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 :لملخصا
 ومعرفة ،السیاسیة مشار�تهاومدى  ،السمات الشخصیة التى تمیز المرأة فى الوادى الجدید معرفة إلى الدراسة تهدف

المشار�ة مع تحدید العالقات االرتباطیة  رجةد تحدیدو  ،منطقة الدراسة فى لمشار�ةالمحددات االجتماعیة والثقافیة لهذه ا
التغلب على معوقات المشار�ة فى منطقة  ومقترحات ،للمبحوثات السیاسیة المشار�ةبین المتغیرات المستقلة و�ین درجة 

جمعت البیانات من خالل المقابالت الشخصیة �استخدام استمارة استبیان أعدت لهذه الدراسة، من عینة  وقد ،الدراسة
یب اإلحصاء الوصفي والتكرار ) امرأة اختیرت �الطر�قة العشوائیة من مر�ز الخارجة، واستخدمت أسال٣٨٠تألفت من (

المشار�ة  درجة�ما استخدام معامل ارتباط بیرسون البسیط للتعرف على طبیعة العالقة االرتباطیة المحتملة بین  .لنسبوا
أنها ضرور�ة لرفع  ةالدراسة �جملة من التوصیات واالقتراحات التي تعتقد الباحث اختتمت وقد ،السیاسیة ومتغیرات الدراسة

بنسبة  عام)٥٠-٣٥نصف المبحوثات فى الفئة العمر�ة من ( �قعأهم النتائج:  جاءتشار�ة المرأة السیاسیة. و مستوى م
النتائج ان  أظهرت ، ) مطلقة أو أرمل%٢٠وان ( ،) متزوجات وتعول %٧٠أكثر من نصف المبحوثات ( وان ، %٥٠

 مبحوثات) من ال%٤٧,٤علیم متوسط . ان ( ) ذو ت%٣٠وان ( ،على اإلعداد�ة  ن) من المبحوثات حاصلی%٤٠نسبة ( 
) درجة %٥٠ان نصف العینة من المبحوثات ( ،) ذو معرفة مرتفعة%٣٦,٨وان (  ،ذو معرفة سیاسیة متوسطة 

المبحوثات درجة  ن) م%١٠وان ( ،عة) من المبحوثات درجة مشار�تهن مرتف%٤٠وان ( ،السیاسیة متوسطة تهنمشار�
تاثیر المحددات االجتماعیة والثقافیة تكون منخفضة على المبحوثات فى مقابل  من) %٧٨,٩( وان مشار�تهن ضعیفة.

أظهرت النتائج وجود عالقة معنو�ة عكسیة عند مستوى  �ما) ذو تاثیر مرتفع, %١,١( بینما ،) ذو تاثیر متوسط %٢٠(
 الرتباطوقد بلغت قیم معامل ا ألسرة .أفراد ا عدد ، السن:  التالیةالمشار�ة السیاسیة والمتغیرات  درجةبین  ٠,٠١ى معنو 

المشار�ة  درجةبین  ٠,٠١ ى وجود عالقة معنو�ة طرد�ة عند مستوى معنو  .٠,٣٤٥-—٠,٥٥٦-البسیط على الترتیب 
الترتیب  علىقیم معامل االرتباط البسیط  بلغتوقد  ،مصادر المعرفة  ،سنوات التعلیم  عدد : التالیةالسیاسیة والمتغیرات 

 ،للمرأة فى الوادى الجدید ومنها لسیاسیةالمشار�ة ا یموالتوصیات لتدع المقترحات أهمجاءت  وقد.  ٠,٥٧٣ – ٠,٢٤٩
 دورها �أهمیة طفولتها منذ المرأة بتوعیة ،الخصوص وجه علي والسیاسیة العامة الحیاة في المرأة دور �أهمیةالتوعیة 
 ،والسیاسیة االجتماعیة التنشئة بوسائل االهتمام من البد لذا, الثقافي التغییر خالل من إال �حدث لن ما وهو ،كمواطنة

المدنى  المجتمعقیام مؤسسات  ضرورة مع .المنزل خارج المرأةو�ذا عمل  ،المحافظة حدود خارج المرأة تعلیموالتوسع فى 
 اوم ،مفاهیم المواطنة خالل نشر وتعز�ز من والشباب�قیادة عملیة تغییر ثقافى في المجتمع مع التر�یز على قطاع المرأة 

 لتصحیح معا والرجال النساء الحمالت هذه تستهدف أن و�جب ات،ووعي �الحقوق والواجب ماءیترتب علیها من أولو�ات انت
 .المرأة حقوق  عن السلبیة الذهنیة الصورة

 

 والمشكلة البحثیة: المقدمة 
 عـموض  رأةـللم ةـالسیاسی ةــالمشار� ةــقضی تــأصبح

 من یتجزأ ال جزًءا �ونها وذلك ،من الباحثین لعدیدا اهتمام
تعد  لذا ،جمیع الحقوق وعلیه �افة الواجبات له, المجتمع
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 مجتمعیة، قضیة هي الوطني القرار صیاغة في مشار�تها
 هذه أن البعض و�عتقد ،عام مجتمعى وعي إلى تحتاج

 إال ،)نسو�ه قضیة( فقط النساء تخص قضیة هي القضیة
 فمشار�ة المجتمع، أفراد جمیع قضیة هي الصحیح أن

 من ولیست, �كل المجتمع مسؤولیة هي السیاسیة المرأة
 الخلقي اإلنساني بتكو�نها فالمرأة ،وحدها المرأة مسؤولیة

من حیث االستعدادات  و�ذلك المشار�ة، هذه على قادرة
 قضا�ا مع للتفاعلوهو ما یؤهلها  ،النفسیة واالجتماعیة

 والثقافیة، واالجتماعیة واالقتصاد�ة سیةالسیا العام الرأي
 عنها الكتا�ة� أو العمل وورش الندوات �حضورها سواء

 اإل�جابیة، اإللكترونیة المواقع وفي والمجالت الصحف في
 البرلمانیة االنتخا�ات في المشار�ة خالل من كذلك

 األحزاب إلى واالنضمام وانتخا�ًا، ترشحاً  والمحلیة،
 إلى المرأة تصل الدول �عض وفي ا،وترؤسه بل السیاسیة

 الوزراء مجلس ورئاسة الدولة رئاسة إلى تترشح أن
قضیة المشار�ة السیاسیة  تعتبرحیث  ،)٢٠١٤(السید : 

أهم القضا�ا التي  منفهى  ،أصیل من حقوق المرأة حق
تواجه المجتمعات �صفة عامة، وتواجه المرأة �صفة 

حیاة وهى تتعلق �كافة جوانب ال ألنه ذلك ،خاصة
 السیاسي ال فالعمل، استكمال ضروري لحقوق المواطنة

في االنتخا�ات ودخول المجالس  المشار�ةعلى  تصر�ق
المشار�ة لتشمل �افة جوانب  تتجلىإنما  ،التشر�عیة فقط
 الجتماعیة�أ�عادها السیاسیة وا یةعملیة التنم

ص  ،٢٠٠٠یولیومسعد :  نیفینواالقتصاد�ة والثقافیة. (
�انت المرأة فى المدن الحضر�ة أكثر حظا  و�ذا ، ) ٤٤

 ،السیاسیة ار�ةفى استكمال حقوقها �ما فیها حق المش
البدو�ة والصحراو�ة أن تناضل  اتفعلى المرأة فى المجتمع

وعلى الدولة  ،من أجل حصولها على هذه الحقوق 
 ،ومؤسسات المجتمع المدنى أن تساعد فى ذلك �قوة

بین الثقافى واالجتماعى  ما�ك حیث تتعدد العوائق وتتشا
 مع ،ما �حتاج إلى تضافر �افة الجهود وهو ،واالقتصادى

لتلك  ىاألخذ فى االعتبار �طبیعة النسق الثقاف
 التى ،العلیا هوأهداف لنظمه الواعى والفهم ،المجتمعات

هذا الفهم �مكننا  وعبرالمجتمع وتار�خه،  تراثتشكل 
علي المشار�ة الذي �ساعد  الوعي شرعلى ن عملال

 �شجع والذي ،والسیاسي اال�جابیة في التقدم االجتماعي
 ،فى مصلحة الجماعة �صبعمل  فى االندماج علىالفرد 

فى ذلك �عنى  والنجاحفي مصلحة المجتمع ،  والجماعة
 وتقبل ،واستقرارها المجتمعات تلك تماسكالحفاظ على 

 حیث ،أفرادها لعملیة التنمیة والتقدم افةوتجاوب �
فالجمیع  ،المجتمع �كل �صبح شر�ك أصیل فى التنمیة

یؤدي في النها�ة  الذي األمر ،ممثل وصاحب مصلحة
 ).٣٥ص ،٢٠٠٣تقدم المجتمعات. (حسن:  ستمرار�ةال

ــر مــن الصــال�ة  فــيالمــرأة و  الصــحراء لــدیها قــدر �بی
أكثر قدرة على  وجعلتها ،ةالصحراو� الطبیعةاكتسبتها من 

وتحقـــق  ،صـــة �فـــاح ونجـــاحتحســـس طر�قهـــا لتمـــارس ق
لمشـــار�ة تنمو�ـــة  ةخطـــوات وقـــدرًا مـــن الحر�ـــة �اإلضـــاف

 فـــــيالسیاســــیة للمـــــرأة  المشـــــار�ةو  ،وسیاســــیة حقیقیـــــة
المنـــاطق الصـــحراو�ة تحكمهـــا طقـــوس وطبیعـــة المجتمـــع 

و تمنـــع المـــرأة مـــن منافســـة  تســـمحالقبلـــي فالعـــادات ال 
والنجـــــاح  ،الرجــــل مــــن أبنـــــاء قبیلتهــــا فـــــي االنتخا�ــــات

علـى الدعا�ـة  �عتمـدالصـحراو�ة ال  المناطقتخابي في االن
واإلعالنات فقط, بل �عتمد على الدعم القبلي ومدى قبول 

أدر�ــت المــرأة �فطرتهــا دور  لـذلك ،للمرشــح قبائــلوتأییـد ال
(الــدر�ي ،  نجاحهــامشــار�تها و  تقبــلالقبیلــة وأهمیتهــا فــي 

 الثقــــافي البعــــد الــــذى یلعبــــه الــــدور وألهمیــــة ،)٢٠١١
 عامـة �صـفة السیاسـیة المشـار�ة عملیـة فـىتماعي واالج

ــــك  خاصــــة �صــــفة للمــــرأة السیاســــیة والمشــــار�ة ــــى تل ف
خاللــه  مــن �ســتهدفهــذا البحــث الــذى  �ــان ،المجتمعــات
واالجتماعي دور حیوى  الثقافىمازال للبعد  هلإلى معرفة 

 ومــا للمــرأة السیاســیة المشــار�ة عملیــةفــى التــأثیر علــى 
 فى منطقة الوادى الجدید. رالدو  ذلك نوعیةو  طبیعة
 

 اإلجا�ـة الدراسـة تحـاول الـذى الرئیسـى السؤال فان ولذلك
 : هو عنة

 عملیـة علـى واالجتمـاعى الثقـافى  المحـدد یـؤثر كیف
 ؟الوادى الجدید فى للمرأة السیاسیة المشار�ة

 تحاول فرعیة أسئلة عدة الرئیسى التساؤل من و�تفرع
 : عنها اإلجا�ة الدراسة
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  الثقــــــافى والمحــــــدد السیاســــــیة المشــــــار�ة مفهــــــوم مــــــاهو  •
 واالجتماعى؟

 الـــوادى محافظـــة فـــى للمــرأة السیاســـیة المشـــار�ة واقـــع مــاهو• 
 ؟الجدید 

 لمشـار�تها لومـا تـزا المـرأة واجهـت التـى التحد�ات أهم ماهى  •

 العقبـات تلك على للقضاء التوصیات أهم وماهى, السیاسیة
  ؟ والتحد�ات

 

 : أهداف الدراسة  -
فى الـوادى  المرأةالسمات الشخصیة التى تمیز  معرفة -۱

 الجدید .
المحــــددات االجتماعیــــة والثقافیــــة للمشــــار�ة  معرفــــة -۲

 السیاسیة للمرأة فى منطقة الدراسة  
ــد -۳ ــة  لمــرأةدرجــة المشــار�ة السیاســیة ل تحدی فــى منطق

 الدراسة .
ــد -٤ ــین  العالقــات تحدی ــة ب المســتقلة  المتغیــراتاالرتباطی

 مشار�ة السیاسیة للمبحوثات.و�ین درجة ال
فــى منطقــة  �ةالتغلــب علــى معوقــات المشــار  مقترحــات -٥

 الدراسة .
 

  : الدراسة أهمیة -
 ،االرتقـــاء �كافـــة فئاتـــه ىمجتمـــع �عنـــ �ـــاى االرتقـــاء 

ما  وهو ،الحیاة المختلفة مناحىوتمثیلهم �شكل عادل فى 
 ،و�شعر األفـراد �ـاألمن واالسـتقرار ،�حقق مبادئ المواطنة

على  عدمما �سا ،فى أنفسهم وفى مجتمعهم مدعم ثقتهو�
 وفـى ،والتقـدم النجاح أساستجلى روح التعاون التى هى 

فیهــا  �مــا الفعالــة االجتماعیــة المشــار�ة تــأتىهــذا اإلطــار 
رئـیس  �عنصـر المجتمـع أفـراد لجمیـع السیاسـیة مشار�ةال

 مـع المـرأة وتـأتى ،فى تحقیق الد�مقراطیـة وتقـدم المجتمـع
 طاقـات أهم منب فى القلب من هذه المشار�ة فهى الشبا

ال �مكـــن تجاهلهـــا أو تهمیشـــها �مـــا هـــو  التـــى المجتمـــع
 !.�أخر�شكل أو  ادثح

 علـي التأكیـد فـي الدراسـة لهذه النظر�ة األهمیة تتمثل
 لمفهـوم المهمـة األ�عـاد مـن �بعـد السیاسیة المشار�ة �عد

 مفهــوم طــرح فــي الدراســة هــذه تر�ــز وهنــا ،الثقــافي البعــد

أو تبتعـد عـن  تقتـرب معـاني من �حتو�ه وما الثقافي البعد
 – . األورو�یــة التجــارب علـي تأسســت التـي النظر�ــة بنـاء
 مـن یتجـزأ ال جـزء للمـرأة السیاسـیة المشـار�ةتعتبـر  والتى

 ُتمكـن التـي المتكاملـة البشر�ة التنمیة ُ�حقق �ما حقوقها،
 للمـرأة تحقـق اوأ�ضـ. المجتمعیـة أدوارها تحقیق من المرأة

ــــة الفــــرص تكــــافؤ ــــین بینهــــا والعدال  سیاســــیاً  الرجــــل، و�
فــى  أ�ضــا النظر�ـة األهمیــة وتتمثـل. واجتماعیــاً  واقتصـاد�اً 

ــــــة الثقافیــــــة واالجتماعیــــــة للمشــــــار�ة  المحــــــددات معرف
 .السیاسیة

  
 �عـــد): العملیــة األهمیــة( للدراســة التطبیقیــة األهمیــة
 مـن واحد علي ءالضو  تسلیط �مثا�ة الدراسة هذه موضوع

 فــــى -والمســــكوت عنهــــا- الشــــائكة الموضــــوعات أهــــم
 تسـاعد �الغة أهمیة له والموضوع ،الصحراو�ة لمجتمعاتا

 واالجتماعیـة االقتصـاد�ة األهداف تحقیق فىالقرار  صناع
 إن �مـا ،عملیـة التنمیـة فـى تلـك المجتمعـات نمـ المرجوة

 رخ�شكل أو �أ �سهم سوف نتائج من إلیه التوصل یتم ما
فـــى مجتمـــع  المـــرأة لوضـــعفـــى توضـــیح الصـــورة الحالیـــة 

السیاســــیة  لمجــــاالتونســــب مشــــار�تها فــــى ا ،الدراســــة
 هذه المشار�ة. وطبیعةالمختلفة 

هـــذا تـــم تحدیـــد البحـــث فـــى معرفـــة المحـــددات  وعلـــى
والثقافیة للمشار�ة السیاسیة للمرأة في الوادى  االجتماعیة

 للمقترحات . والوصولالجدید 
 

 نظرى للدراسة ال اإلطار
 أصــواتالماضــى  القــرن  بدا�ــةمــع  مصــر فــيانطلقــت 

بتحرر المـرأة فـي دراسـات نظر�ـة �ـان فیهـا الكثیـر  مناد�ة
مـع انطـالق  ون من الجـرأة والشـجاعة، والتـي قـادت �التعـا

نساء جر�ئات رائدات شار�ن في الحیاة األدبیـة والثقافیـة، 
 ،لعامــةإلــى فــتح البــاب أمــام مشــار�ة المــرأة فــي الحیــاة ا

 سیاسـیة،والتي قادت فیما �عد إلى مشار�تها في الحیـاة ال
و�ن �انت تلك المشـار�ة ال ترقـى حتـى الیـوم إلـى مسـتوى 

�مستوى  �قائدةفتلك التجر�ة التى بدأت  ،مرض أو مقبول
التي قـادت أول مظـاهرة نسـائیة فـي مصـر  ،هدى شعراوي 

ســارت فــي شــوارع القــاهرة ،  ،١٩١٩ فــىوالعــالم العر�ــي 
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٥٤٤ 

 ،وقدمت مذ�رات للسفارات األجنبیة، فیها مطالـب سیاسـیة
 والتي انشقت مع من معها من النسـوة عـن حـزب الوفـد ،
عندما لم �شرك سعد زغلول المـرأة �الهیئـة البرلمانیـة �عـد 
الثـورة ، وشـكلت تنظیمــا نسـائیا منفصـال عــن الوفـد �اســم 

دورا سیاسـیا،  لعب ١٩٢٣(جمعیة االتحاد النسائي) عام 
ــــدوره �اإل ــــان, االجتمــــاعيضــــافة ل ــــان  و� ــــا � ــــك إ�مان ذل

ـــدأ السیاســـیة ةالمشـــار� ـــادئ أهـــم مـــن د�مقراطـــي �مب  مب
 فـــي نمیــز أن �مكننـــا الــذى مبــدأال وهـــو الحدیثــة؛ الدولــة
 المواطنـــة علـــى تقـــوم التـــي الد�مقراطیـــة األنظمـــة ضـــوئه

 األنظمــــــة مــــــن والواجبــــــات، الحقــــــوق  فــــــي والمســــــاواة
 المشـار�ة إن حیـثي والقـرار, الرأ تحتكر التي االستبداد�ة
 أصــحاب هــم فــالمواطنون  المواطنــة جــوهر هــي السیاســیة

 �صــونها وسیاســیة وثقافیــة واقتصــاد�ة اجتماعیــة حقــوق 
 تتعلــق التــى المــواد �ــل فــى هــذا عــن �عبــر الــذي الدســتور
والمواطنة, ولقد دخلت المـرأة إلـى میـدان  المواطن �حقوق 

مــن  بــدءامصــر  فــىالدولــة  �ــاعترافالمشــار�ة السیاســیة 
حق  ١٩٥٦حین تضمن دستور  ،الماضىمنتصف القرن 

وتتبعهـا الغالبیـة العظمـى  ،المرأة في الترشـیح واالنتخـاب 
 للمشــــار�ة العــــام المفهــــوم و�شــــیرمــــن البلــــدان العر�یــــة 

ــى السیاســیة ــر مشــار�ة:  إل  فــي المــواطنین مــن عــدد أكب
 المواطنــون  �ــه �قــوم الــذي النشــاط ذلــك السیاســیة الحیــاة

 الحكـومي، القـرار صـنع عملیـة في التأثیر �قصد لعادیون ا
 یتــوفر مــواطنین وجــود السیاســیة المشــار�ة تقتضــي حیــث
ــدیهم  و�ضــرورة المجموعــة هــذه إلــى �االنتمــاء الشــعور ل
 المعنو�ة اإلمكانیات لدیهم توفّرت متى إرادتهم عن التعبیر

 النظـام وصـف �جـري  األسـاس هذا وعلى ،التعبیر ووسائل
، مشـار�ة �أوسـع �سـمح الـذي النظام أنه على اطيالد�مقر 
 تهـدف التـي النشاطات �شمل السیاسیة المشار�ة فمفهوم

 في المعنیة الجهات تتخذها التي القرارات على التأثیر إلى
 والتنفیذ�ـــة التشـــر�عیة �الســـلطة السیاســـي القـــرار صـــنع

علـى  مرأةال لتحص أنالثوابت الد�مقراطیة  ومن .واألحزاب
و�ة فى التعلیم (العالي علـى وجـه الخصـوص) فرص متسا

القــــرار  عو المشــــار�ة فــــي صــــن االقتصــــادي االســــتقاللو 
 المـرأة تمكـینأهم الحقوق التي تحقـق  نم وهيالسیاسي 

 المجتمع. في

 رضــــوان�عرفهــــا  �مــــا السیاســــیة المشــــار�ة وتعــــرف
ـــــك هـــــي)  ٤٥ ص : ٢٠٠٠( ـــــة الجهـــــود تل  أو التطوعی

 علـى التـأثیر بهـدف المجتمـع أفـراد یبـذلها التي االختیار�ة
 القــرارات صــناعة فــي واإلســهام ،المجتمــع فــي القــوة بنــاء

 �قـوم التـى القانونیـة األنشـطة تلـك أو. �ـالمجتمع الخاصة
 التـأثیر إلى �أخرى  أو �طر�قة تهدف والتى المواطنون  بها

 �قومـون  التـى لألعمال أو لموظفیها الحكومة اختیار على
 التعر�فات أما ).٢٩-٢٨ ص,٢٠٠٦ابو هاشم : .( ”بها

 تعر�ـــف هـــو األمر�كیـــة األكاد�میـــة فـــى اســـتخداما األكثـــر
 إلـى الهادفة األفراد أنشطة”  أنها على المشار�ة هنتجون 
ــــأثیر ــــى الت ــــة وهــــى الحكــــومى القــــرار صــــانع عل  أو فرد�

ــــة ــــة ،جماعی ــــة أو منظم  ، مســــتمرة أو موســــمیة ، عفو�
 “. شرعیة غیر أو شرعیة ، عنیفة أو سلمیة

 Huntington andهنتجـــون  تعر�ـــف یـــرو�ث
Nelson:1978:p.73) (  مـــــن مجموعـــــة�أنهـــــا 

 االتجاهات من �كل المشار�ة عالقة أبرزها من اإلشكالیات
 یــؤثر ســلوك �اعتبارهــا تعــرف المشــار�ة فكــون ,  والســلوك

 ، أهمهـا المعـاني مـن عدد على ینطوى  القرار صانع على
 وان ،هــاتاالتجا ولــیس األنشــطة هــو المشــار�ة معنــى أن

 علــى التــأثیر إلـى الهادفــة األنشــطة علـى ینصــب االهتمـام
ــــى �اإلضــــافة,  الحكــــومى القــــرار صــــنع  المشــــار�ة إن إل

 التى األنشطة لتشمل تتسع هنتجون  �عرفها التى �الصورة
 أهمیـة وتـأتي..  أثـارا تـؤتى ال التـى وتلك فعالة أثار تؤتى

 مواقـع فـي المختلفـة األشـكال هذه في السیاسیة المشار�ة
 مــن النــاس تمكــن �ونهــا فــي التــأثیر ومواقــع القــرار صــنع

 .منقوصة وغیر �املة حقوقهم على الحصول

 تنـاول  �جـب ، السیاسـیة المشار�ة تعر�ف إطار وفي
 أن �سـتطیع ال فـالفرد المواطنـة، مفهـوم وهو آخر مفهوما
 منقوص غیر �امل مواطن أنه شعر إذا إال سیاسیا �شارك

. وطنـــه داخـــل حقوقـــه �مـــارس نأ حقـــه ومـــن الحقـــوق،
تمیز  دون  المواطنین بین المساواة �عني المواطنة ومفهوم
 اإلنســانناضــل  الــذى المفهــوم وهــو اآلخــر، الــرأي وقبــول
 والمســــــاواة العــــــدل دعــــــائم إلرســــــاء�ثیــــــرا  أجلــــــه مــــــن

 ) .٢٢ص، ٢٠١٥:  الغباشى.(والحر�ة
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 :  مصر فى للمرأة السیاسیة المشار�ة واقع
ـــام �عـــد ـــایر ٢٥ ثـــورة قی  فیهـــا خـــرج التـــي ٢٠١١ ین
ــــامن المصــــري  الشــــعب ــــة بتحقیــــق اد� ــــة العدال  االجتماعی
 السـلطةبـین  الشرعي غیر والزواج, الفساد علي والقضاء

عر�ضة مـن المجتمـع وفـى  قطاعاتطالبت  حیث, الثروةو 
حیـاة �ر�مـة لكافـة  ر, بتـوفیهالشـباب �عنصـر� نهـاالقلب م

ــرفئــات المجتمــع,   علــي تقــوم دیــدةج د�مقراطیــة بنــاء عب
ــرم مشــار�ة �افــة فئــات  د�مقراطیــة, والمســاواة العــدل تحت

المجتمـــع فـــى الحیـــاة العامـــة, وفـــى صـــنع القـــرارات التـــى 
 وقـدوالمـرأة,  بابالشـ وتمكـینتخص حیـاتهم ومسـتقبلهم, 

كـان العنصـر النســائى علـى اخـتالف فئاتــه العمر�ـة ممــثال 
 لطبقـةاوفاعال �شكل �بیر فى هـذه الثـورة,  خاصـة أبنـاء 

ظــــــــروفهم االقتصــــــــاد�ة  تــــــــدهورتالــــــــذین  ،الوســــــــطى
 وهــم, -ومازالــت-المعیشــیة أحــوالهموتــدنت  ،واالجتماعیــة

الحكومیـــة,  القطاعـــاتمـــن �مثلـــوا الغالبیـــة العظمـــى فـــى 
علـــى المشـــار�ة االجتماعیـــة والسیاســـیة �كافـــة  وتمرســـوا
 الحقــــوق  فــــي المســــاواة فــــرص تتــــوافر حیــــث ،أشــــكالها
 فاإلحصـاءات, الخاص القطاع نم أعلي بنسبة والواجبات

 الحكـومي القطاع في العامالت النساء نسبة أن إلى تشیر
 الــرغم وعلــي ،٢٠٠٠ ســنة %٣٨ العــاملین إجمــالي إلــي
 والقیاد�ــة العلیــا الوظــائف فــي المــرأة تمثیــل �عــد ذلــك مــن

ــیالً  ــم ضــئیالً  تمث  نســبة وأن ٢٠٠٠ ســنة %١٤ یتعــدي ل
 الخارجیــة وزارة فــي الدبلوماســیة القـوة فــي المــرأة مشـار�ة

 العدیــد وصــلت وقــد القــوة هــذه إجمــالي مــن %١٦ بلغــت
 ونائــب ،�عثــة ورئیســة ،�ســفیرة بالدهــا تمثیــل إلــي مــنهن
 لألمـم العـام األمـین مكتـب ومـدیر, الخارجیـة وز�ر مساعد

 وتشــــهد) ,٦٦, ص٢٠١٣:  تهــــامى( .وغیرهــــا المتحـــدة
ـــرأة المصـــر�ة اآلن  ـــوق الم ـــراتقضـــا�ا وحق ـــةجو  تغیی  هر�

مـن  إدراكـاً  وذلـكوتمكینهـا،  هاموسة بهدف النهوض بومل
دورهـا فـى التنمیـة واسـتقرار  وأهمیـة ،الدولة لمكانة المـرأة

تدعیم هـذه المكانـة  علي الدولةتعمل  لذا ،وتقدم المجتمع
بـــذلت مصـــر فـــي الســـنوات  وقـــد ،علـــي �افـــة المســـتو�ات

, اشـتملت المجتمـعجهودًا لدعم وضع المرأة فـي  یةالماض
هــود علــى العدیــد مــن اإلجــراءات التــي تســتهدف هــذه الج

المــرأة   أمــاتمكــین المــرأة سیاســیا واقتصــاد�ا واجتماعیــا.  

تتمیز �الصبر والجلد والقدرة على  والتىفى الوادى الجدید 
االســتعداد للــتعلم واإلبــداع والتكیــف مــع أى وضــع إلثبــات 

فهـو  ،�ضـاالجدیـد أ الـوادى فى الرجلهو حال  �ما، الذات
لـذا  ،تفهمـا لطبیعـة المـرأة وطبیعـة حقوقهـا المختلفـة أكثر

ــــة  �عطــــى ــــى العمــــل والمشــــار�ة االجتماعی لهــــا الحــــق ف
والـدلیل علـى ذلـك أنهـا اعتلـت وظیفـة رئیسـة  ة،والسیاسی

المصرى  البرلمانفى  هوعضو  ،مجلس محلى هقر�ة وعضو 
فتـــاة واحاتیـــة تتقلـــد  أول وأ�ضـــا ، ة�االنتخـــاب ألول مـــر 

 الوادى الجدید . محافظنائب  وهومنصبا قیاد�ا 
 

 : السیاسیة المشار�ة خصائص
 واالقتصــاد�ة واالجتماعیــة السیاســیة المشــار�ة تتســم
 علــى وذلــك الهامــة، والخصــائص الســمات مــن �مجموعــة

 :التالي النحو
 إن حیــــث إرادي، ونشــــاط تطــــوعي ســــلوك المشــــار�ة -١

ـــــد�م �قومـــــون  المـــــواطنین ـــــة جهـــــودهم بتق ، التطوعی
 القضـــــا�ا تجـــــاه االجتماعیـــــة ئولیة�المســـــ لشـــــعورهم
 .واألهداف

 فطرً�ــا ســلو�اً  لیســت فهــي مكتســب، ســلوك المشــار�ة -٢
 مكتسـبة، عملیـة هـي و�نمـا یرثـه، أو اإلنسان �ه یولد

 األفراد مع تفاعالته وخالل حیاته، أثناء الفرد یتعلمها
 .المجتمع في الموجودة والمؤسسات

 تتــرجم أنهــا �معنــى واقعــي، إ�جــابي ســلوك المشــار�ة – ٣
 وواقـع �حیـاة الصـلة وثیقة وتطبیقیة فعلیة أعمال إلى

 األجواء في تحلق مجردة، فكرة لیست فهي الجماهیر،
 .التنفیذ مستوى  إلى تهبط وال

 متعددة ومتكاملة، شاملة اجتماعیة عملیة المشار�ة – ٤
 أفـراد مـن فرد �ل اشتراك إلى تهدف واأل�عاد، الجوانب

ـــة �ـــل فـــي المجتمـــع  فـــي التنمیـــة، مراحـــل مـــن مرحل
 واالشتراك، واإلدارة والتنفیذ، والتخطیط والفهم، المعرفة

ـــو�م ـــد�م والتق ـــادرات، وتق ـــد فـــي والمشـــار�ة المب  الفوائ
 .والمنافع

 مـن واسـع نشـاط أو مجـال علـى المشار�ة تقتصر ال – ٥
 متعـــددة مجـــاالت للمشـــار�ة إن بـــل الحیـــاة، أنشـــطة

 فیها �شارك أن ن�مك واجتماعیة، وسیاسیة اقتصاد�ة
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 فـي �لهـا فیهـا أو أحـدها، في اشتراكه خالل من الفرد
 .واحد آن

 محــدد، مكــان علــى تقتصــر ال الجماهیر�ــة المشــار�ة – ٦
 نطـاق على تكون  فقد معینة، جغرافیة �حدود تتقید وال

 .قومي أو إقلیمي أو محلي
 لكــل حــق فهــي واحــد، آن فــي وواجــب حــق المشــار�ة -٧

 نفـس فـي علیه والتزام وواجب مع،المجت أفراد من فرد
 مناقشــة فــي �شــارك أن مــواطن �ــل حــق فمــن الوقــت،

 فــــي �مثلــــه مــــن ینتخــــب وأن تهمــــه، التــــي القضــــا�ا
 القــدرة نفســه فــي رأى إذا نفســه یرشــح وأن البرلمــان،

ــادة علــى  فــي طموحــاتهم عــن والتعبیــر الجمــاهیر، قی
 .النیابیة المجالس

 حیـــث مـــاهیر؛للج الجمـــاعي الفكـــر توحـــد المشـــار�ة -٨
 بوحــدة اإلحســاس نحــو واحــد، فكــر بلــورة فــي تســاهم
 الجهـود، بـذل فـي والرغبـة المشـترك، والمصیر الهدف

:  المحمــــــدى.(عنها والتخفیــــــف الحكومــــــة لمســــــاندة
 )٧٧, ص٢٠١٢

 

 -: السیاسیة للمشار�ة الفكر�ة االتجاهات •
 مـن السیاسـیة للمشـار�ة الفكر�ـة المصادر تباینت لقد
 المجتمعــات فــي الســائدة لألیدیولوجیــة اً وفقــ ألخــر مجتمــع

 أساســـین اتجـــاهین بـــین التمییـــز �مكـــن أنـــه إال المختلفـــة
 -:وهما السیاسیة للمشار�ة

 �مكـن االتجـاه لهـذا �النسبة -: االشتراكي التجاها :اوال
 نظـرة تقـدم حیـث “ مثالیـة“ األولـي مدرسـتین بین التمییز

 قــدمت قــدف“  عملیــة“ والثانیــة،  للمشــار�ة واقعیــة غیــر
 وتتفـــق ، الجزئـــي ولــو التطبیـــق إلـــي طر�قــه أخـــذ تصــوراً 

ــــة المشــــار�ة أن فــــي المدرســــتان  تكــــون  أن و�جــــب غا�
 مجــــال فــــي االشـــتراكیة التقالیــــد جعلـــت وقــــد ،جماهیر�ـــة
 اإلسـهام سـواء السیاسـیة العملیـة مخرجـات هي المشار�ة
 أما ،علیها �الرقا�ة أو منها إشباع بتحقیق أو, والمساندة

ــك عــدا مــا ــیس ذل ــة للمشــار�ة مجــاالً  فل  و�نمــا ،الجماهیر�
 الثــــورة �ــــأن القــــول و�مكــــن ،العقائــــدیین نشــــاط موضــــع

 أطاحت قد الثمانینیات نها�ة منذ انطلقت التي الد�مقراطیة

ــدیولوجیات  ممــا, وتطبیقاتهــا المار�ســیة أبرزهــا مــؤثرة �أی
 علــــي تقــــوم التــــي اللیبرالــــي الطــــا�ع ذات التقالیــــد رســــخ

 .اإلنسان وحقوق  والرأي الفكر وحر�ة یاسیةالس التعدد�ة

ــا  الفكــر �خــص فیمــا أمــا -: اللیبرالــي االتجــاه :ثانی
 علـي السیاسـیة للمشـار�ة تنظـر مدرسـة فهناك،  اللیبرالي

 الوسـائلیة“ �المدرسة وتسمي انتخابیة مشار�ة مجرد أنها
 وتر�یـز االسـتبداد لـردع وسـیلة المشـار�ة فـي تـري  التي “

 وقـد،  الفـرد مصـالح عـن والـدفاع،  راطیةوالبیروق السلطة
 �المشـــار�ة المدرســـة هـــذه ألصـــحاب وفقـــاً  األمـــر ینتهـــي
 غیـر �أغلبیـة نشـطة �أقلیـة السیاسـیة العملیـة في الفعلیة
 هي الثانیة والمدرسة،  هامشیة المشار�ة وتكون ،  نشطة

 ذات غا�ـــة المشـــار�ة فـــي أصـــحابها یـــري  التـــي المدرســـة
 الجماهیر�ـة المشـار�ة لواء وترفع،  أساساً  تعلیمیة وظیفة
 �ـــأن القـــول �مكـــن وهكـــذا،  فاعلیتهـــا عـــن النظـــر �غـــض
،  المـداخالت إطـار فـي المشـار�ة حصر البرلمانیة التقالید
 صـورة في سواء،  معاً  ورقا�ة إسهام موضع منها وجعلت
 أو،  معـــاً  �لیهمــا أو ، اســتفتاء صـــورة فــي أو،  انتخــاب

 العملیــة مخــرج أمــا،  سیاســیة مســاندة صــورة فــي حتــي
 وطمـــوح حاجـــات إشـــباع أساســـاً  �حقـــق الـــذي السیاســـیة
 اإلشـباع تحقیـق اللیبرالیـة التقالید هذه تر�ت فقد المجتمع

احمـــد :  عطیـــة( .الصـــراع أو المســـاومة إلـــي الجمـــاهیري 
 ) .٤٥-٤٣ص  ،٢٠١٠

 

 : السیاسیة المشار�ة أنماط -
 تضـــمهما صـــورتین أو نمطـــین السیاســـیة للمشـــار�ة
 -: ینمجموعت

 أو تقلید�ة أنشطة عن عبارة وهي -: األولى المجموعة
 واالشـتراك االنتخا�ـات فـي التصـو�ت مالمحهـا أبرز عاد�ة

 السیاســـیة لألحـــزاب واالنضـــمام والمـــؤتمرات النـــدوات فـــي
 الترشــیح فــي والتقــدم المصــالح جماعــات ضــمن والــدخول
 . السیاسیة المناصب وتقلد العامة للمناصب

 موجـود فهـو األنشـطة هذه رأس لىع التصو�ت و�أتي
 غیـــــر أو د�مقراطیـــــة �انـــــت ســـــواء األنظمـــــة �افـــــة فـــــي

 فــي التصــو�ت أن االعتبــار فــي األخــذ مــع ذلــك د�مقراطیــة
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 المرشـحین بـین المفاضـلة وسـیلة �عتبر الد�مقراطیة النظم
 الــنظم وفــي)  الناخــب نظــر وجهــة مــن( أفضــلهم الختیــار

 وعلى الحر�ة من رة�بی بدرجة الناخبون  یتمتع الد�مقراطیة
  الشــمولیة الــنظم فــي االنتخا�ــات تعتبــر ذلــك مــن النقــیض
 أنفسـهم عـن للدعا�ـة السـلطة فـي النفـوذ ألصحاب وسیلة
 عــن االمتنــاع فــإن ثــم ومــن ملهــ والشــرعیة التأییــد و�ســب

 . صامت احتجاج �مثا�ة �عد التصو�ت

 غیـــــر األنشـــــطة بهـــــا و�قصـــــد -: الثانیـــــة المجموعـــــة
 عـن للتعبیر المواطنون  إلیها یلجأ ما �ثیراً  والتي التقلید�ة
 تسـد عنـدما الحكومـة سیاسـة علـى لالحتجاج أو مطالبهم
 الدولـة دور أن و�ـرون  السبل بهم وتتفرق  الطرق  أمامهم

ـــة ومـــن جـــدوى  ذي غیـــر ســـلبي لهـــم �النســـبة  هـــذه أمثل
 والتطــــــرف الممتلكــــــات وتخر�ــــــب المظــــــاهرات األنشــــــطة
 غیـر واألنشـطة.  نقال�ـاتواال  األهلیـة والحـروب واالغتیال
 عـادة تعاني التي المتخلفة الدول في أكثر تظهر التقلید�ة

 أحـزاب وجـود عـدم مثـل الشـرعي التعبیـر قنوات غیاب من
 اســـتمرار�ة و العمالیـــة النقا�ـــات دور ضـــعف أو سیاســـیة
 ،.(عطیــة أحمـــد  المعارضــین للسیاســیین الــدول مالحقــة

 مرجع سابق )
 

 للمرأة سیةالسیا المشار�ة محددات -
ـــاة العامـــة �متغیـــرات  فـــىمشـــار�ة األفـــراد  تتـــأثر الحی

متعـــددة أهمهـــا المـــؤثرات السیاســـیة التـــى یتعـــرض لهـــا، 
وخصـــائص الخلفیـــة االجتماعیـــة، ومـــدى تـــوفر وفاعلیـــة 
القنوات المؤسسیة للتعبیـر والعمـل السیاسـى، وغیرهـا مـن 

 المحددات التى �مكن التعرض لها على النحو التالى :

ــ الم١  ؤثراتمــع تعــرض المــرء للمــ نبهــات السیاســیة :ـ
السیاســیة یــزداد احتمــال مشــار�ته فــى الحیــاة العامــة. 
غیر أن التعرض للمنبه السیاسى ال �فضى �الضرورة 
إلى المشار�ة. وتصدر المنبهـات عـن وسـائل اإلعـالم 
الجماهیرى والحمـالت االنتخابیـة واالجتماعـات العامـة 

 والمناقشات العامة ..

أنها متاحة لجمهور عر�ض من األفـراد، إال أن  و�رغم
مســتوى التعــرض لهــا یــرتبط �عوامــل عدیــدة مثــل االنتمــاء 

الطبقــى ومحــل اإلقامــة والحالــة التعلیمیــة �اإلضــافة إلــى 
المیول الشخصـیة، والشـخص اال�جـابي یرحـب �المنبهـات 
السیاسیة بل و�سعى إلیها �عكـس الشـخص السـلبى الـذى 

 ستطاع إلى ذلك سبیال.ینأى بنفسه عنها ما ا

یتأثر حجـم ومـدى المشـار�ة :  االجتماعیةـ المتغیرات ٢
السیاسیة �ـالمتغیرات االجتماعیـة المختلفـة مثـل التعلـیم 
والــدخل والمهنــة والجــنس والســن وغیرهــا مــن العوامــل، 

فأصـــحاب  ،حیــث یــرتبط الــدخل ا�جابیــًا مــع المشــار�ة 
ــــن ذوى الــــدخل ــــر مشــــار�ة م ــــدخول المتوســــطة أكث  ال

مـن ذوى  مشار�ةالمنخفض، وذوى الدخل المرتفع أكثر 
�ذلك یرتفع مستوى المشار�ة �ارتفاع  ،الدخل المتوسط 

ــــر األمیــــة أحــــد معوقــــات  مســــتوى التعلــــیم حیــــث تعتب
المشار�ة فى دول العالم النامى. فالشخص المتعلم أكثر 
وعیًا ومعرفة �القضا�ا السیاسـیة وأشـد إحساسـا �القـدرة 

صــنع القــرار واالشـتراك فــى المناقشــات  علـى التــأثیر فـى
السیاسیة وتكو�ن آراء �خصوص الموضوعات والقضـا�ا 

 المختلفة.

�میـل األشـخاص ذو المر�ـز المهنـى المرتفـع إلــى  كمـا
المشــــــار�ة بدرجــــــة أكبــــــر مــــــن ذوى المكانــــــة المهنیــــــة 
المنخفضـــة، و�ن ظـــل هنـــاك اخـــتالف بـــین مجتمـــع وآخـــر 

 و�ین مهنة وأخرى.

 ،مــدى المشــار�ة السیاســیة �ــالنوع یتــأثر حجــم و  كمــا
حیث یالحظ أن المرأة بوجـه عـام أقـل مـیًال إلـى المشـار�ة 
عـــن الرجـــل ، غیـــر أن التطـــور االقتصـــادى واالجتمـــاعى 

 ن�عمــل �اســتمرار علــى تضــییق هــذه الفجــوة بــین الجنســی
فیمـا یتعلــق �المشـار�ة السیاســیة, وال �عنـى هــذا اســتقالل 

ال تـزال  إذقفهـا السیاسـیة المرأة عن الرجـل فـى تحدیـد موا
تتبع زوجها فـى �ثیـر مـن األحیـان, فـى التصـو�ت  وجةالز 

واالنتماء الحز�ى خاصا فـى المجتمعـات الصـحراو�ة, التـى 
أو  مـــا�كـــون للقبیلـــة دور �بیـــر فـــى تـــدعیم وجهـــة نظـــر 

 معین متفق علیه. اختیار

إلى العوامل السا�قة تتـأثر المشـار�ة أ�ضـا  و�اإلضافة
تقـدم  مـعیرتفع مستوى المشـار�ة تـدر�جیا  ذإ�عامل السن 
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ثـم یهـبط  تالعمر، و�بلغ ذروته فى األر�عینـات والخمسـینا
 تدر�جیا �عد سن الستین.

�انــت هــذه العوامــل ال تشــكل قاعــدة �حــتكم إلیهــا  و�ذا
دائما. ذلك أن المتغیرات االجتماعیة تختلف من فرد آلخر 

 ومن مجتمع آلخر.

ط المشـار�ة �عناصـر اإلطـار تـرتب : ـ اإلطار السیاسـى ٣
التى تتمثل فـى رؤ�ـة القیـادة لـدور المـواطن  ىالسیاس

ـــة والشـــعبیة  ـــة للتنظیمـــات الحز�ی ـــوافر الحر� ومـــدى ت
 النیابیة المنتخبة وطبیعة النظام االعالمى. سوالمجال

ــنعم بهــا المجتمعــات الغر�یــة ترجــع  فالمشــار�ة التــى ت
المالئــم :  والمؤسســيجزئیــا إلــى وجــود اإلطــار الدســتورى 

 جماعـاتوالتعدد الحز�ـى، و  لدور�ة،ا �اتالدستور واالنتخا
وحر�ـــة الصـــحافة، والبرلمـــان، وأجهـــزة الحكـــم  الح،المصـــ

تـــؤدى هیمنـــة  شـــیوعیةالمحلـــى .. الـــخ .. وفـــى الـــدول ال
تفعیل دور المواطن فى صـفة السیاسـة  إلىالحزب الواحد 

ــك فــإن نســبة المنخــرطین فــى  ــادات، ومــع ذل ــار القی واختی
فـى معظـم الـدول  تهـامثیال  اوزالنشاط السیاسـى ر�مـا تتجـ

 الد�مقراطیة الغر�یة.

فى الـدول النامیـة �صـفة عامـة، فإنهـا تعـانى مـن  أما
أزمـة مشـار�ة تعـود جزئیـًا إلـى مـا �عتـرى البنـاء السیاسـى 

فـبعض الـدول لـیس بهـا دسـتور ، ونقـائص  تمـن تشـوها
ت فهـى و�عضها اآلخر لیس بها مجالس نیابیة، و�ن وجـد

األخــذ �ــالحزب الواحــد  ینبــ ولشــكلیة وتتفــاوت هــذه الــد
ـــى مـــن  ـــة أو عـــدم األخـــذ �النظـــام الحز� ـــة الحز�ی والتعدد�
أساســه. هــذا المســتوى الهــا�ط مــن المؤسســیة السیاســیة 
�قابله تغیر اقتصادى اجتماعى , ولعل هذه الفجوة بینهما 
هـــى المصـــدر األساســـى لعـــدم االســـتقرار السیاســـى الـــذى 

ــــانى م ــــالم النامى.(تع ــــن دول الع ــــر م ــــه �ثی :  الصــــادقن
 ).٣٢ص، ٢٠١٦

 

 التى تناولت مشار�ة المرأة سیاسیا : الدراسات -
عــن  المشــار�ة السیاســیة  )٢٠١٤دراســة الســید ( -١

ینــایر  ٢٥للنســاء فــي مصــر فــي مرحلــة ما�عــد ثــورة 

 السیاسـیة المشـار�ة علـى الدراسة هذه وتر�ز ٢٠١١
 علـــى والتعـــرف حـــثالب خـــالل مـــن �ناخبـــات للنســـاء
ـــذي التغیـــر  السیاســـیة المشـــار�ة أنمـــاط علـــى طـــرأ ال
 تعتـرض التـي العقبـات و�ذا تصو�تهن، وأنماط للنساء

 وأســـــباب السیاســـــة، الحیـــــاة فـــــي النســـــاء مشـــــار�ة
 مـن وذلـك. عنـه العـزوف أو التصـو�ت في مشار�تهن

 المحافظــــات مــــن عــــدد فــــي المیــــداني البحــــث خــــالل
 تفضـیالت علـى لتعـرفا إلـى �اإلضـافة هـذا المصر�ة،

 أو مرشــحین وأي أحــزاب أي: التصــو�ت عنــد النســاء
 تلعبــــه الـــذي الـــدور لرصــــد یتطـــرق  �مـــا مرشـــحات،
ــــرأة منظمــــات ــــي الم ــــات األحــــزاب ف ــــة والجمعی  األهلی
 الحقـــــوق  وخاصـــــة النســـــاء حقـــــوق  عـــــن المدافعـــــة
ــــي السیاســــیة  للنســــاء السیاســــیة المشــــار�ة دعــــم ف

 .كناخبات

 أن: أهمهـا النتـائج مـن عدد إلى الدراسة توصلت وقد
 الر�ــف بــین مــا تتنــوع مصــر فــي الناخبــات تصــو�ت دوافــع

 المجمـل فـي منهـا الكثیـر وصـف �مكن �ان و�ن والحضر،
 �ـالتغییر سـیأتي من االستفادة، ستكون  فأین �البرجماتیة،
 الحیـاة، نمـط وتحسـین المطلـوب، واالجتمـاعي االقتصادي

 أو لمسـتقلة،ا أو المسـتقل سـواء المرشـحة أو المرشح إن
 تقـد�م �مكنهـا أو و�مكنه معین لحزب المنتمیة أو المنتمي

 النتـائج ومـن انتخا�ـه، سـیتم مـن هـي أو هو مقنعة إجا�ة
 السیاســیة، األحــزاب دور فــي الســلبي الــرأي أ�ضــا المهمــة

 أمـر�ن �كشـف �مـا السلطة، على التنازع إال تبغي ال وأنها
 حـــزاباأل لـــدور عـــام فهـــم وجـــود عـــدم أولهمـــا مهمـــین،

 لتنفیـــذ ولكـــن �هـــدف ال للســـلطة تســـعى وأنهـــا السیاســـیة
 وثانیهمـا، واالجتماعیة، واالقتصاد�ة السیاسیة أیدلوجیتها

 وشــرح للناخبــات الوصــول فــي السیاســیة األحــزاب تقصــیر
 مـا إلـى �اإلضـافة هـذا. التواصـل قنـوات وفـتح الـدور، هذا

 �صـوتن ال النسـاء“ مسـألة فـي تحللـه أن الدراسـة حاولت
 فكیــف شــك، موضــع المســألة هــذه فباختصــار ”لنســاء،ل

 سـیفعلن و�یـف یترشـحن، لـم إن للنسـاء النسـاء ستصوت
 أنهـن الناخبـات �خبـرن  لـم و�ن النسـاء تترشـح لم إن ذلك

 النساء، لمطالب تستجیب برامجهن تكن لم و�ن مرشحات،
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ــر فــاألمر ــدا أكث  عــدم“ وافتــراض التعمــیم، مجــرد مــن تعقی
 ”.التصو�ت

عـــن تمثیـــل المـــرأة فـــى  )٢٠١٠موســـى ( دراســـة -٢
 :٢٠٠٥و٢٠٠٠دراسة فى انتخا�ات  مجلس الشعب.

الدراســة موضــوعا هامــا �ــان وال یــزال �شــغل  تنــاقش
اهتمــام العدیــد مــن البــاحثین فــى مجــال العلــوم السیاســیة 
واالجتماعیة وهو تمثیل المرأة فى مجلس الشعب المصرى 

دراسـة .وقـد انتهـت ال٢٠٠٥و٢٠٠٠دراسة فـى انتخا�ـات 
ـــى ن ـــةأساســـیة مفادهـــا  تیجـــةال ـــزالال  أن تواجـــد المـــرأة  ی

المصر�ة علـى السـاحة السیاسـیة محـدود للغا�ـة وال یرقـى 
�ــاى حــال مــن األحــوال لحجــم وجودهــا الــد�موجرافى داخــل 

 یـــزالالمجتمـــع أو حتـــى لحجـــم قـــدراتها الفعلیـــة , وانـــه ال 
ـــرأة  ـــات تحـــول دون وصـــول الم ـــاك حزمـــة مـــن المعوق هن

 برلمان .لمقاعد ال

عـــن المشـــار�ة السیاســـیة للشـــباب  )٢٠٠٥( الشـــال-٣
دراســـة مقارنـــة بـــین الفتیـــان والفتیـــات فـــي  –الر�فـــي 

الدراســــة  تســــتهدف ،قــــري محافظــــة الدقهلیــــة ديإحــــ
التعرف علي أ�عاد �ل من التنشئة السیاسـیة والثقافـة 
السیاســــیة والمشــــار�ة السیاســــیة للشــــباب الر�فــــي ، 

فیما یتصل  تیاتفتیان والفالتعرف علي الفروق بین ال
ــــة  ــــاد التنشــــئة السیاســــیة والثقاف ــــد مــــن أ�ع ــــل �ع �ك
السیاســــیة والمشــــار�ة السیاســــیة للشــــباب الر�فــــي ، 
التعرف علي طبیعة العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات 
المســتقلة و�ــین �ــل �عــد مــن أ�عــاد التنشــئة السیاســیة 
ــــة السیاســــیة والمشــــار�ة السیاســــیة للشــــباب  والثقاف

ر�فـــــي ، التعـــــرف علـــــي درجـــــة إســـــهام المتغیـــــرات ال
أل�عـاد �ـل  لمحـددا الكلـيالمستقلة في تفسـیر التبـاین 

مـن التنشــئة السیاســیة والثقافــة السیاســیة والمشــار�ة 
السیاســـیة للشـــباب الر�فـــي ، التعـــرف علـــي أســـباب 
العزوف عن المشار�ة االجتماعیة والسیاسیة للشباب 

 تهمعلـي مقترحـاالر�في مـن وجهـة نظـرهم ، والتعـرف 
فــي التغلــب علــي هــذه األســباب ، التوصــل إلــي عــدة 
مقترحــات تســهم فــي تــدعیم وز�ــادة عملیــة المشــار�ة 
السیاسة للشباب الر�في .  لتحقیق أهداف الدراسة تم 

إجــراء هــذه الدراســة �قر�ــة نوســا الغــیط التا�عــة لمر�ــز 
، وقــــد تــــم اختیــــار عینــــة  قهلیــــةمحافظــــة الد –أجــــا 

فتي،  ١٥٠شاب مقسمة إلي ( ٣٠٠ عشوائیة قوامها
ـــــاه ) ، واعتمـــــد ١٥٠ ـــــي أســـــلوب  تفت الدراســـــة عل

�ـــأداة لجمـــع بیانـــات  صـــیةاإلســـتبیان �المقابلـــة الشخ
لتحلیـل البیانـات المیدانیـة األسـالیب  أستخدمالدراسة .

اإلحصـــائیة التالیـــة : التكـــرارات ، والنســـب المئو�ـــة ، 
،  والمتوســط الحســابي ، والمتوســط الحســابي المــرجح

ــــل  ــــاط البســــیط " لبیرســــون " ، ومعام ومعامــــل اإلرتب
المتعـدد المتـدرج الصـاعد ، وأسـلوب  طـيالخ االنحدار

لعـدد  لدراسـةا توصـلت"  Tتحلیـل المسـار ، واختبـار "
یتعلـق بوصـف وتحلیـل أ�عـاد  امن النتائج هـي :  فیمـ

: أوضحت النتـائج أن أكثـر األ�عـاد  لسیاسیةالتنشئة ا
اســیة جــاءت �الترتیــب األتــي : أثــرا فــي التنشــئة السی

المدرسة ، یلیها األسرة ، ثـم وسـائل اإلعـالم ، وأخیـرا 
فیمـا یتعلـق بوصـف وتحلیـل  والتنظیمات السیاسیة . 

أ�عـــاد الثقافـــة السیاســـیة : تبـــین النتـــائج أن متوســـط 
% ، �مــا أتضــح ٥٥,٥المعرفـة السیاســیة للمبحــوثین 

ـــرفتهم �الموضـــوعات علـــي المســـتوي المحلـــي  أن مع
مـــن معـــرفتهم �عـــدد األحـــزاب  علـــيوالعـــالمي جـــاءت أ

السیاســیة فــي مصــر ، �مــا أتضــح أن متوســط درجــة 
% حیث �انـت ٥٨,٧االتجاهات السیاسیة للمبحوثین 

وهـي أعلـي قیمــة،  %٧٧الســلطة  والسـلوك نحـ یمـةق
االتجـاه نحــو  ثــم،  %٦٦یلیهـا االتجـاه نحــو السـلطة 

%. و فیمـــا یتعلــــق بوصــــف ٣٣التعصـــب السیاســــي 
حلیـل أ�عـاد المشـار�ة السیاسـیة : أوضـحت النتـائج وت

أن المتوسط العام للمشار�ة السیاسیة للمبحوثین �كل 
 ر،% ، وهــــذه النســــبة تختلــــف مــــن �عــــد ألخــــ٢٤,٣

وجـــــاءت علـــــي الترتیـــــب : االتصـــــال �المســـــئولین ، 
في المناقشات السیاسیة ، المتا�عة لألخبار  واالشتراك

بیــة ، والمســاهمة السیاســیة ، واســتخراج �طاقــة إنتخا
فــي حــل مشــكالت القر�ــة ، واالشــتراك فــي المنظمــات 

اجتماعـــــات سیاســـــیة ،  يالسیاســـــیة، واالشـــــتراك فـــــ
القر�ـــة �ـــاألمور  هـــلوالقیـــادة السیاســـیة ، وتوعیـــة أ

فیمــا یتعلـــق  والسیاســیة ، وشـــغل منصــب سیاســـي. 
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ـــات فـــي أ�عـــاد التنشـــئة  �ـــالفروق بـــین الفتیـــان والفتی
: تبین النتائج وجـود فـروق  الر�في بالسیاسیة للشبا

الفتیـان والفتیـات فـي  بین ٠,٠١معنو�ة عند مستوي 
السیاســـیة ، دور  ئةكـــل مـــن دور األســـرة فـــي التنشـــ

السیاسیة ، دور وسـائل اإلعـالم  نشئةفي الت ةالمدرس
فــي التنشــئة السیاســیة ، مجمــوع التنشــئة السیاســیة 

فـــروق معنو�ـــة لـــدور  دألفـــراد العینـــة ، بینمـــا ال توجـــ
 التنشئة السیاسیة . فىلتنظیمات السیاسیة ا

العوامــــل  �عـــــض )٢٠٠٥دراســــة دعــــاء شــــر�ف (-٤
االجتماعیــة المــؤثرة علـــي درجــة المشــار�ة السیاســیة 

 تســــتهدف ،للمــــرأة الر�فیــــة فـــــي محافظـــــة القلیو�یــــة"
علي درجة المشار�ة السیاسیة للمـرأة  التعرفالدراسة 

و�ذلك التعرف  الر�فیة و�عض العوامل المؤثرة علیها ،
 لمــؤثرةعلــي جوانــب المشــار�ة السیاســیة ، والعوامــل ا

، وأخیرا التعرف علـي  الةمن منظور دراسة الح یهاعل
�عـــــض األ�عـــــاد والمحـــــددات االجتماعیـــــة للمشـــــار�ة 
 ،السیاسیة للمرأة الر�فیة في ر�ف محافظـة القلیو�یـة 

السا�قة استخدمت الدراسة خلیط من  هدافاأل لتحقیق
البحثیة ، حیث اعتمدت علي �ل من المنهج المناهج 

الحالـة ، والمنهجـین الوصـفي  اسـةالكمي ، ومـنهج در 
والتار�خي ، ولقد تم أجراء هـذه الدراسـة �قر�تـي منیـة 

، مر�ـــــز شـــــبین  شـــــعارةشـــــبین القنـــــاطر ، وعـــــرب ال
القنــــاطر، محافظــــة القلیو�یــــة ، وتــــم ســــحب عینـــــة 

ـــــي  ٣١٠عشـــــوائیة قوامهـــــا  ـــــة ، موزعـــــة عل مبحوث
ــة منیــة شــبین ، و ١٦١ر�تین القــ ــة �قر�  ١٤٩مبحوث

الشـعارة ، وتـم جمـع بیانـات هـذه  عـربمبحوثة �قر�ة 
ـــــة  الدراســـــة مـــــن خـــــالل اســـــتمارة إســـــتبیان �المقابل

 ١٤الشخصیة مع المبحوثات ، �ذلك تم دراسـة حالـة 
 ١١مرشحات لمجلس الشعب ، و ٣مرشحة ، موزعة 

دا عـد ةاسـتخدمت الدراسـ ،مرشحة للمجالس المحلیة 
مــن األســالیب اإلحصــائیة هــي : التكــرارات ، والنســب 

ـــــةالمئ ـــــاط البســـــیط لبیرســـــون ،  و� ـــــل اإلرتب ، ومعام
ـــــاطي واإلنحـــــداري المتعـــــدد  ونمـــــوذج التحلیـــــل اإلرتب
ــة  ،المتــدرج الصــاعد ، والتحلیــل الكیفــي لدراســة الحال

الدراسة لعدد مـن النتـائج �ـان أهمهـا : وقـوع  توصلت
الـدنیا علـي مؤشـر درجـة  أغلبیة المبحوثات في الفئـة

%), أوضـحت ٨٤,٤بلغت( نسبةالمشار�ة السیاسیة ب
النتـــائج أن العوامـــل االجتماعیـــة المـــؤثرة علـــي درجـــة 
المشار�ة السیاسیة هي : العمر ، الحالـة التعلیمیـة ، 

ـــة األساســـی ـــة ، المهن ـــة الزوجی ، داخـــل أســـرة  ةالحال
ـــاق  ـــدخلالمبحوثـــة ، أوجـــه أنف ـــة المســـكن ،  ال ، حال

رضــا المبحوثــة للمجتمـع المحلــي ، دور األســرة درجـة 
السیاسیة ، درجة الوعي السیاسي  تهافي دعم مشار�

السیاسـیة ،  لتوعیـةالعام ، ودور أجهـزة األعـالم فـي ا
درجــــــة االنفتــــــاح الثقــــــافي ، التنشــــــئة السیاســــــیة ، 

 ر�ةالرســــــــمیة ، والمشــــــــا جتماعیــــــــةوالمشــــــــار�ة اال
لنتــائج أن �مــا أوضــحت ا ،االجتماعیـة غیــر الرســمیة 

هنــــاك ســــبعة متغیــــرات تــــؤثر مجتمعــــة علــــي درجــــة 
السیاسیة للمرأة هي: المشـار�ة االجتماعیـة  ار�ةالمش

الرسمیة ، ودرجة إنتماء المبحوثة للمجتمع المحلي ، 
ـــــ  رواالنفتـــــاح الثقـــــافي، والمشـــــار�ة االجتماعیـــــة غی

الرسمیة ، والتنشئة السیاسیة ، ودرجة رضا المبحوثة 
ودة �المجتمع المحلي ، والمهنة ، عن الخدمات الموج

المعـــدل للنمـــوذج  لتحدیـــدحیـــث بلغـــت قیمـــة معامـــل ا
 ٤٩٤,٣"  F، �ما بلغت نسـبة "  ٠,٩٢٠اإلحصائي 

وفیمــــا یتعلــــق  ، ٠,٠١وهــــي معنو�ــــة عنــــد مســــتوي 
ــة�ــالتعرف علــي �عــض األ�عــاد والمحــددات االجتما  عی

ـــائج أن أســـباب  للمشـــار�ة السیاســـیة ، أوضـــحت النت
ــــن وجهــــة نظــــر المشــــار�ة ال ــــا م سیاســــیة ومعوقاته

الخاصــة �كــل مرشــح ،  تالمبحوثــات ، و�ــذلك الصــفا
وأسباب الحرص عـل اإلدالء �الصـوت فـي االنتخا�ـات 
، وعـــدد مـــرت المشـــار�ة فیهـــا �أنواعهـــا ، وعضـــو�ة 
األحــزاب ، وعــدد الحــائزات علــي البطاقــات االنتخابیــة 
مــــع مصــــدر اســــتخراجها ، وأســــباب عــــدم اســــتخراج 

ــة ا المســئولة  عــالم، وأهــم أجهــزة اإل نتخابیــةال البطاق
عـــن التوعیـــة السیاســـیة مـــن وجـــه نظـــر المبحوثـــة ، 
و�ـــذلك برامجهـــا ، هـــي جمیعـــا أ�عـــاد تفیـــد واضـــعي 
السیاســــة التــــي تســــتهدف جــــذب وتفعیــــل المشــــار�ة 

، �ما تفید في تحدیـد اآللیـات  ةالسیاسیة للمرأة الر�فی
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هــا �ضــمن نجاح والمناســبة لهــذا البرنــامج علــي نحــ
 �شكل �اف .     

عــن دور وســائل األعــالم  )١٩٩٦عفیفــى ( دراســة -٥
الجمـــاهیري فـــي تنمیـــة الـــوعي السیاســـي والمشـــار�ة 

   السیاسیة". 

هـــذه الدراســـة التعـــرف علـــي أســـباب تـــدني  تســـتهدف
الــوعي السیاســي لطــالب الجامعــات وانخفــاض مشــار�تهم 

شئون المجتمـع وقضـا�اه الراهنـة ، ومعرفـة  يالسیاسیة ف
مــدي إســهام �ــل وســیلة مــن وســائل اإلعــالم فــي صــناعة 
الــــوعي السیاســــي والحفــــز علــــي المشــــار�ة السیاســــیة ، 

فـــي مـــدي فاعلیـــة وســـائل اإلعـــالم  شـــبابودراســـة رأي ال
المختلفـــة ومقومـــات هـــذه الفاعلیـــة ، ومســـاعدة صـــانعي 

صیاغة وتشـكیل  فيالقرار علي إدراك دور وسائل اإلعالم 
لتحقیــق المشــار�ة السیاســیة الــوعي السیاســي المســتنیر 

 اعتمــدتنطــاق واســع بــین شــباب الجامعــات  يالفعالـة علــ
، والمنهج التـار�خي،  يالدراسة علي المنهج األنثرو�ولوج
طالـــب مـــن أر�عـــة  ٤٠٠وأخـــذت عینـــة عشـــوائیة قوامهـــا 

 ،طالــب مــن الجنســین لكــل جامعــة  ١٠٠جامعــات بواقــع 
) ، سـنة  ٢٥ –سـنة  ٢٠أعمار مختلفـة ( أقـل مـن  منو 

وتم جمع البیانـات عـن طر�ـق اسـتمارة إسـتبیان �المقابلـة 
الشخصـــــیة ، �اإلضـــــافة ألدوات أخـــــري مثـــــل المالحظـــــة 

النتائــج  أهــمالمباشـرة ومناقشـتهم . والمالحظـةالبسیطة ، 
ـــــت إلیهـــــا الدراســـــة ,  قصــــور دور وســــائل  التـــــي توصل

السیاسـي لـدي الطـالب حیـث أن  الـوعياإلعالم فـي نشـر 
یهــــتم �ـــالبرامج السیاســــیة فـــي اإلذاعــــة ،  % فقـــط ٩,٣

ـــــون ،  %١٢,٢ ـــــي التلفز� ـــــي  %٢٧,٤،  %٣٧,١ف عل
ــــوالي وال یهتمــــو ــــراءة الصــــحف والمجــــالت علــــي الت  ن ق

المقدمــة مــن التلیفز�ــون , تــدني  لسیاســیة�الموضــوعات ا
الــوعي السیاســي یــؤدي إلــي ضــعف المشــار�ة السیاســیة 

ینتمـــــــون ألحــــــزاب سیاســـــــیة ، وأن  %٩٢,٨أن  یــــــثح
 فقط �شار�ون في االنتخا�ات �التصو�ت .   %٥,٣٢

 

 :جرائیةاإل التعر�فات
 ل ـه "العوامـد بـو�قص  ة:ــاالجتماعیة والثقافی دداتـالمح

ــؤثر فــي درجــة المشــار�ة  ــد ت ــي ق ــات والت ــزة للمبحوث الممی
السیاسـیة وهـي: (السـن، وعــدد سـنوات التعلـیم، ومســتوى 

 االنفتـاحودرجـة  عیـة،المعیشى ، ودرجة المواءمة االجتما
علــى العــالم الخــارجي، ودرجــة التمســك �العــادات والتقالیــد 
البدو�ـــة، ومصـــادر المعرفـــة السیاســـیة وأســـباب ودوافـــع 

 .المشار�ة السیاسیة )

هى األنشطة التى تقـوم بهـا  السیاسیة للمرأة: المشار�ة
المرأة بهدف التأثیر على صانع القرار الحكـومى للحصـول 

 یر منقوصة . على حقوقها �املة وغ

تحقیقــا ألهــداف الدراســة و�نــاءا علــى  الدراســة : فــروض
 فقــد, لســا�قةاإلطــار النظــرى ونتــائج البحــوث والدراســات ا

ـــى النحـــو  ـــة للدراســـة عل ـــن صـــیاغة الفـــروض البحثی أمك
 التالى: 

توجد عالقـة معنو�ـة بـین المتغیـرات المسـتقلة التالیـة  -١
د أفــراد للمبحوثــات: الســن، وعــدد ســنوات التعلــیم، عــد

الحالـة  ،الحالـة العملیـة  ،األسرة، الحالة االجتماعیـة 
 ةالطبقـــــ ،السیاســـــیةالمعرفـــــة  مســـــتوى  ،الصـــــحیة 

االجتماعیة والثقافیة  المحددات ،نوع األسرة  ،األسر�ة
 و�ین درجة المشار�ة السیاسیة للمرأة �منطقة البحث.

 

 البحثیة :  الطر�قة
ع الوادي الجدید التى تق محافظة فى البحث هذا أجرى 

الدولیة  لحدودوتشترك فى ا ، ور�ةفي جنوب غرب الجمه
جنو�ـــا أما حدودهـــا الداخلیة  والسودان مع لیبیا غر�ا

فهي تشتـــرك مع  محافظـــات المنیـــا والجیـــزة ومرسى 
أسیوط وسوهاج وقنــا وأســـوان  ومحافظات مطروح شماال

تمثل  ٢�م ٤٤٠٠٩٨المحافظة  مساحة تبلغ  . "شرقـــا
% من إجمالي مساحة الجمهور�ة . بلغ عدد  ٤٤

 /٢  فرد لكل١وتبلغ الكثافة السكانیة  ٢٤١٢٤٧ لسكانا
. وتعتبر مدینة الخارجة هي عاصمة المحافظة و  ٢كم

 -�ار�س  -الخارجة  -مراكز هي ٥  تضم المحافظة عدد
 و�ار�س هي الخارجة مدن ٥و  فرةالفرا - بالط -الداخلة 

 وحدة محلیة قرو�ة تتبعها  ٤٧ وموط والفرافرة . و و�الط
 رئیسیة وتا�ع. قر�ة  ١٧٧
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تم اختیار مر�ز الخارجة ألنها عاصمة الوادى  وقد
�م  ٢٣٠مسافة  على و�ها اكبر نسبة لعدد السكان وتقع

 ٢�م ٦٨٢٢٣جنوب غرب أسیوط ، وتبلغ مساحته 
ة و�قطنه  مساحة المحافظ ى% من إجمال ١٥,٥بنسبة 

% من سكان المحافظة ٣٧,٣١�مثلون  نسمة ٩٠٠١٤
عاصمة  رجةو�تكون مر�ز الخارجة من مدینة هى الخا

المنیرة   -: ىوحدة محلیة قرو�ة ه ٨المحافظة وتضم عدد
شرق بوالق    -ناصر الثورة  ــ جناح   - ٥٥ــ  الشر�ة

 فلسطین  -ــ  بوالق  ــ  صنعاء 

ات �مر�ز الخارجة مجتمع الدراسة �السید ُحدد
 �محافظة الوادي الجدید  .

السیدات �مر�ز الخارجة  : فهي منالدراسة عینة أما
م,  ٢٠١٨خالل عام  إلى محافظة الوادي الجدید التا�عة

 ینةاختیار ع مسیدة، وقد ت ٤٤١٥٢حیث بلغ عددهم 
لمعادلة  طبقا�سیطة من إجمالي عدد السیدات  عشوائیة

 ة وذلك علي النحو التالي: مورجان لتحدید حجم العین
S = X2NP(1-P)/d2(N-1)+X2P(1-P) 

 أن : حیث
S  = حجم العینة المطلوب 
X2  ومسـتوي  ١= قیمـة مر�ـع �ـاي عنـد درجـات حر�ـة ،

 ) ٣,٨٤١وهي تساوي ( ٠,٠١معنو�ة 
N ســـــاوي = حجـــــم الشـــــاملة �منطقـــــة الدراســـــة وهـــــي ت 

)٤٤١٥٢( 
P أ ) خطــــ٠,٥الظــــاهرة وهــــو ( وجــــود تمــــال= نســــبة اح

 التقدیر
d ) درجة الدقة٠,٠١= نسبة الخطأ المسموح �ه وهو ( 

البحــث هـــو  ةشــاملة الســـیدات �منطقــ جــمأن ح و�مــا
ســیدة) ، و�تطبیــق المعادلــة بلــغ حجــم العینــة  ٤٤١٥٢(

 كالتالي :
S=3.841*44152*0.5(0.5)/(0.0025*4415

1)+3.841*0.5(0.5)=380                    

 .امرأة  380قوام العینة فقد بلغ  لكعلى ذ ناءاو�

للحصول على البیانات المیدانیة  جمع البیانات : أدوات
اعتمدت الدراسة على المقابالت الشخصیة  ،الالزمة 

وذلك �استخدام  ،المقننة مع السیدات  �العینة البحثیة 
استمارة استبیان تم إعدادها للحصول على البیانات 

تم أجراء اختبار وقد  ،أهداف الدراسة  الالزمة لتحقیق
للتأكید من صدق  ، نلبنود االستبیا pretestقبلى 

وفى ضوء نتائج  ،األسئلة ومدى فهم المبحوثات للغتها 
هذا االختبار تم إجراء التعدیالت الالزمة ثم صیاغة 
االستبیان في صورته النهائیة . وقد تم جمع البیانات 

د و�ع ، ٢٠١٨إلى یونیو  خالل الفترة من ابرایل   
االنتهاء من جمع البیانات ومراجعتها تم تصمیم دلیل 

وعلى أساسه تم تفر�غ البیانات یدو�ا ثم  ،لترمیزها 
إدخالها إلى الحاسب االلى لتحلیلها �االستعانة �البرنامج 

 ) .(sspsاالحصائى 

في تحلیل بیانات  استخدم التحلیل االحصائى : أدوات
حقیق أهدافها ثر من أسلوب إحصائي لتهذه الدراسة أك

واختبار فروضها حیث استخدمت �عض األسالیب 
والمتوسط  ،اإلحصائیة الوصفیة مثل النسب المئو�ة 

وجداول التوز�ع  ،واالنحراف المعیارى  ،الحسابي 
�ما استخدام  ،التكراري وذلك لعرض ووصف البیانات

العالقة  ارتباط بیرسون البسیط للتعرف على طبیعة عاملم
المشار�ة السیاسیة  درجةلمحتملة بین االرتباطیة ا

 ومتغیرات الدراسة
 

 :البحثیة المتغیرات قیاس
 -المستقلة : المتغیرات -أ

ــ و�قصــدالســــن:  -١  ة�ــه فــي هــذه الدراســة ســن المبحوث
ألقــرب ســنة میالد�ــة مقــدرا �قیمــة رقمیــة وقــت أجــراء 

 هذه الدراسة.

ي هــذه الدراســة حالــة �ــه فــ و�قصــد:  الزوجیــةالحالـة  -٢
ـــم  الزوجیـــةمبحوثـــة ال وقـــت أجـــراء هـــذه الدراســـة، وت

قیاسه من أر�ع  فئات وهـي: متزوجـة وتعـول وأعطـي 
ــــي ( ــــولوال  ة)، متزوجــــ١وزن رقم  وزن وأعطــــي  تع
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)، ٣وأعطــي وزن رقمــي ( رملـة/ أ ة)، مطلقــ٢رقمـي (
 ) وهو متغیر أسمى.٤رقمي ( وزن وأعطي  ةعز�

رأ ( أمیـــة / تقـــ تصـــنیفخدم : اســـت ةالحالـــة التعلیمیـــ -٣
وتكتــــب / حاصــــلة علــــى االبتدائیــــة / حاصــــلة علــــى 
اإلعداد�ـــة / حاصـــلة علـــى مؤهـــل متوســـط / حاصـــلة 

ــى مؤهــل عــال )، حیــث أعطیــت القــیم ( )، ٣)، (٠عل
ــــب ١٦)، (١٢)، (٩)، (٦( ــــي الترتی ــــل منهــــا عل ) لك

 كمؤشر رقمي لقیاس هذا المتغیر.

 التــياألساســیة العملیــة: و�قصــد بهــا المهنــة  الحالــة -٤
�ـه  تعمـلأو النشاط الرئیسـي الـذي  لمبحوثةا تمتهنها
مصــدرا للــدخل األساســي،  وتــم  اوتمثــل لهــ ة،المبحوثــ
الرقمیـــة  األوزاناالســـتجا�ات للمهـــن  �إعطـــاء قیاســـه

ـــة: ( ـــة) ١التالی ـــة  موظف ـــة) ٢( ،حكومی قطـــاع  موظف
) ٥( ، �الزراعــة) تعمــل ٤( ،حــرة أعمــال) ٣( ،خــاص

 طالبة وهو متغیر أسمى.) ٦( ،ر�ة منزل 

نوع األسرة : �قصـد �ـه طبیعـة األسـرة التـى تقـیم معـا  -٥
إذا �انـــت أســـرة �ســـیطة تتكـــون مـــن الـــزوج والزوجـــة 

أو أسرة مر�بة وتتكـون مـن الـزوج والزوجـة  ،واألوالد 
 ،واألوالد وزوجاتهم وأوالدهم وأخـوات الـزوج وأوالدهـم 

وتـم  ،فـاد مـن أحفـاد األح ن واألسرة الممتدة التى تتكو
واألوزان الرقمیة التالیـة  تجا�اتاالس ائها�إعطقیاسها 

 ) . ٣ممتدة ( ،) ٢مر�بة ( ،) ١: �سیطة (

بهــا فــي هــذه  و�قصــد أفــراد الوحــدة المعیشــیة :  عــدد-٦
الدراســـة عـــدد األفـــراد الـــذین �قیمـــون معـــًا فـــي نفـــس 

 واقتصـــــاد�ةالمســـــكن و�عیشـــــون حیـــــاة اجتماعیـــــة  
ــــیس هــــذا المتغ ــــن خــــالل ســــؤال مشــــتر�ة، وق یــــر م

وث عـــن عـــدد أفـــراد أســـرته، معبـــرًا عنـــه �قـــیم المبحـــ
 رقمیة.

�ه في هذه الدراسة مستوي  و�قصدالطبقة األسر�ة  : -٧
لألجهــــزة  االمعیشــــي مــــن خــــالل امتالكهــــ ةالمبحوثــــ

ـــة ـــة والكمالی ـــة الكهر�ائی ـــر عـــن مســـتوي  ،المنزلی لتعب
 عطیــــتواالجتمــــاعي، ولقــــد أ االقتصــــادي امعیشــــته

متوســــطة  ،) ١( غنیــــةاألوزان الرقمیــــة  االســــتجا�ات
 ) .٣فقیرة ( ،) ٢(

 المبحوثــة ســالمة مــدى �أنــه �عــرف : الصــحیة الحالــة-٨
 الرقمیـــة األوزان االســـتجا�ات أعطیـــت ولقـــد ، صـــحیا
 ) . ٣( ضعیفة ،) ٢( متوسطة ،) ١( جیدة

 مــدى �ــه و�قصــد:  للمــرأة السیاســیة المعرفــة مســتوى  -٩
 �أهمیتهـا معرفتها صادروم �السیاسة المبحوثة معرفة

سؤال المبحوثة في  وتم لدیها السیاسى الوعي وتكو�ن
عبارات �ما تـم إعطـاء اإلجا�ـات األوزان الرقمیـة  تسع

وأعطــــي  وال)، ١وأعطــــي وزن رقمـــي ( نعـــمالتالیـــة: 
ـــا )،صـــفروزن رقمـــي ( ـــم ،)٣المـــدى ( و�  تقســـیم وت

 مـن أقـل(  منخفضـة:  هي فئات ثالث إلي المبحوثات
 ،) درجـــة ٧ نمـــ ألقـــل - ٤(  متوســـطة  ،)درجـــة ٤

 ). فأكثر درجة ٧( مرتفعة
 

 والثقافیة االجتماعیة المحددات قیاس -
 : للمرأة السیاسیة للمشار�ة

االجتماعیــــة  محــــددات�ــــه فــــي هــــذا البحــــث  و�قصــــد
 ،والثقافیة للمشـار�ة السیاسـیة للمـرأة فـي الـوادى الجدیـد 

 دداتالمحـــ: محــاور فرعیـــة هــي  ثالثــةوذلــك مــن خـــالل 
 المحــــددات ،االقتصــــاد�ة المحــــددات ،الشخصــــیة للمــــرأة

ــة وا ــة،االجتماعی ــم قیــاس هــذا المتغیــر مــن  لثقافی حیــث ت
السابق ذ�رها، وتم سـؤال المبحوثـة  ةالثالث المحاورخالل 
ـــارات لكـــل  عشـــرفـــي  الســـا�قة،  المحـــاور مـــن محـــورعب

ــارة، �مــا تــم إعطــاء  تلیصــبح مجمــوع العبــارا ثالثــین عب
وأعطـــي وزن  موافقـــة وزان الرقمیـــة التالیـــة:اإلجا�ـــات األ 

 غیـــر)، و ١(قمـــيحـــدما وأعطـــي وزن ر  والـــى)، ٢رقمـــي (
 ،)٢٠المــدى ( و�ــان )،صــفرموافــق وأعطــي وزن رقمــي (

 منخفضــة:  هــي فئــات ثــالث إلــي المبحوثــات تقســیم وتــم
 ٤١ مــن ألقــل - ٢١(  متوســطة ،)درجــة ٢١ مــن أقــل(

ــــأكثر درجــــة ٤١( مرتفعــــة ،) درجــــة  توســــطالم و�ــــان) ف
 . ٧,٠٤ المعیارى  االنحرافو  ، ٤٧,٥ الحسابى

 

  التا�ع المتغیر
مشــــار�ة  �ــــه و�قصــــد : السیاســــیة المشــــار�ة درجــــة

المبحوثة  سیاسـیا فـى المجتمـع مـن خـالل مشـار�تها فـى 



Entsar A. H. Ali 

٥٥٤ 

االنتخا�ـــــات السیاســـــیة والمجـــــالس النیابیـــــة والمحلیـــــة 
والبرلمان من خالل التصو�ت أو المشار�ة �عضو انتخابي 

ــ المحــاورخــالل قیــاس هــذا المتغیــر مــن  تــم حیــث  ةالثالث
عشـــر  خمســـةالســـابق ذ�رهـــا، وتـــم ســـؤال المبحوثـــة فـــي 

تــم إعطــاء اإلجا�ــات األوزان الرقمیــة التالیــة:  مــا، �ةعبــار 
وزن رقمــــي  يوأعطــــ وال)، ١وأعطــــي وزن رقمــــي ( نعــــم

 إلـــي المبحوثــات تقســیم وتــم ، )٥المــدى ( و�ان)،صــفر(
  ،)درجـــــة ٦ مـــــن لأقـــــ(  منخفضـــــة:  هـــــي فئـــــات ثــــالث

 ١١( مرتفعــــة ،) درجــــة ١١ مــــن ألقــــل - ٦(  متوســــطة
ـــــأكثر درجـــــة ـــــان)  ف  ، ١١,١٠ الحســـــابى المتوســـــط و�

 . ٣,٣٦٤ المعیارى  واالنحراف
 

 البحثیة النتائج
 ومناقشتها: النتائج

 : ثاتالخصائص الشخصیة للمبحو 
 : االتى) ١من الجدول رقم ( اتضح

 ٥٠-٣٥�ة من (العمر  ة�قع نصف المبحوثات فى الفئ -
, بینما �قع أكثر من ر�ع المبحوثات  %٥٠ بةسبن عام)

 .%٤٠عام) بنسبة ٣٥ -١٦فى الفئة العمر�ة من (
) %٧٠أكثر من نصف المبحوثات ( أنیبین الجدول  -

 ) مطلقة أو أرمل .%٢٠وان ( ،من متزوجات وتعول 
) %٤٠نسبة �بیرة من المبحوثات ( أنیوضح الجدول  -

 نزل .) ر�ة م%٤٠وان ( ،ومة موظفات فى الحك
) من العینة اسر %٨٠إن ( إلى ل�ما �شیر الجدو -

 ) اسر مر�بة .%١٠�سیطة , وان (
) من المبحوثات %٤٠�ما أظهرت النتائج ان نسبة (  -

) ذو تعلیم %٣٠وان ( ،على اإلعداد�ة  نحاصلی
 متوسط.

المبحوثات ذو  من) %٧٨,٩نسبة ( انیوضح الجدول  -
) من  %١١,١وان (  ،دى متوسط مستوى اقتصا

 المبحوثات ذو مستوى اقتصادى فقیر .
) من المبحوثات تقع عدد أفراد %٥٠یبن الجدول ان ( -

) %٣٠بینما ( ، افراد)٨: ألقل من ٤أسرتها من (
 أفراد .  ٤أسرتها  د�كون عدد أفرا

) من المبحوثات ذو حالة %٥٠أظهرت النتائج ان (  -
) ذو حالة صحیة %٣٠بینما (  ،صحیة جیدة 

 طة.متوس
) مـن المبحوثـات ذو معرفـة سیاسـیة %٤٧,٤( أن�ما  -

 ) ذو معرفة مرتفعة .%٣٦,٨وان (  ،متوسطة 

مــن النتــائج الســا�قة �صــفة عامــة أن أغلــب  یتضــح
وأنهـــم متزوجـــات  ،المبحوثـــات �قعـــون فـــى فئـــة الشـــباب 

ــــون  ــــ، و�عل ــــن ف وأغــــالبهن  ،القطــــاع الحكومــــة  ىو�عمل
ـــدة وا ،متعلمـــات  وذو مســـتوى  ،ن حـــالتهن الصـــحیة جی

ـــدیهن قـــدر معرفـــى متوســـط عـــن  ،اقتصـــادى متوســـط  ول
 وان حجم األسرة متوسط .   ،المشار�ة السیاسیة 

حظـا مـن  أكثـرالمرأة فـى الـوادى الجدیـد  أنیدل  وهذا

مــن حیــث  ، األخــرى فــى المجتمعــات الصــحراو�ة  امثیالتهــ

العمــل  إلــى تخــرجفهــى ال  ،المجتمــع واحترامــه لهــا  نظــرة

تعمـل فـى القطـاع الحكـومى والقطاعـات  أنها مع ،الزراعى

المجتمع حـر�ص  إن �ما ،الخاصة بنسبة �بیرة  اإلنتاجیة

 وتشــــــیر ،التعلــــــیم العــــــالى  حتـــــىعلـــــى تعلــــــیم المــــــرأة 

الــى  إضــافةشــبة انعــدام نســبة األمیــة،   إلــىاإلحصــائیات 

 لــذاوالسیاســیة ,  یـة�مشــار�تها االجتماع مــعترحیـب المجت

طاعــات الحیاتیــة �شــكل ملحــوظ فهــى ممثلــه فــى �افــة الق

الصـــفات الخاصـــة  ض�عـــ إلـــى,ور�مـــا یرجـــع ذلـــك أ�ضـــا 

والجلــد  بر�الصــ تمیزهــاالمجتمــع, ومنهــا   ا�ــالمرأة فــى هــذ

ــداع والتكیــف مــع أى  ــتعلم واإلب ــى االســتعداد لل والقــدرة عل

إلى ارتفاع الوعى السیاسیى  �اإلضافة وضع إلثبات الذات

 ومـعسـیة فـى الـوادى . لخاصة �المشار�ة السیاوالمعرفة ا

تعانى منها نساء الـوادى  التىذلك توجد �عض المشكالت 

ذلـك إلـى تقـدم  و�رجـعهى ارتفـاع نسـبة الطـالق والهجـر، 

أغلــب المــوظفین المنتــدبین هنــاك للــزواج ببنــات الــوادى 

ــــرة عملهــــم یرح ــــون و�عــــد انتهــــاء فت ــــار�ین  ل  زوجــــاتهمت

اكم األحوال یه �عد ذلك اللجوء لمحوأوالدهم، مما یترتب عل

 الشخصیة ومشكالت حول نفقة األوالد. 
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 . لخصائصهم الشخصیة وافقاوصف المبحوثات  :)١( جدول

 % العدد المستقلة المتغیرات % عدد المستقلة المتغیرات

 العمر�ة الفئة-١
 ) سنة ٣٥القل -١٦(
 )سنة ٥٠ من القل -٣٥(
 )فأكثر سنة ٥٠(

 
١٥
٢    

١٩
٠ 

٣٨ 

 
٤٠ 
٥٠ 
١٠ 

 األسر�ة الطبقة-٦
 غنیة-
 متوسطة- 
 ضعفیة-

 
٣٨ 

٣٠٠ 
٤٢ 

 
١٠ 

٧٨,٩ 
١١,١ 

٣٨ االجمالى
٠ 

 ١٠٠ ٣٨٠ االجمالى ١٠٠

 االجتماعیة الحالة-٢
 )وتعول متزوجة(-
 )تعول وال متزوجة(-
 )مطلقة/ أرملة(-

 
٢٦
٦ 

٣٨ 
٧٦ 

 
٧٠ 
١٠ 
٢٠ 

 األسرة أفراد عدد-٧
 ) ٤ من أقل(-
 )فرادا٨ من ألقل افراد٤(-
 )فأكثر أفراد ٨(-

 
١١٤ 
١٩٠ 
٧٦ 

 
٣٠ 
٥٠ 
٢٠ 

٣٨ االجمالى
٠ 

 ١٠٠ ٣٨٠ االجمالى ١٠٠

 العملیة الحالة-٣
 �الحكومة موظفة-
 خاص قطاع موظفة-
 حرة أعمال-
 منزل ر�ة -

 
١٥
٢ 

٣٨ 
٣٨ 
١٥
٢ 

 
٤٠ 
١٠ 
١٠ 
٤٠ 

 الصحیة الحالة-٨
 ) ضعیفة(-
 ) متوسطة(-
 ) جیدة(-

 
٧٦ 

١١٤ 
١٩٠ 

 
٢٠ 
٣٠ 
٥٠ 

٣٨ ىاالجمال
٠ 

 ١٠٠ ٣٨٠ االجمالى ١٠٠

  االسرة نوع-٤
 �سیطة-
 مر�بة-
 ممتدة-

 
٣٠
٤ 

٣٨ 
٣٨ 

 
٨٠ 
١٠ 
١٠ 

   للمرأة السیاسیة المعرفة مستوى -٩
 )٤ من اقل منخفضة( -
 )درجة٧ من ألقل ٤ من متوسطة(-
 ) فأكثر درجة ٧ من مرتفعة(-

 
٦٠ 

١٨٠ 
١٤٠ 

 
١٥,٨ 
٤٧,٤ 
٣٦,٨ 

٣٨ االجمالى
٠ 

 ١٠٠ ٣٨٠ االجمالى ١٠٠

 % عدد المستقلة المتغیرات % عدد المستقلة المتغیرات
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 التعلیمیة الحالة-٥
 )وتكتب تقرأ-أمى(-
      ابتدائي-
 إعدادى تعلیم-
 متوسط تعلیم-
 جامعى تعلیم-

 
٣٨ 
٣٨ 
١٥
٢ 

١١
٤ 

٣٨ 

 
١٠ 
١٠ 
٤٠ 
٣٠ 
١٠ 

  
 
 
 

 
 
 
 

٣٨ االجمالى
٠ 

١٠٠    

 . م٢٠١٨ االستبیان استمارة واقع من) (SPSS) امجبرن اآللى الحاسب اسطةبو ( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر
 
 

) ان نصـــف العینـــة مـــن ٢رقـــم ( جـــدولنتـــائج  تشـــیر
 ،) درجة مشار�تهن السیاسیة متوسطة%٥٠المبحوثات (

 ،) مــن المبحوثــات درجــة مشــار�تهن مرتفعــة %٤٠وان (
 ) من المبحوثات درجة مشار�تهن ضعیفة .%١٠وان (

مبحوثــات ذو درجــة ال أنعامــة  ةنتــائج �صــفال توضـح
متوسطة من المشار�ة السیاسیة وأ�ضـا أن مـا �قـرب مـن 

 ذلــك و�رجــع ،سیاســیة مرتفعــة  مشــار�ةنصــف العینــة ذو 
ر�یع الثـورات العر�ـي الـذي مـا لبـث أن طـال  أحدثهما  إلى

ـــذي أضـــفى  ـــة المصـــر�ة، ال ـــر مـــن المظـــاهر الحیاتی الكثی
ة مــرأة المصــر�ة فــي الحیــا�ظاللــه علــى مظــاهر مشــار�ة ال

 ،السیاسیة. فمن میدان التحر�ر إلى صـندوق االنتخا�ـات 
 یاسـيالمرأة المصر�ة في الـزخم الس �ةمشار  اتسمتحیث 

فـى  المـرأةمـا أكدتـه  وهـذا�التنّوع على نحـو غیـر متوقـع. 
حیث  لدیها قدر �بیر مـن التعلـیم والـوعى  ،الوادى الجدید

�إضـــافة  أن رجـــل  ،ةشخصـــیتها القو�ـــ االسیاســـیى وأ�ضـــ
ادى أ�ضا له صـفات خاصـة فهـو �عطـى لهـا الحـق فـى الو 

والسیاسیة، والدلیل على ذلك  جتماعیةالعمل والمشار�ة اال
ــى  وعضــوهأنهــا اعتلــت وظیفــة رئیســة قر�ــة  مجلــس محل

فـــى �البرلمــــان المصـــرى �االنتخـــاب ألول مــــرة.   وعضـــوه
علـــى ذلـــك وصـــول الـــد�تورة حنـــان مجـــدي، نائبـــا  ومثـــاال

الــوادى  مــنتعــد أول فتــاة  والتــى محــافظ الــوادى الجدیــد،ل
 .�دتتقلد منصبا قیاد�ا من الطراز الفر 

 تـأثیرمـن  )%٧٨,٩) ان (٣من الجدول رقـم ( اتضح
ـــى  ـــة تكـــون منخفضـــة عل ـــة والثقافی المحـــددات االجتماعی

بینمــا  ،متوســط  تــأثیر) ذو %٢٠المبحوثــات فــى مقابــل (
 ) ذو تاثیر مرتفع . %١,١(

لثقـــافى وســـطوته أن حـــدة النســـق ا إلـــىجـــع وذلـــك یر 
أصبحت اقل تأثیر على المجتمـع �مـا فیـه المـرأة حیـث أن 
االهتمــام الحكــومي واالهلــى فــى هــذا المجتمــع قــد ســـبق 

وهــــو مــــا أثمــــر عــــن  ،المجتمعــــات الصــــحراو�ة األخــــرى 
من العادات والتقالید  لعدیداالنفتاح داخل المجتمع وتغیر ا

فاعــل مســیرة المــرأة نحــو الت والمفــاهیم التــى �انــت تعــوق 
وخاصــة المشــار�ة السیاســیة  ،االجتمــاعي �كافــة أشــكاله 

والتــى بــدأت  منــذ منتصــف القــرن الماضــى وأخــذت فــى 
التطــــور حتــــى وصــــلت الــــى أعلــــى نســــبة مشــــار�ة فــــى 

ـــى مســـتوى المجتمعـــات  ٢٠١٨االنتخا�ـــات الرئیســـیة  عل
ــى المــرأة �شــر�ك  ، و�ةالصــحرا وأصــبح المجتمــع ینظــر ال
لمـــؤثرات السیاســـیة عـــن ل لتعرضـــها �اإلضـــافة، ىاساســـ

 حققــت وقــد ،والحمــالت االنتخابیــة مطر�ــق وســائل األعــال
 المشــــار�ة فـــي �بیـــرة قفـــزةفـــى مجتمـــع الدراســــة  المـــرأة

فـــــى العدیـــــد مـــــن  المشـــــهد تصـــــدرت حیـــــث ،السیاســـــیة
 إن جیــداالمجتمــع  هــذا فــى المــرأة أدر�ــت فقــد، المجــاالت

ه لكنـ ،لإلنكـار قابـل غیـر أمـر وأم وزوجة بیت �ر�ة دورها
مــع  اعــلغیــر �ــافى الســتعاب طاقاتهــا ورغباتهــا فــى التف
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لذا عملت على المشـار�ة فـى األنشـطة  ،قضا�ا مجتمعها 
�مـا حرصــت علـى تطــو�ر  ، المنـزل بیئــة خـارجالمختلفـة  

 العلمـي التقـدم و�حـراز الدراسـة �مواصلةأدواتها ومهاراتها 
 �صــورة مهامهــا اءأد علــى قــدرتها أثبتــت وقــد ،والثقــافي

 حضــور المتوقــع ومــن ،إلیهــا  �ســند موقــع أي فــي الئقــة

 مــــن المز�ــــد و�ســــبالدراســــة  مجتمــــع فــــي للمــــرأة اكبــــر
ــة والتجــارب التخصصــات ــة والسیاســیة العلمی  فــي واإلدار�

 .  الموجود الواقع ظل في المستقبل
 

 ة الدراسة .لتوز�ع المبحوثات وفقا لدرجة المشار�ة السیاسیة �منطق :)٢( رقم جدول

 % العدد ار�ةالمش درجة

 ١٠ ٣٨ )٦ من القل١ من( منخفض

 ٥٠ ١٩٠ )١١ من ألقل ٦ من( متوسط

 ٤٠ ١٥٢ )فأكثر ١١(  مرتفع

 ١٠٠ ٣٨٠ االجمالى

 م٢٠١٨ اإلستبیان إستمارة واقع من (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت �الجدول الواردة البیانات: المصدر

  .السیاسیة �منطقة الدراسة مشار�ةوثات وفقا لمحددات االجتماعیة والثقافیة لللتوز�ع المبح :)٣رقم ( جدول

 % العدد  والثقافیة االجتماعیة المحددات

 ٧٨,٩ ٣٠٠ )٢١ من ألقل ١ من( منخفض

 ٢٠ ٧٦ )٤١ من القل ٢١ من( متوسط

 ١,١ ٤ ) فاكثر ٤١  من( عالى

 ١٠٠ ٣٨٠  االجمالى

 . م ٢٠١٨ اإلستبیان إستمارة واقع من) (SPSS) برنامج اآللى الحاسب بواسطة( وحسبت جمعت دول�الج الواردة البیانات: المصدر
 

النتائج المتعلقة �العالقة االرتباطیة بین المتغیرات المستقلة  -
 للمشار�ةالدرجة الكلیة  المدروسة و�ین المتغیر التا�ع

                                 .السیاسیة
) استخدام معامل ٤ائج �الجدول رقم (من النت اتضح -

االرتباط لبیرسون للمتغیرات الكمیة المتصلة وقد 
 جاءت على النحو التالى .

معنو�ة عكسیة عند مستوى  عالقة وجود -
المشار�ة السیاسیة  درجةبین  ٠,٠١ى معنو 

وقد  أفراد األسرة . عدد ، السن:  التالیةوالمتغیرات 
-على الترتیب  معامل االرتباط البسیطبلغت قیم 

٠,٣٤٥-—٠,٥٥٦. 

 ى معنو  ى معنو�ة طرد�ة عند مستو  عالقة وجود -
المشار�ة السیاسیة والمتغیرات  درجةبین  ٠,٠١
 سیةالمعرفة السیا مستوى  ،التعلیمى المستوى  :التالیة

بلغت قیم  وقداالجتماعیة والثقافیة  المحددات، للمرأة
 – ٠,٢٤٩لى الترتیب معامل االرتباط البسیط ع

٠,١٨٠- ٠,٥٧٣. 
تفسیر معنو�ة العالقة االرتباطیة العكسیة بین  �مكن -

انه �لما  إلى السنالمشار�ة السیاسیة ومتغیر  درجة
ارتفع السن لدى المبحوثة أدى الى ضعف المشار�ة 

نتیجة الكبر  ،السیاسیة فیما �خص العمل المنظم 
 إال ،مشار�ة وضعف الصحة وعدم االهتمام العام �ال

ع السن ال�عیق مشار�تها فى االستحقاقات ارتفا أن
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العكس �لما �ان سن المبحوثة  على، االنتخابیة 
واظهر  مشار�ةصغیر �لما شجع المبحوثة على ال

عدم وجود  وأ�ضا ،دورها التنموى داخل المجتمع 
�مشار�تها �حر�ة  محثقیلة علیها مما �س أعباء

 أفضل .
ة العكسیة بین سیر العالقة االرتباطیلتف و�النسبة -   

انه  إلى ةدرجة المشار�ة السیاسیة وعدد أفراد األسر 
كلما �ان عدد اآلسرة للمبحوثة صغیر �لما �ان 

الوقت للمشار�ة السیاسیة وأ�ضا  منمتسع 
تفاعلها داخل المجتمع وز�ادة وعیها السیاسى 

التى  امعرفة حقوقها وواجباته إلىالذى یؤدى 
سرة تعتبر أن األ حیث ،حو مجتمعهاعلیها ن
والبیئة الحاضنة  ،والظهیر الداعم ألفرادها ،الدعامة
 ،األسر ذات األعداد الكبیرة منالعكس  علىلهم .

 باتالمرأة فیها الموازنة بین متطل الستطیعالتى 
األسرة وتحقیق أحالمها الخارجیة الن مسئولیاتها 

 أسرتها هى التى تسیطر علیها . تجاه

ة االرتباطیة بین درجة �النسبة لتفسیر العالقو  -

 انه نجدالتعلیمى  والمستوى المشار�ة السیاسیة 

 حیث التعلیم مستوى  �ارتفاع المشار�ة مستوى  یرتفع

 العالم دول فى المشار�ة معوقات أحد األمیة تعتبر

 �القضا�ا ومعرفة وعیاً  أكثر المتعلمة فالمرأة. النامى

 صنع فى التأثیر على لقدرة�ا أحساسا وأشد السیاسیة

 آراء وتكو�ن السیاسیة المناقشات فى واالشتراك القرار

 . المختلفة والقضا�ا الموضوعات �خصوص
 
 

 دروسةنتائج اختبار معامل االرتباط البسیط لبیرسون للعالقة االرتباطیة بین �عض المتغیرات المستقلة الم :)٤رقم ( جدول
 .تا�ع  متغیرة �السیاسی للمشار�ةكلیة من النوع الكمي و�ین الدرجة ال

 االرتباط معامل قیم المستقلة المتغیرات                م
 **٠,٥٥٦- السن ١
 **٠,٢٤٩  التعلیمى المستوى  ٢
 **٠,٣٤٥-  األسرة أفراد عدد ٣
 **٠,٥٧٣  للمرأة السیاسیة المعرفة مستوى  ٤
 **٠,١٨٠ والثقافیة االجتماعیة المحددات ٥

 ٠,٠١**مستوى المعنو�ة                               ٠,٠٥المعنو�ة   وى ست*م
 . ٢٠١٨: البیانات الواردة �الجدول جمعت وحسبت من واقع استمارة االستبیان المصدر

 

لتفسیر العالقة االرتباطیة بین درجة  و�النسبة -
 ،السیاسیة للمرأة لمعرفةا مستوى المشار�ة السیاسیة 

قدر وافى  دیهاول ة�انت المرأة مطلع �لما أنهیتضح 
تشارك فى  أن استطاعت ،من المعرفة السیاسیة

اساسى فى الحیاة  ر�كوان تكون ش ،المجتمع 
 �حقوقها والحصول علیها . وتعي ،السیاسیة

لتفسیر العالقة االرتباطیة بین درجة  و�النسبة -
االجتماعیة والثقافیة  والمحدداتالمشار�ة السیاسیة 

 حیث ضعیفةاالرتباط  قوة ولكن عالقة توجد هأننجد 

 غیراالجتماعیة والثقافیة  المحدداتأصبح تأثیر 
الجدید  نتیجة  ىمؤثر �شكل قوى فى منطقة الواد

 ساهمتالتى  فضائیاتالتنمیة وثورة االتصاالت وال
وطرح العدید  ،فى االنفتاح على الكثیر من الثقافات

كین المرأة من القضا�ا التى تعلى من ضرورة تم
ها ومشار�تها فى �افة مناشط الحیاة وتقدیر دور 
تراجع العدید من  إلىوهو ما أدى  ،تمعداخل المج

حائال فى مشار�ة  فالعادات والتقالید التى �انت تق
تطالب  اآلنالمرأة  أصبحتوحیث  ،اسیاالمرأة سی
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تحصل على  أن�حقها فى المشار�ة السیاسیة وتصر 
فى �عض المناطق على العكس  ،هذا الحق

االجتماعیة  المحدداتالتى تعتبر  األخرى و�ة الصحرا
 والثقافیة عائقا قو�ا فى مشار�ة المرأة سیاسیا . 

ــم ( اتضــح - ــائج �الجــدول رق ) اســتخدام مر�ــع ٥مــن النت
المشــــار�ة   درجــــةكــــاى لبیــــان معنو�ــــة العالقــــة بــــین 

كمتغیــر تــا�ع و�ــاقى المتغیــرات المســتقلة ذات الطبیعــة 
 لنحو التالى :یة وجاءت نتائجه على ااالسم

 ٠,٠١اتضح وجود عالقة معنو�ة عند مستوى معنو�ة  -
 والمتغیـرات ثـاتالمشـار�ة السیاسـیة للمبحو  درجـةبین 

ـــــة : ـــــة التالی ـــــة الحال ـــــة  ،االجتماعی ـــــةوالحال   . العملی
 ونوع األسرة.  ،الصحیة والحالة

�مــا اتضــح وجــود عالقــة معنو�ــة عنــد مســتوى معنــوى  -
لسیاســــیة للمبحوثــــات المشــــار�ة ا درجــــةبــــین  ٠,٠٥

 األسر�ة. الطبقة ،التالى  المتغیرو 

 درجـــةتفســـیر معنو�ـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین  �مكـــن -
الحالة االجتماعیة إلى انه  رومتغی السیاسیةالمشار�ة 

ـــــا �لمـــــا زادت  ـــــت المـــــرأة مســـــتقرة اجتماعی كلمـــــا �ان
تقرار حیـث إن االسـ ،مشار�تها السیاسیة فـى المجتمـع

ــى االســتقرار النفســ االجتمــاعى �ســاعد والتفاعــل  ىعل
ـــى  ،اال�جـــابي مـــع قضـــا�ا المجتمـــع ـــة ف ـــادة الرغب وز�

ذلـــك �مبار�ـــة الـــزوج وفقـــا  �ـــتمو  ،االنفتـــاح الخـــارجى 
حیـث ال  ،للنسق الثقافى واالجتماعى لتلـك المجتمعـات

فـى مشـار�ة زوجتـه عیبـا آو انتقاصـا مـن وضـعه  یرى 
ــ ،ع االجتمــاعى داخــل المجتمــ ع �مــا هــو حــال المجتم

مثـل هـذه المشـار�ات و�عمـل  لـىالـذى �شـجع ع ،حالیا
 على دعمها .

 
 

�اى للعالقة بین �عض المتغیرات المستقلة المدروسة من النوع االسمي و�ین الدرجة  �ع) : نتائج اختبار مر ٥( قمر  جدول
 السیاسیة للمبحوثات لمشار�ةالكلیة 

 �اى مر�ع قیمة           المدروسة المستقلة راتالمتغی                        
 **۰٫٥٤۲  االجتماعیة الحالة -١

 **۰٫۸۰۷ العملیة الحالة -٢

 *۰٫۱٦۸  األسر�ة الطبقة -٣

 **۰٫٦۰۱  الصحیة الحالة -٤

 **۰٫۳۸۰  األسرة نوع -٥

   ٠,٠٥االحتمالي *  معنوي عند المستوي                 ٠,٠١عند المستوي االحتمالي  عنوي **  م
 .م٢٠١٨: البیانات الواردة �الجدول جمعت وحسبت من واقع استمارات االستبیان درالمص

 
 درجـــةتفســـیر معنو�ـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین  �مكـــن -

فقـد لـوحظ  ،الحالة العملیة رالمشار�ة السیاسیة ومتغی
كثــرة عــدد العنصــر النســائى �ــاإلدارات المحلیــة وأ�ضــا 

 مـــاوهـــو  ،لیـــةتنمو�ـــة الحكومیـــة واأله�المشـــروعات ال
�شر إلى اقتحام المرأة فى الـوادى لسـوق العمـل �كافـة 

وفرض وجودها عبر تار�خ من الشد  ،أشكاله المختلفة
 ،والجــذب مــع المجتمــع �أنســاقه الثقافیــة واالجتماعیــة

حتى أصبحت المرأة العاملة عنصر اساسى فـى الـدعم 
امتالك حقوقهـا  المادى لألسرة وهو ما أتاح لها فرصة

تلقـى دعمـا قانونیـا ودسـتور�ا  نهاخاصة وأ ،یةالسیاس
إضــافة إلــى أن المؤسســات  ،ومعنو�ــا مــن قبــل الدولــة

ــــى المشــــار�ة والتفاعــــل  ــــى تعمــــل بهــــا تحثهــــا عل الت
 مجتمعها. قضا�ااال�جابي مع 

 درجـةالعالقـة االرتباطیـة بـین  معنو�ـةو�النسبة لتفسیر  -
ـــ ـــط ا رالمشـــار�ة السیاســـیة ومتغی ـــة الصـــحیة ,فق لحال

المـرأة �حالـة صـحیة جیـدة �لمــا  انـتظ انـه �لمـا �لـوح
 التــىالمــرأة  مــنوأكثــر تفاعــل  أوســعكانــت مشــار�تها 

المــرأة �ــالوادى الجدیــد  میــزتعــانى مــن األمــراض , وتت
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�االهتمــــام الجیــــد �صــــحتها وأ�ضــــا �ــــالوعى الصــــحى 
ـــى االســـتقرار النفســـى  مـــا هـــوو  ، ألســـرتها ســـاعد عل
ــوفیر وحهــا واثبــات طم لتحقیــقحة المناســبة المســا وت

 . ذاتها
 درجـــة�مكـــن تفســـیر معنو�ـــة العالقـــة االرتباطیـــة بـــین  -

ــوع األســرة  رومتغیــ ســیةالمشــار�ة السیا ــى انــه  ،ن عل
 للمـــرأة تـــوفركلمـــا �انـــت األســـرة صـــغیرة الحجـــم �لمـــا 

مســـاحة مـــن االهتمـــام �أمورهـــا الخاصـــة ومشـــار�تها 
فعلیة على المشـار�ة والقدرة ال ،المجتمعیة والسیاسیة 

فى ظل دعم أسرتها  وذلك ،المجتمع  ا�االهتمام �قضوا
و�ـل مـا فیـه  وطموحاتهـاتحقیق ذاتها  الى ودفعهالها 

 التقدم لها وألسرتها  .
 درجـةالعالقة االرتباطیة بین  معنو�ةلتفسیر  و�النسبة

,تفســر هــذه  ر�ةالطبقــة األســ رالمشــار�ة السیاســیة ومتغیــ
 ذادتادى لألسـرة ارتفـع المسـتوى االقتصـ العالقة انه �لما

المشـــــار�ة السیاســـــیة للمـــــرأة الن األســـــر ذو المســـــتوى 
االقتصادي المرتفع تفضل ان �كـون لهـا دور اساسـى فـى 
ـــة والســـلطة  ـــة االجتماعی ـــى المكان ـــة للحصـــول عل  ،الدول

�انــت نســبة  مــا�انــت مــن طبقــة أســر�ة مرتفعــة �ل و�لمــا
 حیـــث ،اســـیة اكبـــر نجاحهـــا ومشـــار�تها فـــى الحیـــاة السی

علـى  ،وتفهـم األسـرة والوقـت مـالال توفرالمشار�ة  تتطلب
 نسبةعكس المرأة ذات المستوى الطبقى المنخفض تكون 

لظروفهــا االقتصــاد�ة والمعیشــیة  وذلــكمشــار�تها ضــعیفة 
المشــــار�ة  تحقیــــقوالتــــى ال تعینهــــا علــــى   ،المنخفضــــة

 نهــا�مكال  �مــاالسیاســیة والوصــول الــى مســتو�ات عالیــا  
 فوذ والسلطة داخل المجتمع .من الحصول على الن

 

 : الخالصة
السیاســیة للمــرأة فــى المســتو�ات  �ةأن أهمیــة المشــار 

تكمن �إتاحتها المجال أمام ،  المختلفة لعملیة صنع القرار
�شكل فعال فى وضـع الخطـط والبـرامج  اركالنساء �أن تش

والسیاســــات والمشــــار�ة فــــى تنفیــــذها واإلشــــراف علیهــــا 
عود �الفائدة لیس على النساء فقط وتوجیها وتقیمها مما �
شــــكل المشــــار�ة  أن حیــــث ،�كــــلو�نمــــا علــــى المجتمــــع 

وقیمتها وأثرها ترتبط ارتباطا وثیقـا �شـكل وطبیعـة اآللیـات 

عــدم  إلــىممــا یــؤدى  ،الد�مقراطیــة الســائدة فــى المجتمــع 
بل سـیتیح ذلـك توز�ـع  ،تمر�ز القوة بید فئة دون األخرى 

�ـان هـذا هـو المرجـو  واذا.  در القوة داخـل المجتمـعمصا
للمشــار�ة فــى  طلعاتنــامــن المشــار�ة �شــكل عــام, فــان ت

ــــاتف �ــــل  ــــات الصــــحراو�ة �جــــب أن تحظــــى بتك المجتمع
ــذلیلالجهــات المعنیــة, ل ــى�افــة المعوقــات  ت تحــد مــن  الت

مشــــار�ة المــــرأة فــــى هــــذه المجتمعــــات, خاصــــة مجتمــــع 
فهم والـت ،سـبة الـوعى العـامالدراسة الـذى یتمتـع �ارتفـاع ن

لـــدور المـــرأة فـــى المجتمـــع, و�قـــل فیـــه ســـطوة  اال�جـــابي
الثقـــافى والقیـــود االجتماعیـــة, ممـــا �فـــتح المجـــال  لنســـقا

وحصــولها علــى المز�ــد مــن  ،مشــار�ة المــرأة فــىللتوســع 
وهــو مــا �ســهم �شــكل �بیــر  ،الحقــوق والمزا�ــا االجتماعیــة

قترحـات التـى وهناك �عـض الم ،فى تنمیة وتطور المجتمع
التطلعات ومنها ما جاء على لسان المبحوثـات تدعم هذه 

 وهى :  

 الدراسة مقترحات
جملــة مــن المقترحــات  إلــى الدراســةهــذه  توصــلت    

علــى التوســع فــى مشــار�ة  وتعمــلالتــى �مكــن أن تســاعد 
 المرأة السیاسیة فى مجتمع الدراسة ومنها : 

 المــرأة شــار�ةم حــول میدانیــة دراســات �ــإجراء االهتمــام -
ـــابالت,  السیاســـیة ـــة والمق ـــوم حقـــل فـــي المتعمق  العل
 . السیاسیة

 اإلعالم أجهزة تأثیر مدي حول دراسات �إجراء االهتمام -
 الثقافیة المادة �طبیعة واالهتمام،  الثقافات تكو�ن في

،  مصداقیتها ومدي اإلعالم وسائل خالل من المقدمة
 الرســائل الحــظی فهنــا،  العــام الــرأي ثقــة مــدي و�ــذلك

 تقـدم التـي والطر�قة اإلعالم وسائل خالل من المقدمة
 جانـب إلي خاللها من المرأة دونیة علي واإللحاح بها

ــد العــادات ــؤدي والتــي االجتماعیــة والتنشــئة والتقالی  ت
ـــى  ـــرارال ـــدونیتها المـــرأة إق ـــا �عـــرف مـــا وهـــو ب  لقهر�

 الثقـافي للمـوروث التصـدي وضـرورة، للنفس الطوعى
 ومراكــز،  العبــادة دورو ،  واإلعــالم التعلــیم خــالل مــن

 .  الثقافة وقصور،  الشباب
 والسیاسیة العامة الحیاة في المرأة دور �أهمیة التوعیة -

 منــذ المـرأة بتوعیــة واالهتمـام،  الخصــوص وجـه علـي
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 �حدث لن ما وهو،  �مواطنة دورها �أهمیتها طفولتها
 االهتمـام نمـ البـد لـذا،  الثقـافي التغییـر خالل من اال

 . والسیاسیة االجتماعیة نشئةالت بوسائل

ومـن خـالل طـرح هـذه المقترحـات   الدراسـة : توصیات
المجتمـــع  �مؤسســـات الخاصـــةیوجـــد �عـــض التوصـــیات  

�ــه حتــى  قــومالمــدنى واألحــزاب والحكومــة البــد مــن أن ت
 تمثیل سیاسى عادل للمرأة، وهى �ما یلي:  قیقنضمن تح

 

 : المجتمع المدنى مؤسسات
تعمـل مـن  ،مجتمع الدراسـة  فى جماعات ضغط تشكیل -

خالل النضال السیاسـي ومـن خـالل مؤسسـات الدولـة 
علـــى إعـــادة صـــیاغة األنظمـــة القانونیـــة �مـــا �ضـــمن 

المناصـــب فـــى هـــذا  میـــعتمثـــیال عـــادال للمـــرأة فـــى ج
 المجتمع. 

حوار حقیقي جاد بین الجمیع للوصول إلـى میثـاق  فتح -
قـط ألطـراف �مـا �ضـمن لـیس فشرف تلتزم �ـه جمیـع ا

نزاهة العملیة االنتخابیة واحترام نتائجها و�ضمن مبدأ 
ــلتكــر�س التــداول الســلمي للســلطة،  �ضــمن وضــع  ب

 المرأة فى سلم القوائم االنتخابیة لضمان التمثیل.
 فـى مسـها بـال لمـدنىقیام مؤسسـات المجتمـع ا ضرورة -

�یـز التر  مـع الدراسـة مجتمـعثقـافى فـي  التغییر عملیة
ن خـــالل نشـــر وتعز�ـــز مفـــاهیم علـــى قطـــاع المـــرأة مـــ

المواطنة وما یترتب علیها من أولو�ات انتمـاء ووعـي 
 هـــــذه تســـــتهدف أن و�جـــــب �ـــــالحقوق والواجبـــــات،

 الصــــورة لتصــــحیح معــــا والرجــــال النســــاء الحمــــالت
 دور المرأة. عن الذهنیة

 

 مستوى األحزاب السیاسیة:  على
ة ع الدراسـة �إعـادة قـراءقیام األحـزاب المتواجـدة �مجتمـ -

خطابها السیاسـي وصـیاغة برامجهـا السیاسـیة �منظـور 
ــول لمشــاكله  و�ســاهمیواكــب حاجــات المجتمــع،  فــى حل

المتفاقمــــــة علــــــى الصــــــعید االجتمــــــاعي واالقتصــــــادي 
 ار�ةوالسیاســـي. و�عـــادة صـــیاغة نظرتهـــا لمســـألة مشـــ

 . مرأةال

یـة قیام األحزاب �إعـادة صـیاغة أنظمتهـا الداخل ضرورة -
لیــة وملزمــة النتخــاب المــرأة فــى �حیــث تحــدد آلیــات عم

المواقع القیاد�ة فیها، وذلك لحل مشكلة تعاقـب األجیـال 
الذ�ور�ة و�عطاء الفرصة لألجیال الشا�ة  �ما  رةوالسیط

ووضع نصوص صـر�حة وواضـحة  تمثیل�حقق عادلة ال
 لذلك.

 

 مستوى الحكومة:  على

القومي للمرأة  مجلسال تشكیلمن إعادة النظر في  البد -
الـــوادى الجدیـــد  فـــىالمـــرأة  جـــاتا یتناســـب واحتیا�مـــ

سیاسـیا واجتماعیـا ال أن �كـون  هاعلي تمكین والتأكید
 بــلمجلســا استشــاري لیســت لــه آلیــات أو صــالحیات 

ــات  . فــال النســاء�جــب ان �كــون معبــرًا عــن جمیــع فئ
�جوز أن �كون المجلس القـومي بـال متخصصـین فـي 

 حقوق المرأة. 
صــیرة المــدي لتفعیــل دور وضــع خطــط طو�لــة وق �جــب -

المــــرأة فــــي المجتمــــع بــــدعم و�شــــراف مــــن الحكومــــة 
 الوادى لبناء مجتمع د�مقراطي. فىللنهوض �المرأة 

 النظـــرة تغییـــرسیاســـة إعالمیـــة تســـاعد علـــى  وضـــع -
خاصة وأن هذه النظرة لن تتغیر  ةإلى المرأ المجتمعیة

 جهــد إلــى راألمــ �حتــاج و�نمــا وضــحاها عشــیة بــین
ــابرة ــقلتح ومث ــة للمــرأة أفضــل وضــع قی ــى الواحاتی  عل
 .المستو�ات مختلف

 المسـتوى  علـىالـوادى  فـى للمـرأة أفضـل تمثیل لتحقیق -
 سیاســـیة �ـــوادر بنـــاء علـــى العمـــل �جـــب السیاســـى

 بدا�ـــة �مثـــل �حیـــث المحلـــى المســـتوى  علـــى نســـائیة
 تجـد ولكـى أعلـى مسـتو�ات الـى للوصول المرأة لترقى

 والفوز المنافسة على قادرات قو�ات مرشحات األحزاب
 .االنتخا�ات فى

لیسـت بهـذه  لسیاسیة�مكن القول أن المشار�ة ا وأخیرا -
ــة الســائدة التــى  الســهولة والبســاطة, ففــى ظــل الثقاف

تبــدو المشــار�ة  ،قســمت العمــل علــى أســاس الجــنس
ــذا ،السیاســیة صــعبة ومعقــدة, المشــار�ة  فمســتقبل  ل

لمــــرأة یـــة للمــــرأة متوقـــف علـــى االسیاســـیة والمجتمع
ومدى قدرتها على التصدي لمحـاوالت تهمـیش  ،ذاتها

مــن قبــل �عــض القــوى والنخــب  لمســتقبلفــى ا ورهــاد
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 ٢٥علیهـــا ثـــورة  خرجـــتالتـــى  ،تقلید�ـــةالسیاســـیة ال
ینایر، هذا من ناحیة. ومن ناحیـة ثانیـة مـدى قـدرتها 
على الحفـاظ علـى المكتسـبات المجتمعیـة التـى نالتهـا 

ــــى ،زمــــن طو�ــــل عبــــر نتیجــــة لنضــــالها  جــــاءت والت
ولــیس منحــة أو هبــة مــن  ،هــذا المجــال فــى لتــار�خىا

 احد.  
 

 الدراسة مراجع
ــــو ) : المشــــار�ة ٢٠٠٦( احمــــدعــــزة جــــالل ، هاشــــم  أب

 ،السیاسیة للمرأة فـى الجمهور�ـة اإلسـالمیة اإلیرانیـة 
 ، یة�لیة االقتصـاد والعلـوم السیاسـ ،رسالة ماجستیر 

 رة .جامعة القاه
): المشــار�ة السیاســیة للمــرأة , ٢٠١١(, إ�مــان,  الــدر�ى

 ابر�ل . ٢٣مجلة حواء , 
ـــــى ,(  الســـــید ـــــد عل ـــــد محم ) : المشـــــار�ة ٢٠١٤, احم

السیاسیة للمرأة المصر�ة �عد ثورة الخامس والعشر�ن 
 نوفمبر .  ٢٩ ،المر�ز الیمقراطى العر�ى  ،من ینایر 

: " المشــــار�ة  )٢٠٠٥( ،، أحمـــد محمـــد إبـــراهیم الشـــال
دراسة مقارنة بین الفتیان  –ب الر�في لشباالسیاسیة ل

 رسـالةوالفتیات في إحـدي قـري محافظـة الدقهلیـة " ، 
ماجســــتیر غیــــر منشــــورة ، قســــم اإلرشــــاد الزراعــــي 
 واالجتماع الر�في ، �لیة الزراعة ، جامعة المنصورة. 

) : اثــر البعــد الثقــافى ٢٠١٦(  ،نــورا رمضــان ، الصــادق
راسـة مقارنـة بـین د ، على المشـار�ة السیاسـیة للمـرأة

 المر�ز الد�مقراطى العر�ى .، مصر وایران 
): مشـــار�ة المـــرأة فـــى ٢٠١٥شـــى، مختـــار حســـن، (الغبا

تمثیل الفئات المهمشـة الحیاه السیاسیة، ندوة �عنوان 
هـرام للدراسـات ألامر�ز  –، القاهرة ٢٠١٥فى برلمان 

 السیاسیة واالستراتیجیة.
لمشــار�ة السیاســیة ): أزمــة ا٢٠١٢( ، صــخر ،المحمــدى

ة االقتصاد �لی ،فى البلدان النامیة دراسة حالة الجزائر
 جامعة دمشق . ،والعلوم السیاسیة 

ـــد ، تهـــامى ): المشـــار�ة السیاســـیة ٢٠١٣(، مـــروة محم
دراسـة میدانیـة  ،٢٠١١للمرأة فى ثورتى مصر ولیبیا 

 القاهرة . ،�لیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  ،مقارنة 

) : دراســة مقارنــة ٢٠٠٣(، عبــد المــولى �ســرى  ، حســن
للقــــیم االقتصــــاد�ة واالجتماعیــــة �محــــافظتى الغر�یــــة 

�لیــة  ،المصــر�ة للعلــوم التطبیقیــة  المجلــة ،والمنیــا 
 جامعة الزقاز�ق .  ،د�توراه  ،الزراعة 

: " �عــض  )٢٠٠٥( ،محمــد محمــد صــالح شــر�ف دعــاء
ـــي درجـــة المشـــار�ة  ـــة المـــؤثرة عل العوامـــل االجتماعی

ي محافظـــة القلیو�یـــة " ، سیاســـیة للمـــرأة الر�فیـــة فـــال
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم المجتمـع الر�فـي 
واإلرشــــاد الزراعــــي ، �لیــــة الزراعــــة ، جامعــــة عــــین 

 شمس. 
ــؤاد عبــد اللطیــ رضــوان ســالمة ،  ف، احمــد الهنــدي ، وف

: " محـــــددات )٢٠٠٠(،ومـــــر�م علـــــى ســـــالم حر�ـــــي 
�إحــــدى قــــرى  ةفیــــللمــــرأة الر� السیاســــیةالمشــــار�ة 
، مجلــد  ورة" ، مجلــة جامعــة المنصــ رةبحیــمحافظــة ال

 ) .٢) ، عدد (٢٦(
): اثر االنتماء العرقى فى  ٢٠١٠( ، فرناز ،احمد  عطیة

 ،المشار�ة السیاسـیة للمـرأة فـى الكنیسـت االسـرائیلى 
 ،�لیة االقتصـاد والعلـوم السیاسـیة  ،رسالة ماجستیر 

 القاهرة .
ر وســائل : " دو  )١٩٩٦، ( لفتــاح، الســید عبــد ا عفیفــي

اإلعــــالم الجمــــاهیري فــــي تنمیــــة الــــوعي السیاســــي 
" ، فـي �حـوث  معـاتوالمشار�ة السیاسیة لطالب الجا

علــم االجتمــاع المعاصــر ، دار الفكــر العر�ــي ، مدینــة 
 .  ٢٤٦نصر ، القاهرة ، ص 

المــرأة  تمثیــل“): ٢٠١٠( ،محمــد علــى  �ســنت،  موســى
 ٢٠٠٠فـــى انتخا�ـــات دراســـة  فـــى مجلـــس الشـــعب .

 لعلـــوم�لیـــة االقتصـــاد وا، : رســـالة ماجســـتیر٢٠٠٥و
 جامعة القاهرة .  ،السیاسیة 

 أة) : المشــــار�ة السیاســــیة للمــــر ٢٠٠٠(  ،مســــعد نفــــین
ـــة د ،العر�یـــة  ـــوم  ،راســـة تحلیلی ـــة االقتصـــاد والعل �لی

 جامعة القاهرة .  ،السیاسیة 
Samuel, P. Huntington and Joan M. 

Nelson: No easy choose - Politian in 
developing countries , 1978.                                                                  
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ABSTRACT: The study aimed to identify the personal characteristics of women in the 
New Valley, the extent of their political participation, to identify the social and cultural 
determinants of this participation. It seeked to determine the degree of participation, and 
the correlation between the independent variables and the degree of political 
participation. It aimed also to put some suggestions and recommendations to overcome 
the obstacles facing the participation in the study area. The data were collected by 
personal interviews using a questionnaire form prepared for this study. The sample 
consisted of 380 randomly selected women from Al Kharga Center. The descriptive 
statistics, frequency and percentages were used. Pearson correlation coefficient was 
used to identify the nature of the potential correlation between the degree of political 
participation and the variables. The study ends with a group of recommendations and 
suggestions that the researcher believes are necessary to raise the level of women's 
political participation. 
The most important results were: Half the respondents (50%) were in the age group (35-
50 years), about three-quarters of the respondents (70%) were married and subsist, 20% 
were divorced or widowed. The results indicated that 40% of the respondents have 
finished their preparatory school, and 30% have intermediate education. Also, about half 
of the respondents (47.4%) have moderate political knowledge, and 36.8% have high 
knowledge. Half of the respondents (50%) have moderate degree of political 
participation, 40% of the respondents have high degree of participation and 10% of 
respondents have poor degree of participation. The results showed also that 78.9% of 
social and cultural determinants have low effect on the respondents compared to 20% 
with a medium effect, while 1.1% have high effect. The results showed a moral negative 
correlation at 0.01 level between political participation and the variables (age - number of 
family members). The simple correlation coefficient values were -0.556, -0.345. There was 
a significant positive correlation at 0.01 level between political participation and the 
variables (number of education years - sources of knowledge). The simple correlation 
coefficient values were 0.249 - 0.573 respectively. 

The results showed that there were eight variables contributing by 75.7% in the 
interpretation of total variance of the political participation level between the 
respondents. These variables were: Social status which contributes with 36.1% in the 
interpretation of the total variance, practical status contributes with 18.3%, the family 
class contributes with 6.2%, age contributes with 5.7%, health status contributes with 
4.5%, knowledge sources contribute with 2.2%, the family type contributes with 1.5%, 
last; the number of education years was 1.2%. The results also showed that the value of 
the coefficient correlation is 87.2%.  (F) Test was used to test the contribution, it turned 
out that the percentage of the contribution of these variables was significant at the level 
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0.01, as the value of (F) was 16.09, which confirms the importance of these variables in 
the degree of political participation among respondents. 
The most important suggestions and recommendations to strengthen the political 
participation of women in the New Valley were as follows; the awareness of the 
importance of women’s role in public and political life, to educate women since 
childhood the importance of their role as a citizen, which will only happen through 
cultural change, social and political development, expansion of women's education 
beyond the borders of the Governorate, and women's work outside home. In addition to, 
civil society institutions have to lead a process of cultural change in society with a focus 
on women and youth sector through the dissemination and promotion of the concepts of 
citizenship and the consequent priorities of belonging and awareness of rights and 
duties. These campaigns should target both women and men to correct the negative 
mental image of women's rights. 

Key words: The social, cultural determinants, women political participation, the new 
valley    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسماء السادة المحكمین
 معة المنوفیةجا –�لیة الزراعة    فؤاد عبداللطیف سالمة أ.د/ 
 القاهرة -معهد �حوث الصحراء     عـلــى أحـمـــد فـتـحـــــــى أ.د/


	1- الســن: ويقصد به في هذه الدراسة سن المبحوثة لأقرب سنة ميلادية مقدرا كقيمة رقمية وقت أجراء هذه الدراسة.

