القلي 
منهن في هياكلها اإلدارية العليا، وًل توفر لهن فرصا حقيقية للترشح في اًلنتخابات، وتكاد تنعدم اإلرادة الحقيقية لدى تلك األحزاب 

السياسية في تشجيع انخرات المرأة وتمكينها في تقلد مناصب قيادية، وخلصت الدراسة في جانبها اًلقتصادي، إلى أن التمكين 
العربية ًل يزال ضعيفا على أساس النوع اًلجتماعي. حيث أن مشاركة اإلناث في القوى العاملة في الدول العربية  اًلقتصادي للمرأة 

المدروسة أقل بكثير من مشاركة الذكور، كما أن معدًلت البطالة فيها هي ضعفي معدًلت البطالة عند الذكور، وفي حالة عمل المرأة  
األجر، تكون الفروق فيها كبيرة مقارنة بنظرائها الذكور، على الرغم من نفس المستوى التعليمي العربية، فإن معظم األعمال مدفوعة 

 للذكور. 
أثر التمكين في تحقيق الذمة المالية المستقلة للمرأة العاملة وعالقتهما في  دراسة بعنوان: "( 2016)الصرايرة،أجرت 

فت الدراسة التعرف إلى أثر التمكين في تحقيق الذمة المالية المستقلة للمرأة  ، هدالعنف داخل األسرة األردنية من وجهة نظر الزوجين" 
العاملة وعالقتها في العنف اًلسري من وجهة نظر الزوجين في مدينة الكرك، واستخدمت الباحثة استبانة تضمنت أربعة محاور حول  

قتها بالعنف اًلسري، وطالدراسة على عينة عشوائية بلغت التمكين اًلقتصادي للمرأة العاملة وتحقيق الذمة المالية المستقلة وعال
( مبحوثاا، وكانت ابرز النتائج أن المستوى العام ًلجابات أفراد العينة جاء بدرجة مرتفعة مما يشير إلى قناعة أفراد العينة بأهمية 421)

هرت النتائج وجود أثر ايجابي للتمكين اًلقتصادي للمرأة  التمكين اًلقتصادي للمرأة العاملة في تحقيق الذمة المالية المستقلة لها، كما أظ
العاملة على تحقيق الذمة المالية المستقلة في المجتمع األردني وأن المستوى العام ًلتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو واقع التمكين 

تفعة مما يشير إلى أن هنالك اتجاهات ايجابية  اًلقتصادي والذمة المالية المستقلة للمرأة العاملة في المجتمع اًلردني جاء بدرجة مر 
لواقع التمكين اًلقتصادي والذمة المالية للمرأة العاملة في المجتمع اًلردني، كما أظهرت النتائج زجود عالقة طردية بين متغيري  

 اتجاهات األسر نحو التمكين اًلقتصادي للمرأة العاملة وتحقيق الذمة المالية المستقلة لها. 
" المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة األردنية في الحياة دراسة  بعنوان ( 2016)الرواشدة والعرب،  من اجرى كل

عن أهم المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة األردنية في  حيث هدفت إلى الكشف السياسية في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية"
(  80اعية ولتحقيق أهداف الدراسة وزعت استبانة على عينة قصدية بل  حجمها )الحياة السياسية في ضوء بعض المتغيرات اًلجتم

قات امرأة ريادية وكانت نتائج الدراسة هي أن المعوقات اًلجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية واًلقتصادية واإلعالمية من أهم المعو 
 روق بين المتغيرات اًلجتماعية ومعوقات المشاركة باستثناء متغير العمر.التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وًل يوجد ف

"العوامل المؤثرة في تمكين المرأة داخل االسرة من وجهة نظر المرأة المتزوجة  دراسة بعنوان:  (2015)نور صالح،أجرت 
الديمغرافية، اًلجتماعية، واًلقتصادية للمرأة  هدفت الدراسة التعرف إلى الخصائص  جدة"  -اإلدرية العاملة في جامعة الملك عبد العزيز

السعودية المتزوجة اإلدارية العاملة في جامعة الملك عبد العزيز، والتعرف إلى مستوى مشاركتها في اتخاذ القرارات المختلفة سواء  
العامالت اإلداريات المتزوجات كانت شخصية، أم أسرية، ولتحقيق أهداف الدراسـة تـم استخدام أسلوب المسح الشامل لمجتمع الدراسة 

(، واستخدمت األستبانة كأداة لجمع البيانات. وكان من أهم 900جدة، الفرع الرئيسي، والبال  عددهن )  - في جامعة الملك عبد العزيز 
شكل عام بواقع  نتائج الدراسة مستوى مشاركة عالية للمرأة السعودية اإلدارية في جامعة الملك عبد العزيز في القرارات المختلقة ب

%. ويختلف مستوى المشاركة حسب طبيعة القرارات حيث كان أعالها لدى مشاركتها في القرارات الشخصية، )التعليم، والعمل،  86.6
واللباس الخارجي، شؤون الزواج، وميزانية األسرة(، وتختلف نسب المشاركة باختالف نوع القرار، وكانت أكثر العوامل تأثيرا على  

مرأة في القرارات المختلفة مستوى تعليم الزوج ثم مستوى تعليم الزوجة. وتختلف العوامل المؤثرة باختالف طبيعة القرار حيـث مشاركة ال
كـان للعوامل المتمثلة بالمستوى التعليمي للزوجة والزوج، ومهنة الزوج، ودخل الزوجة، ومدى تملكها ألسهم، وعدد سنوات الزواج أثر 
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قرارات المختلفة، وأخيرا كان للعوامل المتمثلة بالحالة العملية للزوج، وعمره، ومكان السكن، ومهنة الزوج، ودخله، على مشاركتها في ال
 والعمر عند الزواج أثر على مشاركتها في القرارات المتعلقة بشؤون أفراد األسرة.

لمرأة العاملة في مؤسسات المجتمع  " الموروث االجتماعي الثقافي وأثره في تمكين ابعنوان:  (2011)محمود، دراسة 
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع المرأة اإلجتماعي باإلستناد إلى الظروف التاريخية، ومضمون الثقافة  المدني: دراسة اجتماعية"

والفنون الشعبية، وهي المجتمعية الخاصة بالمرأة، وبخاصة المضامين الثقافية كما تنعكس من خالل القيم والعادات والتقاليد واألمثال 
الموروث الشعبي بمختلف عناصرة إلى جانب الموروث الديني، ورصد الظروف اًلجتماعية التي تعيشها المرأة العربية بشكل عام 

والمرأة األردنية بشكل خاص، من خالل المؤشرات المتعلقة بالتعليم والعمل واألوضاع الصحية والقانونية التي تحكم العالقات 
عية، تم اًلعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم إستبانة وزعت على عينة الدراسة المكونة اإلجتما
( مبحوثاا ومبحوثة وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان أهمها: تفضل العائالت األردنية تعليم األبناء الذكور أكثر من  360من )

حل اًللزامية وتفضل العائلة أن تعمل الفتاة في المهن التقليدية كالتعليم والتمريض وترفض أن تعمل في  اإلناث خاصة بعد المرا
مجاًلت غير تقليدية مثل اإلعالم والطيران والسياسة، وافق المبحوثون أن القانون ساوى بين الرجل والمرأة لكن الواقع غير ذلك، وأن  

أسهمت في تخفيف العنف الواقع ضد المرأة في المجتمع، أشارت البيانات اإلحصائية إلى أن  الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية 
أبرز الصعوبات التي تحول دون وصول المرأة إلى المناصب العليا في مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في غيرة الرجال من نجاح 

ناحية التعليم العالي أو الحصول على التدريب الكافي. أما أبرز   النساء، وجهل المرأة النسبي بحقوقها وواجباتها، وعدم تأهيلها من
القانون  األسباب التي تقف عائقاا أمام المرأة إجتماعياا ومهنياا واقتصادياا فكانت بسبب التفسير الخاطئ للدين، ثم العادات والتقاليد. وكان 

 حضانة. هو السبب األول في معاناة المرأة فيما يتعلق بالزواج والطالق وال
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ما هو معلن   التمكين السياسي للمرأة: دراسة ميدانية"" بعنوان: (2010)حسن،دراسة

في التشريعات القانونية بخصوص التمكين السياسي للمرأة ومدى وعيها بحقوقها والتعرف على الجهود الحكومية المبذولة لتمكين المرأة  
سياسياا، كما هدفت إلى التعرف على واقع تمثيل المرأة في السلطة واتخاذ القرار ومؤسسات المجتمع المدني ومدى مشاركة  المصرية 

المرأة في العملية السياسية ومعرفة اهم المعوقات التي تعوق التمكين السياسي للمرأة واستخدم الباحث المنهج التحليلي المقارن، كما  
ًلجتماعي بالعينة عن طريق استخدام استبانة وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج كان اهمها: ان الدولة اعتمد على منهج المسح ا

بذلت جهوداا كثيرة لمساعدة المرأة وتمكينها سياسياا من خالل التشريعات القانونية التي صدرت وهدفت إلى تحسين وضع المرأة وتدعيم 
ت بإنشاء دليات مصرية لدفع المشاركة السياسية للمرأة من خالل تأسيس مؤسسات تدعم مكانتها، كما كشفت الدراسة ان الدولة قام

رعاية المرأة وتمكينها سياسياا، كما اوضحت الدراسة بأن هنالك فجوة قائمة بين الواقع السياسي للمرأة وما يتطلبه من تغيير والواقع  
  النظري الذي يرسمه الدستور والقانون.

 الدراسات األجنبية

ــة   " العوامل االجتماعية واالقتصااااد ة وتمكين المرأة: أدلة من البنجاب ، باكساااتان" ( بعنوان: Muhammad et al, 2020) دراســ
ــة التعرف علىهذه  تهدف ــرية  الدراســ ــامها ، إلى جانب المناطق الريفية والحضــ ــتان وأقســ ن  ا   حيث  مدى تمكين المرأة في البنجاب، باكســ

تمكين المرأة هدف أســاســي إلشــراكها الكامل في الحياة اًلقتصــادية وتحقيق النمو المســتدام في جميع أنحاء العالم. باإلضــافة إلى ذلك ، 
٪ من 34.91أن   ، أظهرت نتائج الدراســـــــة  Alkire et alمن خالل تطبيق مؤشـــــــر  تحقق من تأثير الفرق في األجور بين الجنســـــــينال

٪ في المناطق الحضـــرية. تشـــير النتائج إلى أن إســـالم 31.43النســـاء أكثر تمكينا بنســـبة    ،النســـاء يتم تمكينهن في البنجاب بشـــكل عام
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ل نسبة من النساء المتمكنات. لتقييم تأثيرات معينة لمتغيرات  أباد لديها قدر أكبر من تمكين المرأة ، في حين أن ديرا غازي خان لديها أق
ــتي ، وكشــــــــف أن معظم المتغيرات   -اجتماعية  ــادية وديموغرافية مختلفة على تمكين المرأة ، تم تطبيق نموذج اًلنحدار اللوجســــــ اقتصــــــ

ــيناريو الحالي ، والت ــادية والديموغرافية لها تأثيرات كبيرة على الســــــــ ــبب اختالفات كبيرة في اًلجتماعية واًلقتصــــــــ باين في أي متغير يســــــــ
 الوضع من تمكين المرأة ، مع زيادة الفوارق في األجور على وجه الخصوص ، مما يقلل من احتمالية تمكين المرأة.

هدفت هذه الدراســـــــة  "  محددات تمكين المرأة في تركيا: تحليل متعدد المساااااتويات"بعنوان: ( kursat.c& tekin.k, 2018دراســـــــة )
ــية والديموغرافية لتمكين المرأة في تركياتعرف على  ال ــياســـ أن تركيا عالقة  حيث يرى الباحثان ب ،المحددات اًلجتماعية واًلقتصـــــادية والســـ

 م اجراءت، ولتحقيق أهداف الدراسـة  طلق عليه "فخ عدم المسـاواة بين الجنسـين" بسـبب هيمنة األعراف والمؤسـسـات األبوية في البالديفيما 
م تحليل عامل التأكيد إلنشــــاء مؤشــــر  اســــتخدتم اللقيام بذلك و   ،تحليالت تجريبية بخصــــوص المتغيرات المشــــتركة لتمكين المرأة في تركيا

ــامل وتمثيلي ــلي لتمكين المرأة على أســـاس مســـح شـ نتائج مشـــارك، وخرجت الدراســـة بمجموعة من ال  100000شـــارك فيه أكثر من   أصـ
كما  أن المســـــتويات األعلى من التعليم والتدين ومســـــتوى الدخل ترتبط ارتباطاا إيجابياا بتمكين المرأة على المســـــتوى الفردي،وكان اهمها،  

تشـعر النسـاء المقيمات في مناطق ذات مسـتويات أعلى من البطالة والتحضـر ونسـبة أعلى من األقليات العرقية )بالنسـبة لهذه الدراسـة ، و 
 كراد( بأنهم أقل تمكناا ، في حين يبدو أن النساء الالئي يعشن في مناطق أكثر تديناا يتمتعن بمستويات أعلى من التمكين. األ

إلى خلق وعي بين النســـــاء حول التمكين الدراســـــة  هدفت  " تمكين المرأة: دور التعليم"   ( بعنوانShunmuga.sekar,2015دراســـــة )
ــتخدام المنهج المختلف وتحديد تأثير   ــة تم اســـــــ ــامل للمرأة في مقاطعة مادوراي في الهند، ولتحقيق هدف الدراســـــــ التعليم في التمكين الشـــــــ

مســتوى  نتائج الدراســة أن  نت( عاما، وبي50-20( امرأة كأفراد عينة الدراســة تتراوح أعمارهن بين )455) اريالوصــفي التحليلي، وتم اخت
جاء بدرجة متوسـطة، كما أن أشـكال مشـاركة المرأة سـياسـيا لم تكن بالمسـتوى المطلوب، المؤهل   وعي النسـاء بمفهوم المشـاركة السـياسـية

التعليمي يلعب دورا هاما في تمكين المرأة، باإلضــــــــافة إلى أن تمكين المرأة يمكن أن يتم فقط من خالل وســــــــيلة التعليم فإنه من األهمية 
 .رفع مستوى التعليم لدى النساء

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:ما  ميز   

دور الثقافة الســــائدة في المجتمع األردني ومن خالل تتبع الدراســــات الســــابقة المحلية والعربية واألجنبية، يالحظ أنها لم تتناول موضــــوع 
ن هنالك دراســــــــة للباحث ) ، ولك، بشــــــــكل مباشــــــــر، ســــــــواء العربية أم األجنبية منهافي الحد من تمكين المرأة وانعكاس ذلك على حقوقها

( بعنوان: " الموروث اًلجتماعي الثقافي وأثره في تمكين المرأة العاملة في مؤســـــــســـــــات المجتمع المدني" حيث التقت هذه 2011محمود،
إلى جانب الدراســة مع الدراســة الحالية في تســليطها الضــوء على تأثير المضــامين الثقافية كما تنعكس من خالل القيم والعادات والتقاليد  

 الموروث الديني على تمكين المرأة األردنية.

 المنهجية والتصميم

 يتناول هذا الفصل وصفاا لمجتمع الدراسة وطريقة اختيار العينة، واألدوات المستخدمة والمعالجات اإلحصائية.

 منهجية الدراسة

ــتبيان ، كما الدراســـة  ، حيث اعتمدت التحليلي  المنهج الوصـــفي  اتبعت الدراســـة الحالية ــتخدام أداة اًلسـ على منهج المســـح اًلجتماعي باسـ
ا مكتبياا لبناء اإلطار النظري للدراسة.  تضمنت منهجية الدراسة مسحا
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 مجتمع الدراسة وعينتها

ــة  تكوّ  ــؤون المرأة في محافظات المملكة والتابعة لوزارة التنمية ن مجتمع الّدراســـــ ــاء الهيئة اًلدراية في الجمعيات التي تعنى بشـــــ من اعضـــــ
وزارة التنمـية )( جمعـية موزعـة في محـافظـات المملكـة  60عضــــــــــــــو هيـئة ادارـية من ) (350)نحو  اإلجمـالي    موالـبال  عـددهاًلجتمـاعـية،  
وقد وقع   % من مجتمع الدراســـــــة53( فردا شـــــــكلت ما نســـــــبته 187ية بســـــــيطة، وبلغت )عشـــــــوائتم اختيار عينة  ،  (2022 اًلجتماعي،

 اًلختيار على اعضاء الهيئة اًلدارية في هذه الجمعيات بصفتهم أكثر اّطالعاا ودراية على أبعاد مشكلة هذه الّدراسة.

 صدق وثبات أداة الدراسة

 أداة الدراسة

تم اًلعتماد على اًلسـتبيان كأداة رئيسـية لجمع البيانات، حيث تم تصـميم اسـتبانه لتحقيق أهداف الدراسـة من خالل اإلطالع على األدب 
النظري المتعلق في موضــــــــوع البحث، حيث تكونت اًلســــــــتبانة في صــــــــورتها النهائية من جزأين خصــــــــص الجزء األول للبيانات األولية 

( فقرة موزعه على  33الديمغرافية أما الجزء الثاني يحتوى على )تبعاا لمتغيرات الدراسة   ن أجريت عليهم الدراسة  الخاصة بالمبحوثين الذي
( فقرات للبعد السـياسـي) 8( فقرة تتعلق في بعد العادات والتقاليد واًلعراف حيث تم دمجهما بعد التحليل العاملي، و)11أبعاد، بواقع )  4
 ( فقرات للبعد اًلقتصادي.6و)( فقرات للبعد اًلجتماعي 8

 الاصادق الاظااهار  

أســـاتذة من   (10)نة بصـــورتها األولية علىاتم التحقق من دًلًلت الصـــدق الظاهري باســـتخدام صـــدق المحكمين من خالل توزيع اًلســـتب
ــين في قســـم علم اًلجتماع ــين بن طالل المتخصـــصـ تم إجراء التعديالت بناءا ، حيث جامعة مؤتة وجامعة البلقاء التطبيقية وجامعة الحسـ

 .على مالحظاتهم

 :(Internal Validityصدق البناء "االتساق الداخلي" )

كما تّم التحقق من صــدق اًلســتبانة باســتخدام صــدق اًلتســاق الداخلي بحســاب اًلرتبات بين درجة الفقرة والدرجة على البعد الذي تنتمي  
(  1تّم اختيارهم عشوائيا من داخل المجتمع ولم يتم إدخالهم في عّينة الّدراسة، والجدول)   فرداا (  30)إليه الفقرة على عّينة استطالعية بلغت

 يبين معامالت اًلرتبات:
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 ( 1)جدول

  إليهبحساب معامل ارتبات بيرسون بين الدرجة على الفقرة والدرجة الفرعية على المجال الذي تنتمي لالستبانة صدق البناء الداخلي  
 ( 30)ن=الفقرة 

ــل   الفقرة ــامـــ معـــ
 اًلرتبات

ــل   الفقرة ــامـــ معـــ
 اًلرتبات

ــل   الفقرة  ــامـــ معـــ
 اًلرتبات

ــل   الفقرة  ــامـــ معـــ
 اًلرتبات

 اًلقتصادية اًلجتماعية السياسىية التقاليد والعادات

1 *.412 1 **.525 1 **.708 1 **.528 

2 **.525 2 **.437 2 **.462 2 *.376 

3 **.707 3 **.561 3 **.623 3 **.634 

4 *.388 4 *.374 4 **.500 4 **.572 

5 **.629 5 *.358 5 **.364 5 **.641 

6 **.709 6 **.614 6 **.555 6 **.586 

7 **.635 7 **.593 7 **.657   

8 **.719 8 **.652 8 **.467   

9 **.481       

10 **.620       

11 **.608       

(.  0.719-0.358( بأنه تحقق لالستبانة مؤشرات صدق بناء داخلي جيدة، حيث تراوحت معامالت اًلرتبات بين )1)يتبين من الجدول
 (:2اًلستبانة كما في الجدول)كما تّم حساب معامل اًلرتبات بين الدرجة على المجال والدرجة الكلية على 
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 ( 2)جدول

 معامل اًلرتبات بين الدرجة على المجال والدرجة الكلية على اًلستبانة

 معامل الثبات المجال

 **0.737 .دور العادات والتقاليد واًلعراف في الحد من تمكين المرأة األردني

 **0.645 تمكين المرأة سياسياا.دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من 

 **0.664 دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعياا.

 **0.542 دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اقتصاديا.

 (α≤0.01)**( دالة عند مستوى الدًللة ) 

مما  إحصـــــــائيةوجميعها ذات دًللة  ،  (0.737-0.542)( أن معامالت اًلرتبات للمجاًلت تراوحت بين2)البيانات في الجدوليتبين من 
 تمتع بمؤشرات صدق اتساق داخلي مناسبة. اًلستبانة تيدل على أن 

 (Reliabilityثبات االستبانة )

على العينة اًلســـــــــــتبيان  (، حيث طبق Test Retestباســـــــــــتخدام ثبات اإلعادة)تم التحقق من دًلًلت ثبات المقياس بطريقتين: األولى  
، ثم إعادة تطبيقه على نفس أفراد  همثم رصـدت درجات،  فرداا (  30اًلسـتطالعية وهي من خارج عينة الدراسـة ومن داخل مجتمعها بلغت )

بين مرتي  اًلســـــــــتبانة درجات على  ال( يوماا من التطبيق األول، وتم حســـــــــاب معامل ارتبات بيرســـــــــون بين 14العينة اًلســـــــــتطالعية بعد)
(  3باسـتخدام معادلة كرونبا  ألفا لالتسـاق الداخلي على ذات العينة اًلسـتطالعية، والجدول) اًلسـتبيان التطبيق، وتم أيضـاا حسـاب ثبات  

 :اًلستبانةيبين معامالت ثبات  

 ( 3)جدول

 معامالت ثبات اًلستبانة

 اًلعادة كرونبا  ألفا عدد الفقرات المجال

 0.88 0.89 11 دور العادات والتقاليد واًلعراف في الحد من تمكين المرأة األردنية

 0.87 0.85 8 دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة سياسياا.

 0.86 0.86 8 المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعياا.دور الثقافة السائد في 
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 0.84 0.82 6 دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اقتصاديا.

 0.93 0.91 33 الكلي

وبل  معـامـل ثـبات  (.0.89-0.84) بينوللمجـاًلت تراوح  (  0.92)  لالســــــــــــــتـباـنة ككـل بل اًلعـادة  ( أن معـامـل ثـبات  3)يتبين من الجـدول
 (.0.87-0.82) ( وللمجاًلت تراوح بين0.91كرونبا  الفا لالستبانة ككل بل  )

 تصحيح االستبيان وتفسيره 6.3

ــي  ــب تدريج ليكرت الخماسـ ــتبانة بحسـ ــتجابة على اًلسـ ــدة)موافق  تتم اًلسـ ــدةغير موافق ،  ، غير موافقمحايد، موافق ، بشـ (، وتعطى  بشـ
ويتم    (33وأدنى درجـة )  (165وتكون أعلى درجـة يمكن الحصــــــــــــــول عليهـا على المقـياس )  على الترتـيب،( 1، 2، 3،  4، 5اـلدرجـات )

 :  الحكم على درجة الموافقة باًلعتماد على المعيار التالي

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي المتوسط الحسابي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع فما فوق  3.68

 المعالجة اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

ــائية  ــتخدام برنامج الرزم اإلحصــ ــتبانة وإدخالها في الحاســــوب وتحليلها باســ ــة قامت الباحثة بترميز اًلســ ــئلة الدراســ بهدف اإلجابة عن اســ
(SPSS 25:واستخدمت الوسائل اًلحصائية التالية ) 

 .الحسابية واًلنحرافات المعياريةالمتوسطات   .1

 . (Factorial Analyses)بتدوير فاريماكس التحليل العاملي بطريقة المكونات الرئيسة .2

 .(Independent t Test) اختبار )ت( للعينات المستقلة .3

 .(One Way ANOVA)اختبار )ف( اًلحادي  .4

 معامل ارتبات بيرسون لحساب الصدق. .5

 للمقارنات البعدية.اختبار شافيه  .6

 معادلة كرونبا  ألفا لحساب الثبات. .7
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 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

 يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ومناقشتها والتوصيات. 

 النتائج المتعلقة بالتساؤل األول: 

 سياسيا؟الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة ما دور 

، وتم ترتيب الفقرات حســـب أهميتها لالجابة عن الســـؤال تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات البعد اًلجتماعي
 :( يبين ذلك4بالنسبة للمبحوثين والجدول)

 ( 4جدول)

 سياسيا دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة نحرافات المعيارية لفقرات بعد المتوسطات الحسابية واًل

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري 
 المستوى  الرتبة

 متوسط 1 1.02 3.52 تحد الثقافة السائدة من تمكين مشاركة المرأة في األحزاب السياسية. 3

تضــــــــعف الثقافة الســــــــائدة من فرصــــــــة اختيار بعض النســــــــاء لتولي  7
 القيادات السياسية.

 متوسط 2 1.03 3.45

تضـــــــــــعف الثقافة الســـــــــــائدة من تمكين مشـــــــــــاركة المرأة في المجالس  2
 المحلية.

 متوسط 3 1.07 3.41

 متوسط 4 1.06 3.40 تحد الثقافة السائدة من تمكين مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية. 5

 متوسط 5 1.07 3.39 تعيق الثقافة السائدة من تمكين مشاركة المرأة في السلطة التشريعية. 4

ــاركة المرأة فيمنظمات المجتمع  1 ــائدة من تمكين مشــــــــ تحد الثقافة الســــــــ
 المدني.

 متوسط 6 1.00 3.37

ــلطة   6 ــاركة المرأة في الســــــــ ــائدة من تمكين مشــــــــ تضــــــــــعف الثقافة الســــــــ
 القضائية.

 متوسط 7 1.03 3.29

تضـــــعف الثقافة الســـــائدة من المشـــــاركة الســـــياســـــية للمرأة كالتســـــجيل   8
 والتصويت في اًلنتخابات.

 متوسط 8 1.13 3.19
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 متوسط --- 85. 3.38 السياسي

ــائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة دور أن    (4يالحظ من خالل الجدول ) ــياالثقافة الســـــ ــياســـــ ــطاا، وقد  ســـــ قد جاء متوســـــ
" جاءت في المرتبة اًلولى   تحد الثقافة السـائدة من تمكين مشـاركة المرأة في األحزاب السـياسـية( والتي تنص على " 3جاءت الفقرة رقم )

تضــعف الثقافة  ( والتي تنص على "   8(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.02ري )( وانحراف معيا3.52وبمســتوى مرتفع وبمتوســط حســابي )
ــويت في اًلنتخابات ــجيل والتصـ ــية للمرأة كالتسـ ــياسـ ــائدة من المشـــاركة السـ ــابي السـ ــط حسـ ــط وبمتوسـ ــتوى متوسـ " في المرتبة اًلخيرة وبمسـ

 (.1.13( وانحراف معياري )3.19)

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني: 

 ؟الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعيا  ما دور 

، وتم ترتيب الفقرات حســـب أهميتها لالجابة عن الســـؤال تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات البعد اًلجتماعي
 :( يبين ذلك5ل)بالنسبة للمبحوثين والجدو 

 ( 5جدول)

 دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعياا المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات بعد 

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري 
 المستوى  الرتبة

ــائدة من تمكين المرأة في   8 ــفر اذا اقتضـــــى تحد الثقافة الســـ التنقل والســـ
 عملها الحاجة لذلك.

 متوسط 1 1.04 3.46

 متوسط 2 1.08 3.36 تحد الثقافة السائدة منزيادة مكانة المرأة وشعورها بالتقدير. 7

 متوسط 4 1.12 3.33 تحد الثقافة السائدة من تمكين المرأة في اتخاذ القرارات اًلسرية. 1

ــائدة من  6 ــعف الثقافة الســــ ــياغة العالقات تضــــ تمكين المرأة باعادة صــــ
 واألدوار اًلجتماعية مع اًلخرين.

 متوسط 3 1.11 3.32

 متوسط 5 1.05 3.31 تعيق الثقافة السائدة من تمكين المرأة  في رفع مستواها التعليمي. 4

تحد الثقافة الســــــــائدة من تحديث الصــــــــورة النمطية الذهنية للمرأة عن  5
 ذاتها.

 متوسط 6 1.11 3.30
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 متوسط 7 1.13 3.29 المرأة من التحرر من اًلستغالل والعنف. تحد الثقافة السائدة 3

تحد الثقافة السائدة من تمكين المرأة في اًلعتماد على الذات والتوسع  2
 في حريتها اًلجتماعية والفكرية والثقافية .

 متوسط 8 1.12 3.28

 مرتفع ---- 85. 3.38 اًلجتماعية

جاء متوسطاا، وقد جاءت     الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة اجتماعياا دور  أن    (5يالحظ من خالل الجدول )
ــفر اذا اقتضـــــى عملها الحاجة لذلك( والتي تنص على " 8الفقرة رقم ) ــائدة من تمكين المرأة في التنقل والســـ " جاءت في   تحد الثقافة الســـ
( والتي تنص على " 2(، بينما جاءت الفقرة رقم )1.04( وانحراف معياري )3.46ولى وبمســـــتوى مرتفع وبمتوســـــط حســـــابي )المرتبة اًل

" في المرتبة اًلخيرة   تحد الثقافة الســــــــــــائدة من تمكين المرأة في اًلعتماد على الذات والتوســــــــــــع في حريتها اًلجتماعية والفكرية والثقافية
 (.1.12( وانحراف معياري )3.28بي )وبمستوى متوسط وبمتوسط حسا

 النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث:  

 اقتصاد ا ؟الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة ما دور 

الفقرات حســب أهميتها  ، وتم ترتيب  لالجابة عن الســؤال تم حســاب المتوســطات الحســابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات البعد اًلقتصــادي
 ( يبين ذلك:6بالنسبة للمبحوثين والجدول)

 ( 6جدول)

 اقتصادياا دور الثقافة السائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لفقرات بعد 

 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي

 اًلنحراف

 المعياري 
 المستوى  الرتبة

ــائـدة من قـدرة المرأة على التفـاوض واتخـاذ القرارات  6 تقيـد الثقـافـة الســــــــــــ
 اًلقتصادية

 متوسط 1 99. 3.52

ــائدة من تمكين المرأة من ممارســـــة بعض المهن   5 تضـــــعف الثقافة الســـ
 وقصورها على الرجل .

 متوسط 2 1.00 3.51

ــاركـة المرأة في ادارة  1 ــاـئدة من مشــــــــــــ المشــــــــــــــروعـات  تحـد الثـقاـفة الســــــــــــ
 اًلقتصادية المختلفة.

 متوسط 3 97. 3.50

 متوسط 4 96. 3.48 تقيد الثقافة السائدة حرية المرأة في ممارسة العمل التجاري الحر. 3
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ــين مهارات المرأة لتتمكن من   2 ــائدة من تحســــــــــ ــعف الثقافة الســــــــــ تضــــــــــ
 المنافسة في سوق العمل.

 متوسط 5 98. 3.47

الســائدة من تمكين المرأة في صــنع ورســم الســياســات  تضــعف الثقافة  4
 اًلقتصادية.

 متوسط 6 1.01 3.46

 متوسط ---- 81. 3.49 اًلقتصادية

جاء متوسـطاا، وقد جاءت   اقتصـادياا الثقافة السـائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة  دور أن    (6يالحظ من خالل الجدول )
" جاءت في المرتبة تقيد الثقافة الســــــــــــــائدة من قدرة المرأة على التفاوض واتخاذ القرارات اًلقتصــــــــــــــادية ( والتي تنص على "6الفقرة رقم )

ف  تضـــع( والتي تنص على " 4(، بينما جاءت الفقرة رقم )0.99( وانحراف معياري )3.52اًلولى وبمســـتوى مرتفع وبمتوســـط حســـابي )
(  3.46" في المرتبة اًلخيرة وبمسـتوى متوسـط وبمتوسـط حسـابي )  الثقافة السـائدة من تمكين المرأة في صـنع ورسـم السـياسـات اًلقتصـادية

 (.1.01وانحراف معياري )

 مناقشة النتائج:

قد   سـياسـياالثقافة السـائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة دور  أن  وبينت نتائج الدراسـة  (: التمكين الساياسايالساؤال األول)
" جاءت  تحد الثقافة السائدة من تمكين مشاركة المرأة في األحزاب السياسية( والتي تنص على " 3جاء متوسطاا، وقد جاءت الفقرة رقم )

؛ السائدة من فرصة اختيار بعض النساء لتولي القيادات السياسيةتضعف الثقافة  في المرتبة اًلولى وبمستوى مرتفع؛ وتليها على التوالي  
تحد الثقافة الســـــــائدة من تمكين مشـــــــاركة المرأة في الســـــــلطة  ؛  تضـــــــعف الثقافة الســـــــائدة من تمكين مشـــــــاركة المرأة في المجالس المحلية

الثقافة الســائدة من تمكين مشــاركة المرأة فيمنظمات  تحد ؛ تعيق الثقافة الســائدة من تمكين مشــاركة المرأة في الســلطة التشــريعية؛ التنفيذية
تضـعف الثقافة السـائدة من المشـاركة السـياسـية ؛ تضـعف الثقافة السـائدة من تمكين مشـاركة المرأة في السـلطة القضـائية؛ المجتمع المدني

 للمرأة كالتسجيل والتصويت في اًلنتخابات.

المرأة ســـــياســـــيا تبعا للنظرية الوظيفية التي ترى وجوب تحقيق الرضـــــى لجميع أفراد    ويمكن تفســـــير أهمية دور الثقافة الســـــائدة في تمكين
ــيؤدي إلى احداث عدم توازن في  ــياا ألن تمكين طرف واحد دون اآلخر  ســ ــياســ ــادياا وســ المجتمع ذكوراا أم اناثاا وتمكينهم اجتماعياا واقتصــ

الرجل ســــياســــيا في المجتمعات الرأســــمالية مكنه من اســــتغالل قوتة في المجتمع ودماراا لمكوناته، وتوضــــح النظرية الصــــراعية أن تمكين  
فرض واحكام ســـــيطرته على المرأة في مختلف األدوار اًلجتماعية مما حد من تمكين المرأة ســـــياســـــياا، فالدور اًلجتماعي يمثل مجموعة  

ثقافة السـائده نجد تهميشـا لتمكين المرأة سـياسـيا فالثقافة  من السـلوكيات المتوقعة وما يرتبط بها من قيم تبعا لنظرية الدور عند ميد فتبعا لل
ــوي هذا   ــتراكي النســ ــن وتبعا لالتجاه اًلشــ ــر دور المرأة في رعاية األطفال وكبار الســ ــيا وحصــ ــياســ ــائده تعيد اعطاء األولوية للرجل ســ الســ

 .لي والنظام األبوي النظام الرأسمااًلضطهاد ناتج عن التميز الجنسي وًل يمكن التحرر منه اًل بالقضاء على 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   تسعة العدد  - اإلصدار الخامس 
 م 2022  – الثاني تشرين  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

392 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

(، فقد 2010(، )حسـين،2016(، )الرواشـدة والعربي،  2017(، )الردايدة،2021تلتقي نتائج الدراسـة الحالية مع دراسـة كل من )سـليمان،
لتي اهتمت الدراسـات السـابقة في أهمية الوعي السـياسـي للمرأة والبحث في مدى مشـاركة المرأة في الحياة السـياسـية وبحثت في المعوقات ا

تحد من مشـاركة المرأة السـياسـية ومن ناحية أخرى اهتمت الدراسـات السـابقة في رصـد مشـاركة المرأة السـياسـية في األردن والوطن العربي  
مجموعة من المكتسبات القانونية التي تحققت لتمكين المرأة سياسيا، غير أن ذلك لم يسمح لها بدخول وتوصلت الى أنه برغم من وجود 

 السياسي بشكل كبير.  رارمراكز الق

الثقافة الســــــــــــائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة دور  أن  وبينت نتائج الدراســــــــــــة    (:تمكين االجتماعيالسااااااااؤال الثاني )ال
تحد الثقافة السائدة من تمكين المرأة في التنقل والسفر اذا اقتضى  ( والتي تنص على "  8جاء متوسطاا، وقد جاءت الفقرة رقم )   اجتماعياا 

زيادة مكانة المرأة وشــعورها  تحد الثقافة الســائدة من" جاءت في المرتبة اًلولى وبمســتوى مرتفع، وتليها على التوالي    عملها الحاجة لذلك
تضـــــــعف الثقافة الســـــــائدة من تمكين المرأة باعادة صـــــــياغة  ؛  د الثقافة الســـــــائدة من تمكين المرأة في اتخاذ القرارات اًلســـــــريةتح؛ بالتقدير

تحد الثقافة الســــــائدة من ؛ تعيق الثقافة الســــــائدة من تمكين المرأة  في رفع مســــــتواها التعليمي؛ العالقات واألدوار اًلجتماعية مع اًلخرين
ــورة النمط ــتغالل والعنف؛ ية الذهنية للمرأة عن ذاتهاتحديث الصـ ــائدة المرأة من التحرر من اًلسـ ــائدة من ؛ تحد الثقافة السـ تحد الثقافة السـ

 .تمكين المرأة في اًلعتماد على الذات والتوسع في حريتها اًلجتماعية والفكرية والثقافية اًلجتماعية

حيث تشـير  النظرية النسـوية إلى أن تفاوت األدوار والمكانات بين الجنسـين ويمكن تفسـير هذه النتيجة في ضـوء النظريات اًلجتماعية، 
ــوي الليبرالي فالحرية في العمل واًلختيار حق من حقوق المرأة  ــاس الجنس حســـــب اًلتجاه النســـ ــري المبنى على اســـ يعود للتمييز العنصـــ

ي الى أن بعض المفاهيم فرضـت نفسـها وسـيطرت على  اضـعف النظامي األبوي  السـائد من ممارسـته فقد اشـار اًلتجاه الماركسـي النسـو 
حياة المرأة وهمشـت أدوارها واضـعفت من قدراتها فقد حصـر دورها في الرعاية لكبار السـن واألطفال أما النظرية الجندرية ترى أن مسـألة 

مالية مسـتقلة عامل رئيسـي ينعكس  والحصـول على مصـدر مالي و التمتع بذمة القوة والصـراع في العالقات األسـرية وخروج المرأة للعمل 
ــراعية   ــة له في على العالقة للتتحول لعالقة صـ ــتقلة ماديا فهي بذلك تكون منافسـ بين الرجل والمرأة ألن الرجل ًل يريد أن تكون المرأة مسـ

 مراكز قوة .

(، حيث بينت الدراســــــات 2015(، )نور صــــــالح،2011(، )محمود،2016وتلتقي نتائج الدراســــــة الحالية مع دراســــــة )الرواشــــــدة والعرب،
ر السابقة أنه من أهم المعوقات التي تواجه المرأة هي المعوقات اًلجتماعية التي تحول دون تمكين المرأة من اتخاذ القرارات بسبب التفسي

 للدين، ثم العادات والتقاليد.  الخاطئ 

ــة  ــة كل ( أنه من األهمية أن نرفع Shunmuga.sekar,2015)ورأت دراســـــــــ ــتوى التعليمي للمرأة لتمكينها اجتماعياا، أما دراســـــــــ المســـــــــ
ــب البيئة والمنطقة التي Muhammad et al, 2020(، و) kursat.c& tekin.k, 2018)من ( بينت أن تمكين المرأة يختلف بحســــــ

ليات العرقية ويضــــعف فيها التدين تقطن بها المرأة حيث وجدو المرأة التي تقطن في مناطق فيها مســــتويات البطالة أعلى وتكثر فيها األق
 أقل تمكن من غيرها من الناحية اًلجتماعية.        
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ــائد في المجتمع األردني في الحد من تمكين المرأة دور  أن  وبينت نتائج الدراســــــــــة (: التمكين االقتصااااااااد الساااااااؤال الثالث) الثقافة الســــــــ
ــائدة من قدرة المرأة على التفاوض واتخاذ القرارات  والتي تنص على "(  6جاء متوســـطاا، وقد جاءت الفقرة رقم )  اقتصاااد ا   تقيد الثقافة السـ

ــادية ــتوى مرتفع، تليها على التوالي  اًلقتصـ ــة بعض " جاءت في المرتبة اًلولى وبمسـ ــائدة من تمكين المرأة من ممارسـ ــعف الثقافة السـ تضـ
تقيد الثقافة السـائدة حرية ؛  مرأة في ادارة المشـروعات اًلقتصـادية المختلفةتحد الثقافة السـائدة من مشـاركة ال؛  المهن وقصـورها على الرجل

تضـعف  ؛  تضـعف الثقافة السـائدة من تحسـين مهارات المرأة لتتمكن من المنافسـة في سـوق العمل؛  المرأة في ممارسـة العمل التجاري الحر
 اًلقتصادية.الثقافة السائدة من تمكين المرأة في صنع ورسم السياسات 

ــيم العمل وتوزيع اًلدوار بين  ــير النظرية الجندرية الى أن تقســــــ ــوء النظريات اًلجتماعية، حيث تشــــــ ــير هذه النتيجة في ضــــــ ويمكن تفســــــ
ــادي رغم منادات النظرية الوظيفية بأهمية العدالة في توزيع األدوار بين  ــعيد اًلقتصـــــــــ ــين يحكمها رأي الرجل ونفوذه على الصـــــــــ الجنســـــــــ

قيق التوازن والتكامل بين مكونات المجتمع ووظائفة األســاســية إًل أن ذلك غير محقق في الواقع فنجد صــراع بين الجنســين الجنســين لتح
ــيطرة على مراكز  ــائد الذي يمكن الرجل من السـ ــمالي واألبوي السـ ــل النظام الرأسـ يكون المغلوب فيه المرأة لتقلد الرجل مراكز القوة في ضـ

ــاركة   ــلطه والمشــــ ــيه النســــــوية على أهمية تفكيك القوة والســــ ــادية كما جاء في النظرية الصــــــراعية، وركزت الماركســــ في األنشــــــطة اإلقتصــــ
 الرأسمالية كوسيلة لتحرير المرأة وتمكينها اقتصاديا . 

ة أهمية ( حيث بينت الدراسات السابق2015(، )نور صالح،  2016(، )الصرايرة،2017وتلتقي نتائج الدراسة الحالية مع دراسة )ردايدة،  
التمكين اًلقتصــــــادي للمرأة ومشــــــاركتها في الحياة اًلقتصــــــادية وتحقيق ذمة مالية مســــــتقلة وأن ذلك يحتكم أيضــــــا لثقافة المجتمع والبيئة 

ــة ــاديا. وهذا ما أكدت علية راســـ أن  (  Muhammad et al, 2020)   المحيطه في المرأة التي من الممكن أن تحول دون تمكينها اقصـــ
 التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا تعزى لثقافة بعض المناطق.  من أهم العوامل

 التوصيات:

 باالعتماد على نتائج الدراسة تم صياغة التوصيات اآلتية:

ضـــــــرورة عمل لقاءات توعوية دورية من المنظمات المعنية في شـــــــؤون المرأة لمناقشـــــــة دور الثقافة الســـــــائدة في الحد من  .1
 المجتمع اًلردني.تمكين المرأة في 

ضرورة تبني المؤسسات الحكومية والمنظمات ومؤسسات المجتمع خطط مدروسة لتمكين المرأة بالضد من أشكال التمييز  .2
 غير المعلن داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. 

 العمل السياسي.ضرورة قيام مجلس النواب والحكومة بتحديث التشريعات السياسية التي تعنى بتمكين مشاركة المرأة في  .3
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ضــــــــــرورة تمكين المرأة العاملة وغير العاملة في كافة محافظات المملكة لالســــــــــتفادة من التكنولوجيا وما توفره من حريات  .4
ومرونــة في التعليم والعمــل رغم طبيعــة الظروف اًلجتمــاعيــة المحيطــه التي تعيق تمكين المرأة اجتمــاعيــا بحكم األعراف 

 والعادات والتقاليد.
ــاقات ثقافية مالية لنشــــــــر الوعي بأهمية  ضــــــــرورة ا .5 ن تقوم وزارة التعليم العالي بالتنســــــــيب للجامعات بأن يكون هنالك مســــــ

 التمكين اًلقتصادي واًلستقالل المالي عند جميع الطلبة. 

 قائمة المراجع
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 ، الربات: المنظمة اًلسالمية.حقوق المرأة المسلمة في المجتمع اإلسالمي(. 1991البغدادي، مصطفى )
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Abstract: 

This study mainly aims to know the role of the prevailing culture in Jordanian society in limiting women's 

empowerment (politically, socially, and economically) and its reflection on their rights from the point of view of members 

of the administrative body in associations related to women's affairs in Jordan. To achieve the goal of the study, the current 

study followed the descriptive analytical approach, where the study relied on the social survey method using the questionnaire 

tool, and a simple random sample was selected, amounting to (187) individuals, which constituted 53% of the study 

population. 

The results of the study showed that the prevailing role of culture in Jordanian society in limiting women’s political 

empowerment was average with a mean of 3.38, and the role of culture prevailing in Jordanian society in limiting women’s 

social empowerment was average and with an arithmetic average (3.38). As for the dominant role of culture in society The 

Jordanian average in limiting women’s economic empowerment came with a mean score of (3.49). 

The study recommended the need for Parliament and the government to update political legislation that is concerned 

with empowering women’s participation in political work, the necessity of empowering working and non-working women 

in all governorates of the Kingdom to benefit from technology and the freedoms and flexibility it provides in education and 

work despite the nature of the surrounding social conditions that hinder women’s empowerment Socially, by virtue of norms, 

customs and traditions, and the need for the Ministry of Higher Education to place orders for universities to have cultural 

and financial courses to spread awareness of the importance of economic empowerment and financial independence for all 

students. 

Keywords: Culture, Empowerment, Women. 
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