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، وتبيـان  السياسـية  تهاواقـع مشـارك  و وعي السياسي للمرأة الريفيـة اللكشف عن مستوى اهذه الدراسة االستطالعية  تستهدف

سـنة   18(امـرأة مـن ذوات األعمـار    ) 325(وتـم اختيـار    .الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفيـة  يالعالقة بين متغير

   . خمس مناطق ريفية شاملة ألقاليم األردن الثالثة ، في)فما فوق

مســتوى المشــاركة السياســية لــدى المــراة و ضــعف مســتوى الــوعي السياســي وانطلقــت الدراســة مــن فرضــية رئيســية مفادهــا

   .الريفية

عهـا ميـدانيا   هذا وقـد تمـت معالجـة البيانـات التـي تـم جم      ، المنهج الوصفي التحليليتماشيًا مع أغراض الدراسة تم استخدم و

 ومتوسـط االتجاهـات،  ، وتم استخراج الجـداول التكراريـة والنسـب المئويـة،     )spss(بواسطة الحاسوب باستخدام الرزمة االحصائية 

   . ANOVAواالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين األحادي 

عليهــا قــدم الباحثــان عــددا مــن  وبنــاء ،جــاءت نتــائج الدراســة بعــد التحليــل واالســتقراء مؤكــدة لصــحة فرضــيات الدراســة و

ضرورة االهتمام بـالمرأة الريفيـة علـى مسـتوى المؤسسـات الرسـمية، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات المحليـة            : التوصيات اهمها

سائل اإلعالم المحلية وخاصـة المرئيـة والمسـموعة منهـا فـي تبنـي بـرامج        وو تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنيو للمرأة الريفية،

   .وذلك لضمان االرتقاء بالمرأة الريفية والنهوض بها تعزيز الثقافة المدنية والسياسية لدى المرأة الريفية، بهدفوية وتثقيفية توع
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Abstract 

This study examins the political awareness and political participation of rural women,as well as 
the correlation between them. A sample of 325 rural women was selected from five rural areas within 
the three regions in Jordan, the south, the middle and the north.  

The main hypothesis of the  study is that rural women in Jordan have poor political awareness and 
political participation. 

To serve the purpose of the study, the descriptive analytical approach was used, as well as some 
stitistical means such as ANOVA, T-Test, frequencies and cross tabulation. 

The results of the study supported its hypothesies, upon which the authors provided some 
recommendations the most important of which are: giving serious attention and support to rural women 
and their various activities by government officials and institutions on the local level, and enhancing the 
role of civil societies and the national mass media, especially the visiual ones, in developing informative 
cultural and political awareness programs directed towards rural women, so that they can improve 
their social, political and economic status. 
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 :مقدمة

ه المـرأة فـي الحيـاة السياسـية     هناك شبه إجماع بين الباحثين في مجـال السياسـة واالجتمـاع حـول ضـعف الدورالـذي تلعبـ       

وفــي األردن، فــإن دور المــرأة لــيس بأحســن حــال مــن مثيالتهــا فــي الــدول األخــرى، وخاصــة المــرأة الريفيــة، والتــي    . بشــكل عــام

بخالف قريناتها في المدينة، تفتقر إلى األندية والمراكز الثقافية والجمعيات وأماكن توفر النشاطات السياسـية المختلفـة، إضـافة    

  . إلى أن درجة انفتاح المجتمعات الريفية ليست بتلك الموجودة في مجتمعات المدينة، وما زالت تخضع إلى الهيمنة الذكورية

إن المراقب للنشاطات السياسية للمرأة الريفية، يالحظ بسهولة أن هـذه النشـاطات السياسـية، فـي الغالـب، تكـون مقصـورة        

وحيـث أن  . امة، وقليال ما يكون للمرأة الريفية نشاط ومشاركة سياسية خارج هذا اإلطـار على عملية االقتراع في االنتخابات الع

الحكومة األردنية، ومنذ أوائـل التسـعينيات مـن القـرن الماضـي رفعـت شـعار التنميـة السياسـية واالصـالح الـديمقراطي، وضـرورة             

والسياسات العامة، فقد شجع ذلـك مؤسسـات المجتمـع     تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية وإدماجها في عمليات صنع القرار

المدني المختلفة وخاصة المؤسسات النسوية كتجمـع لجـان المـرأة، واللجنـة الوطنيـة لشـوؤن المـرأة، واالتحـاد النسـائي وبـدعم           

  . من مؤسسات اقليمية ودولية لتبني برامج يؤمل من خاللها تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية

والمؤسســات النســوية وســعيها لتفعيــل دور  ة األردنيــةأكثــر مــن عقــد ونيــف مــن الــزمن علــى محــاوالت الحكومــ ومــع مــرور 

المرأة في الحياة السياسية وادماجها في عملية صنع القرار ورسم السياسات العامة، إال أن العديـد مـن المـراقبين لتطـور الحيـاة      

المنشــودة، حيــث مازالــت مشــاركة المــرأة السياســية دون المســتوى        السياســية فــي األردن يــرون أن ذلــك لــم يتحقــق بالدرجــة      

،  المطلوب، فإقبالها على العمل الحزبي ضئيل جدا، ونشاطها في االنتخابات العامة ال يعدو مشاركتها فـي عمليـة االقتـراع فقـط    

راء هـذه الدراسـة االسـتطالعية    ن إجـ وولهـذا كلـه، ارتـأى البـاحث    . إضافة إلى أن دورها ما زال مهمشا في صنع السياسـات العامـة  

  . في الحياة العامة على ارض الواقع تهامشاركو الوعي السياسي لدى المرأة الريفية في األردن للكشف عن مستوى

  أهمية الدراسة

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة كونهــا مــن أوائــل الدراســات االســتطالعية، إن لــم تكــن األولــى مــن نوعهــا، التــي بحثــت موضــوع  

ياسي لـدى المـرأة فـي الريـف األردنـي ومـدى مشـاركتها السياسـية، وخاصـة بعـد مضـي أكثـر مـن عقـد ونيـٍف شـهدت                 الوعي الس

ولكونهــا تقــدم تشخيصــا . خاللهــا بــرامج لتفعيــل الــدور السياســي للمــرأة ومحاولــة إدماجهــا فــي عمليــة صــنع السياســيات العامــة   

عـن أهـم اسـباب اهتماماتهـا بـاألمور السياسـية، واهـم األسـباب وراء          وتكشـف  ،ميدانيا لواقع المرأة الريفية السياسـي فـي األردن  

مشـــاركتها أو إحجامهـــا عـــن المشـــاركة، كمـــا أنهـــا تكشـــف عـــن العالقـــة بـــين الـــوعي السياســـي للمـــرأة الريفيـــة وبـــين مشـــاركتها  

قدمــه مــن توصــيات فــي إضــافة إلــى كونهــا، مــن الناحيــة التطبيقيــة، يمكــن أن تســاهم بمــا تصــل إليــه مــن نتــائج ومــا ت  . السياســية

مساعدة مؤسسات المجتمع المدني النسوية، ومؤسسـات الدولـة المعنيـة بموضـوعات التنميـة السياسـية واإلصـالح الـديمقراطي         

  . لمرأة األردنية بشكل عام، والريفية بشكل خاصالسياسي لدور العلى اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل 

  :ا يليتهدف هذه الدراسة إلى م: أهداف الدراسة

 .التعرف إلى مستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية -

 . ، وأهم أسباب المشاركة أو عدمها بالنسبة إليهاالريفيةالتعرف إلى المشاركة السياسية للمرأة  -

 . الريفيةالتعرف إلى مصادرالمعلومات السياسية لدى المرأة  -

 . باألمور السياسية الكشف عن أهم اسباب اهتمامات المرأة الريفية في األردن -

 .خصائص الديمغرافية والوعي السياسي للمرأة الريفية في األردنعدد من الالكشف عن العالقة بين  -

  .الوعي السياسي للمرأة الريفية ومشاركتها السياسية من جهة أخرى الكشف عن العالقة بين -
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  :أما اسئلة الدراسة فتتضمن ما يلي: اسئلة الدراسة

  ي السياسي لدى المرأة الريفية األردنية؟ما هو مستوى الوع -

 ما مدى اهتمام المرأة الريفية األردنية بالمشاركة السياسية؟ -

 ما هي المصادر التي تحصل من خاللها المرأة الريفية األردنية على المعلومات السياسية؟ -

 ما اسباب اهتمام المرأة الريفية األردنية باألمور السياسية؟ -

 : اللة احصائية بين الخصائص الديمغرافية للمرأة الريفية األردنية ووعيها السياسي من حيثهل هناك عالقة ذات د -
  .الرغبة في ممارسة حق االنتخاب -1

 .المشاركة في االنتخابات العامة -2
 .االنتساب لألحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني األخرى -3
 .األسباب التي تدعوها لإلنتخاب -4
 .المعلومات السياسية المصادر التي تحصل من خاللها على -5
 .مستوى اهتماماتها السياسية -6
 .أسباب اهتماماتها السياسية -7
  . اعتقادها بأن الوعي السياسي يعزز مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية الحرة -8

 : هل هناك عالقة ذات داللة احصائية بين الوعي السياسي للمرأة الريفية األردنية ومشاركتها السياسية من حيث -

  .غبة في ممارسة حق االنتخابالر -1

 .المشاركة في االنتخابات العامة -2

 .االنتساب لألحزاب ولمؤسسات المجتمع المدني األخرى -3

  .األسباب التي تدعوها لإلنتخاب -4

  :قامت هذه الدراسة على الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة

 .ضعف مستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية األردنية بشكل عام -1

 . ف مستوى المشاركة السياسية لدى المرأة الريفية األردنية بشكل عامضع -2

 . لديهن عي السياسيالومستوى الخصائص الديمغرافية لدى افراد العينة وبين توجد عالقة ذات داللة احصائية بين  -3

 .السياسية نمستوى مشاركتهبين و الخصائص الديمغرافية لدى افراد العينةتوجد عالقة ذات داللة احصائية بين  -4
  : مصطلحات الدراسة

ــة مصــطلحات أساســية، وقــد              ــدها بثالث ــي يمكــن تحدي ــي يتضــمنها البحــث والت ــأهم المصــطلحات الت ــد مــن التعريــف ب الب

  . الوعي السياسي، المشاركة السياسية، والمرأة الريفية: تضمنهما عنوان البحث وهي

  :الوعي السياسي -

ول المفكـرون السياسـيون مفهـوم الـوعي السياسـي، وبالتـالي عـدم وجـود تعريـف          نظرا لتعدد الجوانب التي من خاللها تنا 

ن مـن األخـذ بهـذه التعريفـات     وواضح ومحدد لهذا المفهوم، فمن المفيد اإلطالع على بعض من هذه الجوانب كي يـتمكن البـاحث  

فـة األفـراد لحقـوقهم وواجبـاتهم     فالوعي السياسي كما يراه بعض الباحثين يتمثـل فـي مـدى معر   . في خدمة أهداف هذه الدراسة

، 1983معـوض، (السياسية، وقدرتهم على التصور الكلـي للواقـع المحـيط بهـم، وفهمهـم لمـا يجـري حـولهم مـن احـداث ووقـائع،            

70.(   
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وربط الكثيرون بين مفهوم الوعي السياسي واإلدراك كأحد مؤشرات فاعلية عملية التنشئة السياسية في المجتمـع، فعرفـوا   

فـي فهـم وإدراك األفـراد للواقـع السياسـي واالجتمـاعي والتـاريخي لمجـتمعهم، وقـدرتهم          "سياسي على اعتبار أنه يتمثل الوعي ال

على التصور الكلي للواقع المحيط بهم، مما يساعدهم على بلورة اتجاهات سياسية، ويدفعهم إلى المشاركة السياسـية، ويتطـور   

ــارف والمع     ــك الفهــم واالدراك مــن خــالل المع عــن البيئــة المحليــة والقوميــة     -المقصــودة وغيــر المقصــودة   -لومــات السياســية ذل

وبعض الباحثين تنـاولوا  ). 28، 2004خطاب، " (والعالمية التي ينقلها ويترجمها المنشئون على اختالفهم إلى األعضاء الجدد

لكـه األفـراد مـن معـارف سياسـية متأتـاة       موضوع الوعي السياسي من خالل العناصر المكونة له كالثقافة السياسية، ومدى مـا يمت 

وآخـرون توجهـوا نحـو دراسـة الـوعي السياسـي ضـمن إطـار         ). 74، 2001ابـو يوسـف،   (المختلفـة   من هذه الثقافة بمؤسساتها

بعــض الفئــات االجتماعيــة والمهنيــة، كفئــة الشــباب، وطلبــة الجامعــات، واإلعالميــين، ومؤسســات المجتمــع المــدني، وذلــك لقيــاس    

هذه الفئات والشرائح لـواقعهم السياسـي ودورهـم فـي العمليـة السياسـية، ومشـاركتهم الفعليـة فـي العمليـة السياسـية             مدى إدراك

  ).47، 2004، خطاب، 124-122، 1980؛ محمد ، 327، 2006يسري، (

ــاحث    ــالتعريفن األخــذ ووألغــراض هــذه الدراســة ارتــأى الب ــر المتعلــق بدراســة الــوعي السياســي فــي ضــوء الف     ب ــات األخي ئ

فهـم وادراك هـذه الفئـة لواقهعـا السياسـي، وهنـا تحديـدا فئـة المـرأة الريفيـة            :االجتماعية، وعلى اعتبار أن الوعي السياسي هـو  

ــة              ــا السياســية ودورهــا فــي العملي ــورة اتجاهاته ــى بل ــي، ممــا يســاعدها عل ــا واتســاعها فــي المجتمــع األردن ــك نظــرا ألهميته وذل

   .ياسية فاعلةالسياسية، ويدفعها نحو مشاركة س

  : المشاركة السياسية -

ــد ــر مــن            ُتع ــة، كمــا وتعتب ــة الحديث ــة التــي يجــب أن تتوطــد فــي الدول المشــاركة السياســية مــن أهــم المبــادىء الديمقراطي

المبادىء التي نميز علـى ضـوئها األنظمـة الديمقراطيـة التـي تقـوم علـى مبـدأ المواطنـة والمسـاواة فـي الحقـوق والواجبـات، مـن               

االستبدادية التسلطية التـي تقـوم علـى احتكـار السـلطة، فهـي بهـذه الحالـة تمثـل موضـوعا محوريـا مـن موضـوعات علـم                األنظمة

لقد اعتبـر الـبعض المشـاركة السياسـية بمثابـة التعبيـر العملـي عـن العقـد االجتمـاعي الطـوعي، ال مـن قبيـل              . االجتماع السياسي

فـي ذلـك تتحقـق صـيرورة الفـرد كعضـو متسـاٍو مـع نظرائـه فـي جميـع الحقـوق              ألنالمفهوم فحسب، بل في واقعـه العملـي ايضـا،    

نتيجــة لتــداخل و مــا يــتم علــى أرض الواقــع أحيانــًا،  والواجبــات والحريــات األساســية فــي جســم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا، إال أن  

  ).74، 1999شبار،  ( ركةمن المشا الحد وبالتاليالمفترضة المساواة هذه تخطي  ،هوبين األفراد وتشابكها المصالح

وتتــاثر مشــاركة الفــرد السياســية بمقــدار معرفتــة المدنيــة والسياســية المكتســبة مــن خــالل المصــادر المتعــددة، كوســائل         

فكلما زادت وتنوعت معرفتـه المدنيـة   . الخ.....اإلعالم المرئية والمقروءة والمكتوبة، والندوات السياسية، والحمالت االنتخابية 

كمــا تتــأثر مشــاركة الفــرد السياســية بشــكل النظــام االجتمــاعي والسياســي    . لمــا ازداد احتمــال مشــاركته السياســية والسياســية ك

الــذي يعــيش فــي ظلــه، فاألنظمــة الليبراليــة المنفتحــة تعــزز لــدى األفــراد الرغبــة فــي المشــاركة السياســية، بينمــا تعمــل األنظمــة       

ــا اإلرث التقليـــدي عكـــس ذ    ــن عليهـ ــي يهمـ ــة والتـ ــا      المنغلقـ ــراد مجتمعاتهـ ــدى أفـ ــاالة لـ ــاط والالمبـ ــعور اإلحبـ ــزز شـ ــك، حيـــث تعـ لـ

)Milbrath, 1965, 39-41 .(  

إن الحديث عن المشاركة السياسية ال يتم إال في نطاق مجتمع مدني حـديث، ودولـة وطنيـة حديثـة، تبـدو لمواطنيهـا مـن        

ى تفـتح البـاب علـى مصـراعيه لمشـاركة الجميـع، أمـا        الداخل دولة حق وقانون، ال دولة حزب أو نخبة أو فئة أو طبقـة، ألن االولـ  

في الحالة الثانية فتجعل المشاركة مقتصرة على أعضاء الحزب أو النخبة أو الفئـة أو الطبقـة أيـا كانـت التسـمية، لـيس عنـد هـذا         

والبـاقي هـوامش    فربما تلجأ إلى إلغاء واجـب اآلخـر فـي المشـاركة السياسـية والتعبيـر، وتجعـل مـن ذاتهـا محـورا ومركـزا            ،الحد

، ويقصــد بالمشــاركة السياســية تلــك األنشــطة الطوعيــة التــي يقــوم بهــا المواطنــون بهــدف اختيــار حكــامهم     )1999،75شــبار، (

 ,Maclosky(وممثلــيهم والمســاهمة فــي عمليــة صــنع السياســات العامــة داخــل مجتمعــاتهم بطريقــة مبـــاشرة أو غيــر مبـــاشرة     
جملة النشاطات والتفاعالت التي يقوم بها األفـراد لتحقيـق المصـلحة    : ركة السياسية هيفي حين نرى أن المشا). 257 .,1968

العامة لمجتمع الدولة التي ينتسبون إليه، وسواء اتخذت هـذه النشـاطات شـكل التأييـد أو الـرفض أو المقاومـة أو التظـاهر ومـا         

  . إلى ذلك

  : المرأة الريفية األردنية -

شـمل شـرائح النسـاء الالتـي يقطـن البيئـة الريفيـة، وتعـرف دائـرة االحصـاءات العامـة المنطقـة             يتسع مفهوم المرأة الريفيـة لي 

وتنخـرط هـذه الشـرائح السـكانية مـن النسـاء الريفيـات        . نسـمة فأقـل   5000الريفية باعتبار أي تجمع سكاني يشمل عدد سـكانه  
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مـى مـنهن تمـتهن النشـاط الزراعـي المكثـف بصـورة        في مهـن وحـرف إنتاجيـة وأنشـطة اقتصـادية مختلفـة، وإن كانـت الغالبيـة العظ        

كمـا يمـتهن بعـض تلـك الشـرائح النسـائية حرفـا مرتبطـة بخدمـة العـاملين بالقطـاع الزراعـي مثـل البقالـة               . مباشرة أو غير مباشـرة 

يـة المهنيـات   والحياكة وغزل الصوف والجزارة وطحن الغالل، وفي األعمال التجاريـة البسـيطة، كمـا تضـم الشـرائح النسـائية الريف      

سة والطبيبة واألخصائية االجتماعية، ومنهن من يعيش بالقريـة كمقـر دائـم ولكـن     دِرالعامالت في وظائف حكومية بالقرية مثل الم

يعمل خارجها في قرية مجاورة أو بالحضر القريب، ومنهن مـن يعمـل بالزراعـة لنفسـها أو بـاألجر لـدى الغيـر أو فـي إطـار عمـل           

  .)2004مجلس القومي للمرأة، ال(عائلي بدون أجر 

بالرغم من وجود الكثير مـن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع المشـاركة السياسـية للمـرأة بشـكل عـام،           : الدراسات السابقة

وأمـا الدراسـات   . ا علـى دراسـة تناولـت الـوعي السياسـي للمـرأة الريفيـة وعالقتـه بمشـاركتها السياسـية          ون لـم يعثـر  يإال أن الباحث

  : ت بعض جوانب موضوع الدراسة فمنهاالتي تناول

ــرويين فــي محافظــة           )1986طبوشــي، ( دراســة  - ــة مــن الق ــدى عين ــوعي السياســي ل حــول وســائل االتصــال الجامــاهيري وال

المنوفيــة فــي مصــر، والتــي مــن خاللهــا حــاول التعــرف علــى الكيفيــة التــي يــدرك بهــا القــرويين القضــايا السياســية المحليــة      

واكتشـفت الدراسـة أن الـوعي السياسـي للقـرويين مـرتبط بالممارسـات        . يمهم لها وتصوراتهم حولهاوالخارجية، ومدى تقي

اليومية المباشرة والمصـالح الفرديـة، وبالتـالي فهـم يفتقـرون الـى وجـود نمـط خـالص مـن أنمـاط الـوعي السياسـي، ويعـود               

لثقافة السياسية الصحيحة لـدى األفـراد عـن    السبب في ذلك الى ان وسائل االعالم الجماهيري عموما ال تساعد على بث ا

  .مجتمعهم بقضاياه ومشكالته المختلفة مما قد يؤدي الى انعدام الوعي السياسي لديهم وبالتالي إلى اغترابهم سياسيًا

حول المشاركة السياسية في األردن، والتي حاولت الكشـف عـن إتجاهـات المـواطنين نحـو المشـاركة        )1991العزام، (دراسة  -

لسياسية، وعن العالقة بين عدد من المتغيرات الديمغرافية والمشاركة السياسية، وقـد أفـادت بوجـود عالقـات ذات داللـة      ا

احصــائية بــين العديــد مــن المتغيــرات والمشــاركة السياســية، وبينــت الدراســة أن المجتمــع األردنــي مــازال مجتمعــًا محافظــًا  

زاب مازالــت ضــعيفة، كمــا خلصــت الدراســة الــى أن مــن أهــم أســباب عــدم     بشــكل عــام، وأن ثقــة الغالبيــة مــن أفــراده بــاألح   

   .المشاركة من قبل األفراد المبحوثين هو الخوف من المالحقة األمنية بالدرجة األولى وعدم القناعة بالعمل الحزبي

فت الكشـف عـن دور   التـي اسـتهد  " المـرأة األردنيـة والمشـاركة السياسـية     "بعنوان  )1994شتيوي والداغستاني، ( دراسة  -

المــرأة فــي المشــاركة السياســية، كالترشــيح لإلنتخابــات النيابيــة، ودخولهــا معتــرك الحيــاة الحزبيــة، وتوصــلت الدراســة إلــى    

نتيجة مفادها أن اختيار المرأة للمرشح عنـد ممارسـة حقهـا االنتخـابي مقـرون برغبـة الرجـل، وتـأثير األقـارب بشـكل عـام،            

العــادات والتقاليــد، كمــا توصــلت دراســتهما علــى أن المشــاركة السياســية غالبــا مــا تكــون      كمــا يخضــع االختيــار لمنظومــة 

  .مقصورة على الرجال دون النساء

دفت بيـان موقـع   ه، واسـت "1997المرأة واألحزاب في االنتخابات النيابيـة لعـام  "بعنوان  )1997(دراسة أعدها مركز الريادة  -

نيابية والعمل الحزبي، وكشفت الدراسـة عـن محدوديـة مشـاركة المـرأة علـى هـذه        المرأة على صعيد الترشيح لإلنتخابات ال

  . من مجمل العضوية في األحزاب )%5(الصعد، حتى أن عضوية المرأة في األحزاب السياسية ال تتجاوز 

سـية بهـدف   والتي بحثـت دور وسـائل االعـالم فـي تشـكيل وعـي الطلبـة بثقافـة المشـاركة السيا          )2001أبو يوسف، ( دراسة  -

التعرف إلى تأثير االتصال المباشر والجماهيري علـى توجهـات عينـة مـن طـالب جامعـة القـاهرة تجـاه المشـاركة فـي الحيـاة            

طلبـة  ( وأفـادت الدراسـة إلـى أن معظـم أفـراد العينـة      . السياسية واألسباب التي تكمن وراء إسهامهم فيها أو احجامهم عنها

الكافي الـذي يـؤهلهم للمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وذلـك بسـب تفشـي روح الفرديـة            ليس لديهم الوعي السياسي) الجامعة

   .لدى الشباب، وتهميش المجتمع لهم والذي يولد لديهم الشعور باالحباط

، وقـد اسـتهدفت بيـان المـدى الـذي يتـأثر بـه        "السـلوك االنتخـابي فـي االنتخابـات األردنيـة     "بعنـوان   )2002 العـزام، (دراسة  -

االنتخــابي لألفــراد مــن خــالل منظومــة القــيم المختلفــة الســائدة فــي المجتمــع األردنــي، وصــوًال علــى تعــرف واقــع        الســلوك 

السلوك االنتخابي في األردن ودوافعه، وخلص إلى نتيجـة مهمـة، وهـي أن السـلوك االنتخـابي يتحـدد علـى أسـاس عالقـات          

ركاته الحسية لمنظومة القـيم واالتجاهـات واألفكـار واالعتقـادات     الفرد بالبيئة السياسية واالجتماعية المحيطة به، وفقًا لمد

  .البسائدة
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حــول التنشــئة السياســية والقــيم، واســتهدفت الوقــوف علــى المصــادر التــي يعتمــد عليهــا طــالب        )2004خطــاب، ( دراســة  -

اءتهـا فـي خلـق الـوعي     فـي اسـتقاء معلومـاتهم السياسـية، ومـدى كف      المدارس الثانوية في القاهرة بجمهوريـة مصـر العربيـة   

. السياســي لــديهم، بصــورة تتســق مــع األهــداف التــي تطرحهــا المؤسســات الرســمية للتنشــئة كواصــفات ايجابيــة للمــواطن     

وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج منها انخفـاض مسـتوى   . وكذلك التعرف على درجة الوعي السياسي ألفراد العينة

المصـري، وأن االنسـان المصـري ينظـر علـى المشـاركة السياسـية فـي اطـار مصـلحته           الوعي السياسي بين أفـراد المجتمـع   

   .وليس كهدف بحد ذاتها وكوسيلة لتحقيق الصالح العام) أي كوسيلة لتحقيق منفعته الشخصية(الخاصة 

خابــات، وهــدفت تنــاول فيهــا إدراك النــاخبيين األردنيــين للعوامــل التــي تحــدد تصــويتهم فــي االنت    )2005الهزايمــة، (دراســة  -

وخلصـت الدراسـة إلـى أن المشـاركة السياسـية فـي االنتخابـات        . الدراسة إلى تحديد تلك العوامل وترتيبهـا حسـب األهميـة   

ويليـه األبـوي ثـم فـي آخرهـا جـاء العامـل        ) النفعـي (يحكمها الطابع العشائري في المقدمة، يليه الطابع الـديني ثـم الخـدمي    

  . لمشاركة المتأتية من الدوافع الحزبيةالحزبي، وهذا يعني تدني نسبة ا

وأما على الصعيد األجنبـي، فقـد كانـت هنـاك عـدة دراسـات تناولـت أهميـة المعرفـة السياسـية فـي رفـع مسـتوى الـوعي السياسـي                

  : لدى األفراد وبالتالي دفعهم نحو المشاركة السياسية الفاعلة، وأهمها

المتعلقـة بالمعرفـة المدنيـة والسياسـية وعالقتهـا بتعزيـز        )(McDonald and Popkin,2001دراسـة ماكدونلـد وبـوبكن     -

المشاركة السياسية، أفادت بأن المعرفة المدنية والسياسية ترفع من مستوى الوعي السياسـي لألفـراد وتعـزز لـديهم القـيم      

د كــذلك مــن  الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية، وتســاعدهم علــى فهــم مصــالحهم كــأفراد وكأعضــاء فــي الجماعــة، وتزيــ       

شــعورهم بالثقــة فــي الــنفس، ألنــه كلمــا زادت معــرفتهم السياســية والمدنيــة تجــاه القضــايا والسياســات العامــة، كلمــا زادت    

إضــافة إلــى أن المعرفــة السياســية والمدنيــة،  . ثقــتهم بنفســهم وقــل شــعورهم بــالخوف مــن االنخــراط فــي الحيــاة السياســية   

قضــايا وموضــوعات وطنيــة محــددة، وتجعلهــم أكثــر عقالنيــة وموضــوعية فــي    يمكنهمــا أن تغيــر مــن أراء المــواطنين حــول 

  .مناقشتهم لهذه القضايا وتقييمهم لها

للمواطنة الديمقراطية، حيـث يـرى    بوصفه عنصرًا ضروريًا، وينظر العديد من المفكرين السياسيين إلى الثقافة السياسية -

اطنين ال يستطيعون اتخاذ حسابات عقالنية وموضـوعية، حـول مـا    بأن المو ،)(Delli et al. 1996ديلي كابرين وآخرون 

إذا كانــت مشــاركتهم السياســية ســتكون فــي صــالحهم أو فــي غيــر صــالحهم، دون تــوفر الحــد األدنــى مــن المعلومــات حــول   

 القضــايا والموضــوعات العامــة التــي تهمهــم، كمــا افــادوا بأهميــة التعلــيم المــدني، وأن ذلــك لــيس محصــورا بعــدد ســنوات      

التعليم، ولكن بمقدار أو حجم المعلومات السياسية والمدنية المتحصـلة، فهـي التـي تحـدد توقعـات مشـاركتهم السياسـية،        

فــاألفراد الــذين يتمتعــون بمعرفــة سياســية واســعة، عــادة مــا يكونــوا أكثــر مشــاركة سياســية مــن غيــرهم، كمــا أَكــد هــؤالء       

مـا يتعلمـه األفـراد فـي المؤسسـات التعليميـة وبـين المعرفـة السياسـية،          المفكرون السياسيون أن هناك عالقة بين التعلـيم و 

وأن مناهج التربيـة الوطنيـة أو المدنيـة، لهـا تأثيرهـا مـن حيـث حجـم المعلومـات ويكسـب األفـراد مرونـة فـي التفاعـل، ممـا                

  .يجعلهم جزءا مهما في عملية التعلم السياسي

العالقـة بـين المعرفـة السياسـية وتعزيـز ممارسـة القـيم         )(Niemi and Jenning, 1998جـون  و كمـا أكـدت دراسـة نـايمي     -

الديمقراطية في المجتمع، حيث أفـادت الدراسـة أن األفـراد الـذين ال يعرفـون أهميـة قـيم الديمقراطيـة فـإنهم ال يفهمونهـا،           

  .وبالتالي فهم ال يعتقدون بها وال يحترمونها

بأنـه كلمـا زادت معرفـة أفـراد الشـعب      ) (Morin, 1996أفـاد مـورن    يكـي وفي دراسة حول المعرفة السياسية للشـعب األمر  -

ــة السياســية موضــوعا           ــذلك يــرى بالمعرف بالسياســة والقضــايا العامــة والحكومــة، كلمــا زادت ثقــتهم بالنظــام السياســي، ول

  . محوريا وأساسيا، سواء فيما يخص منفعة األفراد أو منفعة النظام السياسي

بـأن المواطنـة، وكـذلك الديمقراطيـة      ،)(Barber, 1984وبـاربر  ) (Dagger, 1997ل مـن داقـر   وفي هذا السياق يرى كـ  -

الناضجة تتطلب مشاركة فاعلة وانخراط في الحيـاة العامـة، وهـذا االنخـراط الفاعـل فـي الحيـاة السياسـية يتطلـب بالتأكيـد،           

سياســية لــدى المــواطنين تكــون افضــل مــن معرفــة أقــوى ممــا يتطلبــه المــواطن كناخــب فقــط، ولــذلك فــإن زيــادة المعرفــة ال 

  . نقصانها
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ومـع تأكيـدهم أهميـة المعرفـة السياسـية، كمتطلـب ضـروري         )(Dudley and Gitelson, 2002جيتلسـون  و وأمـا دودلـي   -

وأساسي لألنخراط المـدني والمشـاركة السياسـية، إال أنهمـا يريـا، بـأن المعلومـات المحصـلة مـن خـالل المعرفـة السياسـية             

هــا قــد التكــون دائمــا كافيــة لالنخــراط فــي الحيــاة المدنيــة، فالمعلومــات المتحصــلة مــن المعرفــة السياســية حــول       بحــد ذات

الكونغرس األمريكي مثال، قد ال تكون مفيدة كثيرا للمواطن في موضوع يتعلق بشؤون الحكومات المحلية، فكـل موضـوع   

       .يتطلب معلومات خاصة به

   :عن الدراسات السابقة ما يليإن أهم ما يميز هذه الدراسة 

أن هذه الدراسة جاءت متخصصة في دراسة العالقة بين الوعي السياسـي والمشـاركة السياسـية لشـريحة واسـعة ومهمشـة        -1

 . في المجتمع وهي المرأة الريفية

 . وقوف هذه الدراسة على المصادر التي تستقي منها المرأة الريفية معلوماتها السياسية -2

 .لوعي السياسي للمرأة الريفية األردنيةمستوى امعرفة  -3

 .المشاركة السياسية الحقيقي للمرأة الريفية األردنيةمستوى معرفة  -4

 . على أسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة، وأسباب العزوف عنها معرفة -5

  .عينةالوقوف على مدى العالقة بين متغيرالوعي السياسي والمشاركة السياسية ألفراد ال -6

  مجتمع الدراسة وعينتها

لـواء  / منطقـة الشـوبك  . شملت الدراسة عينة للمرأة في خمس مناطق ريفية شاملة لألقاليم الثالثـة فـي األردن   :مجتمع الدراسة

لـواء سـحاب فـي    / لواء الجيزة في إقليم الوسط، ومنطقة خشافية الشوابكة/ الشوبك في اقليم الجنوب، ومنطقة أم اقصير

. لـواء المـزار فـي إقلـيم الشـمال أيضـا      / لواء بلعما فـي اقلـيم الشـمال، ومنطقـة ديـر يوسـف      / ط، ومنطقة بلعماإقليم الوس

وتم اختيار هذه المناطق كونـه يتواجـد فيهـا مراكـز لجمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة ومقرهـا الرئيسـي فـي العاصـمة،              

   .عمان، حيث يسهل في عملية جمع البيانات

، اللـواتي حضـرن االجتماعـات    )سنة فما فـوق  18(امرأة من ذوات األعمار ) 325(اشتملت عينة الدراسة على  :عينة الدراسة

التي تم الدعوة اليها من قبل العاملين في مراكز جمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة والتـي تـم التعـاون معهـم فـي توجيـه            

،وتوزعت العينـة  مـس المـذكورة أعـاله وفـق جـدول زمنـي محـدد       دعوة عامة للسيدات في كل منطقة ريفية من المنـاطق الخ 

) 73: (ديـر يوسـف  ، %)20.9(سـيدة او مـا نسـبته    ) 68: (الشـوبك : على المناطق الخمس المذكورة على النحو التـالي 

ســيدة او مــا ) 65: (خشــافية الشــوابكة ،%)18.8(ســيدة او مــا نســبته ) 61: (بلعمــا، %)22.5(ســيدة او مــا نســبته 

مـــا بـــين الواقعـــة فـــي الفتـــرة ، وقـــد انجـــز العمـــل %)17.8(ســـيدة او مـــا نســـبته ) 58: (أم اقصـــير، %)20.0(نســـبته 

   .23/8/2008و 15/4/2008

  منهجية الدراسة

ن المــنهج الوصــفي التحليلــي لهــذه الدراســة، إيمانــا مــنهم بــأن هــذا المــنهج هــو األنســب لطبيعــة       واتبــع البــاحث  :مــنهج الدراســة 

الدراسة، واألقدر للوصول إلى نتائج علمية دقيقة مقدرة بالنسب المئوية المعتمدة على األرقـام   المشكلة البحثية لموضوع

ذات الداللــة االحصــائية، هــذا وقــد تمــت معالجــة البيانــات التــي تــم جمعهــا ميــدانيا بواســطة الحاســوب باســتخدام الرزمــة      

والجــــداول المتقاطعــــة والتبــــاين األحــــادي   ، وتــــم اســــتخراج الجــــداول التكراريــــة والنســــب المئويــــة، )spss(االحصــــائية 

)ANOVA (والمتوسط الحسابي .  

ن، بطريقة تخدم أغراض البحـث،  ولقد تم جمع البيانات األولية من أفراد العينة باستخدام استبانة صممها الباحث: أداة الدراسة

ــة مــن حيــث ا      : وتكونــت مــن جــزأين رئيســيين    ــراد العين ــاول الجــزء األول خصــائص عامــة ألف ــة،   تن ــة االجتماعي لعمــر، الحال

  ).1(، جدول رقم )4-1(العالقة بقوة العمل وهي مرتبة رقميا من و المستوى التعليمي،

أمــا الجــزء الثــاني فتضــمن مجموعــة مــن األســئلة تتعلــق بــالوعي السياســي، واالهتمــام السياســي، والمشــاركة السياســية،         

  ). 17 -1(مرتبة رقميا من  ومصادر المعلومات السياسية لدى المرأة الريفية، وجاءت
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عاليــة ولهــا درجــة واحــدة، متوســطة درجتــان،   : وقــد درجــت االســتجابات علــى كــل جــزء مــن أجــزاء األداة الــى أبعــاد هــي    

فــي العمــود   Xوقــد طلــب مــن الطلبــة وضــع إشــارة    . وضــعيفة ثــالث درجــات، معدومــة أربــع درجــات، وال أدري خمــس درجــات    

  .م، كما تم طلب وضع نفس اإلشارة حول اإلجابة المناسبةالمناسب لكل فقرة وبما يتفق مع أيه

اعتمدت هذه األداة على الصدق المنطقي االستداللي وهو صـدق المفـردات وطريقـة صـياغتها، وقـد تـم       : صدق األداة وثباتها

بعـــرض االســـتبانة علـــى ثالثـــة مـــن ذوي   ن، وتمثـــلوالتأكـــد مـــن ذلـــك مـــن خـــالل العمـــل اإلجرائـــي الـــذي قـــام بـــه البـــاحث   

، وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي جامعــة اليرمــوكاالختصاصــات المختلفــة فــي حقــل السياســة واالجتمــاع والقيــاس والتقــويم فــي  

وتقدير درجة شمولية فقرات االستبانة ودقتها ومالءمتها لموضوع الدراسة، هـذا وقـد طلـب مـن المحكمـين بوضـع درجـة        

الخانــة المخصصــة لجلــب انتبــاه المحكــم عنــد تفحصــه    ، وفــي )10 -1(علــى يســار كــل مطلــوب مــن محتويــات االســتبانة    

بتفريــغ اســتبانات المحكمــين، وإجــراء  البــاحثوناالســتبانة، كمــا طلــب مــنهم بوضــع أيــة مالحظــات يرونهــا مناســبة، ثــم قــام   

، وتعـديل  %) 80(عملية حسابية لمحتويات كل فقرة من الفقرات، وتم أخذ الفقرات التي أجمع عليها المحكمـون بنسـبة   

  . قرات األخرى وفق مالحظات المحكمينالف

أما بالنسبة لثبات األداة فقد تم قياسها من خالل توزيع خمسـة وأربعـين اسـتبانة علـى ثـالث مجموعـات مـن أفـراد العينـة،          

، وذلــك للتأكــد مــن وضــوح العبــارات والفقــرات لبــدء تحكيمهــا، وتــم اســتخراج معامــل  )pilot study(  كعينــة اســتطالعية أوليــة

  .، واعتبرت درجة معامل االرتباط هذه مقبولة لغايات البحث%)85.0(حيث كان ) الفا(باط االرت

ولتنفيذ استطالع العينـة تعـاون البـاحثون مـع العـاملين فـي مراكـز جمعيـة تنميـة وتأهيـل المـرأة الريفيـة فـي هـذه المنـاطق،                

عـات تعريـف السـيدات بهـدف الدراسـة وطلـب مـنهن        والتي تم التعاون معهم في توجيه دعوة عامة للسـيدات، وتـم خـالل االجتما   

وبعد جمع االستبانات تم إدخـال البيانـات فـي الحاسـوب، وأجريـت العمليـات الحسـابية المناسـبة          .تعبئة االستبانة كل على انفراد

  .ولم يستثنى أي من االستبانات الراجعة كونها كانت جميعا مكتملة. عليها

الرئيســة إلــى محــورين ليســهل ضــبط الدراســة وصــوال إلــى النتــائج التــي    االســتبانة  تــم تقســيم: عــرض البيانــات اإلحصــائية 

الــوعي السياســي والمشــاركة : الخصــائص الديمغرافيــة، والمحــور الثــاني: المحــور األول: ن مــن دراســتهم وهــيويتوخاهــا البــاحث

   :السياسية، وسنتناولها على النحو التالي

  راد العينةالخصائص الديمغرافية ألف: المحور األول

  :حالة على النحو التالي) 325(البيانات الديمغرافية للعينة والمكونة من ) 1(يوضح الجدول رقم 

 39-30(تليهـا الفئـة العمريـة    %) 34.5) (عاما 29-18(شكلت أعلى نسبة ألفراد العينة في الفئة العمرية : الفئات العمرية -1

ــة العمريــة  %)29.2(بنســبة ) عامــا49-40(، ثــم الفئــة العمريــة  %)18.5( بنســبة) عامــا بنســبة ) عامــا59-50(، ثــم الفئ

  %). 4.3(بنسبة ) فوق عاما60(الفئة العمرية و، %)13.5(

، ونســـبة أفـــراد فئـــة المتزوجـــات شـــكلت  %)31.4(شـــكلت نســـبة فئـــة العزبـــاوات مـــن أفـــراد العينـــة   : الحالـــة االجتماعيـــة -2

فقط، مما يشير إلى ارتفاع نسبة اإلنـاث المتزوجـات   %) 8.6(شكلت ، وأما نسبة فئة المطلقات واألرامل فقد %)60.0(

دائـرة اإلحصـاءات العامـة،    %) (53.7(في المناطق الريفية مقارنة بنسبة اإلناث المتزوجات على مستوى المملكة والبالغة 

2005(.  

أو مـــا نســـبته  اس العينـــةثـــالث أخمـــأمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـتوى التعليمـــي، فقـــد تبـــين أن حـــوالي    :المســـتوى التعليمـــي -3

ــة مســتوى الكليــة المتوســطة والجــامعيين          %) 59.1( ــة الثانويــة العامــة فمــا دون، بينمــا بلغــت نســبة أفــراد فئ هــن مــن فئ

يشير إلى انخفاض المستوى  ، وهذا%)3.1( مما) ماجستير فما فوق(حملة الشهادات العليا  وبلغت نسبة، %)37.8(

  . المناطق الريفيةالتعليمي بشكل عام بين اإلناث في 

، بينمــا شــكلت نســبة غيــر العــامالت حــوالي      %)42.8(شــكلت نســبة العــامالت مــن أفــراد العينــة      : العالقــة بقــوة العمــل   -4 

، ونسـبة المتقاعـدات اللـواتي يعملـن     %)9.8(، وأما المتقاعدات من أفراد العينة فقـد شـكلت نسـبتهن حـوالي     %)41.5(

وتشير هذه النسب إلى رتفاع في نسـبة   ،%)1.5(القادرات على العمل شكلت  ، ونسبة غير%)4.3(بنفس الوقت شكلت 

  . غير العامالت بين صفوف المرأة الريفية
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  توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديمغرافية: 1جدول 

 النسبة المئوية التكرار المتغير
 

  

  

 العمر -1

18-29 112 34.5 
30-39 60 18.5 
40-49 95 29.2 
50-59 44 13.5 
 4.3 14 فما فوق 60

 100.0 325 المجموع
 

 الحالة االجتماعية -2
 31.4 102 عزباء

 60.0 195 متزوجة
 8.6 28 ارملةومطلقة

 100 325 المجموع

 المستوى التعليمي -3

 59.1 192 *فما دونثانوية عامة
 37.8 123 وجامعةكلية متوسطة

 3.1 10 دراسات عليا
 100.0 325 المجموع

  العالقة بقوة العمل -4

 42.8 139 أعمل
 41.5 135 عاطلة عن العمل

 9.8 32 متقاعدة

 4.3  14 متقاعدة واعمل
 1.5  5 غير قادرة على العمل

 100.0 325 المجموع
  

تكونــت مــن اعضــاء العينــة معظــم ، كــون % 0.9نســاء أميــات بــين افــراد العينــة أو مــا نســبته  3كــن هنــاك ســوى يلــم  *

  .هذه النسبة اقل من نسبة األمية على أرض الواقع وال تمثلهاو الجمعية،

  

  : الوعي السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفية األردنية: المحور الثاني

  الوعي السياسي للمرأة الريفية: أوًال

%) 56.9(مــن نصــف افــراد العينــة أو مــا نســبته   أدنــاه أن أكثــر) 2(تفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي الجــدول رقــم   

يعتقدن بأن مستوى الوعي السياسي لدى المرأة األردنية بشكل عام هو بدرجـة متوسـطة، بينمـا نسـبة اللـواتي يعتقدنـه بدرجـة        

 "ال ادري"اللـواتي أجـبن ِب   أمـا  ، و%)15.4(، ونسبة اللواتي يعتقدنه بدرجة ضعيفة شكلت %)25.2(عالية لم تشكل سوى 

  .من أفراد العينة%) 2.5(شكلت نسبتهن 

وفيمــا يتعلــق بعالقــة الــوعي السياســي بتعزيــز الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية الحــرة، فتفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي  

. فقـط يعتقـدن بعـدم وجـود عالقـة     %) 6.5(، مقابـل  %)79.1(، بـأن نسـبة اللـواتي يعتقـدن بـذلك قـد بلغـت        )3(الجدول رقـم  

فقــد بلغــت " ال أدري"، وأمــا نســبة اللــواتي أجــبن ِب %)10.8" (إلــى حــد مــا "لغــت نســبة اللــواتي يعتقــدن بوجــود عالقــة  وب

)3.7 .(%  

بأهميـــة الـــوعي السياســـي للمشـــاركة السياســـية، ولتعزيـــز مبـــدأ الريفيـــة وتشـــير هـــذه النســـب بوضـــوح إلـــى مـــدى إدراك المـــرأة 

  .الديمقراطية
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   ي لدى المرأة األردنيةمستوى الوعي السياس: 2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

   الوعي السياسي وعالقته بتعزيز مبدأ الديمقراطية: 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  مستوى اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: ثانيًا

أفـراد العينـة أو مـا     لحوالي ثالثـة أخمـاس  بأن االهتمامات السياسية ) 4(تفيد البيانات االحصائية الواردة في الجدول رقم 

ــبته  ــطة، مقابـــل   %) 61.2(نسـ ــة متوسـ ــة   %) 20.3(كانـــت بدرجـ ــة عاليـ ــية بدرجـ ــات سياسـ ــديهن اهتمامـ ــط، لـ ــا ذوات . فقـ وأمـ

 المعدومـة ذوات االهتمامـات السياسـية   و ،مـن افـراد العينـة الكليـة    %) 10.5(االهتمامات السياسية الضعيفة فقد شكلت نسبتهن 

  . من أفراد العينة%) 2.5(فقد شكلت نسبتهن " ال أدري" اللواتي أجبن ِب  أماو ،%)5.5(فقد شكلت نسبتهن 

ن فـإ ، )5(وفي البحث عن أسباب هذه االهتمامات السياسية للمرأة الريفية األردنية، وكما جاءت فـي بيانـات الجـدول رقـم     

ى بــين جميــع النســب لألســباب وهــي النســبة األعلــ، %)35.7(كأحــد األســباب قــد شــكل مــا نســبته " المشــاركة فــي االنتخابــات"

، %)23.7(قـد جـاء فـي المرتبـة الثانيـة مباشـرة ومسـجال مـا نسـبته          ، "الحصول على وظيفة"سبب األخرى، والملفت للنظرأن 

 شــكل ســببلــم ي ، وبالمقابــلوال عجــب فــي ذلــك حيــث أن نســبة البطالــة بــين النســاء الريفيــات عاليــة جــدًا كمــا أشــير إليــه ســابقا  

وهـذا  فقـط،  %) 4.6(كأحد أسباب االهتمامـات السياسـية لـدى المـرأة الريفيـة األردنيـة سـوى        " سياسي الحصول على منصب"

في الوصول الى المناصب السياسية، وقد يكون ذلك نتيجة لصعوبة الحصـول علـى مثـل هـذه      الريفيةيعكس ضعف طموح المرأة 

ية وغيرهــا مــن عوامــل آخــرى تجعلهــا تنــأى بنفســها عــن  المناصــب، أو لتــاثر المــرأة بعوامــل عديــدة اجتماعيــة وثقافيــة واقتصــاد 

  .السعي للحصول على مثل هذه المناصب

ويبـدو واضـحا أن نسـبة    ، %) 9.2(بلغـت   ةفقـد سـجل نسـب   " تشجيع مشاركة المـرأة للوصـول إلـى البرلمـان    "وأما سبب 

ليـا مـا زال ضـعيفا نسـبيًا، وقـد يكـون       النساء اللواتي يعتقدن بضرورة تشجيع ودعم المرأة للوصول إلـى المناصـب السياسـية الع   

السبب في ذلك عدم قناعة المرأة بالقـدرات السياسـية للمـرأة، وتأثرهـا بـاإلرث االجتمـاعي الـذي يعـزز مـن الهيمنـة الذكوريـة فـي             

أي  ،%)15.1" (تشـجيع أبنــاء العشـيرة ودعمهــم فـي االنتخابــات   "بينمـا فــي المقابـل ســجل سـبب    جانـب النشـاطات السياســية،   

لـيس المشـاركة السياسـية بقـدر مـا هـو       ) الموسـمية (ى أن حوالي سـبع أفـراد العينـة كـان السـبب وراء اهتمامـاتهن السياسـية       بمعن

مــا  فقــد ســجل" متابعــة األحــداث السياســية"لســبب  بالنســبةولــدعم افــراد العشــيرة فــي مواســم االنتخابــات النيابيــة أو البلديــة،  

يكــون لهــا عالقــة بتفســير المســتوى المتوســط مــن االهتمــام السياســي للمــرأة  ، وهــذه نســبة ضــئلة أيضــا وقــد %)11.7(نســبته 

  . لدى أفراد العينة%) 61.2(الريفية والذي سجل 

  %  العدد درجة الوعي السياسي لدى المرأة

  25.2  82 عالية

  56.9  185 متوسطة

  15.4  50 ضعيفة

  -  - معدومة

  2.5  8 ال أدري

  100.0  325 المجموع

  %  العدد بدأ الديمقراطيةمدى االعتقاد بأن الوعي السياسي يعزز م

  79.1  257  نعم

  6.5  21  ال 

  10.8  35 إلى حٍد ما

  3.7  12 ال أدري

  100.0  325 المجموع
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   مستوى اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

   أسباب اإلهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 5جدول 

 %  العدد أسبـاب االهتمام السياسي

 4.6  15 الحصول على منصب سياسي

 23.7  77 الحصول على وظيفة

 35.7  116 المشاركة في االنتخابات

 9.2  30 تشجيع مشاركة المرأة للوصول إلى البرلمان

 15.1  49 تشجيع أبناء عشيرتي ودعمهم في االنتخابات

 11.7  38 متابعة األحداث السياسية

 100.0  325 المجموع

  

  المشاركة السياسية للمرأة الريفية: ثالثًا

 تتـوفر لـديهن الرغبـة فـي ممارسـة حقهـن      %) 34.5(أن مـا نسـبته   ) 6(تفيد البيانات اإلحصائية الواردة في الجـدول رقـم   

وأمـا اللـواتي تتـوفر لـديهن رغبـة      . تتـوفر لـديهن رغبـة بدرجـة متوسـطة     %) 42.2(في االنتخاب والترشيح بدرجة عالية، مقابل 

مــن أفــراد العينــة، واللــواتي ال تتــوفر لــديهن الرغبــة علــى اإلطــالق فشــكلت نســبتهن  %) 21.8(بدرجــة ضــعيفة فشــكلت نســبتهن 

ات بوضـوح إلـى أن غالبيـة أفـراد العينـة يـرغبن بالمشـاركة فـي االنتخابـات العامـة،           وتشـير هـذه البيانـ   . من أفراد العينـة %) 1.5(

  .ًانتخابًا وترشيحًا

أن نسـبة اللـواتي   ) 7(وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية ألفراد العينة، فتفيد البيانات اإلحصائية الواردة في الجــدول رقـم   

لـم يشـاركن، ومعظمهـن    %) 22.2(، مقابـل  %)77.8(ن أفـراد العينـة كانـت    مـ ) النيابيـة والبلديـة  (شاركن في االنتخابات العامة 

  . لعدم بلوغهن سن االنتخاب آنذاك

%) 99.1(فقـط، مقابـل   %) 0.9( قد كانت نسبتهن متدنية جدا ولـم تبلـغ سـوى   وأما عدد المنتسبات ألحزاب سياسية ف

ال فيما يتعلق بالعضـوية الحزبيـة علـى مسـتوى المجتمـع      وهذه النسبة متقاربة جدًا مع واقع الح. غير منتسبات ألحزاب سياسية

مـن أفـراد العينـة، مقابـل     %) 22.5(ت، فبلغـ )جمعيـات خيريـة  (المنتسبات لمؤسسـات المجتمـع المـدني     نسبةوأما . األردني ككل

   .اتغير منتسب%) 77.5(

جـاءت منسـجمة مـع مسـتوى     ) 7(رقـم  ويبدو أن مستوى مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة التي يبينها الجدول 

حمـاس الشـريحة   ، وقـد يعـود السـبب فـي ذلـك إلـى       )6(توفر الرغبة لديها بممارسة حقهـا االنتخـابي والتـي يبينهـا الجـدول رقـم       

فـي  المـرأة   مشـاركة  قـرار  هيمنـة الرجـل احيانـا علـى    و تـأثير الـوالء العشـائري والقبلـي    و الشابة للمشاركة فـي العمليـة االنتخابيـة،   

يالحــظ انخفــاض نســبة مشــاركة المــرأة الريفيــة فــي قنــوات المشــاركة السياســية األخــرى كانتســابها إلــى       نتخابــات، وبالمقارنــةاال

جمعيــات مدنيــة وأحــزاب سياســية، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى عوامــل ذاتيــة واقتصــادية متعلقــة بــالمرأة ذاتهــا إضــافة إلــى      

  .خضوع قرارها لهيمنة الرجل

  % العدد درجة االهتمام السياسي

  20.3 66 عالية

  61.2 199 متوسطة

  10.5 34 ضعيفة

  5.5 18 معدومة

  2.5 8 ال أدري

 100.0 325 المجموع
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ــواردة فــي الجــدول رقــم        وفيمــا يتعلــق بأ  ، بــأن )8(ســباب المشــاركة فــي االنتخابــات العامــة، فتفيــد البيانــات االحصــائية ال

كان أهم األسباب وراء مشاركة افراد العينة في االنتخابات العامة، حيث شكلت نسـبة اللـواتي يـرين     "الوعي السياسياالدراك و"

كان السبب فـي   "الواجب الوطني" ، تليها نسبة اللواتي يرين بأن %)40.3(السبب وراء مشاركتهن في االنتخابات حوالي  فيه

حـق طبيعـي   " أمـا نسـبة اللـواتي شـاركن باالنتخابـات العامـة لقنـاعتهن بأنـه         %). 32.0(مشاركتهن فـي االنتخابـات وقـد شـكلت     

 ،كمـا %)17.0(بلغـت  " مسـاندة العشـيرة واألقـارب   "نسـبة اللـواتي شـاركن فـي االنتخابـات بـدافع       و %).7.9(فقـد بلغـت    "لهن

أمــا %). 2.8( "ألســباب أخــرى" و "لمشــاركة اآلخــرين"  شــاركن فــي االنتخابــات العامــة مــن أفــراد العينــةبلغــت نســبة اللــواتي 

  . من إجمالي أفراد العينة %)22.2(نسبته سيدة أو ما ) 72(كان عددهن اللواتي لم يشاركن في االنتخابات فقد 

، فتفيــد البيانــات االحصــائية الــواردة فــي   والبلديــة فــي االنتخابــات العامــة  الســيدات مشــاركةعــدم أســباب وأمــا بخصــوص  

عـدم أهميـة    "، يليـه سـبب   %)26.4(وسجل مانسـبته  " ضعف الوعي السياسي"أهم هذه األسباب كان ، بأن )9(الجدول رقم 

أثنـاء تلـك   " لعينـة السـن القانونيـة   عـدم بلـوغ بعـض أفـراد ا    "، وأمـا سـبب   %)20.8(وبلغـت نسـبته    "االهتمام بهـا  و االنتخابات

 "، بينمـا بلغـت نسـبة سـبب     %)20.8" (عـدم الثقـة باالنتخابـات    "، وبلغت نسبة سبب %)19.5(االنتخابات فقد بلغت نسبتة 

لــم تشــكل ســوى مــا نســبته   " ممانعــة الــزوج واألهــل   "، ومــن الالفــت للنظــر أن ســبب   %)9.7" (االنشــغال بــاألمور العائليــة  

  . فقط%) 2.8(

  توفر الرغبة في ممارسة حق االنتخاب والترشيح لدى المرأة الريفية: 6جدول 

  %  العدد درجة توفر الرغبة في ممارسة الحق في االنتخاب والترشيح

  34.5  112  عالية

  42.2  137  متوسطة

  21.8  71  ضعيفة 

  1.5  5  معدومة

  -   -   ال أدري

  100.0  325  المجموع

  

  فراد العينةالمشاركة السياسية أل :7جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %  التكرار المشاركة السياسية

 االنتخابات النيابية والبلدية

  77.8  253 مشارك

  22.2  72 غير مشارك

  100.0  325 المجموع

  العضوية الحزبية

  0.9  3 منتسب

 99.1 322 غير منتسب

 100.0 325 المجموع

  العضوية في مؤسسات المجتمع المدني

 

  22.5  73 منتسب

 77.5 252 غير منتسب

  100.0  325 المجموع
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  اسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة: 8جدول 

  

  %  العدد اسباب مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة

 40.3  102 الوعي السياسي

 32.0  81 الواجب الوطني

 17.0  43 مساندة األقارب والعشيرة

 7.9  20 يعي في االنتخابلممارسة حقي الطب

 2.8  7 سباب اخرىوأللمشاركة اآلخرين

 100.0  253 *المجموع

  

  %)77.8أو ما نسبته  325من  253عدد اللواتي شاركن في االنتخابات *( 

  

  اسباب عدم مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات العامة :9جدول 

  

اسـباب عــدم مشــاركة المــرأة الريفيــة فــي االنتخابــات

  العامة

 %  العدد

  20.8  15 عدم الثقة باالنتخابات

  26.4  19 ضعف الوعي السياسي

  20.8  15 االهتمام بهاوعدم أهمية االنتخابات

  2.8  2 ممانعة الزوج واألهل

  9.7  7 االنشغال باألمور العائلية

عدم بلوغ بعض أفراد العينة السن(أسباب اخرى

  )القانونية

14  19.5  

  100.0  72 المجموع*

  

  %)22.2أو ما نسبته  325من  72عدد اللواتي لم يشاركن (* 

  

  مصادر حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسية: رابعًا

مــن أفــراد العينــة يحصــلن علــى   %) 84.2(أن الغالبيــة الســاحقة وبنســبة  ) 10(تفيــد البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم    

فقـط مـن أفـراد العينـة     %) 6.2(، وأن "التلفزيـون واالذاعـة  "اإلعالم المرئية والمسـموعة  المعلومات السياسية من خالل وسائل 

أمــا نســبة اللــواتي يحصــلن علــى معلومــاتهن     . فــي الحصــول علــى المعلومــات السياســية    "الصــحف والمجــالت " يعتمــدن علــى  

للـواتي يحصـلن علـى معلومـاتهن     مـن أفـراد العينـة، وكـذلك نسـبة ا     %) 3.4(فلـم تشـكل سـوى     "اإلنترنـت "السياسية مـن خـالل   

وكانـت نسـبة أفـراد العينـة اللـواتي يحصـلن علـى المعلومـات         . فقـط %) 2.8(حيـث بلغـت    "الزوج وأفراد األسـرة "السياسية من 

وتعبـر هـذه النتـائج عـن ضـعف اإلطـالع علـى المعلومـات         . فقـط %) 3.4(قـد شـكلت    "الـزمالء فـي العمـل   "السياسية مـن خـالل   

واعتماد الغالبية من أفراد العينة على المعلومات المرئية والمسموعة ألن ذلـك أسـهل بكثيـر مـن البحـث عـن       السياسية المقروءة، 

المعلومات المقروءة، ويجدر اإلشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اإلناث فقـط بـل تشـمل الـذكور، كمـا أنهـا ليسـت        

وقـد تكـون المشـكلة فـي اإلعتمـاد الكبيـر علـى         ،فهـي ظـاهرة عالميـة    مقصورة على المجتمع األردني بل تشمل بقيـة المجتمعـات،  

  .وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة، هو سهولة التأثيرعلى المتلقي ووقوعه ضحية لتأثير مثل هذه الوسائل
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   مصادر حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسية :10جدول 

  % العدد مصادر المعلومات

  6.2 20 الصحف والمجالت

  84.2 274 التلفزيون واالذاعة

  3.4 11 اإلنترنت

  2.8 9 الزوج وأفراد العائلة

  3.4 11 الزمالء في العمل

  -  - الحمالت االنتخابية

  100.0 325 المجموع

  

  العالقة بين الوعي السياسي وبين مصادر المعرفة لدى المرأة الريفية: خامسًا

بوجـود عالقـة بـين الـوعي السياسـي للمـرأة الريفيـة وبـين مصـادر حصـولها           ) 11(ل رقـم  تفيد البيانات الـواردة فـي الجـدو   

كانت لصالح الصحف واالنترنت ومن ثم وسائل االعالم المرئية والمسموعة يليها الزوج والعائلـة والـزمالء فـي    و على المعلومات

رأة األردنيـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي       من اللواتي يطالعن الصحف بتمتع المـ %) 40.0(فقد اعتقدن ما نسبته . العمل

ممن يتابعن وسائل اإلعـالم المرئيـة والمسـموعة،    %) 24.1(ممن يستخدمن االنترنت كمصدر للمعلومات، و%) 36.4(مقابل 

   .فقط ممن يحصلن على معلوماتهن من أفراد العائلة والزمالء في العمل%) 20.0(و

مــن %) 50.0(ألردنيــة بدرجــة متوســطة مــن الــوعي السياســي فقــد شــكلت نســبتهن   وأمــا اللــواتي اعتقــدن بتمتــع المــرأة ا 

ممــن يتــابعن وســائل %) 57.3(ممــن يســتخدمن االنترنــت كمصــدر للمعلومــات، و %) 54.5(اللــواتي يطــالعن الصــحف مقابــل  

     .ملممن يحصلن على معلوماتهن من أفراد العائلة والزمالء في الع%) 60.0(اإلعالم المرئية والمسموعة، و

فقــط ممــن  %) 10.0(بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة ضــعيفة مــن الــوعي السياســي تشــكل      وكانــت نســبة اللــواتي يعتقــدن  

ــل    ــابعن وســائل اإلعــالم    %) 15.7(ممــن يســتخدمن االنترنــت كمصــدر للمعلومــات، و   %) 9.1(يطــالعن الصــحف مقاب ممــن يت

    .ن أفراد العائلة والزمالء في العملممن يحصلن على معلوماتهن م%) 20.0(المرئية والمسموعة، و

رئيـة والمسـموعة قـد ال يقضـين وقتـا كافيـا لمتابعـة البـرامج التثقيفيـة          ويبدو أن النساء اللواتي يتابعن وسـائل اإلعـالم الم  

والوثائقية واالخبارية بقدر متابعتهن للبرامج الترفيهية، بينما اللواتي يطالعن الصحف بما تحتويه من معلومـات اخباريـة وثقافيـة    

، وكــذلك األمــر بالنســبة للنســاء اللــواتي وسياســية واقتصــادية ورياضــية فقــد يكــن اكثــر جديــة فــي الحصــول علــى الثقافــة الجــادة 

يستخدمن األنترنت للحصول على المعلومات وهو الغني بأشكال المعرفة المتنوعة والتـي قـد تلعـب دورا هامـا فـى رفـع مسـتوى        

  . الوعي السياسي لدى الحاصلين عليها

  اتالعالقة بين الوعي السياسي للمرأة الريفية ومصادر حصولها على المعلوم: 11جدول 

 مصادر حصولها على المعلومات

درجة الوعي السياسي 

 المجموع للمرأة
الزمالء في 

 الصحف اإلنترنت التلفاز الراديو الزوج والعائلة العمل

% العدد % العدد % العدد % % العدد % العدد  العدد

25.2 82 20.0 2 20.0 2 36.4 4 24.1 66 40.0 8  كبيرة

56.9 185 60.0 6 60.0 6 54.5 6 57.3 157 50.0 10  كمتوسطة

15.4 50 20.0 2 20.0 2 9.1 1 15.7 43 10.0 2  ضعيفة

2.5 8 - -  - - - - 2.9 8 - -  ال أعرف

100 325 100 10 100 10 100 11 100 274 100 20  المجموع
  

 أن )12(مـن الجـدول رقـم     تبـين ي هبين النساء اللـواتي يسـتخدمن االنترنـت مـع اولئـك اللـواتي ال يسـتخدمن       وبعقد مقارنة 

فقط مـن  %) 24.0(ممن يستخدمن األنترنت يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي مقابل %) 32.0(
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ممــن يســتخدمن األنترنــت يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة متوســطة مــن الــوعي      %) 56.0(اللــواتي ال يســتخدمنه، وأن  

بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة   مــن اللــواتي ال يســتخدمنه، هــذا بينمــا كانــت نســبة اللــواتي يعتقــدن   %)57.1(السياســي مقابــل 

. مــن اللــواتي ال يســتخدمنه%) 16.0(فقــط ممــن يســتخدمن االنترنــت مقابــل  %) 12.0(ضــعيفة مــن الــوعي السياســي تشــكل  

  .هأعال) 11(دول رقم جؤكد ما جاء من نتائج في اله النتائج جاءت ايضًا لتوهذ
  

  العالقة بين الوعي السياسي للمرأة الريفية واستخدامها لالنترنت : 12جدول 

 استخدامهن لالنترنت

 يستخدمن ال يستخدمن المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

% العدد % العدد %  العدد

25.2 82 24.0 66 32.0 16  كبيرة

56.9 185 57.1 157 56.0 28  كمتوسطة

15.4 50 16.0 44 12.0 6  ضعيفة

2.5 8 2.9 8 - -  ال أعرف

100 325 100 275 100 50  المجموع
  

  العالقة بين الوعي السياسي والمشاركة السياسية لدى المرأة الريفية: سادسًا

وبخصوص العالقة بين الوعي السياسـي ومشـاركة المـرأة الريفيـة فـي االنتخابـات، تفيـد البيانـات الـواردة فـي الجـدول رقـم             

من النساء اللواتي شـاركن فـي االنتخابـات يعتقـدن     %) 27.3(بوجود عالقة ايجابية بينهما، حيث تبين هذه البيانات بأن ) 13(

مــن اللــواتي لــم يشــاركن فــي االنتخابــات ويعتقــدن  %) 18.1(بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عاليــة مــن الــوعي السياســي مقابــل   

بـات ايضـًا يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي            ممن شـاركن فـي االنتخا  %) 57.1(وأن . بذلك

من اللواتي لم يشاركن فـي االنتخابـات ويعتقـدن بـذلك، وأمـا اللـواتي شـاركن فـي االنتخابـات ويعتقـدن بتمتـع             %)55.6(مقابل 

ممـن لـم يشـاركن ويعتقـدن     %) 19.4(مقابـل  %) 14.2(المرأة األردنية بدرجة ضعيفة من الوعي السياسي فقد بلغت نسبتهن 

مــن %) 6.9(مقابــل %) 1.2(مــن بــين المشــاركات فــي االنتخابــات فقــد بلغــت  " بــال أدري" وأمــا نســبة اللــواتي أجــبن . بــذلك

، وهذه النسب من االجابات تدل بوضوح على أن النساء اللـواتي اعتقـدن   "بال أدري"اللواتي لم يشاركن في االنتخابات وأجبن 

األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كن أكثر مشاركة سياسية من غيرهن، وهـذا يفيـد بوجـود عالقـة ايجابيـة       بتمتع المرأة

المشــاركة السياســية لــدى المــرأة الريفيــة، فكلمــا زاد الــوعي السياســي كلمــا زادت المشــاركة السياســية      و بــين الــوعي السياســي 

     .لألفراد

  لدى المرأة الريفية والمشاركة في االنتخابات العالقة بين الوعي السياسي: 13جدول 

 المشاركة في االنتخابات

 تشارك ال تشارك المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 69 27.3 13 18.1 82 25.2

 متوسطة 145 57.3 40 55.6 185 56.9

 ضعيفة 36 14.2 14 19.4 50 15.4

 ال أعرف 3 1.2 5 6.9 8 2.5

 المجموع 253 100 72 100 325 100
  

وبالنســبة للعالقــة بــين الــوعي السياســي والعضــوية فــي االحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني، تفيــد البيانــات         

 مـن النسـاء المنتسـبات   %) 38.2(بوجـود عالقـة ايجابيـة بينهمـا، حيـث تبـين هـذه البيانـات بـأن          ) 14(الواردة في الجـدول رقـم   

يعتقـــدن بتمتـــع المـــرأة األردنيـــة بدرجـــة عاليـــة مـــن الـــوعي السياســـي مقابـــل   لالحـــزاب السياســـية ومؤسســـات المجتمـــع المـــدني

مــن المنتســبات ايضــًا يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة     %) 51.3(وأن . مــن غيــر المنتســبات يعتقــدن بــذلك  %) 21.3(

منتســبات يعتقـــدن بـــذلك، وأمـــا المنتســـبات لالحـــزاب السياســـية  مـــن غيـــر ال%) 58.6(متوســطة مـــن الـــوعي السياســـي مقابـــل  
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مـن  %) 17.3(فقـط مقابـل   %) 9.2(يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة ضـعيفة فتبلـغ نسـبتهن    و ومؤسسات المجتمع المدني

مــن "  أدريبــال"غيــر المنتســبات يعتقــدن بضــعف الــوعي السياســي لــدى المــرأة األردنيــة، هــذا بينمــا كانــت نســبة اللــواتي أجــبن 

وهذه النسب من االجابات ايضًا تدل كـذلك علـى أن النسـاء اللـواتي     . من غير المنتسبات%) 2.8(مقابل %) 1.3(المنتسبات 

اعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كن أكثر انتسابًا لالحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المـدني  

جــود عالقــة ايجابيــة بــين الــوعي السياســي والعضــوية فــي األحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع     مــن غيــرهن، وهــذا يفيــد بو 

، بمعنــى أنــه كلمــا زاد المشــاركة السياســية لــدى المــرأة الريفيــة و المــدني، وبالتــالي وجــود عالقــة ايجابيــة بــين الــوعي السياســي  

     .كلما زادت المشاركة السياسية لألفراد، والعكس صحيحالوعي السياسي 

  العالقة بين الوعي السياسي لدى المرأة الريفية والعضوية في األحزاب: 14جدول 

  ومؤسسات المجتمع المدني 

 العالقة في األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني

 منتسبات غير منتسبات المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 29 38.2 53 21.3 82 25.2

 متوسطة 39 51.3 146 58.6 185 56.9

 ضعيفة 7 9.2 43 17.3 50 15.4

 ال أعرف 1 1.3 7 2.8 8 2.5

 المجموع 76 100 249 100 325 100

وأما العالقة بين الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي لدى المرأة الريفية األردنيـة وكمـا تؤكـدها البيانـات الـواردة      

ممــن مســتوى اهتمــامهن %) 36.4(لالحــق فهــي عالقــة ايجابيــة ايضــًا، حيــث تفيــد هــذه البيانــات بــأن  ا) 15(فــي الجــدول رقــم 

ممــن مســتوى اهتمــامهن  %) 24.6(السياســي عــال يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عاليــة مــن الــوعي السياســي مقابــل       

ولئك اللـواتي لـيس لـديهن اهتمامـات     من ا%) 11.5(و ممن مستوى اهتمامهن السياسي ضعيف%) 17.6(السياسي متوسط و

  ". بال أدري"سياسية واللواتي أجبن 

فقط ممن مسـتوى اهتمـامهن السياسـي عـال بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي            %) 7.6(وتعتقد ما نسبته 

سـي ضـعيف   ممـن مسـتوى اهتمـامهن السيا   %) 20.6(ممن مستوى اهتمـامهن السياسـي متوسـط و   %) 16.1(السياسي مقابل 

  ". بال أدري"من اولئك اللواتي ليس لديهن اهتمامات سياسية واللواتي أجبن %) 23.1(و

ممـن  %) 56.1(واما النساء اللواتي يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي فبلغـت نسـبتهن       

ممـن مسـتوى اهتمـامهن    %) 52.9(و توسـط ممن مستوى اهتمامهن السياسـي م %) 57.8(مستوى اهتمامهن السياسي عال و

ويتضح ممـا سـبق   ". بال أدري"من اولئك اللواتي ليس لديهن اهتمامات سياسية واللواتي أجبن %) 57.7(السياسي ضعيف و

أن نسبة النساء اللواتي يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانـت أعلـى لـدى اولئـك اللـواتي يتمـتعن       

ستوى عال من االهتمام السياسي، بينما كانت نسبة النساء اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي          بم

السياسي كانت أعلى لدى اولئك اللواتي يتمتعن بمستوى ضـعيف مـن االهتمـام السياسـي، وهـذا يـدلل علـى وجـود العالقـة بـين           

    .لدى المرأة الريفية األردنية الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي

  العالقة بين الوعي السياسي ومستوى االهتمام السياسي لدى المرأة الريفية: 15جدول 

 مصادر حصولها على المعلومات

 كبيرة متوسطة ضعيفة ال أعرف المجموع درجة الوعي السياسي للمرأة

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 24 36.4 49 24.6 6 17.6 3 11.5 82 25.2

 كمتوسطة 37 56.1 115 57.8 18 52.9 15 57.7 185 56.9

 ضعيفة 5 7.6 32 16.1 7 20.6 6 23.1 50 15.4

 ال أعرف - - 3 1.5 3 8.8 2 7.7 8 2.5

 المجموع 66 100 199 100 34 100 26 100 325 100
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د عالقــة بــين الــوعي السياســي والحــراك السياســي للمــرأة الريفيــة    بوجــو) 16(وتفيــد البيانــات الــواردة فــي الجــدول رقــم   

مــن %) 30.9(األردنيــة مــن خــالل التواصــل مــع النــواب ومــراجعتهم بخصــوص قضــايا عامــة أو خاصــة، حيــث يبــين الجــدول أن  

ليــة مــن الــوعي النســاء اللــواتي تواصــلن مــع النــواب وراجعــنهم ألســباب عامــة أو خاصــة يعتقــدن بتمتــع المــرأة األردنيــة بدرجــة عا 

فقط مـن  %) 10.6(فقط من اللواتي لم يتواصلن مع النواب ويعتقدن بذلك، بينما تعتقد ما نسبته %) 22.9(السياسي مقابل 

مـن اللـواتي لـم    %) 17.3(النساء اللواتي تواصلن مع النواب بتمتع المرأة األردنيـة بدرجـة ضـعيفة مـن الـوعي السياسـي مقابـل        

    .ن بذلكيتواصلن مع النواب ويعتقد

مـن  %) 58.5(واما النساء اللواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة متوسـطة مـن الـوعي السياسـي فبلغـت نسـبتهن            

   .من اللواتي لم يتواصلن معهم%) 56.3(و النساء اللواتي تواصلن مع النواب

يـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي كـن        وتدلل هذه النسب على أن النساء الريفيات اللواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردن   

    .أكثر حراكا سياسيًا من غيرهن ممن يعتقدن بتمتع المرأة األردنية بدرجة متوسطة أوضعيفة من الوعي السياسي

المشــاركة السياســية لــدى المــرأة   و إن جميــع النتــائج الســابقة تبــين وجــود عالقــة ايجابيــة واضــحة بــين الــوعي السياســي      

 ذلـك فـي مجـال مشـاركتها فـي االنتخابـات، وعضـويتها فـي األحـزاب السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المـدني،              الريفية، سواء كـان 

  .حراكها السياسي، أو من حيث مستوى اهتماماتها السياسيةو

  العالقة بين الوعي السياسي والحراك السياسي للمرأة الريفية األردنية: 16جدول 

 مدى التواصل مع النواب

 تتواصل ال تتواصل المجموع اسي للمرأةدرجة الوعي السي

 العدد % العدد % العدد %

 كبيرة 29 30.9 53 22.9 82 25.2

 متوسطة 55 58.5 130 56.3 185 56.9

 ضعيفة 10 10.6 40 17.3 50 15.4

 ال أعرف 0 0.0 8 3.5 8 2.5

 المجموع 94 100 231 100 325 100

  المتغيرات التابعة في الدراسةرافية والعالقة بين المتغيرات الديمغ: سابعًا

   :متغير العمر -

  : ، بما يلي)17(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(تفيد البيانات االحصائية للتباين األحادي 

الــوعي السياســي و االدراك بــين متغيــر العمــر ومســتوى ) 0.000(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة    -1

وبمتوسـط  ) 49-40(، تليهـا فئـة العمـر    )1.68(وبمتوسـط حسـابي   ) 39-30(كان لصالح فئـة العمـر    للمرأة الريفية، حيث

وبمتوسـط  ) عامـا فمـا فـوق   60( ومن ثم الفئة العمرية ،)1.84(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر ،)1.71(حسابي 

نســبة اللــواتي يعتقــدن بتمتــع  ، أي بمعنــى أن )2.30(وبمتوســط حســابي ) 29-18(وأخيــرا فئــة العمــر   ،)1.91(حســابي 

، وأقلهـا كانـت بـين افـراد     )39-30(المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بـين افـراد الفئـة العمريـة     

    ).29-18(الفئة العمرية 

ــة       -2 ــد مســتوى الدالل ــة إحصــائية عن ــة ذات دالل ــر العمــر  ) 0.003(وجــود عالق ــين متغي ــي ممارســة   و ب ــة ف ــوفر الرغب الحــق  ت

ــة العمــر      ــة العمــر   )1.63(وبمتوســط حســابي  ) 39-30(االنتخــابي، حيــث كــان لصــالح فئ ــا فئ وبمتوســط ) 49-40(، تليه

وبمتوسـط  ) عامـا فمـا فـوق   60( ومـن ثـم الفئـة العمريـة     ،)2.00(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر،)1.80(حسابي 

، أي بمعنــى أن نســبة اللــواتي يعتقــدن بتمتــع   )2.08(وبمتوســط حســابي ) 29-18(وأخيــرا فئــة العمــر   ،)2.00(حســابي 

، وأقلهـا كانـت بـين افـراد     )39-30(المرأة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بـين افـراد الفئـة العمريـة     

   ).29-18(الفئة العمرية 
حيـث  . مشـاركة فـي االنتخابـات العامـة    بين متغير العمـر وال ) 0.002(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -3

وفئة  ،)1.17(وبمتوسط حسابي ) 49-40(، تليها فئـة العمر )1.10(وبمتوسط حسابي ) 39-30(كان لصالح فئة العمر 

ــة   ،)1.18(وبمتوســط حســابي  ) 59-50(العمــر ــة العمري ، )1.28(وبمتوســط حســابي  ) عامــا فمــا فــوق  60( ومــن ثــم الفئ
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، أي بمعنى أن نسبة المشاركة في االنتخابات العامـة كانـت األعلـى    )1.34(وبمتوسط حسابي ) 29-18(وأخيرا فئـة العمر 

والسـبب فـي ذلـك أن العديـد مـن أفـراد        )29-18(، وأقلها كانت بين افراد الفئة العمريـة  )39-30(بين افراد الفئة العمرية 

  .بات التي جرت سابقًاهذه الفئة العمرية لم يبلغن سن االنتخاب القانوني في مواعيد االنتخا
لـدى المـرأة    مستوى االهتمام السياسيو بين متغير العمر) 0.004(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

وبمتوسـط حســابي   ) 49-40(، تليها فئة العمـر  )1.90(وبمتوسط حسابي ) 39-30(حيث كان لصالح فئة العمر . الريفية

وبمتوسـط حسـابي   ) عامـا فمـا فـوق   60( ومن ثم الفئة العمرية ،)1.97(وبمتوسط حسابي ) 59-50(وفئة العمر ،)1.95(

مسـتوى االهتمـام السياسـي كـان األعلـى      ، أي بمعنـى أن  )2.33(وبمتوسط حسابي ) 29-18(، وأخيرا فئـة العمر )2.07(

  .)29-18(واألقل لدى الفئة العمرية ) 39-30(لدى الفئة العمرية 
العضــوية فــي األحــزاب ومؤسســات  و بــين متغيــر العمــر ) 0.000(ة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  وجــود عالقــة ذات داللــ  -5

-50(، تليهـا فئـة العمـر    )2.28(وبمتوسـط حسـابي   ) عامـا فمـا فـوق    60(حيث كان لصـالح فئـة العمـر    . المجتمع ا لمدني

 )39-30( لفئــة العمريــة ومــن ثــم ا  ،)2.76(وبمتوســط حســابي  ) 49-40(وفئــة العمــر  ،)2.56(وبمتوســط حســـابي  ) 59

العضوية في االحـزاب  ، أي بمعنى أن )2.86(وبمتوسط حسابي ) 29-18(، وأخيرا فئـة العمر )2.77(وبمتوسط حسابي 

السياســية ومؤسســات المجتمــع المــدني تتناســب طرديــا مــع العمــر، فكلمــا زاد العمــر تــزداد فرصــة الفــرد فــي االنتســاب الــى 

وقـد يكـون السـبب فـي ذلـك أن النسـاء األكبـر سـنا يكـن أقـل مسـؤوليات             .مـع المـدني  مؤسسـات المجت و السياسـية  األحزاب

 .ومتقاعدات وقد يخففن من وقت فراغهن من خالل العمل التطوعي او بالعمل العام
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  لعالقة متغير العمر مع المتغيرات التابعة )ANOVA(نتائج التباين األحادي  :17جدول 

  ) 0.05(ىذات الداللة االحصائية عند مستو 

  

  متغير الحالة االجتماعية -

  : ، بما يلي)18(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(ي تفيد البيانات االحصائية للتباين األحاد

الــوعي و االدراك ومســتوى الحالــة االجتماعيــةبــين متغير) 0.002(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة   -1

 وبمتوسـط  )المتزوجـات (، تليهـا فئـة   )1.67(وبمتوسط حسـابي   )المطلقات(السياسي للمرأة الريفية، حيث كان لصالح فئة 

، أي بمعنـى أن نسـبة اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة       )2.18(وبمتوسـط حسـابي   ) العزبـاوات (، وأخيـرا فئـة   )1.90(حسابي 

، )العزبـاوات (، وأقلها كانت بين افراد فئـة  )المطلقات(فئة األردنية بدرجة عالية من الوعي السياسي كانت األعلى بين افراد 

والتــي أفــادت النتــائج أعــاله بــأن  ) 29-18(مــن العزبــاوات مــن الفئــة العمريــة  وقــد يفســر ذلــك علــى أســاس أن نســبة كبيــرة   

ــات األخــرى وكــذلك األمــر بالنســبة                ــة هــو األقــل بــين بــاقي الفئ ــراد هــذه الفئــة العمري مســتوى االهتمــام السياســي لــدى أف

  الفئات العمرية  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  

18 - 29  2.30 0.89  8.71 0.000  

30 - 39  1.68 0.65  

40 - 49  1.71 0.61  

50 -59  1.84 0.64  

  0.80 1.91  فما فوق 60

  0.79 1.97 مجموعال

  توفر الرغبة في ممارسة الحق االنتخابي

18 - 29  2.08 0.66  4.12 0.003  

30 - 39  1.63 0.73  

40 - 49  1.80 0.81  

50 -59  2.00 0.89  

  0.96 2.00  فما فوق 60

  0.78 1.90 المجموع

  المشاركة في االنتخابات العامة

18 - 29  1.34 0.47  4.26 0.002  

30 - 39  1.10 0.30  

40 - 49  1.17 0.38  

50 -59  1.18 0.39  

  0.46 1.28  فما فوق 60

  0.41 1.22 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

18 - 29  2.33 0.91  3.93 0.004  

30 - 39  1.90 0.70  

40 - 49  1.95 0.87  

50 -59  1.97 0.74  

  0.99 2.07  فما فوق 60

  0.86  2.08 المجموع

مؤسسات المجتمع و األحزابالعضوية في 

  لمدنيا

18 - 29  2.86 0.34  8.11 0.000  

30 - 39  2.77 0.43  

40 - 49  2.76 0.49  

50 -59  2.56 0.50  

  0.47 2.28  فما فوق 60

  0.45 2.75 المجموع
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األردنيـة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن      لمشاركتها في االنتخابات، إضافة الى أن نسبة أفراد هذه الفئة اللواتي يعتقدن بـأن المـرأة   

  . الوعي السياسي كانت األقل نسبة بين باقي الفئات العمرية األخرى

تــوفر الرغبــة فــي ممارســة و الحالــة االجتماعيــةبــين متغير) 0.029(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -2

 )العزبـاوات (، تليهـا فئـة   )1.81(وبمتوسط حسابي  )زوجاتالمت(حيث كان لصالح فئة  لدى المرأة الريفية، الحق االنتخابي

تتـوفر لـديهن   ، أي بمعنى أن نسبة اللواتي )2.07(وبمتوسط حسابي  )المطلقات(، وأخيرا فئة )2.04(وبمتوسط حسابي 

ل رغبـة  ، فالمطلقـات أقـ  )المطلقـات (واألقل لـدى فئـة  ) المتزوجات(كانت األعلى لدى فئة  في ممارسة الحق االنتخابي الرغبة

في المشاركة في عملية االنتخابات العامة، وقـد يكـون السـبب انشـغالهن بمسـؤوليات البيـت واألوالد والقيـام بأعمـال أخـرى          

وأمـا بالنسـبة لفئـة العزبـاوات، فـإن      . تتعلق بمسؤوليات األسرة التي غالبا مـا تقـع علـى كاهـل الزوجـة المطلقـة تجـاه أسـرتها        

بات العامة التي تزيد بقليل عن الرغبة لـدى فئـة المطلقـات، قـد يعـود ذ الـى أن الكثيـر مـن         رغبتهن في المشاركة في االنتخا

وكثير منهن لم يخضن تجربة االقتراع والتصويت لصغر عمرهن ولذلك قـد  ) 29-18(أفراد هذه الفئة هن من الفئة العمرية 

   .تكون هذه الرغبة بدافع الفضول أو الحماس لخوض هذه التجربة
 مسـتوى االهتمـام السياسـي   و الحالة االجتماعيـة بين متغير ) 0.001(قة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة وجود عال -3

وبمتوســط ) المطلقــات(، تليهــا فئــة )1.95(وبمتوســط حســابي  )المتزوجــات(حيــث كــان لصــالح فئــة  لــدى المــرأة الريفيــة،  

لــدى  ، أي بمعنــى أن مســتوى االهتمــام السياســي )2.32(وبمتوســط حســابي  )العزبــاوات(، وأخيــرا فئـــة )2.18(حســـابي 

 . المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة المتزوجات واألدنى لدى فئة العزباوات
 

  مع المتغيرات التابعة الحالة االجتماعيةلعالقة متغير  )ANOVA(نتائج التباين األحادي : 18جدول 

  ) 0.05(ذات الداللة االحصائية عند مستوى 

  

  متغير مستوى التعليم -

  : ، بما يلي)19(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(األحادي  تفيد البيانات االحصائية للتباين

بــين متغيــر مسـتوى التعلــيم ومســتوى الــوعي السياســي  ) 0.032(وجـود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنـد مســتوى الداللــة    -1

 الجامعيــات وكليــات  (تليهــا فئــة   ، )1.80(وبمتوســط حســابي   )الدراســات العليــا  ( للمــرأة الريفيــة، حيــث كــان لصــالح فئــة     

، أي أن )2.01(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.92(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

 )الدراسـات العليـا  (كانـت األعلـى لـدى فئـة      نسبة اللـواتي يعتقـدن بتمتـع المـرأة األردنيـة بدرجـة عاليـة مـن الـوعي السياسـي          

 وجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة واعتقـادهن ، أي بمعنى )مستوى توجيهي فما دون(واألقل لدى فئة 

    .تمتع بدرجة عالية من الوعي السياسيأن المرأة األردنية ب
بــين متغيــر مســتوى التعلــيم وتــوفر الرغبــة فــي ممارســة ) 0.000(وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة  -2

ــة     ــة  ، )1.30(وبمتوســط حســابي  ) دراســات العليــا ال(الحــق االنتخــابي، حيــث كــان لصــالح فئ الجامعيــات وكليــات  (تليهــا فئ

، أي أن )2.16(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.54(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

  التابعالمتغير 
الحالة

  االجتماعية

المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  0.002 6.49  0.86 2.18 عزباء

  0.74 1.90 متزوجة

  0.67 1.67 مطلقة

  0.79 1.97 المجموع

  توفر الرغبة في ممارسة الحق االنتخابي

  0.029 3.59  0.74 2.04 عزباء

  0.77 1.81 متزوجة

  0.98 2.07 مطلقة

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.001 6.71  0.93 2.32 عزباء

  0.79 1.95 متزوجة

  0.86 2.18 مطلقة

  0.86 2.08 المجموع



 1379  أمل الخروفالمجيد العزام، هادية الكاتبي و عبد

واألقــل لــدى  )الدراســات العليــا(كانــت األعلــى لــدى فئــة الرغبــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي    تتــوفر لــديهننســبة اللــواتي 

الرغبــة فــي  ، أي بمعنــى وجــود عالقــة طرديــة بــين مســتوى التعلــيم ألفــراد العينــة وتــوفر      )مســتوى تــوجيهي فمــا دون (فئــة

    .ممارسة الحق االنتخابي
 مسـتوى االهتمـام السياسـي   و بـين متغيرمسـتوى التعلـيم   ) 0.000(وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة       -3

الجامعيـات وكليـات   (تليهـا فئـة   ، )1.50(وبمتوسـط حسـابي   ) الدراسـات العليـا  (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،فيـة لدى المرأة الري

، أي أن )2.29(وبمتوسـط حسـابي    )مستوى تـوجيهي فمـا دون  (ومن ثم تأتي فئة ، )1.81(وبمتوسط حسابي  )المجتمع

مسـتوى تـوجيهي   (واألقـل لـدى فئـة     )سات العلياالدرا(لدى المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة  مستوى االهتمام السياسي

    .لديهن مستوى االهتمام السياسي، أي بمعنى وجود عالقة طردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة و)فما دون
ــة      -4 ــة إحصــائية عنــد مســتوى الدالل ــيم  ) 0.014(وجــود عالقــة ذات دالل ــر مســتوى التعل ــة    بــين متغي وعضــوية المــرأة الريفي

وبمتوسـط حسـابي   ) الدراسـات العليـا  (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،األحزاب السياسية ومؤسسـات المجتمـع المـدني   األردنية في 

مسـتوى تـوجيهي فمـا    (ومـن ثـم تـأتي فئـة     ، )2.72(وبمتوسـط حسـابي    )الجامعيـات وكليـات المجتمـع   (تليها فئة ، )2.40(

ــة فــ    أن ، أي )2.79(وبمتوســط حســابي   )دون ــة األردني ي األحــزاب السياســية ومؤسســات المجتمــع    عضــوية المــرأة الريفي

، أي بمعنـى وجـود عالقـة    )مسـتوى تـوجيهي فمـا دون   (واألقـل لـدى فئـة     )الدراسـات العليـا  (كانـت األعلـى لـدى فئـة     المدني

 . في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تهنوعضويطردية بين مستوى التعليم ألفراد العينة 
  لعالقة متغيرالمستوى التعليمي مع المتغيرات )ANOVA(حادي نتائج التباين األ: 19جدول 

  ) 0.05(التابعة ذات الداللة االحصائية عند مستوى 
  

  العالقة بقوة العمل متغير -

  : ، بما يلي)20(الواردة في الجدول رقم ) ANOVA(تفيد البيانات االحصائية للتباين األحادي 

وتـوفر الرغبـة فـي ممارسـة     بـين متغيرالعالقـة بقـوة العمـل     ) 0.002(وجود عالقة ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة     -1

وبمتوسـط حسـابي    )العـامالت (تليهـا فئـة   ، )1.56(وبمتوسـط حسـابي   ) المتقاعدات(حيث كان لصالح فئة ، الحق االنتخابي

وبمتوسـط حسـابي    )العـاطالت عـن العمـل   (وفئـة   ،)1.85(وبمتوسـط حسـابي    )المتقاعدات اللواتي يعملـن (وفئة ، )1.79(

ــة   ) 2.08( ــم فئ ــر (ومــن ث ــادالغي ــى العمــل  اترق ــة فــي ممارســة الحــق     أن أي ) 2.20(وبمتوســط حســابي   )عل ــوفر الرغب ت

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة )المتقاعدات(كانت األعلى لدى فئةالريفية األردنية لدى المرأة  االنتخابي

  فئات المستوى التعليمي  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

  

F 

  مستوى أهمية

  الداللة االحصائية

  مستوى اإلدراك والوعي السياسي

  

  0.032  0.72  0.83 2.01 ثانوي فما دون

  0.74 1.92 كلية متوسطة وجامعيين

  0.63 1.80 دراسات عليا

  0.79 1.97 المجموع

توفر الرغبة في ممارسة الحق 

  االنتخابي

  0.000  31.54  0.74 2.16 ثانوي فما دون

  0.69 1.54 كلية متوسطة وجامعيين

  0.48 1.30 دراسات عليا

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.000  15.10  0.92 2.29 ثانوي فما دون

  0.66 1.81 كلية متوسطة وجامعيين

  0.70 1.50 دراسات عليا

  0.86 2.08 المجموع

العضوية في األحزاب السياسية 

  ومؤسسات المجتمع المدني

  0.014  4.31  0.40 2.79 ثانوي فما دون

  0.48  2.72 كلية متوسطة وجامعيين

  0.69 2.40 دراسات عليا

  0.45 2.75 المجموع
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مســـتوى االهتمـــام و ة العمـــلبـــين متغيـــر العالقـــة بقـــو) 0.000(وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة  -2

تليهـا فئـة   ، )1.36(وبمتوسـط حسـابي   ) المتقاعـدات اللـواتي يعملـن   (حيـث كـان لصـالح فئـة      ،لدى المـرأة الريفيـة   السياسي

ــة و ،)1.72(وبمتوســط حســابي   )المتقاعــدات( ــامالت(فئ ــة ، )2.00(وبمتوســط حســابي   )الع  )العــاطالت عــن العمــل  (وفئ

أي أن مسـتوى االهتمـام   ، )3.00(وبمتوسط حسـابي   )على العمل اتقادرالغير (فئة ومن ثم  ،)2.30(وبمتوسط حسابي 

علــى  اتقــادرالغيــر (واألقــل لــدى فئــة   )المتقاعــدات اللــواتي يعملــن (لــدى المــرأة الريفيــة كــان األعلــى لــدى فئــة    السياســي

   ).العمل

  مع المتغيرات لعالقة متغيرالعالقة بقوة العمل )ANOVA(نتائج التباين األحادي : 14جدول 

   )0.05(الداللة االحصائية عند مستوى التابعة ذات 

  

  : ويتضح من عالقة المتغيرات الديمغرافية بالمتغيرات التابعة ما يلي

كانت األكثر إدراكا للوعي السياسي واهميتـه بالنسـبة لتعزيـز الحيـاة الديمقراطيـة مـن بـاقي الفئـات         ) 39-30(أن فئة العمر  -

فـي االنتخابـات    ة أفـراد هـذه الفئـة   مشـارك فـي االنتخابـات العامـة، وأن سـبب      كما أنها كانت األكثر مشـاركة . العمرية األخرى

  . هذا خالفا لباقي الفئات العمريةلواجب الوطني، وواعائد إلى الوعي السياسي كان في غالب الحاالت العامة 

وعي السياسـي واهميتـه   األكثـر إدراكـا للـ   وكذلك كـان األمـر بالنسـبة لمتغيـر المسـتوى التعليمـي، فقـد كانـت فئـة الجامعيـات            -

كما أنها كانت األكثر مشاركة فـي االنتخابـات العامـة،    . بالنسبة لتعزيز الحياة الديمقراطية من باقي الفئات التعليمية األخرى

لواجــب واعائــد إلــى الــوعي السياســي  كــان فــي غالــب الحــاالت  فــي االنتخابــات العامــة   ة أفــراد هــذه الفئــة مشــاركوأن ســبب 

هـذا خالفـا لبـاقي    و ى أن المنتسبات إلى األحزاب السياسـية كـن مـن بـين أفـراد هـذه الفئـة الجامعيـة فقـط،         إضافة إل الوطني،

يعكـس حقيقـة أن الـوعي السياسـي للفـرد يتزايـد بتزايـد المسـتوى التعليمـي ومـدى المعرفـة الوطنيــة             ممـا  الفئـات األخـرى،  

 . مشاركته السياسيةالتي يتمتع بها، وبالتالي ينعكس ايجابا على مستوى  والسياسية

وفيما يتعلق بمتغير العالقة بقوة العمل، فقد كانت فئة المتقاعدات األكثـر طموحـًا فـي الحصـول علـى منصـب سياسـي مـن          -

. خالل اهتماماتهن السياسية، بينما كان الحصول على وظيفة من أهم اسباب اإلهتمامات السياسية لدى فئة غيـر العـامالت  

األقــل انتســابا لألحــزاب والجمعيــات مــن بــاقي الفئــات األخــرى، وأكثرهــا انتســابًا كانــت فئــة            كمــا كانــت فئــة المتقاعــدات    

، فقـد جـاءت فئـة غيـر العـامالت فـي الطليعـة        حصول المرأة الريفية على المعلومات السياسـية أما بالنسبة لمصادر. العامالت

ا السياســية، وجــاءت فــي المــؤخرة بالنســبة   بالنســبة إلعتمادهــا علــى وســائل اإلعــالم المرئيــة فــي الحصــول علــى معلوماتهــ     

وبشــكل عــام فــإن الحصــول علــى المعلومــات مــن خــالل وســائل اإلعــالم أكثــر    . مطالعــة الصــحف واالنتنــرت إلعتمادهــا علــى

 .سهولة وأقل تكلفة وعناء من الحصول على المعلومات من مصادر اخرى مثل الصحف واإلنترنت

 هميسـاعد و فـي رفـع مسـتوى الـوعي السياسـي لـديهم،       يسـهم  اسـية لـدى األفـراد   إن ارتفـاع مسـتوى الثقافـة السي   وأخيرا، فـ  -

في الجماعة، ويزيـد مـن شـعورهم بالثقـة بـالنفس ويجعلهـم أكثـر عقالنيـة وموضـوعية           على فهم مصالحهم كأفراد وكأعضاء

  الحالة الوظيفية  المتغير التابع
المتوسط

  الحسابي

  االنحراف

  المعياري

f 
  

مستوى اهمية 

  الداللة االحصائية

توفر الرغبة في ممارسة الحق 

  االنتخابي

  

  

  0.002 4.37  0.77 1.79 عاملة

  0.75 2.08 عاطلة عن العمل

  0.80 1.56 متقاعدة

  0.77 1.85 متقاعدة وتعمل

  0.83 2.20 غير قادرة على العمل

  0.78 1.90 المجموع

  مستوى االهتمام السياسي

  0.000 8.56  0.78 2.00 عاملة

  0.88 2.30 عاطلة عن العمل

  0.72 1.72 متقاعدة

  0.63 1.36 متقاعدة وتعمل

  1.41 3.00 غير قادرة على العمل

  086 2.08 المجموع
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يجعلهــم أكثــر ، وعلــةيــدفع بهــم إلــى المشــاركة السياســية الفا كمــا .فــي مناقشــاتهم وتقيــيمهم للقضــايا والموضــوعات العامــة

  . الرقابة على نشاطات الحكومة المختلفة قدرة في

، للحصــول علـــى  ايتطلــب تــوفر بيئــة مناســـبة وإمكانيــات متاحــة لهــ      الديمقراطيــة   للثقافــة السياســـية  المــرأة الريفيــة  اكتســاب  إن 

االجتمـاعي والسياسـي، وهـذا    المعلومات، والتـي تتـأتى مـن التعلـيم ووسـائل اإلعـالم ومؤسسـات المجتمـع المـدني ومـن الحـراك            

فحســب، بــل ولمؤسســات المجتمــع المــدني، التــي هــي مــن المؤسســات   لمــرأة الريفيــةيحتــاج إلــى تــوفر إإلمكانــات الماديــة لــيس ل 

كمــا يتطلــب ذلــك   . الهامــة فــي عمليــة التنشــئة السياســية، والتثقيــف والتعلــيم والتــي بــدورها تــوفر المعلومــات ألفــراد المجتمــع        

ويبـدو  . ، وسياسات حكومية شفافة حول قـرارات الحكومـة وبرامجهـا ومشـاريعها    ووسائل اإلعالم رأي والتعبيرضمانات لحرية ال

، السياسـية  تهـا مستوى ثقاف ه لمن البديهي، والحالة هذه، أن ينعكس ذلك سلبا علىنوأ ان هذا غير متوفر بالمستوى المطلوب،

راسـتنا هـذه التـي افـادت بضـعف الـوعي السياسـي والمشـاركة السياسـية          وبالتالي على وعيها السياسي، وهذا ما عكسـته نتـائج د  

خارج إطار عملية التصويت في االنتخابات العامة لـدى المـرأة الريفيـة، وضـعف رغبتهـا فـي الوصـول إلـى المناصـب السياسـية أو           

تـدني العضـوية الحزبيـة    وهذا بال شك يشكل أحـد األسـباب الرئيسـة فـي      .حتى دعمها للمرأة في الحصول على مناصب سياسية

   .في األردنللمرأة الريفية والمشاركة السياسية 

ال بــد مــن تفعيــل دور وســائل اإلعــالم ومؤسســات المجتمــع المــدني فــي تبنــي بــرامج تثقيفيــة وورش عمــل موجهــة نحــو   وبالتــالي 

، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات     ضرورة االهتمام بالمرأة الريفية على مستوى المؤسسات الرسميةالمرأة الريفية، وال بد من 

    .التي قد تسهم في تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعيةو المحلية للمرأة الريفية،

  الخاتمة

لقد جـاءت نتـائج الدراسـة بعـد التحليـل واالسـتقراء مؤكـدة لصـحة فرضـيات الدراسـة، هـذا وقـد قادتنـا الدراسـة إلـى عـدد مـن                  

  :التوصيات سنعرضها على النحو التالياالستنتاجات استوجبت عدد آخر من 

أفـراد العينـة تتـراوح اعمـارهن مـا بـين        مـن %) 53(فقد تبين من نتائج الدراسـة أن قطـاع المـرأة الريفيـة قطـاع شـاب حيـث أن        

ــر واقــع المجتمــع األردنــي الشــاب، وأن           ) 18-39( ــى حــد كبي ــراد العينــة   مــن%) 60(ســنة، وهــذه النســبة الشــابة تعكــس إل أف

  .متزوجات

 مــن%) 59.1(كمـا أظهــرت النتــائج تــدني المســتوى التعليمـي لقطــاع المــرأة الريفيــة حيــث شـكلت فئــة الثانويــة العامــة فمــا دون    

حملـة الشـهادات العليـا     مـن  %)3.1(و من حملـة شـهادات البكـالوريوس وكليـة المجتمـع،     %) 37.8( افراد العينة الكلية، مقابل

نسبة غير العامالت بين قطاع المرأة الريفية، حيث شكلت نسبة غيـر العـامالت مـن     وكذلك ارتفاع فيفقط، ) ماجستير فما فوق(

، مما يعني أن معظم النسـاء الريفيـات غيـر مسـتقالت اقتصـاديا ومعـاالت مـن قبـل الغيـر سـواء كـان            )%41.5(بين أفراد العينة 

  .الزوج أو األهل

تبين أن المرأة الريفيـة، بشـكل عـام، تتمتـع بدرجـة متوسـطة مـن        فيما يتعلق بمستوى الوعي السياسي لدى المرأة الريفية فقد و

وأن هنـــاك إدراك كبيـــر لـــدى المـــرأة الريفيـــة بأهميـــة الـــوعي السياســـي للمشـــاركة السياســـية، ولتعزيـــز مبـــدأ  . الـــوعي السياســـي

ة ـة مــع دراســـالنتيجــ ق هــذهـوتتفــ. ةـراد العينـــأفــ مــن%) 79.1(ر ـذلك أكثـــة اللــواتي يعتقــدن بـــة، حيــث شــكلت نسبـــالديمقراطيــ

  ).Niemi and Jenning, 1998(يننـق ي وجـنايم

أفــراد  مــن% 61.2كمـا تبــين أن مســتوى االهتمامـات السياســية لــدى المـرأة الريفيــة كــان بدرجـة متوســطة، حيــث أفـادت بــذلك      

سـية بحـد ذاتهـا بقـدر مـا هـو       أما عن السبب الرئيس وراء االهتمامات السياسية للمرأة الريفيـة هـو لـيس المشـاركة السيا    . العينة

بهدف الحصول على الوظيفة، حيـث أن اهتمـام المـرأة الريفيـة فـي الحصـول علـى منصـب سياسـي كـان ضـعيف جـدا، ولـم يتـوفر               

بينما كـان سـبب   ). 2004خطاب، (من بين أفراد عينة الدراسة وهذا يتفق مع نتائج دراسة %) 4.6(هذا اإلهتمام سوى لدى 

ومـن الملفـت   . أفـراد العينـة   حـوالي ربـع  حد أسباب االهتمـام السياسـي لـدى المـرأة الريفيـة يتـوفر لـدى        الحصول على الوظيفة كأ

للنظر، ضعف الرغبة لدى المرأة الريفية في تشجيع مشاركة المرأة للوصول إلى البرلمان، ولم تتوفر هذه الرغبة سـوى لـدى مـا    

وقد يعود السبب إلى عدم قناعة المرأة بالقدرات السياسـية  . بقليلالعينة  عشرمن أفراد العينة، وهذا أقل من %) 9.2(نسبته 

وتتفق هذه النتيجة مع نتـائج  . للمرأة، وتأثرها باإلرث االجتماعي الذي يعزز من الهيمنة الذكورية في جانب النشاطات السياسية

  )2005الهزايمة، (دراسة 

وقــد تمثلــت هــذه . مــرأة الريفيــة بالمشــاركة فــي االنتخابــات العامــةوتبــين مــن نتــائج الدراســة أيضــا، تــوفر الرغبــة الكبيــرة لــدى ال

الرغبة على أرض الواقع من خالل إقبال المرأة الريفية الكبير على المشاركة في االنتخابـات العامـة، حيـث تجـاوزت نسـبة اللـواتي       

  .أفراد العينة ثالثة ارباعشاركن في االقتراع في االنتخابات العامة 
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ك ضعف في مشاركة المرأة في األحـزاب السياسـية ومؤسسـات المجتمـع المـدني، حيـث شـكلت نسـبة المنتسـبات          كما تبين أن هنا

  .من أفراد العينة%) 22.5(، )الجمعيات الخيرية تحديدا(، وفي مؤسسات المجتمع المدني %) 0.9(لألحزاب السياسية 

لعامة فكـان الـوعي السياسـي ، حيـث شـكلت نسـبة الللـواتي قلـن         أما عن أهم األسباب وراء مشاركة المرأة الريفية في االنتخابات ا

بينمـا بلغـت نسـبة مـن     . %)32.0( أفراد العينة، يلية الواجب الوطني حيث بلغت نسبة اللواتي قلن بـذلك  من% ) 40.3(بذلك 

  %).17.0(دعم مرشح العشيرة واالقارب شاركن في االنتخابات بسبب 
لريفية عن المعلومات السياسية فكانت الغالبية السـاحقة مـن النسـاء الريفيـات يحصـلن علـى       صول المرأة احفيما يتعلق بمصادر و

، وقد بلغت نسبتهن من بين أفراد العينـة  )التلفزيون واالذاعة(المعلومات السياسية من خالل وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة 

)84.2 .(% 
الـوعي السياســي  و االدراك مسـتوى متغيـرات  صـائية بـين متغيـر العمـر و    وأوضـحت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ذات داللـة إح       

لـدى   مسـتوى االهتمـام السياسـي   و ،توفر الرغبة في ممارسة الحـق االنتخـابي، والمشـاركة فـي االنتخابـات العامـة      و للمرأة الريفية،

 ومـن ثـم الفئـة العمريـة     ،)59-50(مـر وفئـة الع  ،)49-40(تليهـا فئـة العمـر    ) 39-30(حيث كان لصالح فئـة العمـر   المرأة الريفية، 

السياســية  العضــوية فــي األحــزابو متغيــر العمــروامــا بالنســبة للعالقــة بــين  .)29-18(وأخيــرا فئــة العمــر ) عامــا فمــا فــوق 60(

-40(وفئـة العمـر   ،)59-50(، تليهـا فئـة العمـر    ) عامـا فمـا فـوق    60(لصـالح فئـة العمـر     تكانـ فقـد   ومؤسسات المجتمع المدني

العضوية فـي االحـزاب السياسـية ومؤسسـات     أي بمعنى أن  ،)29-18(، وأخيرا فئـة العمر )39-30( ن ثم الفئة العمريةوم ،)49

مؤسسـات  و السياسـية  األحـزاب المجتمع المدني تتناسب طرديا مع العمر، فكلما زاد العمر تزداد فرصـة الفـرد فـي االنتسـاب الـى      

النســاء األكبــر ســنا يكــن أقــل مســؤوليات ومتقاعــدات وقــد يخففــن مــن وقــت    وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك أن. المجتمــع ا لمــدني

  .فراغهن من خالل العمل التطوعي او بالعمل العام

ــائج   ــين متغير   واوضــحت النت ــة إحصــائية ب ــة وجــود عالقــة ذات دالل ــة االجتماعي ــوعي السياســي للمــرأة   و االدراك ومســتوى الحال ال

كـان لصـالح فئـة     لدى المرأة الريفية، وفي كلتـا الحـاتين   مستوى االهتمام السياسيو عيةالحالة االجتمابين متغير وكذلك  الريفية،

الحالـــة وجـــود عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متغير كمـــا بينـــت. )العزبـــاوات(وأخيـــرا فئـــة  )المتزوجـــات(فئـــة  ثـــم )المطلقـــات(

ــة ــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي    و االجتماعي ــة،   تــوفر الرغب ــة    لــدى المــرأة الريفي ــة  )المتزوجــات(حيــث كــان لصــالح فئ ، تليهــا فئ

  ).المطلقات(وأخيرا فئة  )العزباوات(

وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين متغيــر مســتوى التعلــيم ومســتوى الــوعي السياســي للمــرأة الريفيــة، ولصــالح فئــة         بينــتو

ات داللــة إحصــائية بــين متغيــر مســتوى  وكــذلك وجــود عالقــة ذ . الجامعيــات وخريجــات كليــة المجتمــع الدراســات العليــا ومــن ثــم  

التعليم ومستوى الوعي السياسي للمرأة الريفية، وعضويتها في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المـدني، ومشـاركتها فـي    

ق وتتفـ . الجامعيـات وخريجـات كليـة المجتمـع    ومـن ثـم    الدراسـات العليـا  االنتخابات العامة، وفي كل الحاالت كانت لصالح فئـة فئـة   

  ). Wolfinger and Rosenstone, 1980(النتيجة مع دراسة كل من ولفنقر ورونستون
حيـث كـان   ، تـوفر الرغبـة فـي ممارسـة الحـق االنتخـابي      و وأيضا وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين متغيـر العالقـة بقـوة العمـل        

غيـر  (ومـن ثـم فئـة     )العاطالت عـن العمـل  (وفئة  )يعملنالمتقاعدات اللواتي (فئة و )العامالت(تليها فئة ) المتقاعدات(لصالح فئة 

كانــت األعلــى لــدى فئــة   الريفيــة األردنيــة  لــدى المــرأة تــوفر الرغبــة فــي ممارســة الحــق االنتخــابي   أن أي ، )علــى العمــل  اتقــادرال

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة  )المتقاعدات(

بــين متغيــر العالقــة بقــوة العمــل وأســباب االهتمامــات السياســية للمــرأة الريفيــة،   وجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية وبينــت ايضــا  

وتحديدا بالنسبة للحصول على منصب سياسي، والعضوية في األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومصادر حصـول  

 )المتقاعـدات (تليهـا فئـة   ) للـواتي يعملـن  المتقاعـدات ا (لصـالح فئـة    تحيـث كانـ  ، المرأة الريفية األردنية على المعلومات السياسـية 

لـدى   أي أن مسـتوى االهتمـام السياسـي   ، )علـى العمـل   اتقـادر الغيـر  (ومـن ثـم فئـة     )العاطالت عن العمـل (وفئة  )العامالت(وفئة 

   ).على العمل اتقادرالغير (واألقل لدى فئة  )المتقاعدات اللواتي يعملن(المرأة الريفية كان األعلى لدى فئة 

  ياتالتوص

وبناء على ما توصـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج تفصـيلية يمكـن تقـديم عـدد مـن التوصـيات التـي تخـدم وتـنهض بـالمرأة الريفيـة،                 

   :وترفع مستوى وعيها السياسي، وتدفع بها نحو مشاركة سياسية فاعلة، وهي

ية منهـا، موجهـة نحـو المـرأة     تفعيل دور مؤسسـات المجتمـع المـدني فـي تبنـي بـرامج توعويـة وتثقيفيـة، وخاصـة السياسـ           -1

 .بشكل عام والمرأة الريفية بشكل خاص، ولضمان االرتقاء بالمرأة الريفية والنهوض بها
تعزيز المعرفة السياسـية لـدى المـرأة الريفيـة، وذلـك مـن خـالل محاضـرات وورش عمـل تثقيفيـة فـي المجـاالت السياسـية               -2

 .المختلفة
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ي في وسائل اإلعالم المحلية وخاصة المرئية والمسموعة منها، حيث تبـين  ضرورة إعطاء مساحة كبيرة للتثقيف السياس -3

 . أنها تشكل المصدر الرئيسي لحصول المرأة الريفية على معلوماتها السياسية
العمل على إبراز نماذج نسوية ناجحة في العمل السياسي ليكن قدوة لغيرهن، إضافة إلى عـرض بـرامج تلفزيونيـة تعـالج      -4

 .الت التي تعاني منها المرأة في الريف األردنيالقضايا والمشك
يـؤثر فـي تعزيـز    و االستمرار في توفير فرص وصـول المـرأة الكفـؤة إلـى المناصـب السياسـية كـي تشـكل نموذجـا يحتـذى           -5

 .االتجاه اإليجابي لدى المرأة الريفية نحو المشاركة السياسية
سـمية، ودعـم هـذه المؤسسـات للنشـاطات المحليـة للمـرأة        ضرورة االهتمام بالمرأة الريفيـة علـى مسـتوى المؤسسـات الر     -6

  .الريفية، والتي قد تسهم في تحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية
ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المحلـي الرسـمية واألهليـة لتحقيـق أهـداف التنميـة الريفيـة فـي ميادينهـا المختلفـة بمـا             -7

 .يميةفيها محو األمية والخدمات الصحية والتعل
 .تحسين المناخ التعليمي للمرأة في الريف األردني  -8
تحفيز دور األسرة، وخاصة األسرة الريفية، في لعب دور هام في عملية التنشئة السياسية بصورة تقلل من هيمنـة اإلرث   -9

 . االجتماعي التقليدي وترفع من مستوى الوعي السياسي لدى أفراد األسرة
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