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 2022سبتمبر  29 ى، الموافقة على النشر ف2022أغسطس  25 استالم البحث فى

 الملخص العربى

استهدف البحث تحديد درجة معرفة الريفيات المبحوثات 
بالمتطلبات االجتماعية، واالقتصادية، والتشريعية لتمكينهن 

ودرجة أهمية هذه المتطلبات، وعالقة المتغيرات  مجتمعيًا،
المستقلة بدرجة المعرفة واألهمية لهذه المتطلبات إجمااًل، 

 ومعوقات تمكين المرأة الريفية. 

مبحوثة من قرية محلة منوف التابعة  180أجرى البحث على
لمركز طنطا محافظة الغربية، واستخدم االستبيان لجمع البيانات 

، واستخدام 2022خالل شهري مارس وابريل عام  الميدانية وذلك
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط المرجح، ومعامل االرتباط 
البسيط واختبار مربع كاي لتحليل، ومعامل االنحدار لتحليل 

 البيانات احصائيًا. 
 أهم النتائج: 

ارتفاع معرفة المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية  -
لتمكينهن حيث بلغت نسبتهن في فئة المستوى  والتشريعية

 على الترتيب. %53.3، %68.9، %82.2المرتفع 
انخفاض رأي المبحوثات في أهمية المتطلبات االجتماعية  -

واالقتصادية، والتشريعية لتمكينهن، حيث بلغت نسبتهن في 
 %20، %26.1، %29.4فئة مستوى األهمية المرتفع 

 على الترتيب.

عنوية ارتباطية طردية بين متغيرات: حجم وجود عالقة م -
الحيازة الزراعية، التوافق الزواجي، االنفتاح الثقافي، 
العضوية في المنظمات، الثقة في النفس، للمبحوثات وبين 

 درجة معرفتهن إجمااًل بالمتطلبات المدروسة. 

وجود عالقة ارتباطية طردية بين متغيري حجم الحيازة  -
زواجي، وبين رأي المبحوثات في أهمية الزراعية، والتوافق ال

 المتطلبات إجمااًل. 

وجود عالقة معنوية بين متغيرات الحالة الزواجية، تعليم  -
الزوج، الحالة العملية للزوج، وللزوجة، الوضع االجتماعي 
لألسرة وبين معرفة المبحوثات بالمتطلبات إجمااًل، ورأيهن في 

 أهمية هذه المتطلبات. 

ين المرأة الفهم الخاطئ ألمور الدين فيما أهم معوقات تمك -
يتعلق بحقوق المرأة، إهمال الدولة للمرأة الريفية سنوات 

 طويلة، التحيز للذكور على حساب االناث في كل شيء.

الكلمات المفتاحية: المرأة الريفية، التمكين المجتمعي، 
 المتطلبات، معوقات تكمين المرأة.  

 المقدمة 
في اآلونة األخيرة باهتمام كبير على حظيت قضايا المرأة 

المستوى العالمي والمحلي، وأصبح اإلهتمام بحقوق المرأة 
يحتل موقعا بارزًا على خارطة الفكر والثقافة، وهناك جهدًا 
وسعيا سياسيًا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكًا مساويًا 

يقع  ولكن باعتبارها أن العبء األكبر من التنمية المجتمعية
على عاتقها ، فنجاح برامج التنمية واستدامتها مرهون 
بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وتأهيله باإلضافة الى 
أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المحلي في صورته العامة 

 .لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة 

ة وعلى ذلك فإن تنمية المرأة بصفة عامة، وتنمية المرأ
الريفية بصفة خاصة يعتبر عنصرًا جوهريًا في أي مجتمع، 
ويعد أحد المقاييس التي تعبر عن نمو هذا المجتمع وتطوره، 
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فالمرأة  تقوم ببعض األدوار  في مجاالت الحياة االجتماعية 
واالقتصادية يفوق ما قد يقوم به الرجل، هذا باإلضافة إلى ما 

فضال عن القيام بواجباتها تقوم به من رعاية وتربية األبناء، 
الزوجية ويزداد عطاء المرأة بصفة خاصة في حالة غياب 
زوجها سواء كانت أرملة أو مهجورة أو مطلقة، وهذه المرأة 
التي تعول تعاني من أعباء مزدوجة أوال إنها امرأة تقوم 
بدورين معا دور األم ودور األب، وثانيا ألنها تعاني من عدم 

ين الرجل في التعليم والتدريب واألجور المساواة بينها وب
 ( 42، ص:2007واألمان والكرامة )فرج، 

وتعتبر التنمية الريفية أحد الركائز األساسية لتحقيق 
التنمية الشاملة المنشودة فاالتجاه نحو تنمية المجتمعات 
ذا كانت  الريفية يمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل وا 

ور هام وحيوي في التنمية الريفية، جميع فئات المجتمع لها د
فان فئة المرأة الريفية تعد من الفئات األكثر حاجة للحصول 
على مزيد من الرعاية واالهتمام بقصد إدماجها وتعظيم دورها 

، ص: 1995في مجال التنمية الريفية ) الزغبي، والسيد، 
22 ) 

ولذلك يعتبر مدخل تمكين المرأة من المداخل المستخدمة 
بل الدول إلدماج المرأة في التنمية وهو مدخل مصاغ من ق

من نساء دول العالم الثالث يهدف إلى تمكين المرأة من خالل 
االعتماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل 
والتوظيف، والقضاء على كل أنواع تبعية المرأة واستكانتها 

هم المناهج اجتماعيًا، واقتصاديًا، وسياسيًا، ولذلك يعتبر أ
 التي يجب إتباعها واألكثر تداواًل في الوقت الحاضر.

 يةمشكلة البحثال
تمثل المرأة الريفية نصف المجتمع، وهي المسئولة عن 
النصف اآلخر، وبالتالي أصبح االهتمام بها وتمكينها 
بالحصول على حقوقها التي كفلها لها الشرع والقانون مطلب 

المجتمع المصري عامة حيوي وأساسي من أجل النهوض ب
والريفي منه خاصة، والمساهمة في تحقيق البعض من 
أهداف التنمية المستدامة والتي اختص البعض منها بالمرأة 

الريفية من حيث القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء 
والحد من العنف الموجه نحوهن، وتوفير فرص التعليم والعمل 

 المناسبة. 
لريفية ولسنوات طويلة من االهمال وقد عانت المرأة ا

والحرمان والتهميش على الرغم من عظم األدوار التي تقوم 
بها سواء داخل المنزل أو خارجه، وقد ساهمت المرأة نفسها 
في توريث بعض أشكال التمييز ضد المرأة في ظل 
الموروثات الثقافية والتي تقدم الرجال على النساء في كل 

الكثير من حقوقها الشرعية والقانونية،  شيء، وتحرم المرأة من
وهو ما يؤثر سلبًا على قيامها بأدوارها المجتمعية، ومن أجل 
تصحيح األوضاع والعمل على التمكين المجتمعي للمرأة 
الريفية البد أن يبدأ التصحيح مع المرأة نفسها وذلك من حيث 
 مدى معرفتها بمتطلبات تمكينها سواء اجتماعيًا أو اقتصادياً 
أو تشريعيًا، ورأيها في مدى أهمية هذه المتطلبات انطالقًا من 
أن المتطلبات تعني ما يجب أن يكون، فهل تعرف المرأة 
الريفية ما يجب أن يكون ويجب أن يتوفر لها من أجل 
تمكينها هذا ما يسعى البحث للتعرف عليه، أمال في وضع 

ن المرأة البرامج اإلرشادية واالصالحية التي تزيد من تمكي
 مجتمعيًا ويزداد استفادة المجتمع من امكاناتها وقدراتها. 

 أهمية البحث
تتبع أهمية هذا البحث في التعرف على مدى معرفة المرأة 
الريفية بمتطلبات تمكينها، وأهمية هذه المتطلبات من وجهة 
نظرهن، وكذلك المعوقات التي تحد من تمكين المرأة، وهو ما 

هذا البحث وضع البرامج اإلرشادية  يمكن في ضوء نتائج
والتوعوية للمرأة الريفية من أجل تنمية وعيها بحقوقها 
وممارسة أدوراها، كذلك وضع الخطط الهادفة الى دمج 
وتمكين المرأة في كل مناشط الحياة المختلفة، بدءًا من وضع 
التشريعيات التي تضمن مشاركة المرأة في كافة مجاالت 

رة المجتمع الذكوري إلى المرأة على أنها الحياة، وتغيير نظ
شريك أساسي في الحياة وليست تابع للرجل. إضافة إلى 
األهمية النظرية للبحث والتي تتمثل في اثراء الجانب النظري 
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عن دراسات المرأة والتمكين المجتمعي لها وهو ما تندر 
 البحوث والدراسات عنه في المكتبة العربية. 

 أهداف البحث
درجة معرفة المرأة الريفية بالمتطلبات االجتماعية  تحديد  -1

 واالقتصادية والتشريعية لتمكينها مجتمعيًا. 
التعرف على رأي الريفيات المبحوثات في درجة أهمية   -2

المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشريعية لتمكينهن 
 مجتمعيًا. 

تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة   -3
حوثات وبين درجة معرفتهن بالمتطلبات االجتماعية للمب

 واالقتصادية والتشريعية إجمااًل لتمكينهن مجتمعيًا. 

تحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة   -4
للمبحوثات وبين رأيهن في درجة أهمية المتطلبات 
االجتماعية واالقتصادية والتشريعية إجمااًل لتمكينهن 

 مجتمعيًا.

العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة تحديد  -5
المدروسة مجتمعة، وبين درجة معرفتهن بالمتطلبات 
االجتماعية واالقتصادية والتشريعية إجمااًل لتمكينهن 

 مجتمعيًا. 

تحديد العالقات االنحدارية بين المتغيرات المستقلة  -6
المدروسة مجتمعة، وبين رأيهن في درجة أهمية 

تماعية واالقتصادية والتشريعية إجمااًل المتطلبات االج
 لتمكينهن مجتمعيًا. 

التعرف على معوقات تمكين المرأة الريفية مجتمعيًا من  -7
 وجهة نظرهن. 

 الفروض البحثية

 ، تم صياغة الفروض التالية: 6،5،4،3لتحقيق األهداف 
توجد عالقة معنويةة بةين المتغيةرات المسةتقلة التاليةة: سةن   -1

د أفةةةراد األسةةةرة، الةةةدخل الشةةةهري ل سةةةرة، المبحوثةةةات، عةةةد
حجةةم الحيةةازة الزراعيةةةة، درجةةة التوافةةةق الزواجةةي، االنفتةةةاح 

الثقافي، العضوية في المنظمةات، الثقةة فةي الةنفس، الحالةة 
الزواجيةةة، نةةوع األسةةرة، المسةةتوى التعليمةةي للةةزوج، المسةةتوى 
التعليمةةةي للزوجةةةة، الحالةةةة العمليةةةة للةةةزوج، الحالةةةة العمليةةةة 

ة، الوضةةةع االجتمةةةاعي ل سةةةرة، وبةةةين درجةةةة معرفةةةة للزوجةةة
المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشةريعية 

 إجمااًل.
توجةةةد عالقةةةة معنويةةةة بةةةين المتغيةةةرات المسةةةتقلة المدروسةةةة   -2

وبةةةةةةةةين رأي المبحوثةةةةةةةةات فةةةةةةةةي درجةةةةةةةةة أهميةةةةةةةةة المتطلبةةةةةةةةات 
 االجتماعية واالقتصادية والتشريعية إجمااًل.

ر من المتغيةرات المسةتقلة المدروسةة اسةهاما يسهم كل متغي -3
معنويةةا فريةةدا فةةي تفسةةير التبةةاين الحةةادث فةةي درجةةة معرفةةة 
المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشةريعية 

 إجمااًل.

يسهم كل متغير من المتغيةرات المسةتقلة المدروسةة اسةهاما  -4
ة معنويةةا فريةةدا فةةي تفسةةير التبةةاين الحةةادث فةةي درجةةة أهميةة

 .المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشريعية إجماالً 

والختبةةةار صةةةحة هةةةذه الفةةةروض تةةةم وضةةةعهم فةةةي صةةةورتهم 
 الصفرية.

 االستعراض المرجعى

يشتمل اإلطار النظرى للدراسة على النظريات المفسرة 
لدراسة تمكين المرأة، وعلى المفاهيم األساسية للدراسة، 

 والدراسات السابقة.
 يات المفسرة لدراسة تمكين المرأة:النظر  –أ

 Learning byتعتبر نظرية التعلم بالمحاكاه أو التقليد 

Observing and Imitating  أو التعلم بالنمذجةmodeling 
Learning by  من النظريات التي يمكن االستعانة بها في

تفسير وفهم أسباب التمكين، والتي تفترض أن التعلم 
المتعلم بتقليد سلوك يظهر عند نموذج  بالمالحظه عندما يقوم

Model) يمكن االقتداء به، وأن هناك عوامل تؤثر علي )
دافعية تقليد النموذج أو عدم تقليده منها: عوامل تتعلق بالفرد 
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المالحظ نفسه وعوامل تتعلق بالنموذج المالحظ، وعوامل 
تتعلق بالظروف البيئية أو المحددات الموقفية، واإلنسان 

أو يقلد اآلخرين في عاداتهم واتجاهاتهم وأنماط يحاكي 
سلوكياتهم إذا كان النموذج المقلد ناجحًا في المجتمع الذي 
يوجد فيه، وأن هذا النموذج المحاكي يكافيء إيجابيًا عندما 

حترام المجتمع،   على النظرية كما تؤكديحظي بتقدير وا 

والبيئة  والسلوك للمعرفة والمستمر المتبادل الحتمي التفاعل
، ص ص 2019( )الزغلول، بيئة ← سلوك ← معرفة)

وفي ضوء هذه النظرية يمكن القول أنه من (. 139-156
خالل وجود المرأة الريفية في إطار إجتماعي معين، فإنها قد 
تالحظ بعض التصرفات وأنماط السلوك الخاصة بفئة أخري 
من السيدات التي يسعين إلي تحسين مستوي تمكينهن 

اعي واإلقتصادي والتشريعي، وقد تتأثر المرأة الريفية اإلجتم
بهذه الفئة من السيدات وتقتبس بعض هذه األنماط السلوكية 
الهادفة إلي تحسين مستوي تمكينهن، وال شك أن عملية 
المحاكاه ال تتم إال من خالل مالحظة هذه النماذج الناجحة 

يه، من السيدات الريفيات في محيط مجتمعها التي تعيش ف
والتعرف علي نتيجة هذا السلوك بما يسمح لها أن تتصور 
نفسها في وضعهن، مما قد يولد لديها الرغبة في تحسين 
مستوي تمكينها. ولهذا يجب أن يوجد فى المجتمع نماذج 
ناجحة ومشرفة من الريفيات ويسلط عليها الضوء حتى تسمع 

دوة عنها غيرها من الريفيات وتحاول تقليدهن واعتبارهن ق
حتى تنتشر هذه النماذج الطيبة من خالل  طيبة لهن،

 محاكاتها ومحاولة تقليدهن.
 مفاهيم الدراسة: -ب

مفهوم تمكين  تناولت التي التعاريف تعددتمفهوم التمكين: 
 لبعض استعراض يلي وفيما، women Empowerment المرأة

( تمكين p10 , 2015)  Kabeerالتعاريف: حيث عرف  هذه
أنه زيادة قدرة النساء علي صنع خيارات استراتيجية المرأة ب

في حياتهن في مجاالت كانت فيه هذه القدرة غير متاحة لهن 
 . سابقاً 

أن تمكين ( 276 -239، ص ص 2013ويري نجم )
المرأة ينطوي علي بناء القدرات وزيادة الوعي لديها، وتعزيزها 

 تها. لتصبح قادرة علي اإلنتاج في الحياة، ومواجهة مشكال
التمكين بأنه تعزيز Jabeen, 2015, p p 5,6) يوضح )بينما 

 والسياسية، واالجتماعية، االقتصادية، المجاالت في المرأة سلطة

 المتالك المزيد أة،ر للم أكثر فرص خلق طريق عن تحقيقه ويمكن

 إلى لنقلها االختيارات، عمل من يمكنها وبما القدرات، من

 .إجراءات
حنان (، 8، ص 2018ليالي شرفا)من  بينما تعرف كالً 

( التمكين بأنه 51، ص 2019شمالوي، ونهيل الحيط )
إعطاء المرأة مزيدًا من القوة، والقوة تعني تمكينها من حقوقها 

 مزيد من منحها خالل من نفسها على وفرصها، واإلعتماد

السيطرة والتحكم في حياتها، والمشاركة في عملية التغيير، 
مكانية التع بير عن رأيها  واإلبتكار بما يعزز ويكسبها الثقة وا 
والوصول إلي وضع تمتلك فيه قدرات ومهارات  في ذاتها،

أعلي علي المستوي الشخصي، ومصادر أوسع واكثر تعددًا، 
واعترافًا وتقديرًا لدورها، وقدرتها علي إمكان عيشها ضمن 

ثير مساحة تكون أكثر حرية في تحديد خياراتها المؤثرة، والتأ
 في كل القرارات المجتمعية.

 الصةةلة وثيقةةة أخةةرى محةةددات المفكةةرون يضةةيف كمةةا

 يلي:  ما في يمكن تفصيلها والتي التمكين بتعريف
 الداخليةة للقةوة تحليلهةا خةالل المةرأة  مةن إدراك تعنةي القووة:

علةةةةى  التةةةةأثير وهويتهةةةةا وقةةةةدراتها الفكريةةةةة، وكيفيةةةةة لةةةةذاتها
 وايجةةاد السةةلطة ، وممارسةةةخياراتهةةا وقرارتهةةا وصةةنع حياتهةةا

  الحلول.
 قةةدرات : تعنةةي أن تكةةون المةةرأة صةةاحبهالحووق فووي االختيووار

 ومجتمعهةا ذاتهةا تنميةةة فةةي مةهالمسةةا مةةن اتمكنهةة تاوخيةار 

 الحتياجاتها. وفقا

الشخصةةية،  المةرأة قةدرات تنميةة : تعنةيالوذات علوى االعتمواد
متالكهةةةا ال  مسةةةاعدة تمكنهةةةا مةةةن التةةةي الالزمةةةة هةةةاراتموا 
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لهةةا  المتاحةةة اإلمكانيةةات مشةةكالتها وبأقةةل لمواجهةةة سةةهانف
 .(36 ,35، ص2020)مريم عشي، 

 الدراسات السابقة
يوجد العديد من الدراسات السابقة التي أجريت في هذا 

التمكين  ( بعنوان عالقة2003) Kabeerالمجال منها دراسة 
 لوالتفاع الترابط عبر يتم التمكين والفجوة الجندرية، وأشارت أن

 Achievements)، Resourses, Agencyالعناصر  هذه بين

and ،)الجندرية.  الفجوة تقليص مع يزداد المرأة تمكين وأن
(: أن تمكين 2009)  Chaudary, Nosheenوتشير دراسة 

 اإلعالم، وسائل إلى والدخول التعليم، من: بكل يتأثرالمرأة 

 المشاركة ودرجة ،أةر الم وعمل واالجتماعية، الثقافية، والمتغيرات

(: أوضحت أن هناك 2011)Varghese دراسة . السياسية
 السياسة، العوامل وهي المرأة، تمكين في تؤثر عوامل خمسة

وتشير دراسة  .والتعليمية والصحية، واالجتماعية، والثقافية،
(: عن التمكين االقتصادي للمرأة 2015نادية العزاوي )

ثات تقعن في الفئة العليا من الريفية ودورها أن غالبية المبحو 
وذلك في مجال القدرة  %3,70التمكين االقتصادي بنسبة 

علي تغيير مستوي المعيشة ورفع المستوي االقتصادي، وأن 
يقعن في الفئة المتوسطة وذلك في مجال حرية  3,53%

التصرف بالدخل، أما مجال القدرة علي إدارة المشاريع 
يقعن في فئة التمكين جية الخاصة واتخاذ القرارات االنتا
. ودراسة الحسني %3,56االقتصادي المتوسط بنسبة 

(: تشير إلي أن هناك تحديات اجتماعية 2016وجابر)
وثقافية وسياسية وأزمة قوالب نمطية تغلف واقع المرأة 
العراقية، لذا فإنها بحاجة لتمكين يتجه للداخل النفسي صوب 

يتجه صوب تحسين صورتها عن ذاتها، وآخر خارجي 
تحسين تصورات المجتمع عنها، وأن هناك عدد من 
المقترحات لتغيير واقع المرأة والوصول بها إلي واقع أفضل 
وأكثر إشراقًا عن طريق التعليم، وتوجيه أفراد المجتمع إلي 
أهميه مكانتها ودورها، وغرس الثقة بالنفس لديها كي تكون 

ة بتلك الحقوق. واعية لحقوقها ولديها القدرة علي المطالب

(: عن التمكين 2017وأوضحت دراسة راشد وآخرون )
االقتصادي واالجتماعي للمرأة الريفية المعيلة بريف محافظة 

من المبحوثات ال يوجد لديهن أي مشكالت  %2,3أسيوط أن 
تواجه تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا بمجتمعاتهن، بينما أكدت 

نهن اقتصاديًا على وجود مشكالت تواجه تمكي 8,96%
(: 2020واجتماعيًا بمجتمعاتهن. وتشير دراسة نهي سافوح )

محددات التمكين اإلجتماعى واإلقتصادى والسياسي عن 
مستوى التمكين اإلجتماعى للريفيات بمحافظة المنوفية أن 

واإلقتصادى والسياسى للمبحوثات الريفيات مرتفعًا لحد ما، 
: التعرف على األسباب ةوأن أهم آليات تمكين المرأة الريفي

الحقيقة للمشكالت التي تواجهها، القدرة على التعلم واستكمال 
. وأوضحت المشاركة اإليجابية في تنمية المجتمع، و تعليمها

تمكين المرأة ( عن: 2021نتائج دراسة أماني جاد اهلل )
الريفية وعالقته بالرضا عن الحياة في ضوء اإلستراتيجية 

مستوى التمكين أن  2030رأة المصرية الوطنية لتمكين الم
اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادى والحماية للمبحوثات 
منخفض. كما اوضحت دراسة هدي هليل، وتيسير 

( عن: التمكين االقتصادي واالجتماعي 2021بازينة)
والزراعي للمرأة الريفية في محافظة البحيرة، أن مستوي 

ي التمكين االقتصادي التمكين االجتماعي مرتفع، بينما مستو 
والزراعي متوسط، وأهم متطلب يساعد علي تمكين المراة 
الريفية اجتماعيًا هو تحقيق تكافؤ الفرص في مجال تعليم 
المرأة الريفية، وأهم متطلب يساعد علي تمكينها اقتصاديًا هو 
تحقيق تكافؤ الفرص في مجال العمل للمرأة الريفية، بينما أهم 

مكينها زراعيًا هو فتح منافذ لتسويق متطلب يساعد علي ت
 المنتجات الزراعية للمرأة الريفية.

من العرض السابق للدراسات السابقة يتضح أنها أجريت 
في بيئات جغرافية متباينة ما بين دراسات أجنبية، ودراسات 
عربية، ودراسات مصرية، وأنها خلصت إلي إنخفاض مستوي 

اصة، وقد تم االستفادة تمكين المرأة عامة والريفية بصفة خ
من هذه الدراسات فى وضع مقياس التمكين المجتمعى 
للريفيات بأبعاده الثالث المدروسة وهى االجتماعى 
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كذلك اختيار المتغيرات المستقلة  واالقتصادى والتشريعى،
والتى يتوقع ان يكون لها عالقة بمعرفة المبحوثات بمتطلبات 

ا فقد جاءت فكرة هذا تمكبنهن وأهمية هذه المتطلبات، لذ
متطلبات التمكين المجتمعى البحث من اجل التعرف علي 

للمرأة الريفية بأبعاده الثالث اإلجتماعى واإلقتصادى 
والتشريعى اماًل فى وضع برنامج يساعد فى رفع مستوى 

 تمكين المرأة الريفية لالستفادة من طاقاتها وامكاناتها.

 الطريقة البحثية
تم اختيار مركز عشوائي من بين مراكز  :المجال الجغرافي

محافظة الغربية فكان مركز طنطا، ومن بين القرى األم 
بمركز طنطا تم اختيار قرية عشوائيا فكانت قرية محلة 

 منوف. 
: بلغ إجمالي عدد األسر بقرية محلة المجال البشري

وهى  %5أسرة اختير منهم عينة بنسبة  3600منوف
ثيل جيد وفقا لرأى بعض نسبة تمثل شاملة البحث تم

أسرة، ولضمان  180االحصائيين، وقد بلغ حجم العينة  
تمثيل كل االسر بالقرية فى عينة البحث تم تقسيم القرية 

أسرة  45إلى أربعة مربعات سكنية اختير من كل مربع 
بشرط أن تتحقق شروط العينة فى األسر المختارة وهى 

ة ولديها أبناء فى كون المبحوثة متزوجة أو مطلقة أو أرمل
 .مراحل التعليم
: جمعت البيانات الميدانية للبحث بالمقابلة المجال الزمني

الشخصية مع المبحوثات بقرية الدراسة خالل شهري 
 . 2022مارس  وابريل من عام 

 : أدوات جمع البيانات
تم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان تم اعدادها لهذا 

 م التالية: الغرض وشملت األقسا
: واختص بقياس خصائص المبحوثات من القسم األول

حيث: السن، الحالة الزواجية، نوع األسرة، عدد أفراد 
األسرة، المستوى التعليمي للزوج، وللزوجة، الحالة العملية 

للزوج والزوجة، الدخل الشهري ل سرة، الوضع االجتماعي 
اجي، االنفتاح ل سرة، حجم الحيازة الزراعية، التوافق الزو 

الثقافي، العضوية في المنظمات، الثقة بالنفس، وقد قيست 
بعض هذه المتغيرات من خالل اسئلة مباشرة للمبحوثات، 
ومتغيرات أخرى تم قياسها بإستقصاء رأى المبحوثات على 

 عدد من العبارات التى تعكس هذا المتغير وتعبر عنه. 
ات بالمتطلبات : اختص بقياس معرفة المبحوثالقسم الثاني

االجتماعية واالقتصادية والتشريعية لتمكينهن مجتمعيًا، 
وأهمية هذه المتطلبات من وجهة نظر المبحوثات وتم 

 قياسها على النحو التالي:      
تم قياسها باستقصاء  المعرفة بالمتطلبات االجتماعية: -1

متطلب اجتماعي وذلك على  30رأي المبحوثات على 
ويين هما تعرف، ال تعرف، مقياس مكون من مست

، صفر على الترتيب. وجمعت 1وأعطيت الدرجات 
الدرجة الكلية لتعبر عن درجة معرفة المبحوثات 

وحسب معامل الفا كرونباخ  بالمتطلبات االجتماعية،
. وهى قيمة 715الختبار ثبات المقياس وبلغت قيمته 

 مرتفعة وتشير الى ثبات المقياس.
تم قياسها باستقصاء رأي  اعية:أهمية المتطلبات االجتم -2

متطلب السابق السؤال عن المعرفة  30المبحوثات على 
بها، وذلك على مقياس مكون من اربع استجابات هي 
أهمية بدرجة كبيرة، متوسطة، صغيرة، غير هامة. 

، صفر على الترتيب، 1، 2، 3وأعطيت الدرجات 
ية وجمعت الدرجة الكلية لتعبر عن رأي المبحوثات في أهم

هذه المتطلبات لتمكينهن. وحسب معامل الفا كرونباخ 
.وهى قيمة 748الختبار ثبات المقياس وبلغت قيمته 

 مرتفعة وتشير الى ثبات المقياس.

تم قياسها باستقصاء رأي  المعرفة بالمتطلبات االقتصادية: -3
متطلب اقتصادي، وذلك على مقياس  20المبحوثات على 

 تعرف. واعطيت مكون من مستويين هما تعرف، ال
، صفر على الترتيب، وجمعت الدرجة الكلية 1الدرجات 
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لتعبر عن معرفة المبحوثات بالمتطلبات االقتصادية 
لتمكينهن مجتمعيًا، وحسب معامل الفا كرونباخ الختبار 

. وهى قيمة مرتفعة 715ثبات المقياس وبلغت قيمته 
 وتشير الى ثبات المقياس.

تم قياسها باستقصاء رأي  ة:أهمية المتطلبات االقتصادي -4
متطلب السابق السؤال عن المعرفة  20المبحوثات على 

بها، وذلك على مقياس مكون من أربع استجابات هي 
أهمية بدرجة كبيرة، متوسطة، صغيرة، غير هام. وأعطيت 

، صفر على الترتيب، وجمعت الدرجة 1، 2، 3الدرجات
ه المتطلبات الكلية لتعبر عن رأي المبحوثات في أهمية هذ

االقتصادية، وحسب معامل الفا كرونباخ الختبار ثبات 
. وهى قيمة مرتفعة وتشير الى 752المقياس وبلغت قيمته 

 ثبات المقياس.

تم قياسها باستقصاء رأي  المعرفة بالمتطلبات التشريعية: -5
متطلب تشريعي، وذلك على مقياس  13المبحوثات على 

رف. وأعطيت مكون من مستويين هما تعرف، ال تع
، صفر على الترتيب، وجمعت الدرجة الكلية 1الدرجات 

لتعبر عن معرفة المبحوثات بالمتطلبات التشريعية، 
وحسب معامل الفا كرونباخ الختبار ثبات المقياس وبلغت 

.  وهى قيمة مرتفعة وتشير الى ثبات 727قيمته 
 المقياس.

رأي : تم قياسها باستقصاء أهمية المتطلبات التشريعية  -6
متطلب السابق السؤال عن المعرفة  13المبحوثات على 

بها، وذلك على مقياس مكون من أربع استجابات هي: 
أهمية بدرجة كبيرة، متوسطة، صغيرة، غير هام. وأعطيت 

، صفر على الترتيب، وجمعت الدرجة 1، 2، 3الدرجات
الكلية لتعبر عن رأي المبحوثات في أهمية هذه المتطلبات 

، وحسب معامل الفا كرونباخ الختبار ثبات التشريعية

. وهى قيمة مرتفعة وتشير الى 756المقياس وبلغت قيمته 
 ثبات المقياس.    

كما جمعت الدرجة الكلية لمعرفة المبحوثات بالمتطلبات 
االجتماعية واالقتصادية والتشريعية للحصول على درجة 

ن، اجمالية تعبر عن معرفة المبحوثات بمتطلبات تمكينه
وكذلك جمعت الدرجة الكلية لرأي المبحوثات في أهمية 
المتطلبات الثالث المدروسة للحصول على درجة تعبر عن 

 رأي المبحوثات في أهمية المتطلبات إجمااًل. 
: واختص بقياس معوقات التمكين المجتمعي الثالث القسم

للمرأة الريفية وذلك من خالل استقصاء رأي المبحوثات 
ر معوقًا وذلك على مقياس مكون من على خمسة عش

مستويين هما نعم، ال، واستخدم التكرار والنسب المئوية 
 لعرض هذه المعوقات.    

وبعد االنتهاء من اعداد استمارة االستبيان على النحو 
السابق جمعت البيانات بالمقابلة الشخصية مع المبحوثات 

نات ، وبعد جمع البيا2022خالل شهري مارس وابريل عام 
تم تفريغها وتحليلها احصائيًا مستخدمًا لذلك جداول الحصر 
العددي والنسب المئوية، والمتوسط المرجح، ومعامل االرتباط 

 البسيط واختبار مربع كاي. 

 نتائج البحث
أن ما يزيد ( 1)من نتائج جدول تبين  :خصائص العينةأواًل: 

تقع في الفئة العمرية  %52.8عن نصف المبحوثات 
سنة وما يقرب من ثالث أرباع  45 -30وسطة المت

 منهن أرامل،  %11.1متزوجات،  %72.8المبحوثات 

 

 



 2022سبتمبر  -يوليو( 3العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

1172 

 . توزيع المبحوثات وفقا لخصائصهن المدروسة1جدول 

 % عدد الخصائص % عدد الخصائص

   : الحالة التعليمية للزوجة -10   السن: -1

 10.0 18 أمية - 21.7 39 سنة 30أقل من  -

 12.2 22 أ وتكتبتقر  - 52.8 95 30-45 -

 13.9 25 ابتدائي - 25.6 46 سنة فأكثر 45 -

 13.9 25 اعدادي -   الحالة الزواجية: -2

 32.8 59 ثانوي - 72.8 139 متزوجة -

 17.2 31 جامعي - 16.1 29 مطلقة -

   الحالة  العملية للزوج: -11 11.1 20 أرملة -

 22.2 40 مزارع -   نوع األسرة: -3

 5.6 10 عامل  - 66.1 119 بسيطة  -

 16.1 29 حرفي - 6.7 12 مركبة -

 11.1 20 أعمال حرة  - 27.2 49 ممتدة -

 20.6 37 موظف قطاع خاص -   عدد أفراد األسرة: -4

 24.4 44 موظف قطاع حكومي - 62.8 113 2-5 -

 - - بدون عمل - 28.3 51 6-9 -

   الحالة العملية للزوجة: -12 8.9 16 10-13 -

 65.6 118 ربة منزل -   :الحالة التعليمية للزوج -5

 4.4 8 مزارعة - 6.7 12 أمي -

 1.1 2 عاملة - 20.0 36 يقرأ ويكتب -

 1.7 3 حرفية - 7.8 14 ابتدائي -

 5.0 9 أعمال حرة - 15.0 27 اعدادي -

 10.0 18 موظفة ق. خاص - 31.7 57 ثانوي -

 11.1 20 موظفة حكومية - 18.9 34 جامعي -

 1.1 2 بدون عمل -   

   ماعي لألسرةالوضع االجت -13   :الدخل الشهري لألسرة -6

 29.4 53 منخفض 21.1 38 جنيه 2000أقل من  -

 66.1 119 متوسط 48.3 87 3999 – 2000 -

 4.4 8 مرتفع 30.6 55 فأكثر 4000 -

   مستوى التوافق الزواجي -14   :الحيازة الزراعية -7

 7.2 13 (14-9منخفض ) - 38.9 70 بدون -

 50.6 91 (20-15متوسط ) - 31.7 57 فدان  -

 42.2 76 (27-21مرتفع ) - 27.3 49 2-3 -

   :العضوية في المنظمات -15 2.2 4 4-5 -

 31.1 56 بدون -   :مستوى االنفتاح الثقافي -8

 38.9 70 منظمة واحدة - 43.9 79 (7-منخفض )صفر  -

 19.4 35 منظمتين - 53.3 96 (15-8متوسط ) -

 10.6 19 ثالث - 2.8 5 ( 21-16مرتفع ) -

      مستوى الثقة في النفس -9

    - - (14-9منخفض ) -

    67.2 121 (20-15متوسط ) -

    32.8 59 (27-21مرتفع ) -
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تعةةيش فةي أسةةر بسةيطة، وأقةةل  %66.1وثلثةي المبحوثةات     

تعةيش فةةي أسةر مركبةةة، ومةا يزيةةد عةن ثةةالث  %6.7نسةبة 
عةةدد أفةةةراد أسةةرهم قليةةل مةةةن  %62.8أخمةةاس المبحوثةةات 

 %18.9فةةةةرد، ومةةةةا يقةةةةرب مةةةةن خمةةةةس المبحوثةةةةات  2-5
أزواجهةةةن حاصةةةلون علةةةي مؤهةةةل جةةةامعي، ومةةةا يقةةةرب مةةةن 

أزواجهةةن حاصةةلون علةةي مؤهةةل متوسةةط،  %31.7الثلةةث 
فةةي حةةين بلغةةت  %6.7وبلغةةت نسةةبة األميةةة بةةين األزواج 
ونسةةةةبة الحاصةةةةالت  %10نسةةةةبة األميةةةةة بةةةةين المبحوثةةةةات 

 .%32.8ومؤهل متوسط  %17.2علي مؤهل جامعي 
ولهن دخ( %48.3)ما يقرب من نصف المبحوثات 

، وما يقرب من ربع (جنيه 2999 -2000)متوسطة
أزواجهن يعملون بوظيفة حكومية،  %24.4المبحوثات 

يعمل مزارع، وما يقرب من ثلثي المبحوثات  %22.2و
ربة منزل، وحوالي العشر تعمل موظفة حكومية  65.6%
الوضع  %66.1وحوالي ثلثي المبحوثات  11.1%

ب من خمسي االجتماعي ألسرهن متوسط، وما يقر 
ال تمتلك أسرهن حيازة زراعية، وأن  %38.9المبحوثات 

منهن لديهن فدان فأقل من األرض الزراعية، وأقل  31.7%
 .فدان 5-4لديهن من  %2.2نسبة 

متوسط التوافق الزواجي لديهم  %50.6نصف المبحوثات 
مستوي انفتاحهن  %53.3متوسط، وما يزيد علي النصف 
د علي ثالثة أعشار الثقافي متوسط، وما يزي

ليست عضوة في أي منظمة اجتماعية، ( %31.1)المبحوثات
عضوة في منظمة واحدة، وأخيرًا ما يزيد علي  %38.9بينما 

مستوي ثقتهن في أنفسهم ( %67.2)ثلثي المبحوثات 
ثقتهن مرتفعة ولم توجد أي  %32.8متوسطة، والثلث تقريبًا 

 .مبحوثات في فئة مستوي الثقة المنخفض

عليه يتضح تعدد وتنوع خصائص المبحوثات من حيث و 
تميزهن بسن الشباب والنضج والعيش في أسر متوسطة، 
وصغر حجم أسرهن، وارتفاع المستوي التعليمي، والوضع 

االجتماعي ألسرهن متوسط والتوافق الزواجي واالنفتاح الثقافي 
والثقة بالنفس متوسطة، وكلها صفات يتوقع معها زيادة 

 .  بمتطلبات تمكين المرأة الريفيةالمعرفة 

معرفة المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية لتمكينهن : ثانياً 
 ، وأهمية هذه المتطلبات
أن استجابات المبحوثات عن ( 2)تشير النتائج جدول

معرفتهن بالمتطلبات االجتماعية جاءت مرتبة تنازليًا علي 
مقدمتها،  النحو التالي وفقًا للمتوسط المرجح، حيث جاء في

إعداد مدربات ماهرات لتدريب المرأة الريفية بمتوسط مرجح 
درجة من درجة واحدة، ثم حماية المرأة من كل أشكال  0.98

 0.96العنف، وتوفير الحماية والرعاية ل مومة والطفولة 
درجة، وتوفير خدمات الكشف الدوري والمبكر ألمراض 

ل التمييز ضد درجة، والقضاء علي كل أشكا 0.95الريفيات 
درجة، وتشجيع مشاركة الريفيات في المنظمات  0.94المرأة 

األهلية وتنظيم القوافل الطبية إلي أماكن تواجد الريفيات، 
وتوعية المرأة الريفية عن واجباتها وحقوقها، توفير الحماية 

درجة لكل منها، وتكريم  0.93االجتماعية للمرأة المعيلة 
رامج التدريب والتأهيل، وفتح الحق المتميزات من النساء في ب

درجة،  0.92للمرأة الريفية المتعلمة في تقلد المناصب العليا 
وفي المرتبة األخيرة جاءت المعرفة بمتطلبات المساواة بين 

درجة، وتدريب  0.79الرجل والمرأة في كل الحقوق المدنية 
درجة،  0.74المرأة علي المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية 

 وتنظيم الندوات التوعوية للمرأة الريفي في كل المجاالت
 .درجة 0.71

وبتوزيع المبحوثات وفقًا لدرجة معرفتهن بالمتطلبات 
االجتماعية لتمكينهن على ثالث فئات، تبين من نتائج جدول 

تقع  %82.2أن ما يزيد علي أربعة أخماس المبحوثات ( 3)
تقع في  %6.7ة في فئة مستوي المعرفة المرتفع، وأقل نسب

 فئة المستوي المنخفض، 
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 المتوسط المرجح لمعرفة المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية لتمكينهن واهمية هذه المتطلبات .2جدول 

 المتطلبات االجتماعية

 المتوسط

 الترتيب

 المتوسط

المرجح  الترتيب
 للمعرفة

المرجح 
 لالهمية

 1 1.93 19 0.85 لمرأة الريفيةانشاء مراكز للتدريب المهني والحرفي ل -1

 8 1.84 1 0.98 اعداد مدربات ماهرات لتدريب المرأة الريفية -2

 4 1.88 16 0.87 توفير المواد الخام الالزمة لتدريب المرأة الريفية -3

 15 1.79 13 0.90 توفير المعدات واآلالت الالزمة لتدريب المرأة الريفية -4

 5 1.88 10 0.92 اء فى برامج التدريب والتأهيلتكريم المتميزات من النس -5

 18 1.64 22 0.84 إعداد البرامج االرشادية للمرأة الريفية في مجال المشروعات الصغيرة -6

 28 1.34 20 0.85 مشاركة الريفيات فى وضع البرامج التدريبية الخاصة بهن -7

 22 1.51 18 0.86 توفير فرص التعليم للفتيات المتسربات -8

 2 1.93 8 0.93 تشجيع مشاركة الريفيات فى المنظمات االهلية -9

 17 1.70 23 0.84 توفير تأمين صحى شامل للريفيات -10

 6 1.86 25 0.80 قيام الجمعيات االهلية بتقديم الخدمات الطبية واالجتماعية للريفيات -11

 19 1.63 15 0.88 تسهيل اجراءات استخراج بطاقة الرقم القومي للريفيات -12

 3 1.91 7 0.93 تنظيم القوافل الطبية الى اماكن تواجد الريفيات -13

 9 1.84 4 0.95 توفير خدمات الكشف الدوري والمبكر ألمراض الريفيات -14

 29 1.35 17 0.87 تشجيع المرأة الريفية على المشاركة في مشروعات تنمية قريتها -15

 27 1.41 30 0.71 أة الريفية فى كل المجاالتتنظيم الندوات التوعوية للمر  -16

 12 1.81 9 0.93 توعية المرأة الريفية عن واجباتها وحقوقها في المجتمع -17

 16 1.75 12 0.91 تعظيم رأس المال االجتماعي للريفيات -18

 28 1.37 11 0.93 تشجيع الريفيات على العمل التعاوني -19

 11 1.82 5 0.95 متعلمة في تقلد المناصب العليامنح الحق للمرأة الريفية ال -20

 21 1.53 24 0.81 إعطاء الحق للفتيات الريفيات في اختيار شريك حياتها-21

 14 1.80 6 0.94 القضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة  -22

 24 1.48 27 0.74 تدريب المرأة الريفية على المشاركة فى اتخاذ القرارات األسرية -23

 25 1.45 14 0.89 مشاركة المرأة الريفية فى التخطيط لبرامج تنميتها -24

 13 1.81 21 0.85 اعطاء مساحة للمرأة الريفية لممارسة االدوار القيادية -25

 22 1.53 26 0.79 المساواة بين الرجل والمرأة فى كل الحقوق المدنية  -26

 10 1.82 2 0.96 حماية المرأة من كل اشكال العنف-27

 20 1.59 22 0.85 تدريب المرأة على التوفيق بين واجبات االسرة ومتطلبات العمل -28

 26 1.42 3 0.96 توفير الحماية والرعاية ل مومة والطفولة -29

 7 1.85 9 0.93 توفير الحماية االجتماعية للمرأة المعيلة )المسؤولة عن االسرة( -30

 ستوى معرفتهن بمتطلبات تمكينهن مجتمعيًا وأهمية هذه المتطلبات توزيع المبحوثات وفقا لم. 3جدول 

 مستوى المعرفة واألهمية 
 المتطلبات

 اإلجمالي مرتفع متوسط منخفض

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 100 180 82.2 148 11.1 20 6.7 12 المعرفة بالمتطلبات االجتماعية

 100 180 29.4 53 24.4 44 46.2 83 أهمية المتطلبات االجتماعية 

 100 180 68.9 124 13.3 24 17.8 32 المعرفة بالمتطلبات االقتصادية

 100 180 26.1 47 17.2 31 56.7 102 أهمية المتطلبات االقتصادية

 100 180 53.3 69 18.9 34 27.8 50 المعرفة بالمتطلبات التشريعية

 100 180 20.0 36 53.9 97 26.1 47 أهمية المتطلبات التشريعية

 100 180 70.0 126 23.3 42 6.7 12 المعرفة بالمتطلبات إجماالً 

 100 180 32.8 59 18.9 34 48.3 87 أهمية المتطلبات إجماالً 

 100 180 61.7 111 32.2 58 6.1 11 المعوقات
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وهو ما يعني ارتفاع معرفة المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية 

فاع مستوي معرفة لتمكينهن مجتمعيًا، وقد يرجع ارت
 .المبحوثات بهذه المتطلبات إلى ارتفاع مستوي تعليمهن

 .أهمية المتطلبات االجتماعية لتمكين المرأة الريفية: ثالثاً 

أن استجابات المبحوثات علي ( 2)تبين من النتائج جدول
أهمية المتطلبات االجتماعية جاءت مرتبة تنازليًا علي النحو 

سط المرجع حيث جاءت في مقدمتها النحو التالي وفقًا للمتو 
إنشاء مراكز للتدريب المهني والحرفي للمرأة الريفية وتشجيع 

 1.93مشاركة الريفيات في المنظمات األهلية بمتوسط مرجح 
درجة من ثالث درجات، ثم تنظيم القوافل الطبية إلي أماكن 

درجة، وتوفير المواد الخام الالزمة  1.91تواجد الريفيات 
لريفيات، وتكريم المتميزات من النساء في برامج لتدريب ا

درجة، وقيام الجمعيات األهلية بتقديم  1.88التدريب والتأهيل 
درجة، وتوفير  1.86الخدمات الطبية واالجتماعية للريفيات 
درجة، واعداد  1.85الحماية االجتماعية للمرأة المعيلة 

ت الكشف مدربات ماهرات لتدريب المرأة الريفية وتوفير خدما
درجة وحماية المرأة  1.84الدوري والمبكر ألمراض الريفيات، 

من كل أشكال العنف وفتح الحق للمرأة الريفية المتعلمة في 
درجة، وفي المرتبة األخيرة جاءت  1.82تقلد المناصب العليا 

تنظيم الندوات التوعوية : أهمية المتطلبات االجتماعية التالية
درجة وتشجيع الريفيات  1.41لمجاالت للمرأة الريفية في كل ا
درجة، وتشجيع المرأة الريفية  1.37علي العمل التعاوني 

درجة،  1.35علي المشاركة في مشروعات تنمية قريتها 
ومشاركة الريفيات في وضع البرامج التدريبية الخاصة بهن 

 .درجة 1.34
وبتوزيع المبحوثات وفقًا لرأيهن في درجة أهمية المتطلبات 

، تبين من نتائج جتماعية لتمكينهن علي ثالث فئاتاال
تقع  %46.2أن ما يقرب من نصف المبحوثات ( 3جدول)

، وحوالي ربع المبحوثات في فئة المستوي المنخفض
تقع في فئة المستوي المتوسط، في حين بلغت ( 24.4%)

، وعليه %29.4نسبة المبحوثات في فئة المستوي المرتفع 
حوثات من حيث رأيهن في أهمية يتضح انخفاض رأي المب

هذه المتطلبات لتمكينهن، وربما يرجع ذلك أن بعض من هذه 
المتطلبات صعب تحقيقها علي أرض الواقع، أو ال يناسب 
مكانات المرأة الريفية، وبالتالي كانت استجابتهن  ظروف وا 
بانخفاض أهمية هذه المتطلبات فيما كانت استجابتهن مرتفعة 

 .متطلبات التي تناسب المرأة الريفيةعلي أهمية بعض ال
معرفة المبحوثات بالمتطلبات االقتصادية لتمكينهن : رابعاً 

 . وأهمية هذه المتطلبات
أن استجابة المبحوثات عن ( 4)تبين من النتائج جدول

معرفتهن بالمتطلبات االقتصادية لتمكينهن مجتمعيًا جاءت 
وسط المرجح، حيث مرتبة تنازليًا علي النحو التالي وفقًا للمت

جاءت في مقدمتها وضع آليات للحفاظ علي حقوق المرأة 
العاملة في القطاع الخاص والتزام الحكومة بكوتة المرأة في 

درجة من درجة  0.91جميع الوظائف، بمتوسط مرجح 
 0.90واحدة، ثم تسهيل التسويق التعاوني إلنتاج الريفيات 

وعات الصغيرة درجة، وخفض سعر الفائدة علي قروض المشر 
درجة، ونقل المرأة العاملة إلي أقرب  0.88للمرأة الريفية 

درجة، وتسهيل حصول الريفيات  0.87مكان لعملها 
عفاء أبناء النساء المعيالت من  المعيالت علي معاش وا 
المصروفات الدراسية وتوفير السالالت الجيدة من الدواجن 

ألخيرة جاءت ، وفي المرتبة ادرجة 0.83والطيور للريفيات 
إعفاء النساء المعرفة بالمتطلبات االقتصادية التالية: 

درجة، وتخصيص  0.72المعيالت من كل أنواع الضرائب 
 0.70نسبة من فرص العمل بالقطاع الخاص للمرأة الريفية 

درجة، وتسهيل حصول المرأة الريفية علي القروض من 
 . درجة 0.61الجهات المانحة 

فقًا لدرجة معرفتهن اإلجمالية وبتوزيع المبحوثات و 
بالمتطلبات االقتصادية علي ثالث فئات تبين من النتائج 

تقع ( %68.9)أن ما يزيد علي ثلثي المبحوثات ( 3)جدول 
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تقع في فئة  %13.3في فئة مستوي المعرفة المرتفع، وأن 
تقع في فئة المستوي  %17.8المستوي المتوسط، و

فة المبحوثات بالمتطلبات المنخفض، وعليه يتضح ارتفاع معر 
 .االقتصادية لتمكينهن مجتمعياً 

أهمية المتطلبات االقتصادية لتمكين المرأة الريفية : خامساً 
 . مجتمعياً 

أن استجابة المبحوثات علي ( 4)تبين من النتائج جدول
أهمية المتطلبات االقتصادية لتمكينهن مجتمعيًا جاءت مرتبة 

علي النحو التالي، حيث جاء  تنازليًا وفقًا للمتوسط المرجح
في مقدمتها تمكين الريفيات من الحصول علي ميراثهن 
الشرعي بمتوسط مرجح درجتين من ثالث درجات، ثم قيام 
الجميعات األهلية بتوفير المساعدات المادية للريفيات 

درجة، والتزام الحكومة بكوتة للمرأة في جيمع  1.93الفقيرات 
 1.83ملة ألقرب مكان لسكنها، الوظائف ونقل المرأة العا

درجة، وتخصيص نسبة من فرص العمل بالقطاع الخاص 
درجة، وتخصيص جهات لتمويل  1.82للمرأة الريفة 

درجة، وتشجيع  1.86المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية 
 1.74النساء الريفيات علي ادخار جزء من دخول أسرهن 

ة بأهمية هذه درجة، وفي المرتبة األخيرة جاءت االستجاب
المتطلبات إعفاء النساء المعيالت من كل أنواع الضرائب 

درجة، وتسهيل التسويق التعاوني  1.40بمتوسط مرجح 
درجة، وتوفير السالالت الجيدة من  1.35لمنتجات الريفيات 

 .درجة 1.23الدواجن والطيور للريفيات 

 قتصادية لتمكينهن واهمية هذه المتطلبات. المتوسط المرجح لمعرفة المبحوثات بالمتطلبات اال4جدول 

 المتطلبات االقتصادية

المتوسط 
 الترتيب المرجح

المتوسط 
 الترتيب المرجح

 لالهمية للمعرفة

 5 1.82 19 0.70 تخصيص نسبة من فرص العمل بالقطاع الخاص للمرأة الريفية -1

 12 1.59 1 0.91 اصوضع اليات للحفاظ على حقوق المرأة العاملة فى القطاع الخ -2

 3 1.83 2 0.91 التزام الحكومة بكوتة للمرأة فى جميع الوظائف -3

 4 1.83 5 87. نقل المرأة العاملة الى أقرب مكان لسكنها -4

 6 1.76 10 0.83 تخصيص جهات لتمويل المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية -5

 16 1.51 20 0.61 التمويلتسهيل حصول المرأة الريفية على القروض من جهات  -6

 9 1.61 4 0.88 خفض سعر الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية -7

 15 1.57 15 0.80 منح فترة سماح كافية لسداد اقساط قروض المشروعات الصغيرة -8

 11 1.60 6 0.85 تسهيل حصول الريفيات المعيالت على معاش الضمان االجتماعى -9

 2 1.93 16 0.80 ام الجمعيات االهلية بتوفير المساعدات المادية للريفيات الفقيراتقي -10

 10 1.61 11 0.82 تنظيم المعارض لبيع منتجات مشروعات المرأة الريفية -11

 18 1.40 18 0.72 إعفاء النساء المعيالت من كل انواع الضرائب -12

 13 1.58 8 0.83 الدراسية إعفاء أبناء النساء المعيالت من المصروفات -13

 7 1.74 12 0.82 تشجيع النساء الريفيات على إدخار جزء من دخول اسرهن -14

 17 1.48 14 0.81 دعم مستلزمات االنتاج الزراعى للريفيات المزارعات -15

 19 1.37 3 0.90 تسهيل التسويق التعاونى النتاج الريفيات -16

 1 2.00 13 0.82 ميراثهن الشرعى تمكين الريفيات من الحصول على -17

 14 1.58 7 0.84 منح الريفيات الحق فى التصرف فى ممتلكاتهن -18

 20 1.23 9 0.83 توفير السالالت الجيدة من الدواجن والطيور للريفيات بسعر التكلفة -19

 8 1.70 17 0.79 توفير تكنولوجيا بسيطة للريفيات فى مجال التصنيع الغذائى -20
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توزيع المبحوثات وفقًا للدرجة اإلجمالية لرأيهن في أهمية وب

المتطلبات االقتصادية في تمكينهن مجتمعيًا علي ثالث 
أن ما يقرب من ثالث ( 3، تبين من نتائج جدول )فئات

تقع في فئة مستوي األهمية ( ٪56.7)أخماس المبحوثات 
المنخفض لهذه المتطلبات وأن ما يزيد علي ربع المبحوثات 

تقع في فئة المستوي المرتفع، بينما كانت أقل نسبة ( 26.1٪)
 .تقع في فئة المستوي المتوسط 17.2%

وعليه يتضح ارتفاع نسبة المبحوثات في فئة المستوي 
المنخفض ألهمية المتطلبات االقتصادية، وقد يرجع ذلك إلي 
صعوبة تحقيق هذه المتطلبات علي أرض الواقع، أو أنها ال 

وف الريفيات، في حين ارتفعت موافقة تتناسب مع ظر 
المبحوثات علي أهمية بعض المتطلبات والتي يسهل تحقيقها 

مكانات المرأة الريفية  .وتناسب ظروف وا 
معرفة المبحوثات بالمتطلبات التشريعية لتمكينهن : سادساً 

 :وأهمية هذه المتطلبات
أن استجابة المبحوثات علي ( 5)تبين من النتائج جدول 

المتطلبات التشريعية لتمكينهن مجتمعيًا جاءت مرتبة أهمية 

تنازليًا وفقًا للمتوسط المرجح علي النحو التالي، حيث جاء في 
مقدمتها المعرفة بمتطلب وضع التشريعات التي تضمن تمثيل 

درجة من  0.91المرأة الريفية في كل المحافل بمتوسط مرجح 
مرأة المطلقة درجة واحدة، ثم وضع التشريعات التي تحفظ لل

حقوقها، وضع التشريعات التي تنظم عمل المرأة خارج المنزل 
 0.82درجة، وتمثيل المرأة في المجالس العرفية  0.86

درجة، وتنظيم الندوات لزيادة وعي المرأة بحقوقها وواجباتها 
السياسية وفتح الحق للمرأة الريفية في عضوية المنظمات 

 ،درجة 0.79االجتماعية 
اءت المعرفة بالمتطلبات التالية في المرتبة في حين ج

المتأخرة ومنها توفير المناخ السياسي الذي يشجع المرأة 
درجة، وتشجيع المرأة  0.68الريفية علي المشاركة السياسية 

تاحة  0،66الريفية علي عضوية األحزاب السياسية  درجة، وا 
 .  ةدرج 0.62الفرصة للمرأة الريفية للتعبير عن رأيها بحرية 

 

 . المتوسط المرجح لمعرفة المبحوثات بالمتطلبات التشريعية لمكينهن واهمية هذه المتطلبات التشريعية5جدول 

 المتطلبات التشريعية

 المتوسط

 الترتيب

 المتوسط

المرجح  الترتيب
 للمعرفة

المرجح 
 لالهمية

 1 2.37 11 0.70 وضع التشريعات التى تحفظ حق المرأة الريفية فى الميراث -1

 3 2.05 2 0.86 وضع التشريعات التى تحفظ للمرأة المطلقة حقوقها -2

 2 2.18 1 0.91 وضع التشريعات التى تضمن تمثيل المرأة فى كل المحافل  -3

 4 2.03 10 0.77 تسهيل مشاركة المرأة الريفية فى كل االستحقاقات االنتخابية -4

 5 2.03 4 0.83 ركة السياسيةمنح الحق للمرأة الريفية  فى المشا -5

 7 1.84 9 0.78 تسهيل حصول المرأة الريفية على البطاقة االنتخابية -6

 9 1.62 13 0.66 تشجيع المرأة الريفية على عضوية االحزاب السياسية -7

 12 1.39 12 0.68 توفير المناخ السياسى الذى يشجع المراة على المشاركة السياسية -8

 11 1.51 8 0.79 ات لزيادة وعى المرأة بحقوقها وواجباتها السياسيةتنظيم الندو  -9

 6 1.87 3 0.86 وضع التشريعات التى تنظم عمل المرأة خارج المنزل -10

 8 1.72 5 0.82 إتاحة الفرصة للمرأة الريفية التعبير عن رأيها بحرية -11

 10 1.51 6 0.82 تمثيل المرأة الريفية فى المجالس العرفية -12

 13 1.38 7 0.79 منح الحق للمرأة الريفية فى عضوية المنظمات االجتماعية -13
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وبتوزيع المبحوثات وفقًا لدرجة معرفتهن اإلجمالية 
، بالمتطلبات التشريعية لتمكينهن مجتمعيًا علي ثالث فئات

أن ما يزيد علي نصف المبحوثات ( 3تبين من نتائج جدول )
ي المعرفة المرتفع، في حين أن تقع في فئة مستو ( 53.3٪)

تقع في فئة المستوي ( ٪27.8)ما يزيد علي ربع المبحوثات 
تقع في فئة المستوي  %18.9المنخفض، وأقل نسبة 

المتوسط، وعليه يتضح ارتفاع معرفة المبحوثات بالمتطلبات 
التشريعية لتمكينهن مجتمعيًا وهو ما قد يرجع إلي ارتفاع 

 فتاح الثقافي للمبحوثات.المستوي التعليمي واالن
أهمية المتطلبات التشريعية لتمكين المرأة الريفية سابعًا: 

 :مجتمعياً 

أن استجابات المبحوثات علي ( 5)تبين من النتائج جدول
أهمية المتطلبات التشريعية لتمكينهن مجتمعيًا جاءت مرتبة 
تنازليًا وفقًا للمتوسط المرجح علي النحو التالي، حيث جاء 

دمتها وضع التشريعات التي تحفظ حق المرأة الريفية في مق
درجة من ثالث درجات،  2.37في الميراث بمتوسط مرجح 

ثم وضع التشريعات التي تضمن تمثيل المرأة في كل المحافل 
درجة، ووضع التشريعات التي تحفظ للمرأة المطلقة  2.18

درجة، وتسهيل مشاركة المرأة الريفية في كل  2.05حقوقها 
ستحقاقات االنتخابية، وفتح الحق للمرأة الريفية في اال

درجة، ووضع التشريعات التي  2.03 المشاركة السياسية
درجة، في حين جاءت  1.87تنظم عمل المرأة خارج المنزل 

الموافقة على أهمية هذه المتطلبات في المراحل المتأخرة 
لي ومنها توفير المناخ السياسي الذي يشجع المرأة الريفية ع

درجة، وفتح الحق للمرأة الريفية في  1.39المشاركة السياسية 
 .درجة 1.38عضوية المنظمات االجتماعية 

وبتوزيع المبحوثات وفقًا للدرجة اإلجمالية لرأيهن في 
أهمية المتطلبات التشريعية لتمكينهن مجتمعيًا علي ثالث 

أن ما يزيد علي نصف ( 3، تبين من نتائج جدول )فئات
تقع في فئة المستوي المتوسط ألهمية ( ٪53.9)ات المبحوث

تقع ( ٪20)هذه المتطلبات التشريعية وأن خمس المبحوثات 
في فئة المستوي المرتفع، بينما ما يزيد علي ربع المبحوثات 

تقع في فئة المستوي المنخفض ألهمية هذه ( 26.1٪)
 .المتطلبات التشريعية

جتمعية إجماال مستوى معرفة المبحوثات بالمتطلبات الم
 وأهمية هذه المتطلبات: 

( أن أعلى نسبة من المبحوثات 3تبين من نتائج جدول )
( تقع فى فئة المستوى المرتفع للمعرفة بالمتطلبات 70%)

المجتمعية اجماال لتمكينهن، وأن ما يقرب من ربع المبحوثات 
تقع فى فئة المستوى المتوسط، وهو ما يعنى ارتفاع  23.3%

فة المبحوثات بالمتطلبات المجتمعية لتمكينهن، مستوى معر 
وفيما يتعلق برأى المبحوثات فى أهمية هذه االمتطلبات تبين 

تقع فى فئة  %48.3أن ما يقرب من نصف المبحوثات 
مستوى االهمية المنخفض، وما يقرب من ثلث المبحوثات 

تقع فى فئة المستوى المرتفع، وعليه يتضح ارتفاع  32.8%
حوثات بمتطلبات تمكينهن مجتمعيًا، فى حين معرفة المب

 تنخفض أهمية هذه المتطلبات من وجهة نظرهن.
وعليه يتضح أن أعلي نسبة من المبحوثات تقع في فئة 
مستوي األهمية المتوسط لهذه المتطلبات التشريعية وهو ما 
يمكن تفسيره بأن بعض هذه المتطلبات يسهل تحقيها علي 

ة الريفية وبالتالي جاءت الموافقة أرض الواقع ويناسب المرأ
علي أهمية هذه المتطلبات، في حيث أن بعض المتطلبات 
التشريعية صعب تحقيها وال يناسب ظروف المرأة الريفية 
وبالتالي انخفاض رأي المبحوثات علي أهمية هذه المتطلبات، 
وبالتالي جاءت أعلي نسبة من المبحوثات في فئة مستوي 

 .األهمية المتوسط
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عالقة المتغيرات المستقلة المدروسة بمعرفة  ثامنا:
 المبحوثات بمتطلبات تمكينهن إجمااًل 

ينص الفرض اإلحصائي األول على أنه "ال توجد عالقة 
معنوية بين المتغيرات المستقلة التالية: سن المبحوثات، عدد 
أفراد األسرة، الدخل الشهري ل سرة، حجم الحيازة الزراعية، 

لزواجي، االنفتاح الثقافي، العضوية في المنظمات، التوافق ا
درجة الثقة في النفس، الحالة الزواجية، نوع األسرة، الحالة 
التعليمية للزوج، الحالة التعليمية للزوجة، الحالة العملية 
للزوج، الحالة العملية للزوجة، الوضع االجتماعي ل سرة، 

كينهن مجتمعيا وبين درجة  معرفة المبحوثات بالمتطلبات لتم
 إجمااًل. 

والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معامل االرتباط 
البسيط لبيرسون للمتغيرات المستقلة الثمانية، واختبار مربع 
كاي مع المتغيرات السبع األخرى وجاءت النتائج على النحو 

 (. 6التالي جدول )
 نتائج معامل االرتباط البسيط:  -أ
طية طردية عند مستوى معنوية تبين وجود عالقة ارتبا -

وبين متغيرات حجم الحيازة الزراعية، االنفتاح  0.01
الثقافي، العضوية في المنظمات، وبين معرفة المبحوثات 
بمتطلبات تمكينهن إجمااًل، وبلغت قيم معامل االرتباط 

، 0.213، 0.263البسيط المحسوبة على الترتيب 
0.298. 

 0.05مستوى معنوية  وجود عالقة ارتباطية طردية عند -
بين متغيرات التوافق الزواجي، الثقة في النفس، وبين 
درجة معرفة المبحوثات بمتطلبات تمكينهن إجمااًل، 

، 0.158وبلغت قيمتي معامل االرتباط المحسوبة 
0.176. 

عدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بين متغيرات: سن  -
جة معرفة المبحوثات، عدد أفراد األسرة، الدخل، وبين در 

 المبحوثات بمتطلبات تمكينهن إجمااًل.

 نتائج اختبار مربع كاي: -ب 

( وجود عالقة معنوية عند 6تبين من النتائج جدول ) -
بين متغيرات: الحالة الزواجية، نوع األسرة،  0.01مستوى 

تعليم الزوج، تعليم الزوجة، عمل الزوج، عمل الزوجة، 
ى معرفة الوضع االجتماعي ل سرة، وبين مستو 

المبحوثات بمتطلبات تمكينهن إجمااًل، وبلغت قيم مربع 
، 17.95، 34.85كاي المحسوبة على الترتيب 

وجميعها  13.39، 7.41، 30.84، 161.27، 112.11
 أكبر من نظيرتها الجدولية. 

وبناء على هذه النتائج فإنه لم نتمكن من رفض الفرض  -
سبة اإلحصائي السابق كلية، بل يمكن رفضه بالن

حجم الحيازة الزراعية، االنفتاح الثقافي،  لمتغيرات:
العضوية في المنظمات، التوافق الزواجي، الثقة في 
النفس، الحالة الزواجية، نوع األسرة، تعليم الزوج، تعليم 
الزوجة، عمل الزوج، عمل الزوجة، الوضع االجتماعي 
مكانية قبول الفرض البحثي البديل بالنسبة لهذ ه ل سرة، وا 

 المتغيرات.

عالقة المتغيرات المستقلة المدروسة برأي المبحوثات  -2
 في أهمية متطلبات تمكينهن إجمااًل  

ينص الفرض اإلحصائي الثاني على أنه "ال توجد عالقة 
معنوية بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين رأي 

 المبحوثات في أهمية متطلبات تمكينهن إجمااًل.
الفرض تم استخدام معامل االرتباط  والختبارصحة هذا

البسيط لبيرسون مع المتغيرات المتصلة، واختبار مربع كاي 
مع المتغيرات السبع األخرى وجاءت على النحو التالي جدول 

(6.) 
 نتائج معامل االرتباط السيط:  -أ

 تبين من النتائج ما يلي: 
 0.01وجود عالقة ارتباطية طردية عند مستوى معنوية  -

تغير التوافق الزواجي وبين رأي المبحوثين في أهمية بين م
متطلبات تمكينهن، وبلغت قيمة معامل االرتباط المحسوبة 

 0.05كما كانت العالقة معنوية عند مستوى  0.0192
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مع متغير حجم الحيازة الزراعية، وبلغت قيمة معامل 
 0.0152االرتباط المحسوبة 

ن المبحوثات، عدم وجود عالقة معنوية بين متغيرات: س -
عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري ل سرة، االنفتاح الثقافي، 
العضوية في المنظمات، الثقة في النفس، وبين رأي 

 المبحوثات في أهمية متطلبات تمكينهن إجمااًل.

 نتائج اختبار مربع كاي:  -ب
بين متغيرات  0.01وجود عالقة معنوية عند مستوى  -

التعليمي للزوج، الحالة العملية  الحالة الزواجية، المستوى
للزوج، الحالة العملية للزوجة، الوضع االجتماعي ل سرة، 
وبين مستوى أهمية متطلبات تمكين المرأة الريفية، وبلغت 

، 23.35، 27.65، 19.63قيم مربع كاي المحسوبة 
26.65 ،12.12 . 

لم يتضح معنوية العالقة بين نوع األسرة، ومستوى تعليم  -
وبين مستوى أهمية متطلبات تمكين المرأة  الزوجة،

 .10.34، 6.96الريفية، وبلغت قيمتي مربع كاي 

وبناء على هذه النتائج فإنه لم نتمكن من رفض الفرص 
اإلحصائي السابق كلية بل يمكن رفضه بالنسبة لمتغيرات: 
حجم الحيازة الزراعية، التوافق الزواجي، الحالة الزواجية، 

للزوج، الحالة العملية للزوج، الحالة العملية المستوى التعليمي 
مكانية قبول الفرض  للزوجة، الوضع االجتماعي ل سرة، وا 

 البحثي البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.  
ويمكن تفسير معنوية العالقة االرتباطية الطردية بين 
متغيرات حجم الحيازة الزراعية، والتوافق الزواجي، واالنفتاح 

عضوية في المنظمات، والثقة بالنفس، وبين معرفة الثقافي، وال
المبحوثات بمتطلبات تمكينهن إجمااًل، إلى أن زيادة حجم 
الحيازة الزراعية مؤشر على تحسن مستوى المعيشة للمبحوثة، 
وبالتالي زيادة انفتاحها الثقافي، وعضويتها في المنظمات، 

حقوقها  وزيادة ثقتها في نفسها وتزداد معارفها ومداركها عن
والمتطلبات الالزمة لها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو 
تشريعية من أجل تمكينها مجتمعيًا وحصولها على حقوقها 

 كاملة التي كفلها الشرع والقانون لها.

طلبوات . قيمة معامل االرتباط البسيط واختبار مربع كاي لعالقوة المتغيورات المسوتقلة المدروسوة بمعرفوة المبحوثوات بمت6جدول 
 تمكينهن وأهمية هذه المتطلبات

 إجمالي األهمية إجمالي المعرفة 

 0.017 0.088 السن

 0.054- 0.100 عدد أفراد األسرة

 0.065- 0.044- الدخل

 *0.152 **0.263 حجم الحيازة

 *0.192 0.158 التوافق الزواجي

 0.016 **0.213 االنفتاح الثقافي

 0.028 **0.298 العضوية في المنظمات

 0.026- *0.176 الثقة في النفس

 **19.63 **34.85 الحالة الزواجية

 6.93 **17.95 نوع األسرة

 **27.65 **112.11 تعليم الزوج

 10.34 **61.27 تعليم الزوجة

 **23.35 **30.84 عمل الزوج

 **26.65 **70.41 عمل الزوجة

 **21.12 **13.39 الوضع االجتماعي
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ة العالقةةةة بةةةين متغيةةةرات الحالةةةة الزواجيةةةة، وبالنسةةةبة لمعنويةةة
ونةةةوع األسةةةرة، وتعلةةةيم الةةةزوج والزوجةةةة، والحالةةةة العمليةةةة للةةةزوج 
والزوجةةةةة والوضةةةةع االجتمةةةةاعي ل سةةةةرة، والتةةةةي كانةةةةت لصةةةةالح 
المبحوثةةةةةات المتزوجةةةةةات والالتةةةةةي يعشةةةةةن فةةةةةي أسةةةةةر بسةةةةةيطة، 
ومسةةةتوى التعلةةةيم لهةةةن وألزواجهةةةن مرتفةةةع، وتعملةةةن بالوظةةةائف 

ث إرتفعةت نسةبة المبحوثةات لهةذه الفئةات فةى فئةة الحكومية حي
المستوى المرتفع للمعرفة بمتطلبات التمكين وكذلك أهمية هةذه 

وهةةةةذه كلهةةةا نتةةةةائج منطقيةةةة ألنهةةةةا تسةةةهم فةةةةي رفةةةةع  المتطلبةةةات،
مسةةةةةةةتوى الةةةةةةةوعي للمةةةةةةةرأة بمتطلبةةةةةةةات تمكينهةةةةةةةا، وأهميةةةةةةةة هةةةةةةةذه 

 .المتطلبات كذلك
المدروسووة فووى  تاسووعا: االسووهام النسووبي للمتغيوورات المسووتقلة

 تفسير التباين الكلى بين المبحوثات
االسووووهام النسووووبي للمتغيوووورات المسووووتقلة المدروسووووة فووووى  -أ

تفسير التباين الكلى بوين المبحوثوات مون حيوث معورفتهن 
 بالمتطلبات المدروسة اجماال لتمكينهن

ينص الفرض اإلحصائي الثالث على أنه "ال يسهم اي من 
مدروسةةة اسةةهامًا معنويةةًا فريةةدًا فةةي هةةذه  المتغيةةرات المسةةتقلة ال

معرفةةةةةةةةة المبحوثةةةةةةةةات  تفسةةةةةةةةير التبةةةةةةةةاين الحةةةةةةةةادث فةةةةةةةةي درجةةةةةةةةة 
 لتمكينهن مجتمعيا إجمااًل.  بالمتطلبات

وال ختبار صحة هذا الفرض والتعرف على االسهام الفريةد 
فةةةي تفسةةةير التبةةةاين فةةةي درجةةةة معرفةةةة المبحوثةةةات بالمتطلبةةةات 

نحةدار الخطةي، وتوضةح لتمكينهن اجمااًل، تةم اجةراء تحليةل اال
( وجةةةود ثةةةالث متغيةةةرات تسةةةهم مجتمعةةةة فةةةي 7بيانةةةات جةةةدول )

تفسةةةةير التبةةةةاين الكلةةةةى بةةةةين المبحوثةةةةات مةةةةن حيةةةةث معةةةةرفتهن 
بالمتطلبةةةةةات االجتماعيةةةةةة واالقتصةةةةةادية والتشةةةةةريعية لتمكيةةةةةنهن 

، وهةةةةةذه المتغيةةةةةرات هةةةةةي مسةةةةةاحة الحيةةةةةازة %15وذلةةةةةك بنسةةةةةبة 
الةةةنفس، وهةةةذا االسةةةهام  الزراعيةةةة واالنفتةةةاح الثقةةةافي، والثقةةةة فةةةى

، 13.17معنةةةةةةوي حيةةةةةةث بلغةةةةةةت قةةةةةةيم "ف" لمعنويةةةةةةة االسةةةةةةهام 
علةةةى الترتيةةةب، وهةةةو مةةةا يعنةةةى اهميةةةة هةةةةذه  10.38، 12.47

المتغيةةةةةرات الةةةةةثالث فةةةةةى زيةةةةةادة معرفةةةةةة المبحوثةةةةةات بمتطلبةةةةةات 
 تمكينهن.

وبناء على هذه النتائج فإنه لم نتمكن من رفض الفرض 
ضه بالنسبة لمتغيرات: اإلحصائي السابق كلية، بل يمكن رف

حجم الحيازة الزراعية، االنفتاح الثقافي، الثقة بالنفس، 
مكانية قبول الفرض البحثي البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.  وا 

االسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة فى  -ب
 تفسير التباين الكلى بين المبحوثات من حيث رأيهن فى 

 ة اجماال لتمكينهنأهمية المتطلبات المدروس
ينص الفرض اإلحصائي الرابع على أنه " ال يسهم اي 
من هذه  المتغيرات المستقلة المدروسة اسهامًا معنويًا فريدًا 

أهمية  في تفسير التباين الحادث بين المبحوثات  في درجة 
 المدروسة لتمكينهن مجتمعيا إجمااًل.   المتطلبات

على االسهام الفريد  وال ختبار صحة هذا الفرض والتعرف
في تفسير التباين في درجة أهمية المتطلبات المدروسة 
لتمكينهن اجمااًل، تم اجراء تحليل االنحدار الخطي، وتبين من 

( متغيرين يسهمان مجتمعان فى تفسير 8النتائج جدول)
التباين الكلى بين المبحوثات من حيث رأيهن فى أهمية 

ية والتشريعية أجمااًل المتطلبات االجتماعية واالقتصاد
  ،%19.3لتمكينهن وذلك بنسبة 

االسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة فى تفسير التباين الكلى بين المبحوثات من حيث معرفتهم  .7جدول 
 بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشريعية اجماال لتمكينهن

 قيمة ف %التراكمية لإلسهام النسبي النسبي %لإلسهام معامل االرتباط المتعدد المتغيرات

 **13.17 6.9 6.9 0.263 الحيازة الزراعية

 **12.47 12.4 5.5 0.352 االنفتاح الثقافي

 **10.38 15 2.6 0.388 الثقة في النفس
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أيهن في أهمية  . االسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة فى تفسير التباين الكلى بين المبحوثات من حيث ر 8جدول 
 المتطلبات االجتماعية واالقتصادية والتشريعية اجماال لتمكينهن

 قيمة ف %التراكمية لإلسهام النسبي % لإلسهام النسبي معامل االرتباط المتعدد المتغيرات

 **9.92 13.2 13.2 0.179 التوافق الزواجي

 **14.97 19.3 6.1 0.231 مساحة الحيازة الزراعية

 
متغيرين هما: التوافق الزواجى، مساحة الحيازة وهذين ال

الزراعية، وهذا االسهام معنوي حيث بلغت قيم "ف" لمعنوية 
على الترتيب، وهو ما يعنى اهمية 14.97 ،9.92االسهام 

هذين المتغيرين فى زيادة رأى  المبحوثات في أهمية 
 متطلبات تمكينهن.

الفرض وبناء على هذه النتائج فإنه لم نتمكن من رفض 
اإلحصائي السابق كلية، بل يمكن رفضه بالنسبة لمتغيرات: 
مكانية قبول الفرض  التوافق الزواجي ،حجم الحيازة الزراعية وا 

 البحثي البديل بالنسبة لهذه المتغيرات.

 عاشرًا: معوقات تمكين المرأة الريفية مجتمعيًا: 
( أن استجابات المبحوثات على 9تشير النتائج جدول )

تمكينهن مجتمعيًا جاءت مرتبة تنازليًا على النحو  معوقات

التالي، حيث جاء في مقدمتها الفهم الخاطئ ألمور الدين فيما 
يتعلق بحقوق المرأة في اإلسالم وبلغت نسبة الموافقة على 

من إجمالي المبحوثات، ثم اهمال الدولة  %93.3هذا المعوق 
صول ، وصعوبة ح%91.7للمرأة الريفية لسنوات طويلة 

، والنظرة %90.6الريفيات على قروض من الجهات المانحة 
وتلى ذلك  %88.9السلبية من المجتمع لدور المرأة الريفية 

، والتمييز للذكور %88.3ارتفاع نسبة األمية بين الريفيات 
همال األحزاب %87.8على حساب االناث في كل شيء  ، وا 

ة المرأة ، وتبعي%87.8السياسية لدور المرأة في المجتمع 
وتدني مستوى الخدمات  %85.6الريفية لوالدها وزوجها 

 ، %85المقدمة للمرأة الريفية 

 . استجابات المبحوثات على معوقات تمكينهن مجتمعيًا من وجهة نظرهن9جدول 

 % عدد المعوقات

 88.9 160 النظرة السلبية من المجتمع لدور المرأة الريفية -1

 91.7 165 الريفية لسنوات طويلة إهمال  الدولة للمرأة  -2

 87.8 158 التحيز للذكور على حساب االناث فى كل شىء -3

 85.0 153 تدنى مستوى الخدمات المقدمة للمرأة الريفية -4

 85.0 153 عدم وجود تشريعات تحمى حقوق المرأة الريفية -5

 90.6 163 صعوبة حصول الريفيات على قروض من الجهات المانحة -6

 83.9 151 قلة برامج التدريب والتأهيل الموجهة للمرأة الريفية -7

 87.8 158 إهمال االحزاب السياسية لدور المراة فى المجتمع -8

 80.0 144 العادات والتقاليد التى تمنع المرأة الريفية من الترشح فى االنتخابات -9

 93.3 168 ى االسالمالفهم الخاطىء المور الدين فيما يتعلق بحقوق المرأة ف -10

 80.6 145 قلة المنظمات االهلية المتخصصة للمرأة الريفية -11

 78.9 142 ضعف دور المجلس القومى للمرأة خاصة مع المرأة الريفية -12

 88.3 159 إرتفاع نسبة االمية بين الريفيات -13

 83.3 150 ضعف ثقة المرأة الريفية فى نفسها وفى قدراتها-14

 85.6 154 ة المرأة الريفية لوالدها وزوجها تبعي -15
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وفي المراتب األخيرة جاءت معوقات ضعف دور المجلس 

، والعادات %78.9القومي للمرأة خاصة مع المرأة الريفية 
والتقاليد التي تمتع المرأة الريفية من الترشح في االنتخابات 

80%  . 
قات وعليه يتضح ارتفاع موافقة المبحوثات على المعو 

التي تحد من تمكين المرأة الريفية مجتمعيًا وهذه المعوقات 
فيها ما هو خاص بالمجتمع من حيث عاداته وتقاليده والتي 
تعطي للذكور أفضلية على االناث في شيء، ومنها ما هو 
خاص بالمرأة الريفية نفسها مثل ارتفاع أميتها وضعف ثقتها 

ات لبناتها، ومنها بنفسها وأنها تساهم في توريث هذه المعوق
ما هو خاص بالدولة من حيث اهمالها للمرأة الريفية، 
وتهميشها في كثير من األمور، على الرغم من الدور الهام 
الذي تلعبه وتقوم به المرأة الريفية في كافة مجاالت الحياة، 
وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لالرتقاء بواقع المرأة 

 يًا.الريفية وتمكينها مجتمع

 التوصيات
فى ضوء ما أوضحته النتائج من ارتفاع معرفة  -1

المبحوثات بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية 
والتشريعية لتمكينهن مجتمعيا وانخفاض رايهن فى اهمية 
هذه المتطلبات يوصى البحث بضرورة البحث عن اسباب 
انخفاض رأيهن فى اهمية هذه المتطلبات ووضع البرامج 

ات الهادفة الى زيادة فعالية هذه المتطلبات فى والسياس
 تحقيق التمكين المجتمعى للمرأة الريفية.

فى ضوء ما أوضحته النتائج من ارتفاع معرفة  -2
المبحوثات المتعلمات والعامالت بمتطلبات تمكينهن لذا 
يوصى البحث ببذل المزيد من جهود تحسين احوال المراة 

ل فتح فصول محو االمية الريفية خاصة تعليميا من خال
ومدارس الفصل الواحد للمتسربات من التعليم وتوفير 
فرص العمل لهن سواء فى الحكومة او القطاع الخاص 

 أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

توجيه المزيد من الرسائل والبرامج االعالمية واالرشادية  -3
ليها، للمرأة الريفية لتعريفها بحقوقها وسبل الحصول ع

والعمل على تغيير الموروث الثقافى الذى يهمش من دور 
 المرأة الريفية ومن إمكاناتها للنهوض باسرتها ومجتمعها.

تفعيل دور المجلس القومى للمرأة خاصة مع المرأة الريفية  -4
وذلك بفتح مقرات للمجلس بالمناطق الريفية، وتحفيز 

صعيد الريفيات على المشاركة فى اعمال المجلس، وت
المشكالت التى تعانى منها المرأة الريفية الى المجلس 

 اليجاد حلول لها مع الجهات المختصة.
توفير المزيد من التسهيالت والدعم للمرأة الريفية فى  -5

مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يحقق 
التمكين االقتصادى لها، وهو ما ينعكس ايجابا على 

تمكين المجتمعى لها بعد تمكينها تحقيق كل اشكال ال
 اقتصاديا.

 المراجع
الحسني، عبد المنعم علي نرجس، هبه عبد المحسن عبد الكريم 

، تمكين المرأة من إشغال المراكز القيادية، مجلة 2016جابر، 
 (.2(، عدد)27كلية التربية للبنات، مجلد )

الزغبي، صالح الدين محمود ،ومصطفى كامل محمد السيد، 
التغيرات المؤسسية الضرورية لدعم التنمية المجتمعية  ،1995

(، اكاديمية 9الريفية في مصر )المنظمة الصحية(، مجلد )
البحث العلمي والتكنولوجيا، مجلس بحوث الغذاء والزراعة، 

 كلية الزراعة، جامعة االسكندرية
، نظريات التعلم، دار الشروق 2019الزغلو، عماد عبد الرحيم، 

 زيع، عمان، األردن.للنشر والتو 
، إدراك األهمية التعليمية 2010العزاوي، نادية كاظم عنون، 

للمشاركة في بعض مشروعات تنمية المرأة الريفية، مجلة 
 (. 2(، عدد )40البحوث الزراعية، جامعة كفر الشيخ، مجلد )

، 2019الحسون،  سليمان حبيب، هاني زكي جاد، وائل فايزالمقداد، 
 فةي الريفيةة المةرأة تمكةين علةى المةؤثرة العوامةل هةمأل تحليلية دراسة
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الزراعيةة، مجلةد  للبحةوث السةورية سةورية، المجلةة درعةا، محافظةة
 (، سبتمبر.6(، عدد )3)

تمكةةةين المةةةرأة الريفيةةةة وعالقتةةةه ، 2021جةةةاد اهلل، أمةةةاني مغةةةاوري، 
بالرضا عن الحياة في ضوء اإلستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 

، مجلةةةةة اإلسةةةةكندرية للتبةةةةادل العلمةةةةي، مجلةةةةد 2030المصةةةةرية 
 مارس. –(، يناير 1(، عدد )42)

 حمةدى مصةطفى أحمةد، الحميةد عبةد عفةت الةدين، جمال راشد، محمد

 االقتصةادي ، التمكةين2017علةي،  محمةد ابةراهيم سةها أحمةد،

أسةةيوط، مجلةةة  محافظةةة ريةةف فةةى المعيلةةة للمةةرأة واالجتمةاعي
 (.3(، عدد )48)أسيوط للعلوم الزراعية، مجلد 

 اإلجتتمةةاعى التمكةةين ، محةةددات2020سةافوح، نهةةي طةةه محمةةد، 

 المنوفيةةة، مجلةةة بمحافظةةة للريفيةةات والسياسةةي واإلقتصةةادى

 (.11(، عدد )12مجلد)اإلجتماعية،  والعلوم الزراعى اإلقتصاد
، دور مواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي 2018شةةرفا، ليةةالي هةةاني خالةةد، 

ينية اقتصةةةةةاديًا واجتماعيةةةةةًا، رسةةةةةالة فةةةةةي تمكةةةةةين المةةةةةرأة الفليسةةةةةط
ماجسةةةةتير، كليةةةةة الدراسةةةةات العليةةةةا، جامعةةةةة النجةةةةاح الوطنيةةةةةة، 

 نابلس، فلسطين.
، 2019الحةةيط،  سةةقف إسةةماعيل نهيةةل عطةةا، شةةمالوي، حنةةان
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ABSTRACT 

Requirements for Community Empowerment of Rural Women in the Village 

of Menouf, the Center of Tanta, Gharbia Governorate 

Huda M. I. El-lethy; Elham A. M. Ali     

The research aimed to determine the degree of 

knowledge of the rural women respondents about the 

social, economic, and legislative requirements to 

empower them in society, the degree of importance of 

these requirements, the relationship of the 

characteristics of the respondents to the degree of 

knowledge and importance of these requirements in 

general, and the obstacles to empowering rural women. 

The research was conducted on 180 female respondents 

from the village of Menouf locality, affiliated to the 

center of Tanta, Gharbia Governorate, and the 

questionnaire was used to collect field data during the 

months of March and April 2022, using frequencies, 

percentages, weighted average, simple correlation 

coefficient and chi-square test to analyze the data 

statistically. 

They are the results: 

 - The increase in the respondents' knowledge of the 

social, economic and legislative requirements for 

their empowerment, as their percentage in the high 

level category reached 82.2%, 68.9%, 53.3%, 

respectively. 

 - Low opinion of respondents on the importance of 

social, economic, and legislative requirements for 

their empowerment, as their percentage in the 

category of high level of importance reached 29.4%, 

26.1%, 20%, respectively. 

- There is a direct correlation between the variables: the 

size of agricultural holdings, marital compatibility, 

cultural openness, membership in organizations, 

self-confidence of the respondents and the degree of 

their overall knowledge of the studied requirements. 

- There is a direct correlation between the variables of 

agricultural holding size, marital compatibility, and 

the respondents' opinion on the importance of 

requirements in general.  

- There is a significant relationship between the 

variables of marital status, the husband's education, 

the practical status of the husband and wife, the 

social status of the family, and the respondents' 

knowledge of the requirements in general, and their 

opinion of the importance of these requirements. 

The most important obstacles to empowering 

women are the misunderstanding of religious 

matters with regard to women's rights, the state's 

neglect of rural women for many years, and the bias 

towards males at the expense of females in 

everything. 

Keywords: rural women, community 

empowerment, requirements, obstacles to empowering 

women. 

 


