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 3202 ديسمرب 01، املوافقة على النشر يف3202 نوفمرب32استالم البحث يف

 امللخص العرىب

أجرى هذا البحث هبدد  التعدر  علدى املتغدريات املدؤثرة علدى أدوار 
املدددرأة ىف األسدددرة الريفيدددة ىف بعدددض قدددرى حمافظدددة اإلسدددكندرية و لددد   ددد  

خلصداصص املييد ة لليبحد، تا والتعدر  علدى أدوار خالل التعر  على ا
اتقتصددادى  -قتصدداديةا والدددور اتجتيدداعىتحدد، ت اتجتياعيددة وابامل

بد  بعدض املتغدريات  والتأثرييدةهل  ىف األسدرة   دراسدة العالقدة اترطبا يدة 
اعىا والدددور اتقتصددادىا يددتجور اتداملسددتةلة وبدد  نددس  دد   سددت،ى الدد

ى نيتغددريات عبعددة ور ءجددرا  داتقتصددا -تجتيدداعىاملسددت،ى اإلىلددا  ا
 بح،ثدة ر اختيداره   022هذه الدراسة على عيندة عود،اصية بلدو ق،ا  دا 

   بعدض قدرى حمافظدة اإلسدكندريةا وقدد ر اسدتيفا  البيدادت  سدتخدا  
اتسدددتبيامل  ملةابلدددة الوخصددديةا واسددددتخد ة النسددد  امل ،يدددةا و عا ددددس 

رطبددال سددبري امل والتحليددس اتادددارى املتعدددد اترطبددال لبريسدد،مل و عا ددس ا
 .ءحصاصيةاملتدرج الصاعد نأسالي  

 :أشارت أهم النتاصج البحثية ء  أمل
ا %20ندددامل  سدددت،ى الددددور اتجتيددداعى  ت،سددد ا و رطفعدددا بنسددد   -1

 .على الت،ا     ىللة املبح، ت 73%

اطضدددددم أمل  سدددددت،ى الددددددور اتقتصدددددادى  نخفضدددددا و ت،سددددد ا بنسددددد   -0
 .ى الت،ا     ىللة املبح، تعل %.2ا 0.92%

اتقتصدددادى ندددامل  –طبددد  أمل املسدددت،ى اإلىلدددا  للددددور اتجتيددداعى  -7
علددى التدد،ا   دد  ىللدددة  %1292ا %11 ت،سدد ا و رطفعددا بنسدد  

 .املبح، ت

 %1191وأوضحة النتداصج أمل هنداث ثالثدة  تغدريات ةتيعدة طفسدر  -4
يم  دد  التبددداي  ىف  سددت،ى الددددور اتجتيددداعى لليبحدد، ت وهدددى طعلددد

 .ال وجا وعدد األبنا  الذن،را و ست،ى ال ي،ح لليبح،ثة

 %1391نيا بيندة النتداصج أمل هنداث ثالثدة  تغدريات ةتيعدة طفسدر  -2
 دد  التبدداي  ىف  سددت،ى الدددور اتقتصددادى لليبحدد، ت وهددى طعلدديم 

 .ال وجا وعدد األبنا  الذن،را واملوارنة اتجتياعية لليبح،ثة

 د  التبداي   %1194يع  يفسدرامل نيا اطضم أمل هناث  تغريي  ةت -2
اتقتصددادية و ددا طعلدديم  -ىف املسددت،ى اتىلددا  لددادوار اتجتياعيددة

 .ال وجا وعدد األبنا  الذن،ر

 املوكلة البحثيدةملةد ة ا
ية داألسررره  ررى نسررا ا تمرراعى يقرروم علررى مقومررات أساسررية اقت ررا

تمررر  نظم القائمررة مجلررمررن ا مسرررتقاه وصررحية ينيررة وقيميررةدو  وا تماعيررة
تمرر  جلرردوام الو ررود اا تمرراعى، و ررى الررو دقرروم  تزويررد ا و ررى وررروره

مألفرراد ودنظريم العالقرة  رر أفراد را و رظا النظرام وردد األدوار  اإلنساىن
تختلفررررررة الررررررو يقرررررروم مررررررا كرررررر  فرررررررد   األسررررررره وم انترررررر  ملاا تماعيررررررة ا

القرريم  تمرر  ألعاررائها ودقيررنهمجلنقرر  معرراي  ا األداهاا تماعيررة، و ررى 
أدوار فطريررة فطررر  -ودت رروا األسررره مررن  مرروعتر مررن األدوار املرغو ررة،

عليهررا اإلنسرراا وأارررى ا تماعيررة م تسرربة مررن اجتمرر  و ررظ  دزيررد مررن 
 (.3222ال ديقى، ) تماعى واستمرار  امتاسك البناء ا

و نرراا ال  رر  مررن التلرر ات الررو حلرررأت علررى اليرراه األسرررية والررو 
لرر    ا ررائت اجتمرر  الررظى دعرريم فيرر  اليرروم سررواء دعترررب حم ررلة للت

ا ائت ا تماعية أو ثقافية أو اقت ادية أو د نولو ية، وذلرك نتيةرة 
حتميررة للتطررور العلمررى والت نولررو ى الررظى لررا  ميرر  اجتمعررات لرري  
فقط اجتمعات املتقدمة    والنامية أياا وذلك حب م ثروره ااد راات 

ب لررلفررة، لررظلك فررفا حلررروا اليرراه الع رررية دتط ررر أر رراء العررا  املتخت
اليرررروم  هررررردا مررررن انمء أكررررررب ىررررا كررررراا يبررررظ    املاورررررى نظرررررا لتلررررر  
متطلبررررررررات وحا ررررررررات األ نرررررررراء سررررررررواء ااقت ررررررررادية، أو النفسررررررررية، أو 

 (.0117، يوسف Barbara Entwisle etal, 1989)اا تماعية 
تمرررررر  مررررررن ودعترررررررب املرررررررأه ن ررررررف القرررررروى البشرررررررية دقريبررررررا   أى  

اجتمعرررات، كمرررا أ رررا مت ررر  عن رررر مشرررارا   القارررااي اجتمعيرررة سرررواء 
 طريررا مباشررر  شتخ ررها أو  طريررا غرر  مباشررر وذلررك مررن اررال  أفررراد 

 .(0111الشناوى وآاروا، )أسرهتا 
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و  األسررره دعترررب املرررأه  ررى املسررررولة عررن رداره املنررز  ورعايررة  يررر  
اخلبيررررز وصررررناعة ادرررر  والز ررررد أفررررراد األسررررره ورعررررداد وحفرررر  األحلعمررررة و 

 .(0191سليم، )والقيام  بعض ال ناعات اليدوية 
رىل  ظ  األدوار أدوارا  ديده ( 3223عبد الليم، )كما دايف 

بيررررة، و  رقامرررة املشرررروعات لحلهررررت للمررررأه كررردور ا   الفرررا  علرررى ا
د ال ناعية اللظائية والبيريرة، وأيارا   اسرتتخدام الت نولو يرا الدي رة وقر

األدوار الو دقوم ما املرأه الريفية رىل األدوار ( 3220طنوىب، لا)صنف 
ااقت ررررادية حيررررث مت لررررت األدوار اا تماعيررررة    واألدواراا تماعيررررة 

رجناب األحلفا ، والتنشررة اا تماعيرة لن نراء، ورعرداد الطعرام، والعنايرة 
لا ررررات مألسررررره، و ميرررر  املنررررز ، واقيررررا الرررر ا ط األسرررررى ودرررروف  ا

يم والتررررردريب واإلعرررررداد املهررررر  لرررررالنفسرررررية والرقا رررررة علرررررى األ نررررراء، والتع
دبرررررر  )لررررررنواد، ومايده حلموحررررررات األ نرررررراء، والتةديررررررد أو التحررررررديث 

، واملشاركة اا تماعية والسياسية الرمسية، واملشراركة   ااراذ (املبت رات
ت املنزليرة، القرارات األسرية مإلوافة رىل دور ا   الرتتخلت مرن النفرااي

 ينمررا كانررت األدوار ااقت ررادية متم لررة   املشرراركة   العمرر  الزراعررى، 
والتتخررزين املنررزىل للمنتةررات النباديررة املزرعيررة، والتسررويا ورعايررة املاشررية، 

القيرررررام  نشرررررطة )ورداره ميزانيرررررة األسرررررره، وحماولرررررة مايده داررررر  األسرررررره 
ظلك رذا كانررت اطررط ج الزراعررى ولررت، ودقليرر  الفاقررد مررن املنرر(د ررنيعية

ية، دالتنميررة القوميررة دركررز علررى األسررره علررى أسرراال أ ررا الوحررده ااقت ررا
واا تماعية، وال قافية األساسية لبناء اجتم  ودطور  ودقدم  فرال سربي  

 .(3223دعب ، )رىل دنميتها ما   ي احبها دنمية لر ة األسره 
مررا املرررأه   ررفة  ىررا سرربا دتاررا األدوار اليويررة واملميررزه الررو دقرروم

عامرررة والريفيرررة   رررفة ااصرررة  ووررراعها وحلروفهرررا الاليرررة سرررواء    نررراء 
قريررة امل ررية  رر  دنميررة اجتمرر  ك رر  لاألسرره والنهرروا مررا أو   دنميررة ا

معتبار ررررا قرررروه رنتا يررررة فعالررررة، ونظرررررا للتلرررر ات الررررو حرررردثت   اليرررراه 
ألدوار الرررررو الع رررررية فررررفا  ررررظا البحررررث يهرررررتم ملتعرررررا علررررى حلبيعررررة ا

داطل  ما املررأه الريفيرة   الوقرت الررا ن ودراسرة املتلر ات املرؤثره علرى 
، وذا من اال  أدائها لتلك األدوار    عض قرى حمافظة اإلس ندرية

 :األ داا الفرعية التالية
 
 .التعرا على اخل ائت املميزه للمبحواثت -0

 :ره من اال التعرا على أدوار املبحواثت الو يقمن ما   األس -3

 .األدوار اا تماعية - أ

 .األدوار ااقت ادية - ب

 .ااقت ادى –الدور اا تماعى -_ج
دراسة العالقة ااردباحلية والتأث ية  ر  عض املتل ات املستقلة وك   -2

مررررررن مسررررررتوى الرررررردور اا تمرررررراعى، والرررررردور ااقت ررررررادى، والرررررردور 
 .ااقت ادى للمبحواثت كمتل ات ات عة –ى عاا تما

 :البحثية الفروض
يو رررد عالقرررة بث يرررة  رررر كررر  مرررن عمرررر املبحوثرررة، ومسرررتوى دعلررريم  -0

مررر  املبحوثرررة، وعمرررر الرررزوج، ومسرررتوى دعلررريم الرررزوج، وعاملبحوثرررة، 
وعرردد األ نرراء، وعرردد األ نرراء الررظكور، وعرردد األ نرراء اإل ث، عرردد 
سررنوات الررزواج، نوعيررة األسررره، ودارر  األسررره، ومسررتوى اانفتررا  

، ودر رررة املشررراركة اا تماعيرررة للمبحوثرررة، وبثررر  ال قرررا  للمبحوثرررة
العرررادات والتقاليرررد علرررى أداء املبحوثرررة ألدوار رررا، مسرررتوى الطمرررو  
للمبحوثرررررة كمتلررررر ات مسرررررتقلة و رررررر مسرررررتوى الررررردور اا تمررررراعى 

 .للمبحواثت كمتل  ات  

يو رررد عالقرررة بث يرررة  رررر املتلررر ات املسرررتقلة املدروسرررة علرررى و رررر  -3
 . ادى للمبحواثت كمتل  ات  مستوى الدور ااقت

سرة و رر املسررتوى و يو رد عالقرة بث يرة  رر املتلر ات املسرتقلة املدر  -2
 .اا اىل للدور اا تماعى وااقت ادى للمبحواثت كمتل  ات  

 :اإل ار النظرى
دعررددت املررداا  الررو ا تمررت  دراسررة أدوار املرررأه   التنميررة   ررن 

 :عروها فيما يلى
 :قتصادىاملدخس ات -1

يركز أن ار  ظا املدا  علرى الردور الرظى   رن أا يلعبر  قروه العمر  
( 0119اإلمررررام، )النسررررائى   ااقت رررراد العررررام واديررررد األدوار واالفرررر  

وعلررى الرررغم مررن ادهررد ال برر  الررظى دبظلرر  املرررأه الريفيررة   رحلررار أدوار ررا  
فرررفا  رررظ  كر رررة  يرررت وكعاملرررة منزليرررة ومراعيرررة ألنشرررطة اقت رررادية منتةرررة، 

األعمررا    معظمهررا ا يعرر ا مررا كنررو  مررن أنرروا  األنشررطة ااقت ررادية 
املنتةة وا ا     اللالب على أ ر نظر  قيامهرا مألعمرا  الزراعيرة   
رحلار الزراعة العائلية وينظر رىل دور ا  ظا على أن  دور اثنوى دقوم    من 

 (.0199اليدرى وآاروا، )اال  الر   
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 :التةليدىاملدخس  -0
و رررو مررردا  يقررروم علرررى أسررراال التحيرررز للمررررأه والررردفا  عرررن كيا رررا 

اجتمعررى دعبرر ا عررن نبررظ املوقررف التبعررى للر رر   واإلسررهامواعتبررار العمرر  
أا الرردائ  دشرر  رىل أا  ررظا املرردا    يعررد ( 0191 ررام ، )ويررظكر 

ي ررر  اانتبرررا    وررروء التحررردايت ااقت رررادية واا تماعيرررة الرررو دوا ررر  
 .جتم    فة عامة واجتم  الريفى   فة ااصةا

 :املدخس الثةاىف -7
ويهررتم أصررحاب  ررظا املرردا  منتمرراء الفرررد رىل نررو  معررر ويفسررروا 
وو  املرأه وم انتها   ووء دبعيتها للر ر ، و  وروء دقسريم العمر   رر 

واإل ث، ويررظ ب  ررظا املرردا  رىل أا األدوار الررو دقرروم مررا املرررأه  الررظكور
رمنرررا  رررى در ررررة جموعرررة مررررن الظرررروا اا تماعيررررة وال قافيرررة السررررائده   
اجتمررر  وعلرررى  رررظا فرررفا حلبيعرررة  رررظ  األدوار وأ يتهرررا اتلرررف مارررتالا 
اجتم  وثقافت ، مإلوافة رىل ااتالا أدوار املرأه ماتالا أحلوار حياهترا 

 .(0111أ و حسر، )
 :املدخس الدمي،جراىف اجل صى -4

ة املرررررأه مرررن منظرررور الةررررم األم ررر  للسررر اا وحةررررم ويتنررراو  قاررري
األسرره، و عبرراره أارررى فرفا  ررظا املرردا  رمنرا يؤكررد علررى  عرد واحررد مررن 
األ عاد الد و رافية املتعدده، وما يستتب  ذلك مرن دعروه لتنظريم األسرره 
فقررررط و ررررو البعررررد ال مررررى علررررى حسرررراب  عرررردى التوميرررر  واخل رررررائت 

 .(0119اإلمام، )الس انية 
 :اختا  الةرار  دخس -2

ويقروم علررى أسراال قيرراال دور املررأه مررن ارال  مشرراركتها   عمليررة 
اارررراذ القرررررارات   حمرررريط ا ألسررررره أو اجتمرررر ، و طبيعررررة الررررا  دتبرررراين 
مشررراركة املررررأه   ذلرررك فهرررى واورررحة   األمرررور الرررو دتعلرررا مألسرررره، 

أ رو . )عيةووعيفة فيما يتعلا مألمور اجتمعية والسياسية وادهود التطو 
 .(0111حسر، 

 
 : دخس التبعية -2

يفسررر أدوار املرررأه علررى أسرراال أا أسررلوب اإلنترراج الرأمسرراىل وررر  
على ر قاء املرأه كقوه احتياحلية يستعاا ما عنرد الا رة، أى دبعيرة املررأه 

 .(0197عبد اللطيف وآاروا، )للر   

 : دخس التحديث -3
لتلرررر ات الررررو دطرررررأ علررررى ويؤكررررد علررررى دلرررر  أدوار املرررررأه   ورررروء ا

اجتمررر  ك ررر ، ويركرررز  رررظا املررردا    رررفة ااصرررة علرررى رحلهرررار األدوار 
ادديرررده الرررو دقررروم مرررا املررررأه وانع ررراال دلرررك األدوار علرررى م انتهرررا   

أ رررو حسرررر، )اجتمررر    وررروء التلررر  الرررظى يتعررررا لررر  اجتمررر  ك ررر  
0111). 

 :املدخس الرتب،ى -1
ه رمنررررا يعتمررررد علررررى دنميررررة معارفهررررا يؤكررررد علررررى أا دنميررررة دور املرررررأ

أ ررو حسررر، )يررات ال  يررة والتعلرريم، والترردريب لومهارهتررا مررن اررال  عم
0111). 

 :املدخس التكا لى الوا س -.
وينظرررر رىل دور املررررأه وم انتهرررا والعوامررر  املرررؤثره علرررى ذلرررك، فهرررو 
جيمرر   ررر املررداا  ااقت ررادية والتنظيميررة وال  ويررة ويررر ط أووررا  املرررأه 

در ررة دقررردم اجتمرر   شررر   عررام، ويعرررد  ررظا املررردا  أفارر  املرررداا   
 . يعا

 :الدراسات السابةة
دناولررت عديررد مررن الدراسررات أدوار املرررأه الريفيررة املتختلفررة والعوامرر  
املررررؤثره علررررى  ررررظ  األدوار وفيمررررا يلررررى عرررررا  ررررظ  الدراسررررات املردبطررررة 

 :مبووو  البحث وأ م نتائةها
مسررا ة الزو ررات الريفيررات    مرردى( 0111)فقررد درال صرروم  

اااذ القررارات األسررية واديرد العوامر  املرؤثره علرى مسرا تهن   صرن   
ك  قرار من قرارات موورو  الدراسرة   قرريو دمررو الرداد، والعيسروية 

 021مبركز سيدى سا  مبحافظة كفر الشيخ، ومت لرت عينرة البحرث   
الشتخ ررية ومت لررت أ ررم النتررائج مبحوثررة، وقررد    رر  البيررا ت مملقا لررة 

 :البح ية فيما يلى
دتبررررراين مسرررررا ة الزو رررررات الريفيرررررات   صرررررن  القررررررارات األسررررررية - 0

 .املدروسة من قرار رىل آار
دسرا م الزو ررات الريفيررات  رردور فعررا  وملحررو    اارراذ القرررارات - 3

   اات دو ي  األ ناء والبنرات   األسرره، واملشراركة اا تماعيرة 
 .سره، ومواج األ ناء والبناتلن
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دسررررا م الزو ررررات الريفيررررات  در ررررة منتخفاررررة نسرررربيا   القرررررارات - 2
 .األسرية املتعلقة ملنواحى املادية   األسره

دسا م الزو ات الريفيات  دور متوسط نسبيا   القرارات األسررية  - 1
 .ك  

فقررررد اسررررتهدفت التعرررررا علررررى أثررررر ( 0117)أمررررا دراسررررة لطفررررى 
ملتلرررر ات اا تماعيررررة وااقت ررررادية الررررو دتعرررررا  ررررا األسررررره ااررررتالا ا

امل رية حاليا على دل  الدور الظى دقوم    الزو ة داار  األسرره، وقرد 
  ال رررو  علرررى  يرررا ت  رررظا البحرررث عرررن حلريرررا ااسرررتبياا مملقا لرررة 

ر رررة أسرررره ذات ا رررائت ا تماعيرررة واقت رررادية  312الشتخ رررية مرررن 
اردفررررا  نسرررربة قيررررام الزو ررررة   كرررر  مررررن  خمتلفررررة وأسررررفرت الدراسررررة عررررن

العينتررررر  رررردور ا   الررررد مررررن الررررزايده السرررر انية، ودور ررررا كر ررررة  يررررت، 
ودور ررررا   اارررراذ القرررررارات األسرررررية، ودور ررررا ااقت ررررادى، ودور ررررا   
التنشرة اا تماعية وذلك  در ات خمتلفة من الفعالية، وأا  ناا بث  

وإل راىل الردا  الشرهرى علرى  معنوى سالب لتوا د أو غيراب الرزوج،
دور الزو رررررة ااقت رررررادى، وملنسررررربة لررررردور الزو رررررة   ااررررراذ القررررررارات 
األسرررية فقررد و ررد أا لسررن الررزوج، ودوا ررد  أو غيا رر  عررن األسررره بثرر  

 .سلىب على أداء الزو ة لدور ا   اااذ القرارات األسرية
  عرض  دراسرة دور املررأه الريفيرة  ( 3221)  حر قامت ذكى 

مركررز   -ريررة كرروم الربكررةق رراات اليرراه األسرررية وا ا اهتررا هررو دطوير ررا  
حمافظررررة البحرررر ه، وقررررد اسررررتتخدمت الباح ررررة ااسررررتبياا  -كفررررر الرررردوار

مملقا لررة الشتخ ررية   اسررتيفاء البيررا ت امليدانيررة مررن عينررة حب يررة قوامهررا 
مرررررررن  لرررررررة  %1152مبحوثرررررررة، وأوورررررررحت أ رررررررم النترررررررائج أا  012
ت دقمررن  رردور متوسررط   أنشررطة اجررا  ااقت ررادى،   حررر املبحررواث

مرررررن  لرررررة املبحررررررواثت دقمرررررن  رررررردور متوسرررررط   اجررررررا   %1357أا 
اا تمرررراعى كمررررا أووررررحت النتررررائج  أا  نرررراا عالقررررة اردباحليررررة حلرديررررة 
ملزوية  ر مستوى الدور العام للمبحرواثت   اجراات املدروسرة و رر 

 ارى وعدد م ادر املعلومات،  متل ى اانفتا  ال قا  ال
حر كاا  ناا عالقة اردباحلية ع سية ملزوية  ر مستوى الردور العرام 
للمبحررواثت   اجررراات املدروسررة و رررر كرر  مرررن سررن املبحوثرررة، ومرررده 

 .الزواج، السعة األسرية، وسن الزوج، والالة املعيشية
ة دور املررررررررأه الريفيرررررررة   األنشرررررررط( 3227) ينمرررررررا دناولرررررررت عطرررررررا 

املتختلفرررة وردارهترررا ملرررروارد األسرررره وعالقتهرررا ملتنميررررة   قرررريتر مبحافظررررة 

الدقهليررررة واديررررد العالقررررة  ررررر مسررررا ات وىارسررررات املرررررأه الريفيررررة   
خمتلررف األنشررطة اإلنتا يررة، واارراذ القرررارات األسرررية، ودر يررة األحلفررا ، 
وكرررررررظلك رداره مررررررروارد األسرررررررره و ررررررررر  عرررررررض اخل رررررررائت ااقت ررررررررادية 

مبحوثررة وكانررت أ ررم  212 تماعيررة وذلررك لعينررة عشرروائية قوامهررا واا
أا املرأه دسا م  در ة كب ه   اإلنتاج الزراعرى والردا  ، : النتائج  ى

ورداره الوقت وادهد، ودر يرة األحلفرا ، وااراذ القررارات اخلاصرة مملنرز ، 
 ينما كانت مسا تهن متوسطة   ال ناعات اللظائية، ورداره الردا ، 

 .والقرارات اخلاصة    ية األحلفا 
عمرررر املبحوثرررة، و  عمرررركمررا و ررردت عالقرررة اردباحليررة معنويرررة مو برررة  ررر 

الررررررزوج، ومشرررررراركتها   كرررررر  مررررررن اإلنترررررراج الزراعررررررى واليررررررواىن، وال ررررررناعات 
اللظائية، ودر ية األحلفرا ، ورداره الوقرت وادهرد،  ينمرا و ردت عالقرة معنويرة 

نتررراج الزراعرررى واليرررواىن مرررن دعلررريم املبحوثرررة، سرررالبة  رررر مشررراركة املررررأه   اإل
ودعلرررريم الرررررزوج، وحالرررررة املسررررر ن، وحيرررررامه األ هرررررزه املنزليرررررة، وداررررر  األسرررررره، 

 .ومستوى التعليم أفراد األسره

 اتسل،ب البحثي
  ر رررراء  رررظ  الدراسرررة علرررى عينرررة عشررروائية مرررن الريفيرررات قوامهرررا 

عز رة اسر وت مرن مبحوثة   ااتيار ن من قريو عز ة الرربن ، و  322
اإلداره الزراعيرررة مملعمرررروره مبحافظررررة اإلسررر ندرية، ودشرررر    ررررظ  العينررررة 

مرررررن ر ررررراىل شررررراملة البحرررررث   ااتيرررررار ن مرررررن مو رررررات  %02نسررررربة
الرررررائزين مرررررن سرررررةالت اليرررررامه الزراعيرررررة مدمعيرررررات الزراعيرررررة  قررررررى 
الدراسة، وقرد   اسرتيفاء البيرا ت البح يرة ميردانيا مسرتتخدام ااسرتبياا 
مملقا لرررة الشتخ رررية، وقرررد اسرررتتخدم النسرررب املرويرررة، ومعامررر  ااردبرررا  
البسرريطة لب سرروا ومعامرر  اردبررا  سررب ماا، وااهرردار اخلطررى ال رراعد 

step wise multiple regression   لعرا  يرا ت  رح ائيةكأساليب
 .(James, 2000)الدراسة 
 
 

 :التعريفات اإلجراصية
 : اتنفتاح الثةاىف -1

   ظا البحث مدى متا عة املبحوثة للربامج التليفزيونيرة،  يق د   
واإلذاعيرررررة، ومتا عرررررة أابرررررار ال رررررحف واجرررررالت، مإلورررررافة رىل مررررردى 
 .انتقا ا ودردد ا على املراكز واحملافظات األارى، وسفر ا اارج البالد
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 : املوارنة اتجتياعية -0
  ا را    يق د ما    ظا البحث مدى ا تمام املبحوثة مبشاركة

املناسبات املتختلفرة، مايره األصردقاء واألقرارب، ومردى مناقشرة املبحوثرة 
عات العامة م  احمليطر ما، وحرصها على املشراركة   عاروية و للموو

املنظمررررات وادمعيررررات املو رررروده ملقريررررة، وأارررر ا مرررردى حرصررررها علررررى 
 .املشاركة   األنشطة التنموية املو وده  قريتها

 :لعادات والتةاليد اجملتيعيةأتثري ا -7
منررط معررر مررن السررلوا امل تسررب الررظى دعلمرر  اإلنسرراا : العررادات

أثنراء حيادرر  وفقررا للظررروا املتختلفررة الررو يعرريم فيهررا والررظى ثبررت حررو  
 .(0119الطنوىب، )مووو  معر 
فهى عناصر ال قافرة الرو دنتقر  مرن  ير  رىل آارر أى : أما التقاليد

سرررلوا اخلاصرررة  ماعرررة أو حلائفرررة معينرررة والرررو ر رررا عبررراره عرررن قواعرررد ال
ويق رد ( 0191 ردوى، )يتناقلها اخللف رىل السرلف  ريال  عرد  ير  

 ررر     رررظا البحرررث مررردى و رررود  عرررض العرررادات والتقاليرررد السرررائده   
 .الريف كمعوق ألداء املبحواثت لندوار املوكولة رليهن

 : ست،ى ال ي،ح -4 
دار القرروه الظاديررة لرردى الفرررد علررى أنرر  مقرر( 0119الطنرروىب، )عرفر  

والرررررررو نشررررررررأت نتيةررررررررة للتفاعررررررر  الرررررررردينامي ى   ادوانررررررررب املتختلفررررررررة 
للشتخ ية، والالممة لتحسر أدائ  وجناح    اقيا أ داف ، و رو يرؤثر 
ويترررأثر  عوامررر  ك ررر ه شتخ رررية وموقفيرررة و تمعيرررة وعامليرررة ويتسرررم  عررردم 

 .ال بات والتفاوت من شتخت نار
حوثرة عررن وورعها الرراىل بلبحرث مرردى رورا املويق رد  ر     ررظا ا

علررررى قرررردراهتا  ا  ورغبتهررررا   اسررررر ووررررعها وحلروفهررررا املعيشررررية اعتمرررراد
 .ورم انياهتا الظادية

 
 :األدوار اتجتياعية -2

يق ررررررد مررررررا    ررررررظا البحررررررث مرررررردى قيررررررام املبحوثررررررة  داء األدوار 
ئيررة، وال ررحية، اا تماعيررة املتم لررة   أدوار ررا ال  ويررة، واملنزليررة، واللظا

 .والسياسية
 :األدوار اتقتصادية -2

يق ررررررد مررررررا    ررررررظا البحررررررث مرررررردى قيررررررام املبحوثررررررة  داء األدوار 
ااقت ررادية املتختلفررة الررو مررن شررأ ا درفرر  مسررتوى معيشررة األسررره ودزيررد 

 .من دالها
 :اتقتصادية -املست،ى اإلىلا  ألدوار املرأة اتجتياعية -3

دورين اا تمرررررراعى وااقت ررررررادى يق رررررد  رررررر  حم رررررلة كرررررر  مررررررن الررررر
 .للمبحواثت

 :قياس املتغريات املستةلة
  اسررتتخدام الرردر ات اخلررام لقيرراال كرر  مررن عمررر املبحوثررة، وعمررر 
الرررزوج، وعرررردد األ نرررراء، وعرررردد األ نرررراء الررررظكور، وعرررردد األ نرررراء اإل ث، 

 .ومده الزواج، والدا  الشهرى لنسره
 دقسريم مسرتوى التعلريم   : ست،ى طعليم نس    املبح،ثة وال وج- 0

أمرررى، دعلررريم أساسرررى، دعلررريم متوسرررط، دعلررريم : رىل أر ررر  فررررات  رررى
 .فوق متوسط، عاىل

و  د ررررنيف  رىل ا دعمرررر ، ودعمرررر ، و  رعطررررراء  :عيددددس املبح،ثددددة- 3
 .على التواىل 3، 0در ات 

، 0  د نيف  رىل أسر مركبة، وأسر  سيطة  ردر ات  :ن،ع األسرة- 2
 .على التواىل 3

  قيرراال  ررظا املتلرر   سررؤا  املبحوثررة عررن مرردى  :تنفتدداح الثةدداىفا- 1
متا عتهررا للررربامج التليفزيونيررة، والررربامج اإلذاعيررة، وأابررار ال ررحف 
واجالت، وكرظلك مردى دردد را علرى املراكرز واحملافظرات األاررى، 
مدى سفر ا اارج البالد  يب عنها املبحوثة رما  دائما أو أحيا  

، صررررررفر 0، 3، 2و  رعطرررررراء اإل ررررررامت در ررررررات  أو  درا أو ا
 01وقد دراوحت قيم ر امت املبحرواثت  رر صرفر، . على التواىل

مسررتوى مررنتخفض : در ررة و  دقسرريمها رىل ثررالث فرررات كمررا يلررى
، (در ررررات 02-1)، ومسررررتوى متوسررررط (در ررررات 1أقرررر  مررررن )

 (.در ات 02أك ر من )ومستوى مردف  
سررر  مرررن ارررال  سرررؤا  املبحوثرررة عرررن   قيا: املودددارنة اتجتياعيدددة- 1

مرردى مشرراركتها د ا ررا   املناسرربات املتختلفررة، ومايرهتررا لنصرردقاء 
واألقارب، ومناقشتها للموووعات العامرة مر  احمليطرر مرا، ومردى 
حرصررها علررى املشرراركة   عارروية املنظمررات وادمعيررات املو ررروده 

ية املو وده ملقرية، ومدى حرصها على املشاركة   األنشطة التنمو 
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ملقرية حبيث  يب عنها املبحوثرة رمرا  ردائما، أو أحيرا ، أو  درا، 
در رة،  01أو ا وقد دراوحت قيم ر امت املبحواثت  رر صرفر، 

أقررر  )مسررتوى مررنتخفض : و  دقسرريمها رىل ثررالث فرررات كمرررا يلررى
، ومسرتوى (در رات 02-1)، ومسرتوى متوسرط (در رات 1مرن 

 .(در ات 02أك ر من )مردف  
  قيررراال  رررظا املتلررر   سرررؤا  : أتثدددري العدددادات والتةاليدددد اجملتيعيدددة- 1

املبحوثررررة عررررن مرررردى و ررررود العررررادات والتقاليررررد اجتمعيررررة كمعرررروق 
للمبحوثرررة عرررن أداء أدوار رررا و  اديرررد  عرررض  رررظ  العرررادات م ررر  
ر بررررار الفترررراه علررررى التسرررررب مررررن التعلرررريم، ودفارررري  الررررظكور عررررن 

ره اإلجنرراب، ومعاروررة األ رر  أو الررزوج اإل ث، والرزواج املب ررر، وك رر
  مشاركة املرأه   أى أنشطة حبيث  يب املبحوثة رما  دائما، أو 
أحيرررررا ، أو  درا، أو ا وقرررررد دراوحرررررت ر رررررامت املبحرررررواثت  رررررر 

بثرر  : در ررة، و  دقسرريمها رىل ثررالث فرررات كمررا يلررى 09صررفر، 
  ، وكبررر(در رررة 03-7)، ومتوسرررط (در رررات 7أقررر  مرررن )حمررردود 

 (.در ة 03أك ر من )
  قياس  من اال  عشر عبارات دع   مردى :  ست،ى ال ي،ح- 7

رغبررة املبحوثررة   اسررر ووررعها وثقتهررا   قرردرهتا واعتماد ررا علررى 
نفسها ومدى ر ا ا  قدرهتا على اقيا أ دافها من اال  اإلقدام 
علرررى األعمرررا  واملشررراري  الرررو مت نهرررا مرررن ذلرررك دوا اخلررروا مرررن 

وعررررردم ااعتمررررراد علرررررى الررررر  والن ررررريب وانتظرررررار الفرررررر   الفشررررر 
لتحقيررا أ رردافها و يررب املبحررواثت رمررا  ررنعم، أو لررد مررا، أو ا، 

در ررة أم ررن  22، 02وقرد دراوحررت قريم ر ررامت املبحررواثت  رر 
أقرر  مررن )مسررتوى مررنتخفض : دقسرريمها رىل ثررالث فرررات كمررا يلررى

 (.32أك ر من )، ومردف  (32-07)، ومتوسط (در ات 07
 

 :قياس املتغريات التابعة
عشررررين عبررراره دناولرررت  مرررن ارررال    قياسرر : األدوار اتجتياعيدددة- 1

األدوار اا تماعية املتختلفرة للمررأه ومردى قيرام املبحوثرة  داء  رظ  
األدوار وقرررررد اشرررررتملت  ررررررظ  األدوار علرررررى التنشررررررة اا تماعيررررررة، 

 ا ط ورعرررداد الطعرررام، نظافرررة األسرررره، نظافرررة املسررر ن، واقيرررا الرررر
األسررررررى، ودرررررروف  الا ررررررات النفسرررررية لن نرررررراء، ومايده حلموحررررررات 
األ نرررررراء، والتةديررررررد، واملشرررررراركة اا تماعيررررررة والسياسررررررية الرمسيررررررة، 

واملشاركة   اااذ القرارات األسرية حيث  يرب املبحوثرة عرن  رظ  
العبرررارات رمرررا  ررردائما، أو أحيرررا ، أو  درا وقرررد دراوحرررت ر رررامت 

در ة و  دقسيمها رىل ثالث فرات كمرا  12 ،32املبحواثت  ر 
 17-21)، ومتوسرررررط (در رررررة 21أقررررر  مرررررن )دور حمررررردود : يلرررررى
 (.در ة 17أك ر من )، وكب  (در ة

  قياسررر  مرررن ارررال  عشررررين عبررراره دناولرررت : األدوار اتقتصدددادية -0
مرردى قيررام املبحوثررة  داء األدوار ااقت ررادية املتختلفررة الررو هترردا 

شررة األسررره ومايده دالهررا مررن حيررث املشرراركة رىل رفرر  مسررتوى معي
  األعمرررا  املزرعيرررة، ودر يرررة اليررروا ت املزرعيرررة، ودر يرررة الررردوا ن، 
والت رررررني  اللرررررظائى، ودقليررررر  الفاقرررررد   املنرررررتج الزراعرررررى، ودرشرررررريد 

، واملشرررررراركة   دسررررررويا املنتةررررررات اإلنفرررررراقااسررررررتهالا، ودرشرررررريد 
ملنرز ، وااسرتفاده مرن الزراعية، واملسا ة  ى دار  ارا  مرا   ا

املهارات اخلاصة للمبحوثة م   اخلياحلة وغ  ا من سد احتيا رات 
األسرررره حبيرررث  يرررب املبحوثرررة عرررن  رررظ  العبرررارات رمرررا  ررردائما، أو 

 12، 32أحيررا ، أو  درا وقررد دراوحررت ر ررامت املبحررواثت  ررر 
أق  من )دور حمدود : در ة و  دقسيمها رىل ثالث فرات كما يلى

 17أك ررر مررن )، وكبرر  (در ررة 17-21)، ومتوسررط ( ررةدر  21
 (.در ة

و ررررو عبرررراره عررررن  مررررو  : املسددددت،ى اتىلددددا  ألدوار املبحدددد، ت -7
الررررررردر ات الرررررررو ح رررررررلت عليهرررررررا املبحوثرررررررة   كررررررر  مرررررررن الررررررردور 
اا تمرررررراعى والرررررردور ااقت ررررررادى  رررررررا، وقررررررد دراوحررررررت ر رررررررامت 

ات  در رررة و  دقسرريمها رىل ثرررالث فرررر 032، 12املبحررواثت  رررر 
 – 17)، ومتوسرررط (در رررة 17أقررر  مرررن )دور حمررردود : كمرررا يلرررى

 (. در ة 12أك ر من )، وكب  (در ة 12
 

 و ناقوت االنتاصج 

 :اخلصاصص امليي ة لليبح، ت: أوت
( %9251)أا غالبيرة املبحرواثت ( 0)دش  النتائج الوارده  ردو  

ة   رررن يقعررن   الفررررة العمريرررة ال رررل ه واملتوسرررطة أى   مراحررر  عمريررر
فيهرررا دعلررريمهن وررشررراد ن، وملنسررربة للمسرررتوى التعليمرررى للمبحرررواثت 

من  ة املبحواثت مرن األميرات أو الاصرلر  %7151أا  أداافقد 
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مررررن  العينررررة  %99مرحلررررة التعلرررريم األساسررررى، وأا  رمتررررامعلررررى شررررهاده 
البح يررة مررن رمت البيرروت غرر  العررامالت،   حررر كانررت نسرربة أمواج 

عررررررررام  11  الفرررررررررة العمريررررررررة أقرررررررر  مررررررررن  ان يقعررررررررو املبحررررررررواثت الررررررررظي
 ، وعن عدد األ ناء ف انت نسبة املبحواثت الالئى(7151%)

، كرررظلك أوورررحت النترررائج أا نسررربة (%13)أ نررراء  1-2لرررديهن مرررن 
املبحررواثت الالئررى لررديهن أقرر  مررن ثررالث أ نرراء مررن الررظكور قررد  للررت 

مرن مرن  لرة املبحرواثت لرديهن أقر  ( %17)  حر كانرت ( 12%)
مرن  لرة ( %1751)ثالثة أ ناء من اإل ث، وكانت مده الزواج لنسربة 

سرررررنة، وكانرررررت نرررررو  األسرررررره مركبرررررة للالبيرررررة  07املبحرررررواثت أقررررر  مرررررن 
، أمرررررا عرررررن الررررردا  الشرررررهرى لنسرررررره ف انرررررت (%9251)املبحرررررواثت 

 نيرر  شررهراي  122دارر  أسررر ن يقرر  عررن ( %12)ن رف املبحررواثت 
املبحوثررررة ملعديررررد مرررررن األدوار  ىررررا قررررد يع ررررر  احتيرررراج األسررررره لقيرررررام

أا ( 0)ااقت رررررادية املدروسرررررة كرررررظلك دشررررر  النترررررائج الررررروارده  ررررردو  
للمبحررررواثت متوسررررط ومردفرررر  حيررررث  للررررت  ال قررررا مسررررتوى اانفتررررا  

 (. %10)، واملردف  (%19)نسبة املبحواثت ذات املستوى املتوسط 

 ط،زيع املبح، ت وفةا خلصاصص   امليي ة . 1جدول 
 022= مل  صاخلصاص

 % عدد
   :عير املبح،ثة -1

 1051 92 (سنة 74أقس    )صغري 
 1352 91 (سنة .4-74) ت،سط 
 0151 22 (سنة .4أنثر    )نبري 

   : ست،ى طعليم املبح،ثة -0
 2051 12 أ ى

 1952 11 طعليم أساسى
 951 07 طعليم  ت،سط

 0352 31 طعليم ف،ق  ت،سط وعا 
   :عيس املبح،ثة -7

 9952 071 ت طعيس
 0352 31 طعيس

   :عير ال وج -4
 2359 12 (سنة 71أقس    )صغري 

 1257 92 (سنة 27-71) ت،سط 
 3251 12 **(سنة 27أنثر    )نبري 

   :عدد األبنا  -2
 0151 31 أبنا  7أقس    

 1352 031 أبنا  7-2
 3251 17 أبنا  2أنثر    

   :عدد األبنا  الذن،ر -2
 252 1 ت ي،جد 
 1251 037 7أقس    

7-2 17 2251 
   عدد األبنا  اإلدث -3

- -  ت ي،جد 
 1752 001 7أقس    

7-2 91 1252 
 ط،زيع املبح، ت وفةا خلصاصص   امليي ة .1جدول عبع 

 022= مل  اخلصاصص
 % عدد

   : دة ال واج -1
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 1751 11 سنة 07أق  من 
 2751 71 سنة 07-22

 0151 22 سنة 22أك ر من 
   :ن،ع األسرة -.

 0151 22  سيطة
 9251 017 مركبة

   :دخس األسرة الو رى -12
 1252 022  ني  122أق  من 
 2951 77  ني  122-0222

 0051 32  ني  0222أك ر من 
    ست،ى اتنفتاح الثةاىف -11

 0052 33 (در ات 1أق  من )منتخفض 
 1952 11 (در ات 02-1)متوسط 
 1052 93 (در ات 02أك ر من )مردف  

   : ست،ى املوارنة اتجتياعية -10
 3152 13 (در ات 1أق  من )منتخفض 
 1151 001 (در ات 02-1)متوسط 
 0151 31 (در ات 02أك ر من )مردف  

   :أثر العادات والتةاليد اجملتيعية -17
 0951 27 (در ات 7أق  من )حمدود 
 1151 000 (در ة 03-7)متوسط 
 3152 13 (در ة 03أك ر من )كب  

   : ست،ى ال ي،ح -14
 3152 13 (در ة 07أق  من )منتخفض 
 2251 10 (در ة 32-07)متوسط 
 1251 97 (در ة 32أك ر من )مردف  

 .موج 092حالة وفاه لنمواج، و ظلك يبلغ عدد األمواج  07حيث دو د  322≠ ا* 

شاركة اا تماعية للمبحواثت كاا متوسط كظلك جند أا مستوى امل
أما ( %31)من  لة املبحواثت ومنتخفض لنسبة  (%1151)لنسبة

عن أثر العادات والتقاليد اجتمعية على أداء املبحواثت ألدوار ن 
أا ( %9051)اا تماعية وااقت ادية فقد أشارت غالبية املبحواثت 

وكب ه ىا قد ود أو يعيا بث  العادات والتقاليد اجتمعية متوسطة 
املبحواثت عن أداء أدوار ن املتختلفة، وعن مستوى الطمو  
للمبحواثت فقد أووحت النتائج أا ما يقرب من ثالثة أرم  العينة 

مستوى حلموحهن متوسط ومردف  ىا قد يدف  املبحواثت ( 71%)
رأه منظ للقيام  دوار خمتلفة عن األدوار التقليدية الو اعتادت عليها امل

 .القدم
 : ست،ى األدوار اتجتياعية لليبح، ت -أ:  نيا

مررررررن  لررررررة املبحررررررواثت ( %13)أا  (3)دووررررررا  يررررررا ت  رررررردو 
مررررنهن مسررررتوى ( %27)مسررررتوى أدوار ررررن اا تماعيررررة متوسررررط، وأا 

أدوار رررررن اا تماعيرررررة مردفررررر  وقرررررد يعرررررزى ذلرررررك رىل أا معظرررررم األدوار 
اعتررررادت املرررررأه أا دقرررروم مررررا  اا تماعيررررة املدروسررررة  ررررى أدوار دقليديررررة

مرن ثقافرة اجتمر    رفة عامرة واملررأه  ا  رثتها األ يرا  وأصربحت  رزءاودو 
( 3221)  فة ااصة، ودتفا  ظ  النتيةة م  ما دوصرلت رلير  ذكرى 

مررن  لررة املبحررواثت دقمررن  رردور متوسررط   اجررا  ( %1357)مررن أا 
 .اا تماعى

 
 دواره  اتجتياعيةملست،ى أط،زيع املبح، ت وفةا . 0جدول

  ست،ى األدوار اتجتياعية
 022= مل 
 % عدد

 052 3 (درجة 74أقس    ) نخفض 
 1352 031 (درجة 43-74) ت،سط 
 2752 71 (درجة 43أنثر    )نبري 

 122 022 اإلىلا 
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 : ست،ى األدوار اتقتصادية لليبح، ت -ب
البيرررررررة أا غ( 2)دشررررررر  نترررررررائج اليررررررر  البيرررررررا ت الررررررروارده  ررررررردو  

مستوى أدوار ن ااقت ادية منتخفض ومتوسرط ( %9951)املبحواثت 
وقرررررد يعرررررزى ذلرررررك رىل أا غالبيرررررة املبحرررررواثت مرررررن رمت البيررررروت غررررر  
العررررامالت كررررظلك أصررررحبت معظررررم الريفيررررات دعررررزفن عررررن املشرررراركة   
األعمرررررررررا  املزرعيرررررررررة كسرررررررررا ا عهرررررررررد ا فرررررررررتقلت الررررررررردور ااقت رررررررررادى 

( 3221)مرا دوصرلت رلير  ذكرى للمبحرواثت، ودتفرا  رظ  النتيةرة مر  
مررن  لررة املبحررواثت دقمررن  رردور متوسررط   أنشررطة  %1152مررن أا 

منهن دقمن  دور حمردود   حرر  للرت  %21اجا  ااقت ادى، وأا 
فقرط مرن  %0257نسبة الالئى يقمن  دور كبر    اجرا  ااقت رادى 

 . لة املبحواثت
   اتقتصاديةملست،ى أدوارهط،زيع املبح، ت وفةا  .7جدول

 قتصادية ست،ى األدوار ات
 022= مل 
 % عدد

  
 3151 11 (درجة 74أقس    ) نخفض 
 1152 009 (درجة 43-74) ت،سط 
 0051 32 (درجة 43أنثر    )نبري 

 122 022 اإلىلا 
املسددت،ى اإلىلددا  ألدوار املبحدد، ت اتجتياعيددة واتقتصددادية  -ج
 : عا

أا اللالبيرررررة العظمرررررى مرررررن ( 1)ده  ررررردو  دبرررررر مرررررن النترررررائج الررررروار 
مسررتوى أدوار ررن ااقت ررادية واا تماعيررة معررا ( %1751)املبحررواثت 

 متوسط ومردف  و ظا ما دؤكد  الدراسات السا قة واملرا   املتختلفة 
من أ ية الدور الظى دقوم    املرأه   فة عامة والريفية   فة ااصة   

ا  علررررى كيرررراا األسررررره واسررررتقرار ا دفرررر  عةلررررة التنميررررة اجتمعيررررة والفرررر
 .واسر مستوى معيشتها

لليسدت،ى اإلىلدا  لدادوار ط،زيع املبح، ت وفةا  . 4جدول 
 اتجتياعية واتقتصادية

 - ست،ى األدوار اتجتياعية
 اتقتصادية

 022= مل 
 % عدد

 351 1 (درجة 23أقس    ) نخفض 
 9052 013 (درجة 7.-23) ت،سط 
 0151 22 (درجة 7. أنثر   )نبري 

 122 022 اإلىلا 

العالقددة اترطبا يدددة بدد  ندددس  دد   سدددت،ى الدددور اتجتيددداعىا :  لثددا
واتقتصددددادىا واتجتيدددداعى واتقتصددددادى  عددددا وبعددددض املتغددددريات 

 :املستةلة املدروسة
 :الدور اتجتياعى -1

أا  ناا عالقة اردباحلية ع سرية ( 1)دش  البيا ت الوارده  دو  
 رر كر  مرن دعلريم املبحوثرة، ودعلريم الرزوج،  2521وى معنوية عند مست

، ومسررررتوى الطمررررو  للمبحوثررررة وعمرررر  املبحوثررررة  روعرررردد األ نرررراء الررررظكو 
كمتلررر ات مسرررتقلة و رررر الررردور اا تمررراعى للمبحرررواثت كمتلررر  ات ررر  
مبعررر  أنررر  كلمرررا اردفررر  مسرررتوى دعلررريم املبحوثرررة والرررزوج ماد عررردد األ نررراء 

حلمررررو  املبحوثررررة مردفرررر  كرررراا  نرررراا ا فرررراا الررررظكور، وكرررراا مسررررتوى 
مسررتوى الرردور اا تمرراعى للمبحوثررة و  ررن دفسرر  ذلررك   ورروء أنرر  
مردفرررررا  مسرررررتوى دعلررررريم كررررر  مرررررن الرررررزوج والزو رررررة ومسرررررتوى حلموحهرررررا 
وارو هرررررا للعمررررر  أدى ذلرررررك رىل انررررردما هم   سررررروق العمررررر  لتررررروف  

بحوثرررة ااحتيا رررات املاديرررة ىرررا يرررنع   ذلرررك علرررى أا ي ررروا قيرررام امل
مألدوار اا تماعيرررررة املوكولرررررة رليهرررررا حمررررردوده ودتةررررر  رىل القيرررررام  دوار 
أارى غ  األدوار التقليدية املتعارا عليها، وكظلك  زايده عدد األ ناء 
الظكور قد يقل  ذلك مرن أداء املبحوثرة للعديرد مرن األدوار اا تماعيرة 

ب   در يررة وذلرك قررد ير ر  رىل و ررود بثر   ررام للردور اا تمرراعى لرن
األ ناء الظكور مإلوافة على احتما  دوا د األ ناء الرظكور األكررب سرنا 
  أغلرب الوقرت اررارج املنرز  فيحررد ذلرك مررن األدوار اا تماعيرة الررو 

 .دقوم ما
 

 :الدور اتقتصادى -0
أا  نرراا عالقررة اردباحليررة ع سررية ( 1)كررظلك يتاررا مررن  رردو  

لريم املبحوثرة، ودعلريم الرزوج،  رر كر  مرن دع 2521عند مستوى معنوية 
وعرردد األ نرراء الررظكور كمتلرر ات مسررتقلة والرردور ااقت ررادى للمبحوثررة  
كمتلر  ات رر ، كمرا و رردت عالقررة اردباحليرة مو بررة عنرد مسررتوى معنويررة 

 ررررررر كرررررر  مررررررن عرررررردد األ نرررررراء اإل ث، واملشرررررراركة اا تماعيررررررة  2521
كمتل  ات ر ،   للمبحوثة كمتل ات مستقلة والدور ااقت ادى للمبحوثة

مبعرر  أنرر  كلمررا اردفرر  مسررتوى دعلرريم كرر  مررن املبحوثررة ومو هررا ا فررض 
مسررتوى الرردور ااقت ررادى للمبحوثرررة و  ررن دفسرر  ذلررك   وررروء أا 
مردفررا  مسررتوى دعلرريم املبحوثررة ومو هررا دعررزا عررن القيررام مل  رر  مررن 
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 األنشررطة الزراعيررة و رعايررة اليرروا ت أو دتةرر  للعمرر  مأل ررر    عررض
الوحلائف وملتاىل ينتخفض مستوى دور ا ااقت ادى املتعرارا علير    
الريررف امل رررى كررظلك فبررزايده  عرردد األ نرراء الررظكور يررنتخفض مسررتوى 
الرردور ااقت ررادى و  ررن القررو  أا    ررظ  الالررة يقرروم األ نرراء الررظكور 
مملسا ة   دا  األسره نتيةة خلرو هم رىل سوق العم  وملتاىل دق  

ار املوكولرررة للمبحوثرررة    رررظ  الالرررة  ينمرررا كلمرررا ماد عررردد األ نررراء األدو 
اإل ث واملشاركة اا تماعية للمبحوثة اردف  مستوى الدور ااقت ادى 

  ا
و  رررن دفسررر  ذلرررك   حلررر  أا مايده عررردد اإل ث   األسرررره يسررراعد 
املبحوثرررة علرررى ااعتمررراد علررريهن   أداء  عرررض األعمرررا  املنزليرررة ىرررا قرررد 

ا للمبحوثررة اخلررروج لسرروق العمر  واملشرراركة   األنشررطة ااقت ررادية يتري
املتختلفة الو من شأ ا دعمر  علرى رفر  مسرتوى معيشرة أسررهتا، كرظلك 
ارررروج املبحوثرررة للمشررراركة   األنشرررطة التنمويرررة وااشررر اا مملنظمرررات 
املو رروده ملقريررة دفررتا أمامهررا العديررد مررن فررر  العمرر  ودوسرر  مررداركها 

مهررررارات ذ نيررررة وفنيررررة   ررررن اسررررتلال ا    عررررض األنشررررطة ود سرررربها 
ااقت ادية الو من شأ ا ددر دا  على األسره وملتاىل يردف  مستوى 

 .دور ا ااقت ادى
مرررن أا ( 3227)ودتفررا  رررظ  النتيةرررة مررر  مرررا دوصرررلت رليررر  عطرررا 

 ناا عالقة معنوية سالبة  ر مشاركة املرأه   اإلنتاج الزراعى واليرواىن 
 .  من دعليم املبحوثة ودعليم الزوجوك
 :اتقتصادى –املست،ى اإلىلا  للدور اتجتياعى  -7

كررظلك أووررحت نتررائج التحليرر  اإلح ررائى أا  نرراا عالقررة اردباحليررة 
 رر كر  مرن دعلريم املبحوثرة  2521معنوية ع سية عند مستوى معنويرة 

توى وعملهرررا، وعمرررر الرررزوج، ودعلررريم الرررزوج، عررردد األ نررراء الرررظكور، مسررر
الطمرررو  للمبحوثرررة كمتلررر ات مسرررتقلة ومسرررتوى الررردورين اا تمرررراعى 

وااقت ادى معا مبع  أن  كلما اردف  مستوى دعليم ك  

 عالقة بعض املتغريات املستةلة  لدور اتجتياعىا والدور اتقتصادىا والدور اتجتياعى واتقتصادى  عا. 2جدول 
 الدور اتجتياعى  عا س ارطبال املتغريات

 بريس،مل
الدور اتقتصادى  عا س ارطبال 

 بريس،مل
الدوري   عا  عا س ارطبال 

 بريس،مل
 25221 25237- 25212 عير املبح،ثة
 *25371- *25329- *25331- طعليم املبح،ثة

 *25011- 25027- 25211- عير ال وج
 *25222- *25371- *25323- طعليم ال وج
 25219- 25212- 25020- عدد األبنا 

 *25391- *25311- *25322- د األبنا  الذن،رعد
 25077 *25011 25220- عدد األبنا  اإلدث
 25212 25230 25001 عدد سن،ات ال واج

 25021- 25029- 25227- الدخس
 25002 25213 25211 اتنفتاح الثةاىف

 25021 *25011 25227- املوارنة اتجتياعية
 25211- 25211- 25221- العادات والتةاليد اجملتيعية

 *25097- 25033- *25331-  ست،ى ال ي،ح
  عا س ارطبال سبري امل  عا س ارطبال سبري امل  عا س ارطبال سبري امل املتغريات

 *25011- 25031- *25013- عيس املبح،ثة
 25219- 25213- 25201- ن،ع األسرة

 2521معنوى عند مستوى * 
 

ومسررتوى حلموحهررا وكررظا دعلرريم مررن املبحوثررة ومو هررا وارو هررا للعمرر  
الرررزوج وعررردد األ نررراء الرررظكور ا فرررض معررر  مسرررتوى الررردور اا تمررراعى 
وااقت ادى للمبحوثة و  ن دفس  ذلك   وروء أنر  مردفرا  مسرتوى 

املبحوثرة ومو هرا وكرظلك ارروج املبحوثرة للعمر  وكراا  التعلريم ل ر  مرن

وار األك ررر مسررتوى حلموحهررا مردفعررا  دفعهررا ذلررك للقيررام  عرردد مررن األد
دطرررورا عررررن األدوار التقليديررررة املدروسررررة والرررو اعتررررادت املرررررأه القيررررام مررررا 
وملترراىل يقرر  مسررتوى أدائهررا  ررظ  األدوار واتلررف  ررظ  النتيةررة مرر  مررا 

مرررن أا  نررراا عالقرررة ارات طيرررة ع سرررية ( 3221)دوصرررلت رليررر  ذكرررى 
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وكر  ملزوية  ر مستوى الدور   اجالر اا تمراعى وااقت رادى معرا 
سررن املبحوثررة، مررده الررزواج حيررث   ي ررن  ررظ  املتلرر ات : مررن املتلرر ات

 .عالقة م  املتل  التا      ظ  الدراسة
العالقدددة التأثرييدددة بددد  الددددور اتجتيددداعى لليبحددد، ت وبعددددض  -1

املتغدريات املدروسدة للتعدر  علددى  ددى اإلسد ا  النسدا لليتغددريات 
 : املستةلة املدروسة
اين   الدور اا تماعى عندما يؤاظ   ااعتبار أثرر   دفس  التب

  اسرررتتخدام منررروذج التحليررر  ااردبررراحلى وااهررردارى املتلررر ات األاررررى 
ودووررا نتررائج التحليرر  معنويررة النمرروذج  step, wiseاملتعرردد ال رراعد 

 25210حو اخلطوه ال ال رة، وقرد  للرت قيمرة معامر  ااردبرا  املتعردد 
وقررد  للررت قيمررة ا احملسررو ة  2520مسررتوى  و ررى قيمررة معنويررة عنررد

و رررظا يعرررر  و ررررود  2520و رررى قيمررررة معنويرررة عنررررد مسررررتوى  15927
ثالث متلر ات مسرتقلة درؤثر علرى الردور اا تمراعى للمبحرواثت و رى  

من  رظا التلر  ير ر  لتلر  املسرتوى التعليمرى للرزوج،  %151كما يلى 
مررن  ررظا  %351مررن  ررظا التلرر  ير رر  لعرردد ا أل نرراء الررظكور،  251%

التلرررر  ير رررر  ملسررررتوى حلمررررو  املبحوثررررة ومررررظ  النتيةررررة ا   ررررن رفررررض 
الفرررررا اإلح ررررائى األو  ورفارررر  لبرررراقى املتلرررر ات، وقررررد  للررررت قيمررررة 

مبعرر  أا املتلر ات ال الثررة  تمعررة دفسرر   R2 0059%معامر  التحديررد 
مرررن التبررراين   الرررردور اا تمررراعى للبمحرررواثت، وأا النسرررربة  0059%
در   رىل متل ات أارى   دتامنها الدراسرة و رظا مرا  %9953ة الباقي

 (.1)يووح   دو  

ىررا سرربا يتبررر أنرر  مردفررا  مسررتوى دعلرريم الررزوج يررنتخفض مسررتوى 
الرردور اا تمرراعى للمبحررواثت حيررث أا مسررتوى التعلرريم يسرراعد علررى 
التتخلرررى عرررن األدوار التقليديرررة للمررررأه واا رررا  رىل أدوار  ديرررده أك ررررر 

ومواكبرررة للتلررر ات املتختلفرررة املو ررروده مجتمررر ، كرررظلك و رررد أنررر   دطرررورا
 رررررررزايده عررررررردد األ نررررررراء الرررررررظكور للمبحوثرررررررة يرررررررنتخفض مسرررررررتوى الررررررردور 
اا تمرررراعى  ررررا وقررررد يعررررزى ذلررررك رىل أا  نرررراا  عررررض األدوار الررررو   
دراسرررتها ا دعرررد وررررورية ملنسررربة لن نررراء الرررظكور حيرررث د ررروا اإل ث 

األدوار ىررررررا يقلرررررر  مررررررن مسررررررتوى الرررررردور  أك ررررررر احتيا ررررررا ودقرررررربال  ررررررظ 
اا تماعى للمبحوثة كظلك جنرد أنر   رزايده مسرتوى الطمرو  للمبحوثرة 
يرنتخفض مسررتوى الرردور اا تمراعى  ررا حيررث    رظ  الالررة قررد دتةرر  
املبحوثررة ألدوار أك ررر أ يررة ااصررة الرردور ااقت ررادى لتحسررر مسررتوى 

لوقررررت الررررالمم للقيررررام معيشررررة أسرررررهتا و ررررظلك ا يترررروافر لررررديها ادهررررد وا
 .مألدوار اا تماعية املتختلفة

العالقدددة التأثرييدددة بددد  الددددور اتقتصدددادى لليبحددد، ت وبعدددض  -0
 :املتغريات املستةلة املدروسة

للتعرا على مردى اإلسرهام النسرىب للمتلر ات املدروسرة   دفسر  
التبررراين   الررردور ااقت رررادى عنررردما يؤارررظ   ااعتبرررار أثرررر املتلرررر ات 
األارررررى   اسررررتتخدام منرررروذج التحليرررر  ااردبرررراحلى وااهرررردارى املترررردرج 

 ودووا نتائج التحلي  معنوية النموذج  stop, wiseال اعد 

 التحليس اتادارى املتعدد املتدرج الصاعد لعالقة الدور اتجتياعى لليبح، ت ببعض املتغريات املستةلة. 2جدول
قيمة معامل االنحدار  المتغير

 (T)قيمة  الجزئى
 (R2)قيمة 

 للتغير%  للتراكم% 
 151 151 35739- 25097- مستوى تعليم الزوج
 251 951 35130- 25077- عدد األبناء الذكور

 351 0059 35133- 25072- مستوى الطموح
 25210= معام  ااردبا  املتعدد    **15927= قيمة ا

 2520معنوى عند مستوى معنوية **                  2521معنوى عند مستوى معنوية * 

 
و رى قيمرة  25101حو اخلطوه ال ال رة وقرد  لرغ قيمرة معامر  ااردبرا  

 025333وقررد  للررت قيمررة ا احملسررو ة  2520معنويررة عنررد مسررتوى 
و رررررظا يعررررر  و رررررود ثرررررالث  2520و رررررى قيمرررررة معنويرررررة عنرررررد املسرررررتوى 

كمرا يلرى   متل ات مستقلة دؤثر   الردور ااقت رادى للمبحرواثت و رى

من  رظا التلر   %151من  ظا التل  ير   ملتل  دعليم الزوج،  751%
مرررن  رررظا التلررر  ير ررر  للمشررراركة  %257ير ررر  لعررردد األ نررراء الرررظكور، 

اا تماعيرررة، ومرررظ  النتيةرررة ا   رررن رفرررض الفررررا اإلح رررائى ال ررراىن 
 R2ورفارر  ملنسرربة لبرراقى املتلرر ات، وقررد  للررت قيمررة معامرر  التحديررد 
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مرن التبراين  %0750مبع  أا املتل ات ال الثة  تمعة دفسرر  07.0%
در   رىل  %9351  الدور ااقت ادى للمبحواثت وأا النسبة الباقية 

 (.7)متل ات أارى   دتامنها الدراسة، كما يتاا    دو  
ويتبرررر ىرررا سررربا أا مردفرررا  مسرررتوى دعلررريم الرررزوج يرررنتخفض الررردور 

 ررن دفسرر  ذلررك  ا اردفررا  مسررتوى دعلرريم ااقت ررادى للمبحررواثت و 
الزوج   ن  من ال رو  علرى عمر  مناسرب دروفر معيشرة كر رة ألسررد  
ومررن ي يقرر  ااحتيرراج للرردور ااقت ررادى للمرررأه، كمررا أنرر   ررزايده عرردد 
األ ناء الظكور ينتخفض الدور ااقت رادى للمبحرواثت وقرد يعرزى ذلرك 

هم لسرررروق العمرررر  قررررد يرررروفر رىل أا مايده عرررردد األ نرررراء الررررظكور وارررررو 
الناحية املادية الالممة لتلبية احتيا ات األسره ومن ي يرنتخفض احتيراج 
األسره لقيام املبحوثة مألدوار ااقت ادية املتختلفة، أياا جند أا اردفرا  
مسررتوى املشررراركة اا تماعيررة للمبحوثرررة يررؤدى اردفرررا  مسررتوى دور رررا 

املررررأه   األنشرررطة التنمويرررة ااقت رررادى   األسرررره وذلرررك ألا مشررراركة 
املتختلفرررة أو املنظمرررات املو ررروده ملقريرررة يفرررتا أمامهرررا  ررراات متعررردده 

  ررن أا دسررهم فيهررا ومررن ي درروفر نررو  مررن الرردا  املررادى أو املعنرروى 
 .الظى  دور  يعم  على اردفا  مستوى الدور ااقت ادى  ا

 -جتيددداعىالعالقدددة التأثرييدددة بددد  املسدددت،ى اإلىلدددا  للددددور ات -7
 :اتقتصادى وبعض املتغريات املستةلة املدروسة

للتعرررا علررى مرردى اإلسررهام النسررىب للمتلرر ات املسررتقلة املدروسررة 
ااقت ررادى  -  دفسر  التبراين   املسرتوى اإل رراىل للردور اا تمراعى

عنرررردما يؤاررررظ   ااعتبررررار أثررررر املتلرررر ات األارررررى   اسررررتتخدام منرررروذج 
ودووررا  step, wiseلنحرردارى املتعرردد ال رراعد التحليرر  ااردبرراحلى وا

نتررررائج التحليرررر  معنويررررة النمرررروذج   اخلطرررروره ال ال ررررة وقررررد  لررررغ معامرررر  
وقرد  2520و رى قيمرة معنويرة عنرد مسرتوى  25111ااردبرا  املتعردد 

عنرررد املسرررتوى و رررى قيمرررة معنويررة  005113 للررت قيمرررة ا احملسررو ة 
الرررررردور  راا علررررررىو ررررررظا يعرررررر  و ررررررود م دلرررررر ين مسررررررتقلر يررررررؤث 2520

 %0050 يلى  كما    و ى  للمبحواثت  وااقت ادى  اا تماعى

 التحليس اتادارى املتعدد املتدرج الصاعد لعالقة الدور اتقتصادى لليبح، ت ببعض املتغريات املستةلة .3جدول
 (T)قيية  قيية  عا س اتادار اجل صى املتغري

 (R2)قيية 
 للتغري % للرتانم %

 751 751 15092- 25372- يم ال وجطعل
 151 0251 25191- 25339- عدد األبنا  الذن،ر
 257 0750 35179 25011 املوارنة اتجتياعية

 25101= معام  ااردبا  املتعدد    **025333= قيمة ا
 2520معنوى عند مستوى معنوية **                2521معنوى عند مستوى معنوية * 

س اتادددارى املتعدددد املتدددرج الصدداعد لعالقددة املسددت،ى اإلىلددا  للدددور اتجتيدداعى واتقتصددادى لليبحدد، ت التحليدد. 1جدددول 
 ببعض املتغريات املستةلة

 (T)قيية  قيية  عا س اتادار اجل صى املتغري
 (R2)قيية 

 للتغري%  للرتانم%  
 0050 0050 15119- 25232- طعليم ال وج

 752 0951 15090- .2.72- عدد األبنا  الذن،ر
 25111= معام  ااردبا  املتعدد    **005113= قيمة ا

 2520معنوى عند مستوى معنوية **                2521معنوى عند مستوى معنوية * 
 

مررن  ررظا التلرر  ير رر   %752ير رر  ملتلرر  دعلرريم الررزوج، مررن  ررظا التلرر  
 رررررن رفرررررض الفررررررا ملتلررررر  عررررردد األ نررررراء الرررررظكور ومرررررظ  النتيةرررررة ا  

اإلح رررائى ال الرررث ورفاررر  ملنسررربة لبررراقى املتلررر ات، وقرررد  للرررت قيمرررة 
 %0951أى أا املتلرر ين معررا يفسررراا  R2 0951%معامرر  التحديررد 

ااقت رررررادى  -مرررررن التبررررراين   املسرررررتوى اإل ررررراىل للررررردور اا تمررررراعى

در ررر  رىل متلررر ات أاررررى    %9051للمبحرررواثت وأا النسررربة الباقيرررة 
 (.9)الدراسة، كما يتاا من  دو   دتامنها

ىررا سرربا يتبررر أا مردفررا  مسررتوى دعلرريم الررزوج ومايده عرردد األ نرراء 
ااقت رررادى  –الرررظكور يرررنتخفض املسرررتوى اإل ررراىل للررردور اا تمررراعى 

 .للمبحواثت
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 الت،صيات
 نررراء علرررى مرررا أحلهردررر  الدراسرررة مرررن نترررائج حب يرررة فرررفا  رررظا البحرررث 

 :يوصى مبا يلى
حرررو أميرررة املررررأه لتم ينهرررا مرررن أداء األدوار اا تماعيرررة اا تمرررام مب- 0

وااقت رادية   فراءه ومت ينهررا مرن اا ررا    سرروق العمر  ودنميررة 
 .قدراهتا اإلنتا ية

العمررر  علرررى دليررر  ا ا رررات أفرررراد اجتمررر  هرررو عمررر  املررررأه وذلرررك - 3
 لرررا دعرردي  العررادات والتقاليررد اجتمعيررة الررو اررد مررن قرردره املرررأه 

 .ى القيام  دوار ا كاملةعل
وررروره دركيررز وسررائ  اإلعررالم علررى أ يررة دقليرر  العرربء علررى املرررأه - 2

داار  أسررهتا مبرا يسرما حبسرن دوميرر  العمر  علرى املررأه والر ر  ىررا 
 .يساعد ا على القيام  مي  مسروليتها  ا  أسرهتا

 دطررررروير املنرررررا ج الدراسرررررية حبيرررررث دتارررررمن التوعيرررررة  دوار املررررررأه  - 1
 .اجتم  وركساما املهارات املتختلفة الالممة لقيامها مظ  األدوار

 املدراجدع
 :املراجع العربية: أوت
  دراسرررررررررررات   رداره املنرررررررررررز  (. 3223)أ رررررررررررو املعررررررررررراحلى، آمرررررررررررا  فتحرررررررررررى

دور املنتفعررات مملشرراري  اإلنتا يررة ال ررل ه وأثر ررا )واقت ررادايت األسررره 
ت رراد املنررزىل، كليررة الزراعررة،  امعررة ، قسررم ااق(علررى دلرروث البيرررة املنزليررة

 .الزقاميا

   دور املررررأه    عرررض األنشرررطة (. 0111)أ رررو حسرررر، ا تهرررا    كمرررا
رسررررررالة دكتررررررورا ، كليررررررة الزراعررررررة،  امعررررررة  –التنميررررررة مبحافظررررررة الدقهليررررررة 

 .املن وره

  دراسررة األووررا  الرا نررة لترردريب املرررأه الريفيررة (. 0199)اإلمررام،   السرريد
مررررؤمتر ااقت رررراد والتنميررررة . لتنميررررة   ثررررالث حمافظررررات م ررررريةمررررن أ رررر  ا

 (.2)الزراعية   م ر والبالد العر ية،  امعة املن وره،  لد 

  دراسرررات   التنميرررة الريفيرررة(. 0199)اليررردرى، عبرررد الررررحيم وآارررروا .
 .قسم اجتم  الريفى، كلية الزراعة،  امعة اإلس ندرية

  دور املرررررأه الريفيررررة   العمليررررة (. 0111)الشررررناوى، ليلررررى ورررراد وآاررررروا
اإلنتا يرررة و  صررررن  القررررارات املتعلقررررة مبح رررو  الطمرررراحلم  ررربعض قرررررى 

، معهررد حبرروث اإلرشرراد (039)نشررر  حب يررة رقررم .  هوريررة م ررر العر يررة
 .الزراعى والتنمية الريفية، مركز البحوث الزراعية، وماره الزراعة، القا ره

  األسرررررررره والسررررررر اا مرررررررن منظرررررررور (. 3222)ال رررررررديقى، سرررررررلوى ع مررررررراا
 .امل تب ادامعة الديث. ا تماعى دي 

  دار . معةرررم امل ررطلحات اإلرشررادية الزراعيرررة(. 0119)الطنرروىب،   عمررر
 .النهاة للطباعة العر ية،   وت

  م تبة ومطبعة اإلشعا  . املرأه الريفية العر ية(. 3220)الطنوىب،   عمر
 .الفنية، اإلس ندرية

 معةرررم امل رررطلحات للعلررروم اا تماعيرررة، (. 0191)د مكرررى  ررردوى، أوررر
 .م تبة لبناا،   وت

  دراسرررة حالرررة املررررأه امل ررررية، دقيررريم (. 0191) رررام ،   نبيررر  وآارررروا
دور ا وكفاءهتا و را ها التدريبية، اللةنة ااقت رادية واا تماعيرة للررب 

 . رهآسيا، املركز القومى للبحوث اا تماعية وادنائية، القا

  بث  حةم ودا  األسره علرى كفراءه (. 3223)دعب ،   عبد اخلالا
 لررررررة اإلسرررررر ندرية . رداره اللررررررظاء  ررررررر رمت األسررررررر الريفيررررررة والارررررررية

 (.0)، عدد (17)للبحوث الزراعية،  لد 

  دور املرررأه الريفيررة    عررض  رراات اليرراه (. 3221)ذكررى، حنرراا فتحررى
. ر ررررا  قريررررة كررروم الربكررررة، مركررررز كفررررر الرررردواراألسررررية وا ا اهتررررا هررررو دطوي

رسررالة ما سررت ، قسررم ااقت رراد املنررزىل، كليررة الزراعررة، . حمافظررة البحرر ه
 . امعة اإلس ندرية

  مطلروب رعايرة مت املرة للمررأه الريفيرة (. 0191)سليم، فؤاد كما  الدين
ا   لرررة الزراعيرررة، العررردد . علرررى حلريرررا مسرررا ة أكررررب   التنميرررة الزراعيرررة

 .لرا  ، مؤسسة دار التعاوا للطب  والنشر، القا رها

  مسرررا ة الزو رررات الريفيررررات   (. 0111)صررروم ، رادرررب عبرررد اللطيررررف
، كليررررة الزراعررررة، كفررررر (1)، عرررردد (01)اارررراذ القرررررارات األسرررررية،  لررررد 

 .الشيخ،  امعة حلنطا

   رررروده اخلدمررررة اإلرشررررادية املقدمررررة (. 3223)عبررررد اللرررريم، حنرررراا كمررررا 
يفيررررة ومرررردى الا ررررة رىل التليرررر    منظمررررة اإلرشرررراد الزراعررررى، للمرررررأه الر 

 .املؤمتر السادال لإلرشاد الزراعى ودنمية املرأه الريفية، القا ره

  األدوار ااقت رررررررادية (. 0197)عبرررررررد اللطيرررررررف، عايرررررررده  رررررررا  وآارررررررروا
دراسررررة سوسرررريوأن رو ولو ية، حبررررث . التقليديررررة للمرررررأه   الريررررف امل رررررى

 .معات، وحده دنسيا العالقات اخلار ية، القا رهاجل  األعلى للةا

  دور املررررأه الريفيرررة   األنشرررطة املتختلفرررة (. 3227)عطرررا، ر ررراا م رررطفى
ما سرررري ، قسررررم ال ررررناعات . وردارهترررا ملرررروارد األسررررره وعالقتهررررا ملتنميرررة

 .اللظائية، كلية الزراعة،  امعة القا ره
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   تلرررررررر ات دراسررررررررة عالقررررررررة امل(. 0117)لطفررررررررى، فررررررررادن م ررررررررطفى كمررررررررا
املؤمتر امل رى ال اىن . اا تماعية وااقت ادية  دور الزو ة داا  أسرهتا

 .لالقت اد املنزىل،  امعة املنوفية، كلية ااقت اد املنزىل

  حماوررررات   قارررااي السررر اا واألسرررره (. 0117)يوسرررف، أمررر ه من رررور
، املعهرررررد العررررراىل للتخدمرررررة اا تماعيرررررة، دار املعرفرررررة ادامعيرررررة. والطفولرررررة

 .اإلس ندرية

 :املراجع األجنبية:  نيا

 Barbara Entwisle, John B. Casterline and Hussein. A. A. 

Sayed (1989): Villages as Contexts for Contraceptive 

Behavior in Rural Egypt. American Sociological Review. 

 James, T. M (2000): Statistics for Business and Economics, 

University of Florida, U. S. A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Variables Affecting Roles of Woman in the Rural Family in Some Villages in 

Alexandria Governorate  
Marwa Mohsen Anwar

Data indicated the following result: 

1- Low and high social roles level were observed 

among the majority of respondents. 

2- Low and medium economics roles level were found 

between most of respondents. 

3- Medium and high socio- economics roles level were 

found between most of respondents. 

4- According to step-wise multiple regression analysis 

husband's education, the number of son and 

aspiration level together explained about 11.8% of 

variances in respondent social roles, husband's 
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education, the number of son and the social 

participation together explained about 17.1% of 

variances in respondent economics roles, husband's 

education and the number of son together explained 

about 18.4% of variances in respondent socio-

economics roles. 

This research aimed mainly to study variables 

affecting roles of woman in the rural family in some 

villages in Alexandria governorate. The study was 

carried out through achieving the following objectives: 

1- Asses some characteristics of respondents. 

2- Define respondents social, economics and the socio-

economics roles. 

3- Study the related and effected relation between some 

independent variables and each one of the social 

roles, economics roles and he socio-economics roles. 

Data were collected by a questionnaire through 

personal interviews with a random sample consisted of 

200 rural respondents, Person correlation, spearman 

correlation, multiple regression models and percentage 

were used in data analysis. 

 

 

 


