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The Role of Social Networking
Sites in Activating The Political
Participation of Iraqi Women
in The Iraqi Political Scene
A B S T R A C T
The social networking sites have been able to attract media, politicians
and large segments of society due to the tremendous developments in the
field of communication technology. These websites have changed many of
the concepts and roles which played by the media in all its forms. For
instance, the internet no longer plays the role of media carrier, but it has
become a platform for expressing the different ideas and political trends
adopted by users of these networks, also, making many elites and public
figures from these sites a platform for ,and to encourage them to participate
in the political action and alignment of the category of others, and since
women are a cornerstone of society (it is half the society) cannot be ignored
or denied its role in the public life in general and the political life in
particular, the social networking sites have the ability to reach this category
with all its special characteristics and try to attract them to participate in
political work in all its categories and roles (whether as a voter, as a
parliamentary candidate, or as an employee in the executive branch).
Hence, the study aims at identifying the ability of the social media in
activating the role of women in the Iraqi political scene. The study included
three topics. The first topic dealt with the methodological framework of the
study such as the problem of the study and its questions and objectives and
the research methodology used in it. The second topic the cognitive
framework of the study through a cognitive presentation of the concept of
political participation and the reality of the participation of Iraqi women in
the Iraqi political scene, as well as dealing with the obstacles that prevent
more participation and activation of Iraqi women in the Iraqi political scene,
The third topic included the results of the study.
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دور مواقع التواصلللللت اعجتماعي عي تفعيت
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استطاعت وااع اتطاالتا اتمطععتخ ل ف رط و يمة و وا استطباعه ااطعع

اإلت وةةا ياتست تتنعست تتةةا يعاعتع

ياست تتجت وا س ت ت اور اتع طع س ت ت

اتهعولت رخ و عف تكناتامنع اتتصتتعف و يعغ رة

ياألديا اتطخ يبا بهع اإلت
يست تتةلت اإلت

يإت ونت يست ت ت تتنعست ت ت تتنت و ةن ألت ت ت تتاع
ياتت عاع

اتنق

ا ا اتعااع اتجغ غ وا اتعهعمن

كعرت أس ت ت ت ت تتكعت و رعتنط ن

اتنععلت تلعجلاوت ياتق

وث ت يجغ ؤدي دي

ربل و با ألت تتار ت انجكعست تتع

عثع ت ونعب تلطج ة تا وقطل

اتستتنعستتنت اتطخ ط نعاع وستتطقغوخ ا ا اتذتتاكع

ياتذ تتقص تتنع

اتطاا ا

امطعع نت
األركع

و د مجا اتجغ غ وا

اتجعوت وا ا ا اتعااع ون اَ إليص تتعف ألت تااته ت عها ا و

يك تك يس تتةلت إلس تتطباعه ات عها ته ا اتهك دي رة ا ي ث تلا اتعذ تتع كت رخ
اتهجا اتست تتنعست تتخ ياتلت تتاهعا تهبت دي رة اعو يكعع د اتع أو كا أست تتعست تتخ وا
أ كع اتع طع ( با اخ نص ت ت

اتع طع

يت يعكا ت عالهع أي نك ا دي اع رخ

اتعنعو اتجعوت ذ تتكا تع ياتعنعو اتس تتنعس تتنت ذ تتكا لعا و ي د تعااع اتطاالتتا
اتمطعتتعتخ اتبتتغ و تلا اتال ت ت ت ت ت ت تتاف اتا ات ا اتهبتتت و كتتا وتتع تطصت ت ت ت ت ت ت ت

لصتتالتتنت و يوععيتت استتطباعبهع تلعذتتع كت رخ اتجعا اتستتنعستتخ عقطل

يأديا اع ( س ت ت ت ت تااب كعن

اتطنهة يت يوا انع معب

ت وا

و ا لهع

كنعلات أي كع ست ت ت ت تتعت ب تععننت و أي واظهت رخ اتست ت ت ت تتلات
اتغ است ت ت ت تتت رخ وععيتت تعج رت عغ و يست ت ت ت تتعوا اتطاالت ت ت ت تتا

اتمطععتخ رخ تهجةا دي اتع أو رخ اتعذ تتهغ اتس تتنعس تتخ اتج اعخ و د اس تتطعل

اا

اتغ است تتت تلا م ا واع ن و تنعيف اتعاعن األيف اإلاع اتعنه خ تلغ است تتت وثا

وذتتكلت اتغ استتت يتستتع تتهع يأاغارهع ياتعنهج اتاعثخ ات ي ت استتطقغاو رةهع و رخ
ةا ا طاى اتعاعتتن اتثتتعنخ تلا اإلاتتع اتعج رخ تلتتغ اس ت ت ت ت ت ت ت تتت وا ل ف ت

وج رخ تعهها اتعذ ت ت تتع كت اتس ت ت تتنعس ت ت تتنت يياع وذ ت ت تتع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذ ت ت تتهغ

اتس ت ت تتنعس ت ت تتخ اتج اعخ و يك تك تنعيف ا ا اتعاعن اتعجاعع

اتطخ تعاف دي اتع يغ

وا اتعذ تتع كت ياتطهجةا تلع أو اتج ا نت رخ اتعذ تتهغ اتس تتنعس تتخ اتج اعخ و أوع اتعاعن
اتثعتن ربغ اسطعا تلا اتنطعوج اتعةغاننت تلغ است.
جامعة تكريت | كلية اآلداب© 2019 JOFA ,
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المقدمة
اسطاعت

وااع اتطاالا اتمطععتخ ل ف رط و يمة و وا اسطباعه ااطعع اإلت وةةا

ياتسنعسةةا يعاعتع

ياسجت وا س اور اتع طع

اتتصعف و يعغ رة

ا ا اتعااع اتجغ غ وا اتعهعمن ياألديا اتطخ يبا بهع اإلت

رعإلنط ن

ت يجغ ؤدي دي يسةلت اإلت

امطعع نت يإت ونت يسنعسنت و ةن ألاع

س

اتطاا ا

اتنععلت تلعجلاوت ياتق

اتسنعسنت اتطخ ط نعاع وسطقغوخ ا ا اتذاكع

اتهعولت رخ و عف تكناتامنع
كعرت أسكعت و

ربل و با ألار ت انجكعسع

عثع ت ونعب تلطج ة تا وقطل
و د مجا اتجغ غ وا اتنق

األركع ياتت عاع

ياتذقصنع

اتجعوت

وا ا ا اتعااع ون َا إليصعف ألااته ت عها ا  /يك تك يسةلت تسطباعه ات عها ته ا اتهك

دي رة ا ي ث تلا اتعذع كت رخ اتهجا اتسنعسخ ياتلاهعا تهبت دي رة اعو يكعع د اتع أو
كا أسعسخ وا أ كع اتع طع ( با اخ نص

اتع طع

يت يعكا ت عالهع أي نك ا دي اع رخ

اتعنعو اتجعوت ذكا تع ياتعنعو اتسنعسنت ذكا لعا و د تعااع اتطاالا اتمطععتخ اتبغ و
تلا اتالاف اتا ا ا اتهبت و كا وع تطص

رخ اتجعا اتسنعسخ عقطل

وا لصالنت و يوععيتت اسطباعبهع تلعذع كت

و ا لهع يأديا اع ( سااب كعن كنعلات أي كع سعت ب تععننت و أي واظهت

رخ اتسلات اتطنهة يت .
ظ تلا اتسع ت اتسنعسنت اتج ا نت و تنعوخ تغد اتنسعب ات تخ نق اا رخ اتجعا

يوع ن

اتسنعسخ اتعطعثا رخ اتطنعرس اتسلعخ ات سعخ ياتجلنخ تلالاف اتا اتسلات تا ا يق اتنطقع ع

وا اما تسةة سؤي األوت وا ل ف اسطقغاوهع تعااع اتطاالا اتمطععتخ بصغ تهجةا ا ا
اتعذع كت ذكا أك و يا ا وع سنععيف تسلنل اتضاب تلن وا ل ف ا ا اتاعن ات ي غ س دي
وااع اتطاالا اتمطععتخ رخ تهجةا وذع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ .
 -تقسيمات البحث :

يتكون هذا البحث من ثالث مباحث:

 -المبحث ال ول يتناول اإلطار المنهجي للبحث ويشمل على :

 مشكلة البحث وتساؤالتها  :تطعثا وذكلت اتغ است رخ وععيتت اتاع ن اتا وجعت ت دسكعتنتعثنت تطعثا رخ وج رت وغى وسعاعت وااع اتطاالا اتمطععتخ رخ تهجةا اتعذع كت اتسنعسنت

تلع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ و يتكخ يسطان اتاع ن ا ا ا اإلسكعتنت ت
لنعرت تغد وا اتطسع ت

ياخ :

 وع وغى اتطععد اتع أو اتج ا نت تلا وااع اتطاالا اتمطععتخ أمنعب وطع جطهع تلعذهغ اتسنعسخاتج اعخ .

 وع -وع

وذع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ .
اتعجلاوع

اتطخ تسطبةهع اتع أو اتج ا نت وا وااع اتطاالا اتمطععتخ

 وع وغى ااطعع اتع أو اتج ا نت بضعيع اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ .P a g e | 255
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 -وع أا وجاعع

وذع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ .

 -أهداف البحث :

ته ا اتغ است أاغاا يسجا اتاع ن اتا تعقنبهع ياخ :
 اتطج ا تلا وصعد األلاع اتطخ وا ل تهع تعصا اتع أو اتج ا نت تلا اتعجلاوعاتطخ تهعهع .

 نعس وسطاى اتاتخ اتسنعسخ تلع أو اتج ا نت -لغ وغى اتطععد اتعاعامةا تلا وااع اتطاالا اتمطععتخ رخ اسطبعب وجلاوعته

اتسنعسنت

 -اتطج ا تلا

اتعذع كت اتسنعسنت تلع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ تا ا يق

وااع اتطاالا اتمطععتخ.

 -أهمية البحث :

تط لا أاعنت اتغ است رخ كانهع تسلل اتضاب تلا دي يسعوا اتطاالا اتمطععتخ رخ تهجةا

وذع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ صهطهع وبط تت اي و سعت وعع يذكا وغ كع
أسعسنع تقنعس اتاتخ اتسنعسخ تلع أو اتج ا نت اتطخ تعثا س يعت وهعت وا س اور اتع طع .
 منهج الدراسة :بنعبا تلا اإلسكعتنت اتاعثنت اتطخ ت تعغ هع رإ اتعنهج األنس

ات ي نسطقغو اا ونهج

اتعسر اتالهخ .
 أداة جمع البيانات :ت اتطععد اتسطاعنت كأداو ونعسات ت ع ات نعنع

اف اتعذكلت اتعغ يست .

 مجتمع الدراسة وعينته:د ا ا اتاعن اتعةغانخ يجطعغ تلا اتعنهج اتالهخ ات ي يسطقغ اسلاه اتجةنت و يتةنت ا ا اتاعن
اخ تةنت تذااونت عااوهع (  100وه دو وا اتنسعب رخ وععرظت ل ح اتغ ا.

 المبحث الثاني المدخل النظري للبحثويشمل : -أهمية المشاركة السياسية:

تسجا اتعذع كت اتسنعسنت اتا تعلنت دب غ عمع

اتعااانةا اتا اتعكاوت يتكنهع أيضًع

تهغا اتا اتطأمة تلا سلاك اتعكع ي تك بطالةا وجلاوع تا األيتنع اتطخ تهضلهع ات ععاة و
يرق ا ا األيتايع

تطس ر لت اتعذع كت رطبا تعلنت اسطغ ف اتسلات تلعااانةا ياتذجا

عترط اه تغى ات ععاة يتطعبق ن اتعسعياو ياتع يتو(1ييؤدي تك اتا اتسطب ا اتجع رخ اتع طع
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األو ات ي يسعتغ تلا تعبةق اتذ يط اتمطعع نت ياتثبعفنت ياتسنعسنت تن عح لال اتطنعنت
اتعقطلهت.

ا أاعنت اتعذع كت اتسنعسنت تلع أو تال عت نعب اتمطععتخ ات ي عغ يكا وعه ًا تهع ي

تعوبًع أوعوهع رخ نهس اتاع

و يتلا ا نجت اتع يت اتطخ يعنعهع اتع طع تلع أو وثا انغوعمهع رخ

ات ععنع و ي اتعنظعع اتعهنخ’و ياتنبعبخ’ و ياأل اه اتسنعسنتوياتهةبع اتطعثةلنتو ا تجغ اتعذع كت
اتسنعسنت تلع أو رخ اتجعلنت اتسنعسنت يإدا و سؤي اتع طع اتعغنخ وا اتعؤس ا اتغاتت تلا تااي
اتع طع يديعب اانت نظع اتعك رخ اتغيف

2

أاعنت اتعذع كت أنهع تجغ سكا وا أسكعف اتطجلن و د يج ا اتعااانا

باعه يياماعته

وج رت تعوت يإد اك ك ة ته ا اتعباق ي تؤدي اتا و يغ وا اتااععنت ياتع ينت رخ واعت ه يت ر
وا سأ اتاتب يوسطاى األداب يتبضخ تلا لا اسطغ ف اتسلات يتجاخ ات ععاة

بعً ديعب اانًع

رخ وععسات اتعسؤيتةا تا أتععته د ا عص يا رخ األداب و فنكاناا تلا وج رت تعوت عغى مادو
األداب اتعكاوخ و كعع يتؤدي اتا تغ ن ت عت اته د ع طعج رةغ ك اتعاااا وذعكا و طعج

ييجعا تلا اتطجعي تلطقلص وا ا ا اتعذعكا رطعبق أاغاا اتع طع و د اتعذع كت اخ و غأ
أسعسخ وا واعدئ تنعنت اتع طع و رعتطنعنت اتعقنقنت ت تكا دت عتعذع كت يتاس ناععهع سااب

ب يعدو تغد األر اد أي اتباى اتمطعع نت أي بطجغد اتبناا و تطغف تلا اتنعا اتسنعسخ تألنظعت

ةن

نبلهع وا نظ تبلةغيت دتا نظ وطبغوتو كعع تجعا اتعذع كت تلا وسعاعت األر اد رخ اتعنعو

اتعطصعديت ياتسنعسنت يتعبةق أاغاا اتع طع يتعبةق اتطنعنت يوج رت أسعتة

تعقنبهع د تجغ

أرضا يسةلت تطنعنت اتذقصنت اتغيعب اانت تلا وسطاى اتع طع ياته د و ي ت جا اته د وغ ك
تنظعو يتؤدي اتا تبغ اتع طع يتاا ا ييكا اته د ت دي رخ الطنع ناا ياخ ع ينت عتثبعرت
ت اتثبعرت اتسنعسنت تطعغد ت عت اتنظع اتسنعسخ عتباو اتمطعع نت يوغى اتطهعتا بةا اتنظع

ياتعااانةا

3

 واقع المشاركة السياسية للمرأة العراقية:تغف اتط ع ه تلا ا

ق اتع أو رخ اتعذع كت اتسنعسنت تلا أن وطااض وعع عف دي

يلاتهع اتا وااع اتب ا اتسنعسخ اتعؤم

ةن تغف معن اتعؤس ا

دنهع ت تصا دتا ات تعع

أي اتع عتس اتععلنت أي اتاظعو اتجلنع دت نعد ًا يت طس دي اع رخ اتعذع كت دت جغ تع 2003
ي تك جغ يض نظع اتكاتع اتعصت اتنسعونت ات ي اع ا ععنا ددا و اتغيتت اتج ا نت تلع لت اتنطبعتنت
تجع  2004ياتغسطا اتج اعخ تجع  2005اتصعد تع 2006و ياتطخ نص

( :يسطهغا ععنا

اتنطقع ع تعبةق نسات تعثةا تلنسعب ت تبا تا ات ك وا تغد أتضعب و لس اتنااه4ينظع اتكاتع

اا وا األنظعت اتطخ نص تلةهع عاانةا باق اإلنسع لصالًع اتهع نت اتبضعب تلا معن
أسكعف اتطعة ضغ اتع أو رخ اتععدو (/4رب و  1و يات غ عت ك ا ك اتعباق اتطخ تقص اتع أو
ياخ باق بغ هنت وسطا عو وا األت األرل

وا األدبنع
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تعباق اإلنسع 5يإضعرت اتا تك رأ اتهب و ج وا اتععدو اتث مةا وا اتبعنا

نسات تعثةا

ك

اتع أو رخ ات ععنت اتااننت *اتطخ ت تبا تا ك أتضعب ات ععنت اتااننت 6يك تك ن غ ا نظع
رخ اتع كت اتنسعونت ايف انطصع تها جغ تع  2003و يكعن

اتكاتع تغت ُ وجظ اتنعساع
اتعاعتاع اتطخ نعد بهع اتع كع

اتنسعونت تلا الط ا واعههع وا ا ا اتنظع

أيف

و ا نظع

7

اتكاتع أتاا تلع أو ق وذع كت اتع أو اتطخ ت تبا تا ات ك يكع اتهغا تاسن وذع كطهع رخ
اتعذهغ اتسنعسخ بالههع س يك رخ تعلنت لن اتب ا

اتب ا

و يآل ي

ي تك تنهسر اتع عف تها رخ أيسعط لن

ي د نظع اتكاتع ؤم سلاًع رخ عضنت وذع كت اتع أو اتسنعسنت رخ اتج اق رأ

صت ات ك ت تجعدف يت تكعرئ تغد اتنسعب رخ اتج اق يا ا يعثا اوطغاد تبضنت نبص اتع أو رخ
لن اتب ا يا ا ا اتطعثةا ت يعثا تا قنبت تعثةا بغ وع اا انجكعس تنظع اتكاتع يوذكلت
ا ا اتنظع ينظ اً تعغامط اتط كت اتغيعب اانت اتج ا نت رةؤدي اتا تذااونت دلاف اتع أو رخ اتبااو

اتنطقعبنت عسطعبعق أي دي اسطعبعقو يك تك يعكا اتباف ا ا نجت وذع كت يتأمة اتع أو اتج ا نت
رخ داع اتسلات اتطذ يعنت ت تكا عتبغ ات ي يكعرئ تغد األلاا

رخ اتسلات اتطنهة يت رأ تعثةلهع ك تك ونقهض

ياتثبعفنت رن غ د

اتطخ صل

8

رل تك ن غ د اتع أو رخ اتج اق بهع ضعو رهنعك عت
ي تك وا ل ف اتطغة ا

تلةهع يك تك

تغل

اتطذ يعنت ياتنصاا اتبعناننت عتطعات

رخ

كت اتاتخ تلع أو

اتمطعع نت ياتعطصعديت

وسعاعت اتع أو رجعتت رخ اتعنعو اتعطصعديت تكا وا اتنع نت اتسنعسنت ن اا

ضبةاو يعغ اع زاة ات ل خ ا اتكثة وا اتعذع كةا رخ اتجعلنت اتسنعسنت وا اتنسعب رخ اتجعلنت
اتنطقعبنت يجعنخ كثة وا اتعذعكا يأاعهع وذع كت اتع أو رخ اتبااو اتنطقعبنت كع و د تعلخب
ر ارع

يأضعا ات ل خ د تقصنص وبعتغ وعغدو تلنسعب ت يجنخ دتع ت اته لت ربل تلنسعب
اتع طع اتج اعخ رخ تب ي وصة اتج اق يتكا تألس

تغلاف ات تعع دنعع دس اك نص

يعصا رخ اتج اق اا ت سنر ن سعب جةغا

وع

كا اتاجغ وعع يعغا دالا أ يعت ات تعع يا يماد

اتع أو رخ اتععها اتسنعسخ يعثا آتنت تعسعياتهع رخ لن اتب ا رخ اتسلاطةا اتطذ يعنت ياتطنهة يت
تكا انعك يسل نع

ات تعع

جةغا

قصاا ت كت يماداع ين غ ا ارل

تا عضنت اتع أو اتج ا نت يتالجعتهع يكس

اتنسعب ات تخ سغلا وبعتغ رخ

األيضعع األوننت يصج

بةا تضا ات تعع ياتعااانةا يكعتطعتخ انعك لبت وهبادو بةا اتنسعب ات تععننع
ات تعع ين غ تعثةا اتنسعب ت ط عيز  %30وا ات ععنت اتااننت يتا كعن

ات ما تكعن

ان عزاتهع أك

يتلا لجةغ اتنذعط اتنساي اتسنعسخ صل

ي از يت ونهع ي از و سؤي اتع أو يات لغيع

دايد يتكا رخ اتثععنةنع

سهغ

ياتنسعب لع ج
و سأنهع سأ

اتع أو تلا س

بعوق

يرة ا9ا اوع وذع كت اتع أو رخ اتبضعب رن غ أ ون تذكةا

اتعكاوت اتج ا نت تع  1921ي طا لعسةنع
رخ سا اتباانة ا رخ دتع ت اتع أو تلعنعل

اتع أو

اتتصعف

اتب

اتععضخ يجغ اتج اق وا أعغ اتغيف اتج كنت

اتبعناننت ركعن

أيف وععونت ت ا نت اخ(ل نعت اتذنخ

انطكعست يمجا اتبضعب ك اً تلا ات معف دت أ

جغ تع 2003

أُتغخ نظع ات ي يعن اتنسعب وا تبلغ اتعنعل اتبضعونت يتكا ن غ ان وع زاف تعثةا اتع أو ضعنف
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رخ ا تسلات اتبضعونت رأتاة
ونص
وكط

اتع أو ونعل رخ اتدتعب اتجع أكث وا اتبضعب ةن وثل

ادتعب وا ألا ( 205ونص

(16

رخ يسل يمناه اتج اق ينعا ( 150او أو تعولت رخ

اتدتعب اتجع رخ كا دسطع  10رعتع أو ن غاع رخ اتسلاع

اتث ا اخ ت تعطلك وذع كت

وطسعييت و ات ماو يك تك أ اتنسعب ات تخ سع كا تا ا يق أ ابها اتسنعسنت رن غ دنها ت
يسطاجا ددا و وااعجها عسطب تنت رجلةها دتاعع ععدتها يتباف اتنعوات اتعسطبلت ” س ى اتعاساي”

أنهع تا ت سر نهسهع و و أل ى نظ ًا تلنها ات ي يعع س ععدو اتع ه تلا اتجضاا
رخ وجظ األ ااف دعصعب اتع أو وا ملسع لنعتت اتب ا

ياا وع يجنخ

ا تهجةا وذع كت اتع أو اتسنعسنت يات تععننت وا ل ف دد اك اتع طع ألاعنت ا ا اتعذع كت
يض ي يطهع يك تك يسعوا اإلت

بغي اك

يأديا

اتطنذبت اتسنعسنت :األس وو اتعغ ستو ات عوجتو األ اه

رخ نذ اتاتخ أاعنت اتعذع كت اتسنعسنت تلع أو و يي غي اتعطع جا تط كت اتع أو اتج ا نت

رخ ات تعع أ ا ا اتعسعاعت تلع أو رخ اتسلات اتطذ يعنت أم ط

ضجهعً ياضععً رخ األدابو ةن

ت تسطا اتكطلت اتنسايت دالا ات تعع وا تج ي اتجعا اتنساي وا ل ف تهجةا و عاتت وا

اتباانةا اتطخ تج ز دي اتع أو رخ اتع طع ياتغيتت يك تك ا ات تعع ت يهلر رخ ا ح عضنت اتع أو
اتج ا نت ييغار تا باعهع اتجعدتت يتقلنصهع وا ظ يا اتهب ياتجاز11رنسطنطج أ اتع أو تلا
ات ر وا اإلت

اتجعتعخ تعباق اإلنسع تعباق اتع أو ينظع اتكاتع دت دننع ن غ أ اتع أو وعزاف

دي اع ضعنف يرة رجعف رخ اتعنعو اتسنعسنت أي دالا ات تعع ي تك س

اتععغدا

اتطخ

ك نعاع دضعرت اتا ا اتط كة تلا اتغ ا يع وهع وا بهع اتا نجخ رخ اتعذع كت تلا ات ر ا

اإلس

اتع أو تكا س

أنص

ياع اتع طع اتج كخ اتب لخ يك تك ا ا تهعع نسات األونت تؤم

تلا وذع كطهع ييتةهع ين غ ت تك ا اتع أو رخ اتجعا اتسنعسخ ت ت اف رة وؤالت تلقا
ييجاد س

فن

تك اتا اتطنذبت اتمطعع نت ي ا نجت اتنظ اتط كايت يك تك اتعا يا اتمطععتخ ي طا

يسعوا اإلت

يك ر ا عغ و اتع أو تلا وعع ست اتجعا اتسنعسخ يإوكعنعتهع ت تبا تا ات ما دت

د دي اع تنس وثا دي ات ما با اخ تعطعج اتا دت .

 معوقات المشاركة السياسية للمرأةالعراقية:ا س

ضج

اتعذع كت تلع أو اتج ا نت رخ كعرت ماان

يامطعع نت ياعطصعديت وععادى اتا ضج

ا ا اتجااوا رخ اتعاعت

اآلتنت:-

اتعنعو يجاد تجااوا تغو ونهع سنعسنت

دي اع رخ وااع اتطقانل ياتقع اتب ا يضج يسنطنعيف

أوال  :العوامل السياسية
ا اتجعوا اتسنعسخ وه عتنسات تبضنت اتعذع كت اتسنعسنت تلع أوو د يجغ وا أا اتجااوا اتعؤم و
رةهع و ةن أ اتعذع كت اتهجلنت تلع أو رخ األنظعت اتج كنت تكا

س

ا نجت اتنظع اتسنعسخ

رن غ دي اع اتهجعف رخ األنظعت اتغيعب اانت جكس األنظعت اتسط غاديت رعألنظعت اتغيعب اانت ن غاع

رخ ات لغا اتعطبغوت و اوع رخ بلغا اتجعت اتثعتن تجعنخ اتع أو وا ضج
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ا نجت أنظعت اتعك اتطبلةغيت اتطخ يكا رةهع اتعااانةا وطأم يا عتنظع اتسنعسخ يت ؤم ي فن و
عضنت اتع أو اخ عضنت و غونت تنطعخ تبضعيع اتغيعب اانت يعضعيع اتطغةة اتغيعب ااخو ته ا ن ى

ا

ا اتغتاو تلعاعتات عباق اتع أو تأل وسع ت أك
ات لغا

12

اتهجلنت تلع كت اتنسعونت تلا اتعسطاى اتسنعسخ كعن

ا ات غايع

و نعا اتع كت اتغيعب اانت اتععع كت ت
اتطنظنعع
سع ك

و نعا اتغيعب اانع

اتنعسبت اتطخ تعنذهع

اتطبغونتو اي نذاب تنظنعع
اتنسعب رخ وقطل

ي اأ

ط ف ات ياعنخو ا تعة

نسعونت ا

اتنضعت

رخ اتث مةننع و يعغ ت ارب
ا ا اتع لت ب يز اتجغ غ وا

يم ديعب ااخ وعة و ي ا

ونالبع

تبغونت

اتباونت ياتااننت ياتمطعع نتو يك تك تبغ وا ا

نذة انع اتا أ وؤسس اتغيتت اتج ا نت اتعغ ثتو اتعلك فنصا األيف كع عغ أسس اتغيتت اتج ا نت

اتنعسبت تلا أسس اتغيتت اتعغننت ي عااتغ اتع طع اتعغنخو األو منأ األ ضنت اتثبعفنت ياتمطعع نت
تج غ اتك ي ععس إللغا أيف ععنا وغنخ وا اتج اق اتعجعل و ععنا األ ااف اتذقصنت ع
188تسنت 195913و يات ي وثا اتبعتغو اتعثلا تطأسنس اتع طع اتعغنخ اتعغ نو يا تكعت
اتجسك تلا ك اسخ اتسلات يتااتخ انب عته تلا جظه اتاجض ي طا سباط نظع اتاجن

ازداد

وذع كت اتع أو اتج ا نت جغ تع 2003و رالا اتطعثةا اتنساي اتا %33وا تغد وبعتغ

ات تعع اخ أكث نسات صل

تلةهع اتع أو اتج ا نت رخ تع يخ وذع كطهع اتسنعسنت يعغ اع اتنظع

ات غ غ تع غأ اتعصت اتنسعونت (اتكاتع ياتطخ سكل دسع و تغت اتنظع ات غ غ ته ا اتعذع كت يتعكن

اتع أو وا تاسن وذع كطهع14و و يماد جض اتجااوا اتعؤم و اتطخ تضج
زيعدو اتجن

ياتص اتع

تكا أنااع اتجن
اضج

ضج

رخ اتغيتت يغ اتجن

ياتطهغ غا

عتعا

وذع كت اتع أو و ا

األس ي ضغ اتع أو ا ا ات كا ات ا طج ضا

رأنه يجةغي دنطعج اتجن

ات ي طج ضا ت تلا ضعنت

ونه ياخ اتع أو يأ دى تك اتا تغ اتسطب ا يللق بةبت تساداع اتهاضا األوننت كعع د

ونظعع

اتع طع اتعغنخ اتطخ كعن

وع ع ا 2003لعضجت تسنا و اتغيتت يتنس تهع اي

دي تكا جغ 2003ن غ ا انطذع اع ذكا ك ة رع اي عبنعتهع اخ ضعع

باق اتنسعب رخ س ةا

زيعدو وذع كت رعتلت تلنسعب رخ تعلنت اتطغة يكنعب ديتت ديعب اانت وغننت ي غد

اتع كت اتنسعونت

نسات ت تبا تا  %40يرخ وااع يض اتب ا 15و و يوا ل ف وع ا نعا نسطنطج ا دي اتع أو
اتج ا نت رخ اتعنعو اتسنعسنت ألار أكث رعتلنت جغ 2003تا ا يق نظع (اتكاتع أدى اتا دلاف
اتع أو رخ ات تعع يوذع كطهع رخ اتعنعو اتسنعسنت ياتطبغي ت نطقع ع

ياتععلنت يتاتخ اتاظعو

ياتط سنر ياتع عتس اتننعبنت

اتجعوت يأد اا اتذؤي اتطخ تقص و طعجنع ات أنهع وعزات

تنس

كةو

وبع نت عذع كت ات ما يك تك ن غ ا اتعذكلت اتعقنقنت رخ ت يا اتع أو تا اتعذع كت األيضعع
األوننت رة اتعسطب و جغ 2003يلعلت جغ أ غاا  2006يوع ع ا تع  2003كعن
تا اتعذع كت س

ا نجت وؤسسع

اتع طع اتعغنخ اتطخ كعن

يتجعا تصعتر اتغيتت .
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ثانيا :العوامل االجتماعية:
د تلجااوا اتمطعع نت دي ك ة رخ اتعذع كت اتسنعسنت تلع أوو ةن ا ا نجت اتع طع ت
تأمة رخ وذع كت اتع أو رخ تعدات يتبعتةغا ياتثبعرت اتجذعو يت ياتعاا ين اتمطعع نت ياآل اب اتغ ننت

اتعطا رت ام ا ا كل تلا تغنخ مبعرت اتع أو ي وعنهع وا اتعصاف تلا اتعنعل

ياتعااع اتطخ

طعط بهع ات ما و يك تك ن غ منعنت ات ما تلا اتع أو ي طا رخ اتعنعاج اتط كايت اتعغ سنت رن غ
ا اتط كنت األس يت تجل اتع أو رنا اتقنعات ياتااخ ياتجنعيت بط كنت األاهعف يلغوت ات يج ا ا كل
يسه صا و رة يا نت وا لضاع اتع أو تل ما يتاجةطهع ت و رن غ رخ اتااا اتج كخ تلغيتت دي
رخ تك يس ا ا اتذخب يك تك س

رخ زيعدو تغد األونع
ةن د تع

اتطقل

جض اتطبعتةغ اتطخ تعن اتهطنع

وا دكععف اتطجلن ؤم سلاًع

وا اتنسعب يمجا دي اتع أو يبطص تلا ت كنت األيتد ياألتععف اتعن تنتو

اتع أو يوعع سطهع تعباعهع اتمطعع نت اا تع

كا وازا اإلنطعمنت ياتثبعفنت

ات ما يانجطعق اتع طع وا ياع

16

ا اتعا يا اتثبعرخ ت تأمة تلا وذع كت اتع أو كعع أ تلطنذبت اتجعولنت اتمطعع نت دي ا
رخ ظا اتقن يتعدا

اتع طع اتج كخ تأتخ اتا معن

اتطنذبت األ س يت تلاها رها طأم

صا و

يا نت يرة يا نتو يك تك تكايا سلاك اته د يات عاعت نعا و طعج و رعألس و اخ اتعجعا
اتمطععتخ األيف رخ تكايا سلاك اته د نعا و طعج و ونهع األسعتة
تطنذبت اتاها وثا اتسلات األبايت يا اتنظ يع

اتطخ يسطقغوهع اتاعتغا

اتسنكاتامنت ياتاعاا اتعةغاننت أم ط

الط ا بةا ات ك ياألنثا رخ اتعنعو اتسنعسنت ياتع طععنت يي م س

أ يماد

تك اتا تا غ األاهعف

و اتااتغ ا وا ات نس نهس رخ سا واك وو رةطذا األيتد سلاك آ عوه ياتهطنع

سلاك أوهعتها

ره ا ؤم تلا دي ييتخ اتع أو ياا ض ي و ولعت ت نضامهع ييتةهع ؤدي اتا وذع كطهع
يتطجل كنفنت وجعت ت اتعذك

صا و رجلنت ت يعكا طعبق عج ف تا اتغي اتسنعسخ تل ما

رعألديا اتسنعسنت ياتمطعع نت وذط كت بةا ات ما ي اتع أو .

وا اتجااوا اتع طععنت اتعؤم و تلا وذع كت اتع أو اتسنعسنت اخ اتع طع اتضةق يمنعنت
اتسلات ي اتبساو ياتععمت ي طا رخ و عف اتجعا اتغبلاوعسخ ياتجعا رخ اتج عع

تلا ات ر وا اوط ك اتع أو اتعؤا
س

تعدا

اتطخ تهاق ات ما يتكا يهضا ات ما تلا اتع أو ي تك

اتع طع و ي تكخ يكا تلع أو دي رجعف رأ

دت اتغيتت ياتطذ يجع

اتجعوت تلا از ا

تك اتغي ت يعكا تعقنب ج ف تا

اتغسطا يت ياتبعناننت و يك تك وا اتطقلص وا جض اتعا يا اتجذعو ي

ات ي اا وسؤيتنت اتجعا يأ اعو يوسؤيتنت دتعتت األس و ذقص ات ما ي غوو يإضعرت اتا تك

اتنظ و اتغيننت اتا اتع أو ياتطخ تبا تلا تغ أالةطهع تلجعا اتعنطج اتعقنبخ ات ي يعكا أ يكها
س ا اتعنش تألس و.
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ثالثا :العوامل االقتصادية:
ا تلجعوا اتعطصعدي تأمة ك ة تلا ات عن

اتسنعسخ ةن تؤم تلا اتباانةا ياتطذ يجع

اتطخ تصغ اع اتغيتت يا ا بغي ا نجكس تلا اتع أو يوذع كطهع رن غ ا اتج اق رخ لعسةنع

اتععضخ عغ يض لال تنعايت رخ اتع عت
يرخ ا ا اتهط و ظه
اتقغوع

اتع أو اتا معن

اتعطصعديت ياتمطعع نت ر اد

اتنهانت

ات ما تذع ك ات ما رخ أتععف اتعبا ياتعجعا يتؤدي

تلع طع و يتعة اتج اق تا رة ا أن يض تذ يجع

ياتطأكةغ تلا

اتذ كع

اتب

ععناننت تعسعياو بةا ات ما ياتع أو

باعهع اا ععنا اتجعا ع (/151تسنت  1970ياسط غاف بعنا ( /81تسنت

17 1987يإ دي اتع أو رخ اتعنعو اتسنعسنت تجطعغ تلا وغى اتطاا اتعطصعدي تل لغ ات ي بغي ا
يذكا تأمة ك ة تلا اتعذع كت اتسنعسنت تلع أو رن غ د اتهب

ؤم تلا اتع طع ياتع أو وجع و

ت اتطغاا اتعطصعدي ؤم تلا وغى اتسطب ا اتسنعسخ ن غ ا اتج اق وا تع  1980اتا

تع  2003ياتظ يا اتطخ و بهع ل ف ا ا اتسناا
تقاع

سكل

أوع وذع كت اتع أو ةن أ رخ ا ا اتهط و عل

رةهع اتع يه ياتعصع اتعطصعدي

ر ا اتجعا اتعطع ت يي م

تك اتا تآكا

اتبعتغو اإلنطعمنت ت عطصعد اتج اعخ و يعغ كع وا اتا نجخ ا تؤم اتع يه رخ يض اتع أو

اتج ا نت رخ ساق اتجعا يو اسطع ا اتع ه أدى تك اتا تامن أتغاد ك ة و وا اتجعا اتا لغوت
اتع هاد اتع كخ إلنطعج سل يلغوع

األل ىو يك تك ا

تسك يت تلا سعه اتسل ياتقغوع

اتع أو تغاا دي اع يوذع كطهع رخ اتعصع اتعطصعدي تلا اتج اق ي أدى اتا انسععبهع وا اتجعا
ا تسنعسخ .رن غ اتعجاعع
اتعنعو اتسنعسنت.

اتعطصعديت ياتمطعع نت ياتسنعسنت معنجهع أم

تلا وذع كت اتع أو رخ

 -المبحث الثالث  ﴿ :النتائج الميدانيـة العامة للبحث ﴾

عغ أسه تعلةا اسط ع ع اتعاعامةا اتطخ تضعنطهع بنعنع لعنهت اتسطاعنت جغ تعلنت ات غيتت

ياتطصننف تا بنعنع

كعنت دتع

اتثبت رخ اتنطعوج يواضاتةطهع و يسعتغ

اتغ است ياإلمع ت تا تسع تتهع .
 -1توزيع عينة البحث وفقا الستخدام االنترنت
جدول رقم ( )1توزيع عينة الدراسة طبقا الستخدام االنترنت
تبعا للنوع

تستخدم

ال تستخدم

%

ك

%

10 90 90

10

ك

اتجغد اإلمععتخ 100
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بلغ تغد وه دا
بااع

اتجةنت وعا أرصعا تا اسطقغاوهنلألنط نطاابع تصعنهت اتسط نع ( 100وه دو

( 90وه دو يس ت ت تتطقغوا وا و عاع تةنت اتغ اس ت ت تتت ي تغد ( 10وه دو ت يس ت ت تتطقغوا وا

دمععتخ تةنت اتغ استو

 -2توزيع عينة البحثوفقا الستخدام أيا من وسائل التواصل االجتماعي
جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة طبقا الستخدام أيا من مواقع التواصل االجتماعي
التويتر

العبارة
ك
التكرارات

%

الفيس بوك
%

ك

%

ك

33.6 20 19.7 60 34.4 10

العدد اإلجمالي

بلغ تغد وه دا

اليوتيوب

90

اتجةنت وعا أيض ت ت ت تتعاا اس ت ت ت تتطقغاوها ناع اتطاال ت ت ت تتا اتمطععتخ اابع تص ت ت ت تتعنهت
( 10وه دا

اتستتط نع ( 90وه دو وعا يستتطقغوا وااع اتطاالتتا اتمطععتخ بااع

( 60وه دو تلفنسو ي ( 20وه دو اتلةاتةاه وا دمععتخ تةنت اتغ است.
 -3توزيع عينة البحثوفقا لسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي
جدول رقم (  )3يوضح استجابة عينة الدراسة وفقا سبب استخدام هذه الوسائل
أسباب اإلستخدام

م

موافق

الترتيب

غير

ال رأي

موافق

لي

 1معرفة الحداث العالمية

60

12

18

4

 2زيادة المعرفة في بعض المجاالت التي

75

10

5

1

تخصني
 3متابعة الحداث والتطورات التي تحدث

45

15

30

7

في الساحة العراقية
 4التسلية واالسترخاء وشغل وقت الفراغ

65

15

10

3

 5تتيح لي فرصة إليجاد موضوعات

55

21

13

5

أناقشها مع اآلخرين
 6أجد فيها حلوال لمشكالت قد أتعرض لها

40

28

22

6

 7أتعلم مهارات معينة من خالل المواد

65

18

7

2

المعروضة فيها

 8نذ اآل اب ياألركع اتسنعسنت

30

38
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طضر وا ا ا ات غيف يماد ر يق ا
اف س

دتتت د صعونت تسط ع ت أر اد اتجةنت فنعع طجلق عاع ا
ات غات رخ زيعدو اتعج رت رخ اتعااضن

اسطقغا ا ا اتاسعوا اإلت ونت ةن معب

اتطخ ته اتعاعاا رخ اتع تات اتيتا و تلطهع ات غات رخ تجل جض اتعهع ا
وهعت رخ نعت
يمعب

اتعاع ا

عتع تات اتثعننت و رخ ةا معب

األل ى رخ اتع ات

ات غات رخ اتطسلنت ياتط فن

اتطخ تلةهع و رخ ةا عغ معب

اتطخ ااع اتعاعاا
عتع تات اتثعتثت و

وطع جت األ غاا ياتطاا ا

اتسنعسنت رخ اتج اق رخ اتع تات اتسع جت وعع غف تلا أ اتعاعامةا ت اتا ااطععوع تلعذهغ

اتسنعسخ اتج اعخ .

 -4توزيع عينة البحث وفقا للمشاركة السياسية
جدول رقم ( )4توزيع عينة الدراسة طبقا للمشاركة السياسية
تبعا للمشاركة السياسية

مشاركة
ك

اتطك ا ا

اتجغد اإلمععتخ
بلغ تغد وه دا

غير مشاركة

%

ك

%

40 40

60

60

100

اتجةنت وعا ارص ت ت تتعا تا وذ ت ت تتع كطها رخ نذ ت ت تتعاع

اتس تتط نع ( 100وه دو بااع

س ت ت تتنعس ت ت تتنت اابع تص ت ت تتعنهت

( 60وه دو ت يذ تتع كا رخ أي نذ تتعط س تتنعس تتخ وا و عاع تةنت

اتغ است ي تغد ( 40وه دو س ق أ سع كا رخ نذعاع

سنعسنت وا دمععتخ تةنت اتغ است .

 -5توزيع عينة البحث وفقا لنوع المشاركة السياسية
جدول رقم ( )5توزيع عينة الدراسة طبقا لنوع المشاركة السياسية
تبعا لنوع المشاركة

ناخبة
ك

اتطك ا ا

اتجغد اإلمععتخ
بلغ تغد وه دا
( 40وه دو بااع

%

مرشحة
ك

%

0 40 40

0

40

اتجةنت وعا ارصعا تا وذع كطها رخ نذعط سنعسخ وع اابع تصعنهت اتسط نع
( 40وه دو وا و عاع تةنت اتغ است سع كا صهت نعلات ي تغد ( 0وه دو

وعا سع كا صهت و سعت وا دمععتخ تةنت اتغ است .
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 -6توزيع عينة البحث وفقا لرضا المبحوثات عن حجم مشاركة المرأة في المشهد
جدول رقم ( )6توزيع عينة الدراسة طبقا رضا المبحوثات عن حجم مشاركة المرأة في المشهد السياسي
تبعا للنوع

راضية
ك

اتطك ا ا

غير راضية

%

ك

%

35 35

65

65

اتجغد اتمععتا 100
بلغ تغد وه دا

وسطاى وذع كت اتع أو رخ اتعذهغ

اتجةنت وعا أرصعا تا أ ها تا

اتسنعسخ اتج اعخ اابع تصعنهت اتسط نع ( 100وه دو بااع

تا ضعاا تا

( 35وه دو ت

وسطاى وذع كت اتع أو رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ وا و عاع تةنت اتغ است ي تغد (65

وه دو ت

تا تغ ضعاا تا

اتع أو رخ اتعذع كت اتسنعسنت رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ

وا دمععتخ تةنت اتغ استو
 -7توزيع عينة البحث وفقا السباب التي تعيق مشاركة المرأة في المشهد السياسي.
جدول رقم ( )7يوضح استجابة عينة الدراسة حول السباب التي تعيق مشاركة المرأة في المشهد السياسي
ك

%

الترتيب

وسائل اإلعالم

م

 1سيادة العرف العشائري في المجتمع العراقي

40

40

5

 2طبيعة القوانين المنظمة للعمل السياسي تقلل دور المرأة فيه

45

45

4

 3سيطرة الرجل على أداء الحياة السياسية في المجتمع العراقي

55

8.2

3

 4إنشغال المرأة في واجباتها المنزلية تقلل من حجم مشاركتها في العمل

35

8.8

6

السياسي
 5ضعف المستوى االقتصادي للمرأة العراقية تقلل من مشاركتها في الحياة

31

8.5

7

السياسية
 6سيطرة الحزاب على المشهد السياسي تقلل من مشاركة المرأة

60

8.5

1

 7العنف االرهابي يقلل من حجم مشاركة المرأة في المشهد السياسي

57

8.5

2

 8اختيارات أخرى

41.7 25

8

يعكا أكث وا لنع :
طضر وعع س ق أ وا األساعه اتطخ أد

دتا ضج

وذع كت اتع أو رخ اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ

و سنا و األ اه تلا اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ عغ معب
اتجن

رخ اتع تات األيتا و يوا م ت اع

اتاعوهخ عتع تات اتثعننت و يسنا و ات ما تلا أداب اتعذهغ اتسنعسخ اتج اعخ عتع تات اتثعتثت

ويا نجت اتباانةا اتعنظعت تلعذهغ اتسنعسخ رخ اتع تات ات ا جت و يسنعدو اتج ا اتجذعو ي رخ

اتع طع اتج اعخ رخ اتع تات اتقعوست و يوا م تلطهع األساعه األل ى ك
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 -8توزيع عينة البحث وفقا الدافع السياسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي
جدول رقم ( )8يوضح استجابة عينة الدراسة وفقاالدافع السياسي في استخدام وسائل التواصل االجتماعي
م

موافق

دافع االستخدام

الترتيب

غير

ال رأي

موافق

لي

 1متابعة الخبار المحلية

60

12

18

4

 2متابعة الخبار العالمية

75

10

5

1

 3متابعة التحليالت السياسية

45

15

30

7

 4التعرف على الشؤون السياسية في

65

15

10

3

المنطقة
 5متابعة البرامج السياسية للمرشحين

55

21

13

5

 6المشاركة في االراء والتحليالت

40

28

22

6

السياسية
 7أتعلم مهارات معينة من خالل المواد

65

18

7

2

المعروضة فيها

 8نذ اآل اب ياألركع اتسنعسنت
 9اكس طنخ وجلاوع

تا اتعذهغ

30

38

22

8

27

15

23

9

اتسنعسخ اتج اعخ
يعكا أكث وا لنع :
طضر وا ات غيف اف اتغيار اتسنعسنت رخ اسطقغا وااع اتطاالا اتمطععتخ اابع د صعونت
تسط ع ت أر اد اتجةنت و ةن معب دار وج رت األلاع اتجعتعنت رخ اتع تات األيتا و يات غات رخ
تجل وهع ا

وجةنت وا ل ف اتعااد اتعج يضت رخ اتع تات اتثعننت و اتطج ا تلا اتذؤي اتسنعسنت

رخ اتعنابت رخ اتع تات اتثعتثت و يوطع جت األلاع اتععلنت رخ اتع تات ات ا جت و يوطع جت ات اوج

اتسنعسنت تلع سعةا عتع تات اتقعوست و يوا م تلطهع اتغيار اتل ى رخ اتط تة
تسلسلهع.
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 -9توزيع عينة البحث وفقا مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة السياسية
للمبحوثين
جدول رقم ( )9يوضح استجابة عينة الدراسة وفقامساهمة مواقع التواصل االجتماعي في زيادة المعرفة
السياسية للمبحوثين
م

موافق

أسباب اإلستخدام

 1ساهمت في رفع مستوى معرفتي

60

غير

ال رأي

موافق

لي

12

18

الترتيب
4

السياسية
 2قدمت لي معلومات حول المشاريع

75

5

10

1

السياسية للمرشحين
 3قدمت لي معلومات حول الحداث

45

30

15

7

السياسية في العراق
 4عززت معلوماتي حول االنتخابات التي

65

10

15

3

جرت في العراق
 5أتاحت لي فرصة إليجاد موضوعات

55

13

21

5

أناقشها مع اآلخرين
 6التعرف على الحزاب السياسية العراقية

40

28

22

6

 7المشاركة في اآلراء والتوجهات

65

18

7

2

السياسية

 8زاد

وا يتةخ اتسنعسخ

30

22

38

8

يعكا أكث وا لنع :
طضر وعع س ق اف وغى عغ و يسعوا اتطاالا اتمطععتخ تلا زيعدو اتعج رت اتسنعسنت تلعاعامةا
و أيضع

دسط ع عتعتعاعامةا أ ا ا اتعااع عغ عغو

ته وجلاوع

تلع سعةا رخ اتع تات األيتا و ياتعذع كت رخ اآل اب ياتطامهع
ت ز وا وجلاوع

اتعاعامةا اف اإلنطقع ع

اف اتعذع ي اتسنعسنت

اتسنعسنت رخ اتع تات اتثعننت و يإنهع

اتج ا نت اتطخ م

رخ اتع تات اتثعتثت و كعع بةن

اسط ع ع اتعاعامةا أ ا ا اتعااع عغ سعاع رخ وسطاى اتعج رت اتسنعسنت ته رخ اتع تات ات ا جت
و يرخ ات تات اتقعوست معب
ةا معب

اتعاع ا

اع و أتع

األل ى اتع ات

تخ اته لت إلي عد وااضن أنععذهع و اآلل يا و رخ

اتطخ تلةهع ك

س
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 -10توزيع عينة البحث وفقا لمكان اإلقامة.
جدول رقم ( )10توزيع عينة البحث طبقا لمكان اإلقامة(محافظة /قضاء /قرية)
محافظة

العبارة

ك

قضاء
ك

%

قرية

%

%

ك

العينة تبعا لمكان اإلقامة 10 10 20 20 70 70
العدد اإلجمالي

بلغ تغد وه دا
بااع

100

اتجةنت وعا أيضعاا أوعكا دععوطه اابع تصعنهت اتسط نع ( 100وه دو
يتغد ( 20وه دو تلعقنعةا رخ األعضنتو يتغد

( 70وه دو تلعقنعةا جاال اتعععرظع

( 10وه دو تلعقنعةا رخ األ يعا اابع تلعنعاق اتطخ ت اتجعا تلةهع.
 -11توزيع عينة البحث وفقا للحالة االجتماعية

جدول رقم ( )11توزيع عينة البحث طبقا للحالة االجتماعية
غير متزوجة

العبارة
العينة تبعا للحالة االجتماعية

متزوجة

ك

%

ك

23

23

14 14 11 11 52 52

العدد االجمالى

بلغ تغد وه دا

%

مطلقة
%

ك

أرملة
ك

%

100

اتجةنت وعا أيض ت ت تتعاا تا ا نجت عتطه اتمطعع نت اابع تص ت ت تتعنهت اتس ت ت تتط نع

( 100وه دو بااع

( 23وه دو تعك و يتتغد ( 52وه دو وط يمتتو يتتغد ( 11وه دو والبتتو

يتغد ( 14وه دو أ ولت اابع تلعنعاق اتطخ ت اتجعا تلةهع.
 )12توزيع عينة البحث وفقا للمستوى التعليمي

جدول رقم ( )12توزيع عينة البحث طبقا للمستوى التعليمي
العبارة

متوسط
ك

%

إعدادي

جامعي

%

ك

%

ك

%

المستوى التعليمي 50 50 29 29 11 11

10

10

العدد اإلجمالي

بلغ تغد وه دا
بااع

ك

أعلى من الجامعي

100

اتجةنت وعا أيضعاا وسطااا اتطجلنعخ اابع تصعنهت اتسط نع ( 100وه دو

( 11وه دو تلععللةا تلا سهعدو تجلنعنت وطاسلو يتغد ( 29وه دو تلععللةا تلا

سهعدو تجلنعنت دتغاديتو و يتغد ( 213وه دو تلععللةا تلا سهعدو اتطجلن ات عوجخو يتغد
( 41وه دو تلععللةا تلا سهعدا

تجلنعنت وعراق ات عوجخ اابع تلعنعاق اتطخ ت اتجعا تلةهع.

ملخص نتائج البحث :
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 -1بلغ نسات وعا يسطقغوا اتنط ن

وع نس ط  %90وا اتعاعامع

 -2معب واع اتفنس باك عتع تات األيتا س ت ت ت
عتع تات اتثعننت و ياتطايط

عتع تات اتثعتثت .

 -3يتا ديار اس ت ت تتطقغا اتنط ن
األيتا و رخ ةا معب

لنع ا

.
و رخ ةا معب اتةاتةاه

اتعاعامع

معب دار ات غات رخ زيعدو اتعج رت تغى اتعاعامع

ات غات رخ تجل وهع ا

عتع تات

وجةنت عتع تات اتثعننت و يدار اتطسلنت ياتط فن

عتع تات اتثعتثت و رخ ةا معب دار وطع جت ا غاا اتعذهغ اتسنعسخ اتج ارخ رخ اتع تات اتسع جت

و يا ا غتا تلا د ااطعع اتع أو اتج ا نت عتذأ اتسنعسخ تنس وا أيتايع
 -4ي اف

وذتتع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذتتهغ اتستتنعستتخ بلغ

ااطععاع .

نستتات اتعذتتع كع

 %40وا

اتجةنت و رخ ةا معب وعا ت يذع كا رخ أي تعا سنعسخ وع نس ط ى. %60

 -5ي اف نا نت وذتع كت اتع أو رخ اتعذتهغ اتستنعستخ اتج اعخ و أت كا  %100وا اتعذتع كع
رخ اتعذ تتهغ اتس تتنعس تتخ اتج اعخ تا وذ تتع كطها ص تتهت نعلات و رخ ةا معب
صتت تتهت و ستت تتعت لتت تته

اتست تتنعست تتخ و أي دنهع تع
تس

نس تتات اتعذ تتع كت

عتعبت يا ا غف تلا ت يا اتع أو تا اتعذتت تتع كت اتهجلنت رخ اتعذت ت تتهغ

تا اإلرصت تتعح تا قنبت وذت تتع كطهع رخ اتعذت تتهغ اتست تتنعست تتخ اتج اعخ

وع .

 -6يمعب

دمع ع

اتعاعامع

اتعذع كت اتسنعسنت تلع أو اتج ا نت

اف وغى ضعاا تا

رخ اتعذ تتهغ اتس تتنعس تتخ اتج اعخ و أت كا وع نست ت ط  %35تا

نس ط  %65وا اتعاعامع

تا تغ ضعاا تا ا ا اتعذع كت .

اتعذ تتع كت و رخ ةا بلغ وع

 -7ي اف اتستتاعه اتطخ تجةق وذتتع كت اتع أو اتج ا نت رخ اتعذتتهغ اتستتنعستتخ اتج اعخ و معب ست
ستتنا و األ اه اتستتنعستتنت تلا اتعذتتهغ اتستتنعستتخ اتج اعخ عتع تات األيتا و رخ ةا معب ست

اإل اعه عتع تات اتثعننت كإ غى اتساعه اتطخ تجةق وذع كت اتع أو و رخ ةا معب سنا و ات ما

تلا أداب اتعنعو اتسنعسنت عتع تات اتثعتثت س

دمع ع
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 -1تلخ سلك ي آل ي و اتع أو ي دي اع اتسنعسخ رخ
-2

المصادر والمراجع

كت اتا غو اتج كنتو ط1و و ك د اسع اتا غو اتج كنتو بة ي و .1982

رغ نصنف معس اتس امخو اتعذع كت اتسنعسنت اتع كنت تلع آا اتج ا نت جغ 2003و ط1و ادا و اتكط اتجلعنتو غغادو .2012

 -3اغى وععغ وثناو اتعذع كت اتسنعسنت تلع آا اتج ا نت وع جغ 2003و ط1و اتذج و بة ي 1998و بة ي و .2012

 - .1سعوخ وهغي اتج اييو اتع آا اتج ا نت بةا اتعذع كت اتسنعسنت ياترط اه اتسنعسخو ط1و و ك ا ععا اتاهاتت ي اتواوتو
دوذق.

 - .2رغ نصنف معس اتس امخو اتعذع كت اتسنعسنت اتع كنت تلع آا اتج ا نت جغ 2003و ط1و ادا و اتكط
.2012

 – .3يلعف ن ة
.4

اتجلعنتو غغادو

اتج اييو اتع أو اتج كنت ياتطغةة اتسنعسخو دا أسعوتو األ د و . 2011

"بلقنس وععغ مااد  ,دي اتع او اتج ا نت رخ اتنظع اتغيعب ااخ :د است تعلةلنت تسلاك اتع أو ات تععننت" و دا اتعصعدو سا يع

و  2016و .

 – .5نهلت اتنغاييو األداب ات تععنخ تلع أو اتج ا نتو وااجت اتااععو غغادو .

 - .6ت سطضعرت نظ  :د .رغ نصنف معس و اتعذع كت اتسنعسنت اتع كنت تلع آا اتج ا نت جغ 2003و وصغ س ق ك ا.
.7

 -اغى وععغ وثناو اتعذع كت اتسنعسنت تلع آا اتج ا نت جغ 2003و وصغ س ق ك ا

 - .8سعوخ وهغي اتج اييو اتع آا اتج ا ن بةا اتعذع كت اتسنعسنت ياترط اه اتسنعسخو ط1و و ك ا ععا اتاهاتت ي اتواوتو
دوذقو .2011

 – .9سعوخ وهغي اتج اييو اتاض األس ي تلع أو اتج ا نت يانجكعسعت تلا اتعذع كت رخ اتجعلنت اتسنعسنتو عن رة ونذا
لعد و ك ا ععا اتاهاتت و معوجت ديعتا .

 – .10نعاض سا معب و اف س نت اتنظع اتسنعسخ رخ اتج اق اتعغ ن ( 2003 _1921
األيفو كعنانعتثعنخو . 2008

و لت يارغو غغادو اتجغد

 – .11ت غ ات اع ا عغ ت غ هللا يىغى وععغ وثناو اتسلاك اتسنعسخ تلع أو اتج ا نتو و لت اتجلا اتسنعسنت و معوجت غغاد واتجغد
 42و كعنا اتثعنخ

ي ا 76 2 2011

 - .12يض اتع أو رخ اتج اق ي يض اتع أو اتج ا نت جغ سباط نظع لغا
 www.amanjordan.orgتعقنبع

 - .13تةنغا وا و اتع آا يدي اع رخ

يآ اب.

كت اتا غو اتج كنتو ط1و و ك اتغ اسع

سةا – و ك ألاع أوع – 2003/8

اتا غو اتج كنتو 1982و بة ي .

 - .14رغ نصنف معس و اتعذع كت اتسنعسنت اتع كنت تلع آا اتج ا نت جغ 2003و وصغ س ق ك ا.
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