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 امللخص العرب 

الس ياس ية مبحافظة الفيوم. أأجريت هذه ادلراسة من خالل  و ة املرأأة الريفية يف الأنشطة الإجامتعية والإقتصادية  درجة مشارك  التعرف عىل  اإىلهتدف هذه ادلراسة  

لتمنية الإقتصادية  حتول دون مشاركة املرأأة الريفية يف ا تقيمي العوامل اليت تؤثر عىل درجة مشاركة املرأأة الريفية يف هذه الأنشطة. كام مت تقدير املشالكت الرئيس ية اليت  

بشوايو مركزي اإطسا    اس ية. مت اختياروالإجامتعية والس ي مت اس تخدام الاس تبيان كأداة رئيس ية  من بني مراكز احملافظة. من لك مركز، مت اختيار قريتني بشلك عشوايئ. اإ

حوثني يف الأنشطة الس ياس ية اط اإجياب كبري بني درجة مشاركة املباف ادلراسة. أأوحضت النتاجئ وجود ارتبمجلع البياانت واس تخدمت طرق اإحصائية خمتلفة لتحقيق أأهد

ية واحلاةل نفتاح الثقايف ووضع القيادة. اكن هناك ارتباط كبري بني متغري املشاركة الإجامتعية ومتغريات احلاةل الإجامتعواملتغريات التالية: جحم الأرسة وجحم احليازة الزراعية والإ 

٪( 77.9 حتقيق التمنية الإجامتعية والإقتصادية والس ياس ية يه تدين مس توى الوعي الصحي دلى النساء )تواجه املرأأة الريفية وتعوق تقدهما يفالتعلميية. أأن أأمه مشلكة  

 . بحواثتمن اإجاميل عدد امل الأمية للنساء الريفيات  التعلمي وحموس تنتاج أأن أأمه املقرتحات للحل يه الاهامتم بربامج ميكن الإ  بحواثت. من وهجة نظر املبحواثتمن امل

 . املرأأة الريفية ،حمافظة الفيوم ،والس ياس ية الاقتصاديةالنشاطات  اللكامت املفتاحية:  

 البحثية   واملشلكة املقدمة 

مركزا التمنية موضوع أأصبح    الاقتصادي  الفكر يف  همام حيتل 

 وليةادل املنظامت وبرامج احلكومية والس ياسات الاجامتعية  وادلراسات

 ،ومهنج ومدخل وحركة يةلمع هنالأ ، ذكل  الاجامتعية  احلراكتو  ةلمييق الإ و 

، ةوالقو  مالتقد ضعو  اإىل دو الرك حاةل من ابجملمتع  الانتقالاللها  خ نم نميك

والارتقاء يف السريو  المنو  أأفضل ما  اإىل طريق   وتلبية سدو   هو 

 يئاتاله   نم مبساندةو  اذلاتية هودمهجب نساكلل الأساس ية  الاحتياجات

،  وداخلها   فة اخملتل الأقالمي بني ناز و الت لتحقيق ضل مدخلأأفىه  و  ،عنيةمل ا

للهنوض    حالأجن واحلل ةلس يو ال الأهن الثالث العامل يف ىكرب  يةمهأأ وللتمنية  

وحل   ، 2011  ،بلحاج)  الاس تعامر راءج امهن عان اليت همشالك به 

 .(12ص

 املادية، رداملوا :يه أأساس ية عنارص ثالثة عىل التمنية معلية وترتكز

 فهيا، الأمه العنرص البرشية املوارد وتشلك البرشية، واملوارد ورأأس املال،

 رضورية كخطوة البرشية املوارد بتمنية احلكومات هتمت اإىل ذكل اواستناد  

 نصف تشلك املرأأة اكنت وملا واملس تدامة؛ التمنية الشامةل لتحقيق وهممة

 فعاةل مسامهة دون  التمنية   تتحقق  ل و أأي جممتع، يف املتاحة البرشية املوارد

ا   اكن النصف املؤثر، هذا من  يف املرأأة  دور تفعيل  احلكومات عىللزام 

 ،لتمنيةا معلية يف املرأأة اإدماج ويتطلب .الشامةل واملس تدامة التمنية معلية

 حائال   تقف  اليت اخملتلفة ومعاجلة الصعوابت ،املناس بةالظروف   توفري

  ص  ،2014، أأبومحدان)  الشامةل التمنية معلية يف ةاملرأأ  دور تفعيل أأمام

319) . 

أأن اإرشاك املرأأة يف التمنية يضعها يف موضع القوة   خرباء التمنية  يؤكدو 

يف للرجل  تصبح رشياك  وال   حبيث  يعكس  املس ئوليات  وهذا  واجبات، 

مدى تقدم اجملمتع وهنضته يف اجملالت اخملتلفة، وليك تاأخذ املرأأة دورها يف  

ال  والس ياس ية والإسهام يف مراحلها  معلية  تمنية الاقتصادية والاجامتعية 

والاقتصادية   نهاإ ف الأرسية  اخملتلفة  باأدوارها  لتقوم  املرأأة  اإعداد  جيب 

و  والس ياس ية  والثقافية  يتطلب  والاجامتعية  ال هذا  المئة  املبيئة  توفري 

 .(2 ص، 2015، بوجامع)أأ  ملشاركة املرأأة يف جوانب التمنية

أأة يف ش ىت اجملالت احلياتية سواء عىل صعيد مراكز  املر دور  ويتعاظم  

الأحباث أأو يف املؤمترات العاملية اليت تسعى اإىل الاهامتم بقضااي املرأأة فهيي 

متثل نصف اجملمتع ودلهيا طاقات وقدرات مثلها مثل الرجل. واملرأأة اليت  

عىل  ؤثر  تدرك حقيقة دورها وتلزتم بواجباهتا وحترص عىل ممارسة حقوقها ت 

حركة احلياة تاأثريا ابلغا يدفعها اإىل مزيد من التقدم والرىق ومالحقة الركب  

 .(1 ص، 2010، تمي وأ خرون)احلضاري 

ذاو   العدد، حيث من هبا يس هتان ل قوة تشلك اجملمتع  يف املرأأة اكنت اإ

 املشاركة عن عزهل أأو العدد هذا استبعاد ميكن باأنه ل القول البدهييي مفن

 مجيع دون مشاركة تقدم أأو حضارة أأو تمنية ل  أأنه  اإذ ية،التمن  معلية يف

 التمنية يف للمرأأة املثىل املشاركة اإىل الوصول أأن البدهييي منو  اجملمتع، أأفراد

 دخول عىلللمساعدة   واخلارجية  اذلاتية املقومات من مجموعة يتطلب توفري

براهمي، اخملتلفة امليادين اإىل املرأأة  . (29 ص ،2011 )اإ

الرمغ املرأأة  زايدة من  عىل  بقضااي  الظروف    الاهامتم  توفري  وحماوةل 

أأماهما   والس ياس ية  والاقتصادية  الاجامتعية  والإماكنيات  والفرص 

من أأكرث الفئات   أأهنا لزالت  اإل  ش ىت اجملالت  يفوالإسهامات اليت تقوم هبا  

 الكثري  يف  اانتشار    الأكرث  يهالنظرة    هذهمعلية التمنية، وظلت    يفاملهمشة  

التغيري شيئا فشيئا   يف، ولكن هذه النظرة بدأأت  الثالث  العامل  من دول

  يف تمتكن املرأأة من القيام بدورها   وليكوسط ضغوط احتياجات العرص،  

اجملمتع لبد من وضع مبادئ لمتكني املرأأة ويمت ذكل من خالل هجد منظم  

امج توعية  ة من خالل توفري بر هتمت ابملرأأة الريفي  اليت ومس متر من املنظامت  

سعيا    للمرأأة والس ياس ية  والاجامتعية  الاقتصادية  ابلقضااي   اإىلالريفية 

 اليتيفية  حتقيق التمنية الشامةل للقاعدة العريضة من النساء وخاصة املرأأة الر 

ومن    للأفضلحياهتا وتمنيهتا    يفجوانب الضعف  جيب أأن تعي مشالكهتا و 

 الأنشطةمن    الكثري  يفة  درجة مشاركة املرأأ   هنا جاءت أأمهية التعرف عىل

 الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية.

 الأنشطة  يفالريفية    املرأأةمشاركة    درجةاس هتدف البحث التعرف عىل  

خالل  من  الفيوم  حمافظة  يف  والس ياس ية  والاجامتعية  الاقتصادية 

التالية: الفرعية  املمزية   الأهداف  واخلصائص  الصفات  عىل  التعرف 

التعرف عىل درجة مشاركة املرأأة الريفية   راسة.ادلقة  للمبحواثت يف منط



التعرف  .  تصادية والس ياس ية مبنطقة ادلراسةيف الأنشطة الاجامتعية والاق

العوامل املرتبطة واملؤثرة عىل درجة مشاركة املرأأة الريفية يف الأنشطة  عىل  

ادلراسة. مبنطقة  والس ياس ية  أأمه    الاجامتعية والاقتصادية  عىل  التعرف 

دوناملشالك  حائال  تقف  اليت  التمنية   ت  يف  الريفية  املرأأة  مشاركة 

وكذكل مقرتحات حلها من وهجة   والس ياس ية،الاجامتعية والاقتصادية  

 .ر املبحواثتنظ

 ي والاس تعراض املرجع   ي طار النظر الإ   
 ي طار النظر الإ   : أأول  

الفرد؛  مس توى عىل الأهداف لتحقيق  وس يةل يه   : ة مفهوم املشارك 

أأهنا وتزيد حتقيق اجملمتع عىل دتساع كام   عىل الفرد قدرة من أأهدافه، 

والوصول مشالكت مع التعامل ،  طلعت)بصددها   حل اإىل اجملمتع 

 وانفعالي ا عقلي ا الفرد ( كام أأن املشاركة عبارة عن: تفاعل285ص  :2003

 لتحقيق وطاقاته، هجوده  تعبئة  من ميكنه  مبا يعمل معها اليت امجلاعة مع

 .(227 ص ،2001، وأ خرون عطية) أ راهئا مس ئولية وحتمل أأهدافها،

 مبفهوم املشاركة   ة املفاهمي املرتبط 

 واحلكومة املواطنني هجود توحيد هبا ميكن اليت العملية  التمنية: 

 احمللية، اجملمتعات يف والثقافية الاقتصادية والاجامتعية الأحوال لتحسني

 قدر باأكرب تقدهما يف واملسامهة الأمة حياة  يف الاندماج عىل ومساعدهتا

 .(8 ص ،2009، رشوان)  مس تطاع

 تشرتط فاملشاركة املشاركة، مبفهوم المتكني مفهوم تبط ر ي المتكني: 

 فاعل خشص اليومية هو احلياة يف املشارك اإن  المتكني اإذ من معينة درجة

اليت   والأهداف الأوضاع وحتقيق والاختيار الفعل عىل القدرة هدلي

الفاعلية تعىن احلقيقية املشاركة نفاإ  َثم  ومن يرغهبا،  ورشوط درجة 

 دعىل الصعي وتطلُّعاهتا اإرادهتا  حتقيق عىل) ة)املرأأ  الإنسان وقدرة حتققها،

عىل  الفعل يف اكمن عنرص القوة حنو السعي أأن أأساس الاجامتعي، 

وهو  واملؤسسات التنظاميت ملقاومة أأسايس مصدر الاجامتعي، 

 للمواطن الس بل تيسري"  ريف المتكني باأنهعت نوميك  .الاجامتعية الضاغطة

 ويسامه ذاته ققليك حي الإنسانية ومواهبه توظيف لك قدراته أأجل من

 .(5 ص ،2014 ،بوغندوره) وتقدمه جممتعه تطوير يف

اجملمتعية:  دور   يه   املشاركة  هل  يكون  أأن  من  اجملمتع  لمتكني  وس يةل 

  ، 2001،  الش يخيل)  حركته حنو بلوغ أأهدافه من المنو والتقدم  يف  يقياد

 (.83 ص

اليت  الريفية  املرأأة  أأدوار  هبا  بعض  أأشارت   :اجملمتع احمليل  يف  تشارك 

  يف املرأأة  ( اإىل تعدد الأدوار اليت تقوم هبا  91-90ص    ، 2011)  بلحاج

اجملمتع واليت تشارك هبا يف تمنية اجملمتع احملىل اليت تعيش فيه وهذه الأدوار 

 يه:

 أأرسهتا نطاق يف املرأأة هبا تقوم اليت شطةالأن ويه  :الاجامتعي ادلور

الأخرى   الأرس من بغريها أأرسهتا أأبناهئا وعالقة برتبية  يتعلقما   وخاصة

 .والاجامتعي اليويم نشاطها معلية خالل

معارف تتلقاه ما تقيمي عىل املرأأة قدرة هو  :الثقايف ادلور  من 

 قضااي معايشة يف دورها مبا يدمع اخملتلفة  الإعالم وسائل من ومعلومات

اجملال  هذا يف ا دور   التعلمي  ويلعب اخلاريج، العامل  عىل  والانفتاح العرص

فهم   اكنت لكام التعلمي من أأكرب اقسط   املرأأة انلت لكام أأنه حيث  اأأكرث 

درأاك    .واإ

خارج املزنل   أأو املرأأة داخل تؤديه نشاط هو لك :الاقتصادي ادلور

اجمل  الأرسة احتياطات  اإش باع هبدف حتقيق  متع أأو  خالل   فائدة من 

 وتقديرها ميكن قياسها اقتصادية قمية هل النشاط هذا أأن مبعىن اقتصادية،

 قيام املرأأة بغس يل املالبس وكهيا يعترب معل اقتصادي لأهنا توفر ذكل  مفثال  

دون أأخذها اإىل مغسهل خاصة، أأو طهيي الطعام عىل سبيل املثال فهيي  

منا ابلدخ  ار.ل تقوم ابلعمل حفسب واإ
الأنشطة اليت تقوم هبا املرأأة وتمتثل يف ممارس هتا  وهو  :الس يايس ادلور

الرتحش   والتصويت،  الانتخاب  حق  مثل  واملدنية  الس ياس ية  حلقوقها 

للمجالس الشعبية والنيابية، املشاركة يف النقاابت والتنظاميت النسائية،  

 وحرية التعبري عن الرأأي واملساواة أأمام القانون. 

 سات السابقة را ادل   ا: اثني  

قام الباحثان هبذه ادلراسة  (  2010)  تمي وأ خرون:  راسة الأوىلادل

هبدف معرفة درجة مسامهة املرأأة الفلسطينية يف التمنية من وهجه نظر  

بعض  وأأثر  بنابلس،  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  العليا  ادلراسات  طلبة 

يس( عىل  املس توى ادلرا )اجلنس، اللكية، ماكن السكن، املتغريات مثل

املسامهة وقد اتبعت هذه ادلراسة املهنج الوصفي امليداين واملهنج درجة  

من   ادلراسة  عينة  وتكونت  ولتحقيق    200التحلييل،  وطالبة،  طالب 

ومت التحقق من حصهتا ومعامل ثباهتا   ةهدف ادلراسة مت تصممي استبان

دلةل  ذات  فروق  توجد  ل  التالية:  النتاجئ  عن  ادلراسة  أأسفرت    وقد 

يث درجة مسامهة املرأأة الفلسطينية يف التمنية من وهجه  اإحصائية من ح

نظر طلبة ادلراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية بنابلس وتعزى اإىل 

أأن   النتاجئ  أأظهرت  كام  ادلراس ية،  الس نة  السكن،  متغريات مثل ماكن 

  مجيع جمالت ادلراسة حصلت عىل موافقة كبرية ابس تثناء اجملال الأرسى 

 درجة موافقة متوسطة. حيث حصل عىل 

اس هتدفت هذه ادلراسة التعرف عىل    (2013)محمود    :ادلراسة الثانية

التنش ئة   يف  أأدوارها  من حيث  املس تدامة  التمنية  يف  الريفية  املرأأة  دور 

الس ياس ية    الاجامتعية، واملشاركة  الأرسة  وتنظمي  البيئة  عىل  واحلفاظ 

عشوائية من  ع الزراعي ومت اختيار عينة  ا دورها يف الإنتاج والتصنيوأأخري  

أأمه قرييت احساقة   الشخصية واكنت  البياانت ابملقابةل  واخلادمية ومجعت 

ا النتاجئ املتحصل علهيا تمتثل يف أأن ادلور اذلي تقوم به املرأأة الريفية دور  

ا ومؤثر يف التمنية املس تدامة، وأأن اجلانب الأكرب من تنش ئة الأطفال حقيقي  

البيئة،  يقع عىل   مع  تتفاعل ابس مترار  املرأأة  وأأن  املرأأة  املرأأة  عاتق  أأن  كام 

أأصبحت تعتنق اجتاهات اجيابية حنو تنظمي أأرسهتا، كام تبني وجود قصور  

أأكدت   كام  الس ياس ية،  حلقوقها  املرأأة  ممارسة  مبدى  املتعلقة  النوايح  يف 

للماكنة النتاجئ أأمهية دور املرأأة يف الإنتاج والتصنيع الزراعي حيث اكن  

جناز ودخل سكن ودافعية الإ الوظيفية للمرأأة والامتسك الأرسى ونوعية امل 

أأمه حمددات   الثقايف واجلغرايف من  والعزةل الاجامتعية والانفتاح  الزوج 

 دور املرأأة يف التمنية املس تدامة.
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 اإىل تفعيل ادلراسة هذه هتدف  (2014)  محدان  بوأأ   :ادلراسة الثالثة

 وذكل للمجمتع، الشامةل معلية التمنية يف السورية ةالعربي املرأأة مشاركة

 تفعيل تعرقل اليت الصعوابت عىل يركز من خالل حتقيق هدفني أأوهلام

 والس ياس ية والاجامتعية اجملمتع الاقتصادية نشاطات يف املرأأة مشاركة

 الهنوض يف تسهم الأخرى اليت النشاطات من وغريها والتعلميية، والفكرية

واثن اإجناز دورها تفعيل وأ ليات متطلبات يتناول هيامابجملمتع   التمنية يف 

الوصفي   املهنج ادلراسة هذه عدة، وقد اس تخدم يف جمالت يف الشامةل

 املسؤولية مواقع اإىل املرأأة وصول فرص أأن التحلييل؛ وهذا وتؤكد النتاجئ

 .للرجل املتاحة ابلفرص مقارنة ضئيةل القرار مازالت واختاذ

هدفت هذه ادلراسة التعرف (  2015)بو جامع  أأ   :عةادلراسة الراب

عىل دور املرأأة الفلسطينية يف حتقيق التمنية الريفية يف قطاع غزة حيث  

الاحندار   مت منوذج  اس تخدام  ومت  التحلييل،  الوصفي  املهنج  اس تخدام 

اللوجيس ىت اذلي يربط بني مشاركة املرأأة يف التمنية وعدد من املتغريات 

مثل الاجامتع  ،عمر)ال  املس تقةل  املهارات    ية،احلاةل  التعلميي،  املس توى 

: التدريبية، دمع املؤسسات التمنوية( وتوصلت ادلراسة اإىل عدة نتاجئ ويه

أأن أأعىل درجات الإجادة للأنشطة الإنتاجية للمرأأة الريفية اكنت يف الإنتاج  

ية بدرجة  احليواين والنبايت والتصنيع الغذايئ واحلريف، كام تمتتع املرأأة الريف

عرفة والوعي، وأأظهرت النتاجئ حصول املرأأة عىل التدريب من عالية من امل

ا، كام أأظهرت النتاجئ وجود العديد من العوامل خالل العمل والتعمل مع  

الأرس  ادلمع  مهنا  الريفية  املرأأة  نشاط  عىل  تؤثر  يف   ياليت  والرغبة 

 الاس تقالل، وتوفر ادلمع املادي.

دلراسة بصفة عامة اس هتدفت ا(  2016)  ننيحسا  :ادلراسة اخلامسة

التعرف عىل دور املرأأة يف التمنية املس تدامة يف اإحدى قرى حمافظة املنيا 

للمرأأة   الراهنة  الأوضاع  التعرف عىل  الهدف من خالل  هذا  وقد حتقق 

بريف حمافظة املنيا وأأمه العوامل املرتبطة واحملددة لها ث النظر اإىل أأدوار 

حماورها اخملتلفة وقد بلغ قوام العينة  التمنية املس تدامة مناملرأأة يف حتقيق 

(، وقد 49-15س يدة ممن س بق لهن الزواج يف الفئة العمرية من )  200

احلساب   املتوسط  مثل  الإحصائية  الأساليب  من  العديد  اس تخدمت 

الارتباط   ومعامل  املئوية  والنسب  والتكرارات  املعياري  والاحنراف 

تبني    يدار اخلطالبس يط، وحتليل الاحن املتعدد التدرجيي الصاعد، وقد 

من املبحواثت لهن دور منخفض يف التمنية    ٪82من النتاجئ أأن حوايل  

التسعة عرش متغري تسهم    جاميلاإ املس تدامة، كام توجد مثانية متغريات من  

معنواي  اإسهام   التمنية    ا  يف  املرأأة  دور  متغري  يف  التباين  درجة  تفسري  يف 

 املس تدامة. 

 ية وض البحث فر ال

املبحواثت   مشاركة  درجة  بني  عالقة  وجود  ادلراسة  تفرتض 

الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية واملتغريات املس تقةل املدروسة التالية  

)السن، احلاةل الزواجية، احلاةل التعلميية، جحم الأرسة، مصادر ادلخل،  

الثقايف الانفتاح  الزراعية،  احليازة  جحم  الأساس ية،  الانفتااملهنة  ح ، 

للمجمتع احمليل للمرأأة( ولختبار حصه اجلغرايف، الانامتء  القيادي  الوضع   ،

هذا الفرض البحيث صيغت مجموعة من الفروض البحثية واليت تنص عىل  

الاجامتعية   املبحواثت  مشاركة  درجة  بني  معنوية  عالقة  وجود 

 النحو والاقتصادية والس ياس ية واملتغريات املس تقةل املدروسة وذكل عىل

للمبحواثت   تايل: ال املشاركة الاجامتعية  درجة  بني  معنوية  عالقة  توجد 

وبني املتغريات املس تقةل املدروسة التالية: )السن، احلاةل الزواجية، احلاةل  

احليازة   جحم  الأساس ية،  املهنة  ادلخل،  مصادر  الأرسة،  جحم  التعلميية، 

اجلغرايف الانفتاح  الثقايف،  الانفتاح  الانامتءالزراعية،  احمليل  ،  ، للمجمتع 

ولختبار حصة هذا الفرض مت وضعه يف صورته    الوضع القيادي للمرأأة(. 

ارتباطيه معنوية بني درجة   الصفرية اليت تنص عىل "عدم وجود عالقة 

 . "املشاركة الاجامتعية للمبحواثت وبني متغريات ادلراسة السابق عرضها

يف تفسري التباين    اي  معنو  اتسهم املتغريات املس تقةل املدروسة اإسهام  

للمبحواثت. الاجامتعية  املشاركة  درجة  يف  هذا   اللكي  ولختبار حصة 

الفرض مت وضعه يف صورته الصفرية اليت تنص عىل "ل تسهم متغريات  

 ."ادلراسة يف تفسري التباين يف درجة املشاركة الاجامتعية للمبحواثت

قتصادية للمبحواثت وبني  توجد عالقة معنوية بني درجة املشاركة الا 

املس تقةل احلاةل  املتغريات  الزواجية،  احلاةل  )السن،  التالية:  املدروسة   

احليازة   جحم  الأساس ية،  املهنة  ادلخل،  مصادر  الأرسة،  جحم  التعلميية، 

الثقايف الانفتاح  اجلغرايفالزراعية،  الانفتاح  للمج ،  الانامتء  احمليل،  ، متع 

هذا الفرض مت وضعه يف صورته    ار حصةولختب  للمرأأة(   يالوضع القياد

ارتباطيه معنوية بني درجة   الصفرية اليت تنص عىل "عدم وجود عالقة 

 ."املشاركة الاقتصادية للمبحواثت وبني متغريات ادلراسة السابق عرضها

سري التباين  يف تف  اي  معنو  اتسهم املتغريات املس تقةل املدروسة اإسهام  

الاقت املشاركة  درجة  يف  لاللكي  هذا  لمبحواثت.  صادية  ولختبار حصة 

الفرض مت وضعه يف صورته الصفرية اليت تنص عىل "ل تسهم متغريات  

 ادلراسة يف تفسري التباين يف درجة املشاركة الاقتصادية للمبحواثت ".

وبني توجد عالقة معنوية بني درجة املشاركة الس ياس ية للمبحواثت  

التالية املدروسة  املس تقةل  احلاةل  املتغريات  الزواجية،  احلاةل  )السن،   :

احليازة  التعلمي جحم  الأساس ية،  املهنة  ادلخل،  مصادر  الأرسة،  جحم  ية، 

احملىل،  للمجمتع  الانامتء  اجلغرايف،  الانفتاح  الثقايف،  الانفتاح  الزراعية، 

 وضعه يف صورته  ولختبار حصة هذا الفرض مت  للمرأأة(  الوضع القيادي

ارتباطيه معنوية بني درجة  الصفرية اليت تنص عىل "عد م وجود عالقة 

 . "شاركة الس ياس ية للمبحواثت وبني متغريات ادلراسة السابق عرضهاامل

يف تفسري التباين    معنواي    اتسهم املتغريات املس تقةل املدروسة اإسهام  

ل الس ياس ية  املشاركة  درجة  يف  هذا لمبحواثت.  اللكي  حصة  ولختبار 

ية اليت تنص عىل "ل تسهم متغريات  الفرض مت وضعه يف صورته الصفر 

 فسري التباين يف درجة املشاركة الس ياس ية املبحواثت ".ادلراسة يف ت

 الطريقة البحثية 

 : منطقة ادلراسة أأول  

اإحدى    تعترب  واليت  الفيوم،  حمافظة  يف  ادلراسة  منطقة  حتددت 

  حمافظات اإقلمي شامل الصعيد، وتقع يف اجلنوب الغرب من حمافظة القاهرة 

بشواي من بني   90وعىل مسافة   مك مهنا، كام مت اختيار مركزي اإطسا، واإ

علهيام.  ادلراسة  لإجراء  عشوائية  بطريقة  احملافظة  لتعدد    اونظر    مراكز 

دات احمللية داخل املركزين اخملتارين، وزايدة أأعداد القرى التابعة لهذه  الوح



احمللية والقرى    الوحدات احمللية، مما يصعب معه دراسة مجيع هذه الوحدات

بطريقة   وذكل  مركز،  لك  لمتثيل  قريتني  اختيار  مت  فقد  لها،  التابعة 

د اجمليد بيل، ومنشاأة عبعشوائية، حيث وقع الاختيار عىل قرييت الغرق ق

لمتثيل مركز اإطسا، واختيار قرييت سرنو البحرية، وطحاوي لمتثيل مركز  

 اإبشواي. 

 : الشامةل والعينة ا اثني  

يل عدد الس يدات الريفيات ابلقرى ادلراسة يف اإجام  تمتثل شامةل هذه

البحرية،  وسرنو  اجمليد،  عبد  ومنشاأة  قبيل،  )الغرق  املدروسة  الأربعة 

و  عددهن  والبالغ  املعلومات    فق اوطحاوي(،  مركز  من  الواردة  للبياانت 

وملا اكن من الصعب    ريفية.  س يدة  3850حنو    2018مبحافظة الفيوم لعام  

ا جاميل هذا العدد من الس يدات الريفيات نظاإ ثية من  ع البياانت البح مج   ر 

لنتشار حمال اإقامهتن عىل نطاق جغرايف واسع، ذلكل فقد مت اختيار عينة  

من اإجاميل عدد الس يدات الريفيات   ٪10عشوائية منتظمة مهنن بنس بة  

هن  س يدة ريفية مت توزيع 385بقرى ادلراسة، وبذكل بلغ قوام هذه العينة  

ادلر  قرى  بنفعىل  الأربعة  عىل  اسة  فاكن  ابلشامةل،  تواجدهن  نس بة  س 

س يدة ريفية بقرية   95س يدة ريفية بقرية الغرق قليب،  105النحو التايل  

س يدة ريفية  94س يدة ريفية بقرية سرنو البحرية، 91منشاأة عبد اجمليد، 

ربعة ( جحم الشامةل وجحم العينة ابلقرى الأ 1بقرية طحاوي. ويوحض جدول )

لدلراسة.

 جحم الشامةل وجحم العينة بقرى ادلراسة  . 1  ول دج 

 بقرى ادلراسة   الريفيات   عدد  القرية 
 العينة املمثةل من لك قرية 

 (10٪ ) 

 105 1050 الغرق قبيل .أأ 

 95 947 منشاأة عبد اجمليد . ب

 91 908 سرنو البحرية .ج

 94 945 طحاوي . د 

 385 3850 الإجاميل 

   أأدوات مجع البياانت   لث ا: اث

خصية بوصفها أأداة  رئيس ية مجلع  يان ابملقابةل الشمت اس تخدام الاس تب

وقد مت معل اختبار  اس تبيان،    حصيفةالبياانت البحثية، حيث مت تصممي  

( صدق    حصيفة  لبنود (  pre-testمبديئ  من  للتاأكد  الاس تبيان 

الأس ئةل، ومدى فهم املبحواثت للغهتا، ويف ضوء نتاجئ هذا الاختبار مت  

و الالزمة،  التعديالت  صياغة  اإجراء  صورهتا    حصيفةث  يف  الاس تبيان 

 .ااإحصائي  وبعد مجع البياانت مت تفريغها وحتليلها الهنائية، 

 التحليل الاحصايئ   أأساليب   : ا رابع  

ومقاييس    اس تخدمت  أأهداف   اإحصائيةأأساليب  لتحقيق  خمتلفة 

( مربع  اختبار  اس تخدم  حيث  فروضها،  واختبار   Chiادلراسة 

square testا بع( لختبار فروض  القة متغريات دلراسة اخلاصة 

الريفية    ادلراسة املرأأة  والاقتصادية   الاجامتعيةالتمنية    يف مبشاركة 

عىل    والس ياس ية الااملقاسة  معامل   كام  ي،مساملس توى  اس تخدام  مت 

)بريسون( البس يط  بعالقة    الارتباط  اخلاصة  ادلراسة  فروض  لختبار 

لتمنية الاجامتعية والاقتصادية متغريات ادلراسة مبشاركة املرأأة الريفية يف ا

الفرتيوالس ياس ية،   املس توي  عىل  التكرار  املقاسة  اس تخدام  مت  كام   ،

 .ات ادلراسةوالنسب املئوية لوصف متغري 

 : املتغريات البحثية وطرق قياسها ا خامس  
 املتغريات املس تقةل 

قيس بعدد الس نوات امليالدية اليت مرت عىل املبحوثة منذ   :سنال 

احلاةل   وحىت اترخي مجع البياانت، وذكل لأقرب س نة ميالدية. ميالدها،  

  سؤال املبحوثة عن حالهتا الزواجية سواء اكنت وقد مت قياسها ب  الزواجية:

عىل   ( 4، 3، 2، 1) لأرقامنسه، مزتوجة، مطلقة، أأرمةل( وأأعطيت اأأ )

  وقيس بعدد س نوات التعلمي اليت أأمتهتا املبحوثة   :احلاةل التعلميية  .الرتتيب

الأاكدميي   التعلمي  الأرسة:  الرمسي.بنجاح خالل مراحل  بعدد    جحم  قيس 

بلغ    أأفراد أأرسة املبحوثة اذلين يعيشون يف وحدة معيش ية مشرتكة وقد 

الأدىن )فرد  2)  احلد  الأقىص  احلد  تقس مي  أأفراد  10(،  مت  وقد   ،)

(، أأرسة  أأفراد5)أأقل من    أأرسة صغرية  اإىل  الأرسةاملبحواثت وفقا حلجم  

مت    مصادر ادلخل:  فاأكرث(.أأفراد    8)  (، أأرسة كبريةأأفراد  8-5)  متوسطة

 حتصل مهنا عىل املال  من خالل سؤال املبحوثة عن املصادر اليت  هقياس

رقام  أأعطيت الأ العمل( و هل، ، الأ ةبنسواء اكن من )الزوج، الابن، الا

سؤال املبحوثة  ت بوقيس  املهنة الاساس ية:  (. 5، 4،  3،  2،  1)  التالية

تعمل حيث  اك  ذااإ عام   ل  أأو  أأو غري زراعية  تعمل يف همنة زراعية  نت 

 جحم احليازة الزراعية:  ( عىل الرتتيب. 3،  2،  1التالية )  الأرقامأأعطيت  

،  (فدان  1)  الأدىنقد بلغ احلد  د الأفدنة اليت متتلكها املبحوثة، و قيست بعد

زراعية  مت تقس مي املبحواثت وفقا حلجم احليازة ال(، وأأفدنة  7)  احلد الأقىص

حيازة متوسطأأفدنة  3أأقل من  )  حيازة صغرية  اإىل (،  أأفدنة  5-3)  ة(، 

وقيس هذا املتغري بسؤال   :الثقايفالانفتاح  .(أأفدنة فاأكرث 6) حيازة كبرية

، مشاهدة  الإذاعية)سامع الربامج    تعرضها للك مناملبحوثة عن درجة  

التليفزيونية،   الندوات  قراالربامج  حضور  واجملالت،  الصحف  ءة 

مسجد وذكل من خالل الاختيار ما بني   لإمامالاس امتع    ،الاجامتعاتو

أأحياان  )دامئ    يهاس تجاابت    أأربع اندر  ا،  أأعطيت  ،  حيث  ل(    هذه ا، 

  هذه ( عىل الرتتيب ومت مجع  1،  2،  3،  4)  القمي الرمقية  الاس تجاابت

، وقد بلغ احلد الأدىن للمقياس  الثقايف  الانفتاح ادلرجات للتعبري عن درجة  

درجة(، وقد مت تقس مي املبحواثت    20احلد الأقىص هل )و (،  اتدرج  4)

)أأقل من    انفتاح منخفض  يهثالث فئات    اإىل   الثقايف  ن وفقا دلرجة انفتاهح

درجة   17)  (، انفتاح مرتفعدرجة16-11)  انفتاح متوسط درجة(،    11
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وقيس هذا املتغري بسؤال املبحوثة عن درجة   : الانفتاح اجلغرايف فاأكرث (.

الانتقالتعرض اجملاورة،  للقرى  )الانتقال  من  للك  اجملاورة،     ها  للمراكز 

خالل الاختيار الانتقال حملافظات أأخرى، السفر خارج مرص(  وذكل من  

  هذه ا، ل( حيث أأعطيت ، اندر  ا، أأحياان  )دامئ   يه س تجاابتا أأربع ما بني

  هذه ( عىل الرتتيب ومت مجع  1،  2،  3،  4)  القمي الرمقية  الاس تجاابت

درجة   عن  للتعبري  الأدىن  غرايفاجل  الانفتاحادلرجات  احلد  بلغ  وقد   ،

درجة(، وقد مت تقس مي    16)  احلد الأقىص هل(، و اتدرج  4)  للمقياس

  انفتاح منخفض   ثالث فئات  اإىل   اجلغرايف املبحواثت وفقا دلرجة انفتاهحم  

متوسط ،  (درجة  4-7) مرتفعدرجة(،    11-8)  انفتاح  - 12)  انفتاح 

وقد مت قياس هذا املتغري من خالل    : ء للمجمتع احمليل نامتالا  درجة(.16

الاختيار بني ثالث عبارات، وذكل من خالل    8خذ رأأي املبحوثة يف  أأ 

هذه  أأعطيت  وقد  موافق  غري  حمايد،  موافق،  يه:  اس تجاابت 

  ةل العبارات الاجيابية وادلرجات ( يف حا1،  2،  3الاس تجاابت ادلرجات )

د مت مجع هذه  ت السلبية عىل الرتتيب. وق( يف حاةل العبارا3،  2،  1)

مبحوث للك  اجملمتعي  درجة الانامتء  عن  لتعرب  بلغة ادلرجات  وقد  احلد    ، 

مي  ، وقد مت تقس (رجةد24)الأقىصواحلد    (اترجد  8)الأدىن للمقياس  

وفق   انامتءهناملبحواثت  دلرجة  احمليل  ا  ا  اإىل  للمجمتع  فئات  نامتء ثالث 

  انامتء مرتفع (،  درجة  17-13)  متوسط انامتء  (،  درجة  12-8)  منخفض

خذ رأأي أأ مت قياسه من خالل    الوضع القيادي للمرأأة:  درجة(.  18-24)

مجم يف  عددها  املبحوثة  العبارات  من  خالل عبارات6وعة  من  وذكل   ،

وقد   موافق  غري  حمايد،  موافق،  يه:  اس تجاابت  ثالث  بني  الاختيار 

( ادلرجات  الاس تجاابت  هذه  حا1،  2،  3أأعطيت  يف  العبارات  (  ةل 

 الرتتيب. ( يف حاةل العبارات السلبية عىل3، 2، 1جيابية وادلرجات )الإ 

، وقد بلغ ةللك مبحوث  القياديالوضع  وقد مت مجع هذه ادلرجات لتعرب عن  

د  ، وق(رجةد  18)وبلغ احلد الأقىص  (  رجاتد  6)احلد الأدىن للمقياس  

  ي قياد  ئات وضعاإىل ثالث ف  القيادي   مت تقس مي املبحواثت وفقا لوضعهن

درجة(، وضع    14-10) متوسط  يقيادوضع  (،درجات  9-6) منخفض

 درجة فاأكرث(.15) مرتفع يقياد

 املتغريات التابعة

الاجامتعية:  درجة عرشة    املشاركة  عىل  يش متل  مقياس  اإعداد  مت 

لمرأأة الريفية  ل  الاجامتعية  شاركةامل  عبارات اإجيابية وسلبية يفرتض أأهنا تقيس

مبو  من لك  ر طلب  ليكرت    يف  أأهياحوثة حتديد  مقياس  عىل  عبارة  لك 

املعدل واملكون من ثالث اس تجاابت )موافق، حمايد، غري موافق( حيث  

رجات لعبارات الإجيابية، وادل( عىل الرتتيب ل1، 2، 3أأعطيت درجات )

وقد بلغ احلد الأدىن للمقياس ( عىل الرتتيب للعبارات السلبية. 3، 2، 1)

ا  10) واحلد  )درجات(  ثالث  ومتدرجة(،    30لأقىص  اإىل  تقس ميها   

  ة متوسطدرجة(، مشاركة    17)أأقل من    ةمس توايت يه: مشاركة منخفض

درجة(. وقد مت حساب    25)أأكرث من  مشاركة مرتفعة    درجة(،  17-24)

( مما يشري اإىل 0.69لهذا املقياس حيث بلغت قميته )(  αمعامل الثبات )

 املشاركة الاقتصادية:  درجة قياس. توافر درجة مناس بة من الثبات لهذا امل

  الأعامل بعض قياهما ب من خاللللمبحواثت املشاركة الاقتصادية  مت قياس

ادلاجين الإنتاج  احليواين،  الإنتاج  احلقل،  كأعامل  والتصنيع    ،املزرعية 

،  ا، أأحياان  )دامئ    وذكل عىل مقياس مكون من أأربع مس توايت يه  الغذايئ

وقد بلغ احلد  ( عىل الرتتيب،  1،  2،  3،  4)  ا، ل( وأأعطيت ادلرجاتاندر  

للمقياس )و درجة(    44)  الأدىن  الأقىص  تقس مي  درجة(،    91احلد  ومت 

درجة(،   60)أأقل من  ةاإىل ثالث فئات يه: مشاركة منخفض املبحواثت

  (. فاأكرث  درجة  77)مشاركة مرتفعة  درجة(،  76-60)  مشاركة متوسطة

الس ياس ية:درجة   من  املشاركة  قياسه  مت  املب  وقد  سؤال  حواثت  خالل 

وقد بلغ احلد مشاركهتن الس ياس ية    درجةتعرب عن    اليت  الأس ئةلمجموعة من  

( للمقياس  )  8الأدىن  الأقىص  واحلد  تقس مي  درجة(،  30درجات(  ومت 

اإىل ثالث فئات يه: مشاركة    ا دلرجة مشاركهتن الس ياس يةوفق    املبحواثت

من    ةمنخفض متوسط  15)أأقل  مشاركة  درجة(،    22-15)  ةدرجة(، 

 درجة(.  23)أأكرث من  ةمشاركة مرتفع

 وصف خصائص املبحواثت   ا: سادس  

وفق  2يوحض جدول ) املبحواثت  توزيع  ادلراسة، حيث    ا(  ملتغريات 

يتضح من بياانت اجلدول أأن معظم املبحواثت يقعن يف الفئة العمرية )من  

ىه أأكرث الفئات قدرة  والفئة متثل متوسطي العمر    هوهذس نة(،    43-57

  املزتوجات   ة التمنية باأنواعها اخملتلفة وبلغت نس ب  يفىل العمل واملشاركة  ع

مس توى تعلميي  يبحواثت ذو من اإجاميل امل ٪35.3مهنن، وأأن  67.8٪

عايل )جامعي(  حيث يعمل التعلمي عىل هتيئة اجلو املناسب خللق اجتاهات  

املشاركةاإ  وزايدة  والتطور  التغيري  حنو  وفعاةل  التمنية  معليات    يف  جيابية 

 ا لتحقيق التمنية يف اجملمتع، وأأنفالأفراد املتعلمني مه أأكرث الفئات اس تعداد  

ويتضح    وات الأرسة املتوسطة يف عدد أأفرادها،من املبحواثت من ذ  73٪

من اجلدول أأن معظم املبحواثت يعمتدن عىل العمل مكصدر من مصادر  

بنس بة   وذكل  ال٪42ادلخل  املرأأة  رؤية  اإىل  ذكل  ويرجع  لقميهتا  ،  عامةل 

لتحسني  اس تقاللها  عىل  للحصول  ادلامئ  وسعهيا  ذلاهتا  وحتقيقها  احلقيقية 

من املبحواثت يعملن يف همن    ٪48.3تضح أأن  اوضعها الاجامتعي، كام  

ىل أأن همنة الزراعة تعترب يه املهنة السائدة يف الريف  اإ زراعية ويرجع ذكل  

اعية الصغرية ويرجع  مهنن من ذوات احليازات الزر ٪63.9املرصي، وأأن 

تبعرثت  اإ ذكل   الريف واليت  الزراعية يف  احليازات  ىل صغر وتفتت جحم 

الزراعية اىل مناطق سكنية مما يؤثر عىل  رايضلأ نتيجة التوريث وحتويل ا

مساحة الأرايض الزراعية، ويبني اجلدول أأن معظم املبحواثت من ذوات  

، ٪46.8نسبهتم    بلغت مس توى الانفتاح الثقايف واجلغرايف املتوسط حيث  

عىل الرتتيب ويرجع ذكل اإىل وجود بعض الصعوابت اليت حتول    44.9٪

عىل العامل اخلاريج اكلعادات   للمرأأة الريفية غرايفنفتاح الثقايف واجلالادون 

حتد من تعلمي املرأأة والاعتقاد اخلاطئ باأن املرأأة همام وصلت  اليت  والتقاليد

هو املزنل ، ابلإضافة اإىل كرثة الأعباء   لأقىص درجات التعلمي فاأن ماكهنا

حولها    العامل اخلاريجاليت تقع عىل عاتق املرأأة مما حيول دون انفتاهحا عىل

أأيض   النتاجئ  اجملمتعي مرتفع وميثل حوايل أأ اإىل    اوتشري    ن مس توى الانامتء 

  ي زايدة ارتباط الريفيني وانامتهئم للمجمتع الريفاإىل    ، ويرجع ذكل  40.5٪

يع  فيهاذلى  وأأخري  يشون   القيادي  الوضع   أأن  اجلدول  من  يتضحا  ، 

  وذكل   املبحواثت  جاميلاإ   من  ٪51.6  حوايل  ميثلن  حيث  مرتفع  للمبحواثت

رسية مع الزوج ابعتبارها نصف  اختاذ القرارات الأ   يف  اامه دامئ  تس  املرأأة  نلأ 

اجملمتع وملا لها دور فعال وأأسايس داخل اجملمتع الريفي 



 . مزية للمبحواثت يف منطقة ادلراسة اخلصائص امل  . 2جدول  

 املتغريات  %  385= ن   عدد  املتغريات 
 عدد 

 385ن= 
 % 

 املهنة الأساس ية - 6 العمر - 1

 48.3 186 زراعية 29.4 113 ( س نة43قل منأأ ) صغار السن

 30.1 116 غري زراعية 54.3 209 ( س نة57-43متوسطي السن )من

 21.6 83 ل تعمل  16.3 63 (س نة 58كرثمنأأ )كبار السن 

 جحم احليازة الزراعية - 7 الزواجية   احلاةل - 2

 63.9 246 أأفدنه(  3حيازة صغرية )أأقل من  8.3 32 نسة أأ 

 23.9 92 أأفدنة( 5-3)من ةحيازة متوسط 67.8 261 مزتوجة 

 12.2 47 أأفدنه فاأكرث(  6حيازة كبرية ) 15.3 59 مطلقه 

 الانفتاح الثقايف - 8 8.6 33 رمةلأأ 

 27 104 درجة(11انفتاح منخفض )اقل من  احلاةل التعلميية - 3

 46.8 180 درجه( 16-11تاح متوسط )انف  28.1 108 أأمية 

 26.2 101 درجة فاأكرث(  17) انفتاح مرتفع 14.8 57 تقرأأ وتكتب 

 اجلغرايف   الانفتاح - 9 3.6 14 ابتدايئ 

 39.3 151 درجة(13انفتاح منخفض )اقل من  10.1 39 يعداداإ 

 44.9 173 درجة( 15-13انفتاح متوسط )  8.1 31 اثنوي

 15.8 61 درجة فاأكرث(  16) انفتاح مرتفع 35.3 136 جامعي 

 اجملمتعي الانامتء  - 10 جحم الأرسة - 4

 22.3 86 درجة(14انامتء منخفض )اقل من   10.6 41 افراد( 5أأقل منصغرية )

 37.2 143 درجة( 17-14انامتء متوسط )  73 281 افراد(8-5من) متوسطة

 40.5 156 درجة فاأكرث(  18انامتء مرتفع )  16.4 63 افراد فاأكرث(  8) كبرية

 الوضع القيادي للمرأأة - 11 مصادر ادلخل - 5

 21.6 83 درجة(22وضع قيادي منخفض)اقل من  24.2 93 الزوج

 26.8 103 درجة( 30-22وضع قيادي متوسط) 4.9 19 الابن

 51.6 199 درجة( 30وضع قيادي مرتفع)اكربمن 7.3 28 الابنة 

 21.6 83 الأهل
 

 42.0 162 العمل

 2018املصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البحث مبنطقة ادلراسة امليدانية 

 ومناقش هتا النتاجئ  

املتعلقة جئ النتا  : أأول  نشطة    الريفية   املرأأة مشاركة    بدرجة     الأ بعض  يف 

 الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية 

 درجة   املبحواثت  من  ٪41.8  حوايل  أأن(  3تبني من نتاجئ جدول )

الاجامتعية   الأدوارزايدة  اإىل    ويرجع ذكل  مرتفعةالاجامتعية    مشاركهتن

بني   اليت توافق  من  حتققه  أأن  تس تطيع  وما  وكعامهل  كأم  املرأأة  هبا  تقوم 

 هتا املس مترة لتحقيق أأفضل مس توى وحماول  أأدوارها داخل املزنل أأو خارجه

ليه تنمتي  معيشة لها ولأرسهتا وللمجمتع اذلي وذكل بعد تغري النظرة للمرأأة   اإ

اكنت تعترب مبثابة عائق حنو وصول املرأأة  اليتواختالف العادات والتقاليد 

 حوايل  أأن (3رمق ) اجلدولكام يتبني من نتاجئ  ،لتحقيق التمنية الاجامتعية

ويرجع ذكل ة  متوسط  الاقتصادية  مشاركهتن  درجة  املبحواثت  من  58.9٪

اليت    الكثري من العمليات الاقتصادية  يف  اركة املرأأةمش  توسط درجة  اإىل

دخال   للأرسة  تدر  الأعامل  احلرفية  و   وخاصة  حيث   البس يطةالصناعات 

اإىل   املرأأة  لتحسني    الاقتصادي  الوعيلزايدة    الاكيفالتدريب  حتتاج 

 وفامي يتعلق ابملشاركة الس ياس ية فقد تبني من اجلدول مس توى معيش هتا، 

الس ياس ية   مشاركهتن  املبحواثت درجة  من   ٪51.7  حوايل  أأن  (3رمق )

لمرأأة الريفية بدرجة  ل  الس ياس ية  شاركةاملارتباط     اإىلويرجع ذكل    ةمتوسط

ليه وصلت    اذليالتطور     حيثاجملمتع    يف   اجملمتع حيث تطور وضع املرأأة  يف   اإ

متوسط  للمرأأة  الس ياس ية  الأوضاع  تحتسن  ي  ة بدرجة  ما  لها  وهو  كفل 

  ا فقد أأظهرت النتاجئ الواردة بنفس وأأخري  ، الس ياس ية احملافظة عىل حقوقها

رمق  مشاركهتن   درجة  املبحواثت  من  ٪59.7  حوايل  أأن  (3)  اجلدول 

بريق    متوسطة  الإجاملية مبثابة  يعترب  حنو  وهذا  من    اإجراءأأمل  الكثري 

مس توى أأفضل من التمنية سواء الاجامتعية   اإىلالتحسينات لوصول املرأأة 

. ياس يةأأو الاقتصادية أأو الس 
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 الإجاملية مشاركهتن الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية واملشاركة   س توىمل  اتوزيع املبحواثت وفق   . 3جدول  

 2018نية ااملصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البحث مبنطقة ادلراسة امليد
املبحواثت  درجة  ب ادلراسة  متغريات  عالقة    ا: اثني     ة نشط الأ   يف مشاركة 

 والاقتصادية والس ياس ية   الاجامتعية 

 العالقات الارتباطية بني درجة املشاركة الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية

 : يللمبحواثت ومتغريات ادلراسة املقاسة عىل املس توى الفرت 

ا معامل  اس تخدام  بني بريسون  رتباط  مت  العالقات الارتباطية  دلراسة 

ريات املقاسة عىل املس توى  املتغبني  و     مبحواثتلل  الاجامتعية  شاركةاملدرجة  

وجود   اإىل(  4)  جبدول  البس يط تشري نتاجئ حتليل الارتباط  ، حيث  الفرتى

املس توي الاحامتيل    ارتباطيهعالقة   عند  موجبة  درجة بني    0.01معنوية 

املبحواثت   متغريات:الاجامتعية    الأنشطة  يفمشاركة  جحم    ،سنال  وبني 

حيث أأنه بتقدم العمر تزداد    يالانامتء اجملمتع  الارسة، جحم احليازة الزراعية،

نه لكام تقدم معر املبحوثة  ة املشاركة الاجامتعية للمرأأة الريفية وذكل لأ درج

 ، كامتعيش فيه  اذلياجملمتع    يفزادت مس ئولياهتا ومشاركهتا الاجامتعية  لكام  

ام اكن فلك  عدد أأفراد أأرسهتا  لكام زاد  تزداد املشاركة الاجامتعية للمرأأة الريفية

لك كبري  الأرسة  أأفراد  وزادت  عدد  املرأأة  عاتق  عىل  املس ئوليات  زادت  ام 

الريفية   ،لها  الاجامتعيةاملشاركة   للمرأأة  املشاركة الاجامتعية  تزداد  وكذكل 

تزداد   زادت املساحة املزنرعة للمرأأة الريفيةبزايدة جحم احليازة الزراعية فلكام 

للزوج   مشاركهتا  بزايدة    املالأعبعض    يفدرجة  أأنه  كام  ابحلقل،  اخلاصة 

، عىل ذكل ميكن ش فيهتعي  اذلياملشاركة الاجامتعية يزداد انامتؤها للمجمتع  

يف ضوء نتاجئ معامل ارتباط بريسون البس يط رفض الفرض الصفري الأول  

ال مبتغريات:  فامي خيتص  الأ   ،سنلدلراسة  الزراعية،  جحم  احليازة  رسة، جحم 

( اإىل وجود عالقة ارتباطيه 4تشري نتاجئ اجلدول رمق )ام  ك.  يالانامتء اجملمتع

بني درجة مشاركة املبحواثت    0.01الاحامتيل  معنوية موجبة عند املس توى  

الأ  ال  ةنشطيف  متغري  وبني  معظم  قد  و   سنالاقتصادية  أأن  اإىل  ذكل  يرجع 

ذوى اخلربة  اإىل  العمليات اخلاصة ابلأنشطة الاقتصادية معليات شاقة حتتاج

بتقدم العمر، كام يتبني من اجلدول وجود فزتدا د مشاركة املرأأة الريفية فهيا 

ارتبا الاحامتيل  عالقة  مس توي  عند  سالبة  معنوية  درجة   0.01طيه  بني 

الاقتصادية وبني متغري جحم الأرسة حيث    الأنشطةمشاركة املبحواثت يف  

ىل أأيدي  الاقتصادية  أأعامل شاقة حتتاج اإ  الأنشطةأأن الأعامل اخلاصة مبعظم 

كون جحم الأرسة كبري حيث يمت استئجار عامةل خارجية يعامةل ول يشرتط أأن  

لقيام بتكل الأعامل الشاقة، كام يبني اجلدول وجود عالقة ارتباطيه معنوية ل

املس توى الاحامتيل   عند  املبحواثت  0.01موجبة  مشاركة  درجة   يف  بني 

الزراعية،  الأنشطة احليازة  جحم  وبني   مشاركة    الاقتصادية  تزداد  حيث 

املبحواثت الاقتصادية بزايدة جحم احليازة الزراعية حيث تقل فرص املشاركة  

الواردة  النتاجئ  وتشري  اخملاطرة،  من  للخوف  الصغرية  للحيازات  ابلنس بة 

  ( رمق  املس توي  4ابجلدول  عند  موجبة  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وجود   )

يف الاقتصادية وبني الانامتء   بني درجة مشاركة املبحواثت  0.01حامتيل  الا

اجملمتعي حيث  أأنه لكام زادت املشاركة الاقتصادية للمرأأة الريفية زاد انامتؤها 

للمجمتع حيث تقوم ابلأعامل الاقتصادية اليت تدر دخال لها ولأرسهتا وللمجمتع  

نتاجئ ضوء  يف  ميكن  ذكل  عىل  فيه،  تعيش  بريسون  اذلي  ارتباط  معامل   

 الصفري الثالث لدلراسة فامي خيتص مبتغريات: العمر،البس يط رفض الفرض 

احليا جحم  الأرسة،  الاجحم  الزراعية،  اجملمتعزة  حتليل   .ينامتء  نتاجئ  تشري 

املعروضة جبدول ارتباطيه معنوية موجبة 4)  الارتباط  اإىل وجود عالقة   )

لمبحواثت ل  الس ياس ية  شاركةاملجة  بني در   0.01عند املس توى الاحامتيل  

جحم الأرسة، جحم احليازة الزراعية، الانفتاح الثقايف،   تغريات التالية:وبني امل

احليازة  وجحم  الأرسة  أأفراد  عدد  بزايدة  أأنه  حيث  للمرأأة،  القيادي  الوضع 

الزراعية ودرجة انفتاهحن الثقايف ووضعهن القيادي تزداد درجة مشاركهتن 

أأيضا اجلدول وجود عالقة ارتباطيه معنوية  ،الس ياس ية موجبة عند   ويبني 

لمبحواثت وبني  ل  الس ياس ية  شاركةامل بني درجة    0.05مس توي الاحامتلية  

ال معامل  و ،  سنمتغري  نتاجئ  ضوء  يف  ميكن  ذكل  البس يط  رتباط  الاعىل 

بريسون رفض الفرض الصفري اخلامس لدلراسة فامي خيتص مبتغريات: جحم  ل

 . قيادي للمرأأةرسة، جحم احليازة الزراعية، الانفتاح الثقايف، الوضع الالأ 

  

 املشاركة    مس توى     

 جمالت املشاركة    

 جاميل الإ  ة مرتفع  ة متوسط منخفضة 

 %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد 

 100 385 41.8 161 39.2 151 19 73 الاجامتعية 

 100 385 15.9 61 58.9 227 25.2 97 الاقتصادية  

 100 385 - - 51.7 199 48.3 186 الس ياس ية 

 100 385 22.1 85 59.7 230 18.2 70 املشاركة   جاميل اإ 



بني املتغريات املس تقةل املقاسة عىل و  والاقتصادية والس ياس ية الاجامتعيةبني درجة مشاركة املبحواثت قمي معامل الارتباط البس يط للعالقة  . 4  جدول 

 .الفرتىاملس توى 

 قمي معامل الارتباط  املتغريات املس تقةل 

 الس ياس ية  الاقتصادية  الاجامتعية 

 * 0.595 ** 0.832 ** 0.607 العمر -

 ** 0.704 ** 0.661- ** 0.594 جحم الأرسة  -

 ** 0.977 ** 0.719 ** 0.518 جحم احليازة الزراعية   -

 ** 0.942 0.393 0.326 الانفتاح الثقايف   -

 0.171 0.284 0.048 اجلغرايفالانفتاح  -

 0.436 ** 0.783 ** 0.513 الانامتء اجملمتعي -

 ** 0.942 0.461 0.086 الوضع القيادي للمرأأة  -

 0.05*معنوية عند املس توى الاحامتيل ،  0.01**معنوية عند املس توى الاحامتيل  ،2018املصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البحث مبنطقة ادلراسة امليدانية 

الاجامتعية املبحواثت  مشاركة  درجة  بني  الاقرتانية  والاقتصادية   العالقة 

 ي واملتغريات املقاسة عىل املس توى الامس والس ياس ية

( وجود عالقة اقرتانية معنوية عند 5) توحض النتاجئ الواردة ابجلدول رمق

بني متغري درجة املشاركة الاجامتعية  وبني متغري    0.01املس توى الاحامتيل  

العالقة الاقرتانية   هذه  شدة  بلغت  وقد  الزواجية،  مقاسة    0.354احلاةل 

غري    عنرأأة املزتوجة  لمل  الاجامتعية  شاركةامل مبعامل كرامر، حيث ترتفع درجة  

اجمل   ةاملزتوج يف  هبا  تقوم  اليت  الأدوار  تعدد  النتاجئ  بسبب  أأظهرت  كام  متع، 

بني متغري درجة    0.01وجود عالقة اقرتانية معنوية عند املس توى الاحامتيل  

املس توى التعلميي العايل   ياملشاركة الاجامتعية وبني متغري احلاةل التعلميية فذو 

شاركة الاجامتعية فالتعلمي يرفع من مس توى املرأأة داخل عىل امل   اأأكرث حرص  

لقوة للحصول عىل حقوقها اجملمتعية وقد بلغت شدة هذه العالقة اجملمتع ومينحها ا

كرامر.  0.363انية  الاقرت  مبعامل  ابجلدول رمق    مقاسة  الواردة  النتاجئ  تشري 

ني متغري  ب  0.01( وجود عالقة اقرتانية معنوية عند املس توى الاحامتيل  5)

متغريي وبني  املشاركة الاقتصادية  ادلخل  :درجة  واملهنة، حيث    ،مصادر 

تزداد درجة املشاركة الاقتصادية للمرأأة الريفية بزايدة وتنوع مصادر ادلخل  

أأم غري زراعية حيث أأن تنوع   واملهنة اليت متهتهنا املرأأة سواء اكنت زراعية 

ى الاقتصادي لها ولأرسهتا، املس تو   مصادر ادلخل واملهنة يتيح لها حتسني 

الع هذه  بلغت شدة  الرتتيب  وقد  ، 0.282القة الاقرتانية للك مهنام عىل 

( 5)  أأشارت النتاجئ الواردة ابجلدول رمقكام      مبعامل كرامر.  ة مقاس  0.566

الاحامتيل   املس توى  عند  معنوية  اقرتانية  عالقة  متغري    0.01وجود  بني 

وبني متغري احلاةل التعلميية، فاملرأأة     تللمبحواث  املشاركة الس ياس ية  مس توى

وعي  املتعل الأكرث  يه  املس توى  مة  زاد  لكام  أأنه  حيث  الس ياس ية  ابلقضااي  ا 

التعلميي للمرأأة لكام زادت درجة مشاركهتا الس ياس ية، وقد بلغت شدة هذه  

مبعامل كرامر، كام أأظهرت النتاجئ وجود    ةمقاس  0.380العالقة الاقرتانية  

اقرتاني الاحامتيل  عالقة  املس توى  عند  معنوية  درجة    0.05ة  متغري  بني 

ا  املشاركة الس ياس ية وبني متغري املهنة الأساس ية حيث أأن املهنة تؤثر أأيض  

هن  مب  عمل عىل درجة املشاركة الس ياس ية شاأهنا شاأن التعلمي فلكام اكنت املرأأة ت

دة هذه  ا لكام اكنت درجة مشاركهتا الس ياس ية كبرية وقد بلغت شتفيد جممتعه

مقاسة مبعامل كرامر.  0.412العالقة الاقرتانية 

 . لمبحواثتالاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية لشاركة املودرجة  ياملتغريات البحثية املقاسة عىل املس توى الامس للعالقة بني يقمي مربع اك . 5  جدول 

 املشاركة درجة  

 املتغريات 

 الامسية 

 درجة املشاركة الس ياس ية  اركة الاقتصادية درجة املش  درجة املشاركة الاجامتعية 

معامل   2قمية )اكي( 

 كرامر 

معامل   2قمية )اكي( 

 كرامر 

قمية  

 2)اكي( 

 معامل كرامر 

 0.137 9.441 0.188 9.571 0.354 ** 48.75 احلاةل الزواجية 

 0.380 ** 36.22 0.146 7.785 0.363 ** 26.24 احلاةل التعلميية

 0.140 16.67 0.282 ** 18.908 0.142 18.67 مصادر ادلخل 

 0.412 * 32.11 0.566 ** 34.24 0.180 43.11 املهنة

0.05*معنوية عند املس توى الاحامتيل        0.01املس توى الاحامتيل **معنوية عند    2018ث مبنطقة ادلراسة امليدانية املصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البح   
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الاجامتع املشاركة  دلرجة  احملددة  والس ياس ية   يةالعوامل    والاقتصادية 

 للمبحواثت

للمبحواثت: املشاركة الاجامتعية  احملددة دلرجة  س تخدام اب  العوامل 

أأربعة متغريات   وجود( 6جدول )الاحندار املتعدد، تبني من نتاجئ حتليل 

فقط من بني املتغريات املدروسة لها تاأثري معنوي موجب عند املس توى  

، وهذه  لمبحواثتل  الاجامتعية  شاركةاملدرجة  وذكل عىل    0.01الاحامتيل  

ء  جحم الأرسة، جحم احليازة الزراعية، الانامت  ،السن  املتغريات الأربعة يه:

الأخرى   ياجملمتع املتغريات  لبقية  معنوي  تاأثري  وجود  يتبني  مل  حني  يف 

واستناد   )   ااملدروسة.  التحديد  معامل  قمية  والبالغة  2Rاإىل   )625.0 

امل  املتغريات  أأن  حنو  يتضح  جممتعة  تفرس  املدروسة  من   ٪56.2س تقةل 

كذكل يتضح من قمية  درجة مشاركة املبحواثت  الاجامتعية  التباين يف  

(F  والبالغة املتغريات    34.735(  لعالقة  الاحنداري  المنوذج  معنوية 

الاجامتعية  املس تقةل   املبحواثت   مشاركة  املس توى  بدرجة  عند  وذكل 

  الثاين ميكن رفض الفرض الصفري  وعىل ذكل 0.05،  0.01الاحامتيل 

ازة الزراعية، جحم الأرسة، جحم احلي  ،لسنالدلراسة فامي يتعلق مبتغريات  

، يف حني مل يمت رفضه فامي يتعلق ببايق املتغريات املس تقةل يالانامتء اجملمتع

وملعرفة الأمهية النسبية للمتغريات املس تقةل املؤثرة عىل درجة    املدروسة.

لالاجامتكة  شار امل الاحندار  عية  حتليل  أأسلوب  اس تخدم  لمبحواثت، 

( اإىل أأن  6املتعدد التدرجيي حيث أأشارت نتاجئ التحليل املوحضة جبدول )

مشاركة   درجة  عىل  املؤثرة  املس تقةل  املتغريات  مقدمة  يف  ياأيت  العمر 

قرابة   مبفرده يف تفسري  من    ٪24.3املبحواثت الاجامتعية حيث سامه 

من التباين،    ٪6.9م الأرسة واذلي يفرس مبفرده حنو  التباين، يليه متغري جح

الانامتء    متغري  امن التباين، وأأخري    ٪4.3  ث جحم احليازة الزراعية بنس بة

 (.  ٪0.5) ياجملمتع

ابس تخدام   العوامل احملددة دلرجة املشاركة الاقتصادية للمبحواثت:

متغريات   ( وجود أأربعة7الاحندار املتعدد، تبني من نتاجئ جدول ) حتليل

عىل درجة   0.01فقط لها تاأثري معنوي موجب عند املس توى الاحامتيل  

السن، الانامتء   يه:  املتغريات  وهذه  للمبحواثت،  املشاركة الاقتصادية 

  ، جحم احليازة الزراعية، جحم الأرسة يف حني مل يتبني وجود تاأثري ياجملمتع

واستناد   املدروسة.  الأخرى  املتغريات  لبقية  معامل اإىل  امعنوي  قمية   

يتضح أأن املتغريات املس تقةل املدروسة    0.435( والبالغة  R2التحديد )

حنو   جممتعة  الاقتصادية    ٪43.5تفرس  املشاركة  درجة  يف  التباين  من 

المنوذج معنوية  45.345( والبالغة Fللمبحواثت كذكل يتضح من قمية )

الاق  يالاحندار  املشاركة  بدرجة  املس تقةل  املتغريات  تصادية  لعالقة 

وعىل ذكل   0.05،    0.01للمبحواثت  وذكل عند املس توى الاحامتيل  

السن،   مبتغريات  يتعلق  لدلراسة فامي  الرابع  الصفري  الفرض  ميكن رفض 

يمت رفضه  ، جحم احليازة الزراعية، جحم الأرسة،  يف حني مل يالانامتء اجملمتع

املدروسة.  املس تقةل  املتغريات  ببايق  يتعلق  النسبية  وملعرفة    فامي  الأمهية 

للمتغريات املس تقةل املؤثرة عىل درجة املشاركة الاقتصادية للمبحواثت،  

نتاجئ  أأشارت  التدرجيي حيث  املتعدد  أأسلوب حتليل الاحندار  اس تخدم 

أأن متغري السن ياأيت يف م7التحليل املوحضة جبدول ) قدمة املتغريات  ( 

مبحواثت حيث سامه  املس تقةل املؤثرة عىل درجة املشاركة الاقتصادية لل

قرابة   اجملمتع  ٪22.2مبفرده يف تفسري  يليه متغري الانامتء  التباين،    ي من 

  من التباين، ث جحم احليازة الزراعية بنس بة   ٪8.5واذلي يفرس مبفرده حنو  

(. ٪0.6رسة )متغري جحم الأ  اخري  من التباين، وأأ  3.3٪

 املبحواثت الاجامتعية وبني املتغريات املس تقةل املقاسة عىل املس توى الفرتى بني درجة مشاركة  قمي معامل الاحندار اجلزيئ . 6  جدول 

 املتغريات املس تقةل 

معامل  

الاحندار  

 ( bاجلزيئ ) 

معامل الاحندار  

اجلزيئ القيايس  

(β ) 

 ( tقمية )
مقدار معامل  

 الرتامكي التحديد  

جحم التاأثري  

 املنفرد 

 0.243 0.243 ** 2.143 0.317 0.024 العمر -

 0.069 0.312 ** 5.621 0.345 0.240 رسة جحم الأ  -

 0.043 0.355 ** 2.125 0.219 0.015 جحم احليازة الزراعية   -

 0.005 0.360 ** 0.651 0.647 0.320 الانامتء اجملمتعي -

 ى الفرتى وبني املتغريات املس تقةل املقاسة عىل املس تو  قتصاديةبني درجة مشاركة املبحواثت الا قمي معامل الاحندار اجلزيئ . 7جدول  

 ( bمعامل الاحندار اجلزيئ ) املتغريات املس تقةل 
معامل الاحندار  

 ( βاجلزيئ القيايس )
 ( tقمية )

مقدار معامل  

 التحديد الرتامكي 
 جحم التاأثري املنفرد 

 0.222 0.222 0.065 0.166- 0.062- العمر -

 0.085 0.307 ** 2.004 0.11 0.32 الانامتء اجملمتعي -

 0.033 0.340 0.337 0.21 0.71 جحم احليازة الزراعية  -

 0.006 0.346 ** 4.151 0.2 0.048 جحم الأرسة  -



ابس تخدام حتليل   :للمبحواثتس ياس ية العوامل احملددة دلرجة املشاركة ال 

( أأن أأربعة متغريات فقط من بني  8جدول )من نتاجئ   الاحندار املتعدد، تبني

 0.01وى الاحامتيل املتغريات املدروسة لها تاأثري معنوي موجب عند املس ت 

جحم الأرسة،  يه:    ، وهذه املتغرياتلمبحواثتل  الس ياس ية  شاركةاملعىل درجة  

الزراعية،   احليازة  الثقايف،جحم  للمرأأة  الانفتاح  القيادي  مل  ،  الوضع  يف حني 

ايتبني وجود تاأثري معنوي لبقية املتغريات الأخرى املدروسة. واستناد   اإىل    ً 

يتضح أأن املتغريات املس تقةل   0.554لبالغة  ( واR2قمية معامل التحديد )

الس ياس ية   شاركةاملمن التباين يف درجة    ٪55.4املدروسة تفرس جممتعة حنو  

)ل قمية  يتضح من  والبالغة  Fلمبحواثت كذكل  المنوذج   44.835(  معنوية 

لمبحواثت  الس ياس ية لشاركة  امل الاحنداري لعالقة املتغريات املس تقةل بدرجة  

وعىل ذكل ميكن رفض الفرض   0.05،  0.01وى الاحامتيل  وذكل عند املس ت

ال مبتغريات  سادسالصفري  يتعلق  فامي  الأرس   لدلراسة  احليازة جحم  جحم  ة، 

، يف حني مل يمت رفضه فامي  للمرأأةالوضع القيادي    الزراعية، الانفتاح الثقايف،

تغريات  وملعرفة الأمهية النسبية للم  يتعلق ببايق املتغريات املس تقةل املدروسة.

لمبحواثت، اس تخدم أأسلوب  الس ياس ية لشاركة  املاملس تقةل املؤثرة عىل درجة  

حتليل الاحندار املتعدد التدرجيي حيث أأشارت نتاجئ التحليل املوحضة جبدول  

( أأن جحم احليازة الزراعية ياأيت يف مقدمة املتغريات املس تقةل املؤثرة عىل  8)

سل  الس ياس ية  شاركةاملدرجة   قرابة لمبحواثت حيث  تفسري  يف  مبفرده  امه 

للمرأأة واذلي يفرس مبفرده    يري الوضع القيادمن التباين، يليه متغ  41.4٪

 امن التباين، وأأخري    ٪2.1  رسة بنس بةمن التباين، ث جحم الأ   ٪13.9حنو  

 (.٪0.3) متغري الانفتاح الثقايف

 . ية وبني املتغريات املس تقةل املقاسة عىل املس توى الفرتىياس س بني درجة مشاركة املبحواثت ال  قمي معامل الاحندار اجلزيئ . 8  جدول 

 ( tقمية ) ( βمعامل الاحندار اجلزيئ القيايس )  ( bمعامل الاحندار اجلزيئ ) املتغريات املس تقةل 
مقدار معامل التحديد  

 الرتامكي 

جحم التاأثري  

 املنفرد 

 جحم احليازة الزراعية   -
0.51 0.32 0.546 ** 0.414 0.414 

 0.139 0.553 ** 5.434 0.18 0.59 قيادي للمرأأة الوضع ال -

 0.021 0.574 ** 3.242 0.6 0.037 جحم الأرسة  -

 0.003 0.577 ** 0.545 0.08 0.15 الانفتاح الثقايف   -

 

املشالكت اليت تقف حائال دون مشاركة املرأأة  : النتاجئ اخلاصة باأمه اثلثا 

 . قتصادية والس ياس ية الريفية يف التمنية الاجامتعية والا

 اليت ( أأن أأمه املشالكت  9)  اجلدول رمق  يف   أأظهرت النتاجئ الواردة

مسريهتا    تواجه وتعوق  الريفية  الاجامتعية   يفاملرأأة  التمنية  حتقيق 

اخنفاض مس توى   اإىلا لأمهيهتا  وفق  ا  والاقتصادية والس ياس ية مرتبة تنازلي  

للمرأأة الصحي  بني (٪77.9)  الوعي  وخاصة  البطاةل  نس بة  ارتفاع   ،

امجلعيات ،  (٪74.8)بابالش  أأنشطة  يف  الريفية  املرأأة  اشرتاك  عدم 

عية وتعرضها  االزر  رايضتقلص مساحة الأ   ،(٪54.5)  التعاونية الزراعية

مشاركة املرأأة يف الربامج اخلاصة اخنفاض    (،٪45.5)  للتبوير والتجريف

وادلاجين احليواين  الإنتاجية   ابلإنتاج  واملشاريع  الريفية   والصناعات 

النساء  ،  (43.4٪) بني  الأمية  وتفيش  املنخفض  التعلميي  املس توى 

 ، (٪37.1)  ، اخنفاض أأداء املرأأة يف العمل الزراعي(٪37.7)  الريفيات

اخنفاض   (،٪32.5اكلرسقة والقتل والتسول )  الإجرايمالسلوك    انتشار

  يف عدم العداةل  ،  (٪28.6)  نس بة مشاريع الإقراض اخلاصة ابملرأأة الريفية

ت داخل ادلوةل مثل نقص املدارس واملستشفيات عن حاجة توزيع اخلدما

   . (٪20.8) اجملمتع

 

 

 

ا: النتاجئ اخلاصة مبقرتحات حل املشالكت اليت تقف حائال دون  سادس  

مشاركة املرأأة الريفية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والس ياس ية، من  

 وهجة نظر املبحواثت 

الواردة ابجلدول ) النتاجئ  أأ 10أأظهرت  احلل من  (  أأمه مقرتحات  ن 

ا يه: الاهامتم ابلتعلمي وبرامج حمو الأمية  وهجه نظر املبحواثت مرتبة تنازلي  

النساء عىل الانضامم اإىل امجلعيات (، تشجيع  ٪80.5للنساء الريفيات )

املنظم امجلاعي  العمل  وتشجيع  الزراعية  اإقامة  ٪61.6)  التعاونية   ،)

ابملعلو  لزتويدها  التدريبية  امليكنة ادلورات  اس تخدام   عىل  الفنية  مات 

الزراعي العمل  يف  احلديثة  لرفع  ٪40.3)  والتقنيات  محالت  معل   ،)

 اي الصحة العالجية والإجنابيةمس توى الوعي الصحي دلى املرأأة حول قضا

الزراعية وزايدة الاهامتم    رايض(، تفعيل معلية جترمي البناء عىل الأ 40٪)

(، تفعيل دور وسائل الأعالم ٪45.5جديدة )  هبا واس تصالح أأرايض

الزراعي واحليواين   الإنتاج  به يف  تقوم  اليت  املرأأة وادلور  لتعزيز همارات 

شاريع الإنتاجية ومشاركهتا يف معلية التمنية والصناعات الريفية وامل   وادلاجين

(، زايدة نس بة مشاريع الإقراض املتاحة للمرأأة وزايدة ٪ 39)  مشاركة فعاةل

ال لعالج ٪37.7قروض )فرص حصولها عىل  ادلوةل  (، رضورة تدخل 

عادة هيلكة الاقتصاد املرصي وتوفري فرص  اإ مشلكة البطاةل عن طريق  

ور الأمين يف التغلب عىل السلوكيات تفعيل ادل  (،٪34.5)  معل للش باب

لتحقيق العداةل يف توزيع   اسرتاتيجية(، وضع خطط  ٪31.7الإجرامية )

ا تفعيل معلية جترمي ( وأأخري  ٪29.9) اخلدمات يف اكفة مؤسسات ادلوةل

الأ  عىل  أأرايض   رايضالبناء  واس تصالح  هبا  الاهامتم  وزايدة    الزراعية 

 (. ٪16.9جديدة )
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 من وهجة نظر املبحواثت جامتعية والاقتصادية والس ياس ية  دون مشاركة املرأأة الريفية يف التمنية الايوحض املشالكت اليت تقف حائال   . 9  رمق   جدول 

 %    دد الع املشلكة 

 77.9 300 اخنفاض مس توى الوعي الصحي للمرأأة- 1

 74.8 288 البطاةل وخاصة بني الش باب ارتفاع نس بة - 2

 54.5 210 عدم اشرتاك املرأأة الريفية يف أأنشطة امجلعيات التعاونية الزراعية - 3

 45.5 175 الزراعية وتعرضها للتبوير والتجريف  رايضتقلص مساحة الأ - 4

والصناعات الريفية واملشاريع    املرأأة يف الربامج اخلاصة ابلإنتاج احليواين وادلاجين  اخنفاض مشاركة- 5

 الإنتاجية 

167 43.4 

 37.7 145  املس توى التعلميي املنخفض وتفيش الأمية بني النساء الريفيات- 6

 37.1 143 اخنفاض أأداء املرأأة يف العمل الزراعي  - 7

 32.5 125 لقتل والتسولانتشار السلوك الإجرايم اكلرسقة وا - 8

 28.6 110 الإقراض اخلاصة ابملرأأة الريفية اخنفاض نس بة مشاريع 

 20.8 80 توزيع اخلدمات داخل ادلوةل مثل نقص املدارس واملستشفيات عن حاجة اجملمتع   يف   عدم العداةل- 10

   2018املصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البحث مبنطقة ادلراسة امليدانية  

 وهجة نظر املبحواثتمن مقرتحات حل املشالكت اليت تقف حائال دون مشاركة املرأأة الريفية يف التمنية الاجامتعية   .   10  رمق   جدول 

 %  العدد  مقرتحات احلل 

 80.5 310 للنساء الريفياتالاهامتم ابلتعلمي وبرامج حمو الأمية -1

 61.6 237 وتشجيع العمل امجلاعي املنظم تشجيع النساء عىل الانضامم اإىل امجلعيات التعاونية الزراعية-2

قامة ادلورات التدريبية لزتويدها ابملعلومات الفنية عىل اس تخدام امليكنة والتقنيات احلديثة يف العمل-3  40.3 155  .الزراعي اإ

 40 154 معل محالت لرفع مس توى الوعي الصحي دلى املرأأة حول قضااي الصحة العالجية والإجنابية -4 

والصناعات الريفية   يل دور وسائل الأعالم لتعزيز همارات املرأأة وادلور اليت تقوم به يف الإنتاج الزراعي واحليواين وادلاجينتفع-5

  .واملشاريع الإنتاجية ومشاركهتا يف معلية التمنية مشاركة فعاةل

150 39 

 37.7 145 روض زايدة نس بة مشاريع الإقراض املتاحة للمرأأة وزايدة فرص حصولها عىل الق-6

 34.5 133 وتوفري فرص معل للش بابرضورة تدخل ادلوةل لعالج مشلكة البطاةل عن طريق أأعادة هيلكة الاقتصاد املرصي -7

 31.7 122 تفعيل ادلور الأمين يف التغلب عىل السلوكيات الإجرامية-8

 29.9 115 دلوةل توزيع اخلدمات يف اكفة مؤسسات ا يف سرتاتيجية لتحقيق العداةلاوضع خطط -9

 16.9 65 جديدة  الزراعية وزايدة الاهامتم هبا واس تصالح أأرايض رايض تفعيل معلية جترمي البناء عىل الأ -10
        2018قة ادلراسة امليدانية املصدر: مجعت وحسبت من اس تبيان البحث مبنط         

 املراجع 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the degree of participation of rural women in the social, economic. and political 

activities in Fayoum Governorate. This study was conducting by evaluating factors that influence the degree of 

participation of rural women in these activities. Also, the main problems that prevent the participation of rural 

women in social economic and political development were estimated. The Centers of Etsa and Abshwai were 

chosen from among the governorate centers. From each center, two villages were chosen randomly. The 

questionnaire was used as a key tool for data collection and different statistical methods were used to achieve the 

objectives of the study. The results showed a significant positive correlation between the degree of participation of 

the respondents in the political activities and the following variables: size of the family, size of agricultural tenure, 

cultural openness and leadership status. There was a significant correlation between the social participation 

variable and the marital status variables and the educational status. The most important problem facing rural 

women and hindering their progress in achieving social, economic and political development is the low level of 

health awareness of women (77.9%) of the respondents. From the point of view of the respondents it can be 

concluded that, the most important proposals for the solution are the interest in education and literacy programs 

for rural women of the total number of respondents. 

Keywords: Economic and political activities; Fayoum Governorate; Rural women. 

 


