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  مقدمة
تمهيد، والقسم الثاني: مشكلة ئيسية: حيث تناول القسم األول: تشتمل مقدمة الدراسة على أربعة أقسام ر

  الدراسة، والقسم الثالث: أهداف الدراسة، أما القسم الرابع: فيتناول أهمية الدراسة.
  :تمهيد

المجتمع إلحداث التطور  التنمية هي التوظيف األمثل لكل اإلمكانيات البشرية والمادية المتاحة في
 االجتماعيةالمنشود، كما أن التنمية ال تقتصر علي جانب واحد من جوانب الحياة، بل تشمل كافة جوانبها 

  ).٣٠٣: ٢٠٠٠والثقافية والسياسية والتربوية والقانونية واإلدارية (بدوي،  واالقتصادية
 واستدامتهامية، فنجاح برامج التنمية في التنمية مثلما هو هدف التن األساسيواإلنسان هو العنصر 

مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وللمرأة في حركة التنمية وفي مواجهة ما 
عنصرا فعاال ومهما وقوة من  باعتبارهايحيط بها من مشكالت عملية وعالمية دور ال يقل عن دور الرجل 

  ).١١: ٢٠٠٦(الشناوي،  يضاً موضوعاً للتغيير ومحدثا لهأ وباعتبارهاقوي اإلنتاج والخدمات، 
فالمرأة المصرية في األلفية الثالثة تواجه عديد من التحديات العالمية المتمثلة في ظاهرة العولمة وثورة 

 العلميالتفكير  بأساليبمن القدرة علي إدارة المعرفة واألخذ  عاليةاالتصاالت والمعلومات التي تتطلب درجة 
 من هذه التحديات وتقلل من آثارها السلبية االستفادةللوصول إلى أفضل القرارات التي تعظم  بتكارواال

  .)١١: ٢٠٠٦(الشناوي، 
كما تواجه المرأة تحديات إقليمية متمثلة في قضايا الحرب والسلم والتنمية ونشر الديمقراطية. أما على 

العامة ومشكالت البطالة واالحوال الشخصية بعض المستوى المحلي فتمثل عديد من القوانين والسياسات 
التحديات المحلية التي تواجه المرأة. كل هذه التحديات فرضت حتمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في عملية 

  .)٢١: ٢٠٠١،الجندي( القرار وتعزيز وصولها إلى مناصب السلطة وصنع القرار اتخاذ
ر بكين علي (تمكين المرأة من مشاركتها الكاملة علي قدم ) من إعالن مؤتم١٣لهذا فقد نصت المادة (

المساواة في جميع جوانب الحياة العامة بما في ذلك عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة، هي أمور أساسية 
  .)١٢: ٢٠٠٦( نصار،) لتحقيق المساواة والتنمية والسالم

هوم التمكين يشير إلى كل ما من شأنه أن فالمشاركة والتمكين هما وجهان لعملة واحدة، حيث أن مف
مختلف األصعدة المادية ى يطور مشاركة المرأة وينمي من قدرتها ووعيها ومعرفتها، ومن ثم تحقيق ذاتها عل

والسيكولوجية واالجتماعية والسياسية ويتيح لديها كافة القدرات واإلمكانات التي تجعلها قادرة علي السيطرة 
  .)١٣: ٢٠٠٦الشناوي، ( اإلسهام الحر والواعي في بناء المجتمععلي ظروفها ووضعها، و

الدولية لتعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة والسياسية،  واالتفاقياتصدقت مصر علي المعاهدات   
الدولية الخاصة بالحقوق  واالتفاقيةفقد وقعت علي االتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

ياسية للمرأة وتمت صياغة حقوق المرأة في بنود الدستور، ومواد القوانين المصرية التي ال تفرق بين الس
الخبرات  اكتسابالفرص التي يحصل عليها المواطنون إال بقدر استعدادهم لتحمل المسئولية وقدرتهم علي 

  .)١٥: ٢٠٠٤،ثابت( والمهارات الالزمة للمشاركة في عملية التنمية



٢ 
 

ت مصر في كل المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة وعمدت إلى تناول قضية التنمية البشرية كما شارك
بجودة التعليم، ومحو األمية، وتوفير الرعاية الصحية، وإصدار عدد من  االهتماممن منظور متكامل قوامه 

شخصية، وتعديل قانون للمرأة مثل تعديل قانون االحوال ال االجتماعيالتشريعات الرامية إلى إصالح الوضع 
وقانون تعديل أحكام النفقة. ودعم  ،الجنسية، وقانون إنشاء محاكم األسرة، وقانون إنشاء صندوق تأمين األسرة

جنبا إلى جنب مع دعم قدرتها علي تربية  االنتخابيةتوجه المرأة لتولي المناصب القيادية وخوض المعارك 
  ).٢٠٠٥:٢(نصار، النشء

يخدم قضايا المرأة ويضعها في قالبها الحضاري ويحافظ علي  مؤسسيطار ونجحت مصر في وضع إ
من خالل المجالس القومية. كما نجح المجلس القومي للمرأة في تضمين  إليهاالمكاسب التي تحققت ويضيف 

 ) لتمكين المرأة من المشاركة٢٠٠٧ –٢٠٠٢واالجتماعية ( االقتصاديةشئون المرأة في الخطة القومية للتنمية 
  ).٢٢: ٢٠٠١،الجندي( الفعالة في التنمية

  

  
  :مشكلة الدراسة

ه كافة المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وتعتبر يالهدف الذى تتطلع إل هيتعد التنمية 
الحلول للكثير من المشكالت االجتماعية  إليجادأشد المجتمعات حاجة للتنمية  هيالمجتمعات النامية 

  ).١٩: ١٩٩٩(الحيدري وآخرون، سية التي تعاني منها هذه المجتمعاتوالسيا واالقتصادية
وتعتبر التنمية الريفية أحد الركائز األساسية لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة، فاالتجاه نحو تنمية 
المجتمعات الريفية يمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل. واذا كانت جميع فئات المجتمع لها دور هام 

وي في مجال التنمية الريفية، فإن فئة المرأة الريفية تعد من الفئات األكثر حاجة للحصول على مزيد من وحي
وال ). ٢٢: ١٩٩٥السيد،و الزغبي( الرعاية واالهتمام بقصد إدماجها وتعظيم دورها في مجال التنمية الريفية

، المعيالتبفئة النساء الريفيات  الهتماماشك أنه من بين القطاع العريض للسيدات الريفيات فإنه من الضروري 
حيث تواجه هذه الفئه من السيدات ظروفاً اجتماعية واقتصادية بالغة الصعوبة منها: غياب الزوج أو تخليه عن 

للعمل في  المعيلةمن الفقر وانخفاض مستوى المعيشة، عالوة على أن خروج المرأة  والمعاناةدوره األسري، 
التي تواجه  لبياته العديدة على األبناء.......إلى غير ذلك من الصعوبات والمشكالتظل غياب الزوج له س

 ).٦٦: ٢٠٠٥في مصر (حجازي وعبد المقصود،  المعيالتالسيدات الريفيات 
وذلك من خالل التمكين  ،المعيالتنه من الضروري االهتمام بفئة النساء الريفيات أمما سبق يتضح   

والسياسي لهن، وذلك لتشجيعهن على القيام بأدوارهن في مجال التنمية الريفية  واالقتصادي االجتماعي
  طلق الرئيسي لهذه الدراسة. منالمنشودة، حيث يمثل ذلك ال
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  أهداف الدراسة:
 :التاليتم صياغة أهداف الدراسة على النحو  ،في ضوء مشكلة الدراسة السابق عرضها  

بمنطقة  المعيالتللسيدات الريفيات  والكلي والسياسي القتصاديوا االجتماعيتوصيف مستويات التمكين  - ١
  الدراسة.

 المعيالتالريفيات  تمكين السيدات الدراسة، ومستويات العالقة بين بعض متغيرات التعرف على طبيعة - ٢
  المبحوثات.

ستويات تمكين تحديد درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المدروسة في تفسير التباين الكلي لم - ٣
  المبحوثات. المعيالتالسيدات الريفيات 

، وكذا مقترحات حلها من جهة المعيالتالتعرف على أهم المشكالت التي تعاني منها السيدات الريفيات  - ٤
  عينة الدراسة. بنظر المبحوثات 

  .المعيلةمرأة الريفية اقتراح المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية تحسين مستويات تمكين ال  - ٥
  

  أهمية الدراسة:
بناء على ما تقدمه الدراسة الحالية من بيانات ومعلومات، وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج وحقائق 

بمنطقة الدراسة، فقد تكون هذه الدراسة  المعيالتمستمدة من الواقع الفعلي الراهن ألوضاع السيدات الريفيات 
اثلة مرشداً علمياً للباحثين والمهتمين بقضايا المرأة الريفية بصفة عامة وفئة السيدات وغيرها من الدراسات المم

على وجه الخصوص. كذلك فإن التعرف على العوامل المرتبطة والمحددة لمستويات تمكين  المعيالتالريفيات 
وامل ذات التأثير اإليجابي ، قد يؤدي إلى فائدة تطبيقية تتمثل في دعم وتنشيط العالمعيالتالسيدات الريفيات 

، في مقابل العمل على مواجهة العوامل ذات التأثير السلبي، أو على المعيالتعلى مستوى تمكين السيدات 
األقل محاولة التخفيف من حدة آثارها السلبية، مما يمكن أن ينعكس في النهاية على تحسين مستويات تمكين 

  راسة.بمنطقة الد المعيالتالسيدات الريفيات 
عالوة على ذلك فإنه من المأمول أن تسفر النتائج العلمية التي يتم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة 
عن بعض اإلسهامات واإلضافات العلمية في مجال بحوث ودراسات المرأة الريفية، فضالً عن أن مقارنة مدى 

خرى التي أمكن التوصل إليها من خالل اتساق أو اختالف نتائج الدراسة الحالية عن النتائج البحثية األ
الدراسات المماثلة السابقة، قد يؤدي إلى زيادة حصيلة المعارف العلمية المتحصل عليها للمساهمة في إثراء 
الجوانب النظرية والتطبيقية لدراسات وبحوث المرأة الريفية في مصر، وأخيراً فإنه من المأمول أن تفتح هذه 

جراء المزيد من الدراسات المستقبلية في مناطق ريفية أخرى، مما يمكن أن يساعد على الدراسة الطريق أمام إ
  بالريف المصري. المعيالترسم صورة متكاملة لواقع وآفاق تمكين السيدات الريفيات 

   



٤ 
 

 

  المرجعي واالستعراضالباب األول: اإلطار النظري 
ماهية التمكين مع إشارة خاصة فصل األول يشتمل هذا الباب على أربعة فصول رئيسية، حيث يتناول ال

التفسيرات كظاهرة اجتماعية، ويتناول الفصل الثالث  المعيلة، ويتضمن الفصل الثاني المرأة لتمكين المرأة
 الرابع فيتناول الدراسات السابقة، أما الفصل المعيلةالمرأة الريفية  النظرية ألسباب تباين مستويات تمكين

  .وفروض الدراسة
  فصل األولال

  ماهية التمكين مع إشارة خاصة لتمكين المرأة
وأنواع التمكين وأهدافه ، والمفاهيم االجتماعية األخرى ذات العالقة مفهوم التمكين هذا الفصل يتناول

  .ومؤشرات تمكين المرأة، ومعوقات تمكين المرأة ،ومبادئ التمكين وأبعاده، وخصائصه الرئيسية
 فاهيم االجتماعية األخرى ذات العالقة:والم مفهوم التمكين -١  
  :Empowermentمفهوم التمكين  -١ -١

عنصراً حيوياً ال يمكن  من المفاهيم االجتماعية الهامة باعتباره Empowermentيعتبر مفهوم التمكين 
غلب للتتجاهله في عملية التنمية، فعملية التمكين تعنى العمل الجماعي في الجماعات المقهورة، أو المضطهدة 

على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم. ومفهوم التمكين والتقوية أساسي لتقدم 
(المجلس القومي  المرأة فهو يمكن المرأة من اتخاذ القرارات والمطالبة بالحصول على الحقوق والخدمات

  ).٥٩: ٢٠٠٥للمرأة، 
 :هذه التعاريففيما يلي استعراض لبعض التي تناولت التمكين، و لتعاريفوقد تعددت ا

  التي ركزت على أهمية وجود دعم من السلطة إلحداث التمكين: لتعاريفمجموعة ا - أ
نه أعلي  :التمكينNina   (73: 1993)وفي هذا الصدد يمكن تعريف التمكين من وجهة نظر

تتحكم في ظروفها وتستطيع مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات أن  بواسطتهاالتي يمكن  االستراتيجية
  إنجاز أهدافها، وهكذا تكون قادرة على العمل لمساعدة نفسها وغيرها على زيادة مستوى معيشتها.

من قبل السلطة  الخارجيهو نوع من الدعم : بأنه ) التمكين٢٣٢:٢٠٠٢ح (الص أمانيتعرف و  
فة المواطنين، دفعاً لمسيرة التطوير ولية إلى كاؤالمستنيرة في المجتمع، والتي يفترض أن تنظر بروح المس

  والتنمية في المجتمع.
 اتخاذوسلطة  المسؤوليةيعني فلسفة إعطاء مزيد من  :) إلى أن التمكين٩٢: ٢٠٠٤كما يشير العتيبي (

  القرار بدرجة أكبر لألفراد في المستويات الدنيا.
  القوة:التي ركزت على دور التمكين في زيادة النفوذ و اريفمجموعة التع -ب

إضفاء القوة على المرأة. والقوة هنا تعنى أن : بأنه المرأة تمكين Vanessa (117 :1987) يعرف
المؤثرة على  االجتماعيةيكون للمرأة كلمة مسموعة ولها القدرة على التحليل واالبتكار والتأثير في القرارات 

تها على كل المستويات في المجتمع، المجتمع ككل وأن تكون موضع احترام كمواطنة متساوية ولها اسهاما
  وإدراك قيمتها ليس فقط في المنزل بل في المجتمع.



٥ 
 
 

  . التمكين علي انه: زيادة نفوذ الناس Dorothy (1995:488)يعرف و
تشعر بالثقة  التيبأنها المرأة  :ضوء خصائص المرأة الممكنة في التمكين  Hadi (1997:1)يعرفكما 

إلى أن عملية  باإلضافةقرارات حياتها بصفة عامة.  فيلتحليل، وتستطيع أن تتحكم نفسها ولديها إمكانية ا في
وممارسة السلطة والتقليل من عدم  تالقراراالمصادر المادية واتخاذ  فيالتمكين تتطلب تغيير التبعية والتحكم 

  .ماعياالجتالنوع وذلك يتطلب إدراك النساء الحتياجاتهن االستراتيجية ووضعهن  فيالمساواة 
 مواون يقاأإلى تمكين النساء: بأنه قدرة المرأة أو مجموعة من النساء في Muller (1998-3) يشيرو

تشتق  والتيوالمادية  االجتماعيةالتحكم المفروض لضبط سلوكهن أو إنكار حقوقهن والحصول على المصادر 
  منها القوة، إال أن مصادر القوة تعوقها عناصر ثقافية جامدة.

اإلجراء الذي بموجبه يتم إعطاء النساء مزيد من القوة  :التمكين بأنه) ١: ٢٠٠٠الخلف ( كما يعرف
  ولية الجماعية على األعمال التي يقومون بها لتحسين األداء.ؤليكون لهن السيطرة والمس

  برزت دور التمكين في زيادة درجة المشاركة:أ التي لتعاريفامجموعة  -جـ
المشاركة للمرأة في صنع القرارات  فعاليةيعبر عن  أنه مكين:تال Mentosk (1991:169)ى ير

  السياسية وتطبيق وتنفيذ تلك القرارات.
تهدف  التيالتمكين: بأنه استخدام السياسات العامة واالجراءات  )٤٦٨:٢٠٠٢أماني صالح ( تعرفو

صنع  فيإلى مشاركتهن أو غيرها وصوال  االقتصاديةالحياة السياسية أو  فيإلى دعم مشاركة النساء سواء 
  مختلف مؤسسات المجتمع. فيتؤثر  التيالقرارات 
التمكين :على أنه توفير فرص أكبر للمرأة ) ٦٤:٢٠٠٠( صندوق االمم المتحدة اإلنمائي للمرأةعرف يو

صنع القرارات  فيأن التمكين هو مشاركة المرأة مشاركة تامة  أيالمجتمع  فيللحصول على الموارد والتحكم 
  بحياتهم وفي تنفيذها ضمن حيز الواقع.  المتعلقةياسات والس

واالنتاجية  االجتماعيةعلى أنه هو التحكم في العالقات  :) التمكين١٦١: ٢٠٠٣( اجالل حلميرى كما ت
  ا.من خاللها تساهم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً في رفاهية أسرتها وتقدم مجتمعه التي

لتقوية الفقراء في حق  استراتيجية هو :كاستراتيجية) التمكين ٦٩- ٦٨: ١٩٩٨السروجي ( يعرفو
تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاركة في اتخاذ قرار على المستوى المحلى وما قد يواجه ذلك من 
تعارض للمصالح بين بناء القوة والفقراء، ويستلزم ادراك الفقراء وتنظيمهم واتفاقهم حول أهداف ومصالح 

تدعيم مشاركتهم، واستشارتهم في المنظمات الشعبية والحكومية ليتحولوا من متلقين للخدمات إلى مشتركة و
  مطالبين بها. 

تقوية األفراد، بمعنى منحهم الفرصة للمشاركة،  بأنه :) التمكين٢٥٤: ٢٠٠٥( السلميكما يعرف 
  نتاجية.واالنطالق باستغالل طاقاتهم الذهنية كاملة في حل مشاكل العمل وتحسين اإل
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  أظهرت أهمية التمكين في زيادة الوعى وتنمية القدرات: يالت لتعاريفمجموعة ا -د
على أنه استراتيجية تزيد من قدرات األفراد على التعامل مع  التمكين: Dorothy (1995:488)يعرف 

رات المجتمعية وأيضاً ، وتزيد من قدراتهم على اتخاذ القراالقياسيبالمشكالت وتنمى دورهم  المتعلقةالعوائق 
  .القرارات المتعلقة بحياتهم الخاصة

عملية منح النساء العامالت وتزويدهن بالمهارات  بأنه :التمكين) ٧٨-٧٧: ١٩٩٩المدهون (يعرف و
واألدوات، والمعلومات، والسلطة، والمسؤولية المتعلقة بعملهن، ليتمكنوا من تصميم عملهن، واستخدام 

خاذ القرارات المناسبة دون الحاجه إلى موافقة مسبقة من الرئيس أو اتع اآلخرين، وعلومات، والتفاعل مالم
  المدير.

 المهنييقوم بها الممارس  التيبأنه االستراتيجيات : التمكين )٣٦٠: ٢٠٠٠السكري (يعرف في حين 
ين على لمساعدة أفراد المجتمع على تحقيق مطالبهم المشروعة، وذلك بمساعدتهم على أن يصبحوا قادر

يمر بها المجتمع، وذلك من خالل زرع األمل وتقليل  التيالتواكب مع الضغوط والمواقف والتحوالت 
وتجزئة المشاكل إلى أجزاء  االجتماعيةالمقاومة، والتكافؤ، وتحديد وتدعيم مناطق القوة في الشخص وقدراته 

  يمكن حلها بسرعة أكثر.
بالسيدات العامالت من خالل توسيع  االهتمامزيادة  بأنه :) التمكين١٣٦: ٢٠٠٤الكبيسي (يعرف و

صالحياتهم وإثراء كمية المعلومات التي تعطى لهم، وتوسيع فرص المبادرة والمبادأة التخاذ قراراتهن، 
  ومواجهة مشكالتهن التي تعترض أدائهن.

فيزها، تحرير اإلنسان من القيود، وتشجيع المرأة، وتح بأنه :التمكين )٦: ٢٠٠٦ملحم ( ويعرف
  ومكافأتها على ممارسة روح المبادرة، واإلبداع.

  
بناء على ما سبق، وكمحاولة لصياغة تعريف أكثر شموالً لمفهوم تمكين المرأة، يمكن تعريف هذا 
المفهوم من وجهة نظر الدراسة الحالية على النحو التالي: تمكين المرأة هو العملية التي يتم بمقتضاها توفير 

أة للحصول على الموارد والمعارف والمهارات والمعلومات الالزمة لمساعدتها على تحسين فرص أكبر للمر
ظروفها المعيشية وإنجاز أهدافها، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على المساهمة اإليجابية في رفاهية أسرتها وتقدم 

  مجتمعها في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
  

  اعية األخرى ذات العالقة بمفهوم التمكين:المفاهيم االجتم -٢-١
زيادة الوعي، والقوة، منها:  األخرى ذات العالقة بمفهوم التمكين االجتماعيةتوجد العديد من المفاهيم 

  تعزيز القوى.وة، بطاللماوالمساعدة الذاتية، والديموقراطية، و
 وفيما يلي محاولة إللقاء الضوء على كل من هذه المفاهيم:

  Power:لقوة مفهوم ا  - أ
وذلك بتباين وجهات نظر الباحثين. وفي هذا  powerالخاصة بمصطلح القوة  اريفتتعدد وتتباين التع

) القوة بأنها القرارات التي تتخذها السلطة السياسية، وتضيف  أماني محمد ١٢٨: ١٩٨٣الصدد يعرف عودة (



٧ 
 
 

، بينما يعرفها الجوهري تالقراراهذه فئة معينة في المجتمع ل احتكار)  لهذا التعريف بمنع ٣٨: ١٩٩٨(
الموارد التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، من أجل مقاومة  امتالك) بأنها مدى قدرة األفراد على ٢٩: ٢٠٠٠(

قدرة الشخص على القيام بعمل معين لم يكن لدية القدرة القيام هي القوة على ذلك يمكن القول أن و .االضطهاد
  به من قبل.

على أنها تشير إلى القدرة على  Powerتعريف لمفهوم القوة ) إلى ٣٤٣(بدون تاريخ: غيث كما أشار 
فرض اإلرادة، أو هي قدرة جماعة أو شخص على التأثير وممارسة النفوذ على سلوك اآلخرين عن طريق 

ة القانونية القو أيوسائل معينة. وأحياناً يستخدم كمرادف لمصطلح القوة السياسية الذي يعني السلطة السياسية 
  للدولة، والحقوق السياسية، والتأثير السياسي.

  :Increase Awareness مفهوم زيادة الوعي - ب
) ١٨٧: ١٩٨٦يختلف الباحثين في وضع تعريف موحد لمفهوم زيادة الوعي، حيث أشار الحفني ( 

االلتزام األدبي ال أن  باعتبارلتعريف مفهوم زيادة الوعي بأنه صفة النشاط الشعوري الذي يقوم به الشخص، 
الربط بين مفهومي التمكين وزيادة الوعي حيث  Robert (2003: 8) استطاعيكفي لتعديل السلوك، في حين 

 .إليهايرى أن مفهوم التمكين الذي يرتبط بزيادة الوعي لدى األفراد يتعلق بالخدمات المتاحة وأسلوب الوصول 
  : Democracyالديمقراطية -جـ

) لمفهوم ٢١٨: ١٩٨٩، حيث أشار محمد ( Democracyلمفهوم الديمقراطية  اريفهناك عدة تع
الديمقراطية على أنه حق كل فرد في التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار، وإلى تحقيق العدالة 

على أنها هي طريقة في الحياة تجعل ) ١٢٥ير إليها غيث (بدون تاريخ: والمساواة بين المواطنين. في حين يش
  ل فرد يعتقد أن لدية فرص متساوية للمشاركين بحرية كاملة في قيم المجتمع المختلفة  وتحقيقه ألهدافه العليا. ك
  : Self Helpمفهوم المساعدة الذاتية -د

المساعدة الذاتية على أنها  تمثل الهدف األساسي الذي ينطلق منه Robert (1996: 13) يعرف 
ألفراد وتشجيعهم لدراسة أوضاع ومشاكل مجتمعاتهم ووضع حلول مناسبة التمكين، وتهدف إلى زيادة قدرة ا

  للتغلب عليها.
  :Claim مفهوم المطالبة -هـ

إيجاد عالقة بين Mallcom (1997: 266)  تعددت التعاريف حول مفهوم للمطالبة، حيث أستطاع 
ت، حيث تستخدم لتوفير الحلول على تمكين األفراد والجماعاتساعد المطالبة  مفهومي التمكين والمطالبة بأن

المناسبة عندما تقوم الجماعات القوية بقرض سيطرتها على األفراد، فصاحب القرار هو الذي يتصدى لكل ما 
  يجرى تجاه األفراد داخل المؤسسات التي تعبر عن حقوقهم ومطالبهم.

  :Strengthen Power  مفهوم تعزيز القوى  - و
في أنه الهدف   Longman )22 :1997( و تعزيز القوى كما أشارتتمثل العالقة بين مفهومي التمكين 

الفرد وفي ضوء الموارد واالمكانيات المتاحة بالمجتمع الذي من تعزيز القوى هو تحديد القوة التي يتمتع بها 
  تحقيق أهدافه. نيتمكن الفرد مليعيش فيه 
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  وأهدافه وخصائصه الرئيسية: أنواع التمكين -٢
  أنواع التمكين: -١-٢

  يمكن حصر األنواع الرئيسية للتمكين في اآلتي:
 :االجتماعيالتمكين  - أ

 Longwe (1998: 18-19): والذي يركز بدوره على مجموعة من األمور، وهي
قضايا المجتمعية، محلياً وعربياً مع التأكيد على دورها الهام في تكوين الزيادة نسبة مشاركة المرأة في  -

 سرة والمجتمع.القيم اإليجابية على مستوى األ
 إيجاد المزيد من العالقات المتنوعة بين منظمات المرأة الوطنية والعربية من أجل التنسيق فيما بينها. -
 رفع مستوى الوعي للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة. -
 العمل على توفير الخدمات التي تساعد المرأة على إحداث التوازن في مسؤوليتها ودورها التنموي  -

 :االقتصاديلتمكين ا  - ب
لمرأة تؤدي إلى عرقلة قدرتها على رعاية نفسها، لذلك يهدف ل االقتصاديةمن المالحظ أن التبعية ف
 :Longwe (1998: 19)  إلىاالقتصادي التمكين 

 زيادة في حجم مشاركة المرأة في سوق العمل. -
 مدى استفادة المرأة من عائد المشاركة في التنمية. -
 االقتصادية.لمرأة وزيادة قدرتها واعتمادها على الذات، من أجل إسهامها في الحياة العمل على تمكين ا -

 التمكين السياسي:  -جـ
الذي يتبلور في دعم المشاركة السياسية للمرأة، من خالل زيادة نسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، 

المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة وزيادة نسبة عضويتها في األحزاب السياسية والنقابات، والجمعيات 
 ).٣٩: ٢٠٠٦تمثيلها في المؤسسات العربية واإلقليمية والدولية (فحجان، 

 التمكين القانوني:  - د
مجلس ال( يسعى اإلطار القانوني إلى إيجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة، وتضمن حقوقها من خالل

 :)٣١٠: ٢٠٠٤، القومي للمرأة
 التشريعات التي تحد من دور المرأة. العمل على تعديل -
 .القانونيةمدى توعية المرأة العربية في حقوقها  -
 أو غيره. االختاللتطبيق جميع االتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق المدنية للنساء سواء في ظل  -

 : التمكين المؤسسي -هـ
ى إلى النهوض في مجال المرأة، الذي يهدف إلى تقوية البنية األساسية للمنظمات والهيئات التي تسع

وزيادة دور جميع المؤسسات التي تهتم بالمرأة، والعمل على إيجاد شبكة اتصال بين صانعي السياسات الكفيلة 
  ).٤٣: ٢٠٠٥بتحسين وضعية المرأة في مختلف القطاعات (قنديل، 
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  أهداف التمكين: -٢-٢
اف ذاته، وما بداخله من قدرات ومهارات القدرة على اكتش بصفة عامة إكساب الفرديهدف التمكين 

نحو األفضل، وزيادة ر يصل بها إلى نوعية الحياة التي يريدها وال تعني التنمية الحصول على المزيد بل التطو
  .الخيارات المتاحة وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات والسلع وتعزيز قدرات األفراد

  لتالية لعملية التمكين:األهداف الفرعية ا Herbert (1980: 67)ويضيف 
 يعمل مع الناس للسيطرة على شئون حياتهم. -
 . االستقالليةتهتم عملية التمكين بزيادة ثقة الفرد وزيادة  -
 مساعدة العمالء على رؤية أنفسهم، إيجاد حلول ذاتية لمشاكلهم. -
 بنية القدوة كعنصر معقد ذي تأثير بالغ القوة. -
 .اليوميةدة الثقة بالنفس، القدرة على التصرف في األمور الحياتية التحكم في شئون الحياة الشخصية، زيا -
 جعل األفراد يستخدمون قدراتهم المكثفة للعمل مع اآلخرين إلحداث التغيير. -
خلق سياق تنموي موات للمشاركة والتفاعل باالستناد إلى تطوير المهارات والقدرات والثقة بالنفس وفرص  -

 التطوير المعرفي .
  

 

  لتمكين:الرئيسية لصائص خال -٣-٢
  :الي) إلى عدة خصائص للتمكين على النحو الت٢٥٨: ٢٠٠٩أشار السروجي (

 التمكين قوة وسلطة وتأثير يرتبط بالقدرات واالمكانات. -
 التمكين حرية وإبداع. -
 التمكين هدف من أهداف رعاية ومقابلة الحاجات اإلنسانية. -
 في المجتمع. االجتماعيورأس المال يتوقف التمكين على اإلطار الثقافي والقيمي  -
 الكاملة في األداء. ةوالمسؤولييرتبط التمكين بالمبادرة والجودة  -
 إقناع الذات واآلخر بالقدرة على التمكين. -
 وسيلة لتحقيق األهداف المجتمعية ومؤشرات لعائد التنمية والرعاية اإلنسانية. -
 .االجتماعيامن وسيلة للعدالة ومحاربة الفساد، وزيادة الثقة والتض -

  

  للتمكين: التالية خصائصال )٧: ٢٠٠٦( ملحم ضافكما أ
 بالسيطرة والتحكم في أداء العمل بشكل كبير. الشعور -
 الوعي واإلحساس بإطار العمل الكامل المكلف به الموظف. -
 المساءلة والمسئولية عن نتائج أعمال الموظف.  -
 .فيما يتعلق بأداء الوحدة، أو المنظمة التي يعمل بهاأو  ،المشاركة في المسؤولية فيما يتعلق بنشاط الوحدة -
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  ما يلي: مرأة العاملةمن خصائص تمكين ال هأن )١٤١: ٢٠٠٤يسي (بويرى الك
، والمفاضلة بين نب عملهيلا، وانتقاء أسنفي خيارته سيدات العامالتالتقرير الذاتي: ويعني حرية ال -

 .نلصياغة قراراته نبدائله
، وأهمية الواجب ن، واستشاراتهن، ودورهنبمكانته سيدات العامالت: ويقصد بها إحساس الاألهمية الذاتية -

 ، وباالهتمام الذين يحظن به.نالذي يؤدونه
على أداء ما  نمن طاقات، ويثقن بقدرته ن، وما لديهنيدركن إمكانياتهسيدات العامالت : فالالثقة بالنفس -

 مواجهة الصعاب.في  نيكلفن به من مهام، ويعتمدن على أنفسه
، وإحساس ندور فعال في منظماته نعلى أن يكن لهن بقدرته نعلى التأثير: وهذا يعني إيمانه القدرة -

 من ذلك كله. واالستفادة بأراهنواآلخذ  نبمقترحاته واالستئناس، ن، والسماع لهناآلخرين به

 مبادئ التمكين وأبعاده:  -٣

  مبادئ التمكين: -١-٣

 ): ٣٥٢:٣٥١، ٢٠٠٥(عبد اللطيف: أساسية هي مبادئعتمد التمكين على عدة ي

 :المشاركةمبدأ 

يعد مبدأ المشاركة من أهم المبادئ التي تناسب التمكين حيث أنه يبني أساس عملية المشاركة من جهة 
   المرأة واإلحساس بمشكالتها والمشاركة في حلها بناء على قدراتها واستثمار مواردها.

 مبدأ االعتماد على الذات:

يسعى مدخل التمكين إلى العمل على تنمية قدرات المرأة الشخصية لكي تتمكن من مواجهة مشكالتها 
  بنفسها وبأقل اإلمكانيات المتاحة لها.

  مبدأ العدالة المجتمعية:

إن مدخل التمكين يسعى إلى إحداث وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، والعمل على الدفاع 
  موضوعي بعيداً عن التحيز الشخصي. بأسلوبمحرومين والضعفاء ويتم ذلك عن األفراد ال

  مبدأ البدء مع المجتمع من حيث هو:
يتعامل التمكين مع المرأة من حيث هي ثم محاولة مساعدتها لتنمية قدراتها والتعامل معها حسب 

  مواردها المتاحة فقط ثم يحاول تنميتها وإيجاد مصادر أخرى لتدعيمها.
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  المبدأين التالين للتمكين:) ٢٦١-٢٦٠: ٢٠٠٩السروجي ( يضيفا كم

 :المسئوليةمبدأ 
يعد الوصول للمعلومات والحصول عليها شرطاً من شروط المسئولية، وإعطاء الفرص للمواطن   

لمراقبة أداء الحكومة، كما أن المسئولية أداة فعالة لتصحيح األداء والمطالبة وتبني مطالب وحاجات 
  ن.المواطني

  : العدالة والمساواة القانونيةمبدأ 
التي ترتبط بحقوق المواطنة والحقوق والواجبات، مما يتطلب المساواة والعدالة في التشريع بين   

إلى غير ذلك من جوانب انتماءات أفراد المواطنين جميعاً بتباين انتماءاتهم الفئوية أو الجنسية أو المهنية...
  المجتمع.
  

  ين: أبعاد التمك -٢-٣

ية وتتمثل مبصورة عادلة في عملية التن المرأة مشاركةيعد التمكين عملية رباعية االبعاد بدونها ال تعد 
  :)٦: ٢٠٠٦(حلمي،  تلك األبعاد في

 :Cognitiveالبعد المعرفي(اإلدراكي) 

و أو يتضمن هذا البعد فهم طبيعة العوامل والظروف المسببة لتبعية النساء سواء على المستوى الماكر
المايكرو في الحياة ويركز هذا البعد على إمكانية المراجعة النقدية لخبرات النساء لمالحظة وتحديد أنماط 

بمعرفة وفهم الحاجه لصنع الخيارات التي  البعد المعرفيالسلوك المؤدية لالعتماد وتدعيم التبعية، لذلك ينادي 
احية، ومن ناحية أخرى فهو يسعى إلى فهم السيطرة من ن واالجتماعيةربما تتعارض مع التوقعات الثقافية 

الذكورية على اإلناث متضمناً الجانب الجنسي واإليذاء البدني، ويعد فهم ومعرفة الحقوق القانونية للنساء بؤرة 
  اهتمامه وتركيزه.

  :Psychologicalالبعد النفسي 

ي والمجتمعي الالتي يعشن فيه، يتضمن هذا البعد أن النساء يستطعن العمل على تحسين واقعهن الفرد
البعد بالمشاعر ومدى اعتقاد النساء بإمكانية إحداث تغيير في مجريات حياتهن بأنفسهن، كما  ومن ثم يهتم هذا

تخاذ كافة القرارات التي اخضوع للرجل وعلى السماح للرجال بيؤكد هذا البعد على أن النساء تنشأ على ال
  فسي يتضمن تغيير لوضع ونقد ذلك النظام.الن بعدإن اللذلك ف تؤثر عليهن،
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  :Economicalاالقتصاديالبعد 

يتضمن ذلك البعد إمكانية مشاركة النساء في األنشطة المولدة للدخل تلك التي من خاللها يستطعن أن 
  يحصلن على دخول مستقلة، ويدعو إلى ضرورة حصول النساء على المصادر اإلنتاجية والتحكم فيها.

للنساء إال أنهن يعانون في سبيل ذلك  واالقتصاديالبعد إلى أنه بالرغم من االستقالل المادي ويشير هذا 
المزيد من األعباء بجانب األعباء األخرى، لذلك فمن الضروري تقديم الدعم وتذليل العقبات لهن ونقص 

  الخبرات اإلدارية والمهارات والمعلومات.

  :politicalالبعد السياسي 

، ويعد االجتماعيبعد من فكرة إمكانات النساء في التحليل والتنظيم والحراك نحو التغيير ينطلق هذا ال
السياسي ألن مشاركة النساء في الفعل الجمعي (الجماعي)  االجتماعيالعمل الجمعي عنصراً هاما في التغير 

رات على المستوى الرجال وبقية النساء، األمر الذي يؤدي إلى إحداث تغي الثقافيينسوف يزيد من وعي 
  .االجتماعي

  :األبعاد التالية لتمكين المرأة) ٥ -٤: ٢٠٠٥أماني قنديل ( تضيفو
  .الوصول إلى زيادة حقيقية في دخول النساء من خالل نشاط إنتاجي -
  .تمكين النساء من أجل التحكم، أي توافر الخيارات والبدائل   -
  .انتهنتمكين النساء من أن يكون لهن قوة تفاوضية لتحسين مك -
، والتي تمكنهن من حماية مصالحهن الفردية االجتماعيتوفير الفرص للنساء لدعم شبكات األمان  -

 والجماعية.
  

 مؤشرات تمكين المرأة: -٤
  مؤشرات التمكين االجتماعي للمرأة: -١-٤

  التالية: االجتماعي إلى مؤشرات التمكين ٢٠٠١أشار المجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 
 رات الخصائص الديموجرافية للمرأة: الصحة، والغذاء، التعليم، المشاركة، فرص العمل.مؤش -
 الفرص المتاحة للوصول إلى مصادر المعرفة والمعلومات. -
تنقية التشريعات من أي تحيز ضد المرأة في مجاالت العمل والتملك واالئتمان واألحوال الشخصية  -

 والتعامل أمام القضاء.
منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المرأة سواء في التمكين القانوني أو التدريب  الزيادة في أعداد -

 والتعلم أو في مواجهة العنف الموجه ضد المرأة.
 مشاركة المرأة في إدارة وتنظيم البرامج والمشروعات التنموية. -
 مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات على مستوى األسرة والعمل والمجتمع المحلي. -
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  وهي: االجتماعيمؤشرات للتمكين   .U.N.D.P)(13 :2000 وقد حدد تقرير برنامج األمم المتحدة
 قدرة النساء على التحليل المستقل والنقد والوصول إلى المعلومات. -
 قدرة النساء على العمل واإلفصاح عن الممارسات العنيفة ضدهن. -
 مثل  األجور الصغيرة. االستغاللقدرة النساء على التعامل جماعياً ضد أشكال  -
 قوة صنع القرار. -
 زيادة القدرات اإلدارية والتخطيطية للمرأة. -
 زيادة أعداد النساء الالتي يدرن الخدمات الخاصة بهن. -

  
  
  
  
  
 

 وهي: االجتماعية للتمكين على مجموعة من المؤشرات )٢٤٢-٢٤٠: ٢٠٠٤( ثابت نشوىاعتمدت 
 الثقة بالنفس واحترام الذات. -
 الذات أي اعتماد المرأة على نفسها. االعتماد على -
 الذاتية أي الشعور بالقدرة على التأثير الفعال في حياتها وحياة أسرتها. فعالية -
 التحرر من السيطرة. -
 االعتراف بها والتقدير لها. -

 للمرأة: االقتصاديمؤشرات التمكين  -٢-٤

  التالية: االقتصادي التمكين إلى مؤشرات ٢٠٠١أشار المجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 
 زيادة األنشطة والمشروعات التي تساعد في زيادة توليد الدخل للمرأة. -
 زيادة فرص المرأة في الحصول على دخل خاص بها. -
 زيادة وتحسين مهارات المرأة ومعارفها التي تمكنها من المنافسة في سوق العمل. -
 .زيادة مشاركة المرأة في تنظيم وإدارة المشروعات -
 المساواة النوعية في األجور والرواتب عن نفس العمل وبنفس الكفاءة. -
 تزايد أعداد العامالت في مشروعات القطاع الخاص والعام واألجهزة اإلدارية المختلفة. -
 قدرة المرأة على التصرف في دخلها الخاص بها. -
ض للحصول على دخل زيادة فرص المرأة في الحصول على تسهيالت ائتمانية وذلك للحصول على قرو -

 خاص بها.

  :)١٢: ٢٠٠٦(حلمي،  التالية االقتصاديةفقد ركزت على المؤشرات  أما الوكالة الكندية العالمية للتنمية

 التغيرات الطارئة على معدالت البطالة / العمالة بين النساء والرجال. -
المشاركة المتزايدة من  التغيرات التي حدثت على الوقت المستهلك في بعض النشاطات المختارة خصوصا -

 قبل اعضاء العائلة في االعمال المنزلية المأجورة ورعاية االطفال.
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 -العقارات -األراضيالخاضعة لسيطرة الرجال والنساء (النسبة المئوية للتغير في الممتلكات التابعة و -
 .واالقتصادية االجتماعيةالمواشي) عبر الشريحة 

 ي يرأسها الذكور واإلناث على الصحة والتعليم.متوسط إنفاق الوحدة المعيشية الت -
 القدرة على القيام بعمليات شراء صغيرة وكبيرة بشكل مستقل. -
النسبة المئوية لتوفير قروض التسليف وتقديم الخدمات المادية والعينية إلى الرجال والنساء من المصادر  -

  الحكومية وغير الحكومية.
في التمكين  ) على مجموعة من المؤشرات الكيفية الصغرى٢٤٢- ٢٤٠: ٢٠٠٤( ثابتنشوى وقد اعتمدت 

  للمرأة وهي: االقتصادي
  االعتماد على الذات. -
  .االقتصادياتخاذ القرار  -
  في األسرة والتحكم فيها. االقتصاديةحصولها على الموارد  -
  .االقتصادياالستقالل واألمان  -
  إتاحة الفرصة والخيارات والتحكم فيها. -
  .االقتصاديالوعي  -
 راك التمكين.إد -
 مؤشرات التمكين السياسي:  -٣-٤

  التالية: السياسي إلى مؤشرات التمكين ٢٠٠١أشار المجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 
 مشاركة المرأة في المجالس التشريعية على المستويات المحلية والمركزية. -
 مشاركة المرأة في األحزاب والنقابات والمنظمات غير الحكومية. -
 ة نسبة السيدات الحائزات على بطاقات انتخابية ونسبة مساهمتهن في التصويت.زياد -
 زيادة فرص المساعدة والدعم الفني للمشاركة السياسية من جانب المرأة. -
 اعتمادهاتعظيم مشاركة النساء في اختيار وصياغة السياسات العامة والقطاعية ووضع الموازنات وتوزيع  -

 ومراقبتها.
  لمرأة:معوقات تمكين ا - ٥

بصفة  المعيلةتوجد العديد من المعوقات التي تواجه جهود وتمكين المرأة بصفة عامة والمرأة الريفية 
  :التاليخاصة، حيث يمكن تصنيف هذه المعوقات على النحو 

 للمرأة: االجتماعيمعوقات التمكين  -١-٥
 أبو طاحون، وكاظمفاطمة )، و٧٦: ٢٠٠٣الساعاتي (سامية )، و١٠: ١٩٩٠يتفق كل من محرم (

  للمرأة تتمثل في اآلتي: االجتماعي) على أن معوقات التمكين ٢٥٢- ٢٥١: ٢٠٠٣(
 المستوى التعليمي والثقافي والمهاري: وانخفاضاألمية   - أ

تعتبر األمية من أخطر المشاكل التي تواجه عملية التنمية، فاألمية تمثل عاتقاً كبيراً أمام التنمية، وتزداد 
ن النساء وهن المربيات االوائل لألطفال، حيث تزداد الخطورة على مستقبل األجيال. خطورتها عندما تكون بي



١٥ 
 
 

كما أن ارتفاع نسبة األمية بين النساء في مصر يعد معوقاً أساسياً أمام المرأة المصرية وبخاصة المرأة الريفية، 
ليهن من السفر خارج وقد يرجع ذلك إلى الموروث الثقافي الذي يرى عدم ضرورة تعليم اإلناث والخوف ع

 مجتمع القرية الالتي يعشن فيها وأن المرأة مصيرها للزواج وال جدوى للتعليم.
ومدبرة ولكن في حدود  دؤوبةأن المستوى المهاري للمرأة في الريف ضعيف رغم إنها  واتضح أيضاً

تحسن نوعية الحياة وفي إطار شديد التواضع، وذلك لبعدها عن فرص المعرفة والتقنيات التي من شأنها أن 
 .واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةوتساعدها على التكيف مع المتغيرات والتطورات 

  المتخلفة: االجتماعيةوالنظرة  االجتماعيةالقيم والعادات   - ب
تمثل القيم والعادات المتعلقة بدور المرأة في المجتمع عقبة رئيسية في سبيل تحسين مركز المرأة ومن 

قيم، سيطرة الرجل على المرأة وخضوع المرأة وطاعتها بشكل مطلق للرجل، وتفضيل الذكور على أمثلة هذه ال
توظيف المرأة حيث  والتقاليداإلناث والزواج المبكر، واالعتقاد أن مكان المرأة هو البيت، وعدم إقرار العادات 

أنه دليل على الحاجة، كذلك فإن أن توظيف المرأة وفقاً لهذه العادات يحط من قدرها ويقلل من قيمتها كما 
أن المجتمع مازال ينظر بعين الشك إلى قدرة المرأة كما سيدات األسر ذات الدخول المرتفعة ال تعمل بالقرية. 

العامة وقد يرجع ذلك إلى الفهم الخاطئ للشريعة اإلسالمية، وأنها  االجتماعيةعلى المشاركة الفعالة في األمور 
ل في كافة شئون الحياة، وقد أدى ذلك إلى ضعف ثقة المرأة الريفية بنفسها وعدم تعطي مكانة أعلى للرجا

 وعيها بحقيقة قدرتها، واستسالمها لهذه العادات.
 عدم المساواة بين الرجل والمرأة: -جـ

هناك تفاوتا كبيراً بين الرجل والمرأة ظهر في ارتفاع معدالت األمية لدي اإلناث عن الذكور، وزيادة 
تسربهن من التعليم، وانخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة، وانخفاض نصيبها من الموارد  معدالت

، وأيضاً نصيبها في المشاركة الشعبية على كافة المستويات مازال منخفضاً، هذا فضالً عن أن القيم االقتصادية
اإلنسانية األمر الذي يقف حائالً دون  السائدة والممارسات المبنية عليها مازالت غير مواتية للحقوق االجتماعية

  تحقيق التمكين المنوط للمرأة في المجتمع.
  للمرأة: االقتصاديمعوقات التمكين  -٢-٥

  :التمكين االقتصادي للمرأة في اآلتيمعوقات  )١١: ٢٠٠٤لخص (درويش، 

 عدم قدرة المرأة على التوفيق بين واجباتها المنزلية والتزاماتها الوظيفية. -
 في مجتمعنا عن تقبل المشاركة وتحمل األعباء الناتجة عن عمل المرأة. عزوف الرجل -
 عدم توافر التسهيالت التي تخفف من األعباء األسرية عن المرأة. -
المجتمعات العربية مجتمعات ذكورية يصعب فيها قبول أن المرأة تأخذ قرارها بنفسها دون تدخل الرجل في  -

ليها البقاء في المنزل لرعاية األطفال حتى وإن كانت تعول أسرتها حياتها ألنه وفي أغلب األحيان يفرض ع
 .إليهويكون مرجعها ألحد الذكور بعائلتها فال تستطيع أخذ أي قرارات بدون الرجوع 

هناك معوقات مرتبطة بالنوع تتجلى في استهانة الرجل بقدرتها على العمل والقدرة على التفاوض واتخاذ  -
 القرار.
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التي تعيق المرأة في أداء  االجتماعيةبالحركية وذلك بسبب العناصر الثقافية والواجبات  عدم تمتع المرأة -
 أعمالها في اإلنتاج والبيع والشراء.

التي تعد عامالً مهماً وكبيراً يحول دون ممارستها حريتها في التعليم وتحركها  االقتصاديةتبعية المرأة  -
 اقتصادياً.

 :التالية للتمكين االقتصادي للمرأةمعوقات ال) ٤٢١: ٢٠٠٣( حجازي ضافكما أ

 عدم تقدير جهود المرأة العاملة. -
الرجال (الزمالء) مواقف سلبية تجاهها في  اتخاذالمرأة مما يؤدي إلى  الستقالليهعدم قبول الرجال  -

 العمل.
سرة على تقع معظم أعباء شئون األ وبالتاليعدم إدراك التعاون بين الرجل والمرأة داخل نطاق األسرة  -

 المرأة.
 ممانعة الزوج انضمام المرأة إلى قوة العمل. -
 إحجام بعض النساء من فئات اجتماعية عن العمل. -
 اعتبار الزوج هو صاحب القرار في عمل المرأة. -
 سلبيات المرأة تجاه العمل. -
 :للمرأة سياسيالتمكين المعوقات  -٣-٥

)، ونوير ٣٤٧: ٢٠٠٢الجوهري ( هناء)، و٩٠: ٢٠٠٣اتفق كثير من  الباحثين كان منهم كمال (
  :على أن أهم معوقات التمكين السياسي للمرأة هي )١٨: ٢٠٠٢(
 نمط الموروثات الثقافية:  - أ

تلك التي تؤثر على إدراكات المرأة للمرأة أو الرجل للمرأة بما تحتويه من تصورات، والتي تنعكس 
تصورات حول المرأة كقائدة، ومن ثم تبث  أيعلى تفكير الناس وتصرفاتهم. فثقافة ما يمكن أال تقدم  بدورها

بل النظر إلى المرأة على أنها أقل مهارة وقدرة من  رسائل غير مباشرة بأن المرأة ال تستطيع ممارسة القيادة.
 الرجل وأنها يجب أال تتعدى أدوار المحافظة على النوع اإلنساني والتربية المنزلية.

الفكرية التي ترفع شعارات  االزدواجيةتحجيم دور المرأة بفعل  حتى المثقفون يلعبون دوراً بارزاً في
 أنانيتةالفكر التقدمي والمناداة بحقوق المرأة، وعلى النقيض يتعامل المثقف مع زوجته بعقلية أجداده بفعل 

الذكورية. وعلى ذلك فإن تطور المؤسسات السياسية مرهون بتغير القيم المجتمعية والتي يتحكم فيها عقل 
  تحكمه عقلية األجداد. سلفيري بسيط وعقل صو
  سيادة ثقافة التمييز ضد المرأة:  - ب

والسياسية بين الرجل والمرأة فإن هناك تمايزاً كبيراً بين الرجل  القانونيةبالرغم من إعالن المساواة 
المناصب والمرأة ويأتي هذا التمايز من الحكم القبلي في عدم توافر القدرات والمهارات الالزمة الحتالل 

 السياسية واإلدارية العليا. 
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التي تحرم على المرأة مناقشة الرجل وتضع ضوابط قاسية على تفوق المرأة  التقاليدعالوة على بعض 
على الرجل بل تمنع تقلد المرأة لمناصب ترأس فيها الرجل، بحجة أن دور المرأة يقتصر على مالزمة المنزل 

وضع المرأة في المجتمع يمنعها من الخروج كثيراً خارج المنزل والتأخير  واالهتمام بأسرتها باإلضافة إلى ان
  لساعات طويلة.

 عدم رغبة المرأة وعدم ثقتها بنفسها إلى درجة اإلحجام عن المشاركة السياسية:  -جـ

أشارت كثير من الدراسات التي اهتمت بالمشاركة السياسية للمرأة إلى أهمية وعي المرأة بحقوقها 
 ة وأهمية مشاركتها في وضع القرار بل حقها في الترشيح إذا وجدت في نفسها القدرة والكفاءة لذلكالسياسي

  وفي مقابل ذلك يؤدي عدم ثقة المرأة بنفسها إلى اإلحجام عن المشاركة السياسية.

 افتقاد المرأة للحماس السياسي واالهتمام باألمور السياسية: -د

سنه) للحماس السياسي وأيضاً انتمائهن إلى الطبقة  ٤٠-٢٠مرية (تفتقد المرأة وخاصة في الفئة الع
الوسطى أو الشريحة الدنيا المكبلة بأعمال المنزل ورعاية األبناء مما ال يترك لهن مساحة الوقت للعمل 

  السياسي. عالوة على وجود الالمباالة السياسية عند المجتمع بصفة عامة وعند المرأة بصفة خاصة.

  اع قيادات األحزاب السياسية بدور المرأة:عدم اقتن -هـ

وذلك عن طريق عدم اقتناع قيادات األحزاب السياسية أو من يقومون باالختيار للترشيح بدور المرأة أو 
الثقة في قدرتها السياسية على خوض المعارك االنتخابية التي تحتاج إلى قدرات خاصة ال تتوافر إال للرجل، 

  .األسماء في األحزاب السياسية متحيزة ضد المرأة، حيث األولوية للرجالفعمليات الترشيح وإعالن 

 المواقف السلبية السائدة تجاه مشاركة المرأة في الحياة العامة: -و

هناك اتجاه سائد في المجتمع بعدم قدرة المرأة على المشاركة السياسية ونقص في الثقة والمؤازرة 
  ن ومن بينهم المرأة نفسها.للسياسات والمرشدات من جمهور الناخبي

 :وعدم االهتمام بمناقشة قضايا المرأة األداء البرلماني انخفاض  -  ز
أظهرت عدد من الدراسات انخفاض األداء البرلماني سواء في المناقشة للتقارير أو تقديم األسئلة إلى 

مرأة الناخبة لتمثيلها الوزراء أو مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة ولعل ذلك ينعكس بالضرورة على اتجاه ال
  .وتمثيل مصالحها واحتياجاتها بل موقف الرجل من قدرتها ومهارتها السياسية
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 الفصل الثاني
  كظاهرة اجتماعية المعيلةالمرأة 

، ويتناول القسم المعيلةة أقسام رئيسية، حيث يتناول القسم األول مفهوم المرأة ستيشتمل هذا الفصل على 
 التائعللنساء االعوامل المؤدية إلى وجود ظاهرة ا، ويتناول القسم الثالث ألسر المعيالتء تصيف النساالثاني 

مشكالت المرأة  لقسم الخامس يعرض فيه وا خصائص األسر التي تعولها نساء،ألسر، ويتناول القسم الرابع 
  مية.نفي الت المعيلة، وأخيراً القسم السادس يتناول مشاركة المرأة المعيلة

 :المعيلةهوم المرأة مف -١

، البد من التمييز بين األسرة التي تعيلها امرأة واألسرة التي ترأسها المعيلةقبل التعرض لمفهوم المرأة 
امرأة، فعبارة تعيلها تعكس دعم المرأة الفعلي لألسرة اقتصادياً سواء كان ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة مع أن 

ولكنه قد ال  ،ما تعبير ترأس فيشير إلى اعتراف شرعي برئاسة المرأة لألسرةبه قانونياً، أ اًهذا ال يكون معترف
 سياآلغربي  واالجتماعية االقتصاديةيعني بالضرورة أن هذه الرئاسة تعادل المعيل الوحيد لألسرة (اللجنة 

وفاة  سرة ال تستخدم في المجتمعات العربية بصفة عامة اال في حاالتن كلمة رئاسة األإ). مع ٩: أ٢٠٠١
  الزوج فقط. 

ركزت  اريف، إال أن هناك تعالمعيلةلمصطلح المرأة  وبالرغم من عدم وجود تعريف محدد متفق عليه
على رئاسة المرأة لألسرة، وأخرى ركزت على إعالة المرأة لألسرة فتعريف األمم المتحدة يحدد النساء الالتي 

سرة نيابة عن رأس األسرة الذكر الغائب (اللجنة يرأسن أسرة بأنهن النساء اللواتي يدرن اقتصاديات األ
  ).١٨: ب ٢٠٠١سيا آلغربي  واالجتماعية االقتصادية

) األسر التي ترأسها نساء بأنها هي التي تتولى فيها المرأة مسؤولية األسرة ٥٢: ٢٠٠٥(ويعرف السيد 
والمطلقات، وغير المتزوجات  واإلنفاق الكلي عليها، وادارتها ورعايتها واشباع حاجاتها، وتتضمن االرامل

الوحيدات لألعضاء األسرة والمتزوجات من رجال مسجونين أو مرضى أو عاطلين أو مهاجرين  المعيالت
  للعمل خارج نطاق المجتمع المحلي.

سرة التي ترأسها امرأة هي تلك األسرة التي تقوم المرأة فيها ن األأ) ٢٨: ١٩٩٤ن (رابدهدى  ىوتر
لمقابلة مختلف احتياجاتها أو تحمل الجزء األكبر من هذا العبء مع اتفاق  الماليةلموارد بتحمل عبء توفير ا

  باقي أفراد األسرة إن وجدو على أنها تحتل منصب الرئاسة.
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مين تقسيم هذا المصطلح إلى قستم ، المعيلةنظرا لعدم وجود تعريف محدد متفق عليه لمصطلح المرأة و
  ):١٣٢: ٢٠٠٣وحجازي،  زايدرئيسي هما (

 :االجتماعيةمن الناحية  المعيلةتعريف المرأة  -١-١

 االجتماعيةوهي تتضمن عديد من النماذج التي تعكس محددات مختلفة لرئاسة المرأة لألسرة من الناحية 
  وفيها تتولى فيها المرأة مهمة االنفاق الكامل على أسرهن وهي:

 تدة.األرامل والمطلقات الالتي يعلن أنفسهن ضمن أسرة مم -

 المنفصالت عن أزواجهن العمال المهاجرين والالتي يتلقين تحويالت منهم. -

 المهجورات أو الالتي اختفى أزوجهن خالل الحروب والصراعات االهلية ولكنهن قانونياً الزلن متزوجات. -

 جرائم أو ألسباب سياسية. الرتكابهمالمتزوجات من رجال مسجونين  -

عمل أو غير قابلين لالستخدام بسبب نقص في المهارات أو التقدم في المتزوجات من رجال عاطلين عن ال -
 السن أو اإلعاقة.

 األسرة العاطلين عن العمل. ألعضاءالوحيدات الرئيسات  المعيالتغير المتزوجات  -

  االقتصادية:من الناحية  المعيلةتعريف المرأة  -٢-١

، سواء كان بصورة نفقاتهاألصلية في وهنا يختلف مستوى اإلعالة، فالبنت المتزوجة، تساعد أسرتها ا
والمساهمة  احتياجاتها إلشباعمستمرة أو متقطعة تدخل في هذه الفئة. كذلك البنت غير المتزوجة التي تعمل 

  عن األسرة ولو بشكل جزئي. المسئوالتبجزء من دخلها في نفقات األسرة، تعد من 

، يمكن إيجاز بعضها على النحو المعيلةأخرى عديدة للمرأة  اإلضافة إلى ما سبق، توجد تعاريفب
  التالي:

) بأنها المرأة التي تتحمل عبء توفير الموارد ١٢: ١٩٩٤عرفها هدى بدران (، تمن حيث نوعية اإلعالة
  االزمة لمقابلة مختلف احتياجات األسرة، أو تحمل الجزء األكبر من هذا العبء. المالية

تلك المرأة التي تقوم بالدور الرئيسي في اإلنفاق على هي  بأنهاGandotra (2003: 315) ويعرفها 
  األسرة وحمايتها واتخاذ القرارات وتحمل كل المسئوليات الخاصة بأسرتها.

) بأنها األرملة و المطلقة أو زوجة المريض ٧: ٢٠٠١شريف ( ، فيعرفهامن حيث أسباب اإلعالةأما 
  جين.بمرض مستعص وزوجة العاجز كلياً أو جزئياً وزوجة الس
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التي  المرأةبأنها  المعيلةالمرأة Naryan (2000: 202) ، يعرف سباب اإلعالةأحيث نوع وومن 
  تتحمل إعالة أفراد أسرتها وذلك لعدة أسباب منها هجرة الزوج أو وفاته أو الطالق.

 ) على أنها المرأة التي تقوم بتحمل اإلنفاق وادارة شئون٣٥٦: ٢٠٠١وتعرفها أيضاً هدى سليمان (
  اسرتها بمفردها نتيجة غياب العائل عنها بشكل مؤقت أو مستديم.

ألسر على أنهن النساء  المعيالتلنساء ا United Nations (1997: 9) األمم المتحدة تعرف  
عن أسرهن واألساسيات في صنع القرار وإدارة األسرة نيابة عن رئيس األسرة الذكر الغائب  مالياالمسئوالت 

  الرئيسي. قتصادياالوهن المساهم 

بأنها هي  المعيلةلمرأة تعريفاً أخر ل United Nations (1998: 18)تحدة مقد ذكرت األمم المو  
أدت بها أن تكون المسئولة عن إعالة أسرتها  االجتماعيةالمرأة التي تعرضت لمجموعة من الظروف 

  وزوجات المسجونين والمدمنين. واألراملكالمطلقات 

ألسرهن السيدات الالتي يتولين  المعيالت) أن النساء ٤: ٢٠٠٢( ن ووفاء مرقصسليماوترى نادية  
 األراملمهمة االنفاق الكلي على أسرهن وهذا الفريق من السيدات يندرج تحته العديد من الفئات التي تتضمن 

ون البطالة والمطلقات والمهجورات وزوجات المعافين والمجندين والمسجونين والمرضى والمسنين الذين يعان
  وكذلك الالتي لم يتزوجن لكنهن يتحملن مسئولية رعاية الوالدين أو األخوة.

  

ألسرهن باعتبارهن تلك الفئة من السيدات  المعيالتبناء على ما سبق، تنظر الدراسة الحالة إلى النساء 
فاق الكامل على اآلتي تعرضن لمجموعة من الظروف االجتماعية واالقتصادية، اضطرتهن لتولي مهمة اإلن

أسرهن، باإلضافة إلى صنع القرار وإدارة شئون األسرة نيابة عن رئيس األسرة الذكر الغائب. ويندرج تحت 
هذه الفئة من السيدات كل من: األرامل، والمطلقات، والمهجورات، وزوجات المعاقين والمجندين والمسجونين 

الالتي لم يتزوجن لكنهن يتحملن مسئولية رعاية الوالدين والمرضى والمسنين الذين يعانون من البطالة، وكذلك 
  أو األخوة.

 ألسر: المعيالتتصنيف النساء  -٢

إلى عدة أنواع مستخدمة األسباب التي  امرأةاألسر التي تعولها  )٧٥-٧١: ٢٠٠٢إيمان بيبرس ( تصنف
ومشاركتها  االجتماعيةأدت بالمرأة إلى إعالة أسرتها كمعيار أساسي للتصنيف والمقصود هنا هو حالتها 

  االقتصادية وذلك على النحو التالي:

األرامل هن نساء فقدن أزواجهن بسبب الموت، فإن هؤالء النساء هن معيالت ألسرهن إذا كن : األرامل -
يعتمدن تماماً أو باألساس على دخلهن الخاص من أجل العيش دون االعتماد على دخل أبنائهن أو أقاربهن أو 
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هذا الدور لألرملة وضعاً اجتماعياً أرقى وسط عائلتها ومجتمعها لو امتنعت عن الزواج من  آبائهن، ويعطي
 أجل تربية األطفال.

عادة ما ينظر إلى المطلقات نظرة سلبية من المجتمع خاصة من النساء األخريات، فعلى العكس من : المطلقات -
قة تعد مسئولة عن كونها كذلك، وعلى العكس من األرامل حيث يكون غياب الزوج نتيجة إلرادة اهللا  فإن المطل

 السمعةاألرامل يمكن للمطلقات أن يتزوجن ثانية، بل إنه عادة ما يدفعهن لذلك األسر واألصدقاء بهدف حمايه 
 وأيضاً ألسباب اقتصادية.

طاع : الزوجات المهجورات هن من هجرهن أزواجهن مؤقتاٌ أو بصفة دائمة، إن هذا القالزوجات المهجورات -
المتزايدة على الرجال، حيث إن انخفاض فرص العمل  االقتصاديةمن النساء يتزايد بشكل مطرد نتيجة لألعباء 

 يدفع بفقراء الرجال من األحياء الشعبية إلى هجر زوجاتهم دون التكفل بهن مادياً.
معاش، أو رجال : نسبة كبيرة من هؤالء النساء كانوا زوجات رجال في الزوجات رجال عاطلين عن العمل -

 مرضى أو عجز الزوج، أو رجال لم يعودوا قادرين على العمل.
عمالً منتظماً، ومن ثم ليس  ال يعملهو مصطلح دارج يرمز ألي شخص  األزرقي: زوجات الرجال األرزقية -

 له دخل ثابت أو منتظم والرجال األرزقية هم في العادة عمال يدويون ماهرون أو غير ماهرين، يعملون حين
 تتوفر فرصه عمل محددة لكنهم ال يحصلون أبداً على عقد عمل أو مهام ثابتة.

وهؤالء النساء ال يقوم أزواجهن باإلنفاق عليهن ألن هؤالء األزواج : زوجات مدمني الكحول أو المخدرات -
 ينفقون كل دخلهم، وأحياناً جزءاً من دخل زوجاتهم، على المخدرات أو شرب الكحول.

نجد في حاالت كثيرة تعدد الزوجات، وبذلك ال يقدر الرجل على سد احتياجات األسرة : الزوجة الثانية -
 فتصبح المرأة األولى بمثابة العائل األساسي لألسرة وتقوم برعايتها وتلبية احتياجاتها.

بعض النساء يكن متزوجات من أزواج لهم دخول : الزوجات الالتي يسهمن إسهاماً أكبر في دخل األسرة -
ة ووظائف ثابتة، لكن أجورهم منخفضة بالدرجة التي ال تسمح لهم بتغطية احتياجات أسرهم وبذلك تقوم منتظم

 المرأة بالعمل واإلسهام في سد احتياجات أسرتها.
النساء الالتي لم يتزوجن أبداً يمثلن أقل نسبة من النساء  النساء الالتي لم يسبق لهن الزواج (العوانس): -

وتبعاً للقانون فإن المرأة ال تكون عانساً حتى تصل إلى سن الثمانية واألربعين، وعندها الالتي يعلن أسرهن، 
 تصبح مؤهلة للحصول على معاش العانس.

في المجتمع من النساء الالتي  يوجد عدد كبير :النساء المتزوجات من رجال مرضى أو مصابين بالعجز -
مصابين بالعجز وتنشأ هذه الحالة نتيجة الزواج المبكر يكن هن العائل الوحيد لألسرة نتيجة لمرض الزوج أو 

للمرأة من رجل كبير في السن، حيث ال تصل الزوجة إلى الثالثين عاماً إال ويكون الزوج قد أصبح هرماً 
وكبيراً أو عاجزاً وال يقدر على العمل وعدم الوفاء باحتياجات أسرته وتصبح النساء بذلك مجبرات على البقاء 

ي إعالة األسرة أيضاً، باإلضافة إلى ذلك توجد زوجات المسجونين والالتي قد حكم على أزواجهن معهم وتول
 لفترة طويلة أو مدى الحياة وبذلك يتولين إعالة األسرة.
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  تعولن أسرهن إلى نوعين أساسين: يالنساء الالت) ١٠: ٩، ٢٠٠٠ف زيتون (نباإلضافة إلي ما سبق يص

  .سرة بشكل رسمي وفعلي وذلك في حاالت الطالق أو وفاة الزوجتعول المرأة األالنوع األول: 

تعول المرأة األسرة بشكل فعلي ولكن غير رسمي مثل حاالت هجر الزوج وتعدد الزوجات النوع الثاني: 
  .وإعاقة الزوج والهجرة والحاالت التي تكون المرأة فيها هي المسئولة الرئيسية عن إعالة األسرة

  :اآلتيةأخرى لألسر التي تعولها نساء تتمثل في التصنيفات الثالثة وهناك عدة تصنيفات 

  :)١٠: أ٢٠٠١،رشاديمكن تقسيم األسر التي تعولها نساء إلى ( :وفقاً للمعيار االقتصادي  - أ

األسر وال سيما  احتياجاتلمقابلة  الماليةلتدبير الموارد  بالنسبةأسر تقوم المرأة بتحمل المسئولية وحدها  -
 بقاء بشكل دائم أو مؤقت.ال احتياجات

بشكل دائم أو مؤقت وقد يساعدها في  الماليةأسر تقوم المرأة بتحمل الجزء األكبر من عبء تدبير الموارد  -
 الزوج أو األبناء أو أفراد األسرة اآلخرين. المسئوليةتحمل هذه 

ر التي تعولها نساء يمكن تقسيم األس :وفقاً لمعيار الوجود الفعلي للعائل األساسي التقليدي لألسرة  -  ب
  ):١٠: أ٢٠٠١، رشادإلى (

  أسر يغيب عنها العائل األساسي من الذكور بشكل دائم.   -
 أسر يغيب عنها العائل األساسي من الذكور بشكل مؤقت.   -
 سر يوجد بها العائل األساسي بشكل دائم.أ   -

 ):١٠: أ٢٠٠١،درشايمكن تقسيم األسر التي تعولها نساء إلى ( :وفقاً للبعد االجتماعي -جـ

 بمفردها. المعيلةأسر تعيش فيها المرأة    -
 .بنائها أو أقاربهااسر تعيش فيها المرأة مع آخرين سواء أ   -

وهناك دراسات أخرى قسمت األسر التي تعولها نساء إلى ثالثة أقسام وهي: نساء يعيش بمفردهن   
%) (رشاد، ١٨,٤وتمثل نسبة (%) ونساء تعشن مع آخرين ٥٥,٢%) ونساء تعيش مع أوالدهن (٢٦,٤(

  ).١٩: ب٢٠٠١

 إلى وجود ظاهرة النساء العائالت ألسر:مؤدية العوامل ال -٣

بل يمكن القول  - للعديد من المجتمعات واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةحدثت عدة تغيرات في األنساق 
 االجتماعيةفي كل البناءات وقد أدت هذه التغيرات إلى إحداث موجة أخرى من التغيرات  - كل المجتمعات

التي حدثت فيها هذه التغيرات هي األسرة، وأحد  االجتماعيةوالثقافية الموجودة في المجتمع، ومن األنساق 
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التغيرات الحديثة التي حدثت في بناء المجتمع هي زيادة نسبة النساء الالتي يعلن أسراً. ويرى البعض أن هناك 
  :) United nations, 1998:22منها(هرة عديدة وراء حدوث هذه الظاعوامل 

  :جيةاانتهاء العالقة الزو -١-٣

هجر أو الترمل، وكذلك إصابة الزوج الالطالق أو تتمثل أهم أسباب انتهاء العالقة الزواجية في: 
بأمراض أو إعاقات تحول بينهم وبين العمل، أو سفر األزواج بحثاً عن عمل وانقطاع أخبارهم، وكذلك تعطل 

والمخدرات. وفيما  للكحولياتعن العمل وعمل الزوج بوظيفة غير ثابتة (أرزقي)، وأيضاً إدمان الزوج  الزوج
  يلي شرح لبعض هذه الحاالت:

 

 الزوجات المهجورات: -

شهد المجتمع منذ السبعينات تكثيفا ملحوظا لظاهرة هجرة العمالة التي فتحت أبوابا جديدة للمرأة، 
ة لتثبت وجودها، وتحقق ذاتها كعنصر منتج بجانب الرجل. وأدت ظاهرة خروج خارج الحدود المحلي فانطلقت

الرجال إلى العمل خارج سوق العمل الوطنية إلى افساح مجال لعمالة النساء لسد النقص الذي أوجدته هذه 
دور أكثر الظاهرة. كما أن المرأة التي يغيب زوجها للعمل خارج البلد، دفعتها ظروفها المستحدثة إلى القيام ب

إيجابية في مواجهة متطلبات أسرتها إذ أصبحت أكثر انطالقا في ممارستها وأكثر إقداما للخوض في الحياة 
، للطفولة واألمومةالمجلس القومي العامة تحت إلحاح الظروف التي تعيشها بوصفها المسئولة عن األسرة (

٤٦: ١٩٩٦.(  

ة كان لها آثار اجتماعية واقتصادية ضارة على فقد أوضحت الدراسات أن الهجرة إلى الدول العربي
المجتمع المصري على عكس القناعة السائدة بين كثير من الكتاب في مصر. حيث رصد بعض علماء 

للهجرة والتي نجم عنها ما عرف ب "تأنيث األسرة المصرية" حيث يترك  االجتماعيةاآلثار  في مصر االجتماع
ينزح إلى البالد العربية النفطية، مما يترتب عليه في أغلبية األحوال أن  رب األسرة زوجته في الوطن األم ثم

في ظل عائالت وجيدة  ينشؤونتتولى الزوجة إدارة األسرة بصورة كاملة بما في ذلك تربية األطفال الذين 
اء المرأة أعب بالتالي" وهكذا تتزايد مشكالت األسرة وتتزايد امرأةالوالد أو بمعنى أخر تصبح "أسرة تعولها 

  ).٩٦- ٦٧: ١٩٩٣وسليمان:  صطفىالمسئولة عن سد احتياجات من عليها إعالتهم (م

 :المطلقات -

على الرغم من أهمية األسرة وأهمية دورها في المجتمع إال أنه قد يحدث العديد من المشكالت داخل 
ألبناء نتيجة انهيار النسق األسرة األمر الذي يصل إلى حد الطالق، مما قد يؤثر سلبيا على الزوج، الزوجة، ا

األسري مما قد يتوقع معه قيام المطلقات بأدوار جديدة متوقعة إضافة إلى ضغوط الحياة كما يزيد من 
ويجعلها ذلك تعيش في إطار أزمة، وأكثر احتياجا للمساعدة للخروج من هذه األزمة  االجتماعيةمسئوليتها 

  )٣١١: ٢٠٠١، عبد الرحمنا ال تساعدها على ذلك (ومحاولة التغلب عليها وخاصة إذا كانت قدراته
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والطالق سبب أساسي في التفكك األسري، وانحراف األبناء وذلك ألن هناك افتقاداً للرعاية الوالدية ومن 
  ثم فإن الطالق يسبب العديد من المشاكل وهو نتيجة العديد أيضاً من المشاكل.

التي يترتب عليها المشكالت  االقتصاديةل هي المشكالت المطلقة التي تعو المرأة تواجهوالمشاكل التي 
، ثم المشكالت الصحية، ثم المشكالت النفسية، وتزداد حدة هذه المشكالت عقب حدوث الطالق االجتماعية

)Swisher, 1997: 80.(  

 األرامل: -

لممتدة في السبب الرئيس في تولي النساء إعالة األسرة من هنا تظهر أهمية األسرة ا هو ويعد الترمل
حالة األزمات والشدائد فعند وفاة أحد الوالدين مثال، فإن أحد األقارب اآلخرين كالعم أو الخال يمكن أن يكون 
بديال في توفير حاجات الطفل المادية والعاطفية. وفي كثير من األحيان توفر األسرة الممتدة الشعور باألمن 

عليه في األسرة النووية ذات االمكانيات المحددة بشريا والضمان النفسي والمادي ليس من السهل الحصول 
  )٨٤: ١٩٩٨، عبد الحميدوماديا (

ولكن مع التغيرات المجتمعية فإن وفاة الزوج تؤدي بالزوجة إلى تحمل مسئولية األسرة وتتحمل أعباء 
ض دخل األسرة حيث أنه سوف ينخف االقتصاديةاضافية مما ينتح عنه مجموعة من المشاكل المرتبطة بالحالة 

ومن ثم فهي تحتاج إلى زيادة دخلها. كذلك في تربية األبناء فإنها سوف يكون لديها تذبذب في تربية األبناء 
  وكذلك تؤثر حالتها الصحية وعدم قدراتها على الموائمة بين العمل وتربية أبنائها.

 زوجات رجال عاطلين عن العمل: -

ال في المعاش، أو رجال مرضى، أو عجائز، أو رجال لم نسبة كبيرة من هؤالء النساء كن زوجات رج
  .)٨٤: ١٩٩٨، عبد الحميد( يعودوا قادرين على العمل. ومن ثم كان على الزوجة اإلنفاق على أبنائها الصغار

  زوجات الرجال األرزقية: -

ن على األرجح أصعب أنواع األسر التي تعولها نساء وأكثرها غموضاً، ومع ذلك فقد تكو هيإن هذه 
هي األكثر شيوعا. إن وجودها هو تحد حقيقي لالعتقاد السائد بأن الرجال هم المصدر الوحيد األساسي لدخل 

  .)٨٤: ١٩٩٨، عبد الحميد( األسرة حيث إن النساء هم الالتي ينفقن على تلك األسر

 إلحداث التقدم في المجتمع: واالجتماعية االقتصاديةتنفيذ خطط للتنمية  -٢-٣

عنها حدوث تغيرات في المجتمع نتيجة لقيام هذه المجتمعات بإنشاء المصانع  هذه التنمية نجم
والمشروعات التنموية األخرى والتي عملت على زيادة وتيرة التحضر في هذه المجتمعات. أيضاً أحدثت 

لكل  نموذج األسرة النووية، وانحسار نمط األسرة الممتدة بما يقدمه من دعم بانتشارتغيرات في بنية األسرة 
  .)٥٠: ٢٠٠٠النجار، ( أفرادها. ومن هذه التغيرات أيضاً ظهور النساء الآلتي يعلن أسراً
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 التأثير السلبي لسياسات التكيف واإلصالح الهيكلي: -٣-٣

والذي تضمن إلغاء الدعم المباشر وغير المباشر، فإن  االقتصاديمنذ بدء تطبيق برنامج اإلصالح 
 جعموماً، والمرأة التي تعول أسرة خصوصاً قد زادت بسبب نقص برام المشاكل التي تواجه األسرة المصرية

. فسياسات التكيف الهيكلي التي تهدف إلى تخفيض دعم (Soliman, 1995: 22) االجتماعيةالمساعدات 
الغذاء وتحرير األسعار ربما يكون لها تأثير سلبي على مستويات تغذية األفراد خاصة في األسر ذات الدخل 

  :)٩٩: ١٩٩٦(تقرير التنمية البشرية،  وهنا أيضاً فإن النساء هن أول الضحايا لألسباب التالية المنخفض.

إن المرأة هي المسئولة عادة داخل األسرة المصرية عن إدارة ميزانية البيت. ومن ثم تصبح مهمتها أكثر  -
 األسرة. تعقيداً واستهالكاً للوقت عندما تزداد األسعار بمعدالت تفوق الزيادة في دخل

إن المرأة المصرية تشتهر بروح التضحية من أجل األسرة. وذلك ما يجعل معظم النساء المصريات في مقدمة  -
 ضحايا أي تخفيض في المستويات الغذائية لألسرة.

 ويليهيعطي األفضلية للزوج،  االجتماعيةإن نمط توزيع الغذاء في بعض المناطق وبالنسبة لبعض الشرائح   -
األم. والواقع أن النساء في مثل هذه الحاالت يعانين من مشاكل سوء التغذية خاصة عند  األبناء، ثم

  المستويات المتدنية من الدخل.

ألسر في المجتمع  المعيالتأن اعداد النساء الفقيرات  )٦٥: ٢٠٠١( ساعاتيسامية الكما تذكر 
يتزامن مع تطبيق سياسة التحرر المصري شهدت تزايدا ملحوظا منذ منتصف الثمانينات وهو ما يجعله 

  ، ويمكن رصد األسباب الرئيسية لتفاقم الفقر بين النساء واألسر التي تعولها المرأة في:االقتصادي

 التناقص التدريجي في تنفيذ نظام التوظيف المضمون في الحكومة. -

 حديثة.التفكك التدريجي في األسر الممتدة بسبب الظروف التي افرزتها النقلة الحضارية ال -

 انتشار المحسوبية والوساطة إما ألسباب قبلية أو عائلية، أو لتنامي الفساد بأنواعه. -

 ضعف تمثيل المرأة في قوة العمل. -

 مساهمة المرأة في تحسين دخل األسرة ضئيلة للغاية. -

  تسرب البنات من التعليم وارتفاع نسبة األمية. -

  لنا باألسرة التي تعولها المرأة.يعولها الرجال، فما بافإذا كان ذلك يؤثر على المرأة التي توجد في اسر 
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 العولمة: -٤-٣

والثقافية. وهي عملية نشر  واالجتماعية واالقتصاديةالعولمة هي عملية تاريخية لها أبعادها التكنولوجية 
ي النموذج والثقافية. وإن كان من الواضح أن الدعوة موجهة لتبن واالقتصاديةوتعميم لألنماط الفكرية والسياسية 

  ).١١١: ٢٠٠٠الحياة بصفة عامة (يونس،  أساليباألمريكي في االقتصاد والسياسة وفي 

وهناك من يراها على أنها: هي توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع حداً فيه لكل أنواع 
 -اليوم - قود لتصلالسيادة. ولقد بدأت عالمات هذا المسار منذ ميالد ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات قبل ع

إلى نظام التجارة الحرة الذي أقر دولياً بعد مفاوضات "الجات" ووقع التعبير عنه مؤسسياً في منظمة دولية 
ذاته. وفي قوانين وتدابير يلغى مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية (بلقزيز،  االسمتحمل 
٩٧: ١٩٩٨(.  

في فتح الحدود وتقريب الحدود وتقريب المسافات وجعل العالم قرية والعولمة لها جوانبها اإليجابية 
كونية واحدة. إال أنها مثلها العديد من الظواهر األخرى كما أن لها جوانب إيجابية فإن لها جوانب سلبية، فمع 

اإلنفاق  يقل مستوى عيشة الفرد واألسرة. ومن ثم يقل وبالتاليالعولمة ترتفع نفقات المعيشة وتنخفض األجور، 
على نصيب الفرد من العالج والصحة والتعليم وينخفض معدل أعمار الناس بسبب أمراض الغذاء بالهرمونات، 
وينخفض معدل اإلنجاب، ومع ضغط العولمة يبدأ العد التنازلي للتخلص من القيم واألخالق ويقع الفرد والدولة 

  .)٥٥: ٢٠٠٠(النجار:  في فخ العولمة

هناك عدة عوامل قد أدت إلى ظهور األسر التي تعولها امرأة وقد تحددت هذه مما سبق يتضح أن     
السريعة التي أحدثت تغيرات في األسرة وبنائها. أيضاً  االجتماعية االقتصاديةالعوامل في: خطط التنمية 

امها بإعالة ة حيث تقوم الزوجة بأدوار األب واألم مما يؤدي في النهاية إلى قييالهجرة، وخاصة الهجرة الخارج
األسرة. كذلك من العوامل المؤثرة على زيادة نسبة األسر التي تعولها امرأة كانت العولمة، خاصة لتأثيرها 

في ظل العولمة يجب أن يتغير ليالئم  االجتماعيفإن دور الدولة  وبالتاليعلى المجتمعات والثقافات المحلية. 
  .)٧٤ :٢٠٠٠التغيرات التي حدثت في المجتمع (النجار: 

 :نساءخصائص األسر التي تعولها  -٤

، االجتماعيةيمكن تحديد خصائص االسر التي تعولها نساء من خالل بعض المؤشرات كالعمر والحالة 
ويمكن تناول  القانونية.والناحية  البناء،والحالة التعليمية، والحالة الصحية، والعملية، والدخل الشهري، وعدد ا

  ا إلى عنصرين هما: تلك الخصائص من خالل تقسيمه

 خصائص األسر التي تعولها نساء في المجتمع الحضري: -١-٤

أشارت مجموعة من الدراسات التي أجريت بالمجتمعات الحضرية التي تميز األسر التي تعولها نساء 
  بمجموعة من الخصائص وهي:
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ئة بكبر السن عند ويلي ذلك المطلقات وتتميز تلك الف ،سر تكن من األراملأل المعيالتغالبية النساء 
على المعاشات  اعتمادهنإعالتها لألسرة، وأيضاً ارتفاع معدالت األمية بينهن وانخفاض الدخل الشهري مع 

وينفقن من دخل ناتج عن عملهن حيث أن غالبيتهن غير  نعمليوالتحويالت المصرفية أكثر من كونهن 
ألوضاع الصحية لتلك األسر كما ان عدم أو متعطالت كما تشير الدراسات إلى تدني ا اقتصاديانشيطات 
(وزارة  يعوق من بعض الحقوق المقدمة لهن تكاليفهاالقانونية واإلدارية مع ارتفاع  باإلجراءاتالدراية 

  ).٥١ - ٥٠ :٢٠٠١(عبد القادر، و)، ١٩٨-١٩٧: ٢٠٠٠التأمينات والشئون اإلجتماعية، 

 خصائص األسر التي تعولها نساء في المجتمع الريفي: -٢-٤

ألسر  المعيالتتميز األسر الريفية التي تعولها امرأة بمجموعة من الخصائص وهي أن غالبية النساء ت
تكن من األرامل ويلي ذلك المتزوجات من ازواج مهاجرين أو مرضى أو مسجونين ويلي ذلك المطلقات، 

الدخل  وانخفاضة بينهن وتتراوح أعمارهن ما بين ثالثون إلى أقل من ستون عاماً، مع ارتفاع معدالت األمي
الشهري واعتمادهن على اإلعانات والمساعدات التي يقدمها لهن أهل الخير، كما يعولن عدد من األبناء الذين 
يعتمد النساء عليهم في زيادة دخل األسرة وغالباً ما ينصرفون عن التعليم للبحث عن عمل كما تضطر النساء 

  .)١٥١- ١٥٠: ١٩٨٠(عثمان،  المهمشةللعمل في بعض األعمال 

  :المعيلةمشكالت المرأة  -٥

تعكس مؤشرات تدني نوعية حياة الفقراء، وال سيما النساء العائالت ألسر، بصورة واضحة، مشكلة هذه 
الشريحة من النساء في التعامل مع المجتمع إلى الحد الذي يؤثر تأثيراً كبيراً على مداركهن ومعارفهن األساسية 

لتمتع بالحقوق التي يكفلها لهن القانون، واإلستفادة من الخدمات التي تقدم لهن، ويضعف من قدرتهن على ا
والتي من شأنها أن تسهم في تحسين أوضاعهن وظروف معيشتهن، وتمكنهن من االندماج في مسار المجتمع، 

ومن خالل سعي وتتيح أمامهن سبل الخروج من دائرة التهميش إلى دائرة المشاركة االيجابية في الحياة العامة، 
النساء العائالت ألسرهن لتوفير الحد األدنى من متطلبات المعيشة تستغرق هذه الشريحة من النساء في 

  .)١٠٤: ٢٠٠٤، سليمان( ، مما ينعكس سلباً على مشاركتهن المجتمعيةاليوميةمشكالت الحياة 

 والتقاليدف والعادات باختالف المجتمعات واألعرا المعيلةوالمشكالت التي تتعرض لها المرأة   
وظروف العمل وأنماطه، وعموماً مشكالت هؤالء النساء تنقسم إلى عدة أقسام هي المشكالت األسرية والنفسية 

  ، وفيما يلي شرح موجز لكل قسم من هذه األقسام:والصحية والتعليمية والعملية واالقتصادية واالجتماعية

 :Family Problemsالمشكالت األسرية  -١-٥

أو غائباً لفترات يومية طويلة فراغاً اجتماعياً ألفراد  مهاجرااب األب عن األسرة سواء كان يحدث غي
أسرته وخلالً في نسق العالقات األسرية، حيث يترتب على غياب االب زيادة في أدوار المرأة فهي تجمع بين 

ر في صورة انحرافات أو دور رب األسرة ودورها كأم، ويمتد تأثير غياب األب على األبناء والذي قد يظه
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تخلف دراسي وسلوكيات غير سوية نظراً لفقدانهم أحد األركان األساسية في البناء األسري وهو توجيه األب 
  .)٤٠: ٢٠٠٣(زايد وحجازي، 

 :هي التي تؤثر على أدائهن إلى ثالث مشكالت رئيسية المعيالتوتصنيف المشكالت األسرية للنساء 
، وذلك على مشكالت مرتبطة بصراع األدوار، وكالت مرتبطة برعاية األبناءمش، ومشكالت في العالقات

  النحو التالي:

  أهم هذه المشكالت االسرية وهي:

 مشكالت في العالقات: -١-١-٥

ألسرهن من حدوث توتر في العالقات بينهن وبين أبنائهن فبعضهن قد  المعيالتتعاني بعض النساء 
تزداد قسوتهن على ابنائهن وقد يرجع ذلك إلى عدم  وعيهن وعدم يزداد عطفهن على ابنائهن واالخريات قد 
  .)٨٣: ١٩٩٤تعليمهن وبسبب النقص في أدائهن (طاهر، 

بالفشل  المعيالتتؤدي إلى شعور النساء  لألبناءكما أن عدم القدرة على اشباع الحاجات األساسية 
من المسئوليات االسرية وفقدان الثقة بالنفس مما قد يترتب عليه فقدان االهتمام بالحياة والهروب  االقتصادي

مما يترتب عليه كثرة  ناجحةواالستسالم بسهولة للمواقف المختلفة والصعوبة في تكوين عالقات اجتماعية 
العدوان،  التواليالمنازعات االسرية، كما تتولد الصراعات التي تؤثر على سلوكيات اعضاء االسرة وهي على 

  ).١٤٤: ٢٠٠٢سالم (رمضان، النكوص، الجمود، االست

كما تشير بعض الكتابات إلى تعرض األسرة التي فقدت عائلها إلى بعض المشكالت األسرية الممثلة في 
االضطرابات االسرية المادية منها والعاطفية مما يؤثر على بناء االسرة ويعرضها للتفكك ويؤثر على العالقات 

  ).١٣٦: ١٣٥، ٢٠٠٢لتفكك في األسرة (رمضان، داخل األسرة وسرعان ما يتطرق االنحالل وا

 مشكالت مرتبطة برعاية األبناء: -٢-١-٥

لألبناء والتي  االجتماعيةيؤدي غياب األب إلى خلل في بعض وظائف األسرة وخاصة وظيفة التنشئة 
اسية غالباً ما يتوالها األب واألم معاً، حيث تعتبر مراقبة وتوجيه سلوك االبناء وتصرفاتهم من العوامل االس

  ).٣١٠: ١٩٩٦،عبد الوارث(االجتماعية لنجاح عملية التنشئة 

فغياب األب يؤثر على األبناء الذين تتم تنشئتهم باألسرة ويعرضهم لمشكالت تعوق األداء الوظيفي لكل 
فرد في األسرة وخاصة إذا لم تستطيع األسرة فهم طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها االبناء وخصائصها 

  ).٣٨: ١٩٩٧(محمد،  واالجتماعيةاجاتها النفسية واحتي
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من التعليم أو تفضيل  المعيالتلألسرة إلى حرمان أبناء النساء  الماليةكما قد يؤدي نقص الموارد 
الذكور فقط حيث أن األم غالباَ ما تكون مضغوطة اقتصادياً وعاطفياً ومعزولة اجتماعياً وهو ما يؤثر اجتماعياً 

  ).١٥: ١٩٩٥ ه،كل غير مباشر عن طريق االم (عباداالبناء بشكل مباشر وبش ؤثر علىيوهو ما 

كما تبين أن دور األمهات بالنسبة لألبناء المبدعين دور ثانوي إلى جانب دور األب، فقد ظهر هؤالء 
بنائهن في ، بينما لم يالحظ  أن األمهات يملكن أية قدرات تأثيرية على أبآبائهممن المبدعين أكثر قرباً وتأثراً 

  ).١٦٢: ١٩٩٩هذا المجال (رمزي، 

    مشكالت مرتبطة بصراع األدوار: -٣-١-٥

وكربة للمنزل وكأم، وتحملها للمسئولية كاملة من حيث  لألسرةتتنوع أدوارها كعائل  المعيلةالمرأة 
على تنشئة  تربية األبناء ورعايتهم من كافة النواحي مع توفير دخل ثابت لحمايتهم من الفقر وهو ما يؤثر

ألدوارها التقليدية داخل األسرة  باإلضافةاالبناء ودورها في تنظيم أمور األسرة واتخاذ القرارات المتعلقة بعا 
تقع فريسة للصراع بين دورها في العمل وفي المنزل (المجلس القومي للمرأة،  األدواروتجعلها الكثير من 

١١٢٢: ١٩٩٠.(  

سرة هي المسئولة األولى واألخيرة عن ابنائها اقتصادياً واجتماعياً في األ المعيلةحيث أصبحت المرأة 
وصحياً وتربوياً تقوم بكال الدورين معا دور األم ودور األب مما جعلها تعاني في المجتمع كثير من 

  ).٥: ٢٠٠٣في اشباع احتياجات اسرتها (السمالوطي،  االقتصاديةالصراعات النفسية والضغوط 

العائل لألسرة سبباً رئيسياً في جعل الزوجة أو األم  باعتبارهأو عدم القيام بمسئوليات ويعد غياب الزوج 
مضطرة إلى البحث عن مورد للرزق كي تواجه به احتياجات اسرتها وخاصة مع انتهاء الدور أو المساندة 

ية االنفاق على األسرة فإن المرأة أو األم تتحمل مسئول وبالتاليالتقليدية التي كانت تقدمها األسرة الممتدة 
(السمالوطي،  وتتحمل المسئولية والتي تعني الكثير من أمور تنظيم وادارة األسرة واتخاذ قراراتها المصيرية

١٤: ٢٠٠٣.(  

فعندما تصبح األم محملة بكثير من األعباء وااللتزامات وتكون في حالة معاناة من صراع األدوار ال 
حينئذ تظهر كثير من مظاهر الخلل في أداء األدوار كالتخلف الدراسي تستطيع أن تقوم بكل ادوار األب و

  ).١٥٨: ١٩٩٣والميل إلى الجنوح لدى األبناء (نصار، 

  :Psychological Problemsالمشكالت النفسية  -٢-٥

حيث إن هؤالء النساء يعانين عموماً من نظرات الترحم واإلشفاق من قبل اآلخرين والتي تجعلهن 
والنقص وهذه المشكالت تولد أزمة ثقة بالنفس فهؤالء النسوة يشعرن بالضعف شيئاً فشيئاً أمام  يشعرن بالذل

الشديدة التي  واالقتصادية االجتماعيةالمهاجم، والضغوط النفسية التي تخلفها األوضاع  االجتماعيالعرف 
ر الذي يجعلهن يفضلن العزلة األم تدفعهن إلى كثير من االضطرابات النفسية ويصبحن أسيرات العقد النفسية،
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والتواري عن المجتمع أو اللجوء إلى (مسكنات) وهمية كاإلدمان بمختلف أنواعه األمر الذي يهدم األرضية 
النفية الصلبة القادرة على مواجهة األحداث، وهذا يولد حاالت من الكآبة والقلق والخوف، ومن المؤكد أن 

ة من االرتباك لدى األسرة بكاملها وقد يتفاعل الشعور بالوحدة مع الخلل غياب المعيل المفاجئ أيا كان يولد حال
العاطفي والشعور بالحرمان  واإلنكار مما يدفع المرأة (خاصة ضعيفة االيمان) إلى االنتحار في بعض األحيان 

  .)٣١٨٣-٣١٨١: ٢٠٠٥، كامل(

ألب عن المنزل في نقص وتشير دراسات أخرى إلى أهمية دور األب في األسرة وكيف يسهم غياب ا
، كما أن هذا التغيب يعتبر عاتقاً االنفصالالثبات واالستقرار األسري سواء كان هذا التغيب بسبب الوفاة أو 

للنمو النفسي ونمو شخصية األبناء لما يحيط بهم من خبرات نفسية واقتصادية واجتماعية مؤلمة وقد يؤدي 
  ):٢٥: ٢٠٠٣السمالوطي، (ا كذلك لمشكالت نفسية عديدة لألبناء منه

أيضاً وتكون ذات صارمة خشنة مما يؤثر على  المثاليةقد يؤدي إلى تشوه صورة الذات الواقعية بل والذات  -
 .باألخرينعالقاتهم 

يتميز بالسلبية والشعور  ألنفسهمواضحة بل محدودة بفقد األب وتقييمهم  أن تصبح اهدافهم في الحياة غير -
 بالنقص.

تائج أيضاً ان االبناء غائبي األب قد أظهروا توافقاً ضعيفاً مع الرفاق أكثر من األبناء كما اتضح من الن -
 موجودي األب كما كانوا أكثر صعوبة في تكوين صداقات مع الرفاق واالحتفاظ بهذه الصداقات.

  : Social Problems االجتماعيةالمشكالت  -٣-٥

أة ومشاركتها ومن ثم يتشكل الطابع العام لواقعها المشكالت البنائية التي تحد من فاعلية المروهي 
  ):٦: ٢٠٠١هذه المشكالت في(سليمان، أهم وتتمثل االجتماعي، 

% أعلى من نظيرتها بين الذكور أرباب األسر. ٥٠ن األمية ترتفع بين النساء المسئوالت عن أسر بنسبة أ -
 التي يعولها الرجل. ويصل متوسط دخل األسرة التي تعولها المرأة إلى نصف دخل األسرة

، والتي تمكنها من المالئمة بين أدوارها التقليدية كأم المعيلةللمرأة  الموجهة االجتماعيةعدم كفاية الخدمات  -
عاملة، كدور الحضانة في أماكن العمل والسكن والخدمات  كامرأةوزوجة وربة منزل، وأدوارها الحديثة 

 ر ذلك.المتصلة باالستهالك العائلي والمنزلي وغي

، ورهن مشاركتها المعيلةسيطرة العالقات األبوية على الصعيد العائلي، مما قد يحول دون مشاركة المرأة  -
وحريتها بمن في يده القرار والسلطة، وقد يرتبط بذلك شيوع طابع العالقات األبوية على صعيد المجتمع 

سيطرة العالقات األبوية على صعيد األسرة . ومن ثم فإن مواجهة االجتماعيةبصفة عامة وتغلغله في الحياة 
 الديمقراطية وتعميقها على الصعيد الوطني العام. بإشباعهوالعائلة مرهونة إلى حد كبير 



٣١ 
 
 

في بعض المؤسسات، وبخاصة في مجال التعيين وااللتحاق بأعمال معينة رغم  المعيلةالتمييز ضد المرأة  -
تقر مبدأ المساواة بصرف النظر عن أي متغيرات طبيعية أو انتهاك هذا التمييز لمبادئ دستورية أساسية 

 اجتماعية.

في األسرة ضد  االجتماعية، فال يزال ثمة ملموس في عملية التنشئة االجتماعيةضعف مؤسسات التنشئة  -
 اإلناث.

 .السمعة هناك أعراف تجبر المرأة إما على الزواج السريع أو أنها تمنعها من الزواج الثاني مثالً بحجة -

 :Economical Problems االقتصاديةالمشكالت  -٤-٥

تواجه المرأة في ظل تحوالت العولمة العديد من التحديات العالمية واالقليمية والمحلية التي تستلزم اتخاذ 
جميع اإلجراءات التي من شأنها مساندة المرأة، فلقد أدت عولمة االقتصاد إلى ظهور ما يسمى بظاهرة تأنيث 

ويقصد به تركز الفقر بين االسر التي تعولها إناث أصبحت العالقة بين  Feminization of Povertyالفقر 
  ).٦٠: ٢٠٠٢(عبد الجواد،  االجتماعيةالفقر على اهتمام متزايد في أدبيات العلوم  وانتشارالبناء األسري 

لبطالة واصبح من ألسر واألفراد الفقراء وا المعيالتويكثر في األدبيات المعاصرة الربط بين النساء 
  بشكل متالزم مع الفقر وانعكاساته على فئات المجتمع المختلفة. المعيالتالنساء  فئةالملفت للنظر تناول 

وأصبح تأنيث الفقر ظاهرة ال يمكن التغاضي عنها، فمع ثبات العوامل األخرى فإننا نجد المرأة عادة 
الفقراء أعلى من  إجماليفنجد نسبة النساء من  قتصاديةواال االجتماعيةأكثر فقراً من الرجل في نفس الظروف 

نسبة الرجال وأن األسر التي تعولها نساء توجد عادة في أدنى شرائح االنفاق مقارنة باألسر التي يعولها رجال 
  .)١٠٢: ٢٠٠١(المجلس القومي للمرأة، 

هي عرضة للعديد من من أكثر فئات المجتمع عرضة لمخاطر ظاهرة الفقر، ف المعيلةوتعد المرأة 
فهي تتحمل عبء الحياه من تعليم وسكن وملبس ومشرب ورعاية  االجتماعيالمشكالت التي تعوق أدائها 

 .أسرتهاصحية ألفراد 

التي تواجه النساء  االقتصادية) إلى وجود العديد من المشكالت ٤٥: ٢٠٠٣، غنيوتشير نتائج دراسة (
  األسر تتمثل فيما يلي: المعيالت

 ة ذات أوقات عمل مناسبة في المواقع المناسبة.يلاوفر مؤسسات معدم ت -
انخفاض مستوى التعليم وارتفاع نسبة األمية بين النساء، حيث يعد ذلك عائقا رئيسيا نحو حصول المرأة على  -

 التمويل الالزم لمشروعاتها.
 الرسمية. الماليةنقص الخبرات في التعامل مع المؤسسات  -
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تقليدية، حيث يعد عدم امتالك المرأة ألي أصول معوقاً خطيراً عند التعامل مع عدم توفر الضمانات ال -
ضمانا  المؤسسات،  خاصة وأن ما تمتلكه النساء من أصول مثل المصاغ ال تعده هذه الماليةالمؤسسات 

 مقبوال.
ئتمان، نقص رأس المال الجاري، حيث تعاني المرأة صاحبة المشروعات الصغيرة من شدة الحاجة إلى اال -

على أي تسهيالت ائتمانية من جانب  ال تحصلفالمرأة تتعامل مع عمالئها باألجل، ومن ناحية أخرى فهي 
 الممولين ولذلك فإنها تعاني من نقص شديد في رأس المال العامل.

االفتقار إلى أجور ثابته يمكن أن تفي باحتياجات األسرة، وحتي المعاشات البسيطة التي تصرف (معاش  -
) فإن الحصول عليها يحتاج إلى االنتقال إلى المكاتب الخاصة بوزارة الشئون االجتماعيدات والضمان السا

 والجهد الذي ال تستطيع كبيرات الن أن يقمن بها. الماليةمما يشكل صعوبة لهن من حيث التكلفة 
جراءات التقدم رغم ضآلة المعاشات المتاحة فإن الحصول عليها يحتاج إلى وثائق ومستندات وخبرة بإ -

 للحصول عليها ال تتمتع بها نساء كثيرات من المستحقات.
إلى حرمان األبناء فيها من التعليم خاصة الفتيات، ودفعهن إلى العمل للحصول على  االقتصاديةتدفع الضائقة  -

 دخل إضافي يمكن أن يساعد في مواجهة نفقات المعيشة.
تسليم أطفالهن إلى مالجئ لعجزهن عن االنفاق عليهم،  في بعض الحاالت أدى األمر ببعض األمهات إلى -

 ورغبتهن في الوقت نفسه أن ينال األطفال قسطاً من التعليم من خالل تواجدهم في هذه المالجئ.
تعاني هذه األسر من ظروف سكنية متدنية جدا وتفتقر إلى أبسط القواعد الصحية، وتكاد تخلو منازلهن من  -

 ناث واألغطية والمفروشات واألدوات.الالزم من اإل األدنىالحد 
ال تتمتع الالتي يرأسن أسر بالمميزات التي تمكنهن من االلتحاق بالوظائف ذات المردود الجيد، أو التي  -

 االقتصاديةتؤهلها لتأسيس مشروعات خاصة بها، وذلك لنقص الخبرة، وقلة التعليم والتدريب، والظروف 
  ألسرة والسعي وراء الرزق.الصعبة، ومشاكل التوفيق بين مهام ا

ليست في  المعيلةأن المرأة  )٢٢: ٢٠٠٢( مرقصسليمان ودراسة  عالوة على ما سبق، فقد أشارت
باستمرار ولكن بحاجة إلى تحسين مستوى المعيشة لها عن طريق مشروع انتاجي  إليهاحاجة إلى مساعدة تقدم 
ن من مساعدة نفسها بشكل أفضل وحتى تتحول من من قدرات وذلك حتى تتمك ما لديهاصغير تستخدم فيه كل 

  فئة الفقراء المتلقين للمساعدة إلى فئة غير الفقراء القادرين على العمل واالنتاج ومساعدة أنفسهم بأنفسهم.

 :Educational Problemsالمشكالت التعليمية  -٥-٥

ومكانتها في  جتماعياالفي أي مجتمع ال ينفصل عن وضعها ودورها  المعيلةالوضع التعليمي للمرأة 
عن مكانة ووضع النظام التعليمي ذاته في المجتمع ودورة داخل السياق  ال ينفصلاألسرة والمجتمع وكذلك 

، وأيضاً ال ينفصل عن رؤية المرأة لذاتها ودورها ومكانتها والصورة التي تكتسبها وتكونها عن االجتماعي
 ١٩٩٦، للطفولة واألمومة(المجلس القومي  اليوميةوقائع ذاتها والتي تسهم إلى حد كبير في تفاعلها مع ال

:١٧.(  
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وتشير االحصاءات  إلى ارتفاع معدالت األمية بين النساء عائالت أسرهن عن معدالت األمية بين 
% فقط عند ٤٣% بينما تنحصر عند ٧٥الرجال عائلي األسر، حيث تصل نسبة األمية بين حاالت النساء إلى 

  .)٢٥: ٢٠٠١ (عبد القادر،الذكور

) إلى أن نسبة األسر التي تعولها إمرأة في تزايد مستمر كما تعاني ١١: ١٩٩٥(عيسى الوتشير دراسة 
تلك األسر من انخفاض المستوى التعليمي لالم مع انخفاض في الدخل وهو ما يؤدي إلى العديد من المشاكل 

  والنفسية لتلك األسر. واالجتماعية االقتصادية

أشد فقراً وان زيادة الفقر في  ) إلى أن األسر التي تعولها نساء١٧: ١٦، ١٩٩٥(راهيم ابوتشير دراسة 
هذه األسر أدى إلى سحب معظم هذه األسر أبنائها وخاصة اإلناث من التعليم وذلك لعدم قدرة األسرة على 

ر الملتحقات من اإلناث التعليم، وبذلك نجد أن هناك ارتفاعاً متزايداً في نسبة غي تكاليفمالحقة االرتفاع في 
  بالتعليم وكذلك نسبة المتسربات ممن التحق بالمدارس.

 

 فيما يتعلق بالتعليم ما يلي المعيلةباإلضافة إلى ما سبق، فلعل من أهم المعوقات التي تواجه المرأة 
)United Nations:1998 :11 :(  

  المتوسط والثانوي والفني.انحصار النسبة األكبر من أبناء الفقراء في االلتحاق بالتعليم  -
ف التعليم (المصاريف المدرسية والزي المدرسي والدروس الخصوصية ومجموعات يلاان مشكلة ارتفاع تك -

المساجد والكنائس، وبعض  االتقوية) اضطرت كثير من األسر إلى اللجوء إلى الخدمة التعليمية التي تقدمه
 الجهات األهلية في بعض المناطق.

. وتتأثر الجوانب النوعية ما يقرب من ربع دخلها على تعليم األبناء٢٠من األسر الفقيرة تنفق كبيرة أن نسبة  -
للحياة اإلنسانية بالتعليم فينتشر العديد من الدراسات عن الفقر إلى واحد من أهم سمات الفقراء وهو عدم 

 تعليمهم.
 انخفاض المستوى التعليمي لألم. -
 وخروجهم للعمل في سن مبكر. المعيلةأبناء المرأة انتشار ظاهرة التسرب الدراسي بين  -

  



٣٤ 
 

 :Healthy Problemsلمشكالت الصحية ا -٦-٥

وأسرتها بشكل خاص، فنتيجة  المعيلةهناك ارتباط بين الفقر والحالة الصحية بشكل عام وللمرأة 
 إلشباعما يكفي  ال يتوافر لديها من الدخل فإنها المعيلةالصعبة التي تمر بها المرأة  االقتصاديةللظروف 

  )٨٨: ١٩٩٨شلبي، أسرتها ( وألفراداالحتياجات الصحية لها 

مثل  المعيلةكما يرتبط انخفاض الدخل أيضاً بالعديد من المشكالت الصحية التي تواجهها أسرة المرأة 
، كما وعدم القدرة على توفير الرعاية الصحية في الوقت المناسب باألمراضواصابتهم  ألبنائهانقص التغذية 

يعد مسئوال عن لجوئها للسكن في مساكن غير صحية تساعد على ظهور  لألسرة االقتصاديأن ضعف الجانب 
  . )٨٨ :١٩٩٨ ،شلبي( بعض األمراض التي تزيد من حاجة األسرة للعالج واألدوية

تي اآل بين درجة تعليم المرأة وصحتها حيث وجد يمكن القول بوجود عالقة قويةعلى المستوى المحلي 
  :)٧١: ٢٠٠٠، االنمائي للمرأة(صندوق األمم المتحدة 

وتكون النسبة األقل من األطفال ألمهات  -أن أعلى نسبة وفيات لألطفال تحت سن الخامسة هي ألمهات أميات -
 حاصالت على التعليم الثانوي أو أكثر.

 ا مع ازدياد التعليم.أن رعاية ما قبل الوالدة تقل نسبتها بشدة بين النساء االميات وتزداد تدريجي -

 أن نسبة التطعيم أقل بين األمهات األميات. -

أن التهاب الجهاز التنفسي واإلسهال، امراض سوء التغذية أكثر انتشاراً في األطفال دون سن الخامسة ألمهات  -
 أميات.

 ارتفاع نفقات العالج وخدمات الرعاية الصحية مقارنة بالدخل الشهري. -

 ذائية لتلك األسر نتيجة للفقر المادي واألمية وسوء حالة المسكن.تدني الظروف الصحية والغ -

 االعتماد على المستشفيات الحكومية في حالة المرض مع تدني مستوى الخدمة بها. -

  قد تضطر األم لالعتماد على الوصفات البلدية للعالج. -
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 :Work Problemsمشكالت العمل  -٧-٥

  في العمل، فيما يلي: المعيلةة ويمكن إيجاز أهم المشكالت التي تواجه المرأ

  نحو العمل في القطاع غير الرسمي: المعيلةمشكلة اتجاه المرأة  –أ 
للعمل بالقطاع غير الرسمي  المعيلةتشير العديد من الدراسات والبحوث الميدانية إلى اتجاه المرأة 

ن خارج النظام التعليمي والرسمي النسبية للدخول فيه واالعتماد على المهارات التي يتم تحصيلها م للسهولة
  )١٤٤: ٢٠٠٣حجازي، (زايد و والتنافسيةواالسواق غير المنضبطة 

على عمل المرأة في القطاع غير الرسمي حيث  المترتبة واالجتماعية االقتصاديةالنتائج  تمثلت أهموقد 
اق الخدمات سواء لحسابهن سر وتعمل غالبيتهن في نطأل المعيالتذكرت أن ثلث عينة الدراسة كن من النساء 

ألسرهن فهو يمثل مصدر الدخل الوحيد أحياناً  النجاةأم لحساب الغير بأجر ويكاد يكون عائد هذا العمل طوق 
د مصادر أخرى (مثل معاش الزوج المتوفي أو معاش السادات أو معاش جووال يزيد الدخل كثيراً في حاله و

ئيلة للغاية، كما تتدهور أوضاع الصحة والتغذية والتعليم والسكن تكون ض ألنهامبارك أو مساعدة أهل الخير) 
: ١٩٩٨(كشك،  المعيشةفي تلك األسر حيث ال يكفي العائد المتحقق من عمل المرأة أو األبناء لمواجهة أعباء 

٤٣.(  

 أو اقتصادياغير نشيطات  معظمهنسر فسوف نجد أن أل المعيالتالعملية لفئة النساء  ةوبالنظر للحال
  .)١٠: ٢٠٠٠كلياً على التحويالت الداخلية (عثمان،  اعتمادامتعطالت ويعتمدن 

 للعمل في سن مبكر: المعيلةمشكلة اتجاه أبناء المرأة  -ب

رغم االهتمام بقضايا ومشاكل الطفولة إال أن هذه الفئه مازالت تعاني من ارتفاع في نسبة من يعيشون 
على أن اكثر من  الدراسةيما في المجتمع الريفي حيث تؤكد هذه في ظروف صعبه ويتعرضون للحرمان وال س

%) تعتمد على أبنائها الصغار لسد احتياجاتهم الضرورية وال ٧٢ثلثي االسر التي ترأسها نساء في القرية (
%) من ٣١تقتصر عماله األطفال في األسر التي ترأسها نساء على األطفال الذكور فقط فقد أوضحت أن (

  )١٤٢: ٢٠٠٣على اإلناث الصغار أيضاً (زايد وحجازي،  األسرةاألسر تعتمد في دخل  هذه إجمالي

أكبر  المعيالتسر النساء أفي  ة) سن١٥-٦الدراسات إلى أن متوسط عماله األطفال من ( احدى وتشير
  .)٣: ٢٠٠٢من متوسط حجم عماله ابناء االسر التي يعولها الرجال (نصار، 

على وضع االبناء حيث  األسرةالتأثير السلبي النخفاض دخل  أيضاً الدراساتاحدى وقد أوضحت 
لحرمان بعض االبناء من استكمال التعليم إما من أجل الخروج للعمل للمساهمة في سد  األسرةتضطر 

  ).١٠: ٢٠٠٢مرقص، وسليمان ( على تحمل نفقات التعليم األسرةا لعدم قدرة إم، ولألسرة المعيشةاحتياجات 
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 في التنمية: المعيلةلمرأة مشاركة ا - ٦

التنمية تعني التوسع والتطوير والنمو، ويقصد بها التدخل المقصود لتحقيق النمو بصورة سريعة في فترة زمنية     
، والبشرية، والتعليمية، والسياسية، واألخالقية واالجتماعية، االقتصاديةفهي عملية شاملة متكاملة تتضمن كافة الجوانب 

باقي الجوانب الحياتية، وتقوم على المنهج العلمي المخطط وتستهدف التغيير من أجل تحسين  وما غير ذلك من
 ).١٦٦: ١٩٩٩لإلنسان (نور الدين،  واالجتماعية االقتصاديةالظروف 

جهود كافة أفراده وفئاته وطوائفه، وتتحدد مدى فاعلية  ىإليحتاج  المجتمع في تطويره وتنميته وال شك أن    
ء أي من هؤالء ألي إدارة وتنمية وتطوير مجتمعه بقدر ما يحرز من علم ومعرفه. وبقدر ما يتيح لكل مشاركة وعطا

الفئات من فرص للمشاركة. ونخص بالذكر هنا قطاع اإلناث نظرا ألهميته، تلك األهمية التي ال تأتي  من حيث الكم 
: ٢٠٠١، المجلس القومي للمرأة( حلة الحاليةالعددي لإلناث بل للضرورة التنموية التي تفرضها طبيعة ظروف المر

٢٦(.  

تؤدي بالضرورة إلى الفشل  بالمجتمع سوف ي جهود تنموية تغفل نصف الطاقة البشريةأومن هنا فإن     
والتخلف. ومن ثم فإن المرأة تمثل نصف المجتمع تقريباً، فهي بمعنى أنها تمثل نصف موارد المجتمع البشري التي 

التنمية. فإذا توفر لها البرامج والمشروعات سوف تتقدم، وذلك نتيجة لتدريبها وإعدادها لتحمل تعتمد عليها جهود 
النساء أو ما نسميها بالمرأة  عاتقالمسئولية وخاصة بعد التغيرات المعاصرة التي جعلت مسئولية األسرة تقع على 

  .)٢٨: ٢٠٠٥(حجازي وعبد المقصود،  المعيلة

لتشجيعهن على  المعيالتمن واجب الدولة، أن تقوم بإتباع سياسة متوازنة للعمل مع السيدات مما سبق يمكن القول أنه 
 :U. N. D. P, 2000( المشاركة الفعالة في برامج وجهود التنمية، بحيث ترتكز هذه السياسة على العناصر التالية

78(:  

فالبلدان المنخفضة الدخل : راتالفقي المعيالتسيدات ا لليلاالسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي يكون مو -١- ٦
الفقيرات لكي يعود بالفائدة  المعيالتا للسيدات يلاتحتاج إلى التعجيل بنموها، ولكن ينبغي ان يكون النمط مو

 .هذه الفئة الهامة من المجتمععلى 
الرئيسية  الفقيرات المعيالتالهتمامات للسيدات  ةفتوفير نفقات كافية وغير تميزي اعادة تشكيل الميزانيات: -٢- ٦

 االساسية يستلزم إعادة النظر في األولويات وإزالة التمييز ضد أشد الناس حرمانا. االجتماعيةالسيما الخدمات 
. وهذا نالحق في ان يستشاروا بشأن القرارات التي تمس حياته لهن المعيالتسيدات فال :كفالة المشاركة -٣- ٦

 ن.لسماع أصواتهيتطلب عمليات توسيع المساحة السياسية 
 االجتماعيةفالبيئة الطبيعية والشبكات  :للمجتمعات المحلية الفقيرة االجتماعيس المال أحماية البيئة ور -٤- ٦

 تمثل موارد يعتمد عليها الفقراء لتدبير رزقهم ولإلفالت من الفقر.
 وتلتزم بإصالحات اجتماعية من أجل إزالة التمييز. :إزالة التمييز ضد المرأة واألقليات -٥- ٦
فالتشريعات تمثل جانبا من جوانب حقوق اإلنسان، وتلتزم بأن  :اإلنسان في القانون كفالة حقوق - ٦- ٦

  السياسات. وغيرها من االقتصاديةتعكس هذه االلتزامات القانونية في السياسات 
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  الفصل الثالث
  تمكين مستوياتالتفسيرات النظرية ألسباب تباين 

   المعيلةلمرأة الريفية ا

، المعيلةة نظريات أساسية لتفسير أسباب تباين مستويات تمكين المرأة الريفية ستعلى  يشتمل هذا الفصل
نظرية التبادل ونظرية التعلم بالمحاكاة أو التقليد، ونظرية الحاجات االنسانية،  هذه النظريات في:حيث تتمثل 
  االرادي.نظرية الفعل االجتماعي وي، مدخل الصراع القيمونظرية الدور االجتماعي، واالجتماعي، 

  الحاجات اإلنسانية: نظرية - ١

أن حاجات اإلنسان المختلفة تنتظم في  Maslowتفترض نظرية الحاجات اإلنسانية التي قدمها ماسلو 
سلم هرمي، وتشغل الحاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغيرها قاعدة ذلك الهرم، ويعلو 

والتقدير ثم أخيراً  االحترام. ثم الحاجة إلى واالنتماءة إلى الحب هذا المستوى الحاجة إلى األمن، ثم الحاج
يحتل قمة الهرم الحاجة إلى تأكيد الذات. ويفترض أن الحاجات غير المشبعة تمثل المحرك الرئيسي لإلنسان 

ات الذي يدفعه إلى العمل، وأن هذه الحاجات غير المشبعة ينبغي إشباعها قبل التحرك لمستوى أعلى من الحاج
  ).٤٢-٤١: ١٩٩٩على السلم الهرمي (العزبي، 

تتباين وفقاً للمستوى الذي تقف  المعيالتومن هنا يمكن القول أن مستويات تمكين السيدات الريفيات 
مازلنا يبحثنا عن إشباع  المعيالتعنده كل سيده معيلة من هرم الحاجات اإلنسانية فهناك فئة من السيدات 

ي الوقت الذي تسعى فيه فئة أخرى إلى اشباع الحاجة إلى األمن، في حين تسعى فئة الحاجات الفسيولوجية، ف
  ثالثة إلى اشباع الحاجة إلى الحب واالنتماء، وهكذا.

وفقا  المعيالتولعله من المرجح كذلك أن االختالف في مستوى الحاجات اإلنسانية للسيدات الريفيات 
سمات المميزة لهؤالء السيدات مثل: العمر، والمستوى لهذه النظرية، يتوقف على بعض الخصائص وال

، والمستوى المعيشي لهؤالء السيدات الريفيات االحرازيالتعليمي، ومستوى االنفتاح الثقافي، ومستوى الدافع 
إنما يسعين  المعيالت. واستناداً إلى هذه النظرية كذلك يمكن القول أن بعض السيدات الريفيات المعيالت

توى تمكينهن االجتماعي واالقتصادي والسياسي ليقابلن مستوى حاجاتي أعلى مثل الحاجه إلى لتحسين مس
  الشعور باالنتماء واالحترام وتقدير الذات. 

  نظرية التعلم بالمحاكاة أو التقليد: - ٢

وفقاً لهذه النظرية والتي وضع أسسها كل من روس وباندورا فإن اإلنسان يحاكي أو يقلد اآلخرين في 
وكياتهم خاصة إذا ما كان هذا النموذج المقلد ناجحاً في المجتمع الذي يوجد فيه، وذلك من خالل ما يسمى سل

بعملية التوحد. وعلى ذلك فإن النموذج المحاكي (المتوحد به) هو نموذج يكافئ إيجابياً ويحظى بتقدير واحترام 
  ب).٢٠٠٠أفراد المجتمع (الحيدري، 
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في إطار اجتماعي معين،  المعيلةالقول أنه من خالل وجود المرأة الريفية وفي ضوء هذه النظرية يمكن 
التي يسعين لتحسين  المعيالتفإنها قد تالحظ بعض التصرفات وأنماط السلوك الخاصة بفئة أخرى من السيدات 

 المعيالتمستوى تمكينهم االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وقد تتأثر المرأة بسلوك هذه الفئة من السيدات 
وتقتبس بعض أنماط سلوكهن الهادفة إلى تحسين مستويات التمكين. والشك أن عملية المحاكاة هذه ال تتم إال 

في إطار اجتماعي يضم هذه المرأة مع سيدات أخريات يمكن مالحظة  المعيلةمن خالل وجود المرأة الريفية 
ها في وضعهن. وعلى ذلك تقوم هؤالء السيدات سلوكهن، والتعرف على نتائجه بما يسمح لها أن تتصور نفس

التي تحاول المرأة أن تحاكيه. ولعله يمكن إبراز أهمية  modelاألخريات بدور القدوة أو النموذج  المعيالت
في ضوء معطيات هذه النظرية، حيث يمكن  المعيلةعالقة متغير االنفتاح الثقافي بمستوى تمكين المرأة الريفية 

على مجتمعات أخرى خاصة تلك المجتمعات الحضرية واألكثر تقدما  المعيلةاح المرأة الريفية القول أن انفت
في  المعيالتيمكن أن يولد لديها رغبة في تحسين مستوى تمكينها من خالل محاكاة نماذج ناجحة من السيدات 

تمكين السيدات الريفيات  تلك المجتمعات الحضرية أو األكثر تقدماً، األمر الذي يؤدي إلى تباين مستويات
  بتباين مستويات انفتاحهن الثقافي والحضري على المجتمعات األخرى األكثر تقدما. المعيالت

 :االجتماعينظرية التبادل  - ٣

المعاصر، وترجع  االجتماعواحدة من أبرز المداخل النظرية في علم  االجتماعيتعد نظرية التبادل 
، واالتجاه السلوكي في االقتصادافدين أساسين هما اتجاه المنفعة في علم الجذور الفكرية لهذه النظرية إلى ر

األفراد على أنهم يدخلون بصفة  االجتماعي). وتصور نظرية التبادل Turner, 1982: 211علم النفس (
ل التي يعيشون في ظلها، حيث يعطون ويأخذون في المقاب االجتماعيةمستمرة في عملية تبادل للمنافع مع النظم 

  ).٤٣: ١٩٩٩أشياء ذات قيمة بالنسبة لهم (العزبي، 

النفسية  األوجهمن خالل تفاعل األفراد التقابلي وجها لوجه عاكسة  االجتماعيوتتم عملية التبادل 
 االجتماعيومؤدية إلى إقامة قاعدة لعملية التبادل فيما بينهم مبنية على أهداف التبادل  واالجتماعية واالقتصادية

تمثل في مجرد الحصول على األرباح المادية فقط، بل تشبع األهداف التي يسعى األفراد للحصول التي ال ت
، واالحترام، االجتماعيعليها من خالل الدخول في عالقات تبادلية لتشمل االستحسان، والتقدير، والقبول 

كبير من المكاسب  والحب، واألمن. ومن الطبيعي أنه كلما أدى نشاط معين إلى حصول األفراد على قدر
  ).Turner, 1982 :245السابقة كلما زادت درجة قيامهم بهذا النشاط (

(من وجهة النظر التبادلية) تتألف من ثالثة أنواع رئيسية من  االجتماعيةباإلضافة إلى ذلك فالجماعة 
صلون على مكافآت يح عاليةهي العليا والوسطى والدنيا، فاألفراد الذين يشغلون مكانة  االجتماعيةالمكانة 

اجتماعية كبيرة بسبب تماثلهم مع قيم وأهداف جماعتهم. أما األفراد الذين يشغلون مكانة وسطى فهم ال 
يتمتعون بمركز اجتماعي حيوي ونشيط وفعال داخل جماعتهم. وهم يميلون دائما إلى المحافظة على مراكزهم 

وأهداف جماعتهم ال يؤدي إلى حصولهم على اعتبار بقيم  التزامهمالوسطى. أما أصحاب المكانة الدنيا فإن 
، بل على العكس من ذلك فقد يؤدي تماثلهم ألهداف الجماعة إلى فقدانهم الستقاللهم الشخصي عالياجتماعي 
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واعتزازهم بسلوكهم الخاص، كما أن انحرافهم عن قيم وأهداف الجماعة ال يسبب لهم خسائر تذكر طالما ليس 
  ).٣٦٣ - ٣٦٢: ١٩٩١عمر، لديهم شئ يفتقدونه (

في ضوء نظرية التبادل االجتماعي،  المعيالتولتفسير أسباب تباين مستويات تمكين السيدات الريفيات 
يستجبن لجهود الدولة لتمكينهن ليحصلن على مكافآت معينة،  المعيالتيمكن القول بأن السيدات الريفيات 

والموارد األخرى التي سوف يبذلنها لكي يستجبن لجهود ويتوقف ذلك على مدى اقتناعهن بأن الجهد والوقت 
التمكين سوف تعود عليهن في المقابل بمنافع شخصية أكبر وأسرع من تلك التي يمكنهن الحصول عليها من 
المصادر األخرى المتاحة أمامهن إذا ما استثمرنا فيها ذلك الجهد والوقت والموارد، مما يمكن معه القول ان 

انما يتوقف على حجم الفوائد التي سيحصلن عليها من جراء  المعيالتتمكين السيدات الريفيات  تباين مستويات
دخولهن في عملية التبادل االجتماعي مع النظم االجتماعية السائدة في مجتمعاتهن. ولعله من الواضح أن 

تستجيب المرأة الريفية الموارد المتبادلة ليس من الضروري أن تكون من نفس النوع، على سبيل المثال قد 
لجهود التمكين من خالل تخصيص جزء من وقتها لتحقيق هذا الغرض وأيضاً من خالل تقديم النصح  المعيلة

لالستجابة لجهود الدولة في تمكينهن، وذلك في مقابل الحصول على  المعيالتوالمشورة لغيرها من السيدات 
نجاح عملية التمكين، أو في مقابل التقدير واالحترام مساعدات اقتصادية نظير ما قدمت من وقت وجهد إل

  واحترام مكانتها القيادية داخل المجتمع المحلي.
  

 :االجتماعينظرية الدور  - ٤

يتركب من مجموعة من المراكز التي  اجتماعيبنيان  اجتماعيةتشير هذه النظرية إلى أن لكل جماعة 
لك المراكز، وهي النماذج السلوكية المتوقعة المصاحبة لتلك يشغلها أعضائها، ومجموعة من األدوار المقترنة بت

في أداء وظائفها، كما ترى هذه النظرية  االجتماعيةاستمرار وانتظام الوحدة  االجتماعيالمراكز، ويكفل البنيان 
طة المرتب االجتماعيةق ويأخذ شكالً معيناً ليقابل التوقعات تسكذلك أن جانباً كبيراً من السلوك البشري ي

، فتوقعات اآلخرين تعمل كدليل االجتماعيالتي يشغلها األفراد في البنيان  االجتماعيةبالمراكز أو المكانة 
، وأن مفهوم الشخص لذاته يتكون من استدخال االجتماعيةيسترشد به األفراد في سلوكهم، ويوجه تصرفاتهم 

فإنها تضغط وتوجه السلوك لدى األفراد  ةاالجتماعي، وإذا ترسخت هذه التوقعات االجتماعيةهذه التوقعات 
 ).٤١: ١٩٩٩(العزبي، 

الالتي يتميزن بمكانة  المعيالتوفي ظل الثقافة الريفية المصرية يتوقع المجتمع من السيدات الريفيات 
اجتماعية مرتفعة نسبياً ، وهن في الغالب لديهن مستوى تعليمي أعلى، ومستوى معيشي أفضل، ويمارسن مهناً 

خالً أكبر، أن يحرزن مستويات أعلى من التمكين االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وأن يستجيب تدر د
التي تبذلها الدولة (مثال ذلك: المشاركة في المشروعات  المعيالتبدرجة أكبر لجهود تمكين السيدات الريفيات 

مة المشروعات الصغيرة وتسويق التنموية بالمجتمع المحلي، واالنضمام لعضوية المنظمات االجتماعية، وإقا
منتجاتها، واالهتمام بالقضايا السياسية للمجتمع، والمشاركة في االنتخابات). وكلما انخفضت المكانة االجتماعية 
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(انخفاض مستواهن التعليمي، وانخفاض مستوى معيشة أسرهن، والمعاناة من  المعيالتللسيدات الريفيات 
لضغط االجتماعي الواقع عليهن لتحسين مستوى تمكينهن االجتماعي البطالة وقلة الدخل)  كلما قل ا

واالقتصادي والسياسي، وكلما انخفضت درجة استجابتهن لجهود الدولة في التمكين، مما يمكن معه القول أن 
 ربما يبرر قلة اهتمامهن المعيالتاالنخفاض النسبي في المكانة االجتماعية لهذا الفئة من السيدات الريفيات 

بتحسين مستوى تمكينهن، على اعتبار أن هن أقل عرضة للنقد االجتماعي والضغوط االجتماعية التي قد تقع 
على غيرهن من الفئات األحسن حاالً إذا ما عزفنا عن تحسين مستوى تمكينهن االجتماعي واالقتصادي 

  والسياسي.

بعض السيدات الريفيات ومن جه أخرى فربما يكون انخفاض المستوى االجتماعي واالقتصادي ل
، مما المعيلةمقرونا بمستوى وعيهن بالجهود والخدمات الت تقدمها الدول في مجال تمكين المرأة  المعيالت

  يؤدي إلى انخفاض مستوى استجابتهن لهذه الجهود، وضعف درجة استفادتهن من تلك الخدمات. 

 مدخل الصراع القيمي:  - ٥

تتفق على  االجتماعالمقترحة في علم  اريفددة، إال أن معظم التعات متعلمفهوم "القيمة" معان وتفسير
وجود عنصر واحد بعينه في كل تعريف، وهو ذلك العنصر القائم في كل قيمة كتعبير عن الغايات واألهداف 

. ويمكن تعريف القيم على أنها الرغبات واألهداف المتفق االجتماعيالنهائية، أو كتحقيق لكل أغراض الفعل 
  ).٣١٦: ١٩٨٥(أحمد،  االجتماعية، والتي تدخل في عمليات التعلم والتنشئة اجتماعياا عليه

وحيث أن المجتمع الحديث هو مجتمع معقد يشتمل على أعداد كبيرة من الجماعات المتباينة في 
ور اهتماماتها وقيمها، فإنه من الطبيعي أن تتعارض هذه القيم وتتصارع مع بعضها البعض مما يؤدي إلى ظه

  ).Julian and Kornblum, 1983: 15( االجتماعيةبعض المشكالت 

من خالل طريقتين توضح  اجتماعيةويؤدي الصراع القيمي في المجتمع الحديث إلى إيجاد مشاكل 
من خالل تصارع المفاهيم الخاصة  االجتماعيةاألولى أن الصراع القيمي يساعد على ظهور المشاكل 

وبة وغير المرغوبة، بينما تشير الثانية إلى أن الصراع القيمي يحتضن البلبلة المرغ االجتماعيةبالظروف 
  ).٢٠٥-٢٠٤أ:  ٢٠٠٠الشخصي (الحيدري،  االنحرافوالتشويش المعنوي الذي يشجع 

، في ضوء المعيالتمن هذا المنظور يمكن تفسير أسباب تباين مستويات تمكين السيدات الريفيات 
ا نمط الحياة التقليدي للمرأة الريفية، والذي يترتب عليه تهميش دور المرأة تصارع قيمتين احدهما يفرضه

الريفية في الحياة االجتماعية، وإلزامها بالبقاء داخل المنزل لرعاية الزوج وشئون األسرة، عالوة على إهمال 
لريفية ال يشجع كثيراً تعليمها ومحدودية فرص خروجها للعمل، والشك أن هذا النمط من الحياة التقليدية للمرأة ا

على تحسين مستويات تمكينها االجتماعي واالقتصادي والسياسي، وحتى في حالة قيام الدولة بتوفير خدماتها 
من هذه الخدمات غالباً ما  المعيلةالرامية إلى تحسين مستويات تمكين المرأة، فإن درجة استفادة المرأة الريفية 

  التي تحد من فرص استفادة المرأة الريفية من مثل هذه الخدمات. تكون ضعيفة بسبب القيم التقليدية
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أما القيمة األخرى نمط جديد تخطط له الحكومة وتنادي به منظمات الدفاع عن حقوق المرأة، وهو نمط يشجع 
محو أميتها، على تفعيل دور المرأة في الحياة االجتماعية، وتنمية معارفها ومهاراتها وقدراتها، مع االهتمام بتعليمها و

وتأهيلها لاللتحاق بسوق العمل، كي تحظى بفرص متكافئة مع الرجل. ولعل هذه القيم الجديدة تشجع على تحسين درجة 
من جهود وخدمات التمكين التي تبذلها الدولة ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة. وعلى  المعيلةاستفادة المرأة الريفية 

سيظل قائماً بالقدر الذي يبقى فيه الصراع  المعيالتستويات تمكين السيدات الريفيات ذلك يمكن القول أن التباين في م
  القيمي بين القيمتين السابقتين.

 اإلرادي: االجتماعيالفعل  نظرية -٦

على المفترضات والمفاهيم الخاصة بثالث فلسفات  لبارسونزاإلرادي  االجتماعيتعتمد نظرية الفعل 
)، وتفترض هذه النظرية أن األفراد يسعون Turner, 1982: 40( والمثاليةية رئيسية هي: النفعية والوضع

إلى تحقيق أهداف شخصية في ظل مواقف وأوضاع معينة يتوفر فيها وسائل بديلة لتحقيق األهداف، ولكنهم في 
 اديةواالقتص االجتماعيةسعيهم لتحقيق أهدافهم يكونون محدودين بعديد من الظروف الموقفية مثل خصائصهم 

والبيولوجية وظروف بيئاتهم الطبيعية واأليكولوجية، كما أن سلوك األفراد أيضاً يكون محدودا بالقيم 
والمعايير السلوكية واألفكار السائدة في المحيط الذي يعيشون فيه، وكل هذه المحددات الموقفية  االجتماعية

ن تحقق أهدافهم من مختلف الوسائل البديلة الوسائل التي يمكن أ اختياروالمعيارية تؤثر على قدراتهم في 
)Elezaby, 1985: 22.(  

) ٢) الفاعلون، (١وعلى ذلك فإن الفعل اإلرادي لدى بارسونز يتضمن مجموعة من العناصر هي: (
) العوامل الثقافية ٤) الوسائل البديلة لتحقيق األهداف، (٣األهداف التي يسعى الفاعلون إلى تحقيقها، (

) العوامل الموقفية التي تؤثر على إختيار األهداف ٥مؤثرة على األهداف ووسائل تحقيقها، (والمعيارية ال
) أفعال وقرارات الفاعلين لتحقيق األهداف، والتي تتأثر بكل من العوامل الثقافية والعوامل ٦والوسائل، (

للفعل اإلرادي عند  ) هذه العناصر الرئيسية المكونة١). ويوضح شكل (Turner, 1982: 43-44الموقفية (
  بارسونز.
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  جتماعي اإلرادي عند بارسونز): العناصر الرئيسية المكونة للفعل اال١شكل (

  

  

    

  ١الوسيلة                                  

  ٢الوسيلة                                 

  ٣الوسيلة                                 

  

  

  المصدر: 

Jonathan H. Turner- The Structure of Sociological Theory- Third Edition- The 
Dorsey Press- Homewood- IIIinoois- pp. 38-68. 

أثناء سعيهن لتحسين المستوى المعيشي ألسرهن  المعيالتووفقاً لهذه النظرية فإن السيدات الريفيات 
، سوف يلجأن إلى المفاضلة ما بين عدة بدائل منها: اإلستجابة وإشباع االحتياجات األساسية ألفراد األسرة

أطول ساعات ، والبحث عن مهنه إضافية، أو قضاء عدد المعيالتلجهود الدولة لتمكين السيدات الريفيات 
بالعمل، وطلب اإلعانات والمساعدات االجتماعية من الهيئات بالجمعيات األهلية المختلفة، وإلحاق األبناء 

للمساهمة في زيادة دخل األسرة، وبيع بعض ممتلكات األسرة (أرض زراعية، حيوانات  بالعمل
  مزرعية....وغيرها إن وجدت).

   

 العوامل الثقافیة والمعیاریة

 العوامل الموقفیة

 

 ونالفاعل
 

 األھداف
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ألفراد  وعملية المفاضلة بين البدائل المختلفة لتحسين المستوى المعيشي واشباع الحاجات األساسية
المناطق الريفية مثل: مستويات اإلنفتاح الثقافي األسرة، قد تتأثر ببعض العوامل الثقافية والمعيارية السائدة ب

السائده، ومدى سيادة الدافع لإلنجاز، مستويات اإلنتماء المجتمعي للسيدات، ومستويات اإلستفادة من الخدمات 
المجتمعية، ومدى انتشار مهارات تنفيذ الحرف واألنشطة اإلقتصادية المختلفة. كما قد تتأثر عملية المفاضلة 

وأبنائهن،  المعيالتئل المختلفة أيضاً ببعض العوامل الموقفية مثل: الفئات العمرية لفئات السيدات بين البدا
، وحجم ونوع أسر السيدات المعيلةالحالة الزواجية للسيدة ووأبنائهن،  المعيالتوالمستويات التعليمية للسيدات 

عات عملهن، وطول فترة اإلعالة، والمستويات وعدد سا المعيالت، ونوعية المهن المتاحة للسيدات المعيالت
  وأسرهن. المعيالتالمعيشية السائدة للسيدات 

بعض العوامل الثقافية والمعيارية من جانب، وبعض العوامل الموقفية والبيئية  يمكن القول أنوعلى ذلك 
. تمعات الريفيةبالمج المعيالتتؤدي إلى تباين مستويات تمكين السيدات الريفيات من جانب آخر سوف 

في ضوء نظرية الفعل  المعيلةلمرأة الريفية اتباين مستويات تمكين  نموذج تصوري ألسباب) ٢ويوضح شكل (
  اإلرادي لبارسونز. اإلجتماعي

بناء على ما سبق ترى الدراسة الحالية أن نظرية الفعل االجتماعي اإلرادي لبارسونز هي أفضل 
، حيث المعيالتالتفسيرية ألسباب تباين مستويات تمكين السيدات الريفيات المداخل النظرية من حيث قدرتها 

، حيث يمكن في ضوء هذه النظرية التوصل إلى المعيالتيمكن تباين مستويات تمكين السيدات الريفيات 
تباين مجموعة محددة من المتغيرات القابلة لإلختبار اإلمبريقي، والتي يفترض أنها تساهم في تفسير جزء من ال

. وعلى ذلك يمكن إعتبار نظرية الفعل االجتماعي االرادي لبارسونز المعيلةفي مستوى تمكين المرأة الريفية 
  ة.راسهي المنطلق النظري الرئيسي لهذه الد
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في ضوء نظرية الفعل  المعيلةلمرأة الريفية اتباين مستويات تمكين  نموذج تصوري ألسباب) ٢شكل (
   زاإلرادي لبارسون يجتماعاال

 العوامل الثقافیة والمعیاریة
 .مستويات االنفتاح الثقافي السائدة-
 .مدى سيادة الدافع لإلنجاز-
 .ستويات االنتماء المجتمعي للسيداتم-
 .مستويات االستفادة من الخدمات المجتمعية-
 .اإلقتصادية المختلفة مدى انتشار مهارات تنفيذ الحرف واألنشطة-

 العوامل الموقفیة
 .وأبنائهن المعيالتالفئات العمرية لفئات السيدات -
 .وأبنائهن المعيالتالمستويات التعليمية للسيدات -
 المعيلة.الزواجية للسيدة الحالة -
 المعيالت.حجم ونوع أسر السيدات -
  المعيالت.ونوعية المهن المتاحة للسيدات -
 .عدد ساعات عملهن-
 طول فترة اإلعالة.-
 .وأسرهن المعيالتالمستويات المعيشية السائدة للسيدات -

 ونالفاعل
 

 المُعیالتالسیدات الریفیات 

 الھدف
تحسین المستوى 

سر السیدات المعیشي أل
 المُعیالتالریفیات 

وإشباع احتیاجاتھم 
 األساسیة

 الوسائل المتاحة
 .المعيالتاالستجابة لجهود الدولة لتمكين السيدات الريفيات -
 أطول بالعمل.  ساعات البحث عن مهنه إضافية، أو قضاء عدد-
عية من الهيئات بالجمعيات طلب اإلعانات والمساعدات االجتما-

 األهلية المختلفة.
 إلحاق األبناء بالعمل للمساهمة في زيادة دخل األسرة.-
بيع بعض ممتلكات األسرة (أرض زراعية، حيوانات -

 مزرعية....وغيرها إن وجدت).
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  الفصل الرابع
  الدراسات السابقة وفروض الدراسة

الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع  :األول القسم يتناول حيث ثالثة أقسام رئيسيةيتضمن هذا الفصل   
األخير الثالث والقسم ، أماتعقيب على هذه الدراسات التي تم استعراضها :الدراسة، في حين يتناول القسم الثاني

 .فروض الدراسة :يتناول

  الدراسات السابقة: -١

تم تقسيم الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة إلى فئتين رئيسيتين، حيث تتناول الفئة األولى 
استعراض لنماذج من الدراسات السابقة التي اهتمت بقضية تمكين المرأة، في حين تتناول الفئة الثانية نماذج 

  .المعيلةالتي اهتمت بقضايا المرأة من الدراسات 

 نماذج من الدراسات السابقة التي اهتمت بقضية تمكين المرأة: -١-١

  الدراسة األولى:

تمكين المرأة الريفية في التنمية المستدامة في ريف محافظة : العزاوي، نادية كاظم عنون
  م.٢٠١٢بغداد،

عي واالقتصادي والسياسي والمهني للمرأة استهدفت الدراسة التعرف على مستويات التمكين االجتما   
الريفية في التنمية المستدامة في ريف محافظة بغداد، وقد تم تحديد عينة الدراسة بطريقة عشوائية منتظمة وقد 

  تم جمع البيانات بالمقابلة الشخصية للمبحوثات.
  وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها فيما يلي:  

بية المبحوثات في الفئة المتوسطة من حيث مستوى التمكين االجتماعي حيث بلغت تشير النتائج إلى أن غال -
 % من المبحوثات.٦٤,١نسبتهن 

 % من المبحوثات تمكينهن االقتصادي في الفئة المتوسطة.٧٦أوضحت نتائج الدراسة أن  -
  % من المبحوثات مستوى التمكين السياسي لهن متوسط.٦٢اتضح ان حوالي    -

  ة:الدراسة الثاني

  م.٢٠١٠الخرشة، أشرف عواد إبراهيم: التمكين السياسي للمرأة األردنية، 

اته والتركيز على واقع مشاركة آلياستهدفت الدراسة تحليل التمكين السياسي للمرأة األردنية من حيث 
مرأة في ق أمام تفعيل دور الئالمرأة األردنية في العمل السياسي. ومن ثم التعرف على المعوقات التي تشكل عا

عن طريق العينة، حيث تم أخذ عينة المبحوثين  االجتماعيالحياة السياسية، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح 
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من طالب جامعة مؤتة بطريقة عمرية بالحصة مع مراعاة تمثيل متغيرات النوع والكلية والفرقة الدراسية 
  باالعتماد في ذلك على استمارة استبيان.

  إلى جملة من النتائج أبرزها ما يلي: وقد خلصت الدراسة

يرتبط التمكين السياسي للمرأة االردنية بعدد من المتغيرات المجتمعية من بينها مدى نضج وأهلية المجتمع  -
 النخراط المرأة في العمل العام والعمل السياسي.

قانون الصوت  هناك تحسن في وضع المرأة السياسي داخل المملكة نتيجة تعديالت تشريعية مثل تعديل -
 الواحد وقانون األحوال الشخصية.

المشاركة السياسية للمرأة، وبالرغم  وضرورةعلى الرغم من تجديد الخطاب السياسي الرسمي على أهمية  -
من زيادة نسبة الحضور النسوي في المجال السياسي إال أن معدل تمكينها للعمل السياسي ما زال 

 منخفضا.

  الدراسة الثالثة:
للمرأة  االقتصاديتقويم أداء الجمعيات األهلية في مجال التمكين مل جابر حسن خليل: عفيفي، أ

  م. ٢٠٠٩، الريفية
 االقتصادياستهدفت الدراسة تحديد كفاءة الخدمات التي تقدمها الجمعيات االهلية في مجال التمكين   

يد فاعلية الخدمات التي تقدمها للمرأة الريفية من وجهة نظر أعضاء مجلس إدارة الجمعيات والعاملين، وتحد
للمرأة الريفية من وجهة نظر المستفيدين من الجمعية، والتعرف  االقتصاديالجمعيات األهلية في مجال التمكين 

على الصعوبات التي تحد من كفاءة وفاعلية الخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية في مجال التمكين 
للمرأة الريفية بمركز  االقتصاديلجمعيات األهلية العاملة في مجال التمكين للمرأة الريفية، وذلك با االقتصادي

مبحوثا موزعين على  ٣٧٠بالعينة التي بلغ حجمها  االجتماعيالصف، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح 
ء ) امرأة، مستخدمه في ذلك استمارة استبيان ألعضا٣١٨) عضو مجلس ادارة وعاملين، و(٥٢: (التاليالنحو 

الريفية واستمارة استبار للمرأة الريفية  للمرأة االقتصاديمجالس ادارة الجمعيات االهلية في مجال التمكين 
  المستفيدة من خدمات الجمعيات االهلية.

) ١٦٧وأظهرت نتائج الدراسة أن المرأة التي تحصل على مشروع صغير من الجمعية يبلغ عددهن (
ما يتعلق بكفاءة الخدمات التي تقدمها الجمعيات االهلية في مجال التمكين %) من العينة، وفي٨٤امرأة بنسبة (

  للمرأة الريفية تتضمن عدة مؤشرات من أهمها:  االقتصادي

 .مدى قدرة الجمعية على تحقيق أهدافها -
 .مدى قدرة الجمعية على تنظيم اعمالها الداخلية -
 .مدى توافر الموارد البشرية بالجمعية -
 .المادية بالجمعية مدى توافر الموارد -



٤٧ 
 
 

للمرأة  االقتصاديوفيما يتعلق بتحديد فاعلية الخدمات التي تقدمها الجمعيات االهلية في مجال التمكين 
  الريفية تتضمن عدة مؤشرات من اهمها:

 .مدى توافق برامج الجمعية مع توقعات المستفيدين -
 .ينمدى تمتع الجمعية باالستمرارية في تطوير جهودها لصالح المستفيد -
 .مدى قدرة الجمعية على إحداث تغيير في سلوك المستفيدين -

  

  الدراسة الرابعة:
بقرية  واجتماعيا اقتصاديادراسة حالة تمكين المرأة الريفية إبراهيم، محمد سليمان وأحمد دراز: 

  م.٢٠٠٩، العصلوجي الشرقية
 االقتصاديعد التمكين استهدفت الدراسة مقارنة بعض الخصائص الشخصية للريفيات قبل التمكين وب

لتجربة تمكين المرأة الريفية من حيث التغير في دخل األسرة،  االقتصادي، والتعرف على األثر واالجتماعي
تغير درجة المشاركة في إدارة المشروعات و، رالتغير في فرص العمل المستقوتنوع مصادر دخل األسرة، و

، االقتصاديالتغير في الوعي والخدمات الناتجة عن المشروع، التغير في القيمة المضافة للسلع وو، االقتصادية
 االجتماعيةلتجربة تمكين المرأة الريفية من حيث: التغير في المشاركة  االجتماعيوالتعرف على األثر 

نحو إقامة المشروعات متناهية  االتجاهالتغير في ونحو أهمية المنظمات األهلية،  االتجاهالتغير في والرسمية، 
  الجغرافي. االنفتاحالتغير في مستوى وغر، الص

وتحقيقا ألهداف الدراسة فقد تم اختيار عينتان من الريفيات بقرية العصلوجي أحدهما عينة تجريبية 
) حيث تقوم هذه العصلوجي االجتماعيةابطة وذلك من خالل سجالت (جمعية األمل للرعاية ضواألخرى عينة 

) مبحوثة تمثل العينة التجريبية وهن ٥٠امة مشروعات، وقد تم اختيار (الجمعية بإقراض الريفيات وذلك إلق
مبحوثة تمثلن  )٥٠من الريفيات الالتي وجهن قروضهن لتنفيذ أنواع عديدة من المشروعات، وكذلك تم اختيار(

  العينة الضابطة وهن من الريفيات المتقدمات بطلبات للحصول على قروض.

بة للطرف األول أن الخصائص الشخصية للريفيات المبحوثات قبل وقد أوضحت نتائج الدراسة بالنس
(في  واالجتماعي االقتصادي(في العينة الضابطة)، والريفيات بعد التمكين  واالجتماعي االقتصاديالتمكين 

  :التاليالعينة التجريبية) كانت على النحو 

الريفيات المبحوثات أفراد العينة  أن اعطاء القروض قد وفر فرص العمل الدائمة وقضى على البطالة بين -
 التجريبية.

ن خبرة إدارة المشروعات الصغيرة  قد زادت بشكل ملحوظ لدى الريفيات اللواتي تسلمن القروض أكما  -
 من بين افراد العينة التجريبية.
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  :التاليالنتائج على النحو  جاءتأما بالنسبة للهدف الثاني فقد 

من حيث تنوع مصادر الدخل فقد دلت النتائج على حدوث تغير  اقتصاديا فيما يخص تمكين المرأة الريفية -
فراد العينة التجريبية نتيجة حصولهن على قروض أايجابي في تنوع مصادر دخول الريفيات المبحوثات من 

 ألفراد هذه العينة. االقتصاديوتشغيلها وهي إشارة على زيادة درجة التمكين 
من حيث التغير في فرص العمل المستقر فقد أتضح من النتائج بأن  اقتصادياة بالنسبة لتمكين المرأة الريفي -

الزيادة في فرص العمل الدائمة على حساب فرص العمل المؤقتة للريفيات من أفراد العينة التجريبية يعبر 
نتيجة تشغيل القروض وهو ما يدل على زيادة درجة التمكين  المستقرعن تغير إيجابي في فرص العمل 

 للمرأة الريفية في هذا المجال. القتصاديا
  لتجربة تمكين المرأة الريفية: االجتماعيةأما بالنسبة للهدف الثالث والمتعلق باآلثار 

الرسمية فقد أشارت  االجتماعيةمن حيث التغير في المشاركة  اجتماعيافيما يخص تمكين المرأة الريفية 
  يجة حصول أفراد العينة التجريبية على القروض وتشغيلها.نت االجتماعيالنتائج إلى زيادة في التمكين 

نحو المنظمات األهلية فتشير  االتجاهمن حيث التغير في  اجتماعياأما بالنسبة لتمكين المرأة الريفية 
لية نتيجة حصول المبحوثات الريفيات على القروض هالنتائج إلى حدوث تغير إيجابي نحو أهمية المنظمات األ

عد هذا التغير اإليجابي امراً طبيعياً فالريفيات المبحوثات من أفراد العينة التجريبية حصلن على وتشغيلها وب
  .العصلوجي االجتماعيةوهي جمعية األمل للرعاية  أهليةالقروض من خالل منظمة 

  الدراسة الخامسة:
، الة في األردنتمكين المرأة الريفية من خالل المشاريع المدرة للدخل: دراسة حعليمات، اللوزي: 

  م.٢٠٠٨
للنساء المقترضات صاحبات  واالقتصادية االجتماعيةاستهدفت الدراسة التعرف على الخصائص 

المشاريع وأسرهن ودراسة المشاريع من حيث الغايات والتمويل، والمشكالت والصعوبات التي تمت مواجهتها، 
للنساء المقترضات في أسرهن   تصاديةواالق االجتماعيةوتقييم دور هذه المشاريع في تحسين الظروف 

  ومجتمعهن المحلي، ومدى إسهام المشاريع في تحسين المستوى المعيشي ألسر المقترضات.

 باستخداممفترضة) عن طريق المقابلة  ٥٠وقد تم جمع البيانات من المقترضات في قرية شمال األردن (
  أعدت خصيصاً لهذه الدراسة. استبانة

أن غالبية المقترضات من ذوات التعليم المتدني، ومعظمهن ربات البيوت  وأوضحت النتائج: على
  في الحياة العملية لألزواج. واضطرابوأسرهن كبيرة الحجم، ودخل متدن يقارب أو يقل عن خط الفقر، 

تقليدي في المجتمع الريفي وأن  اقتصاديوأن معظم المشاريع هي في تربية الحيوانات وهي نشاط 
  هن صعوبات في التنفيذ وفي التسويق واإلنتاج، وصعوبات في إيجاد كفالء للقروض. المقترضات واج



٤٩ 
 
 

ووفرت المشاريع فرص عمل للمرأة في بيئتها المحلية، وساهمت في تحسين جزئي لدخل األسر، كما 
ساهمت بشكل أكبر في تحسين دور المرأة ومكانتها في أسرتها ومجتمعها المحلي، إضافة إلى السمو بثقتها 

  ورؤيتها لذاتها. وأختمت الدراسة بتوصيات لتحسين ظروف وإجراءات اإلقراض والتمويل التنموي.

  الدراسة السادسة:

تمكين المرأة التي تعول للمشاركة في التنمية الريفية في بعض قرى محافظة  فرج، حنان مكرم:
  م.٢٠٠٧، الجيزة

الحاصالت على قروض  المعيالتبين السيدات  االختالفاستهدفت الدراسة التعرف على أوجه 
وإجتماعياً وسياسياً،  اقتصادياغير الحاصالت على قروض من حيث مستوى تمكينهن  المعيالتوالسيدات 

وتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة (كمهنة المبحوثة والدخل الشهري والرضا عن الخدمات بالقرية 
غير الرسمية) ومحاور تمكين المرأة التي  االجتماعيةشاركة ومستوى الطموح والمستوى الصحي للمبحوثة والم

والسياسية وبذلك التعرف على أهم المشاكل التي  واالجتماعية واالقتصاديةتعول للمشاركة في التنمية الريفية 
  والعقبات التي تقف أمامهن. المعيالتتعاني منها السيدات 

ة والبدرشين بمحافظة الجيزة، وقد بلغ عدد أفراد عينة وتحقيقاً ألهداف الدراسة تم اختيار مركزي إمباب
) ١٠٠الحاصالت على قروض و( المعيالت) مبحوثة من السيدات ١٠٠) مبحوثة، منهن (٢٠٠الدراسة (

  مبحوثة من السيدات غير الحاصالت على قروض.

  وقد أوضحت نتائج الدراسة:

صغير مدر  اقتصاديإلنشاء مشروع  على قرض ولو كان صغيراً المعيلةأن حصول المرأة الريفية  -
 .اجتماعيابمستوى تمكينها  االرتقاءالدخل قد يساعد أو يعمل على 

بالبحث عن مورد  النشغالهنبعينة الدراسة وذلك  المعيالتمستوى التمكين السياسي للسيدات  انخفاض -
تطلب درجة من في سوق العمل غير المنظم، باإلضافة إلى أن التمكين السياسي ي وانخراطهنرزق 

التي  المعيلةالمرأة الريفية بصفة عامة والمرأة الريفية  إليهاالوعي والمعرفة باألمور السياسية التي تفتقر 
 تعاني من األمية والفقر بصفة خاصة.

باألمور السياسية إال إذا  اهتمامافي عينة الدراسة ال تبدي  المعيالتأن الغالبية العظمى من السيدات  -
 ياسية تخدم مصالحهن. كانت الس
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  السابعة: دراسةال

نظر  وجهالمشاركة السياسية للمرأة من ، التمكين السياسي للمرأة البحرينيةصندوق األمم المتحدة: 
  م.٢٠٠٧، دراسة تحليلية مقارنة -المثقفين بالمجتمع المدني

حول دور العامل التعرف على آراء بعض أفراد المجتمع البحريني من الجنسين  استهدفت الدراسة
في التأثير على مشاركة المرأة في  االقتصادي، العامل السياسي والقانوني والعامل االجتماعيالثقافي، العامل 
  العمل السياسي.

ثمان فئات بالطريقة العشوائية من فئة  المثقفين بمجتمع مملكة  اختياروتحقيقاً ألهداف الدراسة فقد تم 
الفئة التاسعة والتي تمثل ربات البيوت المثقفات بشكل عمدي وقد روعي  ختيرتاالبحرين ومن الجنسين بينما 

  في اختيار الفئة األخيرة عدد من الجوانب مثل:

المشاركة الفاعلة في حضور الندوات واللقاءات الثقافية، اإللمام بعدد كبير من جوانب الثقافة العامة، 
األخبار العالمية والعربية والمحلية، إجادة القراءة والكتابة،  متابعة مختلف برامج اإلذاعة والتلفزيون، متابعة

  ) من الذكور.١٨٥) من اإلناث و(١٩٠) فرد منهم (٣٧٥وقد بلغ عدد أفراد العينة ( قراءة الصحف والمجالت.

  وقد اظهرت نتائج الدراسة:

 عدم اهتمام عدد كبير من النساء بالشأن العام. -

 المدنية في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة.تقلص الدور اإلعالمي للتنظيمات  -

 بحصول المرأة على ثقافة موازية لثقافة الرجل تؤثر في مشاركتها السياسية. االهتمامضعف  -

 .للمرأةضعف الدور اإلعالمي في تطوير الوعي السياسي للمرأة يؤثر سلباً في خلق ثقافة سياسية مساندة  -

  الدراسة الثامنة:

 م.٢٠٠٥ ،الموروثات الثقافية وأثرها على تمكين المرأة :حمد سليمانخليفة، إبراهيم و م

استهدفت الدراسة التعرف على درجة امتثال الريفيات للمورثات الثقافية المناهضة لتمكين المرأة، وعلى 
درجة تقبلها لنداءات تمكين المرأة في المجاالت المختلفة، وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بين الخصائص 

  الشخصية للريفيات والمورثات الثقافية المناهضة لتمكين المرأة، ودرجة تقبلهن لنداءات تمكين المرأة.

وقد أجريت هذه الدراسة بقريتين من الوجه البحري وقريتين من الوجه القبلي، واختير من كل قرية     
نات من المبحوثات بأسلوب سنة)، وتم جمع البيا ١٨مبحوثة (فوق سن ال  ٥٠عينة عشوائية منتظمة قوامها 

  .٢٠٠٥بالمقابلة الشخصية، وجمعت البيانات خالل شهري يونيو ويوليو  االستبيان
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وكانت أهم النتائج هي: أن درجة االمتثال للموروثات الثقافية المناهضة لتمكين المرأة عند بعض     
وي التمكين هو المجال %، وأن أعلى المجاالت التي تقبل عليها الريفيات دعا٩٠الريفيات تصل إلى 

وإدارة المشروعات وأقل المجاالت هو التمكين داخل المنزل، وتبين وجود عالقة سلبية بين درجة  االقتصادي
  امتثال الريفيات للموروث الثقافي وكل من مستوى تعليمهن وانفتاحهن الثقافي.

  الدراسة التاسعة:

، تنمية: دراسة اجتماعية بمدينة القاهرةتمكين المرأة ودورها في عميلة ال: ثابت، نشوى توفيق
 م.٢٠٠٤

للمرأة العاملة  واالجتماعي واالقتصاديالتعرف على أبعاد التمكين الكيفي والمهني  استهدفت الدراسة  
بأجر في القطاع الرسمي، والتعرف على العالقة بين بعض المتغيرات كالدخل وسنوات الخبرة والدرجة 

لدى المرأة العاملة بأجر في القطاع الرسمي  واالجتماعي واالقتصادين المهني الوظيفية وبين مقاييس التمكي
 واالقتصاديالحضري، والكشف عن الفروق بين الفئات الرئيسية للعينة من حيث مستوى التمكين المهني 

سية مفردة موزعة على ثالث فئات رئي ٣١٥. وتحقيقا ألهداف الدراسة تم اختيار عينة بلغ حجمها واالجتماعي
هي: فئة اإلدارة العليا وهيئة التدريس واإلداريات، وقد تم اختيار العينة بطريقة عمدية من النساء العامالت في 

  قطاع التعليم الحكومي.

وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن المرأة العاملة حققت نسباً تتراوح ما بين االنخفاض واالرتفاع داخل 
مستوى التمكين المهني حققت تمكينا على مستوى اتخاذ القرارات  كل مؤشر من مؤشرات التمكين. فعلى

  وخصوصا اإلداريات، والمشاركة في صنع وتنفيذ القرارات والذي ارتفع في فئة اإلدارة العليا بنسبة الثلث. 

فقد تحقق للمرأة العاملة في عينة الدراسة على مؤشر اتخاذ  االقتصاديأما على مستوى التمكين 
ألسرتها، واالستقالل في بعض القرارات، والتخطيط والمشاركة  االقتصاديةكيناً في اتخاذ القرارات القرارات تم

  قرارات االسرة المادية. اتخاذفي 

فلم يتحقق للمرأة العاملة مستوى من التمكين  االقتصاديأما على مستوى مؤشر االستقالل واألمان 
  .وخصوصا فيما يتعلق بملكيتها لألصول والممتلكات

فلم تحقق المرأة العاملة في عينة الدراسة تمكينا على مؤشر  االجتماعيأما على مستوى التمكين 
العضوية في المنظمات وأنشطة الجمعيات األهلية، وفيما يخص اتخاذ القرارات األسرية فقد حققت تمكيناً فيه، 

  تها ومشاركته في المسئوليات المنزلية.بينما لم تحقق تمكينا بالنسبة لنوعية القرارات وموقف الزوج نحو قرارا
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  الدراسة العاشرة:

  م.٢٠٠٤، المعيلةدور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة عبد اللطيف، هبة أحمد: 

استهدفت الدراسة بصفة رئيسية اختبار فاعلية استراتيجية التمكين في تفعيل دور المنظمات غير 
، وقد استخدمت الدراسة باإلعالمتم اجراء الدراسة على جمعية تنمية المجتمع  ، وقدالمعيلةالحكومية مع المرأة 

البعدي التتبعي باستخدام نموذج لمجموعة واحدة من أفراد المجتمع،  - منهج التجريبي باستخدام القياس القبلي
سيدة معيلة، ) ٣٠) من اعضاء مجلس ادارة جمعية تنمية المجتمع باإلعالم، وعدد (٩وبلغ حجم العينة عدد (

  وقد تم استخدام استمارة استبيان ألعضاء مجلس اإلدارة وتحليل المحتوى.

وأوضحت نتائج الدراسة أن  هناك عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين تفعيل دور المنظمات غير 
  .المعيلةالحكومية وتمكين المرأة 

  الدراسة الحادية عشر:

هلية بين التهميش والتمكين: دراسة ميدانية في قرية الغار المرأة والجمعيات األ: الهادي، حامد
  م.٢٠٠٣، بالشرقية

عها قاستهدفت الدراسة وصف واقع المرأة في ريف الزقازيق، والكشف عن خصائصها األولية، ووا
وفي سبيل تحقيق أهداف  والنوعي. االجتماعي، ووصف دورها في المشاركة السياسية، وكذا وعيها االقتصادي

مفردة اختيرت بطريقة  ١٥٢% من مجتمع الدراسة بموجب ٧سة تم سحب عينة عشوائية منتظمة بنسبة الدرا
  عشوائية منتظمة.

وقد أوضحت النتائج أن المؤسسات األهلية أسهمت بدور كبير في تهميش المرأة في مجتمع الدراسة 
لقرية فقد همشت المرأة ولم تمكنها وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات داخل ا التطوعيةوخاصة من ناحية األعمال 

من خالل المساعدات والمنح التي تقدمها، وقد أبدت العينة وعيا حقيقيا  االقتصاديةإال من بعض الجوانب 
بالقضية المحورية للدراسة وهي تمكين المرأة من الجمعيات األهلية، وأبدين استعدادهن وتطلعاتهن إلى ذلك، 

دهن، والمواقف غير الداعمة للمؤسسات الرسمية، بل والمجتمع أيضاً الذي لكنهن اصطدمن بمواقف الرجال ض
  .دامت تعمل بعيداً عن المؤسسات الرسمية ايوافق المرأة ويدعمها م
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  الثانية عشر: دراسةال

ة تمكين أن تهميش للمرأة المصرية: دراسة حالة ماليإعادة الهيكلة الرأس: حلمي، إجالل إسماعيل
  م.٢٠٠٣، للتنمية االجتماعيدات من الصندوق لعينة من المستفي

وهل أدى إلى زيادة معدالت المرأة في سوق  االقتصادياستهدفت الدراسة التعرف على دور اإلصالح     
العمل؟ أم أدى إلى تهميش دورها؟ وإلى أي حد ساهمت البرامج التي تأخذ بمنهج النوع والتنمية في تمكين 

  المرأة داخل األسرة وخارجها؟ 

وقد اعتمدت الدراسة على اإلحصاءات الرسمية لمعرفة مساهمة المرأة العاملة في سوق العمل. وتطبيق 
دليل دراسة الحالة على عدد من النساء الالتي خضعن لتجارب برامج للتنمية والذي يهدف إلى تعميق الوعي 

  بأهمية العمل الحر.

  وقد أوضحت النتائج ما يلي:     

والثقافية والسياسية للمرأة. ورغم تحسن الوضع  االجتماعيةيحسن من االوضاع  ال االقتصاديالتمكين  -
النسبي للمرأة العاملة إال أن هذه المساهمة مازالت بمعدالت متوسطة أو منخفضة ولكنها ليست بالمعدل المتوقع 

 وفقاً لفرضية التهميش.

عديد من الوظائف، وفي عمليات الترقية استمرار الفجوة النوعية بين الرجال والنساء لصالح الرجال في ال -
لصالح المرأة في مجال التمريض والتدريس وأعمال  وفي اإلدارة العليا وفي المقابل نجد تمييزاً وظيفياً

 السكرتارية واألعمال الكتابية وغيرها.

اء عن فيما يتعلق باالستغناء عن العمالة النسائية نجد أنه لم يترتب على اإلصالح الهيكلي االستغن  -
العامالت، ولكن من ناحية أخرى لم يتم تعين عمالة نسائية جديدة مما أدى إلى زيادة نسبية في عمالة الذكور 
وينعكس ذلك بالطبع على القطاع الخاص والقطاع االستثماري وكذلك البنوك حيث برزت ظاهرة التمييز ضد 

 تشغيل اإلناث.
 

 :المعيلةيا المرأة نماذج من الدراسات السابقة التي اهتمت بقضا -٢-١

  الدراسة الثالثة عشر:

 االجتماعيةلتحقيق جودة الخدمات  االجتماعيةالممارسة العامة للخدمة جمعة محمود:  ، ياسريعل
  م.٢٠٠٨ ،المعيلةالمقدمة للمرأة 

، وقد اعتمدت الدراسة على المعيلةالمقدمة للمرأة  االجتماعيةاستهدفت الدراسة تحقيق جودة الخدمات 
) أعضاء، وعينة من السيدات ٥منهج التجريبي، حيث تم اخذ شاملة ألعضاء مجلس اإلدارة وعددهم(ال
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) سيدة معيلة والتي انطبقت عليها الشروط بمنطقة الدراسة وهي جمعية رسالة لألعمال ٢٠وعددهن ( المعيالت
  الخيرية بالفيوم.

احصائية بين الممارسة العامة للخدمة وقد توصلت الدراسة إلى انه توجد عالقة ايجابية ذات داللة 
  .المعيلةالمقدمة للمرأة  االجتماعيةوتحقيق جودة الخدمات  االجتماعية

  الرابعة عشر: دراسةال
عن  المعيلةالمعوقات التي تعوق الجمعيات األهلية للنهوض بالمرأة ليا صبري يوسف: غنيم، دا

  م.٢٠٠٦، تحقيق أهدافها ودور تنظيم المجتمع في مواجهتها
، المعيلةاستهدفت الدراسة التعرف على درجة تحقيق أهداف الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة 

، وأيضاً اهم المعوقات التي المعيلةوكذلك الخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة 
، ومعرفة مقترحات المبحوثين لمواجهة المعوقات التي المعيلةتواجه الجمعيات األهلية في تقديم خدماتها للمرأة 
بالعينة  االجتماعي، وقد استخدمت الدراسة منهج المسح المعيلةتواجه الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة 

% من كل ١٠مستفيدة بنسبة  ١٢٩العمدية، حيث تم اخذ عينة من المستفيدات الالتي يعولن وبلغ عددهن 
عامل  ٢٤٠وبلغ عددهم  المعيلةمل حصر شامل للعاملين بالجمعيات األهلية في مجال المرأة جمعية وتم ع

بمناطق الدراسة (جمعية شباب الخير، وجمعية المرأة والمجتمع، وجمعية حواء المستقبل، وجمعية تنمية 
خطاب، ومركز المجتمع المحلي، وجمعية فاطمة الزهراء، وجمعية السيدات المعتمدية، وجمعية عمر بن ال

قضايا المرأة، جمعية تنمية المجلس المحلي)، واستخدمت في ذلك استمارة استبيان الستطالع رأي العاملين في 
، واستمارة استبيان الستطالع رأي المستفيدات في الجمعيات األهلية المعيلةالجمعيات األهلية في مجال المرأة 

  .المعيلةالعاملة في مجال المرأة 

  إلى: الدراسة وقد توصلت

: كانت بالترتيب اآلتي المعيلةدرجة تحقيق أهداف الجمعيات األهلية العاملة في مجال المرأة فيما يتعلق  -
  .خدمات صحيةو ،خدمات ثقافيةو ،تقديم مساعدات اقتصاديةو ،خدمات اجتماعية

: خدمات اجتماعية، لةالمعيالخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية في مجال المرأة فيما يتعلق بأهم  -
 خدمات ثقافية.وخدمات تعليمية، وخدمات صحية، ومساعدات اقتصادية، و

: معوقات تمويلية، المعيلةفي تقديم خدماتها للمرأة المعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية  فيما يتعلق بأهم -
 ومعوقات ادارية، ومعوقات هيكل وظيفي، ومعوقات قانونية.

العاملة في مجال المرأة  لمواجهة المعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية اتالمبحوث مقترحتب فيما يختص -
  : تتلخص مقترحات المبحوثات في تطوير خدمات الجمعية.المعيلة
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  الخامسة عشر:  دراسةال
األداء  ومستوى المعيلةالعالقة بين ممارسة العالج األسري للمرأة صابر عبد الحكيم:  السيد، نفين

 م.٢٠٠٦،لها جتماعياال
استهدفت الدراسة اختبار برنامج التدخل المهني المعتمد على نموذج العالج األسري في خدمة الفرد  

لها، وإثراء البناء المعرض النظري لطريقة خدمة الفرد في  االجتماعيومستوى األداء  المعيلةألسرة المرأة 
الدراسة منهج شبة تجريبي  استخدمتبصفة خاصة. وقد  المعيلةمجال العمل مع المرأة بصفة عامة والمرأة 

تم تقسيمهن  المعيالت) حالة من السيدات ٢٠يعتمد على التجربة القبلية البعدية حيث قامت الباحثة باختيار (
) حاالت ضابطة. وتم تطبيق الدراسة في وحدة ١٠) حاالت تجريبية، (١٠بشكل عشوائي إلى مجموعتين (

، واعتمدت الدراسة في ذلك على السجالت االجتماعيةالتابعة إلدارة بوالق الدكرور  يةاالجتماعول أبوالق 
والملفات الموجودة بالمؤسسة عن حاالت الدراسة، والمقابالت الفردية، والجلسات األسرية كأداة دراسة 

، المعيلةللمرأة  االجتماعي، ومقياس األداء المعيلةوعالجية، وصحيفة بيانات معرفة ألسرة المرأة 
  اإلحصائية المناسبة. واألساليبوالمعالجات 

وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية وهي توجد عالقة إيجابية ذات دالله إحصائية عند مستوى   
  .المعيلةللمرأة  االجتماعي) بين ممارسة العالج األسري في خدمة الفرد ومستوى األداء ٠,٠١معنوية (

  الدراسة السادسة عشر:

التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع الستثمار قدرات المرأة حسين محمد:  سف، عبد العزيزيو
  م.٢٠٠٥،في مشروعات انتاجية صغيرة الماليةمتلقية المساعدة  المعيلة

في  الماليةمتلقية المساعدة  المعيلةاستهدفت الدراسة هدفين رئيسيين هما استثمار قدرات المرأة 
قدرات المرأة  استثمارغيرة، واختبار صالحية برنامج التدخل المهني لتحقيق هدف مشروعات انتاجية ص

في مشروعات انتاجية صغيرة، حيث اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة،  الماليةمتلقية المساعدة  المعيلة
قدراتها في  تثمارالس المعيلةواستخدمت في ذلك استمارة تقييم المشروعات، واختبار مهارة مساعدة المرأة 

بقيمة المشروعات  المعيلةمشروعات انتاجية صغيرة ألعضاء ومجلس االدارة، ومقياس تنمية إدراك المرأة 
، حيث يتكون المعيلةاالنتاجية الصغيرة، واختبار مهارة دراسة الجدوى للمشروعات االنتاجية الصغيرة للمرأة 

) امرأة معيلة  بفرع ١٧) أعضاء و(٥دارة وعددهم (المجال البشري للدراسة من جميع اعضاء مجلس اال
  بالحسينية بالشرقية. اليتيمالجمعية الشرعية لكفالة 

وقد توصلت الدراسة إلى اهم النتائج وهي ثبوت صحة فرض الدراسة، وتحقيق اهداف الدراسة 
متلقية  المعيلةة والتوصل إلى تصور مقترح للتدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع الستثمار قدرات المرأ

  في مشروعات انتاجية صغيرة. الماليةالمساعدة 
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  السابعة عشر: دراسةال

في محافظة الفيوم دراسة اجتماعية  المعيالتالنساء : حجازي، أحمد مجدي وخليل عبد المقصود
 م.٢٠٠٥،ميدانية

لها نساء والتعرف على والمجتمعية لألسر التي تعو االقتصاديةرصد وتحليل األوضاع  استهدفت الدراسة
أنماط التكيف والمواجهة ورصد أنماط الحياة لألسر التي تعولها نساء، وتحديد أشكال المساعدة التي يمكن 

المجتمعية لمساعدة األسر على تحمل مسؤولياتها  اآلليات نحو المعيلةتقديمها لها، والتعرف على رؤى المرأة 
 اختيرتبالعينة حيث  االجتماعيقد استخدمت الدراسة منهج المسح ورفع مستواها. ولتحقيق أهداف الدراسة ف

أسرة من األسر التي تعولها نساء بالوحدة المحلية بقرية الروضة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وتنقسم  ١٠٠
الوحدة المحلية إلى ثالث قرى هي قرية الروضة (القرية األم) وقرية الروبيات، وفرقص، وقد قسمت مفردات 

  سيدة من قرية فرقص.  ٢٥سيدة من قرية الروبيات و ٢٥سيدة من القرية األم و ٥٠ينة بواقع الع

ال يحملن  وبالتاليوقد أوضحت النتائج أن غالبية النساء بهذه الفئة ال يمتلكن مهارات القراءة والكتابة 
بمتوسط عمر كبير  المعيلةمؤهالت دراسية، مما يقلل من فرص حصولهن على فرصة عمل. وتتميز المرأة 

من أبناء  عاليةعاما وهو األمر الذي يقلل من فرص زواجهن مرة أخرى. أيضاً وجد أن نسبة  ٣٥يبدأ من 
الصعبة التي تعاني منها  االقتصاديةقد تسربوا من التعليم بمختلف مراحله بسبب األوضاع  المعيلةالمرأة 

  األسرة بعد وفاة العائل.

  الثامنة عشر: دراسةال

 االجتماعيةالعالقة بين عمل الريفيات بالقطاع غير الرسمي وبعض العوامل : ، انجي خيريمحمد
 ، بعزبة العجميين بمحافظة الفيوم المعيالتوغير  المعيالتدراسة مقارنة بين النساء  :واالقتصادية

 م.٢٠٠٥

ألسرهن في  المعيالتاستهدفت الدراسة التعرف على أوجه االختالف بين كل من الريفيات غير 
ظروف عملهن في القطاع غير الرسمي وأيضاً التعرف على أثر عمل كل من فئتي الدراسة في القطاع غير 
الرسمي على عالقاتهن بأسرهن وبمجتمعهن المحلي، والكشف عن طبيعة الفروق بين كل من فئتي الدراسة 

 وي الناتج من عملهن بالقطاع الغيروالدخل السن اليوميةفيما يتعلق بعدد سنوات العمل وعدد ساعات العمل 
رسمي، وأخيراً التعرف على طبيعة العالقة بين المتغيرات التابعة وهي عدد سنوات وعدد ساعات العمل 

والدخل السنوي الناتج عن العمل بالقطاع غير الرسمي لكل من فئتي الدراسة وبين المتغيرات  اليومية
ريت الدراسة بقرية العجميين التابعة لمركز ابشواي بمحافظة الفيوم المستقلة. وقد اج واالقتصادية االجتماعية

  مبحوثة. ٢٠٠على عينة قوامها 
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وقد اسفرت النتائج عما يلي: فيما يتعلق بظروف العمل تبين أن هناك أسباب اقتصادية، وأسباب مهنية، 
اقتصادية واجتماعية وأسباب اجتماعية أدت لعمل فئتي الدراسة بالقطاع غير الرسمي وأن هناك مشاكل 

التي يعملهن بها في  االقتصاديةوصحية ونفسية وقانونية خاصة بعملهن بهذا القطاع. وفيما يتعلق بالوحدات 
فهي أما ثابته أو جائلة، واالدوات  االقتصاديةهذا القطاع أسفرت النتائج عن وجود نوعين من الوحدات 

  مستخدمة بها بدائية ونصف بدائية.ال

بالقطاع غير  المعيالتوغير  المعيالتتائج الدراسة أن أغلب أثر عمل المبحوثات كما أظهرت ن
وغير  المعيالت% من جملة المبحوثات ٩٨,٢الرسمي يقع على عالقاتهن بأزواجهن حيث كان ذلك بنسبة 

خارج  ، في حينما كان أثر عملهن بالقطاع غير الرسمي على كل من عالقاتهن بأبنائهن وعالقاتهنالمعيالت
  % على الترتيب.٢,٥%، ٣,٥األسرة ضئيل جدا بنسبة 

  

  الدراسة التاسعة عشر:

استخدام النموذج التنموي في طريقة خدمة الجماعة وتنمية األداء فرغل محمد:  سحر فرغل،
  م.٢٠٠٤ ،للمشاركة في المشروعات الصغيرة المعيلةللمرأة  االجتماعي

 التكنيكياتية النموذج التنموي من خالل استخدام العديد من استهدفت الدراسة التعرف على تأثير فاعل
للمشاركة في المشروعات الصغيرة بمنطقة  المعيلةللمرأة  االجتماعيلمحاولة زيادة األداء  واالستراتيجيات

الجيزة) التي يمكن من خاللها مساعدتهن على التغلب على مشاكلهن،  - الدراسة (جمعية عمر بن عبد العزيز
الدراسة على مقياس  واعتمدتيمكن أن تساعدهن تدريجيا على النمو وتنمية المجتمع وزيادة دخلهن، والتي 
للمشاركة في المشروعات الصغيرة بمنطقة الدراسة وقد بغلت العينة مكونه من  المعيلةللمرأة  االجتماعياألداء 

حتوى التقارير الدورية التي تم ) سنة، وتحليل م٢٣ -٢٥بمنطقة الدراسة من الفئة العمرية ( ه) عضو٣٠(
  تسجيلها مع الجماعة التجريبية.

  وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة في أنه:  

من  المعيلةالمدخل التنموي في خدمة الجماعة، وتنمية قدرات المرأة  استخدامتوجد عالقة إيجابية بين  -
  من اإلمكانيات المجتمعية المتاحة إلقامة مشروعات صغيرة. االستفادة

على  المعيلةتوجد عالقة إيجابية بين استخدام المدخل التنموي في خدمة الجماعة، وتنمية قدرات المرأة  -
 التدريب إلقامة مشروعات صغيرة.

على  المعيلةتوجد عالقة إيجابية بين استخدام المدخل التنموي في خدمة الجماعة، وتنمية قدرات المرأة  -
 ة.تسويق منتجاتها من المشروعات الصغير
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  الدراسة العشرون:

، معها االجتماعيةكمؤشر لعمل الخدمة  المعيلةلضغوط الحياتية التي تواجه المرأة : االباهي، زينب
  م.٢٠٠٣

استهدفت الدراسة تحديد الضغوط الحياتية التي تواجهها عن طريق تحديد الضغوط األسرية والعائلية 
والتوصل إلى نموذج التدخل  المعيلةحية التي تواجه المرأة والمهنية والتعليمية والنفسية والص واالقتصادية

للتخفيف من حدة الضغوط التي تواجه المرأة التي تعول. وقد استخدمت الدراسة  االجتماعيةالمهني للخدمة 
  الشامل للسيدات المستفيدات في جمعية األسرة والمجتمع والمقيمات ببندر الفيوم. االجتماعيمنهج المسح 

مفردة من السيدات المستفيدات بخدمات جمعية تنمية األسرة والمجتمع  ١٧٠اطار المعاينة عدد وقد مثل 
المحلي والمقيمات ببندر الفيوم وقد تم استبعاد السيدات المتزوجات وكذلك من لديها أقل من ثالثة أبناء فبلغ 

  مفردة. ١٣٤حجم العينة 

للتخفيف من حدة  االجتماعيةتقوم بها الخدمة  وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من األدوار يمكن أن
بهدف تحديد  المعيالتوهي عمل مقابالت ومناقشات جماعية مع النساء  المعيلةالضغوط التي تواجه المرأة 

الضغوط الحياتية التي تواجهن ومقترحاتهن لمواجه هذه الضغوط كذلك التعرف على مهارات وقدرات كل 
  منها. واالستفادةقدرات سيدة وكيفية استثمار هذه ال

  

  الدراسة الحادية والعشرون:

 م.٢٠٠٣، لألسر المشكالت والحلول المعيالتالنساء : السمالوطي، إقبال األمير

في المجتمع المصري ومحاولة  المعيلةاستهدفت الدراسة التعرف على المشكالت التي تواجه المرأة 
اهرة واآلثار الناجمة عن هذه الظاهرة بالنسبة للمرأة الوصول إلى سياسة عمل واضحة تتعامل مع هذه الظ

لألسر في محافظة الجيزة  المعيالتوفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة من النساء  وأسرتها.
  .سيد ٢٧٨بلغت 

  وقد اوضحت نتائج الدراسة ما يلي:

وقد  مع المحيطين بها. المعيلةأة أنه كلما قل عمل المرأة وانخفض مستواها التعليمي زادت مشكالت المر -
وجد ان عدد األبناء اإلناث وعدد األبناء الكلي وحجم األسرة تعد من المتغيرات المؤثرة على زيادة 

 .المعيلةالمشكالت التي تواجه المرأة 

، أما بالنسبة لمدة الزواج وعدد االجتماعيةأما بالنسبة للمشكالت الصحية فكلما وجدت زادت المشكالت  -
 .المعيلةاألبناء الذكور ومحل العمل فال تعتبر من العوامل المؤثرة على المشكالت التي تواجه المرأة 
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  الدراسة الثانية والعشرون:

لألسر التي ترأسها نساء في القرية  واالقتصادية االجتماعيةاألوضاع : السيد، سيد جاب اهللا
 م.٢٠٠٢،المصرية

للنساء الالتي ترأسن أسر في القرية  واالقتصادية جتماعيةاالمعرفة الخصائص  استهدفت الدراسة
ومعرفة أهم  االجتماعيالمصرية ومدى انخراطهن في القطاع غير الرسمي واستفادتهن من شبكات األمان 

  ا األسر التي ترأسها نساء في القرية المصرية.هالمشاكل التي تعاني من

شامل لكل األسر التي ترأسها نساء في القرية  ماعياجتوفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة تم إجراء مسح 
) وكانت وحدة الدراسة هي المرأة رئيسة األسرة في القرية، وكانت أداة ٢١٧(كفر العسكر) والبالغ عددهم (

 االجتماعيةالبحث الرئيسية استمارة المقابلة التي اشتملت على مجموعة من األسئلة والتي تعكس الخصائص 
اء الالتي ترأسن أسر وقد تمثلت تلك الخصائص في التركيب العمري، والحالة الزواجية، للنس واالقتصادية

  ظروفهن السكنية، والدخل، والحيازة الزراعية، وعدد األبناء.ووالحالة التعليمية، 

  وقد أوضحت النتائج ما يلي:

% من النساء ٦٢ ن السبب األساسي في تحمل المرأة مسئولية رئاسة األسرة هو الترمل فقد اتضح انأ -
%، ثم المطلقات ٢٢الالتي ترأسن أسر بالعينة أرامل، يليها زوجات المرضى والمسجونين والمهاجرين 

١٤.% 

ترأسن اسر في القرية والتي تقترن  اآلتيإلى أن األمية هي السمة الغالبة للنساء  وأشارت الدراسة أيضا -
 .االجتماعيةدائما بالفقر وتعتبر إحدى مصاحباته 

وجود أي جانب من الجوانب التي تتوفر في مسكن يشبع الحد  بانعدامتبين أن سكن المبحوثات يتسم وقد  -
 لحاجات اإلنسان ويعاني من قلة المرافق األساسية. األدنى

أوضحت الدراسة أيضاً أن المرأة رئيسة األسرة في المستويات الطبقية الدنيا ال تجد تحت وطأة الفقر سوى  -
ن عمل حتى إن زاولت أنشطة هامشية تدر عائداً عغير الرسمي، حيث تلجأ للبحث االلتحاق بالقطاع 

 قلة اإلمكانيات المادية وانعدام المهارات. مضئيال ال يصل إلى حد الكفاف ألنه ليس أمامها سوى ذلك أما
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  تعقيب على الدراسات السابقة: -٢

، يمكن المعيلةتمكين المرأة  من خالل العرض السابق للدراسات السابقة التي أجريت في مجال
  الخروج بالمالحظات التالية:

لم تتفق الدراسات السابقة على تعريف موحد لمفهوم التمكين، كما لم تتفق كذلك على أسلوب قياس تمكين  -
ب القياس المختلفة اليالمرأة، مما يستدعي ضرورة التعرض لعدة تعريفات لهذا المفهوم وكذا التعرض ألس

 ني مفهوم ومن ثم أداة للقياس أكثر دقة.حتى يتسنى تب
أقل بكثير من تلك المهتمة بدراسة  المعيلةما زالت الدراسات االجتماعية المعنية بقضايا المرأة الريفية  -

والتزايد  المعيالتأدوار المرأة الريفية بصفة عامة، وذلك على الرغم من أهمية فئة السيدات الريفيات 
 عن صعوبة وقسوة الظروف االجتماعية واالقتصادية التي يعانين منها، األمر المستمر في أعدادهن، فضالً

 المعيلةالذي يتطلب ضرورة االهتمام بإجراء مزيد من البحوث والدراسات المهتمة بقضايا المرأة الريفية 
 لتعويض النقص الواضح في هذا النوع من الدراسات االجتماعية الريفية بالمكتبة العربية.

الدراسات السابقة قد تناولت مفهوم تمكين المرأة من خالل التركيز على أحد المحاور التي  ضبعن إ -
يتضمنها هذا المفهوم دون تبني المفهوم األكثر شموال والذي يتضمن كل المحاور التي تندرج تحت هذا 

يتطلب إجراء ، األمر الذي المحور السياسي) -االقتصاديالمحور  - االجتماعي( مثل: المحور  المفهوم
مزيد من الدراسات الرامية إلى تحديد مفهوم أكثر شموالً لتمكين المرأة، بحيث يستدخل هذا المفهوم الجديد 

 .أهم المحاور المتعددة التي ينطوي عليها مصطلح "التمكين"
ية، في حين الكثير من الدراسات والبحوث المعنية بالمرأة الريفية بقضية دور المرأة في التنمية الريفاهتمت  -

لم يتوافر اهتمام مماثل بدراسة قضية تمكين المرأة الريفية لتفعيل دورها التنموي، وهو ما سوف تحاول 
 .الدراسة الحالية تحقيقه

الحاصالت على  المعيالتركزت الكثير من الدراسات السابقة على دراسة أوضاع السيدات الريفيات  -
غير القادرات على الحصول  المعيالتحين أن فئة السيدات للتنمية، في  االجتماعيقروض من الصندوق 

 الفئة التي تواجه ظروفاً أصعب ومع ذلك لم تنل الحظ الكافي من البحث والدراسة. هيعلى قروض تعد 
وربما يرجع السبب في ذلك إلى وجود قاعدة بيانات على مستوى مناسب من الدقة تضم جميع السيدات 

الت على قروض من الصندوق االجتماعي للتنمية أو من غيره من الجهات الحاص المعيالتالريفيات 
بصفة عامة سواء الالتي  المعيالتالمقرضة، في حين ال تتوافر قاعدة بيانات مماثلة للسيدات الريفيات 

حصلن على قروض أم لم يحصلن عليها، وهو األمر الذي يشير بجالء إلى أهمية حصر وتصنيف السيدات 
على مستوى قرى الريف المصري وتوفير قاعدة بيانات خاصة بهن، وذلك لتسهيل  لمعيالتاالريفيات 

إجراء الدراسات والبحوث المعنية بأوضاع وأدوار ومشكالت هذا القطاع الهام من السيدات الريفيات 
 المصريات.
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  :ةلدراسل البحثية فروضال -٣

فقد أمكن ئج البحوث والدراسات السابقة، على اإلطار النظري ونتا تحقيقاً ألهداف الدراسة وبناء 
 التالي:لدراسة على النحو ل البحثية فروضالصياغة 

 المعيالتللسيدات  االجتماعيالفروض الخاصة بعالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين  -١-٣
  المبحوثات:

  الفرض األول: 
كل من و المبحوثات لمعيالتاللسيدات  االجتماعيتوجد عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين 

وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وعدد والحالة الزواجية،  ،عمر المبحوثةة: يلاالمتغيرات الت
ومتوسط عدد  ومدة االعالة، ومتوسط أعمار االبناء، ونوع األسرة، حجم األسرة،و ساعات عمل المبحوثة،

من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  االنتماءدرجة و، االحرازيوالدافع  ،واالنفتاح الثقافي سنوات تعليم األبناء،
 ، ومستوى المعيشة. االقتصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة والخدمات المجتمعية، 

الصفرية التالية: ال توجد عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى  صورتهوسوف يختبر هذا الفرض في 
  المبحوثات، و متغيرات الدراسة السابق عرضها. المعيالتللسيدات  اعياالجتمالتمكين 

  
  الفرض الثاني:

للسيدات  االجتماعيتسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في مستوى التمكين 
 .المبحوثات المعيالت

 معنوياً يرات الدراسة السابقة اسهاماًة: ال تسهم متغيلاالصفرية الت صورتهوسوف يختبر هذا الفرض في 
  المبحوثات. المعيالتللسيدات  االجتماعيفي تفسير التباين في مستوى التمكين 

  
  

  

للسيدات الريفيات  االقتصاديالفروض الخاصة بعالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين  -٢-٣
  :المعيالت

  الفرض الثالث:

المبحوثات وكل من  المعيالتللسيدات  االقتصاديوى التمكين توجد عالقة ارتباطية معنوية بين مست
وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وعدد والحالة الزواجية،  ،عمر المبحوثةالمتغيرات التالية: 

ومتوسط عدد  ومدة االعالة، ومتوسط أعمار االبناء، ونوع األسرة، حجم األسرة،و ساعات عمل المبحوثة،
من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  االنتماءدرجة و، االحرازيوالدافع  واالنفتاح الثقافي، ليم األبناء،سنوات تع

 ، ومستوى المعيشة". االقتصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة والخدمات المجتمعية، 
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معنوية بين مستوى الصفرية التالية: ال توجد عالقة ارتباطية  صورتهوسوف يختبر هذا الفرض في 
  ، و متغيرات الدراسة السابق عرضها.لمبحوثاتا المعيالتللسيدات  االقتصاديالتمكين 

  
  الفرض الرابع:

للسيدات  االقتصاديتسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاماً معنوياً في تفسير التباين في مستوى التمكين 
 .المبحوثات المعيالت

الصفرية التالية: "ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاما  تهصوروسوف يختبر هذا الفرض في 
  المبحوثات". المعيالتللسيدات  االقتصاديمعنوياً في تفسير التباين في مستوى التمكين 

  
  

 المعيالتالفروض الخاصة بعالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين السياسي للسيدات  -٣-٣
  المبحوثات:

  الفرض الخامس:
المبحوثات وكل من  المعيالتد عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين السياسي للسيدات "توج

وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وعدد والحالة الزواجية،  ،عمر المبحوثة المتغيرات التالية:
ومتوسط عدد  االبناء، ومدة االعالة، ومتوسط أعمار ونوع األسرة، حجم األسرة،و ساعات عمل المبحوثة،

من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  االنتماءدرجة و، االحرازيوالدافع  واالنفتاح الثقافي، سنوات تعليم األبناء،
 ، ومستوى المعيشة". االقتصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة والخدمات المجتمعية، 

الية: "ال توجد عالقة ارتباطيه معنوية بين مستوى وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية الت
  متغيرات الدراسة السابق عرضها".والمبحوثات،  المعيالتالتمكين السياسي للسيدات 

  
  الفرض السادس:

"تسهم متغيرات الدراسة السابقة إسهاما معنوياً في تفسير التباين في مستوى التمكين السياسي للسيدات 
 المبحوثات" المعيالت
سوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية التالية: "ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاما و

  المبحوثات". المعيالتمعنوياً في تفسير التباين في مستوى التمكين السياسي للسيدات 
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  المبحوثات: المعيالتلسيدات الكلي ل تمكينبالالفروض الخاصة بعالقة متغيرات الدراسة  -٤-٣

  لفرض السابع:ا

المبحوثات وكل من  المعيالتللسيدات  لكلي"توجد عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين ا
وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وعدد والحالة الزواجية،  ،عمر المبحوثةالمتغيرات التالية: 

ومتوسط عدد  ة، ومتوسط أعمار االبناء،ومدة االعال ونوع األسرة، حجم األسرة،و ساعات عمل المبحوثة،
من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  االنتماءدرجة و، االحرازيوالدافع  واالنفتاح الثقافي، سنوات تعليم األبناء،
 ، ومستوى المعيشة". االقتصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة والخدمات المجتمعية، 

 لتمكينارته الصفرية التالية: "ال توجد عالقة ارتباطيه معنوية بين وسوف يختبر هذا الفرض في صو
  تغيرات الدراسة السابق عرضها".مالمبحوثات، و المعيالتلسيدات الكلي ل

  
  الفرض الثامن:

لسيدات مستوى التمكين الكلي ل "تسهم متغيرات الدراسة السابقة إسهاما معنوياً في تفسير التباين في
 " اتالمبحوث المعيالت

وسوف يختبر هذا الفرض في صورته الصفرية التالية: "ال تسهم متغيرات الدراسة السابقة اسهاما 
 .المبحوثات" المعيالتلسيدات مستوى التمكين الكلي لمعنوياً في تفسير التباين في 
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  ب الثانياالب
  سلوب البحثياأل     

م األول منها منطقة الدراسة، ويتناول القسم يشتمل هذا الباب على ستة أقسام رئيسية حيث يتناول القس
الثاني الشاملة والعينة، ويتناول القسم الثالث أدوات جمع البيانات، ويتناول القسم الرابع أدوات التحليل 
اإلحصائي، ويتناول القسم الخامس المتغيرات البحثية وطرق قياسها، أما القسم السادس واألخير فيتناول 

  خصائص المبحوثات.
  منطقة الدراسة: -١

ة عليها حيث تعتبر محافظة الفيوم واحة طبيعية خضراء الياختيرت محافظة الفيوم إلجراء الدراسة الح
كم منها، وهى احدى ٩٠تقع في الصحراء الغربية في الجنوب الغربي من محافظة القاهرة وعلى مسافة 

انب فيما عدا الجنوب الشرقي حيث محافظات اقليم شمال الصعيد، والتي تعد محاطة بالصحراء من كل ج
تتصل بمحافظة بني سويف. وقد حباها اهللا بجمال الطبيعة والمناخ المعتدل طوال العام فهي وادي ودلتا وبحيرة 

مدن  ٦مراكز يتبعها  ٦مليون نسمة موزعين على  ٢,٥ويقطنها  ٢كم٦٠٦٨وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الفيوم، بيانات غير (قرية  ١٦٣وحدة محلية قروية و ٦٢و

  .)٢٠١٢، منشورة

فقر المحافظات المصرية، حيث تحتل المرتبة من أت اختيار محافظة الفيوم في  كونها وتتمثل أهم مبررا
ظراً ألن . عالوة على ذلك فإنه نالرابعة على مستوى محافظات مصر من حيث درجة انتشار الفقر بين سكانها

أحد األدوار الرئيسية للجامعة  هو خدمة البيئة وتنمية المجتمع، لذا فقد حاولت الدراسة الحالية أن تسهم في هذا 
المجال وذلك من خالل اجراء الدراسة بأحد المجتمعات التي تعمل جامعة الفيوم في نطاقه، بإعتبارها الجامعة 

  التي تدرس فيها الباحثة.

فيوم على ستة مراكز ادارية هي: الفيوم، وسنورس، وابشواي، واطسا، وطامية، وتشتمل محافظة ال  
ويوسف الصديق وتتباين هذه المراكز من حيث أعداد الوحدات المحلية والمساحة وأعداد السكان بكل منها 

 ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الفيوم، بيانات غير منشورة( التاليوذلك. وعلى النحو 
٢٠١٢:(  

عدد  إجماليألف فدان، ويبلغ  ٨٣,٥مساحة المركز  إجماليوحدة محلية، وتبلغ  ١٣ويضم  مركز الفيوم:  -  أ
 نسمة. ٨٠٥٩٠٢السكان به 

ألف فدان، ويقنطه  ٦٢وحدة محلية، وتبلغ مساحة المركز حوالي  ١٢: ويضم مركز سنورس  - ب
 نسمة. ٨٠٨٩٥٣حوالي

ألف فدان، ويبلغ عدد السكان  ٣٨وتبلغ مساحة المركز حوالي وحدات محلية،  ٧: ويضم مركز ابشواي -جـ 
  نسمة. ٣٤٥٦٩٥حوالي
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ألف فدان، ويبلغ عدد السكان  ١١٤,٦وحده محلية، وتبلغ مساحة المركز حوالي  ١٢: ويضم مركز اطسا - د 
  نسمة. ٥٨٨٧٨٠

عدد سكان هذا  الف فدان، ويبلغ ٨٣,٤وحدات محلية، وتبلغ مساحة المركز  ١٠ويضم  مركز طامية: -هـ 
  نسمة. ٣٧٣٣٢٤المركز حوالي

ألف فدان، ويبلغ عدد  ٧٣,٤وحدات محلية، وتبلغ مساحة المركز حوالي  ٨ويضم  مركز يوسف الصديق: -و 
مراكز بلمحلية والمساحات وأعداد السكان سماء الوحدات اأ) ١( جدول نسمة. ويوضح ٣٢٣٩١٨السكان 

  محافظة الفيوم.

  مراكز محافظة الفيومبلمحلية والمساحات وأعداد السكان ا ) أسماء الوحدات١جدول (

  أسماء الوحدات المحلية  المركز
  المساحة

  (ألف فدان)

عدد السكان 
  (نسمة)

  الفيوم -١

 -العزب -دمو -زاوية الكرادسة -المقطاع - دسيا
 -سيال -العدوة -الالهون -تالت - هوارة المقطع

خ الشي - الناصرية -هوارة عدالن -كفور النيل
  فضل.

٨٠٥٩٠٢  ٨٣,٥  

  سنورس -٢
 -فةالينق -ترسا -سنهور الفبلية -جرفس -بيهمو

 -فيديمين -جبلة -مطرطارس -عثمان منشأة بني
  منشأة طنطاوي. -السعيدية -سنهورالبحرية

٥٠٨٩٥٣  ٦٢  

 -العجميين -سنرو القبلية - الخالدية -ابوكساه  أبشواي -٣
  ٣٤٥٦٩٥  ٣٨  شكشوك -طبهار -النصارية

  اطسا -٤
 -الغرق -قلمشاه -منية الحيط -جردو -مطول
 -مطول -أبو جندير -قلهانة - تطون -الحجر
  قصر الباسل. -شدموة

٥٨٨٧٨٠  ١١٤,٦  

  طامية -٥
 -فانوس -دار السالم -قصر رشوان -كفر محفوظ

 -منشأة الجمال -سرسنا -الروضة -العزيزية
  المظاطلي. -الجمهورية

٣٧٣٣٢٤  ٨٣,٤  

وادي  -المشرك قبلي -الشواشنة - نزلةال -كحك  يوسف الصديق -٦
  ٣٢٣٩١٨  ٧٣,٤  الحامولي. -قارون -الريان

  .٢٠١٢، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الفيوم، بيانات غير منشورةالمصدر: 
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مراكز) وكثرة عدد القرى التابعة لهذه المراكز  ٦ونظرا لكثرة عدد المراكز التابعة لمحافظة الفيوم ( 
اختيار رية) واتساع مساحة هذه القرى مما يصعب معه دراسة جميع مراكز وقرى المحافظة، فقد تم ق ١٦٣(

طسا على اعتبار أنه يعد أكبر مراكز اعلى مركز  االختيار، وقد وقع أحد هذه المراكز إلجراء الدراسة
يدات بالمركز طبقا حيث يبلغ عدد هذه الفئه من الس المعيالتالمحافظة من حيث عدد السيدات الريفيات 

سيدة ريفية  ٨٢٨٥نحو( ٢٠١١حافظة الفيوم لعام ركز اطسا ببم االجتماعيةللبيانات الواردة من مديرية الشئون 
  معيلة). 

وحدة محلية)، مما يصعب معه دراسة جميع هذه ١٢ونظراً لتعدد الوحدات المحلية داخل مركز اطسا (
دفنو والتي يتبعها كل من  بطريقة عشوائية وهي: قرية أبو صير الوحدات المحلية، فقد تم اختيار وحدة محلية

 قرى أبو صير دفنو، وكفر الزعفران، ومعصرة عرفة.

الشاملة والعينة: -٢  

 اطسابقرية أبو صير دفنو بمركز  المعيالتعدد النساء الريفيات  إجماليتتمثل شاملة هذه الدراسة في 
ة عرفة، قرية كفر الزعفران) بمحافظة الفيوم والبالغ عددهن وفق وتوابعها (قرية أبو صير دفنو، قرية معصر

سيدة ريفية  ٤٢٩نحو ٢٠١١حافظة الفيوم لعاممركز اطسا ببم االجتماعيةمن مديرية الشئون  الواردةللبيانات 
  .معيلة

راً نظ المعيالت الريفيات هذا العدد من السيدات جمالياولما كان من الصعب جمع البيانات البحثية من 
منهن بنسبة  منتظمة النتشار محال إقامتهن على نطاق جغرافي واسع، لذلك فقد رؤي اختيار عينة عشوائية

) حجم الشاملة والعينة ٢، ويوضح جدول (بقرى الدراسة المعيالتعدد السيدات الريفيات  إجمالي% من ٣٥
موزعة على قرى الدراسة الثالثة بنفس سيدة ريفية معيلة  ١٥٠وبذلك يبلغ قوام هذه العينةبالقرى المدروسة، 

سيدة ريفية معيلة بقرية  ٤٣سيدة ريفية معيلة بقرية أبو صير دفنو، و ٦٠نسبة تواجدهم بالشاملة، أي بواقع
  سيدة ريفية معيلة بقرية كفر الزعفران.  ٤٧معصرة عرفة، و

  ) حجم الشاملة والعينة بالقرى المدروسة٢جدول (

  %)٣٥لعينة (حجم ا  حجم الشاملة  القرية

  دفنو صیر أبو قریة
  عرفة معصرة قریة
  الزعفران كفر قریة

١٧٢  
١٢٣  
١٣٤  

٦٠  
٤٣  
٤٧  

  ١٥٠  ٤٢٩  جمالياإل
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بقرى الدراسة للمساعدة في حصر أعداد وأماكن  Informantsخباريين بعدد من اإل االستعانةولقد تم 
  منهن. منتظمة عينة عشوائية راختيا، ومن ثم قرى الثالثبال المعيالتيدات الريفيات قامة السإ

  :أدوات جمع البيانات -٣

  اعتمدت الدراسة على أسلوبين للحصول على البيانات الالزمة وهما:

الحصول على البيانات الثانوية من المصادر الرسمية التالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة   -  أ
محافظة الفيوم، والجهاز المركزي للتعبئة  العامة الفيوم، ومديرية الشئون االجتماعية بمركز اطسا ب

  واالحصاء، مركز بناء وتنمية القرية بوزارة التنمية المحلية، والوحدة المحلية، والمجلس القومي للسكان.
حصول على البيانات الميدانية الالزمة للدراسة عن طريق المقابالت الشخصية المقننة مع السيدات ال - ب

استبيان تم اعدادها للحصول على البيانات  استمارة باستخدامبالعينة البحثية، وذلك المبحوثات  المعيالت
لبنود االستبيان، للتأكد من صدق  Pretestالالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، وفد تم اجراء اختبار قبلي 

زمة ثم صياغة األسئلة ومدى فهم المبحوثات للغتها، وفي ضوء نتائج هذا االختبار تم اجراء التعديالت الال
  االستبيان في صورته النهائية.

وبعد االنتهاء من جمع البيانات ومراجعتها  .م٢٠١٢ يوليو واغسطستم جمع البيانات خالل شهري وقد 
 باالستعانةلتحليلها  األلىثم إدخالها إلى الحاسب  اًتم تصميم دليل لترميزها، وعلى أساسه تم تفريغ البيانات يدوي

  . )V19 )  Spss -ائيبالبرنامج اإلحص

  أدوات التحليل اإلحصائي: -٤

ستخدم في تحليل بيانات هذه الدراسة أكثر من أسلوب إحصائي لتحقيق أهدافها واختبار فروضها، حيث ا
اإلحصائية  األساليبالدرجات التائية في معايرة بعض المتغيرات المركبة، وقد تم استخدام بعض  استخدمت

المعياري، وجداول التوزيع التكراري وذلك  واالنحرافية، والمتوسط الحسابي، الوصفية مثل النسب المئو
  لعرض ووصف البيانات.

المحتملة بين مستوى  االرتباطيةكما استخدم معامل ارتباط بيرسون البسيط للتعرف على طبيعة العالقة 
ا تم استخدام اختبار مربع كاي و المتغيرات البحثية المقاسة على المستوى الفتري، كم المعيلةتمكين المرأة 

وبعض المتغيرات المقاسة  المعيلةتمكين المرأة  مستوياتومعامل كرامر للتعرف على العالقة اإلقترانية بين 
على المستوى اإلسمي، كما استخدم معامل الثبات (ألفا) لقياس درجة ثبات بعض المقاييس المركبة بطريقة 

 Step– Wise Multipleليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد كرومباخ، كما تم استخدام نموذج تح
Regression  تمكين في تفسير التباين الحادث في مستويات  المساهمةوذلك لتحديد أهم المتغيرات المدروسة

  . المبحوثات المعيالتالسيدات 
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  المتغيرات البحثية وطرق قياسها: -٥
  

  :المتغيرات المستقلةأوالً: 

  :التاليتم قياسها على النحو  مستقالً تتضمن الدراسة الحالية ستة عشر متغيراً

 عمر المبحوثة: -
قيس بعدد السنوات الميالدية التي مرت على المبحوثة منذ ميالدها، وحتى تاريخ جمع البيانات، وذلك 

  ألقرب سنة ميالدية، وتم تقديره من خالل سؤال المبحوثة عن عمرها.

 ة:الحالة الزواجي -

 )٣، ٢، ١( بالقيمحيث تم التعبير عنها  ةمتزوجة، أو مطلقة، أو أرمل يقصد بها ما إذا كانت المبحوثة
  لقياس الحالة الزواجية للمبحوثة.  لكل منها على الترتيب كمؤشر

 عدد سنوات تعليم المبحوثة: -

  م األكاديمي المختلفة.خالل مراحل التعلي يقصد بها عدد السنوات الرسمية التي أتمتها المبحوثة بنجاح

 مهنة المبحوثة: -

على  )١، ٢، ٣(استخدم تصنيف (أعمال تجارية/ أعمال إنتاجية/ أعمال خدمية) حيث أعطيت القيم 
  الترتيب، كمؤشر لقياس مهنة المبحوثة.

 عدد ساعات عمل المبحوثة: -

  استخدم عدد ساعات عمل المبحوثة في األسبوع كمؤشر كمي لقياس هذا المتغير.

 االسرة: حجم -

  يقصد بها عدد أفراد أسرة المبحوثة، والذين يشتركون في وحدة معيشية مشتركة.

 نوع االسرة: -

) لكل ٢، ١حيث أعطيت الدرجات ( أسرتها بسيطة أم ممتدة،بسؤال المبحوثة عن ما اذا كانت  قيس
  منها على الترتيب.
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 مدة اإلعالة: -

  كمي لقياس هذا المتغير.استخدم عدد سنوات إعالة المرأة ألسرتها كمؤشر 

 متوسط أعمار األبناء: -

  .األبناءهؤالء تم قياس متوسط أعمار األبناء بجمع قيم أعمار األبناء وقسمته على عدد 

 سنوات تعليم االبناء:عدد متوسط   -

كمؤشر كمي لقياس هذا  تعليم األبناء (بعد استبعاد من هم دون السادسة)عدد سنوات قيس متوسط 
بحسب عدد سنوات التعليم لكل ابن من األبناء، وبجمع هذه القيم وقسمتها على عدد  اأعطيت قيم، حيث المتغير

  .تم الحصول على المؤشر الكمي لهذا المتغير األبناء فوق سن السادسة

 االنفتاح الثقافي: -

 لمصادر المعلومات المختلفة، باإلضافة إلى مدى ترددها على مناطق المبحوثةيقصد به درجة تعرض   
ريتها، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل توجيه عشرة أسئلة للمبحوثة تتعلق باآلتي: قأخرى خارج نطاق 

من يقرأها  االستماع إلىسماع البرامج اإلذاعية، ومشاهدة البرامج التلفزيونية، وقراءة الصحف والمجالت أو 
مدى قيامها بالسفر خارج المحافظة، ومدى إلى إمام المسجد، و واالستماع، وحضور الندوات واالجتماعات، هال

رى مجاورة لها أو مراكز أخرى، ومدى ترددها على ققاربها أو أصدقائها المقيمين في أذهابها لزيارة 
المحافظات الكبرى مثل القاهرة أو اإلسكندرية لقضاء بعض المصالح، ومدى معاناتها من مشكالت تعوق 

  بالسفر خارج مصر قبل ذلك. انتقالها خارج المحافظة، ومدى قيامها

من خالل االختيار بين أربع استجابات هي:  عشرةوقد طلب من المبحوثة اإلجابة على األسئلة ال  
، وذلك ) على الترتيب١، ٢، ٣، ٤(كثيراً، أحياناً، نادراً، ال)، حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية (

المعاناة من مشكالت تعوق انتقال المبحوثة خارج المحافظة، لجميع األسئلة، باستثناء السؤال الخاص بمدى 
وقد تم جمع  ) لالستجابات (كثيراً، أحياناً، نادراً، ال) على الترتيب.٣،٤، ٢، ١والذي أعطى القيم الرقمية (

 ١٠للمقياس ( األدنى، وقد بلغ الحد هاالدرجات الخاصة بكل مبحوثة لتعبر عن درجة االنفتاح الثقافي ل
  درجة). ٤٠)، وبلغ الحد األقصى له (اتدرج

 :االحرازيالدافع  -

يقصد به درجة استعداد المبحوثة إلنجاز مزيد من التقدم والرقي بالنسبة لمستوى معيشتها وكذلك   
صيغ بعضها بصورة إيجابية للمبحوثة عشرة عبارات  توجيهلعملها، وقد تم قياس هذا المتغير من خالل 

وذلك لتجنب االستجابات النمطية للمبحوثات، وقد اختصت هذه العبارات بما والبعض األخر بصورة سلبية 
ي، ومستعدة أن لتي تقابلني في عملي، ويجب أن أقوم بعمل لتحسين دخليلي: ال استطيع أواجه المشكالت ا
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ظروف معيشتنا تظل على و أعمل ليل نهار علشان أثبت نفسي، وأفضل العمل الذي يوجد به مسئولية كبيرة،
والظروف اآلن ال تسمح بعمل أي مشروعات جديدة،  ،وأعمل كثيرا بداخل وخارج المنزل، الها وال تتغيرح

ي شيء والمتواجد يكفي، وال يوجد أن تقف أمامي، وأنني ال أطلب من الدنيا أوال يوجد أي صعوبات تستطيع 
ما بين ثالث  االختياروثات وقد طلب من المبح ا.ال يوجد فرص لتحسين وضعن ألنهداعي ألجهد نفسي نظرا 

) ١، ٢، ٣القيم الرقمية ( االستجاباتاستجابات لكل عبارة هي: (موافقة، محايدة، معارضة)، وقد أعطيت هذه 
) على الترتيب في حالة العبارات السلبية، ٣، ٢، ١يجابية، والقيم الرقمية (على الترتيب في حالة العبارات اإل

 ١٠للمقياس ( األدنىلكل مبحوثة، وقد بلغ الحد  االحرازيعن مستوى الدافع وقد تم جمع هذه الدرجات لتعبر 
  .درجة) ٣٠( له درجات) وبلغ الحد األقصى

 المجتمعي: االنتماء -
ماكن األخرى، ومدى ميلها للعيش بها، وشعورها بالراحة يقصد به تفضيل المبحوثة لقريتها مقارنة باأل  

صيغ بعضها بصورة إيجابية للمبحوثة ثماني عبارات  من خالل توجيه واألمان بها، وقد تم قياس هذا المتغير
هذه العبارات بما  اختصتوالبعض األخر بصورة سلبية وذلك لتجنب االستجابات النمطية للمبحوثات، وقد 

يلي: إذا كانت قريتها هي أحسن مكان بالنسبة لها، وإذا كان من الصعب أن تجد مكان تعيش فيه أفضل من 
وإذا كانت الحياة في قريتها أصبحت ال تطاق، وإذا كان يهمها ما يحدث في قريتها، ومدى رفضها قريتها، 

لترك القرية، ومدى قبولها للعيش في مكان أخر، و ومدى حزنها عند رؤية أي شيء يسئ  إلى القرية، ومدى 
ختيار ما بين ثالث سعادتها بقضاء الوقت والمال في سبيل خدمة أهل قريتها، وقد طلب من المبحوثة اال

) ١، ٢، ٣)، وقد أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية (معارضة، محايدةاستجابات لكل عبارة هي: (موافقة، 
) على الترتيب في حالة العبارات السلبية. ٣، ٢، ١على الترتيب في حالة العبارات اإليجابية، والقيم الرقمية (

 ٨المجتمعي لكل مبحوثة، وقد بلغ الحد األدنى للمقياس ( االنتماء وقد تم جمع هذه الدرجات لتعبر عن درجة
  درجة). ٢٤(له درجات) وبلغ الحد األقصى 

 من الخدمات المجتمعية: االستفادةدرجة  -
. وقد تم قياس هذا المتوافرة بمجتمعهاالخدمات المجتمعية  بعض ويقصد بها مدى انتفاع المبحوثات من  

بدرجة استفادتها من عشرة من الخدمات الموجودة ي المبحوثات فيما يتعلق المتغير من خالل استطالع رأ
الوحدة ، وجمعية تنمية المجتمع، والمدارس، وفصول محو االمية، ومركز تنظيم االسرةبمجتمعها وهي: 

 )،المواصالت بالقرية، وشبكة الكهرباء، ومخبز بالقرية، وخدمات بنك القرية، والوحدة البيطرية، والصحية
، وقد أعطيت هذه )كبيرة، متوسطة، منخفضة، منعدمة(ربع استجابات هي: أذلك عن طريق االختيار ما بين و

 ات) على الترتيب. وقد تم جمع الدرجات المعبرة عن استجابات المبحوث١، ٢، ٣، ٤القيم الرقمية ( االستجابات
معية لكل مبحوثة، وقد بلغ الحد األدنى من الخدمات المجت االستفادةالخاصة بالخدمات العشرة لتعبر عن درجة 

  درجة). ٤٠( له قصىدرجات) وبلغ الحد األ ١٠للمقياس (
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 :االقتصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة  -
اثنى استخدمت الدراسة  االقتصادية،لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة  المستوى المهاريلقياس متغير   

، طهي، ومكرمياتوالكروشيه، والتطريز ، والتريكو، والحياكة والتفصيلي: (عشر خدمة أو نشاط اقتصادي ه
رة، إدارة مشروعات صغي، وتصنيع ألبان، وتربية ماعز وأغنام، وتربية دواجن، ومخبوزات، وحفظ أغذيةو
). ١)، وال تجيدها (٢وتجيدها إلى حد ما ( )،٣، وقد تدرجت اإلجابات بين تجيد هذه المهارة ()تسويقو

وقد بلغ . تبرت الدراسة مجموع استجابات عينة الدراسة على هذه الوحدات مؤشرا كميا لقياس هذا المتغيرواع
  درجة). ٣٦(له درجة) وبلغ الحد األقصى  ١٢للمقياس ( األدنىالحد 

 مستوى المعيشة: -
  مركب يتكون من ثالثة متغيرات فرعية هي: وهو متغير

حة من األرض الزراعية التي تحوزها المبحوثة سواء كانت : ويقصد بها المساحيازة األرض الزراعية  - أ
 ملك أو إيجار وذلك ألقرب قيراط.

وتم قياس هذا المتغير  ،الت الزراعية: ويقصد بها مدى ملكية المبحوثة لبعض اآلالت الزراعيةحيازة اآل - ب
نصف نقل،  الت الزراعية التالية: جرار زراعي، وسيارةبإعطاء ثالث درجات في حالة امتالكها لآل

الت الزراعية التالية: ماكينة دراس وتذرية، ومقطورة، ومحراث وإعطاء درجتين في حالة امتالكها لآل
الت الزراعية التالية: موتور ري، وموتور رش، وقد تم حفار، وإعطاء درجة واحدة في حالة امتالكها لآل

هذا ل األدنىحوثة وقد بلغ الحد تجميع هذه الدرجات لتعبر عن درجة حيازة اآلالت الزراعية لكل مب
 درجة). ١٤( ه(صفر درجة) والحد األقصى ل المحور الفرعي

ويقصد بها مدى ملكية المبحوثة لألجهزة المنزلية وتم قياس هذا المتغير : ملكية األجهزة المنزلية -جـ
ودش،  وماتيك،أوتغسالة و ثالجة،وبإعطاء ثالث درجات في حالة امتالكها لألجهزة التالية: بوتاجاز، 

وكمبيوتر، وسخان، وإعطاء درجتين في حالة امتالكها لألجهزة التالية: تليفزيون ملون، وفيديو، ووصلة 
دش، وموبيل، وخالط، ومروحة، وإعطاء درجة واحدة في حالة امتالكها لألجهزة التالية: غسالة عادية، 

 ملكيةيع هذه الدرجات لتعبر عن درجة وتليفزيون عادي، وماكينة خياطة، وراديو، وكاسيت، وقد تم تجم
 ه(صفر درجة) والحد األقصى ل هذا المحور الفرعياألجهزة المنزلية لكل مبحوثة وقد بلغ  الحد األدنى ل

  درجة). ٣٥(

المعبرة عن مستوى المعيشة الخاص بكل مبحوثة، فقد تم معايرة كل من  اإلجماليةولحساب الدرجة   
لسابقة على حده، حيث حسبت الدرجات المعيارية التائية لكل منها، ثم جمعت هذه المتغيرات الفرعية الثالثة ا

درجة  ٣٩,١األرقام التائية لتعبر عن متغير مستوى المعيشة، وقد تراوحت درجات هذا المقياس بين حد أدنى (
قيمته  تغلهذا المقياس حيث بل) αدرجة معيارية). وتم حساب معامل الثبات ( ١٠٣,٧معيارية) وحد اقصى (

  .االجتماعية)، وهي قيمة مقبولة في العلوم ٠,٧٥(
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 المتغيرات التابعة:: ثانياً

  :التاليتتضمن الدراسة الحالية أربعة متغيرات تابعة، تم قياسها على النحو 

 :االجتماعيالتمكين  - أ
ل جمع إجرائياً وفقاً للمراحل االجرائية لتقديره بأنه حاص االجتماعييمكن تعريف مستوى التمكين 

األسرية، والمشاركة في المشروعات التنموية بالمجتمع  القراراتالتالية: المشاركة في اتخاذ  فرعيةالمحاور ال
المحلي، وعضوية المنظمات، والمكانة القيادية. وبذلك يعتبر هذا المتغير مركب من هذه المحاور األربعة، وقد 

  هذه المحاور األربعة على النحو التالي:تم قياس 

  لمحور األول: المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية: ا

وقيس من خالل استطالع رأي المبحوثة حول مدى مشاركتها في عشرة من القرارات األسرية الرئيسية 
 األثاثشراء ، وشراء األجهزة المنزلية، والخروج من المنزل للتسوق، وتعليم البنات، وتعليم األبناء( وهي:

تقسيم ، واالدخار، واقتراض األسرة من اآلخرين، وتحديد مجامالت األسرة، وس األسرةشراء مالب، والمنزلي
كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، (، وذلك من خالل االختيار ما بين أربع استجابات هي: )العمل داخل األسرة

 إجماليعلى الترتيب، وقد تم جمع  )١، ٢، ٣، ٤(القيم الرقمية: هذه االستجابات ، وقد أعطيت )ومنعدمة
هذا المحور مدى مشاركتها في اتخاذ القرارات األسرية، وقد بلغ الحد األدنى ل عن درجات هذه العبارات لتعبر

  درجة).٤٠( له درجات) والحد األقصى١٠(الفرعي

  المحور الثاني: المشاركة في المشروعات التنموية بالمجتمع المحلي: 

دم مشاركتها في عشرة من المشروعات التنموية وقيس من خالل سؤال المبحوثة عن مشاركتها أو ع
توفير آالت ، وتنظيف القرية، وشرب نقية مياهتوفير ، وبناء مدرسة، وبناء مسجدبالمجتمع المحلي وهي: (

ردم برك أو ، وتمهيد طرق، وتطهير الترع والمصارف، ومحو أمية، وإنشاء نادي شباب، وزراعية
، ودرجة واحدة في حالة عدم في كل مشروعمشاركة الن في حالة درجتاالمبحوثة  حيث أعطيت)، مستنقعات

 ستةتم سؤال المبحوثة عن نوع هذه المشاركة وذلك من خالل االختيار ما بين  المشاركةمشاركتها، وفي حالة 
درجة واحدة عن كل ، حيث أعطيت )تخطيط، وتنفيذ، وعمل، وتبرع بالمال، ودعاية، وتقييم(استجابات هي: 

في ة المبحوثة مدى مشارك عن درجات هذه العبارات لتعبر إجمالي، وقد تم جمع واع المشاركةنوع من أن
درجات) والحد األقصى  ١٠( هذا المحور الفرعيل األدنىالمشروعات التنموية بالمجتمع المحلي وقد بلغ الحد 

  درجة). ٨٠(له
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  الثالث: عضوية المنظمات: المحور

ن نوع عضويتها في خمسة من المنظمات االجتماعية الموجودة وقيس من خالل سؤال المبحوثة ع  
المجلس ، ومجلس آباء المدارس، ومركز الشباب الريفي، والجمعية التعاونية الزراعيةبمجتمعها المحلي وهي: (

عضو قيادي، ( استجابات هي: من خالل االختيار ما بين ثالث)، وذلك جمعية تنمية المجتمع، والمحلي القروي
على الترتيب، وقد تم  )١، ٢، ٣(حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية:  )،عضو ادي، وغيروعضو ع

، وقد بلغ للمنظمات الخمسة لتعبر عن درجة عضوية المنظمات للمبحوثةدرجات هذه العبارات إجمالي الجمع 
  درجة). ١٥( له درجات) والحد األقصى ٥( لهذا المحور الفرعي األدنىالحد 

  

  الرابع: المكانة القيادية للمبحوثة: المحور

وقيس من خالل توجيه سبع أسئلة للمبحوثة تتعلق باآلتي: مدى اعتبار المبحوثة نفسها من قيادات 
القرية، ومدى استعداد المبحوثة لمساعدة اآلخرين في حل مشاكلهم، ومدى تحدث المبحوثة مع أهل البلد عن 

ثة في حالة وجود مشكلة بين فردين من أهل البلد، ومدى لجوء كل ما هو جديد في البلد، وموقف المبحو
األهالي للمبحوثة ألخذ المشورة في بعض األمور العامة، ومدى توقع المبحوثة ألن يؤخذ برأيها أكثر من أي 
سيدة أخرى بالقرية، ومدى تطبيق سيدات القرية لمشورة المبحوثة. وقد تمثلت االستجابات في جميع األسئلة 

) على الترتيب، وذلك ١، ٢، ٣قة في: (نعم، إلى حد ما، ال)، حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية (الساب
لت فيما عدا السؤال الخاص بموقف المبحوثة في حالة وجود مشكلة بين فردين من أهل البلد، والذي تمث

دخل، واالنتظار لحين طلب (التطوع لحل المشكلة دون أن يطلب أحد التاالستجابات على هذا السؤال في:
، ٢، ٣( التدخل في حل المشكلة، وعدم التدخل لحل المشكلة)، حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية

  )على الترتيب.١

وقد تم جمع إجمالي الدرجات المعبرة عن استجابات المبحوثات لألسئلة السبعة لتعبر عن المكانة القيادية 
  درجة). ٢١درجات)، والحد األقصى له ( ٥دنى لهذا المحور الفرعي (للمبحوثة، وقد بلغ الحد األ

  المبحوثات: المعيالتحساب الدرجة الكلية لمحور التمكين االجتماعي للسيدات 

المبحوثات، تم حساب متوسط  المعيالتللتعبير عن الدرجة الكلية لمحور التمكين االجتماعي للسيدات  
ربعة السابقة (المشاركة في اتخاذ القرارات األسرية، والمشاركة في مجموع درجات المحاور الفرعية األ

المشروعات التنموية بالمجتمع المحلي، وعضوية المنظمات، والمكانة القيادية للمبحوثة) وذلك بعد معايرتها 
)، وقد تراوحت ١٠، وانحراف معياري= ٥٠(بمتوسط حسابي=  T scoresوتحويلها إلى درجات تائية 

درجة معيارية)، وحد  ١٣٥المبحوثات ما بين حد أدنى ( المعيالتياس التمكين االجتماعي للسيدات درجات مق
)، حيث αدرجة معيارية). وقد تم تقدير معامل ثبات هذا المقياس، وذلك بطريقة كرو نباخ ( ٤٤٠أقصى (
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ياس مستوى التمكين وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس المستخدم لق ٠,٧١بلغت قيمة هذا المعامل 
  المبحوثات. المعيالتاالجتماعي للسيدات 

وقد تم تصنيف مستويات التمكين االجتماعي للسيدات الريفيات المبحوثات إلى ثالث فئات هي: مستوى 
- ٢٣٧درجة معيارية)، ومستوى التمكين االجتماعي المتوسط ( ٢٣٧التمكين االجتماعي المنخفض (أقل من 

  درجة معيارية). ٣٣٨ومستوى التمكين االجتماعي المرتفع (أكبر من  درجة معيارية)، ٣٣٨
  

 :االقتصاديالتمكين   -  ب
جرائية لتقديره بأنه حاصل جمع إجرائياً وفقاً للمراحل اإل االقتصادييمكن تعريف مستوى التمكين 

بعمل مشروع  التالية: فرص المبحوثة في الحصول على تسهيالت ائتمانية، وقيام المبحوثة الفرعيةالمحاور 
خاص بها، وحرية تصرف المبحوثة في دخلها من عملها، ومدى كفاية دخل المبحوثة لإلنفاق على أسرتها. 

  .وبذلك يعتبر هذا المتغير مركب من هذه المحاور األربعة

  :وقد تم قياس هذه المحاور االربعة على النحو التالي

  ائتمانية:المحور األول: فرص المبحوثة في الحصول على تسهيالت 

وقيس من خالل توجيه ثالث أسئلة للمبحوثة تتعلق باآلتي: حصول المبحوثة على أي قروض من أي 
جهة ممولة، ومقابلة أي معوقات عند الحصول على القرض، والقيام بسداد األقساط بانتظام، حيث طلب من كل 

) ١، ٢االستجابتين القيمتان الرقميتان: ( مبحوثة االختيار ما بين استجابتين هما: (نعم، وال)، وقد اعطيت هاتين
على الترتيب، وذلك بالنسبة للسؤالين األول والثالث، والعكس في حالة السؤال الثاني حيث أعطيت درجتان في 

  حالة عدم مقابلة معوقات عند الحصول على القرض، ودرجة واحدة في حالة وجود معوقات.

الثة لتعبر عن فرص حصول المبحوثة على تسهيالت درجات هذه البنود الث إجماليوقد تم جمع  
  درجات).  ٦) والحد األقصى (درجة واحدة(هذا المحور الفرعي ائتمانية، وقد بلغ الحد األدنى ل

  

  المحور الثاني: قيام المبحوثة بمشروع خاص بها:

ها لمشروع وقيس من خالل توجيه سؤالين للمبحوثة، يتعلق السؤال األول بامتالكها أو عدم امتالك  
خاص بها أو بالمشاركة مع اآلخرين، حيث أعطيت المبحوثة درجتان في حالة امتالكها للمشروع ودرجة 
واحدة في حالة عدم امتالكها، أما السؤال الثاني فهو يتعلق بما إذا كانت المبحوثة تقوم بالعمل بالمشروع 

ة في حالة اإلجابة بال، وقد تم جمع الدرجات بنفسها، حيث أعطيت درجتان في حالة اإلجابة بنعم، ودرجة واحد
المعبرة عن استجابة المبحوثات لهذين السؤالين لتعبر عن هذا المحور الفرعي، والذي بلغ الحد األدنى له 

  درجات). ٤(درجة واحدة)، في حين بلغ الحد األقصى (
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  المحور الثالث: حرية تصرف المبحوثة في دخلها من عملها:

دخلها من عملها، حيث أعطيت درجتان في حرية التصرف في  عن ال المبحوثةمن خالل سؤ قيسو  
  حالة اإلجابة بنعم، ودرجة واحدة في حالة اإلجابة بال.

  

  المحور الرابع: مدى كفاية دخل المبحوثة لإلنفاق على أسرتها:

أعطيت ث حي ها،عليه لإلنفاق على أسرت الدخل الذي تحصل عن كفايةمن خالل سؤال المبحوثة وقيس 
  درجتان في حالة اإلجابة بنعم، ودرجة واحدة في اإلجابة بال.

  المبحوثات: المعيالتحساب الدرجة الكلية لمحور التمكين االقتصادي للسيدات 
المبحوثات، تم حساب مجموع  المعيالتللتعبير عن الدرجة الكلية لمحور التمكين االقتصادي للسيدات 

ية األربعة السابقة (فرص المبحوثة في الحصول على تسهيالت ائتمانية، وقيام الدرجات الخام للمحاور الفرع
المبحوثة بمشروع خاص بها، وحرية تصرف المبحوثة في دخلها من عملها، ومدى كفاية دخل المبحوثة 

المبحوثات ما بين  المعيالتلإلنفاق على أسرتها)، وقد تراوحت درجات مقياس التمكين االقتصادي للسيدات 
  درجة). ١٤درجات)، وحد أقصى ( ٤حد أدني (

هي: مستوى التمكين  للسيدات المبحوثات إلى ثالث فئات االقتصاديوقد تم تصنيف مستويات التمكين 
ومستوى درجة)،  ١١ -٨(  توسطممستوى التمكين االقتصادي ال)، ودرجات ٨أقل من منخفض (االقتصادي ال

  ).درجة ١١أكبر من ( رتفعمالتمكين االقتصادي ال
  

  التمكين السياسي:-جـ

جرائية لتقديره بأنه حاصل جمع المحاور يمكن تعريف مستوى التمكين السياسي إجرائياً وفقاً للمراحل اإل
الرئيسية التالية: المشاركة في االنتخاب، ودرجة االهتمام بالقضايا السياسية للمجتمع، ومتابعة األخبار السياسية 

  .يعتبر هذا المتغير مركب من هذه المحاور الثالثةفي وسائل االعالم. وبذلك 

 وقد تم قياس هذه المحاور الثالثة على النحو التإلى: 

  :االنتخابالمحور األول: المشاركة في 

وقيس من خالل استطالع رأي المبحوثة حول مدى مشاركتها في كل من االنتخابات التالية: مجلس 
، وذلك من خالل االختيار ما بين أربع استجابات هي: (كثيراً، الشعب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية

) على الترتيب. وقد تم جمع ١، ٢، ٣، ٤وأحياناً، ونادراً، وال)، حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية: (
حد إجمالي الدرجات المعبرة عن هذه االستجابات لتدل على درجة مشاركة المبحوثة في االنتخابات، وقد بلغ ال

  درجة). ١٢درجات)، والحد األقصى له ( ٣األدنى لهذا المحور الفرعي (
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  بالقضايا السياسية للمجتمع: االهتمامالمحور الثاني: درجة 

تعكس في مجملها درجة  قد تم قياسه عن طريق سؤال المبحوثة عن مدى موافقتها على عشرة عباراتو
صورة ايجابية في حين صيغ البعض هذه العبارات في  ضصيغ بعاالهتمام بالقضايا السياسية للمجتمع، وقد 

 من خالل االختيار ماعبارة طلب من كل مبحوثة أن تحدد مدى موافقتها على كل ، وقد األخر في صورة سلبية
، ٢، ٣(حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية: معارضة)،  - محايدة - (موافقة: هي استجابات ثالثبين 

على الترتيب في حالة ) ٣، ٢، ١( في حين أعطيت القيم: ،حالة العبارات االيجابية على الترتيب في) ١
عن درجة ا لتعبر في مجمله  للعبارات العشرة درجات المبحوثات إجماليالعبارات السلبية. وقد تم جمع 

  درجة). ٣٠ى (درجات) والحد األقص ١٠بالقضايا السياسية للمجتمع ، وقد بلغ الحد األدنى للمقياس ( االهتمام
  

  المحور الثالث: متابعة األخبار السياسية في وسائل االعالم:

وقيس من خالل توجيه ثالث أسئلة للمبحوثة تتعلق باآلتي: الحرص على متابعة البرامج السياسية 
بالتليفزيون أو الراديو، والحرص على متابعة نشرة األخبار، والقيام بقراءة األخبار السياسية بالصحف 

مجالت أو يقرأها لها أحد، وقد تمثلت االستجابات لكل سؤال من األسئلة الثالثة السابقة في: (كثيراً، أحياناً، وال
)على الترتيب. وقد بلغ الحد األدنى لهذا ١، ٢، ٣، ٤نادراً، ال)، حيث أعطيت هذه االستجابات القيم الرقمية: (

  ).درجة ١٢درجات)، والحد األقصى له ( ٣المحور الفرعي (

  المبحوثات: المعيالتحساب الدرجة الكلية لمحور التمكين السياسي للسيدات 

المبحوثات، تم حساب متوسط  المعيالتللتعبير عن الدرجة الكلية لمحور التمكين السياسي للسيدات 
السياسية مجموع درجات المحاور الفرعية الثالثة السابقة (المشاركة في االنتخابات، ودرجة االهتمام بالقضايا 

 Tللمجتمع، ومتابعة األخبار السياسية في وسائل اإلعالم) وذلك بعد معايرتها وتحويلها إلى درجات تائية 
scores  =وقد تراوحت درجات مقياس التمكين السياسي ١٠، وانحراف معياري= ٥٠(بمتوسط حسابي ،(
درجة معيارية). وقد تم  ٦٨د أقصى (درجة معيارية)، وح ٣٨المبحوثات ما بين حد أدنى ( المعيالتللسيدات 

وهي قيمة  ٠,٧٦)، حيث بلغت قيمة هذا المعامل αتقدير معامل ثبات هذا المقياس، وذلك بطريقة كرونباخ (
  المبحوثات. المعيالتمرتفعة تدل على ثبات المقياس المستخدم لقياس مستوى التمكين السياسي للسيدات 

 ٤٨أقل من سي للسيدات المبحوثات إلى ثالث فئات منخفض (وقد تم تصنيف مستويات التمكين السيا
  درجة معيارية). ٥٨أكبر من درجة معيارية)، ومرتفع ( ٥٨ - ٤٨درجة معيارية)، ومتوسط (

 التمكين الكلي: -د
جرائية إجرائياً وفقاً للمراحل اإل المبحوثات المعيالتللسيدات  التمكين الكلي مستوىيمكن تعريف 

، االقتصادي، ومستوى التمكين االجتماعيمستوى التمكين  صل جمع المحاور الرئيسية التالية:لتقديره بأنه حا
  .المبحوثات المعيالتللسيدات  ومستوى التمكين السياسي
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  اتخاذ الخطوات اإلجرائية التالية:، تم للمبحوثاتولحساب درجة التمكين 

 Tالقتصادية، والسياسي) إلى الدرجات التائية تحويل كل درجات المحاور السابقة للتمكين (االجتماعي، وا - ١
scoresفهناك محور التمكين االقتصادي ال يزال معبراً عنه بالدرجات الخام ،Raw scores حيث أن ،

درجاته ال تستدعي الوزن والمعايرة في حالتها الحالية. ولكن حينما تدخل في حساب درجة التمكين 
وبصورة واحدة. لذلك استدعى تحويل درجات محور التمكين  الكلي، فمن الضروري توحيد كل الدرجات

، على الرغم من دخول Standardizedإلى الصورة المعايرة  Rawاالقتصادي من الصورة الخام 
 درجات هذا المحور في التحليل بصورتها المنفردة بالدرجات الخام.

ات كمتوسط مجموع الدرجات للمحاور المبحوث المعيالتتم حساب الدرجة الكلية للتمكين الكلي للسيدات  - ٢
 الثالثة السابقة بعد المعايرة.

المبحوثات ما بين حد  المعيالتبناء على ما سبق، فقد تراوحت درجات مقياس التمكين الكلي للسيدات 
درجة معيارية). وقد تم تقدير معامل ثبات هذا المقياس، وذلك  ١٨٤درجة معيارية)، وحد أقصى ( ٧٧أدنى (
وهي قيمة مرتفعة تدل على ثبات المقياس المستخدم  ٠,٧١حيث بلغت قيمة هذا المعامل  )،α(كرونباخ  بطريقة

  المبحوثات. المعيالتلقياس مستوى التمكين الكلي للسيدات 
المبحوثات إلى ثالث فئات هي: مستوى  المعيالتوقد تم تصنيف مستويات التمكين الكلي للسيدات 

درجة  ١٤٨ - ١١٣درجة معيارية)، ومستوى التمكين الكلي المتوسط ( ١١٣أقل من التمكين الكلي المنخفض (
  درجة معيارية). ١٤٨معيارية)، ومستوى التمكين الكلي المرتفع (أكبر من 

  

  ت:خصائص المبحوثا-٦

  لمبحوثات وفقاً لمتغيرات الدراسة:ا المعيالتفيما يلي استعراض لتوزيع السيدات 
  

  عمر المبحوثة: -١-٦

 ٦٢سنة، وحد أقصى مقداره  ٢٣المبحوثات ما بين حد أدنى مقداره  المعيالتعمار السيدات تراوحت أ
) التوزيع العددي ٣سنوات. ويوضح جدول ( ١٠,٠سنة، وانحراف معياري بلغ  ٤٢,٢سنة، بمتوسط حسابي 

% من ٢٩,٣نحو المبحوثات وفقاً لمتغير العمر، حيث يتضح من بيانات الجدول أن  المعيالتوالنسبي للسيدات 
% ٢٨,٧مار متوسطة، وأخيراً فإن ع% منهن تتميز بأ٤٢,٠في حين أن نسبة  ،المبحوثات ذات أعمار صغيرة

  ن المبحوثات تتميز بأعمار كبيرة.م

  

  

  



٧٨ 
 

  المبحوثة عمر رالمبحوثات وفقاً لمتغي المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات٣(جدول 

 % العدد عمریةالفئات ال

 ٢٩,٣ ٤٤ )سنة ٣٥قل من أة (منخفض

 ٤٢,٠ ٦٣ )سنة ٤٩ -٣٥متوسطة (

 ٢٨,٧ ٤٣ )سنة ٤٩ر منبمرتفعة (أك

 ١٠٠,٠ ١٥٠ اإلجمالي

  

  المبحوثات وفقاً لمتغير عمر المبحوثة المعيالت لسيداتل) التوزيع النسبي ٣شكل (
  

  
  

  الحالة الزواجية: -٢-٦

المبحوثات وفقاً لمتغير الحالة الزواجية،  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات٤يبين جدول (
% منهن ٤,٧% من السيدات المبحوثات متزوجات، في حين أن نسبة ٣٣,٣أن حيث يتضح من بيانات الجدول 

  % من السيدات المبحوثات أرامل.٦٢,٠وأخيراً فإن ، مطلقات

  فقاً لمتغير الحالة الزواجيةالمبحوثات و المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٤جدول (
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  %  العدد  الحالة الزواجية
  ٣٣,٣  ٥٠  متزوجة
  ٤,٧  ٧  مطلقة
  ٦٢,٠  ٩٣  أرملة

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي



٧٩ 
 
 

  المبحوثات وفقاً لمتغير الحالة الزواجية المعيالتالتوزيع النسبي للسيدات  )٤( شكل
  

  
  

 :ثةالمستوى التعليمي للمبحو -٣-٦

المبحوثات وفقاً لمتغير المستوى التعليمي  المعيالتلعددي والنسبي للسيدات ) التوزيع ا٥يبين جدول (
% من المبحوثات غير حاصالت على شهادة، في حين ٩٠,٠للمبحوثة، حيث يتضح من بيانات الجدول أن 

% من السيدات المبحوثات حاصالت على شهادة ١,٣% منهن حاصالت على شهادة دون جامعية، بينما ٨,٧
  جامعية.

المبحوثات وفقاً لمتغير المستوى التعليمي  المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٥دول (ج
  ةللمبحوث

  %  العدد  المستوى التعليمي للمبحوثة
  ٩٠,٠  ١٣٥  غير حاصلة على شهادة 

  ٨,٧  ١٣  حاصلة على شهادة دون جامعية
  ١,٣  ٢  حاصلة على شهادة جامعية

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٠ 
 

  ةالمبحوثات وفقاً لمتغير المستوى التعليمي للمبحوث المعيالتالتوزيع النسبي للسيدات  )٥( شكل
 

 
  

  مهنة المبحوثة: -٤-٦

المبحوثات وفقاً لمتغير مهنة المبحوثة، حيث  المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٦جدول (يبين 
الالتي  يعملن باألعمال الخدمية حيث بلغت نسبتهن  ارتفاع نسبة المبحوثات يتضح من بيانات الجدول

%، بينما الالتي يقمن ٣,٣عمال االنتاجية البالغ نسبتهن %، في حين انخفضت نسبة منهم يعملن باأل٦٨,٧
  %.٢٨,٠بأعمال تجارية بلغت نسبتهن 

  بحوثةالمبحوثات وفقاً لمتغير مهنة الم المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٦جدول (

  %  العدد  فئات المهن

  ٢٨,٠  ٤٢  أعمال تجارية

  ٣,٣  ٥  أعمال انتاجية

  ٦٨,٧  ١٠٣  أعمال خدمية

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمإلى
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٨١ 
 
 

  

  المبحوثات وفقاً لمتغير مهنة المبحوثة  المعيالت التوزيع النسبي للسيدات )٦( شكل

  
  
 عدد ساعات عمل المبحوثة: -٥-٦

، وحد ساعات ١٠ حد أدنى مقداره المبحوثات ما بين المعيالت عدد ساعات عمل السيدات تراوحت 
 ساعة.١٤,٣ هساعة، وانحراف معياري قدر٢٠,٤ هبمتوسط حسابي قدر، ساعة في األسبوع ٧٠ أقصى مقداره

المبحوثات وفقاً لمتغير عدد ساعات عمل  المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٧(ويوضح جدول 
عدد ساعات منخفضة في حين أن ل% من المبحوثات يعملن ٧٦,٦ح من بيانات الجدول أن حيث يتض، المبحوثة

عدد ساعات ل% من المبحوثات يعملن ٢,٧عدد ساعات متوسطة، وأخيراً فإن ل% منهن يعملن ٢٠,٧نسبة 
  .ةمرتفع

 ل المبحوثةالمبحوثات وفقاً لمتغير عدد ساعات عم المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات٧جدول (

  %  العدد  المبحوثة عدد ساعات عمل

  ٧٦,٦  ١١٥  )ساعة ٣١أقل من منخفضة (

  ٢٠,٧  ٣١  )ساعة ٤٩ -٣١متوسطة (

  ٢,٧  ٤  )ساعة ٤٩ة(أكبر من مرتفع

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٢ 
 

  المبحوثات وفقاً لمتغير عدد ساعات عمل المبحوثة المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات٧شكل (
  

  
 

 ألسرة:حجم ا -٦-٦
، وحد أقصى مقداره فردين حد أدنى مقداره المبحوثات ما بين المعيالتلسيدات ا عدد أفراد أسرتراوح 

التوزيع  )٨جدول ( فرد. ويوضح ١.٦، وانحراف معياري قدرة فرد ٤,٩ه بمتوسط حسابي قدر ،فرادأ ٩
حيث يتضح من بيانات الجدول أن ، المبحوثات وفقاً لمتغير حجم األسرة المعيالتالعددي والنسبي للسيدات 

% منهن حجم أسرهن متوسط، وأخيراً ٣٨,٠% من المبحوثات حجم أسرهن منخفض في حين أن نسبة ٤٦,٠
  سرهن مرتفع.أ% من المبحوثات حجم ١٦,٠فإن 

  المبحوثات وفقاً لمتغير حجم األسرة المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٨جدول (

  %  العدد  حجم األسرة

  ٤٦,٠  ٦٩  )أفراد ٥أقل من (منخفض 
  ٣٨,٠  ٥٧  )أفراد ٧- ٥(متوسط 
  ١٦,٠  ٢٤  )أفراد ٧أكثر من (مرتفع 

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٣ 
 
 

  لمتغير حجم األسرة المبحوثات وفقاً المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات٨شكل (

  
  

  نوع األسرة: -٧-٦
، حيث المبحوثات وفقاً لمتغير نوع األسرة عيالتالمالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٩جدول (يبين 

العينة تقعن في فئة األسرة البسيطة، في حين تمثل فئة  إجمالي% من ٨١,٣أن نحو يتضح من بيانات الجدول 
  .عينة الدراسة إجمالي% من ١٨,٧األسرة الممتدة نحو

  لمتغير نوع األسرةالمبحوثات وفقاً  المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٩جدول (

  %  العدد  نوع األسرة

  ٨١,٣  ١٢٢  بسيطة

  ١٨,٧  ٢٨  ممتدة

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٤ 
 

  المبحوثات وفقاً لمتغير نوع األسرة المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات٩شكل (

  
  

  مدة اإلعالة: -٨-٦
واحدة، وحد  سنة رهحد أدنى مقدا ما بين المبحوثات ألسرهن المعيالت مدة إعالة السيدات تراوحت
جدول ويوضح سنة.  ٥,٨قدره معياري  وانحراف ،سنة ٩,٨بمتوسط حسابي قدره  ،سنة ٣٤أقصى مقداره 

، حيث يتضح من بيانات المبحوثات وفقاً لمتغير مدة اإلعالة المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٠(
% منهن ٢٩,٣سرهن منخفضة، في حين أن نسبة % من السيدات المبحوثات مدة إعالتهن أل٦٤,٧أن  الجدول

  % من السيدات المبحوثات تتميز بمدة إعالة مرتفعة.٦,٠تتميز بمدة إعالة متوسطة، وأن 

  المبحوثات وفقاً لمتغير مدة اإلعالة المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ١٠جدول (
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  %  العدد  مدة اإلعالة

  ٦٤,٧  ٩٧  سنة) ١١أقل من منخفضة (

  ٢٩,٣  ٤٤  سنة) ٢٣ -١١متوسطة (

  ٦,٠  ٩  سنة) ٢٣أكبر من مرتفعة (

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي



٨٥ 
 
 

  المبحوثات وفقاً لمتغير مدة اإلعالة المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ١٠شكل (

  
  

 متوسط أعمار األبناء: -٩-٦
واحدة، وحد  سنةمقداره حد أدنى المبحوثات ما بين  المعيالت لسيداتا بناءأأعمار  اتمتوسطتراوحت 
) ١١(ويوضح جدول  سنة. ٧,٧ بلغسنة، وانحراف معياري  ١٧,٤بمتوسط حسابي  ،سنة ٤٢,٢أقصى مقداره 

، حيث يتضح من المبحوثات وفقاً لمتغير متوسط أعمار األبناء المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات 
هن منخفض، في حين أن نسبة ئحوثات متوسط أعمار أبناالمب المعيالت % من السيدات٣٢,٠أن بيانات الجدول 

 بارتفاعالمبحوثات تتميز  المعيالت % من السيدات٥,٣بينما هن ، ئأبنا عمارأ% منهن تتميز بتوسط ٦٢,٧
  هن.ئمتوسط أعمار أبنا

  ءالمبحوثات وفقاً لمتغير متوسط أعمار األبنا المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١١جدول (

  %  العدد  متوسط أعمار األبناء

  ٣٢,٠  ٤٨  )سنة ١٤أقل من (منخفض 

  ٦٢,٧  ٩٤  )سنة ٢٩ -١٤(متوسط 

  ٥,٣  ٨  )سنة ٢٩أكبر من ( مرتفع 

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٦ 
 

  المبحوثات وفقاً لمتغير متوسط أعمار األبناء المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ١١شكل (
  

  
  

 األبناء:متوسط عدد سنوات تعليم   -١٠-٦
حد أدنى مقداره المبحوثات ما بين  المعيالتد سنوات تعليم األبناء للسيدات اعدات أمتوسط تراوحت

ويوضح  سنة. ٤,٦ بلغسنة، وانحراف معياري  ٧,٢بمتوسط حسابي  ،سنة ١٦ ، وحد أقصى مقدارهسنة صفر
لمتغير متوسط عدد سنوات تعليم المبحوثات وفقاً  المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٢جدول (

% من السيدات المبحوثات متوسط عدد سنوات تعليم أبنائهن ٣٤,٠حيث يتضح من بيانات الجدول أن ، األبناء
% من السيدات ٣٧,٣توسط عدد سنوات تعليم أبنائهن، وأن ب% منهن تتميز ٢٨,٧منخفض، في حين أن نسبة 

  عليم أبنائهن.متوسط عدد سنوات ت بارتفاعالمبحوثات تتميز 

المبحوثات وفقاً لمتغير متوسط عدد سنوات  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٢جدول (
  تعليم األبناء

  %  العدد  متوسط عدد سنوات تعليم األبناء
  ٣٤,٠  ٥١  )سنوات ٥أقل من ( منخفض
  ٢٨,٧  ٤٣  )سنوات ٧ - ٥( متوسط
  ٣٧,٣  ٥٦  سنوات) ٧ر منبأك(مرتفع 

  ١٠٠,٠  ١٥٠  ياإلجمال
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٨٧ 
 
 

 المبحوثات وفقاً لمتغير متوسط عدد سنوات تعليم األبناء المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات١٢شكل (

  
  الثقافي: االنفتاح -١١-٦

، وحد درجات ٩ حد أدنى مقداره المبحوثات ما بين المعيالتالثقافي للسيدات  تراوح مستوى االنفتاح
جدول . ويوضح درجة ٦,١ بلغوانحراف معياري  ،درجة ١٧,٨ بمتوسط حسابيدرجة،  ٣٣أقصى مقداره 

حيث يتضح من ، الثقافي االنفتاحالمبحوثات وفقاً لمتغير  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٣(
ثقافي منخفض، في حين ال هنانفتاح مستوىالمبحوثات  المعيالت% من السيدات ٥٧,٣أن نحو  بيانات الجدول

 هنانفتاح مستوى % من السيدات المبحوثات٠,٧ثقافي متوسط، وأن ال هنانفتاح مستوى% منهن ٤٢,٠أن نسبة 
  ثقافي مرتفع.ال

  الثقافي االنفتاحالمبحوثات وفقاً لمتغير  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٣جدول (

  %  العدد  الثقافي االنفتاحمستوى 
  ٥٧,٣  ٨٦  )درجة ١٩أقل من منخفض (

  ٤٢,٠  ٦٣  )درجة٢٩-١٩وسط (مت
  ٠,٧  ١  )درجة ٢٩أكبر من مرتفع (

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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٨٨ 
 

  الثقافي االنفتاحالمبحوثات وفقاً لمتغير  المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات١٣شكل (

  
  

  :ع االحرازيالداف -١٢-٦
، درجات ١٠دره حد أدنى ق ما بينالمبحوثات  المعيالتللسيدات  االحرازيمستوى الدافع  تراوح 

وضح يو درجة. ٦,٤ بلغ وانحراف معياري ،درجة ١٨,٦درجة، بمتوسط حسابي  ٢٨ وحد أقصى مقداره
حيث يتضح ، االحرازيالمبحوثات وفقاً لمتغير الدافع  المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ١٤جدول (

لديهن مستوى منخفض من الدافع المبحوثات   المعيالت% من السيدات ٤٠,٦من بيانات الجدول أن 
% من ٢٤,٧، وأن االحرازي% منهن لديهن مستوى متوسط من الدافع ٣٤,٧، في حين أن نحو االحرازي

  .االحرازيالمبحوثات لديهن مستوى مرتفع من الدافع  المعيالت السيدات

  االحرازيدافع المبحوثات وفقاً لمتغير ال المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٤جدول (

  %  العدد  االحرازيالدافع مستوى 
  ٤٠,٦  ٦١  درجة) ١٧(أقل من منخفض 

  ٣٤,٧  ٥٢  )درجة ٢٣ -١٧متوسط (

  ٢٤,٧  ٣٧  )درجة ٢٣أكبر من مرتفع (
  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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  االحرازيالمبحوثات وفقاً لمتغير الدافع  المعيالت التوزيع النسبي للسيدات) ١٤شكل (

  
  

  المجتمعي: نتماءاال  -١٣-٦
، وحد درجات ٩حد أدنى مقداره  المبحوثات ما بين المعيالتالمجتمعي للسيدات  تراوح مستوى االنتماء

جدول وضح يو درجة. ٢,٩ بلغوانحراف معياري  ،درجة ٢١,٤درجة، بمتوسط حسابي  ٢٤أقصى مقداره
حيث يتضح من ، المجتمعي االنتماءمتغير المبحوثات وفقاً ل المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٥(

المجتمعي، في  من االنتماء منخفضمستوى المبحوثات لديهن  المعيالت % من السيدات٢,٠ن أ بيانات الجدول
 %  من السيدات٨٨,٠المجتمعي، وأن  االنتماءمتوسط من مستوى % منهن لديهن ١٠,٠حين أن نسبة 

  المجتمعي. االنتماءمن مرتفع  مستوىالمبحوثات لديهن  المعيالت

  المجتمعي االنتماءالمبحوثات وفقاً لمتغير  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٥جدول (

  %  العدد  المجتمعي مستوى االنتماء
  ٢,٠  ٣  درجة) ١٤أقل من منخفض (
  ١٠,٠  ١٥  درجة) ١٨ -١٤متوسط (
  ٨٨,٠  ١٣٢  درجة) ١٨أكبر من مرتفع (

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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  االنتماء المجتمعيالمبحوثات وفقاً لمتغير  المعيالتالنسبي للسيدات  التوزيع) ١٥شكل (
  

  
  

  من الخدمات المجتمعية: االستفادة -١٤-٦
حد أدنى مقداره  المبحوثات ما بين المعيالتللسيدات  من الخدمات المجتمعية تراوح مستوى االستفادة

وحدة.  ٤,٢وانحراف معياري  ،وحدة ١٩,٤، بمتوسط حسابي درجة ٣١ ، وحد أقصى مقدارهدرجة ١٢
من  االستفادةالمبحوثات وفقاً لمتغير مستوى  المعيالت التوزيع العددي والنسبي للسيدات )١٦(ويوضح جدول 

 مستوىالمبحوثات  المعيالت % من السيدات٦٠,٦حيث يتضح من بيانات الجدول أن ، الخدمات المجتمعية
% من السيدات المبحوثات ٢,٧استفادتهن متوسط، وأن  مستوى % منهن٣٦,٧، في حين أن استفادتهن منخفض

  استفادتهن مرتفع.مستوى 

 االستفادة المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ١٦جدول (
  من الخدمات المجتمعية

  %  العدد  من الخدمات المجتمعية االستفادةمستوى 
  ٦٠,٦  ٩١  درجة) ٢١أقل من منخفض (
  ٣٦,٧  ٥٥  )درجة ٢٩ -٢١متوسط (

  ٢,٧  ٤  درجة) ٢٩(أكبر من مرتفع 
  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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من الخدمات  االستفادة المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات١٦ل (شك
  المجتمعية

  
  

  :االقتصاديةف واألنشطة المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحر -١٥-٦

ما المبحوثات  المعيالتللسيدات  االقتصاديةمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة تراوح ال
 ٤,٨وحدة وانحراف معياري  ٢٤,٨بمتوسط حسابي  ،درجة ٣٣، وحد أقصىدرجة ١٦حد أدنى مقداره بين 

المبحوثات وفقاً لمتغير المستوى  عيالتالمالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٧جدول (ويوضح  وحدة.
% من السيدات ١٣,٣حيث يتضح من بيانات الجدول أن االقتصادية، المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة 

منخفض، في حين أن  االقتصاديةالمبحوثات لديهن مستوى مهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة  المعيالت
% ٣٠,٧متوسط، وأن  االقتصاديةلتنفيذ بعض الحرف واألنشطة % منهن لديهن مستوى مهاري ٥٦,٠نسبة 

  مرتفع. االقتصاديةمستوى مهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة لديهن المبحوثات  المعيالت من السيدات
  

المبحوثات وفقاً لمتغير المستوى المهاري لتنفيذ  المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٧جدول (
  االقتصاديةاألنشطة بعض الحرف و

المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة 
  االقتصادية

  %  العدد

  ١٣,٣  ٢٠  درجة) ٢٠(أقل من  منخفض
  ٥٦,٠  ٨٤  )درجة ٢٨ -٢٠متوسط (
  ٣٠,٧  ٤٦  درجة) ٢٨أكبر من مرتفع (

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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تغير المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف المبحوثات وفقاً لم المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ١٧ل (شك
  االقتصاديةواألنشطة 

  
  

 مستوى المعيشة:  -١٦-٦

)، درجة معيارية ٣٩,١حد أدنى مقداره ( بينما  المبحوثات المعيالتلسيدات امستوى معيشة  تراوح
 بلغ وانحراف معياري ،درجة معيارية) ٥٠( ، بمتوسط حسابي)درجة معيارية ١٠٣,٧وحد أقصى مقداره (

المبحوثات وفقاً  المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٨(ويوضح جدول  معيارية). اتدرج ٧,١(
يقعن المبحوثات  المعيالت% من السيدات ٩٥,٣حيث يتضح من بيانات الجدول أن ، لمتغير مستوى المعيشة

متوسط، وأن ال يمعيشالمستوى ال يقعن في فئة% منهن ٤,٠منخفض، في حين أن ال يمعيشالمستوى ال في فئة
  مرتفع.ال يمعيشالمستوى ال يقعن في فئة% من السيدات المبحوثات ٠,٧

  المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى المعيشة المعيالت ) التوزيع العددي والنسبي للسيدات١٨جدول (

  %  العدد  مستوى المعيشة

  ٩٥,٣  ١٤٣  )درجة معيارية ٦١اقل من منخفض (

  ٤,٠  ٦ )درجة معيارية ٨٣ -٦١متوسط (

  ٠,٧  ١  )درجة معيارية ٨٣(أكبر من مرتفع 

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
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  المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى المعيشة المعيالت ) التوزيع النسبي للسيدات١٨ل (شك
  

  
  الباب الثالث

  عرض ومناقشة النتائج
 المعيالتالسيدات تمكين  ياتوصف مستووعناوينهم  يشتمل هذا الباب على أربعة فصول رئيسية

المشكالت التي تعاني ، والمبحوثات المعيالتعالقة متغيرات الدراسة بمستويات تمكين السيدات لمبحوثات، وا
مناقشة النتائج ، والمبحوثات المعيالتومقترحات حلها من وجهة نظر السيدات  المعيلةمنها المرأة الريفية 

  والتوصيات.
  

  خامسالفصل ال

  المبحوثات المعيالتالسيدات مستويات تمكين وصف 

 المعيالتيتضمن هذا الفصل وصفاً لمستويات التمكين االجتماعي واالقتصادي والسياسي  والكلي للسيدات 
  المبحوثات، وذلك على النحو التالي:

  

  :االجتماعيالتمكين   - أ
درجة ١٣٥(مقداره ين حد أدنى بما المبحوثات  المعيالت سيداتاالجتماعي للمستويات التمكين تراوحت 

درجة معيارية)  ٢٣٠,٧درجة معيارية)، وذلك بمتوسط حسابي بلغ ( ٤٤٠(مقداره معيارية) وحد أقصى 
التوزيع العددي والنسبي للسيدات  )١٩(ويوضح جدول  درجة معيارية). ٥٩وانحراف معياري مقداره ( 

% من ٥٦,٧أن  ماعي، حيث يتضح من بيانات الجدولاالجتالمبحوثات وفقاً لمتغير مستوى التمكين  المعيالت
مستوى تمكينهن % منهن ٣٩,٣مستوى تمكين اجتماعي منخفض، في حين أن نسبة تتميز بالمبحوثات 

  لهن. االجتماعيمستوى التمكين  بارتفاع% من المبحوثات تتميز ٤,٠، وأخيراً فإن االجتماعي متوسط
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المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى التمكين  المعيالتات ) التوزيع العددي والنسبي للسيد١٩جدول (
  االجتماعي

  

  االجتماعيالتمكين  ىستوتغير مالمبحوثات وفقاً لم المعيالتي للسيدات ) التوزيع النسب١٩شكل (
 

 
 

:االقتصاديالتمكين  -ب  

) ، وحد درجات ٤بين حد أدنى قدره ( ماللسيدات المبحوثات  االقتصاديمستويات التمكين  تراوحت
 ٢,٦بلغ (وانحراف معياري  درجة) ٦,٧(بمتوسط حسابي قدره  ، وذلك)درجة ١٤أقصى قدره (

المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى  المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٢٠جدول (ويوضح .درجة)
هن % من المبحوثات مستوى تمكين٧٠,٧ وأن نح حيث يتضح من بيانات الجدولاالقتصادي، التمكين 

% ١٤.٠، أما دياالقتصا% منهن بمستوى متوسط من التمكين ١٥,٣نحو تتميز منخفض، في حين  االقتصادي
  مرتفع. االقتصادي هنتمكين ت مستوىمن المبحوثا
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 االجتماعيمستوى التمكين  العدد  %
)درجة معيارية ٢٣٧(أقل من منخفض  ٨٥ ٥٦,٧  
)درجة معيارية ٣٣٨ - ٢٣٧متوسط ( ٥٩ ٣٩,٣  
)درجة معيارية ٢٣٨أكبر من مرتفع ( ٦ ٤,٠  

 اإلجمالي ١٥٠ ١٠٠,٠
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المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى التمكين  المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٢٠جدول (
  االقتصادي

  %  العدد  االقتصاديمستويات التمكين 
  ٧٠,٧  ١٠٦  درجات) ٨(أقل من  منخفض
  ١٥,٣  ٢٣  )درجات ١٠ - ٨متوسط (

  ١٤,٠  ٢١  )درجات ١٠أكبر من تفع (مر
  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي

  

  االقتصاديالتمكين  ىستوتغير مالمبحوثات وفقاً لم المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ٢٠شكل (
 

  
  

  التمكين السياسي: -ـج

 درجة ٣٨(مقداره بين حد أدنى  ماالمبحوثات  المعيالت مستويات التمكين السياسي للسيدات تراوحت
درجة معيارية) وانحراف  ٥٠درجة معيارية)، وذلك بمتوسط حسابي بلغ ( ٦٨( مقداره معيارية) وحد أقصى
 المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٢١(ويوضح جدول  درجة معيارية). ٨,٦معياري مقداره ( 

% من المبحوثات ٤٨,٠أن  حيث يتضح من بيانات الجدول، المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى التمكين السياسي
التمكين السياسي  يقعن في فئة % من المبحوثات٢٨,٧نحو  أن السياسي منخفض، في حين هنمستوى تمكين
  مرتفع.السياسي التمكين ال يقعن في فئة% من المبحوثات ٢٣,٣المتوسط، أما 
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ر مستوى التمكين المبحوثات وفقاً لمتغي المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٢١جدول (
  السياسي

  %  العدد  التمكين السياسي ىمستو

  ٤٨,٠  ٧٢  )درجة معيارية ٤٨(أقل من  منخفض

  ٢٨,٧  ٤٣  )درجة معيارية ٥٨-٤٨متوسط (

  ٢٣,٣  ٣٥  )درجة معيارية ٥٨أكبر من مرتفع (
  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي

  

  التمكين السياسي ىمستو رلمتغي المبحوثات وفقاً المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ٢١شكل (
  

  
 

  كلي:الالتمكين  -د

درجة معيارية)  ٧٧بين حد أدنى ( ماالمبحوثات  المعيالتمستويات التمكين الكلي للسيدات  تراوحت
درجة معيارية) وانحراف معياري  ١١٠,٢درجة معيارية)، وذلك بمتوسط حسابي بلغ ( ١٨٤وحد أقصى (

المبحوثات  المعيالتالتوزيع العددي والنسبي للسيدات  )٢٢( ح جدولويوض درجة معيارية). ٢١,٥مقداره ( 
هن % من المبحوثات مستوى تمكين٦٠,٦أن  حيث يتضح من بيانات الجدول، وفقاً لمتغير مستوى التمكين الكلي

%من المبحوثات ٤,٧، أما نحو  يقعن في فئة التمكين الكلي المتوسط % منهن٣٤,٧منخفض، في حين الكلي 
  مرتفع.هن الكلي مستوى تمكينأن تبين 

  

0

10

20

30

40

50

60

 مرتفع متوسط منخفض

ویة
لمئ

ة ا
سب

الن
 

 الفئات



٩٧ 
 
 

 المبحوثات وفقاً لمتغير مستوى التمكين الكلي المعيالت) التوزيع العددي والنسبي للسيدات ٢٢جدول (

  %  العدد  الكلي التمكين ىمستو

  ٦٠,٦  ٩١  )درجة معيارية ١١٣أقل من منخفض (

  ٣٤,٧  ٥٢  )درجة معيارية ١٤٨ - ١١٣متوسط (

  ٤,٧  ٧  )ة معياريةدرج ١٤٨أكبر من مرتفع (

  ١٠٠,٠  ١٥٠  اإلجمالي
  

  التمكين الكلي ىمستولمتغير المبحوثات وفقاً  المعيالت) التوزيع النسبي للسيدات ٢٢شكل (
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 سادسالفصل ال

  المبحوثات المعيالتعالقة متغيرات الدراسة بمستويات تمكين السيدات 

 واالقتصادي والسياسي والكلي االجتماعيات التمكين مستوييتناول هذا الفصل عالقة متغيرات الدراسة ب
  المبحوثات. المعيالتللسيدات 

 :المبحوثات المعيالت اوالً: عالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين االجتماعي للسيدات

ومتغيرات  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  االرتباطيةالعالقات  - أ
 قاسة على المستوى الفتري:الدراسة الم

المحتملة بين مستوى  االرتباطيةقامت الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون البسيط لدراسة العالقة 
وبين متغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري،  المبحوثات المعيالتالتمكين االجتماعي للسيدات 

  التالي:من خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليهال ) أهم النتائج البحثية المتوص٢٣ويوضح جدول (

موجبة معنوية توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، الواردة بالجدول وجود عالقة ارتباطية  - ١
والمتغيرات  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  ٠,٠١ االحتماليعند المستوى 

سنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي، و مستوى المعيشة، عدد ار األبناء، ومتوسط التالية: متوسط أعم
، كما وجدت ٠,٤١، ٠,٢٣، ٠,٢٩، ٠,٢١: التواليحيث بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط على 

بين مستوى التمكين  ٠,٠٥ االحتماليموجبة أيضاً ولكن عند المستوى معنوية عالقة ارتباطية 
ومتغيري: عمر المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثة، حيث  المبحوثات المعيالتللسيدات  االجتماعي

 ٠,١٩، ٠,١٩بلغت قيمتي معامل االرتباط البسيط لعالقة هذين المتغيرين بمستوى التمكين االجتماعي: 
 أيضاً.

تمكين االجتماعي بين مستوى ال ٠,٠٥ االحتماليلم يتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية عند المستوى  - ٢
وكل من المتغيرات التالية: عدد ساعات عمل المبحوثة، وحجم األسرة،  المبحوثات المعيالتللسيدات 

من الخدمات المجتمعية،  االستفادةدرجة واالنتماء المجتمعي، و ،االحرازيالدافع وومدة اإلعالة، 
 .لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية والمستوى المهاري
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  ) عالقة مستوى التمكين االجتماعي للمبحوثات بمتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري٢٣جدول (

  )rمعامل االرتباط (  المتغيرات
  *٠,١٩  عمر المبحوثة

  *٠,١٩  عدد سنوات تعليم المبحوثة
  ٠,١٠  عدد ساعات عمل المبحوثة

  ٠,٠٥  حجم األسرة
  ٠,٠٦-  مدة اإلعالة

  **٠,٢١  بناءمتوسط أعمار األ
  **٠,٢٩  سنوات تعليم األبناءعدد متوسط 

  **٠,٢٣  االنفتاح الثقافي
  ٠,٠٤  االحرازيالدافع 

  ٠,٠٠  درجة اإلنتماء المجتمعي
  ٠,١٤  درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية

  ٠,٠٦  المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واالنشطة االقتصادية
  **٠,٤١  مستوى المعيشة

 
ومتغيرات المبحوثات  المعيالتبين مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  ةقات االقترانيالعال  - ب

 الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي:
المحتملة بين مستوى التمكين  االقترانيةاختبار مربع كاي لدراسة العالقات  باستخدامقامت الدراسة 
الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي، ويوضح جدول ومتغيرات  المبحوثات المعيالتاالجتماعي للسيدات 

 :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليها) أهم النتائج البحثية المتوصل ٢٤(
بين مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  ٠,٠١معنوية عند المستوى االحتمالي  اقترانيةتوجد عالقة  - ١

ة المبحوثة، وقد بلغت شدة هذه العالقة نالحالة الزواجية، ومه ، وكل من متغيري:المبحوثات المعيالت
 على الترتيب. ٠,٢٢، ٠,٢٤: مقاسه بمعامل كرامر

بين مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي  ةال توجد عالقة اقتراني - ٢
 ، ونوع األسرة.المبحوثات المعيالت
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  متغيرات الدراسة المقاسة على المستوى اإلسميبالتمكين االجتماعي للمبحوثات  ) عالقة مستوى٢٤جدول (

  معامل كرامرقيمة   قيمة مربع كاي  المتغيرات
  ٠,٢٤  **٨,٨١  الحالة الزواجية
  ٠,٢٢  **٧,٣٥  مهنة المبحوثة

  ٠,١٠  ١,٤٧  نوع األسرة
  

تبار مربع كاي، يتبين اآلتي:ى ما سبق، وفي ضوء نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط واخلع بناء  

(والقائل بعدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين  رفض الفرض الصفري األول للدراسة - ١
فيما يتعلق بمتغيرات: عمر وذلك  المبحوثات ومتغيرات الدراسة)، المعيالتاالجتماعي للسيدات 

سنوات  عدد ومتوسط أعمار االبناء، ومتوسط المبحوثة، مهنة المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثة،
تعليم االبناء، االنفتاح الثقافي، ومستوى المعيشة، والحالة الزواجية، وذلك لثبوت معنوية عالقاتها 

 .٠,٠٥عند المستوى االحتمالي  المبحوثات المعيالتبمستوى التمكين االجتماعي للسيدات  االرتباطية
: عدد ساعات عمل وهي ة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسةالفرض الصفري األول للدراس قبول - ٢

من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  واالنتماء، االحرازيالمبحوثة، وحجم األسرة، ومدة االعالة، والدافع 
الخدمات المجتمعية، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، ونوع األسرة، وذلك 

عند المبحوثات  المعيالتبمستوى التمكين االجتماعي للسيدات  االرتباطيةوية عالقتها لعدم ثبوت معن
 .٠,٠٥المستوى االحتمالي

 
  :المبحوثات المعيالتالعوامل المحددة لمستوى التمكين االجتماعي للسيدات  -جـ 

محددة لمستوى تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد الستكشاف المتغيرات ال
أهم النتائج  )٢٥( بجدولالمعروضة  ه، حيث أوضحت نتائجالمبحوثات المعيالتالتمكين االجتماعي للسيدات 

  التالي:من خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليهاالبحثية المتوصل 

جتماعي للسيدات تبين وجود أربعة متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين اال - ١
سنوات تعليم األبناء، ودرجة عدد ، وهذه المتغيرات: مستوى المعيشة، ومتوسط المبحوثات المعيالت
 من الخدمات المجتمعية، والحالة الزواجية. االستفادة

يتضح أن المتغيرات األربعة المستقلة السابقة تفسر  ٠,٢٦٦والبالغة  R2مل التحديد ابالرجوع إلى قيمة مع - ٢
 .المبحوثات المعيالت% من التباين في مستوى التمكين االجتماعي للسيدات ٢٦,٦عة نحو مجتم

معنوية النموذج االنحدراي لعالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين ١٣,١٧والبالغة  )Fيتضح من قيمة ( - ٣
 .٠,٠١، وذلك عند المستوى االحتماليالمبحوثات المعيالتاالجتماعي للسيدات 
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إمكانية ترتيب المتغيرات األربعة السابقة ترتيب تنازليا  التغير في معامل التحديد إلىيشير مقدار  - ٤
، المبحوثات المعيالتالنسبي في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين االجتماعي للسيدات  إلسهامها

%)،  ٤,٢سنوات تعليم األبناء (عدد %)، ومتوسط ١٦,٤: مستوى المعيشة (التاليوذلك على النحو 
 %).٢,٩%)، والحالة الزواجية (٣,١من الخدمات المجتمعية ( االستفادةودرجة 

 
) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد للعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ٢٥جدول (

  المبحوثات المعيالتومستوى التمكين االجتماعي للسيدات 

  المتغيرات
قيمة معامل 
االنحدار 
 الجزئي

قيمة معامل 
االنحدار 
الجزئي 
  المعياري

مقدار معامل 
  التحديد التراكمي 

مقدار التغير في 
  معامل التحديد

 tقيمة 

  **٤,٦٣  ٠,١٦٤  ٠,١٦٤  ٠,٣٤  ٢,٨٢  مستوى المعيشة
سنوات عدد  متوسط 

  تعليم األبناء
٢,٢٥  ٠,٠٤٢  ٠,٢٠٦  ٠,١٧  ٢,١٦*  

درجة اإلستفادة من 
  الخدمات المجتمعية

٢,٩٧  ٠,٠٣١  ٠,٢٣٧  ٠,٢٢  ٢٣,٤٥**  

  *٢,٣٩  ٠,٠٢٩  ٠,٢٦٦  ٠,١٨  ٢٤,٠٦  الحالة الزواجية
  ٠,٢٦٦=  R2)**                         قيمة معامل التحديد (١٣,١٧) = Fقيمة (

  ٠,٠٥(*) معنوية عند المستوى االحتمالي  

  ٠,٠١(**)معنوية عند المستوى االحتمالي 

تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد، يتبين اآلتي:على ما سبق، وفي ضوء نتائج  بناء  

(والقائل بعدم اسهام متغيرات الدراسة في تفسير التباين في مستوى  رفض الفرض الصفري الثاني للدراسة - ١
ومتوسط  فيا يتعلق بمتغيرات: مستوى المعيشة،وذلك  المبحوثات)، المعيالتالتمكين االجتماعي للسيدات 

من الخدمات المجتمعية، والحالة الزواجية، وذلك لثبوت معنوية  االستفادةم األبناء، ودرجة سنوات تعليعدد 
 .٠,٠٥عند المستوى االحتماليالمبحوثات  المعيالتعالقتها بمستوى التمكين االجتماعي للسيدات 

وثة، ومهنة الفرض الصفري الثاني للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة وهي: عمر المبحقبول  - ٢
المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثة، وعدد ساعات عمل المبحوثة، وحجم األسرة، ونوع األسرة، ومدة 

المجتمعي، والمستوى  واالنتماء، االحرازياالعالة، ومتوسط أعمار األبناء، واالنفتاح الثقافي، والدافع 
ثبوت معنوية عالقتها بمستوى التمكين  المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، وذلك لعدم

 .٠,٠٥عند المستوى االحتمالي المبحوثات المعيالتاالجتماعي للسيدات 
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 :المبحوثات المعيالتثانياً: عالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين االقتصادي للسيدات 

ومتغيرات الدراسة  وثاتالمبح المعيالتبين مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  االرتباطيةالعالقات   - أ
 المقاسة على المستوى الفتري:

المحتملة بين مستوى  االرتباطيةقامت الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون البسيط لدراسة العالقة 
وبين متغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري، ويوضح جدول  المعيالتالتمكين االقتصادي للسيدات 

  :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليهاالبحثية المتوصل  ) أهم النتائج٢٦(

موجبة عند  معنوية توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، الواردة بالجدول وجود عالقة ارتباطية - ١
لية: والمتغيرات التا المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  ٠,٠١المستوى االحتمالي

، االحرازيسنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي، والدافع عدد عدد ساعات عمل المبحوثة، ومتوسط 
، كما وجدت عالقة ٠,٢٢، ٠,٣١، ٠,٢٤، ٠,٤٤: التواليحيث بلغت قيم معامالت االرتباط البسيط على 

التمكين االقتصادي للسيدات بين مستوى  ٠,٠٥موجبة أيضاً ولكن عند المستوى االحتمالي معنوية ارتباطية
لتنفيذ بعض الحرف  ومتغيري: عدد سنوات تعليم المبحوثة، والمستوى المهاريالمبحوثات  المعيالت

، حيث بلغت قيمتي معامل االرتباط البسيط لعالقة هذين المتغيرين بمستوى التمكين واألنشطة االقتصادية
 أيضاً. ٠,١٩، ٠,١٩االقتصادي: 

بين مستوى التمكين االقتصادي  ٠,٠٥ة ارتباطية معنوية عند المستوى االحتماليلم يتضح وجود عالق - ٢
وكل من المتغيرات التالية: عمر المبحوثة، وحجم األسرة، ومدة اإلعالة،  المبحوثات المعيالتللسيدات 

 معيشة.من الخدمات المجتمعية، ومستوى ال االستفادةالمجتمعي، ودرجة  واالنتماءومتوسط أعمار األبناء، 
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) عالقة مستوى التمكين االقتصادي للمبحوثات بمتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى ٢٦جدول (
  الفتري

  المتغيرات
معامل االرتباط 

)r(  
  ٠,٠٤  عمر المبحوثة

  *٠,١٩  عدد سنوات تعليم المبحوثة
  **٠,٤٤  عدد ساعات عمل المبحوثة

  ٠,١٣  حجم األسرة
  ٠,٠٢  مدة اإلعالة

  ٠,٠٥  متوسط أعمار األبناء
  **٠,٢٤  سنوات تعليم األبناءعدد متوسط 

  **٠,٣١  االنفتاح الثقافي
  **٠,٢٢  االحرازيالدافع 
  ٠,١٣  المجتمعي االنتماءدرجة 
  ٠,٠٩  من الخدمات المجتمعية االستفادةدرجة 

  *٠,١٩  المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واالنشطة االقتصادية
  ٠,١٣  لمعيشةمستوى ا

 
ومتغيرات  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  قترانيةاالالعالقات ب_ 

 الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي:

المحتملة بين مستوى التمكين  قترانيةاالاختبار مربع كاي لدراسة العالقات   باستخدامقامت الدراسة 
ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي، ويوضح جدول  المبحوثات تالمعيالاالقتصادي للسيدات 

  :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليها) أهم النتائج البحثية المتوصل ٢٧(
بين مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي ةد عالقة اقترانيتوج - ١

، وكل من متغيري: الحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة، وقد بلغت شدة هذه العالقة حوثاتالمب المعيالت
 على الترتيب. ٠,١٧، ٠,٢٢:مقاسه بمعامل كرامر

بين مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي ةال توجد عالقة اقتراني - ٢
 ، ونوع األسرة.المبحوثات المعيالت
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) عالقة مستوى التمكين االقتصادي للمبحوثات ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى ٢٧ جدول (
  اإلسمي

  معامل كرامرقيمة   قيمة مربع كاي  المتغيرات

  ٠,٢٢  **٦,٩٣  الحالة الزواجية

  ٠,١٧  *٤,٠٦  مهنة المبحوثة

  ٠,١١  ١,٦٥  نوع األسرة

  

  يرسون البسيط واختبار مربع كاي، يتبين اآلتي:ى ما سبق، وفي ضوء نتائج معامل ارتباط بلع بناء  

والقائل بعدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى ( رفض الفرض الصفري الثالث للدراسة - ١
فيما يتعلق بمتغيرات: عدد  المبحوثات ومتغيرات الدراسة)،  المعيالتي للسيدات قتصادالتمكين اال

سنوات تعليم  عدد ومهنة المبحوثة، ومتوسط لمبحوثة،سنوات تعليم المبحوثة، وعدد ساعات عمل ا
، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االحرازياالنفتاح الثقافي، والدافع واالبناء، 

بمستوى التمكين االقتصادي  االرتباطيةاالقتصادية، والحالة الزواجية، وذلك لثبوت معنوية عالقاتها 
 .٠,٠٥عند المستوى االحتماليت المبحوثا المعيالتللسيدات 

: عمر المبحوثة، وهي الفرض الصفري الثالث للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسةقبول   - ٢
من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  واالنتماءوحجم األسرة، ومدة االعالة، ومتوسط أعمار االبناء، 

 االرتباطيةلك لعدم ثبوت معنوية عالقتها الخدمات المجتمعية، ونوع األسرة، ومستوى المعيشة، وذ
 .٠,٠٥عند المستوى االحتماليالمبحوثات  المعيالتبمستوى التمكين االقتصادي للسيدات 

  :المبحوثات المعيالتالعوامل المحددة لمستوى التمكين االقتصادي للسيدات  -جـ 

اف المتغيرات المحددة لمستوى تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد الستكش
  ) ما يلي:٢٨جدول (بالمعروضة  ه، حيث أوضحت نتائجالمبحوثات المعيالتالتمكين االقتصادي للسيدات 

تبين وجود أربعة متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  - ١
االنفتاح الثقافي، وعدد ساعات عمل المبحوثة، والمبحوثة،  ، وهذه المتغيرات: مهنةالمبحوثات المعيالت

 والحالة الزواجية.
يتضح أن المتغيرات األربعة المستقلة السابقة تفسر  ٠,٤٠٠والبالغة  R2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  - ٢

 المبحوثات. المعيالت% من التباين في مستوى التمكين االقتصادي للسيدات ٤٠مجتمعة نحو 
معنوية النموذج االنحدراي لعالقة متغيرات الدراسة بمستوى التمكين  ٢٤,١٩ والبالغة )Fمن قيمة ( يتضح - ٣

 .٠,٠١المبحوثات، وذلك عند المستوى االحتمالي المعيالتاالقتصادي للسيدات 
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إمكانية ترتيب المتغيرات األربعة السابقة ترتيب تنازليا  يشير مقدار التغير في معامل التحديد إلى - ٤
، المبحوثات المعيالتالنسبي في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين االقتصادي للسيدات  سهامهاإل

%)، وعدد ساعات عمل ٨,٩االنفتاح الثقافي (و%) ، ٢٢,٤: مهنة المبحوثة (التاليوذلك على النحو 
 %).٢,٥%)، والحالة الزواجية (٦,٢المبحوثة (

 
المتعدد التدريجي الصاعد للعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ) نتائج تحليل االنحدار ٢٨جدول (

  المبحوثات المعيالتومستوى التمكين االقتصادي للسيدات 

  المتغيرات
قيمة معامل 
االنحدار 
 الجزئي

قيمة معامل 
االنحدار الجزئي 

  المعياري

مقدار معامل 
التحديد 
  التراكمي

مقدار التغير في 
  معامل التحديد

 tقيمة 

  **٤,١٩  ٠,٢٢٤  ٠,٢٢٤  ٠,٣١  ٤,٠٢  مهنة المبحوثة

  **٤,٧٥  ٠,٠٨٩  ٠,٣١٣  ٠,٣١  ٠,٣٠  االنفتاح الثقافي

  **٤,٠٧  ٠,٠٦٢  ٠,٣٧٥  ٠,٣٠  ٠,١٣  المبحوثة عدد ساعات عمل

  *٢,٤٧  ٠,٠٢٥  ٠,٤٠٠  ٠,١٦  ٢,١٩  الحالة الزواجية
    ٠,٤٠٠=  R2)**                         قيمة معامل التحديد (٢٤,١٩) = Fقيمة (

 ٠,٠٥(* ) معنوية عند المستوى االحتمالي  

  ٠,٠١(**)معنوية عند المستوى االحتمالي 

 
ما سبق، وفي ضوء نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد، يتبين اآلتي: ىعل بناء  

اين في ( والقائل بعدم اسهام متغيرات الدراسة في تفسير التبرفض الفرض الصفري الرابع للدراسة  - ١
فيا يتعلق بمتغيرات: الحالة الزواجية، مستوى التمكين االقتصادي للسيدات للمعيالت المبحوثات)، وذلك 

ومهنة المبحوثة، وعدد ساعات عمل المبحوثة، واالنفتاح الثقافي، وذلك لثبوت معنوية عالقتها بمستوى 
 .٠,٠٥حتماليعند المستوى االالمبحوثات  المعيالتللسيدات  التمكين االقتصادي

 الفرض الصفري الرابع للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة وهي: مستوى المعيشة، قبول - ٢
من الخدمات المجتمعية، وعمر المبحوثة، وعدد  االستفادةسنوات تعليم األبناء، ودرجة عدد ومتوسط 

وسط أعمار األبناء، والدافع سنوات تعليم المبحوثة، وحجم األسرة، ونوع األسرة، ومدة االعالة، ومت
المجتمعي، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، وذلك لعدم  واالنتماء، االحرازي

عند المستوى المبحوثات  المعيالتثبوت معنوية عالقتها بمستوى التمكين االقتصادي للسيدات 
 .٠,٠٥االحتمالي
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 :المبحوثات المعيالتوى التمكين السياسي للسيدات ثالثاً: عالقة متغيرات الدراسة بمست

ومتغيرات  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين السياسي للسيدات  االرتباطيةالعالقات   - أ
 الدراسة المقاسة على المستوى الفتري:

ستوى المحتملة بين م االرتباطيةقامت الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون البسيط لدراسة العالقة 
ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري، ويوضح  المبحوثات المعيالتالتمكين السياسي للسيدات 

  :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليها) أهم النتائج البحثية المتوصل ٢٩جدول (

موجبة عند معنوية ة ارتباطية توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، الواردة بالجدول وجود عالق - ١
والمتغيرات التالية:  المبحوثات المعيالتللسيدات  السياسي بين مستوى التمكين ٠,٠١المستوى االحتمالي

سنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي، حيث بلغت قيم  عدد تعليم المبحوثة، ومتوسط عدد سنوات
موجبة معنوية ، كما وجدت عالقة ارتباطية ٠,٥٢، ٠,٣٢ ،٠,٤٤: التواليمعامالت االرتباط البسيط على 

وكل  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين السياسي للسيدات  ٠,٠٥أيضاً ولكن عند المستوى االحتمالي
لتنفيذ بعض الحرف  من الخدمات المجتمعية، والمستوى المهاري االستفادةمن المتغيرات التالية: درجة 

، ومستوى المعيشة، حيث بلغت قيم معامل االرتباط البسيط لعالقة هذه المتغيرات ةواألنشطة االقتصادي
 التوالي.على  ٠,٢٠، ٠,٢٠، ٠,١٦بمستوى التمكين السياسي: 

بين مستوى التمكين السياسي  ٠,٠٥لم يتضح وجود عالقة ارتباطية معنوية عند المستوى االحتمالي  - ٢
غيرات التالية: عمر المبحوثة، وعدد ساعات عمل المبحوثة، وكل من المت المبحوثات المعيالتللسيدات 

 .االحرازي، والدافع المجتمعي واالنتماءوحجم األسرة، ومدة اإلعالة، ومتوسط أعمار األبناء، 
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  ) عالقة مستوى التمكين السياسي للمبحوثات بمتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري٢٩جدول (
  )rباط (معامل االرت  المتغيرات

  ٠,١٥  عمر المبحوثة
  **٠,٤٤  عدد سنوات تعليم المبحوثة
  ٠,١٤  عدد ساعات عمل المبحوثة

  ٠,١٠  حجم األسرة
  ٠,٠٠  مدة اإلعالة

  ٠,١٤  متوسط أعمار األبناء
  **٠,٣٢  سنوات تعليم األبناءعدد متوسط 

  **٠,٥٢  االنفتاح الثقافي
  ٠,٠٩  االحرازيالدافع 
  ٠,٠١-  عيالمجتم االنتماءدرجة 
  *٠,١٦  من الخدمات المجتمعية االستفادةدرجة 

  *٠,٢٠  المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واالنشطة االقتصادية
  *٠,٢٠  مستوى المعيشة

 
ومتغيرات  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين السياسي للسيدات  قترانيةاالالعالقات   - ب

 الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي:
المحتملة بين مستوى التمكين  اإلقترانيةاختبار مربع كاي لدراسة العالقات   باستخداممت الدراسة قا

ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي، ويوضح جدول المبحوثات  المعيالتالسياسي للسيدات 
  :التاليحو من خالل هذا االختبار، وذلك على الن إليها) أهم النتائج البحثية المتوصل ٣٠(

  

بين متغيرين مستوى التمكين السياسي للسيدات  ٠,٠١معنوية عند المستوى االحتمالي ةتوجد عالقة اقتراني - ١
 مقاسه بمعامل كرامر. ٠,٢٢، والحالة الزواجية، وقد بلغت شدة هذه العالقة المبحوثات المعيالت

مستوى التمكين السياسي للسيدات بين  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي ةال توجد عالقة اقتراني - ٢
 : مهنة المبحوثة، ونوع األسرة.متغيري، وكل من المبحوثات المعيالت
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) عالقة مستوى التمكين السياسي للمبحوثات ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى ٣٠جدول (
  اإلسمي

  قيمة معامل كرامر  قيمة مربع كاي  المتغيرات

  ٠,٢٢  **٧,٣٦  الحالة الزواجية

  ٠,١٠  ١,٥٧  مهنة المبحوثة

  ٠,١٢  ٢,٠٨  نوع األسرة
  

ى ما سبق، وفي ضوء نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط واختبار مربع كاي، يتبين اآلتي:لع بناء  

(والقائل بعدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين  رفض الفرض الصفري الخامس للدراسة - ١
فيما يتعلق بمتغيرات: الحالة الزواجية، وذلك  المبحوثات ومتغيرات الدراسة)، يالتالمعالسياسي للسيدات 

سنوات تعليم االبناء، واالنفتاح الثقافي، والمستوى المهاري  عدد وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومتوسط
المعيشة، من الخدمات المجتمعية، ومستوى  االستفادةلتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، ودرجة 

عند  المبحوثات المعيالتبمستوى التمكين السياسي للسيدات  االرتباطيةوذلك لثبوت معنوية عالقاتها 
 .٠,٠٥المستوى االحتمالي

: عمر المبحوثة، وعدد وهي الفرض الصفري الخامس للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة قبول - ٢
جم األسرة، ونوع األسرة، ومدة االعالة، ومتوسط أعمار ساعات عمل المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وح

بمستوى  االرتباطيةالمجتمعي، وذلك لعدم ثبوت معنوية عالقتها  واالنتماء، االحرازياالبناء، والدافع 
 .٠,٠٥عند المستوى االحتماليالمبحوثات  المعيالتالتمكين السياسي للسيدات 

 

  المبحوثات: المعيالتلسياسي للسيدات العوامل المحددة لمستوى التمكين ا  -جـ 

تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد الستكشاف المتغيرات المحددة لمستوى 
  :) ما يلي٣١( بجدولالمعروضة  نتائجه، حيث أوضحت المبحوثات المعيالتالتمكين السياسي للسيدات 

سير التباين الكلي في مستوى التمكين السياسي للسيدات تبين وجود ستة متغيرات مستقلة تساهم في تف - ١
وات تعليم المبحوثة، والحالة الزواجية، ن، وهذه المتغيرات: عمر المبحوثة، وعدد سالمبحوثات المعيالت

والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، ومتوسط أعمار األبناء، وعدد ساعات عمل 
 المبحوثة.

يتضح أن المتغيرات الستة المستقلة السابقة تفسر  ٠,٤٢٩والبالغة  R2إلى قيمة معامل التحديد  بالرجوع - ٢
 .المبحوثات المعيالت% من التباين في مستوى التمكين السياسي للسيدات ٤٢,٩مجتمعة نحو 
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التمكين معنوية النموذج االنحدراي لعالقة متغيرات الدراسة بمستوى ١٧,٩٠والبالغة  )Fيتضح من قيمة ( - ٣
 .٠,٠١االحتمالي وذلك عند المستوى ،المبحوثات المعيالتالسياسي للسيدات 

 إلسهامهاإمكانية ترتيب المتغيرات الستة السابقة ترتيب تنازليا  يشير مقدار التغير في معامل التحديد إلى - ٤
وذلك على ، ثاتالمبحو المعيالتالنسبي في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين السياسي للسيدات 

%)، والحالة الزواجية ٥,٣وات تعليم المبحوثة (ن%)، وعدد س٢٦,٩: عمر المبحوثة (التاليالنحو 
%)، ومتوسط أعمار األبناء ٣,٤%)، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية (٣,٨(
 %).١,٧%)، وعدد ساعات عمل المبحوثة (١,٨(

ء نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد، يتبين اآلتي:على ما سبق، وفي ضو بناء  

(والقائل بعدم اسهام متغيرات الدراسة في تفسير التباين في مستوى  رفض الفرض الصفري السادس للدراسة -١
 وات تعليمنفيا يتعلق بمتغيرات: عمر المبحوثة، وعدد سوذلك  المبحوثات)، المعيالتالتمكين السياسي للسيدات 

المبحوثة، والحالة الزواجية، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، ومتوسط أعمار 
 المعيالتي للسيدات لسياساألبناء، وعدد ساعات عمل المبحوثة، وذلك لثبوت معنوية عالقتها بمستوى التمكين ا

 .٠,٠٥عند المستوى االحتماليالمبحوثات 
ومتوسط  ادس للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة وهي: مستوى المعيشة،الفرض الصفري السقبول  - ٢

من الخدمات المجتمعية، وحجم األسرة، ونوع األسرة، ومدة االعالة،  االستفادةسنوات تعليم األبناء، ودرجة عدد 
طة االقتصادية، مهنة المجتمعي، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنش واالنتماء، االحرازيوالدافع 

عند المستوى المبحوثات  المعيالتللسيدات  لسياسيالمبحوثة، وذلك لعدم ثبوت معنوية عالقتها بمستوى التمكين ا
  .٠,٠٥االحتمالي

  
 

) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد للعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ومستوى ٣١جدول (
  المبحوثات المعيالتي للسيدات التمكين السياس

  المتغيرات
قيمة معامل 
االنحدار 
 الجزئي

قيمة معامل 
االنحدار 
الجزئي 
  المعياري

مقدار معامل 
التحديد 
  التراكمي 

مقدار 
التغير في 
معامل 
  التحديد

 tقيمة 

  **٦,٢٥٠  ٠,٢٦٩  ٠,٢٦٩  ٠,٤٢٤  ٠,٥٩٧  عمر المبحوثة

  **٣,٣٢٠  ٠,٠٥٣  ٠,٣٢٢  ٠,٢٣١  ٠,٥٥١  عدد سنوات تعليم المبحوثة

  **٢,٥٣٤  ٠,٠٣٨  ٠,٣٦٠  ٠,١٧٥  ٣,٤١١  الحالة الزواجية
المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف 

  **٣,٠٧٢  ٠,٠٣٤  ٠,٣٩٤  ٠,٢٠٢  ٠,٣٣٨  واالنشطة االقتصادية

  *٢,٣٥٢  ٠,٠١٨  ٠,٤١٢  ٠,١٦٤  ٠,١٨٢  متوسط أعمار األبناء

  *٢,٠٤٤  ٠,٠١٧  ٠,٤٢٩  ٠,١٣١  ٠,٠٧٩  عدد ساعات عمل المبحوثة
  ٠,٤٢٩) = R2**                                  قيمة معامل التحديد (١٧,٩٠) = Fقيمة (

  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي (*)

  .٠,٠١(**)معنوية عند المستوى االحتمالي
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 :المبحوثات المعيالتللسيدات  بمستوى التمكين الكليرابعاً: عالقة متغيرات الدراسة 

ومتغيرات الدراسة المقاسة  المبحوثات المعيالتبين مستوى التمكين الكلي للسيدات  رتباطيةاالالعالقات   - أ
 على المستوى الفتري:

المحتملة بين مستوى  االرتباطيةقامت الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسون البسيط لدراسة العالقة 
ة المقاسة على المستوى الفتري، ويوضح جدول متغيرات الدراسالمبحوثات و المعيالتللسيدات  الكليالتمكين 

  :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليها) أهم النتائج البحثية المتوصل ٣٢(

موجبة عند المستوى  معنوية توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، الواردة بالجدول وجود عالقة ارتباطية - ١
عدد سنوات تعليم  والمتغيرات التالية: المبحوثات المعيالتللسيدات مكين الكلي مستوى التبين  ٠,٠١االحتمالي 

سنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي، ومستوى المعيشة، حيث  عدد المبحوثة، ومتوسط أعمار األبناء، ومتوسط
، كما وجدت عالقة ٠,٤١، و٠,٣١، و٠,٣٣، و٠,٢٢، و٠,٢٤: التواليبلغت قيم معامالت االرتباط البسيط على 

 المعيالتبين مستوى التمكين الكلي للسيدات  ٠,٠٥موجبة أيضاً ولكن عند المستوى االحتمالي  معنوية ارتباطية
بمستوى التمكين المبحوثات و متغير: عمر المبحوثة، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط لعالقة هذا المتغير 

 .٠,٢٠الكلي 
 المعيالتبين مستوى التمكين الكلي للسيدات  ٠,٠٥باطية معنوية عند المستوى االحتمالي لم يتضح وجود عالقة ارت - ٢

الدافع ومدة اإلعالة، والمبحوثات وكل من المتغيرات التالية: عدد ساعات عمل المبحوثة، وحجم األسرة، 
لتنفيذ بعض الحرف  مهاريمن الخدمات المجتمعية، والمستوى ال االستفادةالمجتمعي، ودرجة  واالنتماء، االحرازي

  .واألنشطة االقتصادية
  ) عالقة مستوى التمكين الكلي للمبحوثات بمتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى الفتري٣٢جدول (

  )rمعامل االرتباط (  المتغيرات
  *٠,٢٠  عمر المبحوثة

  **٠,٢٤  عدد سنوات تعليم المبحوثة
  ٠,١٥  عدد ساعات عمل المبحوثة

  ٠,٠٧  حجم األسرة
  ٠,٠٥-  مدة اإلعالة

  **٠,٢٢  متوسط أعمار األبناء
  **٠,٣٣  سنوات تعليم األبناء عدد متوسط

  **٠,٣١  االنفتاح الثقافي
  ٠,٠٧  االحرازيالدافع 
  ٠,٠١  المجتمعي االنتماءدرجة 
  ٠,١٥  من الخدمات المجتمعية االستفادةدرجة 

  ٠,١٠  تصاديةالمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واالنشطة االق
  **٠,٤١  مستوى المعيشة
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المبحوثات ومتغيرات الدراسة  المعيالتبين مستوى التمكين الكلي للسيدات  قترانيةاالالعالقات   -  ب
 المقاسة على المستوى اإلسمي:

المحتملة بين مستوى التمكين  اإلقترانيةاختبار مربع كاي لدراسة العالقات  باستخدامقامت الدراسة 
) ٣٣المبحوثات ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي، ويوضح جدول ( المعيالتات الكلي للسيد

  :التاليمن خالل هذا االختبار، وذلك على النحو  إليهاأهم النتائج البحثية المتوصل 
 تالمعيالبين مستوى التمكين الكلي للسيدات  ٠,٠١معنوية عند المستوى االحتمالي  ةتوجد عالقة اقتراني - ١

المبحوثات، وكل من المتغيرات: الحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة، وقد بلغت شدة هذه العالقة بين هذه 
  .على الترتيب ٠,٢٥، و٠,٢٣مقاسه بمعامل كرامر  المتغيرات

مستوى التمكين الكلي للسيدات بين  ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي  ةال توجد عالقة اقتراني - ٢
 ، ونوع األسرة.وثاتالمبح المعيالت

  

  ومتغيرات الدراسة المقاسة على المستوى اإلسمي مستوى التمكين الكلي للمبحوثات) عالقة ٣٣جدول (
  

  معامل كرامرقيمة   قيمة مربع كاي  المتغيرات

  ٠,٢٣  **٧,٨٢  الحالة الزواجية

  ٠,٢٥  **٩,٤١  مهنة المبحوثة

  ٠,١٤  ٢,٩٣  نوع األسرة

  

ء نتائج معامل ارتباط بيرسون البسيط واختبار مربع كاي، يتبين اآلتي:ى ما سبق، وفي ضولع بناء  

(والقائل بعدم وجود عالقة ارتباطية معنوية بين مستوى التمكين  رفض الفرض الصفري السابع للدراسة - ١
فيما يتعلق بمتغيرات: الحالة الزواجية، وذلك  المبحوثات ومتغيرات الدراسة)، المعيالتللسيدات  الكلي 

عدد مر المبحوثة، ومهنة المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثة، ومتوسط أعمار االبناء، ومتوسط وع
االرتباطية االنفتاح الثقافي، ومستوى المعيشة، وذلك لثبوت معنوية عالقاتها وسنوات تعليم االبناء، 

 .٠,٠٥المبحوثات عند المستوى االحتمالي المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات ب
: عدد ساعات عمل وهي الفرض الصفري السابع للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة قبول - ٢

من  االستفادةالمجتمعي، ودرجة  واالنتماء، االحرازيالمبحوثة، وحجم األسرة، ومدة االعالة، والدافع 
ة، ونوع األسرة، وذلك الخدمات المجتمعية، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادي

المبحوثات عند المستوى  المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات االرتباطية بلعدم ثبوت معنوية عالقتها 
 .٠,٠٥االحتمالي
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  :المبحوثات المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات لالعوامل المحددة  -جـ 

مستوى للصاعد الستكشاف المتغيرات المحددة تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي ا  
  :) ما يلي٣٤جدول (بالمعروضة  هالمبحوثات ، حيث أوضحت نتائج المعيالتالتمكين الكلي للسيدات 

 المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات في تبين وجود ستة متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي  - ١
وات تعليم المبحوثة، ن: مستوى المعيشة، ومتوسط سنوات تعليم األبناء، وعدد سيه المبحوثات ، وهذه المتغيرات

  من الخدمات المجتمعية، والحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة. االستفادةودرجة 
يتضح أن المتغيرات الستة المستقلة السابقة تفسر مجتمعة  ٠,٣٥٥والبالغة  R2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد  - ٢

 المبحوثات. المعيالتمن التباين في مستوى التمكين الكلي للسيدات  %٣٥,٥نحو 
مستوى التمكين الكلي بمعنوية النموذج االنحدراي لعالقة متغيرات الدراسة ١٣,١١) والبالغةFيتضح من قيمة ( - ٣

 .٠,٠١المبحوثات ، وذلك عند المستوى االحتمالي  المعيالتللسيدات 
 وفقاً إلسهامهاحديد إلى إمكانية ترتيب المتغيرات الستة السابقة ترتيب تنازليا يشير مقدار التغير في معامل الت - ٤

: التاليالمبحوثات ، وذلك على النحو  المعيالتالنسبي في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين الكلي للسيدات 
%)، ٣,٩يم المبحوثة (وات تعلن%)، وعدد س٦سنوات تعليم األبناء (عدد %)، ومتوسط ١٦,٩مستوى المعيشة (

  %).٢,٥%)، ومهنة المبحوثة (٣%)، والحالة الزواجية (٣,٢من الخدمات المجتمعية ( االستفادةودرجة 

) نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد للعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ٣٤جدول (
  المبحوثات المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات و

  لمتغيراتا
قيمة معامل 
االنحدار 
 الجزئي

قيمة معامل 
االنحدار 
الجزئي 
  المعياري

مقدار 
معامل 
التحديد 
  التراكمي 

مقدار 
التغير في 
معامل 
  التحديد

 tقيمة 

  **٤,٧٤٢  ٠,١٦٩  ٠,١٦٩  ٠,٣٣٠  ٠,٩٩٣  مستوى المعيشة

  **٢,٤٩١  ٠,٠٦٠  ٠,٢٢٩  ٠,١٧٦  ٠,٨٢٧  متوسط سنوات تعليم األبناء

  **٢,٣٧٨  ٠,٠٣٩  ٠,٢٦٨  ٠,١٦٢  ٠,٠٩٦  تعليم المبحوثةعدد سنوات 

درجة اإلستفادة من الخدمات 
  المجتمعية

٣,٠٥١  ٠,٠٣٢  ٠,٣٠٠  ٠,٢١٣  ٨,٣٤٦**  

  **٢,٥٣٧  ٠,٠٣٠  ٠,٣٣٠  ٠,١٨١  ٨,٨٠٤  الحالة الزواجية

  *٢,٣٢٦  ٠,٠٢٥  ٠,٣٥٥  ٠,١٥٨  ٧,٢٧٦  مهنة المبحوثة

  ٠,٣٥٥) = R2امل التحديد (**                   قيمة مع١٣,١١) = Fقيمة (

 ٠,٠٥معنوية عند المستوى االحتمالي  (*)

  ٠,٠١معنوية عند المستوى االحتمالي (**)
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على ما سبق، وفي ضوء نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي الصاعد، يتبين اآلتي: بناء  

ية بين مستوى التمكين (والقائل بعدم وجود عالقة ارتباطية معنو رفض الفرض الصفري الثامن للدراسة - ١
ا يتعلق بمتغيرات: مستوى المعيشة، مفيوذلك  المبحوثات ومتغيرات الدراسة)، المعيالتالكلي للسيدات 

من الخدمات  االستفادةوات تعليم المبحوثة، ودرجة نسنوات تعليم األبناء، وعدد سعدد ومتوسط 
معنوية عالقتها بمستوى التمكين الكلي  المجتمعية، والحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة، وذلك لثبوت

 .٠,٠٥المبحوثات عند المستوى االحتمالي المعيالتللسيدات 
وعدد  الفرض الصفري الثامن للدراسة فيما يتعلق بباقي المتغيرات المدروسة وهي: عمر المبحوثة، - ٢

بناء، واالنفتاح ومتوسط أعمار األ ساعات عمل المبحوثة، وحجم األسرة، ونوع األسرة، ومدة االعالة،
المجتمعي، والمستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة  واالنتماء، االحرازيالثقافي، والدافع 

المبحوثات عند  المعيالتمستوى التمكين الكلي للسيدات باالقتصادية، وذلك لعدم ثبوت معنوية عالقتها 
 .٠,٠٥المستوى االحتمالي

  

  سابعالفصل ال

 المعيالتومقترحات حلها من وجهة نظر السيدات  المعيلةي منها المرأة الريفية المشكالت التي تعان
  المبحوثات

من  المعيلةتعاني منها المرأة الريفية ينقسم هذا الفصل إلى قسمين أولهما: يتناول أهم المشكالت التي 
الت التي تعاني منها المرأة لحل هذه المشك مقترحات، والقسم الثاني: المبحوثات المعيالتوجهة نظر السيدات 

  .المبحوثات المعيالت من وجهة نظر السيدات المعيلةالريفية 

  :المبحوثات المعيالتمن وجهة نظر السيدات  المعيلةاوالً: المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية 

نظر السيدات  من وجهة المعيلةتعاني منها المرأة الريفية ) أهم المشكالت التي ٣٥يوضح جدول(
المبحوثات قد ذكرن ستة عشر بنداً  المعيالت، حيث يتبين من بيانات الجدول أن السيدات المبحوثات المعيالت

انخفاض متوسط الدخل الشهري ، وذك على النحو التالي: المعيلةمن المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية 
قيمة المعاش وعدم  %)، وانخفاض٨٦,٠( المعيلةام المرأة نقص فرص العمل المتاحة أم%)، و٩٤,٠( لألسرة
 نقص الخبرة والتدريب الالزم للحصول على فرصة عمل%)، و٧٣,٣( األسرة باحتياجاتللوفاء  كفايته

 المعيلةغالء األسعار وعدم مناسبتها لدخل المرأة %)، و٥٨,٧( تراكم الديون وصعوبة سدادها%)، و٦٣,٣(
 تكاليف %)، وارتفاع٥٦,٧( تعليم األبناء مما يتسبب في تسربهم من الدراسة ليفتكا %)، وارتفاع٥٨,٧(

 المنزل واألسرة واحتياجاتعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل %)، و٤٧,٣( زواج االبناء
ة عدم القدرة على إقام%)، و٣٣,٣( على حل مشكالت أبنائها بمفردها المعيلةعدم قدرة المرأة %)، و٤٦,٠(

صعوبة تسويق %)، و٢٣,٣( نسبة األمية %)، وارتفاع٢٦,٧( مشروع صغير لعدم وجود مكان صالح لذلك
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 األساسية لألسرة به االحتياجاتتدني حالة المسكن وعدم توافر %)، و١٦,٧( منتجات المشروعات الصغيرة
الحالة النفسية %)، و٦,٠( التأثير السلبي لخروج المرأة للعمل على العالقة بينها وبين أبنائها%)، و١٠,٠(

  %).٤,٧( المعيلةالسيئة بسبب سلبية نظرة المجتمع للمرأة 

 المعيالتمن وجهة نظر السيدات  المعيلةتعاني منها المرأة الريفية التي  ) أهم المشكالت٣٥جدول (
 المبحوثات

  %*  العدد  المشكالت  م
  ٩٤,٠  ١٤١  .سرةانخفاض متوسط الدخل الشهري لأل  ١
  ٨٦,٠  ١٢٩  .المعيلةمتاحة أمام المرأة فرص العمل النقص   ٢
  ٧٣,٣  ١١٠  للوفاء باحتياجات األسرة. كفايتهقيمة المعاش وعدم  انخفاض  ٣
  ٦٣,٣  ٩٥  نقص الخبرة والتدريب الالزم للحصول على فرصة عمل.  ٤
  ٥٨,٧  ٨٨  تراكم الديون وصعوبة سدادها.  ٥
  ٥٨,٧  ٨٨  .المعيلة غالء األسعار وعدم مناسبتها لدخل المرأة  ٦
  ٥٦,٧  ٨٥  ارتفاع تكاليف تعليم األبناء مما يتسبب في تسربهم من الدراسة.  ٧
  ٤٧,٣  ٧١  .زواج االبناء تكاليف ارتفاع  ٨
  ٤٦,٠  ٦٩  عدم القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل واحتياجات المنزل واألسرة.  ٩

  ٣٣,٣  ٥٠  ا بمفردها.على حل مشكالت أبنائه المعيلةعدم قدرة المرأة   ١٠
  ٢٦,٧  ٤٠  عدم القدرة على إقامة مشروع صغير لعدم وجود مكان صالح لذلك.  ١١
  ٢٣,٣  ٣٥  ارتفاع نسبة األمية.  ١٢
  ١٦,٧  ٢٥  ة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة.صعوب  ١٣
  ١٠,٠  ١٥  تدني حالة المسكن وعدم توافر االحتياجات األساسية لألسرة به.  ١٤
  ٦,٠  ٩  سلبي لخروج المرأة للعمل على العالقة بينها وبين أبنائها.التأثير ال  ١٥
  ٤,٧  ٧  .المعيلةالحالة النفسية السيئة بسبب سلبية نظرة المجتمع للمرأة   ١٦

  مبحوثة). ١٥٠ ن(وعدده المبحوثات المعيالتعدد السيدات  إجماليبالقسمة على  النسبة المئوية حسبت*

من وجهة نظر السيدات  المعيلةالتي تعاني منها المرأة الريفية  كالتمقترحات حل المشأهم ثانياً: 
  المبحوثات: المعيالت

من وجهة نظر  المعيلةمقترحات حل المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية ) أهم ٣٦يوضح جدول (
اً ألهميتها النسبية فيما يلي: ، حيث تمثلت هذه المقترحات مرتبة ترتيباً تنازلياً وفقالمبحوثات المعيالتالسيدات 

رفع قيمة ، و%)٩٥,٣ولظروفهن االجتماعية( المعيالتتوفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومهارات السيدات 
 تسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض سعر الفائدة%)، و٧٦,٧( المعيالتالمعاش المقدم للسيدات 
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قيام الجمعيات األهلية %)، و٦٤,٧(من سداد مصروفات الدراسة تالمعيالإعفاء أبناء السيدات )، و%٧٠,٠(
تنظيم الدورات التدريبية لتنمية ، و%)٥٠,٧( المعيالتبتوفير اإلعانات والمساعدات االجتماعية للسيدات 

التوسع في إقامة فصول محو ، و%)٤٦,٧وتأهيلهن للحصول على فرصة عمل( المعيالتمهارات السيدات 
توعية كافة فئات المجتمع بأهمية %)، و٤٣,٣(بهذه الفصول االلتحاقعلى  المعيالتالسيدات  األمية وتشجيع

  %).١٠,٠( المعيلةتغيير نظرتهم السلبية للمرأة 

من وجهة نظر  المعيلة) أهم مقترحات حل المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية ٣٦جدول (
  المبحوثات المعيالتالسيدات 

  %*  العدد  المقترحات  م

 المعيالتتوفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومهارات السيدات   ١
  ولظروفهن االجتماعية.

٩٥,٣  ١٤٣  

  ٧٦,٧  ١١٥  .المعيالتلسيدات رفع قيمة المعاش المقدم ل  ٢
  ٧٠,٠  ١٠٥  تسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض سعر الفائدة.  ٣
  ٦٤,٧  ٩٧  اد مصروفات الدراسة.من سد المعيالتإعفاء أبناء السيدات   ٤
قيام الجمعيات األهلية بتوفير اإلعانات والمساعدات االجتماعية للسيدات   ٥

  .المعيالت
٥٠,٧  ٧٦  

وتأهيلهن  المعيالتتنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهارات السيدات   ٦
  للحصول على فرصة عمل.

٤٦,٧  ٧٠  

على  المعيالتالسيدات  التوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع  ٧
  ٣٤,٣  ٦٥  االلتحاق بهذه الفصول.

  ١٠,٠  ١٥  المعيلةتوعية كافة فئات المجتمع بأهمية تغيير نظرتهم السلبية للمرأة   ٨
 ١٥٠ نالمبحوثات (وعدده المعيالتعدد السيدات  إجماليبالقسمة على النسبة المئوية  * حسبت 
 مبحوثة).
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ثامنفصل الال  

  والتوصيات مناقشة النتائج

ج التي أسفرت ألهم النتائ منهما: مناقشةاألول حيث تناول القسم  رئيسيين يشتمل هذا الفصل على قسمين
في ضوء نتائج  إليهاتناول القسم الثاني عرضاً لبعض التوصيات التي أمكن التوصل عنها الدراسة: كما 
  الدراسة ومناقشتها.

  : مناقشة النتائج:أوالً

 واالستنتاجاتسفرت عنها الدراسة يمكن الخروج بالمالحظات والتفسيرات ألتي في ضوء النتائج ا
  التالية:

  مناقشة النتائج الخاصة بوصف خصائص المبحوثات: -أ

ذلك  % منهن) من األرامل، حيث ربما يعزى٦٢المبحوثات ( المعيالتأوضحت النتائج أن غالبية السيدات  - ١
في الريف المصري، وما يصاحبها من تفاوت في الفئات العمرية  إلى انتشار عادة الزواج المبكر للفتيات

بين الزوجين، حيث يرتفع عمر الزوج في معظم األحيان عن عمر زوجته بعدة سنوات وقد يصل عمر 
ضافة ف بقليل في أحيان أخرى، هذا باإلعالزوج أحياناً إلى ضعف عمر زوجته وربما إلى أكثر من الض

توقع للرجل بالمقارنة بنظيره لدى المرأة، األمر الذي يؤدي إلى المزيد من إلى انخفاض أمد العمر الم
 دراسة كل من (حجازي إليهما توصلت  عالتفاقم في هذه الظاهرة بمرور الزمن. وربما تتفق هذه النتيجة م

). حيث ٢٠٠٢و(السيد، ، )٢٠٠٣و(السمالوطي، ،)٢٠٠٤)، و(عبد اللطيف،٢٠٠٥وعبد المقصود، 
 أسرهن هو الترمل. إعالة لدراسات أن السبب الرئيسي لتحمل بعض الريفيات عبءأوضحت هذه ا

، حاصالت على شهادة غير% منهن) ٩٠,٠المبحوثات ( المعيالتأوضحت النتائج أن غالبية السيدات  - ٢
ذلك إلى الموروث الثقافي الذي يرى عدم ضرورة تعليم اإلناث والخوف عليهن من السفر  حيث ربما يعزى

إلى  باإلضافةج مجتمع القرية الالتي يعشن فيها وأن المرأة مصيرها للزواج وال جدوى للتعليم، هذا خار
 إليهيرهق ميزانية األسرة. وربما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت  ئاًتكلفة التعليم التي تشكل عب ارتفاع

)، و(السيد، ٢٠٠٢، انسليم)، و(٢٠٠٤)، و(عبد اللطيف،٢٠٠٥وعبد المقصود،  دراسة كل من (حجازي
مما  المعيلةإلى تدني المستوى التعليمي للمرأة لدراسات ). حيث أشارت هذه ا١٩٩٩، الدين )، و(نور٢٠٠٢

 يلقى عليها عبئاً إضافياً مرتبط بالجهل إلى جانب العبء االقتصادي المتمثل في الفقر.
 باألعمال الخدمية، حيث ربما يعزى % منهن) يعملن٦٨,٧أوضحت النتائج أن غالبية السيدات الريفيات ( - ٣

، هذا من األساس بل قد ال تحتاج إلى رأسمال ،ذلك إلى أن هذه األعمال ال تحتاج إلى رأسمال كبير
بتوظيف المرأة حيث أن  والتقاليدإلى االعتقاد بأن مكان المرأة هو البيت، وعدم اقرار العادات  باإلضافة

إلى ذلك فهن يتحملن  باإلضافةمن قدرها ويقلل من قيمتها.  توظيف المرأة وفقاً لهذه العادات يحط
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دراسة كل  إليهاألزواج يتحملونها عنهن. وربما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت  مسئوليات جديدة كان
 ). ٢٠٠٢مرقص، )، و(حليم و٢٠٠٢، و(السيد، )٢٠٠٣من (السمالوطي، 

انفتاحهن الثقافي مستوى % منهن)  ٥٧,٣ات (المبحوث المعيالتأوضحت النتائج أن غالبية السيدات  - ٤
النساء العائالت ألسرهن للقدرات األساسية من تعليم وتدريب  افتقارمنخفض، حيث قد يرجع ذلك إلى 

وفرص عمل مناسبة وظروف صحية وبيئية مناسبة والتي تنسحب بدورها على أبناء تلك األسر بحرمانهم 
الخروج لسد احتياجات األسرة. وتضافر تلك العوامل مجتمعة ر من األحيان من أجل يمن التعليم في كث

وتحقيق قدراتها على التفاعل مع المجتمع  من على مدركات المرأة ومعامالتها والتي تحد يؤثر سلبياً
دراسة كل  إليهوربما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت  .مستويات عالية من االنفتاح الثقافي والجغرافي به

 ).٢٠٠٢مرقص، و )، و(حليم٢٠٠٥يمان، وسل من (خليفة
لهن  االحرازيالدافع  مستوى % منهن)٤٠,٦المبحوثات ( المعيالتأوضحت النتائج أن غالبية السيدات  - ٥

المبحوثات، وما قد  المعيالتارتفاع الفئات العمرية لدى الكثير من السيدات  إلىذلك منخفض، قد يرجع 
إلى نقص  باإلضافةتغيير وتحسين أوضاعهن المعيشية، هذا انخفاض الدافع لديهن نحو ال يصاحبه من

المعارف والمعلومات والخبرات الالزمة  المعيالتشأنها أن توفر للسيدات التي من  التوعية والتدريب
 االحرازيإلثارة دوافع هؤالء السيدات نحو العمل واإلنجاز وما يرتبط بذلك من ارتفاع مستويات الدافع 

 لهن.
  

 المبحوثات: المعيالتالنتائج الخاصة بوصف محاور تمكين السيدات مناقشة  -ب
المبحوثات منخفض حيث بلغت  المعيالتأظهرت النتائج أن مستوى التمكين االجتماعي لغالبية السيدات  - ١

ب المفاجئ الذي يلقي عليها قد يتمثل في تأثر الزوجة بغياب األ ذلك%)، السبب الرئيسي ل٥٦,٧نسبتهن (
صبحت أحيث  ،ب يتحملها من حيث مسئولية اتخاذ القرارات األسريةأعباء كثيرة كان األبالضرورة 

إلى انخفاض  باإلضافةالمسئولة عن اتخاذ جميع القرارات الخاصة باألسرة وبأفرادها، هذا  هي ةالزوج
ي يؤدي مر الذن تزيد من وعيهن الثقافي األأمن شأنها  والتيمشاركتهن في األنشطة التنموية بالقرية 

تتمثل في زيادة اندماج المبحوثات اجتماعيا وزيادة  قد حداث تغيرات على المستوى االجتماعيإ إلى أيضاً
اإلشارة مما ينعكس على مستوى تمكينهن اجتماعيا. كما يجب  ،حجم عالقتهن ومجامالتهن االجتماعية

الريفية بسبب ضيق الوقت  عن عضويه المنظمات االجتماعية المعيالتأن عزوف السيدات  إلى أيضاً
واالنغماس في حل مشكالت األسرة، قد يتسبب كذلك في انخفاض مستوى التمكين االجتماعي لهذه الفئة 
من السيدات، وأخيراً تجدر اإلشارة إلى عامل آخر ربما يؤثر سلبياً على مستوى التمكين االجتماعي 

ربما بسبب ارتفاع نسبة  المعيلةالقيادية للمرأة ، أال وهو االنخفاض النسبي للمكانة المعيالتللسيدات 
المطلقات في هذه الفئة من السيدات، وما يرتبط بذلك من تدني نظرة المجتمعات الريفية لفئة المطلقات من 

  السيدات.
مستوى تمكينهن االقتصادي المبحوثات  المعيالتالسيدات من  %)٧٠,٧(أوضحت النتائج أن نحو  - ٢

على دخل ثابت يمكن  المعيالتك إلى صعوبة حصول هذه الفئة من السيدات ذل ، ربما يعزىمنخفض
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ب الذي كان هو مصدر الحصول على الدخل مما يزيد من العبء وخاصة بعد غياب األ هاالعتماد علي
 عملالفرص بسبب نقص عمال البسيطة والتجارة المهمشة حيث يتركز نشاط الغالبية منهن في األ ،عليهن

نها تقضي عدد ساعات عمل أإلى ذلك  باإلضافةاالجتماعية. ن وظروفه ةالتعليمي نتوياتهتناسب مس التي
 ونفسياً عمال المهمشة التي تعود عليها بأجر غير مجزي مما يؤثر عليها صحياًفي هذه األ اليومفي طويلة 

من  ستفادةاالفرص  أن والدهن. كما يجب االشارة إلىة أإلى نقص االهتمام برعايأيضاً ويصل تأثيره 
على القرض عند سداده، الذي يؤثر بدوره  ةارتفاع قيمة الفائداً بسبب منخفضة جد تعد القروض لهذه الفئة

  .ةقيامهن بمشاريع خاص ةأيضاً على ندر
 السياسي% منهن) مستوى تمكينهن ٤٨,٠المبحوثات ( المعيالتتبين من نتائج الدراسة ان غالبية السيدات  - ٣

أفل اهتماما بمتابعة عمر النسبة الغالبة من المبحوثات الذي يجعلهن  ارتفاع ك إلىذلقد يرجع ومنخفض، 
قل دراية أيجعلهن  قدمية بينهن انتشار األفإن إلى ذلك  باإلضافة، الموضوعات والقضايا السياسية بالمجتمع

 المعيالتل السيدات عالوة على ذلك فإن انشغاومتابعة االخبار السياسية، بهذه القضايا بالقضايا السياسية 
بالبحث عن مورد رزق، وانخراطهن في سوق العمل غير المنظم والذي قد يستنفذ عدد ساعات عمل 
طويلة في اليوم الواحد، حيث تتضافر كل هذه العوامل مجتمعة لتؤثر سلبياً على مستوى التمكين السياسي 

  المبحوثات. المعيالتللسيدات 
  

 المعيالتتأثير المتغيرات المستقلة على مستويات تمكين السيدات مناقشة النتائج الخاصة ب -جـ
  :المبحوثات

الموجب لمتغير مستوى المعيشة على كل من: مستوى التمكين  التأثيرأظهرت نتائج الدراسة أهمية  - ١
 ارتفاعمستوى المعيشة يساهم في  ارتفاعالمبحوثات، مما يعني ان  المعيالتاالجتماعي، والكلي للسيدات 

، وربما يرجع ذلك إلى أنه كلما ارتفع المبحوثات المعيالتستوى التمكين االجتماعي والكلي للسيدات م
مستوى المعيشة كلما دل ذلك على االمتالك لحيازات مزرعية وممتلكات أخرى تؤدي بدورها إلى رفع 

عدم احتياجها لمساعدة من و ،المعيلةاستقاللية المرأة على  ، األمر الذي يعد دليالًالدخل الشهري لألسرة
، أسرتها، وزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات الخاصة ب، مما يساهم في رفع مكانتها بالمجتمعاآلخرين

كما يساهم ذلك أيضاً ويزيد أيضاً من مشاركتها في المشروعات التنموية بالمجتمع المحلي الذي تعيش فيه، 
وبذلك يساهم مستوى المعيشة في رفع مستوى التمكين  هلها،أقيادية مرتفعة بين  في اكتسابها مكانة

وربما تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اآلتية: (فرج،  .المعيالتاالجتماعي والكلي لهؤالء السيدات 
  ).٢٠٠٢(السيد، و)، ٢٠٠٣(السمالوطي، و)، ٢٠٠٧

تعليم األبناء، وذلك على كل  أهمية التأثير الموجب لمتغير متوسط عدد سنواتإلى اشارت نتائج الدراسة  - ٢
المبحوثات، مما يعني أن ارتفاع المستوى  المعيالتمن: مستوى التمكين االجتماعي، والكلي للسيدات 

، وربما يمكن تفسير ذلك في ضوء نالتعليمي لألبناء يساهم في ارتفاع مستوى التمكين االجتماعي ألمهاته
لى زيادة معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم، عالوة على اكتسابهم أن ارتفاع المستوى التعليمي لألبناء يؤدي إ

التجاهات أكثر ايجابية نحو المشاركة في اتخاذ القرارات سواء داخل نطاق أسرهم أو على مستوى 
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مجتمعاتهم المحلية. والشك أن هؤالء االبناء يقومون بنقل جزء من هذه المعارف والخبرات والمهارات 
م، حيث يساهم ذلك في رفع مستوى التمكين االجتماعي لهؤالء السيدات الريفيات واالتجاهات إلى أمهاته

  ).٢٠٠٢(السيد، و)، ٢٠٠٣. وربما تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اآلتية: (السمالوطي، المعيالت
على  من الخدمات المجتمعية، وذلك االستفادةأوضحت نتائج الدراسة أهمية التأثير الموجب لمتغير درجة  - ٣

المبحوثات، مما يعني ذلك ارتفاع درجة  المعيالتكل من: مستوى التمكين االجتماعي، والكلي للسيدات 
ؤدي إلى ارتفاع مستوى التمكين االجتماعي والكلي لهؤالء السيدات يمن الخدمات المجتمعية  االستفادة
المبحوثات إلى  المعيالتوربما يمكن تفسير ذلك في ضوء أن وصول السيدات المبحوثات،  المعيالت

والصحية، واالقتصادية، ، أماكن تقديم الخدمات واالستفادة منها، ربما يؤدي إلى تحسين حالتهن التعليمية
عالوة على إمكانية استفادتهن من المساعدات االجتماعية التي توفرها بعض مراكز تقديم الخدمات، األمر 

. المبحوثات المعيالتي تحسين مستوى تمكين هؤالء السيدات الذي قد يساهم في النهاية بصورة إيجابية ف
ا عن النساء مفي دراسته )٢٠٠٢( سليمان ووفاء مرقصما توصلت إليه نادية وربما تتفق هذه النتيجة مع 

  .مناطق العشوائيةألسر في ال المعيالت
مكين االجتماعي، تبين من النتائج أهمية تأثير متغير الحالة الزواجية، على كل من: مستوى الت - ٤

حيث يرتفع مستوى التمكين االجتماعي المبحوثات،  المعيالتواالقتصادي، والسياسي، والكلي للسيدات 
المتزوجة بالمقارنة بنظيرتها المطلقة أو األرملة، ولعله  المعيلةواالقتصادي والسياسي نسبياً لدى المرأة 
جة حتى وإن كان زوجها له ظروف صحية أو المتزو المعيلةيمكن تفسير ذلك في ضوء أن المرأة 

اجتماعية خاصة، فإنها تتقاسم مسئولية رعاية شئون األسرة مع هذا الزوج، وبالتالي يتوافر لديها بعض 
الوقت والجهد للمشاركة في الكثير من القرارات الهامة سواء داخل نطاق األسرة، أو ما يختص بشئون 

انضمامها لعضوية بعض المنظمات االجتماعية، وهى أمور تساهم مجتمعها المحلي، عالوة على إمكانية 
في مجملها في رفع مكانة المرأة القيادية داخل مجتمعها. باإلضافة إلى ذلك فإن وجود الزوج والزوجة معاً 
داخل األسرة ربما يسهل من فرص القيام بأنشطة مدرة للدخل مثل إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية 

تى في حالة اللجوء لالقتراض فإن ذلك يسهل من فرص سداد االقساط بانتظام. وأخيراً يمكن الصغر، وح
القول أن المرأة المتزوجة يكون لديها وقت وجهد أكبر لمتابعة األخبار والقضايا السياسية والمشاركة 

ماعي اإليجابية في التصويت االنتخابي. والشك أن كل هذه األمور تسهل من فرص التمكين االجت
وربما تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اآلتية: . المعيلةواالقتصادي والسياسي للمرأة الريفية 

  ).٢٠٠٢(السيد، و)، ٢٠٠٧(فرج، و)، ٢٠١٢(العزاوي، 
وضحت نتائج الدراسة أهمية التأثير الموجب لمتغير مهنة المبحوثة، وذلك على كل من: مستوى التمكين أ - ٥

حيث يرتفع مستوى التمكين االقتصادي نسبياً لدى المبحوثات،  المعيالتللسيدات  االقتصادي، والكلي
العاملة في مجاالت تجارية أو إنتاجية مقارنة بنظيرتها العاملة في مجاالت خدمية، وربما  المعيلةالمرأة 

من العمل في يعزى ذلك إلى أن عمل المرأة في المجاالت التجارية واإلنتاجية قد يتيح لها دخالً أكبر 
المجاالت الخدمية، عالوة على استقاللية وحرية أكبر في التصرف في الدخل، فضالً عن أن رغبة المرأة 
في إقامة مشروعاً تجارياً أو إنتاجياً ربما يرتبط بحصولها على قرض، كما يرتبط كذلك باكتسابها لمهارات 
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غر، سواء أقامت هذه المشروعات بمفردها خاصة في إقامة وإدارة المشروعات الصغيرة والمتناهية الص
أو بالمشاركة مع آخرين. والشك أن مثل هذه األمور ربما تساهم في رفع مستوى التمكين االقتصادي 

  .المعيالتللسيدات الريفيات 
ن هناك تأثير موجب لمتغير االنفتاح الثقافي على مستوى التمكين االقتصادي، أاشارت نتائج الدراسة إلى  - ٦

عني أن زيادة االنفتاح الثقافي للمبحوثات يساهم في رفع مستوى التمكين االقتصادي لهن، وربما وذلك ي
حداث التي تدور في الحياة العامة ذلك إلى انه كلما زادت معرفة هؤالء السيدات بالموضوعات واأل يعزى

ت، كلما ساهم ذلك في واالجتماعا ،الجرائد، والندواتوالراديو، ومن خالل وسائل عديدة مثل: التلفاز، 
زيادة مستوى معارفهن بحقوقهن واتجاهاتهن وخبراتهن التي تساعدهن على تطبيق واستخدام الطرق 

على مما كانا عليه باستخدامهن أالجديدة في انتاجهن وتسويقهن لمنتجاتهن مما تحقق لهن مستوى اقتصادي 
  للطرق التقليدية.

جب لمتغير عدد ساعات عمل المبحوثة، على كل من: مستوى أوضحت نتائج الدراسة أهمية التأثير المو - ٧
المبحوثات، وذلك يعني أنه كلما زادت عدد ساعات عمل  المعيالتللسيدات  سياسيالتمكين االقتصادي، وال

في ضوء ، وربما يمكن تفسير ذلك والسياسي المبحوثة كلما ساهم ذلك في رفع مستوى تمكينها االقتصادي
التي تقضي عدد ساعات أكبر في العمل، فهي تحصل على دخل أكبر من نظيرتها التي  المعيلةأن المرأة 

تقضي عدد ساعات أقل، عالوة على أن ساعات العمل األكبر ربما ترتبط بتعدد مصادر الحصول على 
الدخل، وهي عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة لهؤالء السيدات، مما ينعكس على رفع 

باإلضافة إلى ذلك فإن تحسن مستوى معيشة المرأة ربما يرتبط بقدرات أكبر  .تمكينهن االقتصادي مستوى
على التعرض لوسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة وما تبثه هذه الوسائل من موضوعات 

اً لهذه الفئة ارتفاع مستوى التمكين السياسي أيض عامة أو سياسية، حيث ربما يؤثر ذلك على وقضايا سواء
  .المعيالتمن السيدات الريفيات 

تبين من النتائج أهمية التأثير الموجب لمتغير عمر المبحوثة على مستوى التمكين السياسي للسيدات  - ٨
سياسي، وربما المستوى تمكينها  ارتفعالمبحوثات، مما يعني أن كلما زاد عمر المبحوثة كلما  المعيالت

مور السياسية التي تدور عمر المبحوثة ارتفع مستوى ادراكها ووعيها لأل يرجع ذلك إلى أنه كلما زاد
تجعلها تهتم بالقضايا السياسية ويتكون لديها  واهتماماتها والتيإلى تعدد مسئولياتها  باإلضافةحولها، 

رتفع مستوى تمكينها وبذلك ي السياسية المطروحة على الساحة القضاياوجهات نظر حول موقف المرأة من 
  .السياسي

عدد سنوات تعليم المبحوثة، على كل من مستوى  الموجب لمتغير التأثيرأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية  - ٩
المبحوثات، مما يدل على أنه كلما زاد المستوى التعليمي  المعيالتالتمكين السياسي، والكلي للسيدات 

كن تفسير ذلك في ضوء أنه كلما ارتفع ، وربما يموالكلي سياسيالللمبحوثة كلما ارتفع مستوى تمكينها 
المستمر على المعلومات والمعارف  أكبر في البحثمستوى تعليم المبحوثة كلما حصلت على فرص 

ومتابعة  في االنتخاباتإلى حرصها على التصويت  أيضاً باإلضافةالجديدة والمختلفة ومنها السياسية، 
. وربما تتفق هذه السياسي والكليرفع مستوى تمكينها السياسية، حيث يساهم ذلك في  والقضايا االخبار
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) في دراستها عن تمكين المرأة الريفية في التنمية ٢٠١٢( العزاويإليه نادية  تما ذهبالنتيجة مع 
  المستدامة في ريف محافظة بغداد.

نشطة أوضحت نتائج الدراسة أهمية التأثير الموجب لمتغير المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واأل -١٠
نه كلما ارتفع أالمبحوثات، وذلك يعني  المعيالتاالقتصادية على مستوى التمكين السياسي للسيدات 

المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف واالنشطة االقتصادية للسيدات المبحوثات كلما ارتفع مستوى 
الخاصة بها  روعاتدارة المشالتمكين السياسي لهؤالء السيدات ، ويمكن تفسير ذلك نتيجة لقيام المبحوثة بإ

هل قريتها وهذا قد يؤدي إلى زيادة أاو ممارستها لعملية التسويق فذلك سوف يزيد من مشاركتها مع 
ادراكها للقضايا العامة والمشاكل  وبالتالي ،معارفها في شئون مجتمعها على المستوى المحلي والقومي

. وربما تتفق هذه النتيجة مع ستوى تمكينها السياسيارتفاع م مر الذي يؤدي بدوره إلىالمحيطة بها، األ
  ).٢٠٠٥نصرت، و )، و(عبد المولى٢٠٠٧رج، )، و(ف٢٠١٢نتائج الدراسات اآلتية: (العزاوي، 

أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية التأثير الموجب لمتغير متوسط أعمار األبناء على مستوى التمكين  -١١
بناء يساهم في ارتفاع مستوى التمكين السياسي أعمار األ السياسي، مما يعني ذلك أن ارتفاع متوسط

فاألبناء ذوي األعمار المرتفعة يكون لديهم وعي ودراية وخبرة أكبر بشئون وقضايا مجتمعاتهم، ، ألمهاتهم
ومنها القضايا السياسية بطبيعة الحال، والشك أن هؤالء األبناء يقومون بنقل جزء من هذه الخبرات 

الذي ينعكس في النهاية على ارتفاع مستوى التمكين السياسي لألمهات الالتي لديهن أبناء  ألمهاتهم، األمر
 ).٢٠٠٧فرج، جة مع ما توصلت إليه دراسة (ذوي فئات عمرية أكبر. وربما تتفق هذه النتي

  
  المبحوثات: المعيالتمناقشة النتائج الخاصة بالمشكالت التي تواجه السيدات  -د

المبحوثات أثناء عرض المشكالت التي تواجههن  المعيالتاسة تركيز السيدات أوضحت نتائج الدر  
قيمة المعاش وعدم  ، وانخفاضعلى قصور الجوانب المادية مثل: (انخفاض متوسط الدخل الشهري لألسرة

تعليم  فيلاتك ، وارتفاعالمعيلةغالء األسعار وعدم مناسبتها لدخل المرأة ، واألسرة باحتياجاتللوفاء  كفايته
مستوى التمكين  بانخفاضكدت أيضاً على ذلك نتائج الدراسة أزواج االبناء)، كما  تكاليف ، وارتفاعاألبناء

التمكين األخرى التي تناولتها الدراسة، وهذا ربما يمكن  اً بالمقارنة مع مستوياتملحوظ اًاالقتصادي انخفاض
 فيالمشكالت لديهن يتمثل جميع يرون أن أساس  بأنهن المبحوثات المعيالتفي ضوء أن السيدات تفسيره 

د وغالء المعيشة في ظل الظروف االقتصادية المتدنية التي بدورها تتسبب في باقي يلامشكلة ضيق 
سعار العالج، ويليها أيضاً مشكلة عدم القدرة على أمراض في ظل ارتفاع المشكالت مثل مشكلة انتشار األ

يمكن أن نغفل عن المشكلة الكبرى وهي التي  ل المغاالة في المهور، والناث في ظبناء وخاصة اإلزواج األ
التعليم.  تكاليفال وهو ارتفاع ، أكبير يؤثر على انتشارها اقتصاديبعد  أيضاً لهاوالتي مية تتمثل في األ

وعلى ذلك فإنه يعتبر أمراً طبيعياً أن تنصب مقترحات مواجهة هذه المشكالت من وجهة نظر السيدات 
المبحوثات في توفير دخول ثابته وفرص عمل وتسهيالت اقتصادية مختلفة، تساعدهن في مواجهة  لمعيالتا

  األعباء االقتصادية المتالحقة.
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  ثانياً: التوصيات:
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، وفي ضوء المناقشة السابقة لهذه النتائج، يمكن استخالص 

وقد  بمنطقة الدراسة. المعيلةيد في مجال تحسين مستويات تمكين المرأة الريفية بعض التوصيات التي قد تف
ستراتيجية عامة قد تساهم بصورة تكاملية بعض مرتكزات إل رؤي أن يتم صياغة هذه التوصيات في صورة 
  بمنطقة الدراسة، وذلك على النحو التالي: المعيلةفي مجال تحسين مستويات تمكين المرأة الريفية 

 :بمنطقة الدراسة المعيلةستراتيجية تحسين مستويات تمكين المرأة الريفية أهم مرتكزات ا

محاور استراتيجية تحسين مستويات تمكين أهم وفقاً لما أسفرت عنه الدراسة من نتائج يمكن تحديد 
تصادية وتحسين بمنطقة الدراسة في ثالثة محاور رئيسية هي: تدعيم القدرات االق المعيلةالمرأة الريفية 

وأسرهن، وتحسين الخصائص االجتماعية للسيدات الريفيات  المعيالتالمستويات المعيشية للسيدات الريفيات 
  ). ٢٣(شكل المعيلةاالستفادة من الخدمات االجتماعية المختلفة للمرأة الريفية درجة ، وتفعيل المعيالت

  
  بمنطقة الدراسة المعيلةمستويات تمكين المرأة الريفية تحسين  ستراتيجيةالالرئيسية  المرتكزات) ٢٣شكل (

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

مرتكزات ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا المجال هو أن هذه المحاور الثالثة التي تشكل في مجملها 
تويات تمكين بمنطقة الدراسة، ال تلعب دورها في التأثير على مس المعيلةاستراتيجية تمكين المرأة الريفية 

بصورة منفصلة، بل أنها تتبادل التأثير فيما بينها بحيث تعمل مع بعضها البعض وبصورة  المعيلة المرأة
  بمنطقة الدراسة. المعيلةتكاملية على تحسين مستويات تمكين المرأة الريفية 

  :وفيما يلي مناقشة أكثر تفصيالً لهذه المحاور الرئيسية الثالثة 

تدعیم القدرات 
ة وتحسین االقتصادی

المستویات المعیشیة 
للسیدات الریفیات 

 وأسرھن المُعیالت

 
تحسین الخصائص 

ة للسیدات االجتماعی
 المُعیالتالریفیات 

تحسین نوعیة 
الخدمات االجتماعیة 
للسیدات الریفیات 

وتفعیل  المُعیالت،
درجة استفادتھن من 

 ھذه الخدمات
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 :وأسرهن المعيالتاالقتصادية وتحسين المستويات المعيشية للسيدات الريفيات تدعيم القدرات  - أ
المبحوثات،  المعيالتفي ضوء ما أوضحته نتائج الدراسة من انخفاض مستوى المعيشة لمعظم السيدات  - ١

وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود تأثير معنوي موجب لمتغير مستوى المعيشة على مستوى 
المبحوثات. لذا توصي الدراسة الحالية بضرورة العمل على تحسين  المعيالتالكلي للسيدات  التمكين

 بمنطقة الدراسة وذلك من خالل اآلتي: المعيالتالمستويات المعيشية للسيدات الريفيات 

قيام الصندوق االجتماعي للتنمية بالتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  - ١- ١
، مع ضرورة االهتمام بتدريب هذه الفئة من السيدات على أساليب المعيالتالريفيات للسيدات 

 إدارة وإقامة هذه المشروعات، وطرق تسويق المنتجات.
قيام الهيئات والمنظمات المختلفة المسئولة عن تقديم القروض مثل (الصندوق االجتماعي  - ٢- ١

ان الزراعي) بضرورة استحداث للتنمية، وبنك ناصر االجتماعي، وبنك التنمية واالئتم
بأقل سعر فائدة ممكن، وبإجراءات  المعيالتمشروع جديد إلقراض فئة السيدات الريفيات 

 مبسطة، ونظم ميسرة لسداد األقساط.
ضرورة اهتمام جمعيات تنمية المجتمع المحلي والجمعيات األهلية األخرى بمنطقة الدراسة  - ٣- ١

غير  المعيالتعدات االجتماعية للسيدات الريفيات بتخصيص برامج لتقديم اإلعانات والمسا
القادرات على العمل، على أن يتم استحداث آلية لحصر هذه الفئة من السيدات واعداد قاعدة 
بيانات عن أعدادهن وأماكن إقامتهن وظروف ومستوى معيشتهن.... إلى غير ذلك من 

، وذلك المعيالتلسيدات الريفيات الخصائص االجتماعية واالقتصادية الخاصة بهذه الفئة من ا
لضمان تخطيط وتنفيذ برنامج مبني على أساس سليم، يستهدف ربط هؤالء السيدات ببرامج 

 المساعدات واإلعانات االجتماعية المقدمة من الجمعيات األهلية المختلفة بمنطقة الدراسة.
الملتحقين بمراحل التعليم  المعيالتالعمل على إحداث تشريع يتم بموجبه إعفاء أبناء السيدات  - ٤- ١

اإللزامي من سداد المصروفات الدراسية، وذلك لتخفيف األعباء االقتصادية عن هؤالء 
التالميذ وأسرهن، مع اتخاذ كافة اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتفعيل هذا التشريع والتأكد من 

 تطبيقه بكافة مدارس التعليم اإللزامي.

لدراسة من انخفاض وتوسط المستوى المهاري لتنفيذ بعض الحرف بناء على ما أوضحته نتائج ا - ٢
المبحوثات، وما أوضحته النتائج كذلك من وجود  المعيالتواألنشطة االقتصادية لدى غالبية السيدات 

تأثير معنوي موجب لهذا المتغير على أحد محاور التمكين المدروسة (التمكين السياسي للسيدات 
لذا توصي الدراسة بضرورة العمل على رفع مستوى مهارة السيدات الريفيات المبحوثات).  المعيالت
 في تنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية، وذلك من خالل اآلتي: المعيالت

قيام جهاز اإلرشاد الزراعي بعقد دورات تدريبية لتنمية المستوى المهاري للسيدات الريفيات  - ١- ٢
واألنشطة االقتصادية المدرة للدخل، على أن تقوم فئة في مجال تنفيذ بعض الحرف  المعيالت

مؤهلة ومدربة جيداً من المرشدات الزراعيات والرائدات الريفيات بالقرى بنقل المعارف 
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في هذا المجال، مع ضرورة العمل على توعيتهن  المعيالتوالمهارات الالزمة للسيدات 
ية المدرة للدخل، مع محاولة العمل على بأهمية االهتمام بتنفيذ األنشطة االقتصادية والخدم

 إكسابهن التجاهات أكثر إيجابية نحو العمل اليدوي والحرفي.
على  المعيلةيجب على المحافظة أن تقوم بإنشاء مراكز خاصة لتدريب المرأة الريفية  - ٢- ٢

المهارات البيئية والحرفية، على أن تكون هذه المراكز تابعة للوحدات المحلية القروية، 
على المشروعات واألنشطة االقتصادية  المعيالتيث تقوم هذه المراكز بتدريب السيدات وبح

المنتجة والمدرة للدخل. ومن أمثلة هذه المشروعات واألنشطة: بطاريات األرانب، تسمين 
العجول، وتربية الماعز والضأن والماشية، وتربية الطيور الداجنة وانتاج البيض، وتصنيع 

وعيش الغراب، وتجهيز وتعبئة الخضروات والفاكهة، عالوة على بعض  منتجات األلبان،
الحرف واألنشطة اليدوية مثل أعمال الخياطة والتطريز والتريكو، وصناعة السالل واألواني 
الفخارية، وتركيب العطور، وتصنيع الصابون السائل ومنتجاته.... إلى غير ذلك من الحرف 

 ل.واألنشطة االقتصادية المدرة للدخ
قيام جمعيات تنمية المجتمع المحلي، والجمعيات الشرعية بالقرى المختلفة بتخصيص جزء من  - ٣- ٢

برامجها وأنشطتها لصالح تنفيذ بعض البرامج التدريبية الهادفة إلى تحسين مستوى معارف 
في مجال تنفيذ بعض الحرف واألنشطة االقتصادية  المعيالتومهارات السيدات الريفيات 

 مدرة للدخل.المختلفة ال
لدى غالبية السيدات  االحرازيوفقاً لما أشارت نتائج الدراسة من انخفاض وتوسط مستوى الدافع  - ٣

المبحوثات، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود عالقة ارتباطية معنوية موجبة بين  المعيالت
المبحوثات. لذا توصي  المعيالتومستوى التمكين االقتصادي للسيدات  االحرازيمتغيري الدافع 

الدراسة بأهمية قيام كل من أجهزة اإلرشاد الزراعي، والجمعيات األهلية، ومراكز تدريب المرأة (سواء 
بقيمة العمل واإلنجاز، وحثهن على  المعيالتالقائمة منها بالفعل أو المزمع إقامتها) بتوعية السيدات 

مل المختلفة، أو في إقامة وإدارة وتسويق منتجات تحقيق ذاتهن سواء من خالل التميز في مجاالت الع
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أو حتى في مجال حسن تربية ورعاية األبناء واالهتمام 

 بتعليمهم وتنشئتهم التنشئة االجتماعية السليمة.
العمل في أعمال المبحوثات ب المعيالتاستنادا إلى ما اوضحته نتائج الدراسة من قيام معظم السيدات  - ٤

خدمية، وقيام نسبة محدودة جداً منهن بالعمل في أعمال انتاجية، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك 
من وجود تأثير معنوي لمتغير المهنة على كل من مستوى التمكين االقتصادي والكلي للسيدات 

العامالت  المعيالتللسيدات المبحوثات (بمعنى ارتفاع مستويات التمكين االقتصادي والكلي  المعيالت
العامالت في  المعيالتفي أعمال تجارية وانتاجية، في مقابل انخفاض هذه المستويات لدى السيدات 

بأهمية القيام باألعمال  المعيالتأعمال خدمية). لذا توصي الدراسة الحالية بضرورة توعية السيدات 
ل من وسائل اإلعالم المختلفة، والجهاز اإلرشادي التجارية واإلنتاجية، وذلك من خالل تضافر جهود ك

الزراعي، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، عالوة على دور كل من الرائدات الريفيات والقيادات 
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بأهمية العمل بالمهن التجارية واإلنتاجية. كما توصي  المعيالتالنسائية في نشر الوعي لدى السيدات 
راكز التدريب المختلفة، والجمعيات األهلية بمنطقة الدراسة، وكذا الصندوق الدراسة كذلك بأهمية قيام م

على القيام باألعمال التجارية واإلنتاجية، وأساليب إدارتها،  المعيالتاالجتماعي للتنمية بتدريب السيدات 
 وطرق تسويق منتجاتها. 

  
 :المعيالتتحسين الخصائص االجتماعية للسيدات الريفيات   - ب
 المعيالتا أوضحته نتائج الدراسة من انخفاض المستوى التعليمي لدى معظم السيدات في ضوء م  -١

المبحوثات، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود تأثير معنوي موجب لمتغير عدد سنوات تعليم 
راسة المبحوثات. لذا توصي الد المعيالتالمبحوثة على كل من مستوى التمكين السياسي والكلي للسيدات 

، وذلك من المعيلةالحالية بضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحو األمية الهجائية والوظيفية للمرأة الريفية 
 خالل اآلتي:

واضحة المعالم لمحو  قيام الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بوضع خطة محددة  - ١- ١
القومية االقتصادية االجتماعية خالل خمس سنوات في إطار الخطط  المعيالتالسيدات الريفيات 

 مع توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ هذه الخطة.
ضرورة اهتمام جمعيات تنمية المجتمع المحلي، والجمعيات األهلية المهتمة بشئون وقضايا   - ٢- ١

، وحث وتشجيع المعيالتالمرأة الريفية، بالتوسع في فتح فصول محو األمية للسيدات الريفيات 
ئة من السيدات الريفيات لاللتحاق بتلك الفصول واالنتظام بالدراسة بها، على أن يتم هذه الف

التنسيق في هذا الشأن مع الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار، وكذلك مع بعض رجال 
 األعمال بمنطقة الدراسة لتوفير التمويل الالزم إلنشاء هذه الفصول.

نطقة الدراسة، سواء القائمة بالفعل أو المزمع إقامتها، وسواء قيام مراكز التدريب المختلفة بم - ٣- ١
كانت هذه المراكز متخصصة في تدريب المرأة أو مراكز تدريب عامة، بتنظيم البرامج الهادفة 

، وذلك من خالل العمل على إكسابهن المعيالتإلى محو األمية الوظيفية للسيدات الريفيات 
تحاق بالوظائف المختلفة، أو تلك الالزمة إلقامة وإدارة المعارف والمهارات الالزمة لالل

 المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
بناء على ما أوضحته نتائج الدراسة من انخفاض وتوسط المستوى التعليمي ألبناء غالبية السيدات  - ٢

متغير متوسط المبحوثات، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود تأثير معنوي موجب ل المعيالت
المبحوثات.  المعيالتعدد سنوات تعليم األبناء على كل من مستوى التمكين االجتماعي والكلي للسيدات 

على االنتظام بفصولهم  المعيالتلذا توصي الدراسة الحالية بضرورة العمل على تشجيع أبناء السيدات 
من ظاهرة تسرب األبناء من مراحل التعليم  الدراسية، ومواصلة تعليمهم، واتخاذ االجراءات الكفيلة بالحد

 اإللزامي المختلفة، وذلك من خالل اآلتي:
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 المعيالتالتأكيد (كما سبقت اإلشارة) على إصدار تشريع يتم بموجبه إعفاء أبناء السيدات  - ١- ٢
 الملتحقين بمراحل التعليم اإللزامي المختفة من سداد المصروفات.

على تحسين مستواهم الدراسي، وذلك من خالل  معيالتالمساعدة أبناء السيدات الريفيات  - ٢- ٢
إلحاقهم بمجموعات التقوية التي تنظمها مدارس التعليم اإللزامي المختلفة، مع إعفائهم من سداد 
قيمة اشتراك بهذه المجموعات، أو على األقل تخفيض قيمة هذه االشتراكات لتشجيع هذه الفئة 

هم في تحسين مستواهم الدراسي، وبالتالي يحد من فرص من التالميذ لالنضمام إليها، مما يسا
 تسربهم من مراحل التعليم اإللزامي المختلفة.

قيام الجمعيات األهلية بمنطقة الدراسة بتوفير اإلعانات والمساعدات االجتماعية ألبناء السيدات  - ٣- ٢
تسربهم، سواء ، تلك المساعدات الالزمة لإلنفاق على مواصلة تعليمهم ومنع المعيالتالريفيات 

كانت هذه المساعدات مادية أو عينية (ومن أمثلة هذه المساعدات العينية: توفير الذي المدرسي 
المجاني، وتوفير الكتب والحقائب ومستلزمات الدراسة األخرى، وتحمل قيمة االشتراك في 

ن من أبناء مجموعات التقوية في مجموعات التقوية، وتوفير الجوائز والهدايا العينية للمتفوقي
 ).المعيالتالسيدات الريفيات 

المبحوثات، حيث  المعيالتوفقاً لما أشارت إليه نتائج الدراسة من ارتفاع نسبة األرامل بين السيدات  - ٣
ترجع هذه الظاهرة في أحيان كثيرة إلى انتشار عادة الزواج المبكر بين الريفيات، وإلى التفاوت الكبير 

وأزواجهن. لذا توصي الدراسة الحالية بإنشاء مراكز متخصصة في تقديم   في أعمار الزوجات الريفيات
منهن على وجه الخصوص،  المعيالتاالستشارات األسرية والصحية للسيدات الريفيات بصفة عامة، و

على أن تقوم هذه المراكز بتوعية السيدات الريفيات بخطورة الزواج المبكر، وكذا باآلثار السلبية 
فارق السن الكبير بين الزوجين، وأهمية تكافؤ خصائص الزوجين عند إقدامهما على  المترتبة على

االرتباط والزواج، بما في ذلك التكافؤ في مستوى الفئات العمرية لهما، وذلك كمحاولة للتخفيف من حدة 
 انتشار ظاهرة الترمل بين السيدات الريفيات. 

فاض وتوسط مستوى االنفتاح الثقافي لدى معظم السيدات استناداً إلى ما أوضحته نتائج الدراسة من انخ - ٤
المبحوثات، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود تأثير معنوي موجب لهذا المتغير  المعيالت

المبحوثات).لذا توصي  المعيالتعلى أحد محاور التمكين المدروسة (التمكين االقتصادي للسيدات 
، وذلك من خالل المعيالتع مستوى  االنفتاح الثقافي للسيدات الريفيات الدراسة  بأهمية العمل على رف

قيام المراكز التدريبية وفصول محو األمية المختلفة أثناء تقديم برامجها وخدماتها التدريبية والتعليمية 
بتخصيص جزء من وقت التدريب لمناقشة القضايا العامة الواردة بالصحف والمجالت والبرامج 

والتليفزيونية المحلية، السيما تلك القضايا ذات الصلة بأدوار ومكانة المرأة الريفية، عالوة على  اإلذاعية
تخصيص أحد أيام البرامج التدريبية لتنظيم رحلة تدريبية ألحد المناطق الحضرية، لما لهذه الرحالت 

  من اسهام كبير في رفع مستوى االنفتاح الثقافي للسيدات الريفيات. 
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وتفعيل مستوى  المعيالتن نوعية الخدمات االجتماعية المقدمة للسيدات الريفيات تحسي -جـ
 استفادتهن من هذه الخدمات:

المبحوثات  المعيالتفي ضوء ما أوضحته نتائج الدراسة من انخفاض مستوى استفادة معظم السيدات    
ير معنوي موجب لهذا المتغير على من الخدمات االجتماعية، وفي ضوء ما أوضحته النتائج كذلك من وجود تأث

المبحوثات. لذا توصي الدراسة بضرورة العمل  المعيالتكل من مستوى التمكين االجتماعي والكلي للسيدات 
من الخدمات المجتمعية المتوافرة في نطاق مجتمعها المحلي،  المعيلةتحسين مستوى استفادة المرأة الريفية 

  وذلك من خالل:
مات التعليمية، وكما سبقت اإلشارة توصي الدراسة بضرورة قيام الهيئة العامة لمحو فيما يتعلق بالخد - ١

خالل خمس  المعيالتوتعليم الكبار بوضع خطة محددة واضحة المعالم لمحو السيدات الريفيات  األمية
ذ هذه سنوات في إطار الخطط القومية االقتصادية االجتماعية مع توفير الموارد المالية الالزمة لتنفي

 .الخطة
، فقد سبقت اإلشارة كذلك إلى المعيالتوبالنسبة للخدمات التعليمية الموجهة ألبناء السيدات الريفيات   - ٢

أهمية العمل على إعفاء هذه الفئة من التالميذ من مصروفات الدراسة، عالوة على قيام مدارس التعليم 
بفصول التقوية بهذه  المعيالتيدات الريفيات اإللزامي الملتحق بها هؤالء التالميذ بالحقاء أبناء الس

المدراس سواء بالمجان أو بأجر رمزي، وأخيراً العمل على توفير اإلعانات والمساعدات االجتماعية 
 المادية والعينية لهؤالء التالميذ لتشجيعهم على االنتظام بالدراسة ومنع التسرب.

قدمها جمعيات تنمية المجتمع بمنطقة الدراسة، فتوصي أما فيما يختص بخدمات الرعاية االجتماعية التي ت - ٣
الدراسة الحالية بضرورة قيام هذه الجمعيات بتخصيص جزء من برامجها وأنشطتها لصالح تقديم خدمات 

وأبنائهن، سواء كانت هذه الخدمات اقتصادية، أو  المعيالتالرعاية االجتماعية المتكاملة للسيدات الريفيات 
بية، أو صحية....إلى غير ذلك من أنواع الخدمات التي تحتاجها السيدات الريفيات تعليمية، أو تدري

 بمنطقة الدراسة. المعيالت
، فتوصي الدراسة بضرورة االهتمام المعيالتوفيما يتعلق بالخدمات الصحية الموجهة للسيدات الريفيات   - ٤

لريفية بالتأمين الصحي الشامل على بالنواحي الصحية لهؤالء السيدات من خالل قيام الوحدات الصحية ا
وأبنائهن، مع إعفائهن من سداد تكلفة هذا التأمين، وذلك لتخفيف العبء االقتصادي  المعيالتالسيدات 

 الواقع عليهن.
وبالنسبة للخدمات االقتصادية، تؤكد الدراسة الحالية على أهمية قيام الهيئات والمنظمات االئتمانية الريفية   - ٥

رية، وبنك ناصر االجتماعي، والصندوق االجتماعي للتنمية) بتوفير قروض تمويل مثل (بنك الق
، سواء بدون فائدة رمزية، المعيالتالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للسيدات الريفيات 

 وبإجراءات مبسطة، ونظم ميسرة لسداد األقساط.
بأماكن توافر الخدمات  المعيالتريفيات وأخيراً توصي الدراسة بضرورة العمل على تعريف السيدات ال  - ٦

االجتماعية المختلفة، والهيئات والمنظمات المسئولة عن تقديمها، وإجراءات الحصول عليها، عالوة على 
أهمية العمل على تشجيع هؤالء السيدات على التوجه للمنظمات المسئولة عن تقديم هذه الخدمات 
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ت هؤالء السيدات. ويمكن تحقيق ذلك من خالل قيام فرع واالستفادة منها في ضوء أولويات احتياجا
بالمحافظة، على أن  المعيلةالمجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم بإعداد دليل خدمات المرأة الريفية 

المستهدفات، وذلك بالتنسيق مع  المعيالتيتولى المجلس مهمة توزيع هذا الدليل بالمجان على السيدات 
 القروية بالمحافظة.الوحدات المحلية 

 

   



١٢٩ 
 
 

  باللغة العربية خص الدراسةمل
والسياسي والكلي  واالقتصادي االجتماعيبصفة رئيسية توصيف مستويات التمكين  استهدفت الدراسة

التعرف على طبيعة العالقة بين بعض متغيرات الدراسة، ، وبمنطقة الدراسة المعيالتللسيدات الريفيات 
تحديد درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة و ،المبحوثات المعيالتريفيات ومستويات تمكين السيدات ال

التعرف على أهم و ،المبحوثات المعيالتالمدروسة في تفسير التباين الكلي لمستويات تمكين السيدات الريفيات 
المبحوثات بعينة  ، وكذا مقترحات حلها من جهة نظرالمعيالتالمشكالت التي تعاني منها السيدات الريفيات 

ت تمكين المرأة الريفية اقتراح المرتكزات الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية تحسين مستويا، الدراسة
  .المعيلة

لماهية التمكين مع إشارة خاصة لتمكين المرأة، حيث  وقد اشتمل اإلطار النظري للدراسة على عرض
: القوة، وزيادة ذات العالقة وهي األخرى االجتماعيةمفاهيم بال وعالقتهمفهوم التمكين تم إلقاء الضوء على 

عالوة على ذلك فقد . الوعي، والديمقراطية، ومفهوم المساعدة الذاتية، ومفهوم المطالبة، ومفهوم تعزيز القوى
ومبادئ  ،ألنواع التمكين وأهدافه وخصائصه الرئيسيةتتضمن هذا الفصل من االطار النظري أيضاً عرضاَ 

  .معوقات تمكين المرأةوأخيراً  المرأة، ومؤشرات تمكين ه،وأبعاد نالتمكي

كظاهرة اجتماعية، والتي تم تحديد مفهومها،  المعيلةكما تناول اإلطار النظري للدراسة موضوع المرأة 
، باإلضافة ألسر عائالتإلى وجود ظاهرة النساء ال المؤديةوالعوامل  ،ألسر المعيالتتصنيف النساء وكذلك 

في  المعيلةومشاركة المرأة  ،المعيلةكما تم استعراض مشكالت المرأة  ،نساءخصائص األسر التي تعولها لى إ
 مستوياتباإلضافة إلى ما سبق فقد تناول اإلطار النظري للدراسة التفسيرات النظرية ألسباب تباين . التنمية

  .المعيلةالريفية  تمكين المرأة

إلى فئتين رئيسيتين، حيث تتناول  هاقسيمم تبعض الدراسات السابقة التي تكما قامت الدراسة باستعراض 
الفئة األولى استعراض لنماذج من الدراسات السابقة التي اهتمت بقضية تمكين المرأة، في حين تتناول الفئة 

تالها  ،اسةدر اثنان وعشرون. حيث تم تناول المعيلةالثانية نماذج من الدراسات التي اهتمت بقضايا المرأة 
  تعقيب على هذه الدراسات التي تم استعراضها.

احدى  هيوقد اختيرت محافظة الفيوم إلجراء الدراسة الحالية عليها حيث تعتبر محافظة الفيوم  
: هيمحافظات اقليم شمال الصعيد، وهى من المحافظات ذات الطابع الريفي، وتضم المحافظة ستة مراكز 

 إجماليوقد تمثلت شاملة هذه الدراسة في  واطسا، وطامية، ويوسف الصديق ،الفيوم، وسنورس، وابشواي، 
وتوابعها (قرية أبو صير دفنو، قرية معصرة  اطسابقرية أبو صير دفنو بمركز  المعيالتعدد النساء الريفيات 

 االجتماعيةئون من مديرية الش الواردةعرفة، قرية كفر الزعفران) بمحافظة الفيوم والبالغ عددهن وفق للبيانات 
سيدة ريفية معيلة، ولما كان من الصعب جمع البيانات  ٤٢٩نحو ٢٠١١حافظة الفيوم لعامركز اطسا بمبم

نظراً النتشار محال إقامتهن على نطاق جغرافي واسع،  المعيالتهذا العدد من السيدات  إجماليالبحثية من 
 المعيالتعدد السيدات الريفيات  إجمالي% من ٣٥منهن بنسبة  منتظمة لذلك فقد رؤي اختيار عينة عشوائية
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 ٦٠سيدة ريفية معيلة موزعة على قرى الدراسة الثالثة بواقع ١٥٠بقرى الدراسة، وبذلك يبلغ قوام هذه العينة
سيدة ريفية معيلة  ٤٧سيدة ريفية معيلة بقرية معصرة عرفة، و ٤٣سيدة ريفية معيلة بقرية أبو صير دفنو، و

ان، للحصول على البيانات الميدانية الالزمة للدراسة عن طريق المقابالت الشخصية المقننة بقرية كفر الزعفر
استبيان تم اعدادها للحصول على  استمارة باستخدامالمبحوثات بالعينة البحثية، وذلك  المعيالتمع السيدات 

  م.٢٠١٢ ليو وأغسطسيو  البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، وقد تم جمع البيانات خالل شهري

وقد استخدم في تحليل بيانات هذه الدراسة أكثر من أسلوب إحصائي لتحقيق أهدافها واختبار فروضها، 
ب اليالدرجات التائية في معايرة بعض المتغيرات المركبة، وقد تم استخدام بعض األس استخدمتحيث 

المعياري، وجداول التوزيع التكراري  نحرافواالاإلحصائية الوصفية مثل النسب المئوية، والمتوسط الحسابي، 
كما استخدم معامل ارتباط بيرسون البسيط للتعرف على طبيعة العالقة ، وذلك لعرض ووصف البيانات

و المتغيرات البحثية المقاسة على المستوى الفتري، كما  المعيلةالمحتملة بين مستوى تمكين المرأة  االرتباطية
 المعيلةتمكين المرأة  مستوياتكاي ومعامل كرامر للتعرف على العالقة اإلقترانية بين تم استخدام اختبار مربع 

(ألفا) لقياس درجة ثبات بعض  وبعض المتغيرات المقاسة على المستوى اإلسمي، كما استخدم معامل الثبات
ريجي الصاعد لتحديد باخ، كما تم استخدام نموذج تحليل االنحدار المتعدد التدنالمقاييس المركبة بطريقة كرو

Step – Wise  وذلك لتحديد أهم المتغيرات المدروسة إسهاماً في تفسير التباين الحادث في مستويات التمكين
  الثالثة والمستوى العام. 

  الدراسة من نتائج: إليه ما توصلتفيما يلي ملخص ألهم 

  وثات:أوالً: النتائج الخاصة بوصف مستويات تمكين السيدات الريفيات المبح

منخفض، في حين الجتماعي االتمكين ال يقعن في فئة% من المبحوثات ٥٦,٧أوضحت نتائج الدراسة أن   .أ 
% من المبحوثات ٤,٠، وأخيراً فإن االجتماعي% منهن تتميز بمستوى متوسط من التمكين ٣٩,٣أن نسبة 

 لهن. االجتماعيمستوى التمكين  بارتفاعتتميز 
منخفض، في حين  هن االقتصادي% من المبحوثات مستوى تمكين٧٠,٧أشارت نتائج الدراسة أن نحو   .ب 

ت تتميز % من المبحوثا١٤,٠، أما االقتصادي% منهن بمستوى متوسط من التمكين ١٥,٣نحو تتميز 
 مستوى تمكين اقتصادي مرتفع.ب

% من المبحوثات مستوى تمكينهن السياسي منخفض، في حين أن نحو ٤٨,٠أظهرت نتائج الدراسة أن   .ج 
 % من المبحوثات تتميزن٢٣,٣يقعن في فئة التمكين السياسي المتوسط، أما  % من المبحوثات٢٨,٧

 بمستوى تمكين سياسي مرتفع.
% ٣٤,٧منخفض، في حين هن الكلي % من المبحوثات مستوى تمكين ٦٠,٦تبين من نتائج الدراسة أن   .د 

هن مستوى تمكينتبين أن وثات من المبح %٤,٧، أما نحو  يقعن في فئة التمكين الكلي المتوسط منهن
  مرتفع.الكلي 
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  المبحوثات: المعيالتثانياً: النتائج الخاصة بعالقة متغيرات الدراسة بمستويات تمكين السيدات 

موجبة عند معنوية وجود عالقة واختبار مربع كاي،  توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، - ١
 المبحوثات المعيالتللسيدات  االجتماعيمستوى التمكين بين  ٠,٠٥أو   ٠,٠١ االحتماليالمستوى 

سنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي، و مستوى عدد والمتغيرات التالية: متوسط أعمار األبناء، ومتوسط 
 ة المبحوثة.نالحالة الزواجية، ومه، وعمر المبحوثة، وعدد سنوات تعليم المبحوثةوالمعيشة، 

للسيدات  االجتماعييرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين تبين وجود أربعة متغ - ٢
سنوات تعليم األبناء، ودرجة عدد ، وهذه المتغيرات: مستوى المعيشة، ومتوسط المبحوثات المعيالت
غة والبال R2بالرجوع إلى قيمة معمل التحديد و ،من الخدمات المجتمعية، والحالة الزواجية االستفادة
% من التباين في مستوى ٢٦,٦يتضح أن المتغيرات األربعة المستقلة السابقة تفسر مجتمعة نحو  ٠,٢٦٦

% من التباين في مستوى التمكين ٧٣,٤نسبة .، وأنالمبحوثات المعيالتللسيدات  االجتماعيالتمكين 
 دراسة.ها اللالمبحوثات يرجع إلى متغيرات أخرى لم تشم المعيالتللسيدات  االجتماعي

موجبة  معنوية وجود عالقة ارتباطية واختبار مربع كاي، توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، - ٣
 المبحوثات المعيالتللسيدات  االقتصاديبين مستوى التمكين  ٠,٠٥أو  ٠,٠١عند المستوى اإلحتمالي

األبناء، واالنفتاح الثقافي،  سنوات تعليمعدد والمتغيرات التالية: عدد ساعات عمل المبحوثة، ومتوسط 
لتنفيذ بعض الحرف واألنشطة  عدد سنوات تعليم المبحوثة، والمستوى المهاريو، االحرازيوالدافع 

 .الحالة الزواجية، ومهنة المبحوثةو االقتصادية،
ت للسيدا االقتصاديتبين وجود أربعة متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين  - ٤

، وهذه المتغيرات: مهنة المبحوثة، االنفتاح الثقافي، وعدد ساعات عمل المبحوثة، المبحوثات المعيالت
يتضح أن المتغيرات األربعة  ٠,٤٠٠والبالغة  R2بالرجوع إلى قيمة معامل التحديد ، ووالحالة الزواجية

 المعيالتللسيدات  االقتصادي% من التباين في مستوى التمكين ٤٠المستقلة السابقة تفسر مجتمعة نحو 
المبحوثات  المعيالتللسيدات  االقتصادي% من التباين في مستوى التمكين ٦٠وأن نحو  المبحوثات،

 ترجع إلى متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة.
موجبة معنوية وجود عالقة ارتباطية  واختبار مربع كاي، توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، - ٥

 المبحوثات المعيالتللسيدات  السياسي بين مستوى التمكين ٠.٠٥أو ٠,٠١ لمستوى اإلحتماليعند ا
سنوات تعليم األبناء، واالنفتاح الثقافي،  عدد تعليم المبحوثة، ومتوسط والمتغيرات التالية: عدد سنوات

، نشطة االقتصاديةلتنفيذ بعض الحرف واأل من الخدمات المجتمعية، والمستوى المهاري االستفادةدرجة و
 .والحالة الزواجية، ومستوى المعيشة

تبين وجود ستة متغيرات مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي في مستوى التمكين السياسي للسيدات  - ٦
وات تعليم المبحوثة، والحالة الزواجية، ن، وهذه المتغيرات: عمر المبحوثة، وعدد سالمبحوثات المعيالت

، ومتوسط أعمار األبناء، وعدد ساعات االقتصاديةتنفيذ بعض الحرف واألنشطة والمستوى المهاري ل
يتضح أن المتغيرات الستة  ٠,٤٢٩والبالغة  R2الرجوع إلى قيمة معامل التحديد ، وبعمل المبحوثة
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 المعيالت% من التباين في مستوى التمكين السياسي للسيدات ٤٢,٩المستقلة السابقة تفسر مجتمعة نحو 
المبحوثات  المعيالت% من التباين في مستوى التمكين السياسي للسيدات ٥٧,١وأن نسبة وثات، المبح

 يرجع إلى متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة.
موجبة  معنوية وجود عالقة ارتباطية واختبار مربع كاي، توضح نتائج معامل االرتباط البسيط لبيرسون، - ٧

 المبحوثات المعيالتللسيدات مستوى التمكين الكلي ن بي ٠,٠٥أو  ٠,٠١ االحتماليعند المستوى 
سنوات تعليم  عدد عدد سنوات تعليم المبحوثة، ومتوسط أعمار األبناء، ومتوسط والمتغيرات التالية:

  .الحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة، وعمر المبحوثةواألبناء، واالنفتاح الثقافي، ومستوى المعيشة، 
مستوى التمكين الكلي للسيدات في مستقلة تساهم في تفسير التباين الكلي تبين وجود ستة متغيرات  - ٨

: مستوى المعيشة، ومتوسط سنوات تعليم األبناء، وعدد هي المبحوثات ، وهذه المتغيرات المعيالت
 من الخدمات المجتمعية، والحالة الزواجية، ومهنة المبحوثة. االستفادةوات تعليم المبحوثة، ودرجة نس

يتضح أن المتغيرات الستة المستقلة السابقة تفسر  ٠,٣٥٥والبالغة  R2ع إلى قيمة معامل التحديد بالرجو
المبحوثات، وأن نسبة  المعيالت% من التباين في مستوى التمكين الكلي للسيدات ٣٥,٥مجتمعة نحو 

تغيرات أخرى لم المبحوثات يرجع إلى م المعيالت% من التباين في درجة التمكين الكلية للسيدات ٦٤,٥
 تشملها الدراسة.

  
ومقترحات حلها من وجهة نظر  المعيلةثالثاً: النتائج المتعلقة بأهم المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية 

  المبحوثات: المعيالتالسيدات 

ض انخفا من وجهة نظر المبحوثات في: المعيلةتمثلت أهم المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية 
قيمة المعاش وعدم  ، وانخفاضالمعيلةنقص فرص العمل المتاحة أمام المرأة ، ومتوسط الدخل الشهري لألسرة

تراكم الديون ، ونقص الخبرة والتدريب الالزم للحصول على فرصة عمل، واألسرة باحتياجاتللوفاء  كفايته
تعليم األبناء مما يتسبب  تكاليف ، وارتفاعةالمعيلغالء األسعار وعدم مناسبتها لدخل المرأة ، ووصعوبة سدادها

عدم القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل ، وزواج االبناء تكاليف ، وارتفاعفي تسربهم من الدراسة
عدم القدرة على ، وعلى حل مشكالت أبنائها بمفردها المعيلةعدم قدرة المرأة ، والمنزل واألسرة واحتياجات

صعوبة تسويق منتجات ، ونسبة األمية ، وارتفاعوجود مكان صالح لذلكإقامة مشروع صغير لعدم 
التأثير السلبي ، واألساسية لألسرة به االحتياجاتتدني حالة المسكن وعدم توافر ، والمشروعات الصغيرة

لمرأة الحالة النفسية السيئة بسبب سلبية نظرة المجتمع ل، ولخروج المرأة للعمل على العالقة بينها وبين أبنائها
  .المعيلة

من وجهة نظر  المعيلةتمثلت أهم مقترحات حل المشكالت التي تعاني منها المرأة الريفية كما 
رفع االجتماعية، وولظروفهن  المعيالتتوفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومهارات السيدات  المبحوثات في:

، صول على القروض وتخفيض سعر الفائدةتسهيل إجراءات الح، والمعيالتقيمة المعاش المقدم للسيدات 
قيام الجمعيات األهلية بتوفير اإلعانات ، ومن سداد مصروفات الدراسة المعيالتإعفاء أبناء السيدات و
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 المعيالتتنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهارات السيدات ، والمعيالتللسيدات  االجتماعيةوالمساعدات 
على  المعيالتالتوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع السيدات ، ووتأهيلهن للحصول على فرصة عمل

  .المعيلةتوعية كافة فئات المجتمع بأهمية تغيير نظرتهم السلبية للمرأة ، وبهذه الفصول االلتحاق
وقد انتهت الدراسة إلى مناقشة ألهم نتائجها وتقديم مجموعة من التوصيات قد تفيد في تحسين مستويات 

 بمحافظة الفيوم. المعيلةلمرأة الريفية تمكين ا
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  المراجع

  أوال: المراجع  باللغة العربية:

  .ابراهيم، سعد الدين

، تقرير تطور أوضاع المرأة المصرية من نيروبي إلى بكين  ١٩٩٥
الجمعيات األهلية للمنتدى العالمي للمرأة ببكين، رابطة المرأة 

  العربية، القاهرة.

  .يمان، وأحمد درازهيم، محمد سلاابر

دراسة حالة تمكين المرأة الريفية اقتصادياً واجتماعياً بقرية   ٢٠٠٩
مؤتمر التاسع والثالثون لقضايا السكان  العصلوجي الشرقية،

، معهد التخطيط القومي، العالمية االقتصاديةاألزمة  والتنمية،
  الديموجرافي، القاهرة.المركز 

  أحمد، غريب محمد سيد.

  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةم االجتماع الريفي، عل  ١٩٨٥

  .الباهي، زينب

كمؤشر لعمل الخدمة  الضغوط الحياتية التي تواجه المرأة المعيلة  ٢٠٠٣
المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر، بعنوان معها،  االجتماعية

، جامعة االجتماعيةالتنمية البشرية وتحديث مصر، كلية الخدمة 
  .الفيوم

  .نادية ،الجندي

أفاق وطموحات القرن الجديد، اإلدارة العامة  ةندوالمرأة والتنمية،   ٢٠٠١
  .وزارة التأمينات الشئون االجتماعية، القاهرة ،لشئون المرأة
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  ي.الجوهري، عبد الهاد
 .، المكتبة الجامعية، االسكندريةالسياسي يأصول علم االجتماع ٢٠٠٠

  الجوهري، هناء.    

، دراسة تحليلية لشهادات المشاركات في الحياة العامة العربية  ٢٠٠٢
، االجتماعيةالمرأة وقضايا المجتمع، مركز البحوث والدراسات 

  القاهرة.

 .الحفني، عبد المنعم
 .، مكتبة مدبولي، القاهرةموسوعة علم النفس والتحليل النفسي ١٩٨٦

  .الحيدري، عبد الرحيم عبد الرحيم

، كلية الزراعة، جامعة أساسيات علم االجتماعفي: ، اكل االجتماعيةالمش  أ٢٠٠٠
  اإلسكندرية.

  الحيدري، عبد الرحيم عبد الرحيم.

كلية الزراعة، جامعة محاضرات في أساسيات علم السيكولوجيا،   ب٢٠٠٠
  اإلسكندرية.

  .، عبد الرحيم عبد الرحيميالحيدر

في: نبيل جامع وعبد  التنمية الريفية: خصائصها ومؤشراتها،  ١٩٩٩
الرحيم الحيدري ومحمد العزبي وابراهيم رزق وأحمد ملوخية 

اسات رالدمركز التنمية الريفية،  فيدراسات : وعالء عبد القادر
  .اإلسكندرية، العلمية

  .، أشرف عواد ابراهيمالخرشة

التمكين السياسي للمرأة األردنية: دراسة ميدانية على عينة من طلبة   ٢٠١٠
كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة  ،رسالة ماجستير ة مؤتة،جامع

  القاهرة. 
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 .الخلف، عبد اهللا
، اللقاء التمكين لتحقيق الجودة: تجربة معهد االدارة العامة ٢٠٠٠

الجودة الشاملة، اصدار الشركة السعودية  إلدارةالسنوي السادس 
 .الشرقية، الدمامللكهرباء باالشتراك مع الغرف التجارية للمنطقة 

  .كامل محمد السيد فىمصطو الزغبي، صالح الدين محمود

التغيرات المؤسسية الضرورية لدعم التنمية المجتمعية الريفية   ١٩٩٥
المجلد الثالث، أكاديمية البحث في مصر (المنظمة الصحية)، 

العلمي والتكنولوجية، مجلس بحوث الغذاء والزراعة، كلية 
  سكندرية.الزراعة، جامعة اإل

  الساعاتي، سامية حسن.

، مكتبة األسرة، مطابع الهيئة المصرية العامة علم اجتماع المرأة  ٢٠٠٣
  .للكتاب، القاهرة

  الساعاتي، سامية حسن.

األطر ، المرأة الفقيرة في األسر المصرية بين الواقع والتمكين  ٢٠٠١
، التمكين وأساليباالفتقار  آليات المفاهيمية والمقاربات البحثية:

، الدار البيضاء، المؤتمر العربي حول المرأة والفقر، المجلد األول
  مارس. ٢٣-٢٠المغرب، 

  السروجي، طلعت مصطفى.

  مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة.رأس المال االجتماعي،   ٢٠٠٩

  .السروجي، طلعت مصطفي

 استراتيجيات تقوية الفقراء لتمكينهم من اتخاذ القرار على  ٢٠٠٠
  ، بحث منشور، المجلس األعلى للجامعات.المستوى المحلي
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  لسكري، أحمد شفيق.ا

، دار المعرفة االجتماعيةوالخدمات  االجتماعيةقاموس الخدمة   ٢٠٠٠
  الجامعية، االسكندرية.

 .، علييالسلم
مالمح االدارة الجديدة في عصر المتغيرات وانعكاساتها على   ٢٠٠٥

ادارة التغيير ومتطلبات  ،االداري الثابت ، الملتقىادارة التغيير
 .التطوير في العمل االداري، جدة

  .السمالوطي، إقبال األمير

مجلة القاهرة للخدمة  الحلول،و المشكالت :النساء المعيالت ألسر  ٢٠٠٣
، االجتماعيةللخدمة  العاليالمعهد  ،١٥الجزء األول، العدد ، االجتماعية

  القاهرة.
  

  اهللا. بالسيد، سيد جا

المؤتمر الرابع  ،المشاركة السياسية للمرأة في االنتخابات  ٢٠٠٥
، المركز الديموجرافي للسكان والتنمية والثالثون لقضايا السكان

  والتنمية، القاهرة.

  السيد، سيد جاب اهللا. 

التي ترأسها نساء في  لألسر واالقتصادية االجتماعيةاألوضاع   ٢٠٠٢
، مطبوعات المصرية وتحديات العولمةالقرية المصرية، األسرة 

، كلية اآلداب، جامعة االجتماعيةمركز البحوث والدراسات 
  .القاهرة

  .السيد، نفين صابر عبد الحكيم

العالقة بين ممارسة العالج األسري للمرأة المعيلة ومستوى األداء   ٢٠٠٦
  ان.، جامعة حلواالجتماعية، رسالة دكتوراه، كلية الخدمة لها االجتماعي
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  .حماد ىليل ،لشناوي

سياسات وبرامج الحد من الفقر، دليل مرجعي برنامج التنمية   ٢٠٠٦
معهد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية، مركز البشرية، 

  البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي.

 .العتيبي، سعد بن مرزوق

 ة، ورقة علمينظمات العربيةأفكار لتعزيز تمكين العاملين في الم ٢٠٠٤
للملتقى االداري الخامس، المنظمة العربية للتنمية االدارية، 

 .القاهرة

  .العزاوي، نادية كاظم عنون

تمكين المرأة الريفية في التنمية المستدامة في ريف محافظة   ٢٠١٢
  كلية الزراعة، جامعة القاهرة.، رسالة دكتوراهبغداد، 

  .العزبي، محمد ابراهيم

، في: نبيل جامع وعبد المشاركة الشعبية في المجتمع المحلي  ١٩٩٩
الرحيم الحيدري ومحمد العزبي وابراهيم رزق وأحمد ملوخية 

اسات رالدمركز التنمية الريفية،  فيدراسات : وعالء عبد القادر
  .اإلسكندرية، العلمية

  العيسى، بدور.

لعالمي للمرأة ببكين، بحث مقدم للمؤتمر االنساء المعيالت ألسر،   ١٩٩٥
  المجلس القومي للمرأة، القاهرة.

 .الكبيسي، عامر خضير

، المكتب الجامعي الحديث، إدارة المعرفة وتطوير المنظمات ٢٠٠٤
 .اإلسكندرية
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  .سياآلغربي  واالجتماعية االقتصاديةاللجنة 

  مم المتحدة، نيويورك.األالشراكة في األسرة العربية والتنمية،   أ٢٠٠١

  .سياآلغربي  واالجتماعية االقتصاديةاللجنة 

سها نساء في مناطق مختارة من االسكوا التي أاألسر التي تر  ب٢٠٠١
مسح استطالعي لصياغة سياسات لتخفيف : تعاني من النزاعات

  .، األمم المتحدة، نيويوركحدة الفقر

  .المجلس القومي للمرأة
الطبعة )، ٢٠٠٤ -١٩٨١تطور أوضاع المرأة في عهد مبارك (  ٢٠٠٥

  الثانية، القاهرة.

  المجلس القومي للمرأة.

، المؤتمر الرابع المرأة المصرية واألهداف اإلنمائية لأللفية  ٢٠٠٤
  للمجلس القومي للمرأة، القاهرة.

  .المجلس القومي للمرأة

  .القاهرة، المجلس القومي للمرأة المرأة في مصر،   ٢٠٠١

 .المجلس القومي للمرأة
المؤتمر العلمي الثالث لألسرة العربية،  ،النساء المعيالت ألسر ١٩٩٠

 .القاهرة

  .واألمومة لطفولةل المجلس القومي 

االطار الفكري المكون في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية   ١٩٩٦
 ،٢٠٠١/٢٠٠٢ -١٩٩٧/١٩٩٨ واالجتماعية االقتصادية

  القاهرة. واألمومة، لطفولةلالمجلس القومي 
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 .المدهون، موسى توفيق
ت الخاصة كأداة إلدارة آنموذج مقترح لتمكين العاملين في المنش  ١٩٩٩

، ٢، العدد ١٣، مجلة االقتصاد واالدارة، المجلد الجودة الشاملة
 .عة الملك عبد العزيز، جدةمجا

  

  النجار، فريد.

 اساتاالنعكفي جمهورية مصر العربية،  االجتماعيةالعولمة والرعاية   ٢٠٠٠
كلية الخدمة ، المؤتمر السنوي الحادي عشر ،االقتصادية واالجتماعية

  الفيوم.االجتماعية، جامعة 

  .الهادي، حامد

دراسة ميدانية : المرأة والجمعيات األهلية بين التهميش والتمكين  ٢٠٠٣
، في قرية الغار بالشرقية، العولمة وقضايا المرأة والعمل

، كلية اآلداب، االجتماعيةسات مطبوعات مركز البحوث والدرا
  .جامعة القاهرة

  بدران، هدى.

  .القاهرة قومي للطفولة واألمومة،المجلس النساء مسئوالت عن أسر،   ١٩٩٤

  .هناء حافظ، بدوى

رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعية، ، التنمية االجتماعية  ٢٠٠٠
  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

  اإلله.بلقزيز، عبد 

مجلة المستقبل  ،العولمة والهوية الثقافية، عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة؟  ١٩٩٨
  بيروت. ،مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٢٩العدد العربي، 

  



١٤١ 
 
 

  بيبرس، ايمان ضياء الدين.

٢٠٠٢  

  

والدولة في مصر،  االجتماعيةبطالت وضحايا المرأة والسياسات 
  قاهرة.المجلس االعلى للثقافة، ال

  

  تقرير التنمية البشرية.

  .معهد التخطيط القومي، القاهرة  ١٩٩٦

  

  .توفيق ثابت، نشوى

دراسة اجتماعية بمدينة : تمكين المرأة ودورها في عملية التنمية  ٢٠٠٤
كلية اآلداب، جامعة عين شمس، ر، رسالة ماجستي القاهرة،
  القاهرة.

  و خليل عبد المقصود. حجازي، أحمد مجدي

، النساء المعيالت في محافظة الفيوم، دراسة اجتماعية ميدانية  ٢٠٠٥
  .مطبعة العمرانية، الجيزة، الطبعة األولى

  حجازي، أحمد مجدي.

التغيير االجتماعي وقضايا التنمية والتحديث: دراسة ميدانية عن   ٢٠٠٣
األسرة المصرية وتحديات ، الدور المتغير للمرأة الريفية المصرية

مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية  العولمة،
  .اآلداب، جامعة القاهرة

 حلمي، إجالل إسماعيل.
للمرأة المصرية في محافظة  االقتصاديرؤية مستقبلة للتمكين  ٢٠٠٦

  ٢٨،ة، المؤتمر السادس للمجلس القومي للمرأة، القاهرالقاهرة
 مارس
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  حلمي، اجالل اسماعيل.

 ،: تمكين أم تهميش للمرأة المصرية؟الرأسماليةلة اعادة الهيك  ٢٠٠٣
 االجتماعيالصندوق  دراسة حالة لعينة من المستفيدات من

، مطبوعات مركز البحوث العولمة وقضايا المرأة والعمل للتنمية،
  .، كلية اآلداب، جامعة القاهرةاالجتماعيةوالدراسات 

  .محمد سليمانوخليفة، إبراهيم 

، المؤتمر السنوي ثقافية وآثرها على تمكين المرأةالموروثات ال  ٢٠٠٥
الديموجرافي،  المركز السكان والتنمية، الرابع والثالثون لقضايا

  القاهرة. 

  درويش، رمضان محمد.

، واقع المرأة المصرية ودرورها التشاركي في عملية التنمية  ٢٠٠٤
لمركز ا المؤتمر السنوي الرابع والثالثون لقضايا السكان والتنمية،

  القاهرة. ،الديموجرافي

  .رشاد، هدى

نحو مزيد من الجهود لتضمين المرأة في الخطة الخمسية للتنمية   أ٢٠٠١
  .المجلس القومي للمرأة، القاهرة، واالجتماعية االقتصادية

   .رشاد، هدى

المجلس القومي للمرأة، المرأة والتنمية في الواقع المصري،   ب٢٠٠١
  القاهرة.

  .رمزي، سعد

نجلو المصرية، مكتبة األسيكولوجية المرأة وقضايا معاصرة،   ١٩٩٩
  القاهرة.
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  رمضان، السيد.

دار سرة والسكان، في مجال األ االجتماعيةإسهامات الخدمة   ٢٠٠٢
  المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.

  

  .زايد، أحمد، وأحمد مجدي حجازي

سعة لقسم اسنوية التالندوة ال ،األسرة المصرية وتحديات العولمة  ٢٠٠٣
  .، القاهرةاالجتماعيةاالجتماع، مركز البحوث والدراسات 

  زيتون، محي.

المركز القومي مناهج نظرية وقضايا علمية، ، المرأة والتنمية  ٢٠٠٠
  والجنائية، القاهرة. االجتماعيةللبحوث 

  سليمان، نادية حليم.

لى سكان العشش ، دراسة عالنساء العائالت ألسر في العشوائيات  ٢٠٠٤
  والجنائية، القاهرة. االجتماعيةبالقاهرة، المركز القومي للبحوث 

 .وفاء فهيم مرقصحليم و ، ناديةسليمان
المؤتمر السنوي الثاني  ،ألسر في العشوائيات التائالنساء الع   ٢٠٠٢

 والثالثون لقضايا السكان، المركز الديموجرافي، القاهرة.

  سليمان، هدى توفيق محمد.

دور الجمعيات األهلية في النهوض بالمرأة المعيلة من خالل   ٢٠٠١
المؤتمر العلمي الرابع عشر، المجلد الثالث، القروض الصغيرة، 

  ن، القاهرة.ا، جامعة حلواالجتماعيةكلية الخدمة 
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  .شريف، أنور

غير الحكومية لالستفادة من برنامج المنح  تدليل المنظما  ٢٠٠١
  .القومي للمرأة، القاهرةالمجلس الصغيرة، 

  .شلبي، نعيم عبد الوهاب

لعالج األسري في مواجهة المشكالت االجتماعية ألسر ااستخدام   ١٩٩٨
رسالة دكتوراه، كلية الخدمة المسجونين في قضايا المخدرات، 

  االجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم.

  .صالح، أماني

، دراسة الشروط والمحددات: يالتمكين السياسي في الوطن العرب  ٢٠٠٢
، جمعية دراسات المرأة حالة التمكين السياسي في الكويت وقطر

  والحضارة، القاهرة.

  .مم المتحدةصندوق األ

المشاركة السياسية دراسة عن التمكين السياسي للمرأة البحرينية،   ٢٠٠٧
للمرأة من وجهة نظر المثقفين بالمجتمع البحريني، دراسة تحليلية 

  ، القاهرة.رنة، مكتبة المجلس القومي للمرأةمقا

 .صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة

  .، مكتب غرب آسيااالجتماعيمدخل سياسات النوع   ٢٠٠٠

  طاهر، هالة خورشيد.

  ،دكتوراهرسالة تقويم جمعيات تنمية المجتمع المحلي بمدينة الفيوم،   ١٩٩٤
  م.، جامعة الفيواالجتماعيةكلية الخدمة 

  ، مديحة أحمد.هعباد

الجزء  ،جامعة سوهاج ،مجلة كلية اآلدابهجرة العمالة المصرية،   ١٩٩٥
  .الثاني، العدد الثامن عشر
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  عبد الجواد، مصطفي خلف.

دور الجمعيات األهلية في الحد من الفقر ومواجهة البطالة،   ٢٠٠٢
  ، القاهرة.هليةاأل والمؤسساتاالتحاد العام للجمعيات 

  لحميد، أحمد محي. عبد ا

  .المكتب الجامعي الحديث، االسكندريةاألسرة والبيئة،   ١٩٩٨

  

  عبد الرحمن، ساميه همام.

نظرية األزمة في خدمة الفرد في تنمية المسئولية  فعالية  ٢٠٠١
المؤتمر العلمي الرابع عشر، كلية  ،لدى المطلقات االجتماعية

  .ن، القاهرةا، جامعة حلواالجتماعيةالخدمة 

  .عبد العال، سعد الدين محمد

المواقف التدريبية  فعاليةدراسة بعض العوامل المؤثرة على   ١٩٩٤
، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، للعاملين في القطاع الزراعي

  .جامعة القاهرة

  عبد القادر، سها.

مشروع  ،االقتصاديالمرأة المصرية والعمالة في ظل االصالح   ٢٠٠١
  دولية، المجلس القومي للمرأة، القاهرة.منظمة العمل ال

  عبد اللطيف، سوسن عثمان.

  .، القاهرةاالجتماعيةللخدمة  العالي، المعهد التمكين وأجهزته  ٢٠٠٥

  عبد اللطيف، هبة أحمد.

، رسالة دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة المعيلة  ٢٠٠٤
  يوم.، جامعة الفاالجتماعيةدكتوراه، كلية الخدمة 
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  عبد المولى، يسري وسونيا نصرت.

محددات المشاركة السياسية للريفين بمحافظتي المنوفية وبني   ٢٠٠٥
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