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مدى معرفة طلبة الدراسات العُليا في جامعة مؤتة األردنية لمفهوم النوع 

 االجتماعي
  

  )*( حسين طه المحادين
 

 الملخص
 

هدفت الدراسة إلى مدى معرفة طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة مإتة     
فكرٌا ومعٌارٌا بٌن مضامٌن ومإشرات مفهومً "النوع االجتماعً " و "النوع 

جً"، والتعرؾ على مستوى إدراكهم للنوع االجتماعً والعدالة واإلنتاج، البٌولو
وكذلن الكشؾ عن الفروق اإلحصائٌة فً مستوى معرفتهم باختالؾ خصائصهم 
الدٌموؼرافٌة والتعلٌمٌة. ولتحمٌك هذه األهداؾ استخدمت الدراسة المنهج الوصفً 

أداة الدراسة "االستبٌان"  التحلٌلً، واالستطالع المٌدانً لجمع البٌانات بواسطة
 وتحلٌلها إحصائٌا.
ولد أظهرت نتائج الدراسة أن مدى معرفة طلبة الدراسات العلٌا فً      

جامعة مإتة نحو النوع البٌولوجً واالجتماعً وأدوار التنشئة فً تكرٌسهما؛ جاءت 
(، كذلن 3223بشكل عام بدرجة متوسطة، حٌث بلػ الوسط الحسابً إلجاباتهم )

رت النتائج أن مستوى معرفتهم نحو النوع االجتماعً والعدالة واإلنتاج جاء أظه
 (.32168أٌضاً بدرجة متوسطة، حٌث بلػ الوسط الحسابً )
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Mu'tah University Post Graduate Students Level of Knowledge  

about the Concept of Gender 
 

Hussain T. Mahadeen 

 

Abstract 
 

This study aimed to identify the Level of knowledge and 

intellectual standard of  awareness and discrimination of higher 

studies students in Mu'tah university for the contents and indicators 

about both the concept of gender and the concept of  sex  on the 

intellectual and the normative levels . In addition, the study  aimed to 

identify their awareness for gender, justice and production , and to 

determine the statistical differences in their awareness based on their 

demographic and educational characteristics . To achieve the goals of  

the study , the analytic descriptive approach , and field survey for 

collecting data using a questionnaire were utilized . Results of the 

study indicated that Mu'tah university students' level of awareness 

about  gender , sex m and socialization roles in utilizing them came 

medium with a mean of ( 3.23 ) . Results also indicated that students' 

awareness about gender, justice and production came at medium level 

with a mean of ( 3.168). 
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 تمهيد
من لِبل  1995تُرجم إلى اللؽة العربٌة عام  الذي Genderٌندرج مفهوم 

 -المركز العربً للمرأة العربٌة فً تونس إلى النوع االجتماعً تحت :
مظلة التنمٌة البشرٌة التً تموم على نتاج وتفاعل أربعة عناصر أساسٌة هً:  .1

( 2000؛اإلنصاؾ ؛المابلٌة لالستدامة؛ التمكٌن )السرحان وآخرون ؛اإلنتاجٌة 
 وتنمٌة الرأسمال االجتماعً بالتحدٌد أٌضا.

اإلعالن العالمً لحموق اإلنسان المائل "للمرأة حك التمتع على لدم المساواة مع  .2
الرجل بكل حموق اإلنسان وحرٌاته األساسٌة ؛وفً حماٌة هذه الحموق 

ادٌن السٌاسٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والمدنٌة )الصبح، والحرٌات؛ فً المٌ
2004.) 

ً بعدد من الخصائص الالفتة للباحث بحكم  وٌتمٌز المجتمع األردنً عموما
معاٌشته له، تصلح الن تكون منطلما لتشخٌص وتحلٌل أهمٌة التؤصٌل والتوعٌة 

ً ثمافٌاً بوصفه مفه  Gender الفكرٌة والعملٌة بمفهوم النوع االجتماعً  وما
 -والتصادٌاً وتنموٌاً مرتبطاً بحموق اإلنسان رؼم حداثته نسبٌاً :

أنه مجتمع فتً ٌوصؾ بالشباب، أي أن نسبة الشباب فٌه هً األعلى؛ كما أنه  أوالا 
ملٌون نسمة  62388متوازن التمثٌل من حٌث الجنس سكانٌا؛ إذ بلػ تعداد سكانه 

 3.095مٌل لصالح اإلناث؛حٌث بلػ عدد الذكور وأن توزٌعه لٌس متوازنا بالتمام وٌ
 (. 2014ملٌونا ) دائرة اإلحصاءات العامة 3.295ملٌون نسمة؛ أما عدد اإلناث فبلػ 

ا   Globalizationنحو لٌِم الحداثة والعولمة Transformative أنه مجتمع متحول  ثانيا
هذا التحول فً كونه األوسع ومصاحباتهما االجتماعٌة الثمافٌة وااللتصادٌة؛ وٌتمثل 

ً ٌتجه نحو التحدٌث   ةواالنفتاح نحو الخصخص Modernizationمجتمعا نامٌا
المرن الماضً؛ وبالتالً تصبح المٌم ومستوى  توااللتصاد الحر منذ تسعٌنٌا

ً فً المنافسة  ً أساسٌا المهارات الحٌاتٌة والمبادرات الفردٌة وثمافة األرلام ُمتطلبا
؛ وزٌادة اإلنتاجٌة فً سوق مفتوح نحو تعزٌز مكانة للحصول على فرص العمل

 (.2010وتؤثٌر األفراد الُمتمكنٌن والُمنتجٌن من الجنسٌن فً مجتمعهم )محادٌن؛ 
مجتمعععع متحعععول سعععكانٌاً أٌضعععاً جعععراء اسعععتعداده السعععتمباله "الِهبعععة/ الفرصعععة   -ثالثاااا

ً السععكانٌة" ؛  ، 2030العععام هععا فععً سععتبلػ ذروت؛ إذ التععً ٌمععع األردن فععً نطالهععا حالٌععا
ً  والفرصععة هععذه ر التركٌبععة ٌتمثععل فععً تؽٌّعع عمٌمععا تعنععً أن هنععان تحععوالً دٌموؼرافٌععا

العمرٌة للسكان، وتتحمك هذه الفرصعة معن خعالل الوصعول إلعى مععدالت مرتفععة معن 
 15العمل المنتج، أي عندما تتفوق نسبة السكان فً سن العمل ممن تمع أعمارهم بٌن 

عامعاً واألكثعر  15عالعة، وهعً األلعل معن بة السكان من الفئعات المُ عاماً، على نس64 - 
ً  64مععن  وثٌمععة سٌاسععات » األعلععى للشععباب أعععد المجلععس ذلععن فمععدمععن أجععل . وعامععا

(. 2014)المطعب؛2009 نهاٌعة ععامفعً التً وافمت علٌها الحكومة « الفرصة السكانٌة
المعانعاة، ونمصعان فبالرؼم من أن اإلنعاث ٌشعتركن معع العذكور فعً كثٌعر معن جوانعب 
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ً االحتٌاجععات، فععنن هنععان تباٌنعع واضععحاً فععً مشععاكل الطععرفٌن وأدوارهمععا فععً المجتمععع  ا
األردنععً الععذي مععا زالععت تحظععى فٌععه االعتبععارات الذكورٌععة بتمععاٌز عععن االعتبععارات 
األنثوٌععة، أي مععا ٌُصععطلح علععى تسععمٌته بععالنوع االجتمععاعً أو "الجنسععوٌة ") منظمععة 

فانمسام المجتمع إلى ذكور وإناث أمر طبٌعً ال ٌختلؾ حولعه  .(2003األمم المتحدة؛ 
اثنان، ولكن الُمختلؾ حوله هو الوظائؾ وتوزٌع األدوار المترتبة على ذلن االنمسعام، 
فهذه الوظائؾ الشن أنها تعؤتً معن تصعورات ثمافٌعة ضعاربة فعً اِلمعدم، اعتعادت علعى 

ن المٌعادة فعً هعذا المجتمعع للرجعل، إعطاء األولوٌة الذكورٌعة فعً الثمافعة العربٌعة، إذ إ
وأن دور المرأة األساسً هو إنجاب األطفال لتجدٌد الخزٌنة البٌولوجٌعة للعائلعة )شعبل 

وهععً األدوار التععً ٌمععوم  Gender Roles(. فالحععدٌث عععن األدوار الجندرٌععة 1990؛
بهععا كععل مععن الجنسععٌن؛ ال ٌمتصععر علععى دور المععرأة فمععط. بععل ٌمتععد لٌشععمل الظععروؾ 

ماعٌة ومعاٌٌر المٌم االجتماعٌعة السعائدة . ولمعرفعة جعذور تلعن األدوار البعد معن االجت
البحث عن أثر التنشعئة النفسعٌة واالجتماعٌعة خعالل دورة الحٌعاة )أبعو ؼزالعة وشعكري 

 (.2006؛

 ُمشكلة الدراسة وتساؤالتها
" العذي ٌكتُسعبه األفعراد عبعر Genderنظرا لحداثة مفهوم النوع االجتماعً "

ومإسسععات التنشععئة االجتماعٌععة بععدًءا مععن األسععرة وصععوالً إلععى ثمافععة المجتمععع  أنمععاط
المإثرة فً تمثُل مضامٌن هذا المفهوم المعاصر والسلوكٌات المعبعرة ععن إدراكنعا لعه 
وألهمٌته. فنن الثمافة والمجتمع عموما هما من ٌُحدد نظرتنا لمفهوم النوع االجتمعاعً 

 (. 2010)دلٌل العاملٌن الصحٌٌن، وألنفسنا ولألدوار المعطاة لنا 
"، وهعو الخصعائص  Sexوبالممارنة معع مفهعوم "النعوع البٌولعوجً الفطعري 

الجسمٌة والفسٌولوجٌة الثابتة الخاصة بالعذكور واإلنعاث؛ فمعد تبعٌّن حعدٌثا وجعود فعرق 
 كبٌر وممٌز بٌن والع وخصائص واستخدامات كال المفهومٌن. 

كلة هذه الدراسة من منطلك مفعاده أن فعً وبناء على ما سبك؛ فمد ظهرت مش
المجتمععع األردنععً عمومععا تمٌٌععزاً اجتماعٌعععاً وثمافٌععاً التصععادٌاً ُمالحظععاً بععٌن العععذكور 
واإلناث على صعٌد تحدٌعد درجعة لبعول المسعإولٌات والمهعام األدائٌعة لكعل منهمعا معن 

وملحوظاً منظور اجتماعً / التصادي حداثً. كما أن هنان ؼموضاً معرفٌاً مصاحباً 
ٌنتععاب طلبععة  -بحكععم االطععالع والمالحظععة فععً المعاٌشععة للباحععث فععً جامعععة مإتععة  -

الدراسععات العلٌععا الشععباب عنععد: سععماعهم أو لععراءتهم ودلععة اسععتخدامهم لمفهععوم النععوع 
االجتمععاعً أثنععاء دراسععتهم فععً هععذه المرحلععة المتمدمععة علععى ُسععلم التعلععٌم النظععامً.  

 -ٌها لإلجابة على األسئلة اآلتٌة:وتتجلى مشكلة الدراسة فً  سع
 ًما مدى تمٌٌز طلبة الدراسات الُعلٌا فً جامعة مإتة بٌن النعوعٌن البٌولعوج 

 ؟  امتكرٌسه فً وثمافة المجتمع التنشئة وادوار واالجتماعً
 االجتمععاعً لنععوعمععا مععدى معرفععة طلبععة الدراسععات الُعلٌععا فععً جامعععة مإتععة ل 
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 واإلنتاج؟ والعدالة
 فعععة طلبعععة الدراسعععات الُعلٌعععا فعععً جامععععة مإتعععة للنعععوعٌن  هعععل تختلعععؾ معر

للنعععوع االجتمعععاعً  امتكرٌسعععه فعععً التنشعععئة وادوار واالجتمعععاعً البٌولعععوجً
المتؽٌعرات )النععوع االجتمعاعً، الكلٌعة، المسععتوى الدراسعً، الحالععة  بعاختالؾ

 االجتماعٌة، العمر، مكان اإللامة( ؟
 النعععوعامععععة مإتعععة نحعععو هععل تختلعععؾ معرفعععة طلبعععة الدراسعععات الُعلٌععا فعععً ج 

المتؽٌرات )النوع االجتماعً، الكلٌعة،  باختالؾواإلنتاج  والعدالة االجتماعً
 المستوى الدراسً، الحالة االجتماعٌة، العمر، مكان اإللامة( ؟

 أهمية الدراسة:
 -تكمن األهمٌة النظرٌة والتطبٌمٌة للدراسة فً :

بعععة األردنٌعععة والعربٌعععة فعععً المكت السٌسعععٌولوجٌةنُعععدرة البحعععوث والدراسعععات  .1
للموضوعات التً تناولت معدى معرفعة طلبعة الدراسعات العلٌعا لمفهعوم النعوع 

" واثر ذلن على المعرفة التوظٌؾ األكادٌمً للمفهوم  Genderاالجتماعً "
 بحدود اطالع الباحث.

تحفٌععز البحععث العلمععً فععً مجععال النععوع االجتمععاعً، ممععا سٌسععاعد علععى    .2
عً بؤهمٌته فً مجاالت الحٌاة المختلفة لكونعه مفهومعاً االرتماء بمستوٌات الو
 حدٌثاً فً العالم العربً.

ٌمكن توظٌؾ نتعائج الدراسعة معن لبعل البعاحثٌن والمخططعٌن وصعناع المعرار  .3
فً مجاالت البحث العلمً والتخطٌط االجتماعً والتنمعوي وحمعوق اإلنسعان 

 فً المجتمعٌن األردنً والعربً عموما.

 أهداف الدراسة
 هدؾ الدراسة الحالٌة إلى التعرؾ إلى:ت

معرفة مدى معرفة طلبعة الدراسعات العلٌعا فعً جامععة مإتعة فكرٌعاً ومعٌارٌعاً  .1
بٌن مضامٌن ومإشرات مفهومً "النوع االجتماعً " و "النوع البٌولعوجً" 

 ؟
رصععد وتحلٌععل مسععتوى معرفععة طلبععة الدراسععات العلٌععا نحععو مفهععوم النععوع  .2

رات اآلتٌعععة : نعععوع الكلٌعععة؛ الجعععنس؛ المسعععتوى االجتمعععاعً وعاللتعععه بعععالمتؽٌ
 الدراسً؛ مكان السكن؛ الحالة االجتماعٌة؛ العُمر.

 النعععوعمععدى معرفععة طلبععة الدراسعععات العلٌععا فععً جامععععة مإتععة لمصععاحبات  .3
 واإلنتاج. والعدالة االجتماعً
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 المفاهيم النظرية واإلجرائية للدراسة

 ( اضاءات تاريخيةGenderالنوع االجتماعي  )
نشؤ هذا المفهعوم فعً أوروبعا المعاصعرة فعً المملكعة المتحعدة فعً السعبعٌنٌات 

(. واستُخدم هذا المفهعوم Oakley, 1972من المرن العشرٌن لبل أن ٌتبلور فً كتاب )
من لِبل "آن أوكلً" التً رأت أن الشعوب والثمافات تختلؾ بشعكل كبٌعر فعً تحدٌعدها 

لفصعل بعٌن مفهعومً الجعنس والجنعدر ٌختلعؾ لسمات الذكورة واألنوثة؛ ومن ثعم فعنن ا
(. ولد صاغ مفهوم الجندر عالم النفس روبعرت Oakley, 1998من ثمافة إلى أخرى) 

( لكً ٌمٌز المعانً االجتماعٌة والنفسٌة لألنوثة والذكورة عن report stalerستولر )
( 2009، األسس الباٌلوجٌة للفروق الجنسٌة الطبٌعٌة التً ُخلمعت معع األفعراد ) حوسعو

دولعة حٌعث توصعلت   18( فكانت "السنة الدولٌة للمعرأة" وبمشعاركة 1975؛ أما عام )
 الدراسات المعروضة إلى نتٌجة مفادها أن وضع المرأة ال ٌزال ؼٌر سوّي.

( تم إبرام اتفالٌة إلؽاء كافعة إشعكال التمٌٌعز العنصعري ضعد 1979وفً سنة )
دولة؛ ولم ٌتبعك  102منضمة لتلن االتفالٌة ( بلػ عدد الدول ال1991النساء؛ وفً عام )

دولعة   181دولعة معن بعٌن   28( إال 1999معن العدول التعً لعم تعلعن انخراطهعا سعنة )
تععم اعتمععاد هععذا المفهععوم فععً مععإتمر السععكان فععً  1994(؛ وفععً عععام 2008)لبععٌ ؛ 

(. ولكعً نسعتطٌع  2014) االؼعوات؛ 1995-1995ععام  نالماهرة؛ وتبعه معإتمر بٌجعٌ
 -(:windle, 2007فهوم الجندر ٌجب أن نؤخذ فً االعتبار ما ٌؤتً )فهم م
اجتماعٌة ثمافٌة. بمعنى أنه عملٌة إنتاجٌعة وإععادة  Processالنوع عملٌة  (1)

إنتاجه تتم باستمرار. وٌوجد بشكل مختلعؾ تبععاً للثمافعات والزمعان. حٌعث 
 ٌمارس على شكل أدوار وممارسات وال ٌُعبر عنه بالكالم فمط .

معن الممارسعات المتشعابكة، وٌوجعد بشعكل مسعتمل   Systemع نظعام النو (2)
عن األفراد، فمفهوم الجندر لٌس خصعائص ألفعراده، وإنمعا مجموععة معن 
الصعععفات والسعععلوكٌات تظهعععر فعععً جمٌعععع مسعععتوٌات البنعععاء االجتمعععاعً، 
وٌتمثلهععا األفععراد منععذ الععوالدة  حسععب الجععنس، بمعنععى أنععه ظععاهرة متعععددة 

من اكتشاؾ الجنس، كما أنه ظاهرة متععددة المسعتوٌات المستوٌات تمكنّنا 
تكشؾ عن العملٌات االجتماعٌة كالتفاعل االجتماعً، وأنمعاط العمعل فعً 

 وإنتاج مفهوم الجندر. Embodyتجسٌد 
إن تعرٌّؾ مفهوم النوع ٌعود إلى أهمٌته فً تنظٌم عاللات عدم المسعاواة  (3)

تعإدي إلعى ععدم المسعاواة بٌن الجنسٌن، فً حال كانت الفروق البٌولوجٌة 
الجندرٌعة، فهععو بُعععد عععام ومهععم ٌُبنعى علٌععه توزٌععع المععوة واالمتٌععازات فععً 

( ظهععور النعععوع االجتمعععاعً منعععذ 2003المجتمععع.  وتععععزو )الفعععاعوري؛ 
 -النصؾ الثانً من المرن العشرٌن إلى :

 االهتمام العالمً بهذا المفهوم. (1)
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الم علعى ثمافعات انتشار وسائل االتصال وسعهولة اطعالع شععوب العع (2)
 بعضها بع .

تكععون هٌئععات دولٌععة مختصععة لمتابعععة هععذا التبععاٌن ومعرفععة أسععباب  (3)
الخلل فً هذه العاللة فً المجتمعات المختلفة ومحاولعة وضعع المعوانٌن 

 واإلجراءات الضرورٌة إلصالح هذا الخلل.
العمععل علععى إٌجععاد الوسععائل المناسععبة التععً تععإدي بهععذه العاللععة إلععى  (4)

ٌععنعكس إٌجابٌععا علععى جمٌععع أفععراد المجتمععع نتٌجععة لتمععدم  األفضععل؛ وبمععا
جهود التنمٌة؛ واالستفادة من ثمارها؛ فعالنوع االجتمعاعً؛ نتعاج للتنظعٌم 
االجتماعً؛ وتحدد هذه العاللعات بعٌن العذكر واألنثعى عوامعل التصعادٌة 
وثمافٌة واجتماعٌة وبٌئٌعة وسٌاسعٌة؛ حٌعث تعإثر هعذه العوامعل المختلفعة 

إلنتاجٌععة واإلنجابٌععة والتنظٌمٌععة التععً ٌمععوم بهععا كععل مععن فععً األدوار ا
الرجععل والمععرأة. وٌعرفععه آخععرون؛ بؤنععه مجموعععة مععن المواصععفات أو 
األدوار االجتماعٌععععة والثمافٌععععة التععععً ٌتصععععؾ بهععععا كععععل مععععن الرجععععل 
 توالمرأة؛والتععً تشععكل حالععة ؼٌععر ثابتععة وفمععا لمجموعععة مععن المععإثرا

؛ والزمانٌعة والمكانٌعة؛ والبعد معن االجتماعٌعة ؛والسٌاسعٌة ؛وااللتصعادٌة
التذكٌر هنا بؤن األوالد ٌخضعون لضؽوطات مماثلة للبنات فٌما ٌخعص 
األدوار االجتماعٌة؛ للتحلعً بالسعلون العذكري الممبعول ) دلٌعل الععاملٌن 

(. فعععً ضعععوء معععا ورد أععععاله؛ إن الُمبِعععرر العععرئٌس 2010الصعععحٌٌن؛
الت اإلنسععانٌة المعولمععة الجتععراح هععذا المفهععوم الؽنععً بالمعععانً والععدال

كؤساس؛ هو االرتماء بمكانة المرأة وزٌادة مشاركتها فً عناوٌن الحٌعاة 
المعاصععرة المختلفععة علععى أسععاس ثمععافً؛ ولععانونً مععن المسععاواة بععٌن 
الجنسٌن كجزء من المفعاهٌم اإلصعالحٌة الحداثٌعة عربٌعا وإسعالمٌا؛ معع 

الحات فعً تؽٌٌعر مالحظة السإال المائل إلى أي مدى أفلحت هعذه اإلصع
الجنسععوٌة بمعنععى تعرٌععؾ أدوار الجنوسععة ووضععع النسععاء فععً المجتمععع 

( 1998تحرٌعر؛  -فٌما ٌتعلك بالسلطة ووضع المعرار) حعداد وأسعبوزٌتو
.وٌععرى بعضععهم أن الفععرق بععٌن مفهععومً الجععنس والجنععدر كععالفرق بععٌن 
البٌولوجٌعععا والحضعععارة. وتمثعععل المعععرأة الجانعععب البٌولعععوجً معععن حٌعععاة 

ن/ة بوصفها أداة لحفظ النوع ؛وما ٌرتبط بعذلن معن سعمات أنثوٌعة اإلنسا
نمطٌة. فً حعٌن ٌُمثعل الرجعل الجانعب الحضعاري المعادي وهعو اإلبعداع 

 (.2009والثمافة وما ٌرتبط بذلن من سمات ذكورٌة نمطٌة ) حوسو ؛

أمععا التعرٌععؾ اإلجرائععً للنععوع االجتمععاعً فععً هععذه الدراسععة فهععو: األدوار 
تسعععبة اجتماعٌعععا وثمافٌعععا وأدائٌعععا لكعععل معععن العععذكر واألنثعععى عبعععر أنمعععاط المحععددة والمك

ومإسسات التنشئة االجتماعٌة والتً تتباٌن تباٌناً واضحاً بمعرور العزمن داخعل الثمافعة 
الواحدة وتماس بالدرجة التً ٌحصل علٌها المبحوث وفما إلجابته عن أسعئلة االسعتبانة 
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 هذه الدراسة. وحسب التدرج الرلمً للممٌاس المعتمد فً

 األدوار الجندرية: 
تعععرؾ بؤنهععا تلععن األدوار التععً ٌحععددها المجتمععع لكععل مععن النسععاء والرجععال   

على أساس وضوابط وتصعورات المجتمعع لطبٌععة كعل معن الرجعل والمعرأة، وتختلعؾ 
األدوار الجندرٌة من مجتمع آلخر ومن ثمافة ألخرى، كذلن بٌن الكثٌر من مإسسعات 

عٌة )األسرة، المدرسعة، اإلععالم، جماععة الرفعاق( وتعمعل علعى تحدٌعد التنشئة االجتما
 (.2001األدوار االجتماعٌة لكل من الذكور واإلناث )الٌونٌفم، 

 النظريات الُمفسرة لموضوع الدراسة :

وهً أولى المحاوالت العلمٌعة لتفسعٌر  Biological Theoriesالنظرية البايلوجية: 
الجنسععٌن وأدورهمععا الفطرٌععة؛ وتسععتند إلععى نمطععة التمععاء الفععروق الخلّمٌععة العامععة بععٌن 

لتكععوٌن الجنععٌن  واخععتالؾ الهرمونععات لععدى كععل منهمععا ؛كمععا   yو x  نالكروموسععومٌ
ركععزت علععى الفععروق بٌنهمععا فٌمععا ٌععرتبط  ببنععاء العمععل وتكامععل األدوار الباٌولوجٌععة 

 (.Wood, 1994للزوجٌن عبر األسرة )
 

ز علععى أن الطفععل ٌععتعلم مععن خععالل مشععاهدة سععلون وتركعع :نظريااة الااتعلم االجتماااعي
( هذا النموذج؛ وعنعدما ٌكبعر الطفعل ٌملعد نمعاذج Imitatingاآلخرٌن ومن خالل تملٌد )

االنتبعاه لسعلون مععٌن؛  -أخرى من بٌئته . وٌتم التعلم عبر أربع مراحل متتابععة هعً :
ائٌععا ؛ والمرحلععة االحتفععاظ بهععذا السععلون وترمٌزٌععه كنمععوذج؛ إعععادة إنتاجععه وتمثلععه أد

األخٌععرة هععً منسععوب الدافعٌععة وفمععا للتعزٌععز المععدعم للسععلون الممبععول او انطفععاء هععذا 
 (.2004السلون جراء رفضه وعدم تعزٌزه من لبل اآلخرٌن  )البدور ؛

 

ساهمت نظرٌة التطور المعرفً  ونظرٌة العتعلم االجتمعاعً  :  نظرية سيكما الجندر 
؛ولعد طعورت سعاندرا  Gender Schema Theoryالجنعدر  سعٌكمافً تطوٌر نظرٌة 

هذه النظرٌعة  وتعنعً "تصعورات أولٌعة لعد تشعمل خصعائص مادٌعة  Sandra Bemبم 
ملموسة أو معنوٌة تشمل النواحً االجتماعٌة وااللتصعادٌة؛ تسعاعد علعى فهعم  الوالعع 
ولد تإدي إلى تحٌز فهعم هعذا الوالعع؛ وٌمتلعن اإلنسعان أكثعر معن سعٌكما ععن معطٌعات 

 السٌسعٌولوجٌةعالم المختلفة ". حٌث تهدم هذه النظرٌة الفجوة ما بٌن وجهات النظعر ال
والنفسععٌة فٌمععا ٌتعلععك بالتنشععئة االجتماعٌععة للععدور الجنععدري . فمععن خععالل هععذه العملٌععة 
ٌكتسععب األفععراد الصععفات والشخصععٌة المنسععجمة مععع فهمهععم سععواًء ذكععوراً أم إناثععاً، أو 

در أي بنعععاءات معرفٌعععة تسعععاعدهم علعععى التمثعععل بمعنعععى آخعععر ٌطعععورون سعععٌكما الجنععع
Simulation   (.2009وتنظٌم مفاهٌم كل منها) حوسو؛ 
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 الدراسات السابقة
( بعنععوان "صععراع األدوار الجندرٌععة ودوره فععً 2014دراسععة )االؼععوات،  

لععواء لصععبة الكععرن نموذجععاً" وهععدفت الدراسععة إلععى التعععرؾ علععى  –العنععؾ األسععري
بٌعة العاللة بٌنهما فً األسرة ضعمن مجتمعع الدراسعة؛ ولعد طبٌعة صراع األدوار وط

اعتمدت الدراسة على المنهج العوظٌفً التحلٌلعً، وتعم جمعع توزٌعع االسعتبانة الخاصعة 
( مبحوث. أظهعرت نتعائج الدراسعة أن هنعان مسعتوى 534بالدراسة على عٌنة بلؽت ) 

ٌععاة الجنسععٌة متوسععط فععً صععراع األدوار الجندرٌععة بععبن الععزوجٌن. وجععاء مجععال الح
والعاطفٌة فً المرتبة األخٌعرة للصعراع بٌنهمعا؛ أمعا العنعؾ اللفظعً فجعاء فعً المرتبعة 
األولععى فعععً صعععراعهما الجنعععدري؛ وجعععاء العنععؾ المعععادي وااللتصعععادي فعععً المرتبعععة 
األخٌععرة ترتٌبععاً؛ وتوصععلت الدراسععة إلععى وجععود عاللععة اٌجابٌععة ودالععة إحصععائٌا بععٌن 

 ؾ األسري بالمجمل .صراع األدوار الجندرٌة والعن
( وهععً بعنععوان "أبعععاد النععوع االجتمععاعً فععً 2010أمععا دراسععة )الخععاروؾ؛ 

المجلععس األعلععى للشععباب ومدٌرٌاتععه المختلفععة" . هععدفت الدراسععة إلععى معرفععة مععدى 
مراعععاة المسععئولٌن فععً المجلععس األعلععى للنععوع االجتمععاعً مععن حٌععث إعطععاء فععرص 

وع االجتمعاعً. اسعتخدمت الدراسعة  المعنهج متكافئة للموظفٌن والموظفات لمفهعوم النع
إنعاث(. أمععا 106 ذكعور؛  207الوصعفً واالسعتبانة التعً وزععت علعى عٌنعة تكونعت )

هنان فجوة جندرٌة بعٌن المعوظفٌن والموظفعات معن  -ابرز النتائج التً توصلت إلٌها :
ة ذوي الدرجات العلٌا وارتفاع الدخل الشهري لصالح الذكور بسبب للة سنوات الخبعر
لدى الجنسٌن فً المجلس . فعً حعٌن ظهعر أن هنعان تماربعاً فعً نسعبة تعولً الوظعائؾ 
العلٌا بٌن الموظفٌن والموظفات؛ أما إشؽال الوظائؾ الدنٌا فجعاءت لصعالح المعوظفٌن 
الععذكور؛ وفععً مجععال التعٌععٌن فععً الوظععائؾ فكانععت لصععالح اإلنععاث؛ فععً حععٌن كانععت 

الدورات خعارج األردن لصعالح المعوظفٌن  عملٌات التؤهٌل والتدرٌب والمشاركات فً
الذكور؛ رؼم وجود اإلدران المشترن بٌنهما ألهمٌة تطبٌك الحموق والواجبعات داخعل 

 المجلس بؽ  النظر عن النوع االجتماعً.
( فجععاءت بعنععوان األدوار الجندرٌععة التععً ٌكتسععبها 2004دراسععة )البععدور؛ 
مدٌنعة الطفٌلعة؛ وهعدفت الدراسعة إلعى دراسعة مٌدانٌعة فعً  -الشباب فً األسرة األردنٌة

مدى مشاركة العذكور واإلنعاث فعً النشعاطات والمعرارات األسعرٌة؛  -معرفة كل من :
ومععدى وجععود حععوار بععٌن الععذكور اإلنععاث ووالععدٌهم فععً المواضععٌع الخاصععة بالشععباب؛ 
وأثر الخصائص الدٌمؽرافٌة واالجتماعٌة وااللتصعادٌة لألسعرة علعى اكتسعاب األدوار 

ٌة عندا الذكور واإلناث فً األسرة. واعتمدت الدراسة على المنهجٌن الوصعفً الجندر
والتحلٌلً كما  وزعت استبانه خاصة على عٌنة البحث من الطالب والطالبات. ابعرز 
النتائج؛ ال ٌوجد فروق جندرٌعة بعٌن الجنسعٌن فعً مسعإولٌة المٌعام باألعمعال المنزلٌعة؛ 

المرارات األسرٌة لصالح العذكور؛ وهنعان  وظهرت فروق جندرٌة فً مسإولٌة اتخاذ
فروق جندرٌة فً منالشة تطورات ومعلومات البلوغ لصالح العذكور؛ وان النشعاطات 
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خعارج المنعزل لصععالح العذكور فععً حعٌن أن الداخلٌععة منهعا لإلنععاث؛ وتبعٌن أن الوالععدٌن 
 سة .ٌعالبان الذكور معا؛ وٌشجعان كال الجنسٌن على زٌادة األصدلاء وإكمال الدرا

 ( بعنوان:Joo-Yeon؛2004وفً دراسة  لام بها جو وٌن )
"The social construction of gender in contemporary south Korea 

:gender micro ideologies and gender socialization in the context of 

societal change" . 
المعاصعرة ععن   توصلت الدراسة إلى أنعه علعى  العرؼم  معن تععدٌل المفعاهٌم

الععذكورة واألنوثععة  ل بععاء واألمهععات الكععورٌٌن، فننهمععا مععا زالععت تطبععك مععن منظععور 
الكونفوشٌوسعٌة؛ فعؤظهر تحلٌععل السٌاسعات الجندرٌععة أن هنعان أربعععة توجهعات مختلفععة 
فععً فهمهععم للجندرٌععة؛ الفععروق الجنسععٌة التملٌدٌععة؛ سٌاسععٌة الفععروق العععابرة )حسععب 

ة نحععو األنوثععة؛ والسٌاسععة الجندرٌععة المحاٌععدة. وتوصععلت الظععروؾ(، السٌاسععة المتحولعع
إلى أنه ال ٌوجد ارتباط بٌن تصورات اآلباء واألمهات والسٌاسات الجندرٌعة )خعروؾ 

 (.2010؛ 
( بعنعوان "تعؤثٌرات  (Janssens & jan, 2003وفعً دراسعة جعانس وجعان 

 األمومة على توجه الدور الجدري لبناتهن" .
"maternal Influences on Daughter s Gender role Attitude    "  
حٌععث هععدفت الدراسععة إلععى التعععرؾ علععى الععدور الجنععدري الخععاص باإلنععاث 
والتً تتعلك بفكعرتهن ععن األمومعة  ودور اإلنعاث بشعكل ععام ؛ ودراسعة العاللعة بعٌن 
األم العاملة ودرجة تحصٌلهن العلمً، واتجعاه العدور الجنعدري لبناتهعا ولٌاسعها باتجعاه 

( 165ور الجنععدري لععالم وأسععلوب التنشععئة لألطفععال. وتععم إجععراء الدراسععة علععى )الععد
مراهمة وأمهاتهن. وبٌنعت نتعائج الدراسعة بعان األم تعإدي دوراً مهمعاً فعً تنمٌعة العدور 
الجنععدري لععدى بنععاتهن؛ فألسععلوب تنشععئة األم اثععر علععى تنمٌععة االتجععاه الجنععدري لبناتهععا 

 األم تؤثٌر مباشر على تنمٌة االتجاه الجندري. بٌنما لم ٌكن للتحصٌل  العلمً وعمل
وتتمٌععز الدراسععة الحالٌععة عععن الدراسععات المعروضععة باختالفهععا عععن دراسععة  
(  التععً تناولععت صععراع األدوار الجندرٌععة داخععل األسععرة األردنٌععة؛    2014)االؼععوات؛

( التععً اتخععذت مععوظفٌن حكععومٌٌن عٌنععة لهععا والمجلععس 2010ودراسععة ) الخععاروؾ ؛
ى للشباب بوصفه مإسسة مجتمعٌة. وتسعً الدراسة الحالٌة لمٌاس درجعة إدران األعل

أفراد العٌنة من طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة مإتعة فعً األردن مجتمععا بحثٌعا لهعا. 
وفً التوصل لمعرفة درجة إدراكهم لمضامٌن المفهعوم النعوع االجتمعاعً ومإشعرات 

األسعععاس فعععً المعرفعععة العلمٌعععة للدراسعععات  لٌاسعععه كونعععه الماععععدة النظرٌعععة والتطبٌمٌعععة
األكادٌمٌة والتسوٌمٌة كونه مفهوم حدٌث ووافد على الثمافة العربٌعة اإلسعالمٌة ممارنعة 

 (  .Joo-Yeon؛2004مع الثمافة الكونفوشٌوسٌة مثال كما فً دراسة ) 
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 حدود الدراسة
 -تحدد هذه الدراسة الجوانب اآلتٌة :

-2015دراسة فً الفصل األول من العام الدراسً ) أجرٌت هذه ال:  المحدد الزمني

2014.) 
 األردن. –أجرٌت هذه الدراسة فً جامعة مإتة  :الُمحدد المكاني-
أجرٌععت هععذه الدراسععة علععى عٌنععة مععن طلبععة جامعععة مإتععة األردنٌععة  :الٌمحاادد البشاار -

عٌععة ٌمثلععون طلبععة الدراسععات العلٌععا لمرحلتععً الماجسععتٌر والععدكتوراه فععً العلععوم الطبٌ
 واإلنسانٌة .

 المنهجية والتصميم
اتبعت الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً، نظراً لطبٌعة أهداؾ هعذه الدراسعة، 
واالسعععتطالع المٌعععدانً لجمعععع البٌانعععات بواسعععطة أداة الدراسعععة "االسعععتبانه" وتحلٌلهعععا 

 إحصائٌا لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 مجتمع الدراسة وعينتها
ن طلبعععة الدراسعععات العلٌعععا معععن الكلٌعععات العلمٌعععة تكعععون مجتمعععع الدراسعععة مععع

( طالععب )وحععدة المبععول 2547واإلنسععانٌة فععً جامعععة مإتععة، والبععالػ عععددهم نحععو )
(. والختٌعار أفعراد عٌنعة الدراسعة تعم سعحب عٌنعة 2014والتسجٌل فً جامععة مإتعة، 

% مععن مجتمععع  10عشععوائٌة طبمٌععة تناسععبٌة مععن الكلٌععات العلمٌععة واإلنسععانٌة بنسععبة 
معن الكلٌعات العلمٌعة  54طالب معنهم  255دراسة، وعلٌه بلػ حجم العٌنة المستهدفة ال
%،  4024من الكلٌات اإلنسانٌة، وتشكل اإلناث من عٌنة الدراسعة معا نسعبته  188و 

اسععتبٌانات   6اسععتبانه، ولععد اسععتبعد  248وبعععد إجععراء عملٌععة التطبٌععك، تععم اسععترجاع 
 96اسعتبانة، تشعكل معا نسعبته  242للتحلٌعل لعدم صالحٌتها للتحلٌل، وبذلن خضععت 
% من مجتمع الدراسعة، وهعً نسعبة  925% من عٌنة الدراسة المستهدفة، وما نسبته 
( ٌوضععح توزٌععع الطلبععة أفععراد عٌنععة 1ممبولععة ألؼععرا  البحععث العلمععً، والجععدول )

الدراسععة حسععب النععوع االجتمععاعً ونععوع الكلٌععة والمسععتوى الدراسععً ومكععان اإللامععة 
 والحالة االجتماعٌة. والعمر

  ( 1جدول )
 خصائص أفراد عينة الدراسة

 )%( النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتؽٌر

النععععععععععععععععععوع 
 االجتماعً

 5929 145 ذكر

 4021 97 أنثى

  01101 242 المجموع

 2223 54 علمٌة الكلٌة
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 )%( النسبة المئوٌة التكرار الفئة المتؽٌر
 7727 188 إنسانٌة

  01101 242 المجموع

المسععععععععععتوى 
 الدراسً

 8521 206 ماجستٌر

 1429 36 دكتوراه

  01101 242 المجموع

الحالعععععععععععععععععة 
 االجتماعٌة

 62.0 150 أعزب

 38.0 92 متزوج

 100.0 242 المجموع

 العمر

 2723 66 25ألل من 

25-34 80 3321 

35-44 66 2723 

 1224 30 فؤكثر 45

  01101 242 المجموع

مكعععععععععععععععععععان 
 اإللامة

 53.3 129 مدٌنة

 34.7 84 لرٌة

 12.0 29 ادٌةب

 المجموع
 

242 100.0 

 أداة الدراسة
استخدمت االستبانة كؤداة رئٌسة لجمع البٌانعات، ولعد اتبعع الباحعث فعً إععداد 
أداة الدراسععة األسععس العلمٌععة لبنائهععا وإخضععاعها الختبععارات الصععدق والثبععات وفمععاً 

 للخطوات اإلجرائٌة التالٌة:
 بناء أداة الدراسة: .0

انطاللا من موضوع الدراسة وأهدافها وتساإالتها، ومعن  تم تصمٌم االستبانة
(  20014خالل اإلطالع على األدبٌات والدراسعات السعابمة مثعل دراسعة )االؼعواث، 

( باإلضععافة إلععى االسععتفادة مععن آراء الخبععراء والمختصععٌن فععً 2010و)الخععاروؾ، 
 موضوعها، وتكونت االستبانة من األجزاء الرئٌسة التالٌة:

البٌانات األولٌة: الخاصة بؤفراد عٌنعة الدراسعة وتشعمل البٌانعات: النعوع : لالجزء األو
 االجتماعً، نوع الكلٌة، المستوى الدراسً، العمر، مكان اإللامة، الحالة االجتماعٌة.

( فمعرة توزععت علعى بععدٌن رئٌسعٌن تمعٌس معدى معرفعة 22وٌشعمل ): الجزء الثاني
هعوم النعوع االجتمعاعً، البععد األول وٌتعلعك طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة مإتة لمف

 فععععً التنشععععئة وادوار واالجتمععععاعً بمٌعععاس درجععععة اإلدران تجععععاه النععععوع البٌولعععوجً
( فمعرة، أمعا البُععد الثعانً فٌتعلعك بمٌعاس معدى 12،  واشتمل هذا البعد على )امتكرٌسه

البُععد علعى واإلنتاج  واشتمل هعذا  والعدالة االجتماعً النوعمعرفة المبحوثٌن لمفهوم 
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 ( فمرات.10)
ولد تم تدرٌج مماٌٌس الدراسة للجزء الثانً، حسب ممٌعاس لٌكعرت الخماسعً 

أوافعك بشعدة(، كمعا تعم  -5أوافعك،  -4محاٌد،  -3ال أوافك، -2ال أوافك بشده، -1إلى )
االعتماد على ممٌاس الوسط الحسعابً لٌعطعً تصعورا ألعرب وأوضعح ألهمٌعة فمعرات 

لعم أنعه تعم معالجعة جمٌعع الفمعرات لجمٌعع العناصعر لتتناسعك فعً أبعاد الدراسعة، معع الع
تدرج واحد. مع األخذ بعٌن االعتبار أن لعٌم المتوسعطات الحسعابٌة التعً وصعلت إلٌهعا 

 الدراسة سٌتم التعامل معها لتفسٌر البٌانات على النحو التالً:
 

 منخف  متوسط        مرتفع

 فؤلل( .2.4)        (3249-225)     فما فوق( 325)

 
( 325وبناء على ذلن فنذا كانت لٌمة المتوسط الحسابً للفمرة أكثر من )
-225فسٌكون مستوى التصورات مرتفعاً، أما إذا كانت لٌمة المتوسط الحسابً )

( فان مستوى التصورات متوسطا، وإذا كان المتوسط الحسابً ألل من 3249
 ( فٌكون مستوى التصورات منخفضا.2249)

 ة الدراسةصدق أدا
استخدمت الدراسة طرٌمة إجماع المحكمٌن، حٌث تم عر  أداة الدراسة 
بشكلها األولً على مجموعة من المحكمٌن من الجامعات األردنٌة من تخصص علم 
االجتماع وعلم النفس والتربٌة، وطلب منهم بٌان صالحٌة األداة من خالل تحدٌد 

الئمة فمرات االستبانة للتطبٌك، وبناًء شمولٌة الفمرات وارتباطها باألبعاد، ومدى م
علٌه لام المحكمون بوضع مالحظاتهم فٌما ٌتعلك ببع  المفاهٌم، وإعادة صٌاؼة 
بع  الفمرات، وتم األخذ بآرائهم والمٌام بالتعدٌالت الممترحة فً سٌاق الدراسة بما 

لتطبٌك ٌتناسب مع العاللة بٌن الفمرات محل البحث، على أن ٌتم اعتماد الفمرة ل
 % من المحكمٌن علٌه.80بنجماع 

 ثبات أداة الدراسة
والجدول  ،معامل كرونباخ ألفاتم التحمك من ثبات أداة الدراسة باستخدام 

 .أداة الدراسة( ٌوضح معامالت ثبات 2)
 (2جدول )

 ألداة الدراسةثبات ال تمعامال 

 معامل ثبات كرونباخ ألفا أداة الدراسةأبعاد 

 0.813 امتكرٌسه فً التنشئة دوارأو تماعًواالج البٌولوجً

 0.804 واإلنتاج   والعدالة االجتماعً النوع

 0.879 الكلًمعامل ثبات 

 طرٌمة باستخدام أداة الدراسة الكلً( أن معامل ثبات 2الجدول ) ٌظهر من
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ألبعاد الدراسة معامالت الثبات  لٌم(. وٌكشؾ الجدول أن 0.879كرونباخ ألفا )
أداة وبصفة عامة ٌالحظ أن معامالت ثبات (، 02813 – 0.804) تراوحت بٌن
توفر درجة عالٌة من الثبات تناسب أؼرا  البحث العلمً وتحمك تإكد  الدراسة

 نتائج.الموثولٌة فً ثبات 

 المعالجة اإلحصائية
عالجت الدراسة البٌانات التً تم الحصول علٌها من الدراسة المٌدانٌة 

، حٌث استخدمت SPSSرنامج اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة إحصائٌا، باستخدام الب
( وذلن Descriptive Statistic Measures) اإلحصاء الوصفًبع  مماٌٌس 

وحساب على التكرارات والنسب المئوٌة،  لوصؾ خصائص عٌنة الدراسة، اعتماداً 
ة على إلجابات أفراد عٌنة الدراسالمتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة لٌم 

 (One way ANOVA)فمرات وأبعاد الدراسة، وإجراء تحلٌل التباٌن األحادي  
للعٌنات المستملة  (T-Test)للممارنات المتعددة، واختبار  Schefeeواختبار "شافٌه" 

 لتحدٌد معنوٌة الفروق بٌن المتوسطات.

 نتائج الدراسة

ا ألسئلتها:  فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقا

السؤال األول: ماا مادى معرفاة طلباة الدراساات العلياا فاي جامعاة مؤتاة   اإلجابة عن
 ؟ امتكريسه في التنشئة وادوار واالجتماعي للنوعين البيولوجي

ومن أجل اإلجابة عن هذا السإال تم حساب المتوسطات الحسابٌة 
ب واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة لكل فمرة وترتٌبها تنازلٌا حس

 المستوى.
 (3جدول )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  والمستوى لمدى معرفة طلبة الدراسات العليا 
 امتكريسه في التنشئة وادوار واالجتماعي تجاه البيولوجي

رلم 
 الفمرة

 الفمرة
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 المستوى 

1 
ٌُمصد به الخصائص والفروق  البٌولوجًالنوع 
دٌة التً تُولد مع الذكر واألنثى وهً ثابتة ال الجس
 تتؽٌر .

 مرتفع 0.69 3.566

ٌتؤثر مفهوم ووالع تطبٌك النوع االجتماعً عموما  8
 بطبٌعة الدٌن واللون والثمافة فً أي مجتمع.

 مرتفع 0.62 3.510

الدستور األردنً ساوى بٌن الرجال والنساء فً  12
 الحموق وواجبات المواطنة .

 متوسط 0.68 3.349

النوع االجتماع ٌُمصد به األدوار األدائٌة ؼٌر  2
الجسدٌة التً تعطٌها ثمافة المجتمع لكل من الذكر 

 متوسط 0.65 3.342
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رلم 
 الفمرة

 الفمرة
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

 المستوى 

 واألنثى 

3 

/الجسدي الطبٌعً  البٌولوجًهنان فرق بٌن النوع 
الذي ٌشترن اإلنسان فٌه مع بمٌة الكائنات الحٌة 

( الذي ٌتمٌز Genderاألخرى والنوع االجتماعً )
 به البشر وحدهم وفما لنوعٌة ثمافتهم .

 متوسط 0.94 3.341

7 

تموم عملٌة التنشئة االجتماعٌة والثمافٌة بتحدٌد 
المسموح فٌه والمنهً عنه من ادوار ؼٌر جنسٌة لكل 
من األنثى والذكر حسب ثمافة كل مجتمع من حٌث 

 االنفتاح او االنؽالق على العالم.

 سطمتو 0.96 3.309

4 
تتؽٌر نظرة المجتمع نحو األدوار ؼٌر الجنسٌة / 

للرجل والمرأة وفما للمستوى االجتماعً  البٌولوجٌة
 والثمافً لتطور المجتمع نفسه

 متوسط 0.68 3.204

10 
ظهر مفهوم النوع االجتماعً منذ سبعٌنٌات المرن 

تحلٌل لفهم ودراسة والع الالماضً بموة كآلٌة فً 
 مٌا.المرأة السلبً عال

 متوسط 0.80 3.156

9 

لمد ساوى اإلسالم فً التكالٌؾ الشرعٌة والثواب 
والعماب بٌن الرجل والمرأة استنادا لموله تعالى " 
المسلمٌن والمسلمات، المإمنٌن والمإمنات، 

 (35الصابرٌن والصابرات، ...." . االحزاب)

 متوسط 0.60 3.131

د من إن مفهوم النوع االجتماعً ٌهدؾ إلى الح 11
 التمٌٌز ضد المرأة 

 متوسط 0.78 3.109

إن السٌطرة الذكورٌة داخل العائلة ستإدي إلى دونٌة  6
 األنثى ُحكما .

 متوسط 0.83 3.033

5 

تموم عملٌة التنشئة االجتماعٌة فً األسرة بنكساب 
الذكور واإلناث تصوراتهم عن أنفسهم وعن األدوار 
ؼٌر الجنسٌة التً سٌإدنها فً مإسسات المجتمع 

 الحما

 متوسط 1.10 2.866

 متوسط 0.54 3.230 المستوى العام  1-12

عٌنة  (  ٌظهر أن مستوى معرفة3من خالل النتائج الواردة فً الجدول )
النوع و الدراسة من طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة مإتة  تجاه النوع البٌولوجً

جاءت بدرجة متوسطة، حٌث بلػ المتوسط  امتكرٌسه فً التنشئة وادوار االجتماعً
( بانحراؾ 3223الحسابً العام إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على جمٌع الفمرات )

( الترتٌب األول من حٌث مستوى 1رلم ) (. ولد حممت الفمرة0254معٌاري )
وبمستوى مرتفع، ونصت هذه  االجتماعًالنوع و المعرفة لمفهومً النوع البٌولوجً

ٌُمصد به الخصائص والفروق الجسدٌة التً تُولد مع  البٌولوجًالنوع  الفمرة على "
األخٌر  ( فً الترتٌب5"، بٌنما جاءت الفمرة رلم )الذكر واألنثى وهً ثابتة ال تتؽٌر

تموم عملٌة التنشئة االجتماعٌة فً وبمستوى متوسط، ونصت هذه الفمرة على " 
األسرة بنكساب الذكور واإلناث تصوراتهم عن أنفسهم وعن األدوار ؼٌر الجنسٌة 
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 ".التً سٌإدنها فً مإسسات المجتمع الحما

ة مؤتاة  اإلجابة عن السؤال الثاني: ما مادى معرفاة طلباة الدراساات العلياا فاي جامعا
 واإلنتاج؟  والعدالة االجتماعي للنوع

ومن أجل اإلجابة عن هذا السإال تم حساب المتوسطات الحسابٌة 
واالنحرافات المعٌارٌة إلجابات أفراد عٌنة الدراسة لكل فمرة وترتٌبها تنازلٌا حسب 

 المستوى.
 (4جدول )

 لنوعينة الدراسة لالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيار  والمستوى لمعرفة أفراد ع
 واإلنتاج والعدالة االجتماعي

رلم 
 الفمرة

 الفمرة
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مستوى 
 التمدٌر 

7 
تعدٌل التشرٌعات تمنح المرأة فرصا أوسع فً 

بالعمل واإلنتاجٌة والهوٌة الممٌزة لها فً  اإلسهام
 مجتمعها الذكوري

 متوسط 0.67 3.316

دٌا وثمافٌا ٌمّكن ان ٌعرضها ضعؾ المرأة التصا 6
 لالستؽالل والعنؾ بؤنواعه من لبل اآلخرٌن .

 متوسط 0.77 3.313

3 
ظهور مفهوم النوع االجتماعً وانتشار العمل به 
سٌُحسن من مكانة المرأة ولدرتها اإلنتاجٌة فً 

 المجتمع األردنً 
 متوسط 0.96 3.309

1 
صلح أدوراً توالمول بؤن هنان أعماال ؼٌر جنسٌة 

للمرأة وأخرى للرجل إنما ٌعكس مولؾ الثمافة 
 المجتمعٌة من كال الجنسٌن.

 متوسط 0.70 3.295

إشؽال الوظائؾ الحكومٌة وفً الشركات ٌجب أن  2
 ٌكون حسب النوع الباٌولوجً ذكر أو أنثى . 

 متوسط 0.79 3.294

5 

إن استمرار تبعٌة المرأة للرجل التصادٌا إنما ٌعمل 
شاركٌة فً اتخاذ المرارات المختلفة على ؼٌاب الت

فً األسرة والمإسسات االجتماعٌة األخرى فً 
 المجتمع األردنً.

 متوسط 0.75 3.211

8 

المرأة المنتجة وصاحبة الذمة المالٌة المستملة هً 
األلدر على التعبٌر عن هوٌتها الذاتٌة الممٌزة فً 
العمل وتمكنها من اتخاذ المرارات التً تخصها فً 

زواج والعمل والسفر واالنتخاب فً المجتمع ال
 األردنً .

 متوسط 0.96 3.186

10 
إن المساواة على أساس مفهوم النوع االجتماعً 

ً تعنً رإٌة متساوٌة تمكٌ ومشاركة ألوى لكال  ننا
 الجنسٌن فً التنمٌة الشاملة.

 متوسط 0.72 3.127

تمكٌن المرأة عبر التدرٌب على اإلنتاج  إن 9
ل عن الرجل الُمعٌل لها ٌزٌد من واالستمال

 متوسط 0.74 3.007
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رلم 
 الفمرة

 الفمرة
الوسط 
 الحسابً

االنحراؾ 
 المعٌاري

مستوى 
 التمدٌر 

حضورها ومكانتها وبالتالً درجة مشاركتها فً 
 الحٌاة االلتصادٌة العامة للمجتمع األردنً .

4 
أن ٌكون مدٌري فً العمل امرأة ألنها  من االفضل

األلدر على التعاطؾ مع ظرفً فً األسرة والعمل 
 معاً.

 متوسط 0.87 2.626

 متوسط 0.40 3.168 مستوى العام ال 1-10

    
( ٌظهر أن مستوى معرفة طلبة 4من خالل النتائج الواردة فً الجدول )

واإلنتاج جاءت بدرجة  والعدالة االجتماعً الدراسات العلٌا فً جامعة مإتة  للنوع
متوسطة، حٌث بلػ المتوسط الحسابً العام إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على جمٌع 

 (.0240( بانحراؾ معٌاري )32168)الفمرات 
( الترتٌب األول من حٌث مستوى معرفة الطلبة 7ولد حممت الفمرة رلم )

 واإلنتاج وبمستوى متوسط، ونصت هذه الفمرة على " والعدالة االجتماعً بالنوع
بالعمل واإلنتاجٌة والهوٌة  اإلسهامتعدٌل التشرٌعات تمنح المرأة فرصا أوسع فً 

( فً الترتٌب األخٌر 4"، بٌنما جاءت الفمرة رلم ) مجتمعها الذكوري الممٌزة لها فً
أفضل أن ٌكون مدٌري فً العمل امرأة وبمستوى متوسط، ونصت هذه الفمرة على " 

 ً  ". ألنها األلدر على التعاطؾ مع ظرفً فً األسرة والعمل معا
سات اإلجابة عن السإال الثالث والرابع: هل ٌختلؾ مدى معرفة طلبة الدرا

 دوارأو واالجتماعً العلٌا فً جامعة مإتة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً)البٌولوجً
عند مستوى داللة (واإلنتاج والعدالة االجتماعً النوع، وامتكرٌسه فً التنشئة
(≤0.05،)الجنس، الكلٌة، المستوى الدراسً، الحالة المتؽٌرات باختالؾ(

 االجتماعٌة، العمر، مكان اإللامة( ؟

 الختالف تبعا للنوع االجتماعي ا
للكشؾ عن معنوٌة االختالؾ فً مدى معرفة طلبة الدراسات العلٌا فً    

الجنس، تم إجراء اختبار  باختالؾجامعة مإتة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً 
("T.test:للعٌنات المستملة وفٌما ٌلً عر  للنتائج " ،) 
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 (5جدول )
ختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد ( الT.testنتيجة اختبار )

 متغير الجنس باختالف مفهوم النوع االجتماعي

 لٌمة الوسط الحسابً االبعاد
 (T ) 

الداللة 
 إناث ذكور اإلحصائٌة

 التنشئة وادوار واالجتماعً البٌولوجً
 امتكرٌسه فً

3.159 3.354 *-4.158 0.000 

 0.033 2.149-* 3.232 3.117 واإلنتاج   والعدالة ًاالجتماع النوع

 (≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )*

( عن وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 5ٌكشؾ الجدول )
(≤0.05 فً مستوى فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع  )

 فً التنشئة دوارأو واالجتماعً " البٌولوجً االجتماعً نحو البعد المتعلك بـ
، وهً لٌمة 42158"، باختالؾ الجنس، حٌث بلؽت لٌمة "ت" المحسوبة  امتكرٌسه

(، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة ≤0.05دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )
 الدراسة من اإلناث ذوات المتوسطات الحسابٌة األعلى، وٌبٌن الجدول أٌضا وجود

(  فً مدى معرفة أفراد عٌنة ≤0.05فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )
 االجتماعً النوعالدراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو البعد المتعلك بـ " 

، 22149واإلنتاج  "، باختالؾ الجنس، حٌث بلؽت لٌمة "ت" المحسوبة   والعدالة
(، ولد كانت الفروق لصالح ≤0.05لة )وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى دال

 أفراد عٌنة الدراسة من اإلناث ذوات المتوسطات الحسابٌة األعلى.

 االختالف تبعا لنوع الكلية  - 
للكشؾ عن معنوٌة االختالؾ فً مستوى إدران أفراد عٌنة الدراسة    

ار نوع الكلٌة، تم إجراء اختب باختالؾاتجاه أبعاد مفهوم النوع االجتماعً 
("T.test:للعٌنات المستملة وفٌما ٌلً عر  للنتائج ") 

 (6جدول )
( الختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد T.testنتيجة اختبار )

 متغير نوع الكلية باختالف مفهوم النوع االجتماعي

 
 االبعاد

 لٌمة الوسط الحسابً
 (T ) 

الداللة 
 نٌةإنسا علمٌة اإلحصائٌة

 فً التنشئة وادوار واالجتماعً البٌولوجً
 امتكرٌسه

3.182 3.254 -1.26 0.208 

 0.614 0.505- 3.170 3.138 واإلنتاج   والعدالة االجتماعً النوع

 (≤0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ) *
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( عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى 6ٌكشؾ الجدول )
 ( فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماع≤0.05ًداللة )

"، امتكرٌسه فً التنشئة وادوار واالجتماعً نحو البعد المتعلك بـ " البٌولوجً
، وهً لٌمة ؼٌر دالة 1226" المحسوبة  T باختالؾ نوع الكلٌة، حٌث بلؽت لٌمة "

لجدول أٌضا عدم وجود فروق ذات ( ، وٌبٌن ا≤0.05إحصائٌا عند مستوى داللة )
(  فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ≤0.05داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )
 والعدالة االجتماعً النوعنحو البعد المتعلك بـ "  ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً

، وهً 02505" المحسوبة  T واإلنتاج "، باختالؾ نوع الكلٌة، حٌث بلؽت لٌمة "
 (.≤0.05مة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )ؼٌر لٌ

 االختالف تِبعا للحالة االجتماعية  -
للكشؾ عن معنوٌة االختالؾ فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد 

(" للعٌنات T.testنوع الكلٌة، تم إجراء اختبار ") باختالؾمفهوم النوع االجتماعً 
 المستملة وفٌما ٌلً عر  للنتائج:

 (7)جدول 
( الختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد T.testنتيجة اختبار )

 متغير الحالة االجتماعية باختالف مفهوم النوع االجتماعي

 
 األبعاد

 لٌمة الوسط الحسابً
 (T ) 

الداللة 
 متزوج أعزب اإلحصائٌة

 فً التنشئة وادوار واالجتماعً البٌولوجً
 امتكرٌسه

3.305 3.109 *2.25 0.031 

 0.011 2.62* 3.076 3.282 واإلنتاج   والعدالة االجتماعً النوع

 (≤0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )*
 

( عن وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 7ٌكشؾ الجدول )
(≤0.05فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع ا  ) الجتماعً نحو

"، باختالؾ امتكرٌسه فً التنشئة وادوار واالجتماعً البعد المتعلك بـ " البٌولوجً
، وهً لٌمة دالة 2225( المحسوبة   Tالحالة االجتماعٌة، حٌث بلؽت لٌمة ) 

(، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة ≤0.05إحصائٌا عند مستوى داللة )
الحسابٌة األعلى، وٌبٌن الجدول أٌضا وجود فروق ذات  من العزاب ذو المتوسطات

(  فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ≤0.05داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )
 والعدالة االجتماعً النوعألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو البعد المتعلك بـ " 
، 2262المحسوبة   ( Tواإلنتاج"، باختالؾ الحالة االجتماعٌة، حٌث بلؽت لٌمة ) 

(، ولد كانت الفروق لصالح ≤0.05وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )
 أفراد عٌنة الدراسة من العزاب ذو المتوسطات الحسابٌة األعلى.
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 االختالف تِبعا للمستوى الدراسي  -
للكشؾ عن معنوٌة االختالؾ فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد 

المستوى الدراسً، تم إجراء اختبار "ت" للعٌنات  باختالؾاالجتماعً مفهوم النوع 
 (، وفٌما ٌلً عر  للنتائج:T.testالمستملة )

 (8جدول )
( الختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد T.testنتيجة اختبار )

 متغير المستوى الدراسي باختالف مفهوم النوع االجتماعي

 
 األبعاد

 لٌمة الوسط الحسابً
 (T ) 

الداللة 
 دكتوراه ماجستٌر اإلحصائٌة

 فً التنشئة وادوار واالجتماعً البٌولوجً
 امتكرٌسه

3.210 3.398 *2.86 0.005 

 0.007 2.74* 3.333 3.134 واإلنتاج   والعدالة االجتماعً النوع

 (≤0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )*
 

( عن وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 8)ٌكشؾ الجدول 
(≤0.05 فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو  )

"، باختالؾ امتكرٌسه فً التنشئة وادوار واالجتماعً البعد المتعلك بـ " البٌولوجً
وهً لٌمة دالة ، 2286( المحسوبة   Tالمستوى الدراسً، حٌث بلؽت لٌمة ) 

(، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة ≤0.05إحصائٌا عند مستوى داللة )
من مستوى الماجستٌر ذو المتوسطات الحسابٌة األعلى، وٌبٌن الجدول أٌضا وجود 

(  فً مدى معرفة أفراد عٌنة ≤0.05فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )
 االجتماعً النوعلنوع االجتماعً نحو البعد المتعلك بـ " الدراسة ألبعاد مفهوم ا

( المحسوبة   Tواإلنتاج"، باختالؾ الحالة االجتماعٌة، حٌث بلؽت لٌمة )  والعدالة
(، ولد كانت الفروق ≤0.05، وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة )2274

 ت الحسابٌة األعلى.لصالح أفراد عٌنة الدراسة من مستوى الماجستٌر ذو المتوسطا

 االختالف تِبعا للعمر  -
للكشؾ ععن معنوٌعة االخعتالؾ فعً معدى معرفعة أفعراد عٌنعة الدراسعة ألبععاد 

العمععر، تععم إجععراء اختبععار تحلٌععل التبععاٌن األحععادي  بععاختالؾمفهععوم النععوع االجتمععاعً 
(One Way ANOVA:وفٌما ٌلً عر  للنتائج ، ) 
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 (9جدول )
د  الختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد تحليل التباين األحا

 العمر باختالفمفهوم النوع االجتماعي 

أبعاد 
 الدراسة

 العمر
المتوسط 
 الحسابً

مصدر 
 التباٌن

مجموع 
 المربعات

درجات 

 الحرٌة
متوسط 
 المربعات

الداللة  Fلٌمة 
 اإلحصائٌة

 البٌولوجً
 واالجتماعً

 وادوار
 فً التنشئة
 امتكرٌسه

 25ألل من 
3.270 

بٌن 
 المجموعات

92338 3 3.113 

31.4* 02000 
25-34 

2.722 
خالل 

 المجموعات
232565 238 0.099 

  241 322902 المجموع 3.309 35-44

  3.354 فؤكثر 45

 النوع
 االجتماعً

 والعدالة
 واإلنتاج

 25ألل من 
3.186 

بٌن 
 المجموعات

42449 3 1.483 

 
9.01* 
 

02000 

25-34 
2.807 

خالل 
 المجموعات

352591 238 0.150 

  241 402040 المجموع 3.219 35-44

   3.236 فؤكثر 45

 (  P≤0.05ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة ) *
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 9ٌبٌن الجدول )
(≤0.05فً مدى معرفة أفراد عٌنة ال  ) دراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو

"، باختالؾ امتكرٌسه فً التنشئة وادوار واالجتماعً البعد المتعلك بـ " البٌولوجً
، وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى 3124" المحسوبة  Fالعمر، حٌث بلؽت لٌمة "

-35عمر )( ، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة من فئة ال≤0.05داللة )
( سنة ذوي المتوسطات الحسابٌة األعلى حٌث بلػ فرق 45( و )أكثر من 44

وهً لٌمة داله إحصائٌا تبعاً نتائج تطبٌك اختبار شافٌه  02587المتوسطات األعلى 
للممارنات المتعددة، وٌبٌن الجدول أٌضا وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند 

راد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع (  فً مدى معرفة أف≤0.05مستوى داللة )
واإلنتاج"، باختالؾ  والعدالة االجتماعً النوعاالجتماعً نحو البعد المتعلك بـ " 

، وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى 9201" المحسوبة  Fالعمر، حٌث بلؽت لٌمة "
-35) ( ، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة من فئة العمر≤0.05داللة )
( سنة ذوي المتوسطات الحسابٌة األعلى حٌث بلػ فرق 45( و )أكثر من 44

وهً لٌمة داله إحصائٌا تبعاً نتائج تطبٌك اختبار شافٌه  02430المتوسطات األعلى 
 للممارنات المتعددة.

 االختالف تِبعا لمكان اإلقامة -
بعاد للكشؾ عن معنوٌة االختالؾ فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة أل

المستوى الدراسً، تم إجراء اختبار تحلٌل التباٌن  باختالؾمفهوم النوع االجتماعً 
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 ( ، وفٌما ٌلً عر  للنتائج:One Way ANOVAاألحادي )
 (01جدول )

تحليل التباين األحاد  الختبار داللة الفروق في مدى معرفة أفراد عينة الدراسة ألبعاد مفهوم 
 مرالع باختالفالنوع االجتماعي 

 العمر أبعاد الدراسة
المتوسط 
 الحسابً

 مصدر التباٌن
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 Fلٌمة 
الداللة 
اإلحصائ

 ٌة

 البٌولوجً
 واالجتماعً
 التنشئة وادوار
 امتكرٌسه فً

 2.364 2 42729 بٌن المجموعات 3.345 مدٌنة

 0.118 239 282174 خالل المجموعات 3.053 لرٌة 02000 *20.1

 المجموع 3.343 بادٌة
322902

  
241   

 النوع
 االجتماعً
 والعدالة
 واإلنتاج

 0.756 2 12511 بٌن المجموعات 3.224 مدٌنة
 

4.68* 
 

02000 
 0.161 239 382529 خالل المجموعات 3.059 لرٌة

 المجموع 3.223 بادٌة
402040

  
241   

 (  P≤0.05اللة )ذات داللة إحصائٌة عند مستوى د *
 

( وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة 10ٌبٌن الجدول )
(≤0.05 فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو  )

"، باختالؾ امتكرٌسه فً التنشئة وادوار واالجتماعً البعد المتعلك بـ " البٌولوجً
، وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند 2021" المحسوبة  Fة "مكان اإللامة، حٌث بلؽت لٌم

( ، ولد كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة من الممٌمٌن ≤0.05مستوى داللة )
فً المدن ذوي المتوسطات الحسابٌة األعلى حٌث بلػ فرق المتوسطات األعلى 

رنات المتعددة، وهً لٌمة داله إحصائٌا تبعاً نتائج تطبٌك اختبار شافٌه للمما 02292
(  ≤0.05وٌبٌن الجدول أٌضا وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )

فً مدى معرفة أفراد عٌنة الدراسة ألبعاد مفهوم النوع االجتماعً نحو البعد المتعلك 
واإلنتاج"، باختالؾ مكان اإللامة، حٌث بلؽت لٌمة  والعدالة االجتماعً النوعبـ " 
"F 4268 " المحسوبة( وهً لٌمة دالة إحصائٌا عند مستوى داللة ،≤0.05 ولد ، )

كانت الفروق لصالح أفراد عٌنة الدراسة الممٌمٌن فً المدن ذوي المتوسطات 
وهً لٌمة داله إحصائٌا  02165الحسابٌة األعلى حٌث بلػ فرق المتوسطات األعلى 
 تبعاً نتائج تطبٌك اختبار شافٌه للممارنات المتعددة.
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 مناقشة النتائج
أوضععحت نتععائج الدراسععة أن مععدى طلبععة الدراسععات العلٌععا فععً جامعععة مإتععة   

جععاء بشععكل عععام  امتكرٌسععه فععً التنشععئة دوارأو واالجتمععاعً تجععاه النععوع البٌولععوجً
(، ولععد تبععٌن مععن خععالل تحلٌععل 3223بدرجععة متوسععطة، حٌععث بلععػ الوسععط الحسععابً )

النعوع راسة تجاه الفمرة التعً تشعٌر إلعى أن "الفمرات أن مستوى إجابات أفراد عٌنة الد
ذه ٌُمصد به الخصائص والفروق الجسدٌة التً تُولعد معع العذكر واألنثعى وهع البٌولوجً
" لعد جعاءت بدرجعة مرتفععة وفعً الترتٌعب األول معن حٌعث ثابتعة ال تتؽٌعر الخصائص

(، وتتفععك هععذه النتٌجععة مععع 32566درجععة المعرفععة حٌععث بلععػ الوسععط الحسععابً لهععا )
الفطرة اإلنسعانٌة وأطروحعات النظرٌعة البٌولوجٌعة الحمعاً.  وجعاءت الفمعرة التعً تشعٌر 

مفهوم ووالع تطبٌك النوع االجتماعً عموما بطبٌعة العدٌن واللعون والثمافعة  إلى "تؤثر
وٌعرى  (،32510" فً الترتٌب الثانً حٌعث بلعػ الوسعط الحسعابً لهعا )فً أي مجتمع

لعععى معععا ٌتعلمعععه األفعععراد عبعععر مإسسعععات التنشعععئة الباحعععث أن هعععذه النتٌجعععة تسعععتند إ
االجتماعٌععة، وتملٌععد سععلون اآلخععرٌن، كمععا تشععٌر إلععى ذلععن نظرٌععة الععتعلم االجتمععاعً.  

الدسععتور وجععاء فععً المسععتوى الثالععث وبدرجععة متوسععطة الفمععرة التععً تشععٌر إلععى أن "
"، حٌععث بلععػ األردنععً سععاوى بععٌن الرجععال والنسععاء فععً الحمععوق وواجبععات المواطنععة

( وٌععرى 32349متوسععط الحسععابً إلجابععات أفععراد عٌنععة الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )ال
الباحث أن تؤثٌرات ثمافة المجتمع المؽاٌرة نسبٌاً لنصعوص الدسعتور هعو األكثعر تمعثالً 
وتعؤثٌرا علعى أفعراد المجتمعع األردنعً. وفععً المسعتوى الرابعع وبدرجعة متوسعط الفمععرة 

مصععد بععه األدوار األدائٌععة ؼٌععر الجسععدٌة التععً النععوع االجتمععاع ٌُ التععً تشععٌر إلععى أن "
"، حٌعث بلعػ المتوسعط الحسعابً إلجابعات تعطٌها ثمافة المجتمع لكل من الذكر واألنثى
(، أمععا فععً المسععتوى الخععامس فجععاءت 32342أفععراد عٌنععة الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )

ععً العذي /الجسعدي الطبٌ البٌولعوجًهنعان فعرق بعٌن النعوع " الفمرة التً تشٌر إلعى أن
( Genderٌشترن اإلنسان فٌه معع بمٌعة الكائنعات الحٌعة األخعرى والنعوع االجتمعاعً )

"، حٌععث بلععػ المتوسععط الحسععابً الععذي ٌتمٌععز بععه البشععر وحععدهم وفمععا لنوعٌععة ثمععافتهم
(، وتلتمعً هعذه النتٌجعة جزئٌعاً 32341إلجابات أفراد عٌنة الدراسعة علعى هعذه الفمعرة )

عملٌعة (. وجاءت الفمرة التً تشٌر إلعى أن "2004ور، مع توصلت ؼلٌه دراسة )البد
تمعوم بتحدٌعد المسعموح فٌعه والمنهعً عنعه معن ادوار ؼٌعر  التنشئة االجتماعٌة والثمافٌة

جنسٌة لكل من األنثى والذكر حسب ثمافة كعل مجتمعع معن حٌعث االنفتعاح او االنؽعالق 
وسععط الحسععابً " فععً المسععتوى السععادس وبدرجععة متوسععطة حٌععث بلععػ المتعلععى العععالم

(، أمععا فععً المسععتوى السععابع 32309إلجابععات أفععراد عٌنععة الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )
نظعرة المجتمعع تتؽٌعر نحعو األدوار ؼٌعر الجنسعٌة /  جاءت الفمرة التً تشعٌر إلعى أن "

"، للرجل والمرأة وفما للمستوى االجتماعً والثمافً لتطعور المجتمعع نفسعه البٌولوجٌة
بلػ المتوسط الحسابً إلجابات أفراد عٌنعة الدراسعة علعى هعذه  وبدرجة متوسطة حٌث

ظهعر مفهعوم النعوع االجتمعاعً (، وجاء فعً المسعتوى الثعامن الفمعرة "32204الفمرة )
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منذ سبعٌنٌات المرن الماضً بموة كآلٌعة فعً تحلٌعل لفهعم ودراسعة والعع المعرأة السعلبً 
جابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة "   وبدرجة متوسطة حٌث بلػ المتوسط الحسابً إلعالمٌا

لمد ساوى اإلسعالم فعً  (، وجاء فً المستوى التاسع الفمرة "32156على هذه الفمرة )
التكعععالٌؾ الشعععرعٌة والثعععواب والعمعععاب بعععٌن الرجعععل والمعععرأة اسعععتنادا لمولعععه تععععالى " 
المسعععلمٌن والمسعععلمات، المعععإمنٌن والمإمنعععات، الصعععابرٌن والصعععابرات، المتصعععدلٌن 

"   وبدرجة متوسطة حٌث بلػ المتوسعط الحسعابً (35)األحزاب..." . والمتصدلات .
(، وٌشعٌر الباحعث أنعه معع ذلعن 32131إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على هذه الفمرة )

نجد العدٌد من األفراد ال ٌلتزمون بالمضامٌن الدٌنٌة التعً أشعارت لهعا األٌعة الكرٌمعة، 
حععو التحععدٌث كععالمجتمع األردنععً. وخصوصععا فععً المجتمعععات المتحولععة التععً تسععٌر ن
مفهوم النعوع االجتمعاعً ٌهعدؾ  وجاء فً المستوى العاشر الفمرة التً تشٌر إلى أن "

" وبدرجععة متوسععطة حٌععث بلععػ المتوسععط الحسععابً إلععى الحععد مععن التمٌٌععز ضععد المععرأة 
(، وجعاء فعً المسعتوى الحعادي 32109إلجابات أفراد عٌنة الدراسة على هذه الفمعرة )

السعٌطرة الذكورٌعة داخعل العائلعة سعتإدي  ل األخٌر الفمرة التً تشعٌر إلعى أنعشر ولب
" وبدرجة متوسطة حٌث بلػ المتوسط الحسابً إلجابات أفراد إلى دونٌة األنثى ُحكما 

(، وجععاء فععً المسععتوى األخٌععر الفمععرة التععً 32109عٌنععة الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )
إكسعاب العذكور واإلنعاث تموم علعى ً األسرة عملٌة التنشئة االجتماعٌة فتشٌر إلى أن 

تصععوراتهم ععععن أنفسعععهم وعععن األدوار ؼٌعععر الجنسعععٌة التععً سعععٌإدنها فعععً مإسسعععات 
" وبدرجة متوسطة حٌعث بلعػ المتوسعط الحسعابً إلجابعات أفعراد عٌنعة المجتمع الحما 

( وتلتمععً هععذه النتٌجععة مععع دراسععة )جععانس وجععان، 22866الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )
2013  ) 

أوضحت نتائج الدراسة أن مستوى معرفة طلبعة الدراسعات العلٌعا فعً جامععة 
واإلنتعاج جعاءت بشعكل ععام بدرجعة متوسعطة، حٌعث  والعدالعة االجتماعً لنوعمإتة  ل

(، ولد تبٌن من خالل تحلٌل الفمرات أن مستوى معرفعة 32168بلػ الوسط الحسابً )
تععدٌل التشعرٌعات تمعنح المعرأة  ن "أفراد عٌنعة الدراسعة تجعاه الفمعرة التعً تشعٌر إلعى أ

فرصععا أوسععع فععً المسععاهمة بالعمععل واإلنتاجٌععة والهوٌععة الممٌععزة لهععا فععً مجتمعهععا 
ألذكوري " لد جاءت بدرجة متوسطة وفً الترتٌب األول معن حٌعث مسعتوى اإلدران 

ضععؾ ( ولد جاءت الفمعرة التعً تشعٌر إلعى أن 32316حٌث بلػ الوسط الحسابً لها )
ٌعرضعععها لالسعععتؽالل والعنعععؾ بؤنواععععه معععن لبعععل  أندٌا وثمافٌعععا ٌمّكعععن المعععرأة التصعععا
فعععً المسعععتوى الثعععانً وبدرجعععة متوسعععطة حٌعععث بلعععػ الوسعععط الحسعععابً لهعععا اآلخعععرٌن 

ظهعور (، وجاء فً المستوى الثالث وبدرجة متوسطة الفمرة التً تشٌر إلى "32313)
معععرأة ولعععدرتها مفهعععوم النعععوع االجتمعععاعً وانتشعععار العمعععل بعععه سٌُحسعععن معععن مكانعععة ال

"، حٌععث بلععػ المتوسععط الحسععابً إلجابععات أفععراد عٌنععة اإلنتاجٌععة فععً المجتمععع األردنععً
(، وفععً المسععتوى الرابععع وبدرجععة متوسععط الفمععرة 32309الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )
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المول بعؤن هنعان أعمعاال ؼٌعر جنسعٌة أدوراً تصعلح للمعرأة وأخعرى التً تشٌر إلى أن "
"، حٌععث بلععػ المتوسععط ثمافعة المجتمعٌععة مععن كععال الجنسعٌنللرجعل إنمععا ٌعكععس مولععؾ ال

(، أمعا فعً المسعتوى 32295الحسابً إلجابات أفراد عٌنعة الدراسعة علعى هعذه الفمعرة )
إشعؽال الوظعائؾ الحكومٌعة وفعً الشعركات " الخامس فجاءت الفمرة التً تشٌر إلى أن

ط الحسعابً "، حٌعث بلعػ المتوسعذكعر أو أنثعى البٌولعوجًٌجب أن ٌكعون حسعب النعوع 
(، وجعاءت الفمعرة التعً تشعٌر 32394إلجابات أفراد عٌنة الدراسعة علعى هعذه الفمعرة )

إن استمرار تبعٌة المرأة للرجل التصعادٌا إنمعا ٌعمعل علعى ؼٌعاب التشعاركٌة  إلى أن "
فً اتخاذ المرارات المختلفة فً األسرة والمإسسات االجتماعٌة األخرى فعً المجتمعع 

السعععادس وبدرجعععة متوسعععطة حٌعععث بلعععػ المتوسعععط الحسعععابً  " فعععً المسعععتوىاألردنعععً
(، أمععا فععً المسععتوى السععابع 32211إلجابععات أفععراد عٌنععة الدراسععة علععى هععذه الفمععرة )

المرأة المنتجة وصعاحبة الذمعة المالٌعة المسعتملة هعً  جاءت الفمرة التً تشٌر إلى أن "
نهعا معن اتخعاذ المعرارات األلدر على التعبٌر عن هوٌتها الذاتٌة الممٌزة فً العمل وتمك

"، وبدرجعة  التً تخصها فً الزواج والعمل والسفر واالنتخاب فعً المجتمعع األردنعً
متوسطة حٌث بلعػ المتوسعط الحسعابً إلجابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة علعى هعذه الفمعرة 

إن المسعاواة علعى أسعاس مفهعوم النعوع  (، وجاء فً المستوى الثامن الفمرة "32186)
ً رإٌععة متسععاوٌة وتمكععٌن ومشععاركة ألععوى لكععال الجنسععٌن فععً التنمٌععة االجتمععاعً تعنعع

"   وبدرجة متوسطة حٌث بلػ المتوسط الحسابً إلجابات أفراد عٌنة الدراسعة الشاملة
 إن (، وجععاء فععً المسععتوى التاسععع ولبععل األخٌععر الفمععرة "32127علععى هععذه الفمععرة )

الرجعل الُمعٌعل لهعا ٌزٌعد معن  تمكٌن المرأة عبر التدرٌب على اإلنتاج واالسعتمالل ععن
حضورها ومكانتها وبالتعالً درجعة مشعاركتها فعً الحٌعاة االلتصعادٌة العامعة للمجتمعع 

" وبدرجة متوسطة حٌث بلػ المتوسط الحسابً إلجابعات أفعراد عٌنعة الدراسعة األردنً
أفضعل أن  (، وجعاء فعً المسعتوى العاشعر واألخٌعر الفمعرة "32009على هذه الفمعرة )

ري فععً العمععل امععرأة ألنهععا األلععدر علععى التعععاطؾ مععع ظرفععً فععً األسععرة ٌكععون مععدٌ
 ً " وبدرجععة متوسععطة حٌععث بلععػ المتوسععط الحسععابً إلجابععات أفععراد عٌنععة  والعمععل معععا

 (.22626الدراسة على هذه الفمرة )
كشععفت نتععائج الدراسععة عععن وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائٌة عنععد مسععتوى 

فععراد عٌنععة الدراسععة اتجععاه البعععد المتعلععك بععـ " (  فععً مسععتوى معرفععة أ≤0.05داللععة )
 واالجتمعاعً بمستوى إدران طلبة الدراسات العلٌا فً جامعة مإتة  بالنوع البٌولوجً

"، واتجعععاه البععععد المتعلعععك بعععـ " بمسعععتوى إدران طلبعععة امتكرٌسعععه فعععً التنشعععئة وادوار
ج "،  ععن وجعود واإلنتعا والعدالعة االجتمعاعً النعوعالدراسات العلٌا فً جامعة مإتة  

فروق ذات داللة إحصائٌة بعاختالؾ متؽٌعر "النعوع االجتمعاعً" ولصعالح أفعراد عٌنعة 
الدراسة من اإلناث، وعن وجود فروق باختالؾ متؽٌر "الحالة االجتماعٌة"  ولصالح 
أفععراد عٌنععة الدراسععة مععن العععزاب، وبععاختالؾ متؽٌععر "المسععتوى الدراسععً" ولصععالح 

توى الماجسععتٌر، وعععن وجععود فععروق بععاختالؾ متؽٌععر أفععراد عٌنععة الدراسععة مععن مسعع
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( 45( و )أكثععر مععن 44-35"العمععر" ولصععالح أفععراد عٌنععة الدراسععة مععن فئععة العمععر )
سنة، وعن وجود فروق باختالؾ متؽٌر "مكان اإللامة" ولصالح أفراد عٌنعة الدراسعة 
اللعة من الممٌمٌن فً المدن. بٌنما كشفت نتائج الدراسعة ععن ععدم وجعود فعروق ذات د

(  فً مستوى إدران أفراد عٌنعة الدراسعة اتجعاه ≤0.05إحصائٌة عند مستوى داللة )
البعععد المتعلععك بععـ " بمسععتوى إدران طلبععة الدراسععات العلٌععا فععً جامعععة مإتععة  بععالنوع 

" ، واتجععاه البعععد المتعلععك بععـ " امتكرٌسععه فععً التنشععئة وادوار واالجتمععاعً البٌولععوجً
 والعدالععة االجتمععاعً النععوعت العلٌععا فععً جامعععة مإتععة  بمسععتوى إدران طلبععة الدراسععا

 واإلنتاج "،  باختالؾ متؽٌر "نوع الكلٌة".

 توصيات الدراسة
تضمٌن مناهج التدرٌس فً الجامعة لبع  المباحث المرتبطة بمفهوم ومضعامٌن  .1

النوع االجتماعً كمفهوم حعداثٌاً معاصعراً ووافعداً علعى ثمافتنعا العربٌعة اإلسعالمٌة 
 لتوسع فً تمثله وانتشاره لدى مختلؾ شرائح المجتمع  .بهدؾ ا

ضرورة إعداد وتنفٌذ ورش عمل تنوٌرٌة وتدرٌبٌة لطلبة الجامععة ععن مضعامٌن  .2
وادوار النعععوع االجتمعععاعً فعععً االرتمعععاء بوالعععع التنمٌعععة البشعععرٌة وااللتصعععادٌة 

 واالجتماعٌة فً المجتمع األردنً .
حمععوق اإلنسععان ؛   -وع االجتمععاعً و:إجععراء دراسععات علمٌععة تتنععاول كععل مععن النعع .3

العنععععؾ علععععى أسععععاس النععععوع ؛التمكععععٌن االلتصععععادي ؛ أنمععععاط التنشععععئة النفسععععٌة 
 واالجتماعٌة للجنسٌن؛ والتنمٌة عموماً .
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( الكاشععؾ فععً الجنععدر والتنمٌععة ؛حمٌبععة 2006أبععو ؼزالععة؛ هٌفععاء وشععٌرٌن شععكري )  (1)

ئً للمععععرأة؛ المكتععععب اإلللٌمععععً للععععدول مرجعٌععععة ؛ صععععندوق األمععععم المتحععععدة اإلنمععععا
 . 11العربٌة؛عمان، األردن؛ ص 

( صراع األدوار الجندرٌة ودوره فعً العنعؾ األسعري" 2014االؼوات؛ فتحً سالم ) (2)
لواء لصبة الكرن أنموذجا "رسالة ماجستٌر، ؼٌر منشورة، علم اجتماع ، تخصعص 

 ن.األرد -علم جرٌمة ؛كلٌة العلوم االجتماعٌة؛ جامعة مإتة 
( ؛اإلسعالم والجنوسععة والتؽٌععر 1998تحرٌععر ) -حعداد؛ أٌفععون ٌزبععن وجعون اسععبوزٌتو (3)

ترجمة أمل الشرلً؛ األهلٌعة للنشعر والتوزٌعع عمعان ؛األردن ؛ ص  1االجتماعً؛ ط
12. 

، دار 1( الجنععععدر؛ األبعععععاد االجتماعٌععععة والثمافٌععععة ؛ط2009حوسععععو؛ عصععععمت   ) (4)
 األردن. –ن الشروق للنشر والتوزٌع ، رام هللا وعما

( أبعععاد النععوع االجتمععاعً فععً المجلععس األعلععى 2010الخععاروؾ؛ أمععل "  علععً ) (5)
 3المجلععد  3للشععباب ومدٌرٌاتععه المختلفععة ؛المجلععة األردنٌععة للعلععوم االجتماعٌععة ؛العععدد

 األردن . –الجامعة األردنٌة ؛ عمان 
وافر علعى :       األردن متع -( النشعرة السعكانٌة؛ عمعان 2014دائرة اإلحصاءات العامة) (6)

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/index.htm 
النوع االجتمعاعً "الجنعدر" صعندوق األمعم  (2000السرحان؛ محمود لظام وآخرون) (7)

 .9-12ن ؛ ص األرد –المتحدة للسكان ؛مشروع الشباب والصحة اإلنجابٌة ؛عمان 
( األنوثععة والععذكورة، ورلععة عمععل لععدمت إلععى :اإلسععالم والحداثععة؛ 1990شععبل، مالععن ) (8)

 ندوة موالؾ، دار السالً، لندن .
( إععععالن المضعععاء علعععى العنعععؾ ضعععد المرأة؛دلٌعععل تعععدرٌبً 2004الصعععبح؛ رٌعععا  ) (9)

 . 6األردن ؛ص –؛المركز الوطنً لحموق اإلنسان؛ عمان 
؛ المجلععس 1ع االجتمععاعً مععن منظععور إسععالمً؛ط(؛ النععو2003الفععاعوري؛ نععوال ) (10)

 .7األردن ؛ص –األعلى للسكان؛سلسلة المطبوعات السكانٌة ؛عمان 
( ععدم االسعتفادة معن الفرصعة السعكانٌة ٌولعد مشعاكل اجتماعٌعة 2014المطب، رائعدة ) (11)

أخععرى؛ حععوار مععع "األمععٌن العععام للمجلععس األعلععى للسععكان "جرٌععدة الدسععتور؛ العععدد 
 األردن. –؛عمان 13/9/2014بتارٌخ  ؛16946

( الجنوسة والنوع) الجندر( فً الثمافة العربٌعة ؛ مجلعة المسعتمبل 2008لبٌ ؛ سالم ) (12)
 لبنان . –شباط ؛ مركز دراسات الوحدة العربٌة ؛بٌروت   348العربً؛ العدد

دلٌل العاملٌن الصحٌٌن فعً المطعاع الطبعً الخعاص للتعامعل معع ضعحاٌا العنعؾ ضعد  (13)
-23ضمن مشروع مناهضة العنؾ ضد المرأة؛ عمان ؛األردن. ص( ؛2010المرأة )

25 . 
اتجاهعات طلبعة الدراسعات العُلٌعا فعً جامععة مإتعة نحعو  2010)محادٌن؛ حسٌن طعه ) (14)

تععععؤثٌرات العولمععععة االجتماعٌععععة والثمافٌععععة فععععً المجتمععععع األردنً؛مإتععععة للبحععععوث 
 د السابع .والدراسات؛سلسلة العلوم اإلنسانٌة؛المجلد الخامس والعشرون؛العد

(؛الشععباب األردنٌععون ،حٌععاتهم 2003")ؾمنظمععة األمععم المتحععدة للطفولععة " الٌونٌسععٌ (15)
 ، مكتب األردن، عمان. موآرائه

( مسرد مفاهٌم ومصطلحات النوع االجتمعاعً، مكتعب ؼعرب أسعٌا، 2001الٌونٌفم ) (16)
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