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الدراسة التعرف إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والديموغرافية والسياسية والتشريعية المؤثرة في فوز هدفت 

مدى استخدام وسائل اإلعالم واالتصال في الحملة االنتخابية من جهة، ودعم وسائل و بلدية.المرأة في االنتخابات النيابية وال

المتسةقا  مةأ أهةداف اسةتخدام المةنها الوية)ي نالنةوعي وال مةي  وتةم  اإلعالم للمرشحات في االنتخابات من جهةة أرةرى.

 الدراسة. 

وقةد اةا  الةدعم الة   ، في فوز المرشحات للمجلس النياابيالمؤثرة  االقتصادية بالعواملفيما يتعلق نتائا الدراسة أظهرت 

علةى شة ل نقةد  بالدرجةة ا ولةى، ثةم علةى شة ل إعالنةات، ثةةم مةن أزواجهةن أو أيةدقائهن أو عةن  ريةق ا  ة ا  تلقينة  

 بالعوامالوفيما يتعلةق  موايالت، ومصاريف لالتصاالت، وأقلها في مجال اإلعالم المسموع والصرف على موائد الطعام.

، فقد تبين أ  هناك عوامةل ااتيةة وثقافيةة االجتماعية والثقافية والديمغرافية وتأثيرها في فوز المرأة في االنتخابات النيابية

متمثلة لها تأثير على فوز المرأة في االنتخابةات النيابيةة ورصويةا فةي مجةال قةوة شخصةية المةرأة وثقتهةا بن)سةها، وتمتعهةا 

تي بعد الك تأثير العوامل االجتماعية والمتعلقة بش ل ابيةر فةي رأ  العشةيرة والعةادات والتقاليةد، ثم يأ بثقافية سياسية ابيرة.

وأيضةةا اةةا  للعوامةةل المجتمعيةةة أثةةر فةةي الةةك ورصويةةا فيمةةا يتعلةةق بةةدعم المةةرأة للمةةرأة، ومشةةاراة المةةرأة فةةي مناسةةبات 

ل علةى فةوز المةرأة فةي االنتخابةات النيابيةة واةا  امةا تةؤثر العوامةل ا سةرية ول ةن بنسة  أقة اجتماعية ونشا ات تطوعية.

أاثرها تأثيرا للمرأة المت وجة، ثم للمرشحة التي لديها أ )ال في أعمارهن سن التعليم ا ساسي فأعلى، وعدد أ )الها أربعةة 

أاثةر العوامةل المةؤثرة ، فتبةين أ  المرأة في االنتخابات النيابياةفوز للعوامل السياسية وتأثيرها على أما بالنسبة  فما دو . 

هي  س  الترتي  اإلرادة السياسية، يلي الك الثقافة السياسية للمجتمأ، ثةم درجةة وعةي المةرأة السياسةي، فةالخبرة السياسةية 

تةأثير و سة  ا هميةة ن ةام ال وتةا، ثةم عةدد  أكثار العوامال التياريعيةوفةي المقابةل اةا   .للمرأة، ثةم البيةةة السياسةية للعائلةة

في المنطقة االنتخابية الوا دة، فعدد الناربات في الدائرة الوا دة، ثم يأتي أثر قانو  االنتخا  النيابية/تقسيم الةدوائر الناربين 

سةنة، ثةم عةدد المرشةحات فةي الةدائرة الوا ةدة، وقةانو   18االنتخابية، وقانو  االنتخا  النيابية/تخ)يض سةن االنتسةا  إلةى 

، فقانو  االنتخا  النيابية/عدد الدوائر االنتخابيةة، وعةدد المرشةحين فةي الةدائرة الوا ةدة، االنتخا  النيابية/مؤهالت المرشح

وعدد ا يوات في الدائرة الوا دة، وت امن التسجيل في جةدول النةاربين النيابيةة والبلديةة، وال)تةرة ال منيةة بةين االنتخابةات 

ون ةام الصةوت الوا ةد، وأريةرا قةانو  االنتخابةات اةا  لة  ا ثةر البلدية والنيابية، وقانو  ا   ا ، وآليةة ا تسةا  ال وتةا، 

، بتأثير وسائل اإلعالم واالتصال على فوز المرأة في االنتخابات النيابياةأوضحت نتائا الدراسة رأ  المرشحات و ا دنى.

)رديةة، والنةدوات العامةة، فةي ال يةارات المن ليةة ا ثةر ا ابةر فةي الةك، يلةي الةك اللقةا ات ال لةةمتمث لوسائل االتصاالف ا  

وتةةنخ)ض قلةةيال فةةي مجةةال اسةةتخدام الملصةةقات  واسةةتخدام اليافطةةات. ثةةم المنةةاظرات، واسةةتخدام المنشةةورات، والبطاقةةات.

واالنترنت، واستخدام السيارات المتحراة اوسيلة إعال ، واللقا ات في الشوارع، واالتصال الهات)ي المباشةر مةأ النةاربين، 

تأثير اا  في اسةتخدام الصةحف وسائل اإلعالم لالمقابل اا  وفي  وين، واللقا ات في المقرات االنتخابية.واللقا ات في الدوا

 سبوعية، واستخدام المجالت الدعائية، والصور، واإلااعة، والتل)از، واةا  أقلهةا تةأثير فةي الرسةائل اليومية، فاالمحلية، ثم 

  باستخدام الهاتف.
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Factors Affecting Jordanian Women's Winning in the Parliamentary Elections in 2007 
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The study aimed at identifying economic, social, cultural, demographic, political and legislative factors which 

affect women’s winning in the parliamentary and municipal elections. It also aimed at identifying the use of media 

and communication channels in the electoral campaign on the one hand and media’s support for women candidates 

in elections, on the other. The descriptive method (qualitative and quantitative), consistent with the study’s 

objectives was adopted.  

The study’s results indicated that with regard to economic factors affecting the winning of candidates for the 

House of Representatives, women received support from their husbands, friends, or through parties in the form of 

cash, in the first place, then in the form of publicity, then in the form of transport and expenses for 

communications. The least was support in the field of audiovisual and feasts. With regard to social, cultural and 

demographic factors, and their impact on women's winning in the parliamentary elections, it was shown that there 

were personal and cultural factors which affected women's winning in the parliamentary elections, especially in the 

area of women's strength of character, self-confidence, and enjoyment of significant political knowledge. Then 

came the effect of social factors, mainly related to tribal views, customs and traditions, as well as societal factors 

that had an impact particularly with regard to women's support to other women, women's participation in social 

events and volunteer activities. Familial factors also had and influence but in lower percentages on women 

winning in the parliamentary elections. The strongest impact was for married women, then the candidate with 

children in the age of primary school and above, and of whom the number of children is four and under. As for 

political factors and their impact on women's wining in the parliamentary elections, it was found that the most 

influential factors were in the following order: political will, followed by the political culture of society, then the 

degree of political awareness among women, women's political experience, then the family's political environment. 

On the other hand, the most influential legislative factors were: the quota system, then the number of voters in each 

electoral district, the number of voters in a given district, and then came the impact of the parliamentary election's 

law/division of electoral districts, the parliamentary election law /lowering the age to 18 years, then the number of 

candidates in the same circle, the law of the parliamentary election/candidate's qualifications, the law of the 

parliamentary election/number of electoral districts and the number of candidates in a given district, the number of 

votes in a district, synchronization of the voters registration in the parliamentary and municipal elections, time 

between the parliamentary and municipal elections, and the law of parties, and the mechanism of  calculating the 

quota, the system of one vote and, finally, the election law had a minimum effect. The study’s results clarified the 

candidates’ view of the impact of the media and communication channels on women’s winning in the 

parliamentary elections. Means of communication especially home visits had the greatest impact, followed by 

individual meetings, public forums, and the use of banners. Then came debates, the use of publications and cards. 

It slightly decreased in regard of the use of posters and the Internet, and the use of mobile vehicles as means of 

publicity, meetings in the streets, direct telephone calls with voters, and meetings in circles and meetings in the 

electoral headquarters. In contrast, the impact of the media was in the use of local newspapers, daily newspapers 

then weekly ones, magazines, photos, radio, television, and the lowest was the impact of the sms messages. The 

results came out with recommendations related to the supporting and enabling environment for the participation 

and winning of women in the elections represented by: (supportive legislative environment, and institutional, 

technical and administrative support), and other recommendations related to awareness, training and capacity-

building aimed at changing attitudes. 

 


