تمكين المرأة الريفية المعيلة لأللفية وعالقته بجودة الحياة
دراسة ميدانية بإحدي قري محافظة الغربية
مروة عبد المنعم عبد الغنى شلبى الفقى

الملخص العربى

1

سن المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم المبحوثة ،وعدد سنوات
إعالة األسرة ،واإلنفتاح الثقافي ،أما محددات درجات التمكين

أستهدف البحث تحديد مستوى التمكين اإلجتماعى

المهني للريفيات المعيالت هى عدد سنوات تعليم المبحوثة،

والعالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجات التمكين

محددات درجات التمكين النفسي للريفيات المعيالت هى عدد

والسياسى واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات المعيالت،

الدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،ودرجة الطموح ،وأخي اًر فأن

اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات

سنوات تعليم المبحوثة ،واإلنفتاح الثقافي ،ودرجة الطموح.

اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات

علي تحسين أوضاع المرأة الريفية المعيلة التعليمية

واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات المعيالت ،وأخي اًر معوقات

المختلفة.

المعيالت ،والعالقة بين درجة جودة الحياة وبين درجات التمكين

ويوصى البحث بناءاً على النتائج التى توصل إليها  :العمل

المعيالت ،وكذا محددات درجات التمكين اإلجتماعى والسياسى

والثقافية والسياسية واإلقتصادية من خالل وسائل اإلعالم

تمكين المرأة الريفية من وجهة نظر الريفيات المعيالت.

الكلمات المفتاحية :التمكين ،المرأة الريفية المعيلة ،جودة

واستناداَ لعدد األسر تم اختيار محافظة الغربية ومركز طنطا

وقرية شوني ،وقد بلغت عينة البحث  203إمرأة ريفية معيلة.

وتم استخدام أساليب التحليل االحصائي المناسبة لتحليل
البيانات.
مستوى التمكين اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادى للمبحوثاتالريفيات منخفض ،بينما مستوى التمكين المهني والنفسي

متوسط .وأن محددات درجات التمكين اإلجتماعى للريفيات
المعيالت هى :سن المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء
المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم المبحوثة ،والدخل الشهري

ألسرة المبحوثة ،ودرجة اإلنتماء المجتمعي ،بينما محددات

للريفيات المعيالت هى :عدد

سنوات تعليم زوج المبحوثة ،ومتوسط عدد سنوات تعليم
أبناء المبحوثة ،وعدد أفراد األسرة المعالة ،والدخل الشهري

ألسرة المبحوثة ،ودرجة واإلنتماء المجتمعي ،في حين

محددات درجات التمكين اإلقتصادى للريفيات المعيالت هي:

1

المقدمة
التنمية هي التوظيف األمثل لكل اإلمكانيات البشرية

والمادية المتاحة في المجتمع إلحداث التطور المنشود ،كما أن

وتلخصت أهم النتائج فيما يلى:

درجات التمكين السياسى

الحياة.

مدرس بقسم تنمية األسرة الريفية – كلية االقتصاد المنزلى – جامعة األزهر

استالم البحث فى 20فبراير  ،2021الموافقة على النشر فى 28مارس 2021

التنمية ال تقتصر علي جانب واحد من جوانب الحياة ،بل تشمل
كافة جوانبها.
واإلنسان هو العنصر األساسي في التنمية مثلما هو هدف
التنمية ،فنجاح برامج التنمية التي تحتاجها شعوب العالم

المتقدمة والنامية علي السواء واستدامتها مرهون بمشاركة

العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله .حيث أصبح من

المؤكد أن تحقيق التنمية دون االهتمام بقدرات البشر وإشراكهم

في إحداثها يعد هد ار وتعطيال لقوى المجتمع المنتجة( .نهلة عبد
الرحمن ،2007 ،ص.)235 :
ويشكل النساء نصف عدد السكان وبالتالي نصف طاقته
اإلنتاجية ،لذا فقد أصبح األستثمار في قدرات المرأة وتنميتها
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يعد أحد المهام الكبري وأكثر السبل ضمانا لألسهام في

المكسيك عام 1975م ،والثاني في كوبنهاجن عام 1980م،

التنمية ،وعلى قدم المساواة مع الرجال ،فتقدم أي مجتمع مرتبط

والثالث في نيروبي عام  ،1985كما بدا ذلك واضحا في

ارتباط وثيقا بمدى تقدم المرأة به وقدرتها على المشاركة في

المؤتمر الدولي الرابع في بكين عام 1995م ،حيث أكدت

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .وبالتالي أصبح من المسلم به

نتائج وتوصيات هذه اللقاءات علي مبدأ تمكين المرأة،

استحالة عزل نصف موارد المجتمع البشري بما يتضمنه من

وجعلت من ذلك هدفا رئيسيا مراد تحقيقه( .كاظم،2016 ،

خبرات وكفاءات وقدرات عاملة في تحقيق التنمية الشاملة ،بل

ص .)2:فمفهوم التمكين يشير إلى كل ما من شأنه أن يطور

ينبغي العمل على إشراك المرأة بصورة فعالة في جهود التنمية

مشاركة المرأة وينمي من قدرتها ووعيها ومعرفتها ،ومن ثم

وأنشطتها المختلفة وإدماجها كشريك كامل في بيئة المجتمع.

تحقيق ذاتها على مختلف األصعدة المادية والسيكولوجية

(لبن ،سحر نويصر ،2016 ،ص.)1027 :

واالجتما ية والسياسية ويتيح لديها كافة القدرات واإلمكانات التي

وقد اهتمت الدراسات العديدة في اآلونة األخيرة بتناول

قضايا المرأة أ وأوضاعها وحقوقها ،على اعتبار أنها جزء ال يتجأز
من محاور التنمية وأنه ال يمكن أن تقوم أي جهود تنموية
ناجحة في مجتمع ما ،مع أغفال نصف طاقته البشرية بدل أن

يكون النصف المشارك والفاعل في إنماء المجتمع ) .ريا
الحسن ،2010 ،ص.)1:
لذلك فقد أدركت الشعوب أن مشاركة المرأة في عمليات
التنمية قضية جوهرية ،فالمرأة لها دورها الفعال في تحسين

مستوى الحياة داخل أسرتها وفي المجتمع الذي تعيش فيه إذا ما
توفرت لها اإلمكانات المناسبة( .نادية الجزواني،2007 ،
ص.)150 :
ولهذذذا اتفقذذت معظذذم االتجاهذذات الحديثذذة علذذى ضذذرورة
االهتمذام بتوجيذه الد ارسذات والبحذوث ألوضذا المذرأة وتحسذين
حياتهذذا كهذذدف رئيسذذي لتمكينهذذا وإعطائهذذا الفذذرص المتسذذاوية
لتص ذ ذذبح ق ذ ذذادرة عل ذ ذذي مواجه ذ ذذة ك ذ ذذل ه ذ ذذذه األ ب ذ ذذاء والظ ذ ذذروف
الحياتية ،والتكيف معها ،وتحقيق رفاهيتها واالعتماد على ذاتها

وأكتسذاب وتنميذة قذدارتها علذى اتخذاذ القذ ار رت ورفذع معذدالت

الوعي لديها وزيادة ثقتها بنفسذها فيمذا يتعلذق بذأداء جميذع األدوار
المنوطذة بهذا خاصذة إذا كانذت مذن النسذاء المسذئوالت عذن إعالذة
أسرهن) .ناهد نصر ،2017 ،ص.)175:
وعليه فقد تزايد األهتمام بشكل ملحوظ بالمرأة وضرورة

مشاركتها وإدماجها في التنمية ،منذ المؤتمر األول للمرأة في

تجعلها قادرة علي األختيار ،واتخاذ الق اررات في حياتها،
والسيطرة علي ظروفها ووضعها ،واإلسهام الحر والواعي في

بناء المجتمع( .حنان شمالوي ،نهيل الحيط ،2019 ،ص
ص.)52,51 :
كما شاركت مصر في كل المؤتمرات الدولية المعنية بالمرأة،
وصدقت علي المعاهدات واالتفاقيات الدولية لتعزيز مساهمة
المرأة في الحياة العامة وتمكينها على جميع المستويات

ومناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ،والحقوق

السياسية لها(نشوي ثابت ،2004 ،ص .)15:وتمت صياغة

حقوق المرأة في بنود الدستور ،ومواد القوانين المصرية التي
ال تفرق بين الفرص التي يحصل عليها المواطنون إال بقدر
استعدادهم لتحمل المسئولية وقدرتهم علي اكتساب الخبرات

والمهارات الالزمة للمشاركة في عملية التنمية( .المجلس
القومي للمرأة ،2013 ،ص.)6 :
أن تمكين المرأة يعد هدفا رئيسيا في رؤية وخطة مصر
لعام  ،2030حيث أطلقت الحكومة االستراتيجية الوطنية
لتمكين المرأة المصرية  ،2030لتبني على استراتيجية التنمية

المستدامة من خالل التركيز على أ) -التمكين السياسي
وتعزيز الدور القيادي للمرأة)

ب-التمكين االقتصادي للمرأة.

ج -التنمية االجتما ية للم أرة.

د -حماية المرأة.

 https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/egypهيئة
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وفذي اآلونذة األخيذرة بذدأ ت ازيذد فئذة مذن النسذاء التتذي تعذولن

جذزء هذام مذن مقومذات الحيذذاة فذي الريذف (الحذامولي ،وعبذذد ،

-

 ،2011ص .)131 :لذا فهي تعد بمثابذة ثذروة بشذرية ،إذا مذا

أسذر نتيجذة لغيذاب رب األسذرة ألي سذبب مذن األسذباب) الوفذاة
السذفر -الهجذر -المذر

-اإلعاقذة -التقاعذد عذن العمذل

( ....

تم ذ ذذت مس ذ ذذاعدتها بش ذ ذذكل أفض ذ ذذل لزي ذ ذذادة مس ذ ذذاهمتها إلح ذ ذذداث

وأصذبحت المذرأة فذي األسذرة هذي المسذئولة األولذى واألخيذرة عذن

تغيذرات ملموسذذة فذذى تنميذذة الريذذف المصذذرى وزيذذادة قدرتذذه علذذي

أبنائهذا اجتما يذا واقتصذاديا وثقافيذا وصذحيا وتربويذا ممذا جعلهذا

اإلنتاج والتقدم ( نادية العزاوي ،2014 ،ص ،)100 :لذا فإن

والمشذذكالت االقتصذادية واالجتما يذذة والصذذحية ،والتذذي تثقذذل

محرك لإلزدهار اإلنمذائي ،وإذا لذم يتحقذق تمكذين المذرأة الريفيذة

كاهلها وتؤدي إلى عجزها عن إشبا الحاجات األساسية للحيذاة

فلن تتحقق التنمية.

تع ذاني الكثيذذر مذذن الص ذراعات النفسذذية والضذذغوط واأل بذذاء

تمكين المرأة الريفية لذيس حقذا مذن حقذوق اإلنسذانية فحسذب بذل

لهذا وألفذراد أسذرتها) ) Rimaz et al., 2014, p: 48-55وذلذك لذه

ومن هنذا وجذب اإلهتمذام بذالمرأة الريفيذة مذن خذالل تمكينهذا

حيذث يعذوق قيامهذا بذأدء أدوارهذا الفاعلذة فذي المجتمذع ،ويشذكل

بذذالوقوف علذذي مسذذتويات تمكذذين الريفيذذات المعذذيالت والعوامذذل

أثذذاره السذذلبية لذذيس علذذي الم ذرأة واألس ذرة فقذذط بذذل المجتمذذع كلذذه

بالمسذ ذذتوى الذ ذذذي يطمذ ذذح الوصذ ذذول إليذ ذذه ،ولذ ذذذلك اهذ ذذتم البحذ ذذث

بالتالي أحد التحذديات أمذام تحقيذق جهذود التنميذة (منذي مذدحت،

المرتبطذذة والمحذذددة لهذذا ،وكذذذا المعوقذذات التذذي تواجذذه الريفيذذات

 ،2007ص.)697 :
كما زاد األهتمام بجودة الحياة ،وذلك نظ ار ألهميتها في

توافق المرأة علي المستوي االجتماعي واالقتصادي والنفسي،
فالتمكين يرتبط ارتباطا وثيقا وإيجابيا بمفهوم جودة الحياة،

فهي تعد فعالة في زيادة الكفاءة الذاتية ،واإلبدا والتفكير
الخالق ،والمشاركة وإبداء الرأي (أبو أسعد ،2017 ،ص:
 .)321حيث يشير مفهوم جودة الحياة إلي اإلحساس
اإليجابي بحسن الحال ،كما يرصد بالمؤشرات السلوكية التي

تدل علي أرتفا

مستويات سعادة ورضا الفرد عن ذاته

وحياته ،وسعيه المتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة
وذات معني له ،وأستقالليته في تحديد وجهة حياته ومسارها،
وإقامة عالقات أجتما ية إيجابية مع اآلخرين ،كما يرتبط
بكل من األحساس العام بالسعادة والسكينة والطمأنينية

النفسية ،(Ryff, et al, 2006, pp: 85-95 ) .فمفهوم جوده
الحياة يتعامل مع رفاهية الفرد وأسرته وإدراكه للفرص التنموية
اإلضافية في المستقبل (دعاء عبد الخالق وآخرون،2014 ،
ص.)205 :
وألن المجتمذذع الريف ذذي يمثذذل نص ذذف سذذكان مص ذذر ،وتمث ذذل

المرأة الريفية ربع إجمالي السكان ،وتقوم باإلشذراف علذي تنفيذذ

المعيالت وتحد من قدرتهن علي التمكين.
لذا فقد تم صياغة تساؤالت البحث في التساؤالت التالية:
-1ما هو مستوى تمكين الريفيات المعيالت على كل من
المستوى االجتماعي والسياسي واالقتصادي والمهني

والنفسي.
 -2ماهى درجة مساهمة المتغيرات المستقلة فى تفسير
التباين الحادث فى درجات تمكين الريفيات المعيالت؟
 -3ما هى أهم المعوقات التي تواجه تمكين المرأة الريفية
منوجهة نظر الريفيات المعيالت؟
مشكلة البحث:

أصبحت التنمية ضرورة ال غني عنها ،والهدف الذى
تتطلع إليه كافة المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء،
والمجتمعات النامية هي أشد المجتمعات حاجة للتنمية للنهو

بها وتحقيق التقدم والرخاء لها.

وتعتبر التنمية الريفية أحد الركائز األساسية لتحقيق التنمية
الشاملة والمستدامة المنشودة ،فاالتجاه نحو تنمية المجتمعات
الريفية يمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمع ككل .واذا كانت
األسرة الريفية الوحدة األولي التي يقوم عليه بناء المجتمع
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الريفي وذلك لدورها الهام والحيوي في مجال التنمية الريفية،

األدوار الجندرية للنساء والرجال -3 .بلغت نسبة النساء

كما تعتبر المرأة الريفية محور هذه األسرة لما تتحمله من أ باء

العامالت  % 23.1بالنسبة لإلناث ،مقابل  % 46.2بالنسبة

وتعدد األدوار التي تمارسها سواء كانت هذه األدوار داخل

للرجال ،وتبلغ نسبة مشاركة النساء في النشاط االقتصادي

المنزل أو خارجه ،لذا فهي أكثر حاجة للحصول على مزيد

 -4 .%26أن المرأة حققت نسبا منخفضا داخل كل مؤشر

االهتمام بقصد إدماجها وتعظيم دورها في مجال التنمية الريفية،

من مؤشرات التمكين-5 .أن المرأة المعيلة تواجه العديد من

الريفيات فإنه من الضروري العناية بهوالء النساء الريفيات

والتعليمية التي تعوق تمكينها-6 .أن تمكين المرأة يتطلب

ونظ ار ألن المرأة المعيلة تشكل قطا عريض من السيدات

المشكالت االجتما ية واالقتصادية والصحية والنفسية

المعيالت وذلك لتمكينهن بالمستوى الذي يطمح الوصول إليه

درجة من الوعي والمعرفة التي تفتقر إليها المرأة الريفية بصفة

وتوعيتهن بحقوقهن ومسئوليتهن وتعزيز قدراتهن في كافة
المجاالت وعلي جميع المستويات لمساعدتهن علي األعتماد

علي أنفسهن لألعتناء بأسرهن وليصبحا قادرات علي مواجهة
مشكالتهن وتشجيعهن ليكونا عضوات صالحات في المجتمع
والقيام بأدوارهن التنموية ،حيث تواجه هذه الفئه من السيدات
الكثير من المشكالت واألوضا

والظروف األجتما ية واأل

قتصادية بالغة الصعوبة والتي تعوق حصولهن علي كامل

حقوقهن سواء علي مستوي األسرة أو المجتمع منها :غياب
الزوج أو تخليه عن دوره األسري ،والمعاناة من الفقر وانخفا

مستوى المعيشة ،عالوة على أن خروج المرأة المعيلة للعمل في
ظل غياب الزوج له سلبياته العديدة على األبناء.......إلى غير
ذلك من الصعوبات والمشكالت التي تواجه النساء الريفيات
المعيالت في مصر.

هذا وقد أوضحت دراسة نشوي ثابت ( ،)2004ودراسة
المالح ( ،)2005ودراسة حنان فرج ( ،)2007ودراسة بلول
( ،)2009ودراسة إبراهيم وأحمد ( ،)2010ودراسة ريا
الحسن ( ،)2010ودراسة النواجحة ( ،)2015ودراسة مرفت

السيد ( ،)2016وتقرير تعداد السكان ( ،)2017ودراسة راشد

وآخرون ( ،)2017ودراسة ناهد نصر ( ،)2017ونهي

سافوح ( )2020أن-1 :أن نسبة النساء المعيالت أكثر فق ار
في المجتمع وتصل إلي -2 .%35أن  % 31من اإلناث

فوق العشر سنوات يعانين من األمية مقابل  % 18.5من
الذكور وفى الفئة العمرية ( 29 – 15سنة) تبلغ نسبة أمية

اإلناث  % 33مقابل  % 16من الذكور ،ج-تزايد الهوه بين

عامة ،والمرأة المعيلة التي تعاني الفقر واألمية بصفة خاصة.
مما سبق يتضح ضرورة االهتمام بفئة النساء الريفيات
المعيالت ،وذلك من خالل التمكين االجتماعي واالقتصادي
والسياسي والمهني والنفسي لهن ،وذلك لتشجيعهن على القيام

بأدوارهن في مجال التنمية الريفية المنشودة ،حيث يمثل ذلك
المنطلق الرئيسي لهذا البحث.

أهداف

البحث:

في ضوء مشكلة البحث السابق عرضها ،تم صياغة أهداف
البحث

على النحو التالي:

 -1تحديد مستوي التمكين االجتماعي والسياسي واالقتصادي،
والمهني ،والنفسي لدي الريفيات المعيالت.
 -2تحديد مستوي جودة الحياة لدي الريفيات المعيالت.
- 3تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة،
ودرجات تمكين الريفيات المعيالت الخمسة المدروسة،
والمقياس

الكلي.

 -4تحديد طبيعة العالقة بين جودة الحياة  ،ودرجات تمكين
الريفيات المعيالت الخمسة المدروسة ،والمقياس الكلي.
-5تحديد طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة،
ودرجات جودة الحياة لدي

الريفيات المعيالت.

 -6تحديد العالقات االرتباطية المتعددة بين المتغيرات
المستقلة المدروسة مجتمعة وبين درجات تمكين الريفيات
المعيالت الخمسة المدروسة ،والمقياس الكلي.
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-7التعرف على أهم المعوقات التي تعاني منها الريفيات
المعيالت لتمكيهن ،وكذا مقترحات حلها من جهة

نظرهن.

األطار النظري
مفهوم التمكين:

آليات تمكنها من تقوية قدراتها واالعتماد على الذات( .أماني
قنديل ،2007 ،ص)1:
كماعرفت كلمة) التمكن ( من خلل الفعل يمكن  Powerبأنه

Empowerment

تمكين المرأة عملية اجتما ية متعددة األوجه ،تتضافر فيها

شخصية المرأة  ،والعائلة ،والمجتمع ،والمناخ االقتصادي
والسياسي.

كلمة تميكن في اللغة العربية ترجع إلى الفعل) مكن ( أي
قادر على الشيء.
جعله ا
وقد تعددت التعاريف التي تناولت التمكين ،منها:
يعرف  (1997,p:1) Hadiالتمكين في ضوء خصائص
المرأة الممكنة بأنها المرأة التي تشعر بالثقة في نفسها ولديها
إمكانية التحليل ،وتستطيع أن تتحكم في ق اررات حياتها بصفة
عامة .باإلضافة إلى أن عملية التمكين تتطلب تغيير التبعية

والتحكم في المصادر المادية واتخاذ الق اررات وممارسة القوي
االجتما ية والتقليل من عدم المساواة في النو وذلك يتطلب
إدراك النساء الحتياجاتهن االستراتيجية ووضعهن االجتماعي.

ويشير ) Muller (1998,p:3إلى تمكين النساء بأنه قدرة
المرأة أو مجموعة من النساء علي أن يقاومن التحكم المفرو
لضبط سلوكهن أو إنكار حقوقهن والحصول على الموارد

االجتما ية والمادية والتي تشتق منها القوة.

كما يعني التمكين إمكانية المرأة في التحكم في مسار

حياتها بوجه عام ووعيها بحقوقها وممارستها لتلك الحقوق
يشكل خاص( .المجلس القومي للمرأة ،2005 ،ص.)59:
ويعرف ملحم ( ،2006ص )6:التمكين بأنه تحرير

اإلنسان من القيود ،وتشجيع المرأة ،وتحفيزها ،ومكافأتها على
ممارسة روح المبادرة ،واإلبدا

.

كعنصر فاعال في التنمية،
ا
والتمكين أيضا يعترف بالمرأة
ويسعى إلى القضاء على كل مظاهر التمييز ضدها ،من خالل

إضفاء القوة والنفوذ على المرأة ،والقوة هنا تعنى زيادة قدرتها
علي التحكم ،وتحديد خياراتها وأنشطتها ،وأمكانية التعبير،

وأن يكون لها كلمة مسموعة ،القدرة على التحليل واالبتكار

والتأثير في الق اررات االجتما ية المؤثرة على المجتمع ككل وأن

تكون موضع احترام كمواطنة متساوية ،وكيان إنساني مع
اآلخرين ،ولها اسهاماتها ومشاركتهاعلي كل المستويات في
المجتمع ،وإدراك قيمتها ليس فقط في المنزل بل في المجتمع.

(سلوي عبد الجواد ،2009 ،ص.)1769:

بينما تمكين الم أر ة وفق تعريف اإلسكوا ) )2012هو
العملية التي تصبح الم أر ة من خاللها فرديا وجما يا وا ية
بالطريقة التي تؤثر على عالقات القوة في حياتها ،فتكسبها الثقة
بالنفس والقوة في التصدي ،لعدم المساواة بينها وبين الرجل ،وهذا

تعريف عام لجميع جوانب عملية تمكين الم أر ة.

ويعرفه  )2015, p10( Kabeerبأنه "زيادة قدرة النساء
على صنع خيارات إستراتيجية في حياتهم في مجال كانت فيه
هذه القدرة غير متاحة لهم سابقا.
في حين يركز آخرون في تعريفهم للتمكين علي الهدف

منه فالتمكين يسعي إلي الوصول إلي وضع تمتلك فيه المرأة
قدرات ومهارات وثقة ذاتية أعلي علي المستوي الشخصي

ومصادر أوسع واكثر تعددا وأعترافا وتقدي ار مجتمعيا لدورها
وقدرتها علي إمكان

يشها ضمن مساحة فيها العديد من

الخيارات اإلستراتيجية المرئية والواقعية أمامها التي تهدف إلي

تحسين مستوي معيشتها والمحصلة النهائية تكون أستفاده
المجتمع( .الحسن ،جابر ،2016 ،ص.)746 :
وأخي ار يمكن القول أن التمكين هو تعزيز سلطة الم أر ة في
المجاالت االقتصادية ،واالجتما ية ،والسياسية ،ويمكن تحقيقه
عن طريق خلق فرص أكثر للم أر ة ،ألمتالك المزيد من الموارد،

والقدرات ،ما يمكنها من تحديد االختيا رات ،وتحويلها إلى
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إج ارءات(.حنان شمالوي ،نهيل الحيط ،2019 ،ص:
.)52,51

مشاركة بصورة عادلة في عملية التنمية وتتمثل تلك األبعاد في

يعتمد التمكين على عدة مبادئ أساسية هي( :سوسن عبد
اللطيف  ،2005ص.)352,351 :
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 الدفا

عن األفراد المحرومين والضعفاء ويتم ذلك بأسلوب موضوعي

بعيدا عن التحيز الشخصي.

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
يمها.

كما يضيف السروجي ) ،2009ص (260,261 :المبدأين
التالين للتمكين:
مبدأ المسئولية :يعد الوصول للمعلومات والحصول عليها

شرطا من شروط المسئولية ،وإعطاء الفرص للمواطن لمراقبة
أداء الحكومة ،كما أن المسئولية أداة فعالة لتصحيح األداء
المواطنين.

مبدأ العدالة والمساواة القانونية :التي ترتبط بحقوق المواطنة

والحقوق والواجبات ،مما يتطلب المساواة والعدالة في التشريع

بين المواطنين جميعا بتباين انتماءاتهم الفئوية أو الجنسية أو
المهنية...إلى غير ذلك من جوانب انتماءات أفراد

(إجالل حلمي ،2006 ،ص6:

(

-1البعد المعرفي اإلدراكي : Cognitive:يركز هذا البعد على

مبدأ المشاركة :يعد مبدأ المشاركة من أهم المبادئ التي تناسب

والمطالبة وتبني مطالب وحاجات

أبعاد التمكين:
يعد التمكين عملية ربا ية االبعاد بدونها ال تعد المرأة

مبادئ التمكين:

أخرى لتد
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المجتمع.

إمكانية المراجعة النقدية لخبرات النساء لمالحظة وتحديد

أنماط السلوك المؤدية لالعتماد علي النفس ،لذلك يتضمن
معرفة وفهم الحاجات لصنع الخيارات التي ربما تتعار
مع التوقعات الثقافية واالجتما ية.
-2البعد النفسي : Psychologicalيتضمن هذا البعد أن النساء
يستطعن العمل على تحسين واقعهن الفردي والمجتمعي

الالتي يعشن فيه ،ومن ثم يهتم هذا البعد بالمشاعر ومدى

اعتقاد النساء بإمكانية إحداث تغيير في مجريات حياتهن
بأنفسهن ،كما يؤكد هذا البعد على أن النساء تنشأ على

قررات
الخضو للرجل وعلى السماح للرجال باتخاذ كافة ال ا
التي تؤثر عليهن ،لذلك فإن البعد النفسي يتضمن تغيير
لوضع ونقد ذلك النظام.

البعد االقتصادي : Economicalيتضمن ذلك البعد إمكانية

مشاركة النساء في األنشطة المولدة للدخل تلك التي من
خاللها يستطعن أن يحصلن على دخول كافية مستقلة
لتعيش حياة كريمة ،وتستطيع تلبية احتياجاتها األساسية،

ويدعو إلى ضرورة حصول النساء على المصادر اإلنتاجية

والتحكم فيها .لذلك فمن الضروري تقديم الدعم وتذليل
العقبات لهن ونقص الخبرات اإلدارية والمهارات
والمعلومات.

البعد السياسي : politicalينطلق هذا البعد من فكرة إمكانات
النساء في التحليل والتنظيم والحراك نحو التغيير

االجتماعي ،ويعد العمل الجمعي عنص ار هاما في التغير
االجتماعي السياسي ألن مشاركة النساء في الفعل
الجماعي سوف يزيد من وعي الثقافيين الرجال وبقية
النساء ،األمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيرات على
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المستوى االجتماعي .كما يركز على تكوين النظام

أبعاد جودة الحياة :فشعور الفرد بجودة الحياة ينعكس في درجة

في تخطيط السياسة التي تؤثر في حياتها ،وهذا يكون

تضم مجموعة من الصفات ،وهذه األبعاد هي( :الكرخي

السياسي الذي من خالله تشارك المرأة بأسلوب قد يؤثر

على المستوى القومي

والمجتمعي.

احساسه بالسعادة التي حددها  )1999( Ryffبستة ابعاد

 ، 2011 ،ص ص)58,57 :

وتضيف أماني قنديل ( ،2007ص)5,4:؛ لبن ،سحر
نويصر( ،2016ص )1028 :األبعاد التالية للتمكين:

البعد االول :االستقاللية  :Autonomyوصفاته تتمثل بقدرة
الشخص على ان:

 -البعد الشخصي :يركز على إعطاء المرأة القوة والقدرة

.2يقرر مصيره بنفسه . 2 .يكون مستقال بذاته . 3 .قاد ار على

الشخصية على الكفاءة والثقة بالنفس ،ويشمل التمكين

. 5.منظم في سلوكه .6 .يقيم ذاته بما يتناسب وقدراته

إلحداث تأثير إيجابي في حياتها ،وتعتمد القوة
الشخصي تمكين المرأة من التمرد على العادات السيئة

ال ارسخة- .تمكين النساء من أجل التحكم ،أي توافر

مقاومة الضغوط االجتما ية . 4 .يتصرف بطرائق مناسبة
الشخصية.

البعد الثاني :التمكين البيئي :Environmental mastery

الخيارات والبدائل- .تمكين النساء من أن يكون لهن قوة

ومن صفاته. 1 :الكفاية الذاتية للفرد. 2 .قدرة الفرد على

-توفير الفرص للنساء لدعم شبكات األمان االجتماعي ،والتي

الفرص المتاحة لديه . 4 .قدرته على اتخاذ الخيارات

تفاوضية لتحسين مكانتهن.

تمكنهن من حماية مصالحهن الفردية والجما

ية.

المالئمة لحاجاته النفسية واالجتما ية . 5 .قدرته على

-البعد األجتماعي :يركز على إعادة الترتيب أو التغيير

الجذري للقيم والمعتقدات المرتبطة بالمرأة ،ويتضمن
إعطاء األمل في إحداث تغييرات وتحوالت في مستوي

حرية المرأة وكرامتها إحساسها بالمسؤولية االجتما

ية.

جودة الحياة  :Quality of lifeتعرف بأنها شعور الفرد

بالسعادة النفسية عبر مراحل حياته المختلفة والمنبثق من
جهوده االيجابية في (االستقاللية  ،والكفاية الذاتية  ،والنمو
الشخصي ،والعالقات االيجابية مع االخرين  ،وتقبل

الذات) لتحقيق اهدافه في الحياة( .بشري مبارك ، ،ص:

.)720
وجودة الحياة للمرأة الريفية تعني شعور المرأة الريفية بالسعادة
النفسية عبر مراحل حياتها المختلفة من جهودها

اإليجابية في ( اإلحساس بالسالم النفسي والرضا
بالعالقات مع اآلخرين وإدراك معني الحياة ،والشعور
بالسعادة وتقبل الذات) لتحقيق اهدافها في الحياة.

التحكم وادارة نشاطاته وبيئته  3.قدرته على االفادة من

اختبار قيمه الشخصية . 6قدرته على التصرف بما يتناسب
ومعايير مجتمعه.
البعد الثالث :النمو الشخصي

:Personal Growth

ومن

صفاته. 1 :شعور الفرد بالنمو واالرتقاء المستمر. 2 .ادراكه

لتطور وتوسع ذاته .3 .انفتاحه للتجارب الجديدة 4 .

.

احساسه الواقعي بالحياة . 5 .شعوره بتحسن ذاته وتطور
سلوكه يوما بعد اخر . 6 .سلوكه يتغير بطرائق تزيد من
معرفته وفاعليتة الذاتية.
البعد الرابع :العالقات االيجابية مع االخرين

: Positive

 relation with othersومن صفاته. 1 :رضا الفرد عن

عالقاته االجتما ية . 2 .ثقته باالخرين من حوله .قناعته

برفاهية االخرين . 4 .قدرته على التعاطف والتودد لالخرين
 5.اهتمامه بالتبادل االجتماعي . 6 .اظهاره للسلوك
التواصلي مع االخرين.
البعد الخامس :تقبل الذات  :Self – Acceptanceومن
صفاته. 1 :اظهار الفرد توجها ايجابيا نحو ذاته . 2 .قبوله
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بالسمات أو الخصائص  .المكونة لذاته (السلبية وااليجابية

 -1التعرف على المعوقات الفعلية لتمكينها ،وتقديمها للجهات

(. 3.الشعور االيجابي لحياته الماضية  4 .تفكيره االيجابي

المعنية لوضع الحلول المناسبة مما يساهم في تغيير

لذاته المستقبلية . 5 .يشعر بخصائص ذاته المميزة 6 .

.

يظهر النقد اإليجابي لذاته.
البعد السادس :الهدف من الحياة  :Purpose inومن صفاته:
. 1ان يمتلك المعتقدات التي تعطي معنى للحيات الماضية
والحاضرة.

. 2ان يضع اهدافا تجعل حياته ذات معنى في تحقيقها.
. 3ان يسعى لتحقيق غاياته في الحياة.
. 4ان تكون له القدرة على توجيه اهداف حياته.
. 5ان يكون قاد ار على االدراك الواضح الهداف حياته.
. 6ان يدرك ان صحته النفسية تكمن في احساسه بمعنى الحياة.
المرأة المعيلة :The Provider:تعرف بأنها التي تتعر

لمجموعة من الظروف االجتما ية كاالطالق ،والترمل

وهجر الزوج والتي أدى بها ألن تكون العائل الوحيد

األساسي لألسرة والمساهم االقتصادي الرئيسي لدخل
األسرة وأنها الممثل القانوني واالجتماعي ألسرتها) جمعية

نهو

وتنمية المرأة ،2000،ص ،)3:وتتولى مسئولية

األسرة واإلنفاق ،الكلى عليها وادارتها واشبا حاجاات
أعضااء أسرتها وتتضمن األرامل والمطلقاات وغير
المتزوجات والمعيالت ألعضاء األسرة والمتزوجات من
رجال مسجونين أو مرضى أو عاطلين أو مهاجرين للعمل

خارج نطاق المجتمع المحلى )زايد ،حجاازي،2003 ،
ص.)5:
األهمية التطبيقية :تساهم نتائج البحث في:
 -1تحقيق الرفاهية اإلقتصادية للمرأة الريفية واإلستقالل
اإلقتصادى واإلستقرار اإلجتماعى ،والمهني والسياسي
والنفسي مما يجعلها شريك في التنمية المستدامة
وعنص ار فاعال بدال من أن تكون متلقية للمساعدات.

وضع المرأة المصرية لألفضل .
التعاريف اإلجرائية :
 – 1التمكين اإلجتماعى للريفية المعيلة:
ويقصد به فى هذ 1البحث :تعزيز دور الريفية المعيلة
على المشاركة فى إتخاذ الق اررات الشخصية واألسرية والتركيز
على إستقالليتها ومنحها القوة والمعرفة ،وسوف يتم قياسه من
خالل المحاور التالية :اتخاذ الق اررات الشخصية واألسرية،
المشاركة فى المشروعات التنموية بالقرية ،وعضوية
المنظمات االجتما ية ،والقدرة على القيادة.

 – 2التمكين السياسى للريفية المعيلة:
ويقصد به فى هذا البحث :تعزيز دور الريفية المعيلة

على المشاركة السياسة ،وأن يكون لها بطاقة إنتخابية وأن

يكون لها دور سياسى ،وسوف يتم قياسه من خالل المحاور
التالية :المشاركة في التصويت في االنتخابات ،واالهتمام
بالقضايا واألخبارالسياسية ،ومتابعتها في وسائل االعالم.
 – 3التمكين اإلقتصادى للريفية المعيلة:
ويقصد به فى هذا البحث :تعزيز دور الريفية المعيلة

على المشاركة فى رفع مستوى األسرة اإلقتصادى ،وسوف

يتم قياسه من خالل المحاور التالية:
قرو

الحصول علي

 ،ملكية الموارد االقتصادية ،وإدارة المشاريع الخاصة،

حرية التصرف بالدخل ،والقدرة على اإلستقالل اإلقتصادى،
والقدرة على إتخاذ الق اررات االقتصادية.
 -4التمكين المهني للريفية المعيلة:
ويقصذذد بذذه فذذى هذذذا البحذذث :تعزيذذز قذذدره الريفيذذة المعيلذذة
علذ ذ ذذي المشذ ذ ذذاركة فذ ذ ذذي أي عمذ ذ ذذل يسذ ذ ذذتثمر قذ ذ ذذدراتها ،وتوظيذ ذ ذذف

إمكانياتها وخبراتها المهنية إلنجاز العمل والنجاح فيه ،وأعتبار
نجاحها في العمل هو سر سعادتها.
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-5التمكين النفسي للريفية المعيلة:
ويقصذذد بذذه فذذى هذذذا البحذذث :تعزيذذز قذذدره الريفيذذة المعيلذذة

علذذي إدراك أن عمله ذا ذو معنذذي ،وأنهذذا تمتل ذذك الكفذذداءة،

والمقدره الالزمة إلنجاز مهامه ،وأيضا إمتالك اإليمان بذاتها.
متغيرات البحث وكيفية قياسها:
إش ذ ذذتملت إس ذ ذذتمارة اإلس ذ ذذتبيان عل ذ ذذى المتغي ذ ذرات المس ذ ذذتقلة
التاليذذة :س ذذن المبحوثذذة ،حج ذذم أس ذرة المبحوث ذذة ،متوسذذط أعم ذذار
أبن ذذاء المبحوث ذذة ،ع ذذدد س ذذنوات تعل ذذيم المبحوث ذذة ،ع ذذدد س ذذنوات
تعلذذيم زوج المبحوثذذة ،نذذو أسذرة المبحوثذذة ،عذذدد سذاعات عمذذل
المبحوثذذة فذذي األسذذبو  ،طبيعذذة عمذذل المبحوثذذة ،متوسذذط عذذدد
سنوات تعلذيم أبنذاء المبحوثذة ،عذدد سذنوات إعالذة األسذرة ،عذدد

أف ذراد األس ذرة المعالذذة ،ال ذذدخل الشذذهرى ألس ذرة المبحوثذذة ،س ذذبب

اإلعدادي ذذة تس ذذع درجذ ذات ،والمؤه ذذل المتوس ذذط  12درج ذذة،

والمؤهذذل فذذوق المتوسذذط  14درجذذة ،والمؤهذذل الجذذامعي16
درجة ،وأخي ار المؤهل فوق الجامعي 20درجة.

-3متوساط تعلايم أبنااء المبحوثاة قذيس متوسذط عذدد سذنوات

تعلذذيم األبنذذاء) بعذذد اسذذتبعاد مذذن هذذم دون سذذن السادسذذة)
كمؤشذر كمذي لقيذاس هذذا المتغيذر ،حيذث أعطيذت قيمذا
بحسذب عذدد سذنوات التعلذيم لكذل ابذن مذن األبنذاء ،ثذم جمذع
هذه القيم وقسمتها علي عدد األبناء فوق سن السادسة.

-4طبيعاة عمال المبحوثاة :اسذتخدم تصذنيف

(أعمذال تجاريذة /

أعمذذال إنتاجيذذة /أعمذذال خدميذذة) ،حيذذث تذذم التعبيذذر عنهذذا

بالقيم التالية ( )1 ،2 ،3علي الترتيب.

-5عادد سااعات عمال المبحوثاة فاي األسابوع :اسذتخدم عذدد

إعال ذ ذذة األسذ ذ ذرة ،اإلنفت ذ ذذاح الثق ذ ذذافى للمبحوث ذ ذذة ،درج ذ ذذة اإلنتم ذ ذذاء

ساعات عمل المبحوثة في األسبو كمؤشر كمي لقياس هذا

المجتمعذ ذذي ،درجذ ذذة الطمذ ذذوح ،درجذ ذذة اإلسذ ذذتفادة مذ ذذن الخذ ذذدمات

المتغير.

المجتمعية.
كمذ ذ ذذا تضذ ذ ذذمنت اإلسذ ذ ذذتمارة المتغي ذ ذ ذرات التابعذ ذ ذذة التاليذ ذ ذذة:
التمك ذ ذ ذذين اإلجتم ذ ذ ذذاعى ،والسياس ذ ذ ذذي ،واإلقتص ذ ذ ذذادى والمهن ذ ذ ذذي،
والنفسي ،وجوده الحياة لدي الريفية المعيلة.
أوالً :المتغيرات المستقلة:
يمكن قياسها علي النحو التالي:
 -1متوسط أعماار أبنااء المبحوثاة :تذم قيذاس متوسذط أعمذار
األبنذاء بجمذع قذيم أعمذار األبنذاء وقسذمته علذى عذدد هذؤالء
األبناء.

-2درجااة تعلاايم المبحوثااة وزوجهااا :يقصذذد بذذه عذذدد السذذنوات
التي أتمهتا المبحوثة /زوج المبحوثة بنجاح خالل م ارحذل

التعلذذيم المختلفذذة .وتذذم قياسذذه بمقيذذاس فتذذري ،وقذذد أعطيذذت
المبحوثة وزوجها األمي صفر ،وأعطي أربع درجات لمن
يعذرف القذراءة والكتابذذة ولذذم يحصذل علذذي أي شذذهادة ،كمذذا
أعطي ذ ذ ذذت المبحوث ذ ذ ذذة وزوجه ذ ذ ذذا الحاص ذ ذ ذذل عل ذ ذ ذذي الش ذ ذ ذذهادة
االبتدائي ذ ذ ذذة س ذ ذ ذذت درج ذ ذ ذذات ،والحاص ذ ذ ذذل عل ذ ذ ذذي الش ذ ذ ذذهادة

-6عادد سانوات أعالاة أسارة المبحوثاة :اسذتخدم عذدد سذنوات
إعالة الريفية ألسرتها كمؤشر كمي لقياس هذا المتغير.

 -7عاادد أفاراد األساارة المعالااة :يقصذد بهذذا عذدد أفذراد أسذرة

المبحوثذة ،والذذين يشذتركون فذي وحذدة معيشذية مشذتركة،

وتتحمل مسئولية األنفاق عليهم.
-8سا ابب أعالاااة األسااارة :اس ذذتخدم تص ذذنيف (هج ذذر ال ذذزوج،
ضذذعف دخذذل األسذرة ،الذذزوج عذذاطال وغيذذر ملتحذذق بعمذذل،

وفذذاة الذذزوج ،طذذالق الذذزوج ،إصذذابة الذذزوج بمذذر ) ،حيذذث

تم التعبير عنها باإلرقذام التمييزيذة ()6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
علي الترتيب.

-9االنفتااااح الثقاااافي :يقص ذذد ب ذذه م ذذدي قي ذذام ال ذذزوج /الزوج ذذة
بالتعر

للوسائل الثقافية المختلفة ،وتم قياسه مذن خذالل

توجيه تسع بارات للمبحوثة ،وقد طلب منها االختيار ما

ب ذذين أرب ذذع اس ذذتجابات لك ذذل ب ذذارة ه ذذي ( :دائم ذذا ،أحيان ذذا،
ناد ار ،ال) ،وقذد أعطيذت هذذه االسذتجابات القذيم الرقميذة (،4
 )1 ،2 ،3علي الترتيب .وقد تم جمع هذه الدرجات لتعبذر
عن درجة االنفتاح الثقافي لكل مبحوثة.
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-10اإلنتمااء المجتمعاي :يقصذد بذه تفضذيل المبحوثذة لقريتهذا

مقارنذة باألمذذاكن األخذذرى ،وميلهذا للعذيش بهذا ،وشذذعورها

بال ارحذذة واألمذذان بهذذا ،وتذذم قياسذذه مذذن خذذالل توجيذذه تسذذع
بارات للمبحوثذة ،وقذد طلذب منهذا االختيذار مذا بذين أربذع

اسذذتجابات لكذذل بذذارة هذذي ( :دائمذذا ،أحيانذذا ،نذذاد ار ،ال)،
وقد أعطيت هذه االستجابات القذيم الرقميذة ()1 ،2 ،3 ،4
علي الترتيب في حالة العبذارات االيجابيذة ،والقذيم الرقميذة

( )4 ،3 ،2 ،1في حالة العبذارات السذلبية .وقذد تذم جمذع
هذذه الذدرجات لتعبذر عذن درجذة االنتمذاء المجتمعذي لكذل
مبحوثة.

-11درجة الطموح :يقصد به درجذة اسذتعداد المبحوثذة إلنجذاز

مزيذد مذن التقذدم والرقذي بالنسذبة لمسذتوى معيشذتها ،وكذذلك
لعمله ذذا ،وت ذذم قياس ذذه م ذذن خ ذذالل توجي ذذه س ذذتة عش ذذر ب ذذارة
للمبحوثذ ذ ذذة ،وقذ ذ ذذد طلذ ذ ذذب منهذ ذ ذذا االختيذ ذ ذذار مذ ذ ذذا بذ ذ ذذين أربذ ذ ذذع

اسذذتجابات لكذذل بذذارة هذذي ( :دائمذذا ،أحيانذذا ،نذذاد ار ،ال)،

وقد أعطيت هذه االستجابات القذيم الرقميذة ()1 ،2 ،3 ،4

علي الترتيب في حالة العبذارات االيجابيذة ،والقذيم الرقميذة
( )4 ،3 ،2 ،1في حالة العبذارات السذلبية .وقذد تذم جمذع
هذه الدرجات لتعبر عن درجة الطموح لكل مبحوثة.
-12درجة االساتفادة مان الخادمات المجتمعياة :ويقصذد بهذا
مذدى انتفذا المبحوثذات مذن بعذض الخذدمات المجتمعيذة

المت ذوافرة بمجتمعهذذا ،وتذذم قياسذذه مذذن خذذالل توجيذذه سذذبعة
عشذذر بذذارة للمبحوثذذة ،وقذذد طلذذب منهذذا االختيذذار مذذا بذذين

أربذذع اسذذتجابات لكذذل بذذارة هذذي ( :دائمذذا ،أحيانذذا ،نذذاد ار،
ال) ،وقذد أعطيذت هذذه االسذتجابات القذيم الرقميذة (،3 ،4
 )1 ،2علي الترتيب في حالذة العبذارات االيجابيذة ،والقذيم
الرقميذة ( )4 ،3 ،2 ،1فذي حالذة العبذارات السذلبية .وقذد

تذذم جمذذع هذذذه الذذدرجات لتعبذذر عذذن درجةاالسذذتفادة مذذن
الخدمات المجتمعية لكل مبحوثة.
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ثانياً :المتغيرات التابعة :وقد تضمن كل منها اآلتى:
أوالً  :التمكين اإلجتماعى للمرأة الريفية المعيلة :تم قياسه
من خالل أربعة محاور فر ية علي النحو التالي:
– 1إتخاذ القرارات الشخصية واألسرية:
تذ ذذم قياسذ ذذه بعشذ ذذرون بذ ذذارة ،تتعلذ ذذق بمذ ذذدى مشذ ذذاركة المذ ذرأة
الريفيذ ذذة المعيلذ ذذة فذ ذذى إتخذ ذذاذ الق ذ ذ اررات الخاصذ ذذة بتعلذ ذذيم البن ذ ذات
واألبن ذذاء وزواجه ذذم ،قيامه ذذا ب ذذدور ف ذذي مش ذذتريات األسذ ذرة ،وله ذذا
الحري ذذة الكافي ذة ف ذذي التص ذذرف ف ذذي ال ذدخل األس ذذري ،األقتذ ذ ار

واالدخذ ذذار ،ومسذ ذذئولياتها عذ ذذن ق ذ ذرار االنجذ ذذاب وتنظذ ذذيم األس ذ ذرة
بشكل أساسي ،زيارة األصدقاء وحضور المناسبات ،التواصل
م ذذع األق ذذارب واألص ذذدقاء عبذ ذذر وس ذذائل التواص ذذل االجتمذ ذذاعي.
وكانذذت االسذذتجابات علذذى كذذل بذذارة  ( :دايمذذا ،أحيانذذا ،نذذاد ار،

ال)  ،وأعطيذذت أوزان رقميذذة (  )1 ،2 ،3 ، 4علذذي الترتيذذب.
وقذ ذ ذذدرت درجذ ذ ذذة ثبذ ذ ذذات مقيذ ذ ذذاس القذ ذ ذذدرة علذ ذ ذذي إتخذ ذ ذذاذ القذ ذ ذ اررات
الشخص ذذية واألسذ ذرية بإس ذذتخدام معام ذذل (ألف ذذا) فوج ذذد أنه ذذا 0,7
وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس.
ث ذذم جمعذ ذذت الذ ذذدرجات لتعبذ ذذر عذ ذن درجذ ذذة مشذ ذذاركة المذ ذرأة

الريفية المعيلة فى إتخاذ الق ار ارت الشخصية واألسرية.
 -2المشاركة في المشروعات التنموية:

تذ ذذم قياسذ ذذه بعشذ ذذر بذ ذذارات ،تتعلذ ذذق بمذ ذذدى مشذ ذذاركة الم ذ ذرأة

الريفيذذة المعيلذذة فذذى أنشذذاء مسذذاجد  ،ومذذدارس ،وم اركذذز ونذوادي
شذ ذذباب ،وفصذ ذذول لمحذ ذذو األميذ ذذة ،تنظيذ ذذف ورصذ ذذف وتجميذ ذذل
وزراعة شوار القرية ،تطهير التر والمصارف.
وكانذ ذذت االسذ ذذتجابات علذ ذذى كذ ذذل بذ ذذارة ( :دايمذ ذذا ،أحيانذ ذذا،
ن ذ ذ ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذ ذ ذذت أوزان رقمي ذ ذ ذذة (  )1 ،2 ،3 ،4علذ ذ ذ ذذي
الترتيذذب .وقذذدرت درجذذة ثبذذات مقيذذاس مشذذاركة الريفيذذة المعيلذذة

ف ذذى المش ذذروعات التنموي ذذة بإس ذذتخدام معام ذذل (ألف ذذا) فوج ذذد أنه ذذا
 0,7وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس.
ثذ ذذم جمعذ ذذت الذ ذذدرجات لتعبذ ذذر عذ ذذن درجذ ذذة مشذ ذذاركة الم ذ ذرأة
الريفيذ ذذة المعيلذ ذذة فذ ذذى المشذ ذروعات التنمويذ ذذة ،والذ ذذذي بلذ ذذغ الحذ ذذد
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األدنذذي لذذه ( 10درجذذة ) ،فذذي حذذين بلذذغ الحذذد األقصذذى (40

درجذة ) ،ومسذتوي التمكذين االجتمذاعي المرتفذع( 184 - 138

درجة).

درجة ).

 – 3عضوية الريفية فى المنظمات االجتماعية:

ثانياً :التمكين السياسى للريفية المعيلة :تم قياسه من خالل

تذ ذذم قياسذ ذذه بسذ ذذبع بذ ذذارات تتعلذ ذذق بمذ ذذدى عضذ ذذوية الم ذ ذرأة

ثالثة محاور فر ية علي النحو التالي :

الريفي ذ ذ ذ ذذة المعيل ذ ذ ذ ذة ف ذ ذ ذ ذذى المنظم ذ ذ ذ ذذات االجتما ي ذ ذ ذ ذذة .وكان ذ ذ ذ ذذت

 -1المشاركة في التصويت االنتخابي:

االس ذذتجابات علذ ذذى كذ ذذل بذ ذذارة ( :دايمذ ذذا ،أحيانذ ذذا ،نذ ذذاد ار ،ال) ،
وأعطيذذت أوزان رقميذذة ( )1 ،2 ،3 ،4علذذي الترتيذذب .وقذذدرت
درج ذذة ثب ذذات مقي ذذاس عض ذذوية الريفي ذذة المعيل ذذة ف ذذى المنظم ذذات

االجتما ية بإستخدام معامل (ألفذا) فوجذد أنهذا  0,9وهذي قيمذة

تم قياسه بستة بذارات ،تتعلذق بقذدرة المذرأة الريفيذة المعيلذة
علذذي المشذذاركة السياسذذية والتصذذويت فذذي االنتخابذذات .وكانذذت
االسذ ذذتجابات علذ ذذى كذ ذذل بذ ذذارة (دايمذ ذذا  ،أحيانذ ذذا  ،ن ذ ذذاد ار ،ال)،
وأعطي ذذت أوزان رقمي ذذة ( )1 ،2 ،3،4عل ذذي الترتي ذذب .وق ذذدرت

مرتفع ذذة وت ذذدل عل ذذي ص ذذالحية المقي ذذاس .ث ذذم جمع ذذت ال ذذدرجات

درج ذ ذذة ثب ذ ذذات مقي ذ ذذاس الق ذ ذذدرة عل ذ ذذى المش ذ ذذاركة ف ذ ذذي التص ذ ذذويت

االجتما ية ،والذي بلغ الحد األدني له ( 8درجذة ) ،فذي حذين

مرتفع ذذة وت ذذدل عل ذذي ص ذذالحية المقي ذذاس .ث ذذم جمع ذذت ال ذذدرجات

لتعبر عن درجة عضوية المرأة الريفية المعيلة فى المنظمذات
بلغ الحد األقصى ( 32درجة).
 – 4القدرة على القيادة :
تم قياسه بثمان بارات تتعلق بقدرة المرأة الريفيذة المعيلذة

عل ذذى تق ذذديم المش ذذورة لس ذذيدات القري ذذة عن ذذدما ت ذواجههم مش ذذكلة،

االنتخذابي ،بإسذذتخدام معامذذل (ألفذذا) فوجذذد أنهذذا  0,8وهذذي قيمذذة
لتعبر عن درجة قدرة المذرأة الريفيذة المعيلذة علذي المشذاركة فذي
التصويت االنتخابي.
 -2االهتمام بالقضايا السياسية:
تذذم قياسذذه بذذثالث عشذذر بذذارة تتعلذذق بقذذدرة الم ذرأة الريفيذذة

وق ذ ذذدرتها عل ذ ذذى تغيي ذ ذذر س ذ ذذلوكهن ،م ذ ذذدى مش ذ ذذاركتها ف ذ ذذي ح ذ ذذل

المعيلة علذى تحليذل المواقذف السياسذية ،والحذوار مذع األخذرين

 ،أحيانذذا  ،نذذاد ار ،ال)  ،وأعطيذذت أوزان رقميذذة ()1 ،2 ،3 ،4

في التعبير عن أرائها وأفكارها السياسية.

مشكالت قريتها .وكانت االستجابات على كل بارة  ( :دايما
علي الترتيب .وقذدرت درجذة ثبذات مقيذاس القذدرة علذى اإلدارة

والقي ذذادة بإس ذذتخدام معام ذذل (ألف ذذا) فوج ذذد أنه ذذا  0,7وه ذذي قيم ذذة
مرتفع ذذة وت ذذدل عل ذذي ص ذذالحية المقي ذذاس .ث ذذم جمع ذذت ال ذذدرجات
لتعب ذذر عذ ذذن درج ذذة قذ ذذدرة المذ ذرأة الريفيذ ذذة المعيل ذذة علذ ذذى اإلدارة
والقيادة.
ث ذذم جمعذ ذت درج ذذات الم ذذرأة الريفيذ ذة المعيل ذذة ف ذذي المح ذذاور

األربع ذذة للحص ذذول عل ذذي الدرج ذذة الكلي ذذة للتمك ذذين االجتم ذذاعي.
وتراوحذ ذ ذذت القيمذ ذ ذذة النظريذ ذ ذذة بذ ذ ذذين ( 182 -46درجذ ذ ذذة) .وتذ ذ ذذم

تصذذنيف مسذذتوي التمكذذين االجتمذذاعي للريفيذذات المعذذيالت إلذذي

ثالث فئات هي :مستوي التمكين االجتماعي المنخفض ( 46
 92 -درج ذ ذذة ) ،ومس ذ ذذتوي التمك ذ ذذين المتوس ذ ذذط ( 137 - 93

فذذي القضذذايا السياسذذية والبذرامج االنتخابيذذة للمرشذذحين ،وحريتهذذا
وكان ذ ذذت االس ذ ذذتجابات عل ذ ذذى ك ذ ذذل ب ذ ذذارة (دايم ذ ذذا ،أحيان ذ ذذا،
ن ذ ذ ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذ ذ ذذت أوزان رقمي ذ ذ ذذة ( )1 ،2 ، 3 ،4علذ ذ ذ ذي
الترتيذ ذذب .وقذ ذذدرت درجذ ذذة ثبذ ذذات مقيذ ذذاس القذ ذذدرة علذ ذذى االهتمذ ذذام

السياسذذية ،بإسذذتخدام معامذذل (ألفذذا) فوجذذد أنهذذا  0,8وهذذي قيمذذة
مرتفع ذذة وت ذذدل عل ذذي ص ذذالحية المقي ذذاس .ث ذذم جمع ذذت ال ذذدرجات
لتعب ذذر ع ذذن درج ذذة ق ذذدرة المذ ذرأة الريفي ذذة المعيل ذذة عل ذذي االهتمذ ذذام
بالقضايا السياسية.
-3متابعة األخبار السياسية في وسائل اإلعالم:
تذ ذذم قياسذ ذذه بخمذ ذذس بذ ذذارات تتعلذ ذذق بقذ ذذدرة المذ ذرأة الريفيذ ذذة
المعيل ذذة عل ذذى متابع ذذة الب ذرامج واألخب ذذار السياس ذذية الجاري ذذة فاااي

وسااائل اإلعااالم .وكانذذت االسذذتجابات علذذى كذذل بذذارة (دايمذذا،
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أحيان ذذا ،نذ ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذذت أوزان رقميذ ذذة ()1 ،2 ، 3 ،4

نادر،
بها .وكانت االستجابات على كل بارة (دايما ،أحيانا ،ا

علي الترتيب .وقدرت درجة ثبذات مقيذاس القذدرة علذى متابعذة

ال)  ،وأعطيذ ذذت أوزان رقميذ ذذة ( )1 ،2 ، 3 ،4علذ ذذي الترتيذ ذذب.

الب ذ ذرامج واألخب ذ ذذار السياس ذ ذذية الجاري ذ ذذة فاااااي وساااااائل اإلعاااااالم

وق ذذدرت درج ذذة ثب ذذات مقي ذذاس ق ذذدرة المذذرأة الريفي ذذة المعيل ذذة عل ذذي

بإس ذذتخدام معامذ ذذل (ألف ذذا) فوجذ ذذد أنهذ ذذا  0,7وه ذذي قيمذ ذذة مرتفعذ ذذة

ملكية الموارد االقتصادية والتحكم فيها باستخدام معامل (ألفا)

وتدل علي صالحية المقياس .ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن

فوج ذ ذذد أنه ذ ذذا  0,5وه ذ ذذي قيم ذ ذذة مقبول ذ ذذة وت ذ ذذدل عل ذ ذذي ص ذ ذذالحية

درجة قدرة المرأة الريفية المعيلذة علذي متابعذة البذرامج واألخبذار
السياسية الجارية في وسائل اإلعالم.
ثذذم جمعذذت درجذذات الم ذرأة الريفي ذة المعيلذذة فذذي المحذذاور
الثالثذ ذ ذة للحص ذ ذذول عل ذ ذذي الدرج ذ ذذة الكلي ذ ذذة للتمك ذ ذذين السياس ذ ذذي،
وتراوحت القيمة النظرية بين ( 96 -24درجة) .وتذم تصذنيف

مستوي التمكين السياسذي للريفيذات المعذيالت إلذي ثذالث فئذات

المقي ذذاس .ث ذذم جمع ذذت ال ذذدرجات لتعب ذذر ع ذذن درج ذذة ق ذذدرة الم ذرأة

الريفية المعيلة علي ملكية الموارد االقتصادية والتحكم فيها.
 – 3حرية المرأة فى التصرف بدخلها:
تذم قياسذذه بعبذارة تتعلذذق بمذدي حريذذة المذرأة الريفيذذة المعيلذذة
فذ ذذى التصذ ذذرف واختيذ ذذار بذ ذذدائل االنفذ ذذاق فذ ذذي دخلهذ ذذا الخذ ذذاص،
وكان ذذت االس ذذتجابات( بدرج ذذة كبيذ ذرة ،بدرج ذذة متوس ذذطة ،بدرج ذذة

هي :مستوي التمكذين السياسذي المذنخفض (  48 - 24درجذة

ضعيفة ،بدرجة قليلة) ،وأعطيذت أوزان رقميذة ()1 ،2 ، 3 ،4

التمكين السياسي المرتفع(  96 - 72درجة ).

 – 4مدي كفاية الدخل لإلنفاق األسري: :

) ،ومستوي التمكين المتوسذط (  71 - 49درجذة ) ،ومسذتوي

ثالثااا :التمكااين اإلقتصااادى للم ذرأة الريفيااة المعيلااة :تذذم قياسذذه
من خالل خمس محاور فر ية علي النحو التالي:

االسذ ذذتجابات( بدرجذ ذذة كافيذ ذذة ،بدرجذ ذذة متوسذ ذذطة ،بدرجذ ذذة قليلذ ذذة،

تذ ذذم قياسذ ذذه بذ ذذثالث بذ ذذارات ،تتعلذ ذذق بقذ ذذدرة الم ذ ذرأة الريفيذ ذذة
دون معوق ذذات وإج ذراءات

طويل ذذة معق ذذدة .وكان ذذت االس ذذتجابات عل ذذى ك ذذل ب ذذارة (دايم ذذا،
أحيان ذ ذذا ،ن ذ ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذ ذذت أوزان رقمي ذ ذذة ()1 ،2 ، 3 ،4
علذذي الترتيذذب .وقذذدرت درجذذة ثبذذات مقيذذاس قذذدرة الم ذرأة الريفيذذة
المعيلذذة علذذي الحصذذول علذذي قذذرو

بإسذذتخدام معامذذل (ألفذذا)

فوج ذ ذذد أنه ذ ذذا  0,9وه ذ ذذي قيم ذ ذذة مرتفع ذ ذذة وت ذ ذذدل عل ذ ذذي ص ذ ذذالحية
المقيذذاس .ثذذم جمعذذت الذذدرجات لتعب ذذر عذذن درجذذة قذذدرة الم ذرأة
الريفية المعيلة علي الحصول علي الحصول علي قرو

ت ذ ذذم قياس ذ ذذه بعب ذ ذذارة تتعل ذ ذذق بم ذ ذذدي كفاي ذ ذذة الذ ذذدخل لتغطي ذ ذذه

المصاريف والنفقات الضرورية لبنود األنفاق األسرية ،وكانذت

-1فرص الحصول علي تسهيالت انتمائية:
المعيل ذذة ف ذذي الحص ذذول عل ذذي ق ذذرو

علي الترتيب.

.

-2ملكية الموارد االقتصادية والتحكم بها:
تذذم قياسذذه بذذثالث بذذارات ،تتعلذذق بامتالكهذذا أو عذذدم
امتالكها لمشرو خاص بها أو بالمشاركة مع اآلخرين ،وما إذا
كانذذت تقذذوم بالعمذذل بالمشذذرو  ،وامتالكهذذا لم ذوارد اقتصذذادية
(رؤؤس أموال ،أراضي ،عقارات ،وسائل نقذل ،ذهذب) والذتحكم

بدرجذ ذذة نذ ذذادرة) ،وأعطيذ ذذت أوزان رقميذ ذذة ( )1 ،2 ، 3 ،4علذ ذذي
الترتيب.
 – 5القدرة على إتخاذ القرارات االقتصادية:
تم قياسه بأربع بارات ،تتعلذق بقذدرة المذرأة الريفيذة المعيلذة
عل ذذى تحدي ذذد وتصذ ذريف األم ذذور واالحتياج ذذات المالي ذذة لألسذ ذرة،

وتدبير موارد إضافية لزيذادة دخذل أسذرتها .وكانذت االسذتجابات
علذ ذذى كذ ذذل بذ ذذارة (دايمذ ذذا ،أحيانذ ذذا ،نذ ذذاد ار ،ال) ،وأعطيذ ذذت أوزان
رقمي ذ ذذة ( )1 ،2 ،3 ،4عل ذ ذذي الترتي ذ ذذب .وق ذ ذذدرت درج ذ ذذة ثب ذ ذذات
مقيذذاس قذذدرة الريفيذذة المعيلذذة علذذى إتخذذاذ الق ذ اررات االقتصذذادية
بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,7وهي قيمة مرتفعة وتذدل
علي صالحية المقياس .ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن درجذة

قدرة المرأة الريفية المعيلة على إتخاذ الق اررات االقتصادية .ثذم
جمعذ ذت درج ذذات المذ ذرأة الريفيذ ذة المعيل ذذة ف ذذي المح ذذاور الخمس ذذة
للحصذذول علذذي الدرجذذة الكليذذة للتمكذذين االقتصذذادي .وتراوحذذت
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القيمذذة النظريذذة بذذين ( 44 -12درجذذة) .وتذذم تصذذنيف مسذذتوي
التمك ذذين االقتص ذذادي للمذ ذرأة الريفيذ ذة المعيل ذذة إل ذذي ث ذذالث فئ ذذات

هذذي :مسذذتوي التمكذذين االقتصذذادي المذذنخفض ( 22 - 12

درجذ ذذة ) ،ومسذ ذذتوي التمكذ ذذين المتوسذ ذذط (  33 - 23درجذ ذذة )،

ومستوي التمكين االقتصادي المرتفع(  44 - 34درجة ).
رابعاً  :التمكين المهني للمرأة الريفية المعيلة:

معني وأهمية العمل بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها 0,7

وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس .ثم جمعت

الدرجات لتعبر عن درجة قدرة المرأة الريفية المعيلة علي

إدراك معني وأهمية العمل.

-2الكفاءة والجدارة الذاتية:
تذذم قياسذذها بثمانيذذة بذذارات ،تتعلذذق بقذذدرة الم ذرأة الريفيااة

تذم قياسذه بمقيذذاس يتكذون مذن ثالثذذة عشذر بذارة ،تتعلذذق

المعيلذذة علذذي الثقذذة بنفسذذها وإيمانهذذا بأنهذذا تمتلذذك القذذدرة والمهذذارة

يسذذتثمر قذذدراتها ،وتوظيذذف إمكانياتهذذا وخبراتهذذا المهنيذذة إلنجذذاز

ك ذذل ب ذذارة (دايم ذذا ،أحيان ذذا ،ن ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذذت أوزان رقمي ذذة

بق ذ ذذدرة الم ذ ذرأة الريفي ذ ذذة المعيل ذ ذذة عل ذ ذذي المش ذ ذذاركة ف ذ ذذي أي عم ذ ذذل
العمذ ذذل والنجذ ذذاح فيذ ذذه ،وأعتبذ ذذار نجاحهذ ذذا فذ ذذي العمذ ذذل هذ ذذو سذ ذذر

والمعرفذذة للقيذذام بعملهذا بشذذكل جيذذد .وكانذذت االسذذتجابات علذى

( )1 ،2 ، 3 ،4عل ذذي الترتي ذذب .وق ذذدرت درج ذذة ثب ذذات مقي ذذاس

سذ ذذعادتها .وكان ذ ذذت االس ذ ذذتجابات علذ ذذى ك ذ ذذل ب ذ ذذارة  ( :دايم ذ ذذا،

قذ ذذدرة المذ ذرأة الريفيذ ذذة المعيلذ ذذة علذ ذذي الكفاااااءة والجاااادارة الذاتيااااة

عل ذذي الترتي ذذب .وق ذذدرت درجذ ذة ثب ذذات مقي ذذاس التمك ذذين المهن ذذي

علي صالحية المقياس .ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن درجذة

أحيانذ ذا ،نذ ذذاد ار ،ال)  ،وأعطي ذذت أوزان رقميذ ذذة ( )1 ،2 ،3 ، 4

للم ذرأة الريفيذذة المعيلذذة بإسذذتخدام معامذذل (ألفذذا) فوجذذد أنهذذا 0,8
وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس.
ثذذم جمعذذت الذذدرجات لتعبذذر عذذن الدرجذذة الكليذذة للتمك ذذين

المهن ذي للم ذرأة الريفي ذذة المعيل ذذة .وتذذم تص ذذنيف مس ذذتوي التمك ذذين

المهنذذي للمذرأة الريفيااة المعيلذذة إلذذي ثذذالث فئذذات هذذي :مسذذتوي
التمكذذين المهنذذي المذذنخفض (  26 - 13درجذذة ) ،ومسذذتوي

باستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,8وهي قيمة مرتفعة وتذدل
قدرة المرأة الريفية المعيلة علي الكفاءة والجدارة الذاتية.
 – 3االختيار وحسن التصرف (االستقاللية):
تذ ذذم قياسذ ذذه بثمانيذ ذذة عشذ ذذر بذ ذذارة تتعلذ ذذق بشذ ذذعور الم ذ ذرأة
الريفي ذذة المعيل ذذة بق ذذدرتها عل ذذي األختي ذذار م ذذن ب ذذين ب ذذدائل مهذ ذام
العم ذذل ذات المعن ذذي له ذذا وأدائه ذذا بطريقذ ذة مالءم ذذة ،وألمتالكه ذذا
حريذذة األجتهذذاد والتقذذدير أثنذذاء تبنيهذذا األفعذذال والسذذلوكيات التذذي

التمكذ ذذين المتوسذ ذذط (  38 - 27درجذ ذذة ) ،ومسذ ذذتوي التمكذ ذذين

تمكنها مذن أنجذاز عملهذا .وكانذت االسذتجابات علذى كذل بذارة

خامس ااً :التمكااين النفسااي للم ارأة الريفيااة المعيلااة :تذذم قياسذذه

 )1علذ ذذي الترتيذ ذذب .وقذ ذذدرت درجذ ذذة ثبذ ذذات مقيذ ذذاس قذ ذذدرة الم ذ ذرأة

المهني المرتفع(  52 - 39درجة ).

من خالل أربعة محاور علي النحو التالي:

بارات ،تتعلق بقدرة المرأة الريفية

المعيلة علي إدراك أن العمل الذي تقوم به

ذو معني،

فشعورها بمعني العمل يمثل إحساسا أنها في طريق يستحق
جهدها ووقتها ،وأنها تؤدي رسالة ذات قيمة .وكانت
االستجابات على كل

الريفية المعيلذة علذي االختياار وحسان التصارف (االساتقاللية)

باستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,8وهي قيمة مرتفعة وتذدل

-1إدراك معني وأهمية العمل:
تم قياسه بعشر

(دايما ،أحيانا ،ناد ار ،ال)  ،وأعطيت أوزان رقميذة (،2 ، 3 ،4

بارة (دايما ،أحيانا ،ناد ار ،ال) ،

وأعطيت أوزان رقمية ( )1 ،2 ، 3 ،4علي الترتيب .وقدرت
درجة ثبات مقياس قدرة المرأة الريفية المعيلة علي إدراك

علي صالحية المقياس .ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن درجذة
ق ذذدرة المذ ذرأة الريفي ذذة المعيل ذذة عل ذذي االختياااار وحسااان التصااارف
(االستقاللية).

 – 4التأثير:
تم قياسه بأربع بارات ،تتعلق بقدرة المرأة الريفية المعيلة
على إدراك قدرتها التأثيرية التحكمية علي نتائج األداء ،وفي
صنع الق اررات وذلك من خالل ق ارراتها وأفعالها .وكانت
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االستجابات على كل

بارة (دايما ،أحيانا ،ناد ار ،ال)،

وتم قياسها بمقياس مكون من أثني عشر
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بارة ،وكانت

وأعطيت أوزان رقمية( )1 ،2 ،3 ،4علي الترتيب .وقدرت

االستجابات على كل

درجة ثبات مقياس قدرة المرأة الريفية المعيلة على التأثير

وأعطيت أوزان رقمية ( )1 ،2 ،3 ،4علي الترتيب .وقدرت

بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,7وهي قيمة مرتفعة

درجة ثبات مقياس قدره المرأة الريفية المعيلة على إدراك جوده

وتدل علي صالحية المقياس .ثم جمعت الدرجات لتعبر عن

الحياة بإستخدام معامل (ألفا) فوجد أنها  0,8وهي قيمة

درجة قدرة المرأة الريفية المعيلة على التأثير.

ثم جمعت درجات المرأة الريفية المعيلة في المحاور
األربعة للحصول علي الدرجة الكلية للتمكين النفسي.
وتراوحت القيمة النظرية بين ( 160 -40درجة) .وتم

تصنيف مستوي التمكين النفسي للمرأة الريفية المعيلة إلي
ثالث فئات هي :مستوي التمكين النفسي المنخفض ( - 40

 80درجة ) ،ومستوي التمكين المتوسط ( 119 - 81درجة

) ،ومستوي التمكين النفسي المرتفع (  160 - 120درجة ).
خامساً :التمكين الكلي:

كان ذذت القيم ذذة النظري ذذة إلجم ذذالي درج ذذات التمك ذذين الكل ذذي
تت ذراوح م ذذا ب ذذين ( 540 -135درج ذذة) .وت ذذم حس ذذاب مص ذذفوفة
معذ ذذامالت االرتبذ ذذاط البسذ ذذيط بذ ذذين مقذ ذذاييس التمكذ ذذين الخمسذ ذذة.

وباسذذتخدام معادلذذة الثبذذات قذذدرت درجذذة ثبذذات المقيذذاس الكلذذي
لتمكين المرأة الريفية المعيلة وقد بلغت  ،0,9وهى درجة ثبذات
عاليذ ذذة يمكذ ذذن االطمئنذ ذذان لنتائجهذ ذذا ،وتسذ ذذمح بجمذ ذذع المقذ ذذاييس
الخمسذذة فذذي مقي ذذاس واحذذد ألغ ذ ار

البحذذث .وعلي ذذه تذذم جم ذذع

درجات مقاييس التمكين الخمسة للحصول على الدرجذة الكليذة

إلجمذذالي لتمكذذين الم ذرأة الريفي ذة المعيل ذة .وت ذم تصذذنيف مسذذتوي

التمك ذذين الكل ذذي للمذ ذرأة الريفيذ ذة المعيلذ ذة إل ذذي ث ذذالث فئ ذذات ه ذذي:

مسذذتوي التمكذذين الكلذذي المذذنخفض (  270 - 135درجذذة )،
ومستوي التمكين المتوسط (  404 - 271درجة ) ،ومسذتوي
التمكين الكلي المرتفع (  540 - 405درجة ).
-جودة الحياة :ويقصد بها أرتفا

مستويات رضا المرأة

الريفية المعيلة عن ذاتها وحياتها ،وسعيها المتواصل لتحقيق

أهدافها الشخصية ،وأسقالليتها في تحديد وجهة حياتها
ومسارها ،وكذا الشعور بالسعادة والسكينة والطمأنينية النفسية،

بارة (دايما ،أحيانا ،ناد ار ،ال)،

مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس ثم جمعت الدرجات لتعبر
عن درجة جودة الحياة.
اإلجراءات البحثية:
أوال :منطقة البحث:

تذ ذذم إختيذ ذذار محافظذ ذذة الغربيذ ذذة كمجذ ذذال جغ ارفذ ذذى لهذ ذذذا

البحث بإعتبارها من أكبر المحافظات فى عدد السكان ،وبناءا

عل ذذى معي ذذار ع ذذدد المع ذذيالت بك ذذل مرك ذذز م ذذن م ارك ذذز محافظ ذذة
الغربيذذة ،تذذم إختيذذار مركذذز طنطذذا كمج ذاال إلج ذراء هذذذا البحذذث،
وإسذتنادا لمعيذار عذدد المعذيالت تذم إختيذار قريذة شذوني بطريقذة
عشوائية.
ثانيا:عينة البحث:
بل ذذغ حج ذذم ش ذذاملة البح ذذث ف ذذي قري ذذة البح ذذث 425معيل ذذة ت ذذم

اختي ذ ذذارهن بطريق ذ ذذة عش ذ ذوائية بع ذ ذذد تطبي ذ ذذق معادل ذ ذذة كريجس ذ ذذي
ومورجذذان ،وقذذد بلذذغ عذددها  203معيلذذة ،تذذم اإلسذذتدالل علذذيهن
بواسطة اإلخباريين بالقرية.
ثالثاً :جمع البيانات :
ت ذ ذذم إس ذ ذذتخدام االس ذ ذذتبيان بالمقابل ذ ذذة الشخص ذ ذذية ف ذ ذذى جم ذ ذذع
البيان ذ ذذات الميداني ذ ذذة بع ذ ذذد إختب ذ ذذار ص ذ ذذالحية االس ذ ذذتبيان ،وذل ذ ذذك

شهرى (نوفمبر وديسمبر .)2020
أساليب التحليل اإلحصائي:

ق ذ ذذد اسذ ذ ذذتخدمت التك ذ ذذررات والنسذ ذ ذذب المئوي ذ ذذة ،والمتوسذ ذ ذذط

الحسذذابي ،واإلنح ذراف المعيذذاري ومعامذذل ثبذذات ألفذذا ،واختبذذاري

ت و ف ،ومعامذ ذذل االرتبذ ذذاط لبيرسذ ذذون ،ولسذ ذذبيرمان ،وأسذ ذذلوب
التحليذذل االرتبذذاطى واالنحذذدارى المتعذذدد التذذدريجي

Stepwise

.Multiple Correlation and Regression Techniques
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 -ثالثة أخماسهن الريفيات المعيالت ()%62,1

وصف عينة البحث:

أظهرت نتائج جدول رقم ( )1والخاص بوصف خصائص
الريفيات المعيالت ما يلي:

حوالي ثلثي الريفيات المعيالت ( )% 70,9أعمارهن 36سنة علي األقل ،ويقمن بأسر بسيطة (،)% 65,5
وحاصالت علي صفر  5-سنة بالتعليم ()%62,6
ما يزيد عن نصف أزواج الريفيات المعيالت حاصلين عليصفر  5-سنة بالتعليم ()%57,6

خمسي الريفيات المعيالت ( )% 42,9حجم األسرة بين (5 )6 -أفراد ،وثلث الريفيات

المعيالت ()% 36,9

متوسط عدد سنوات تعليم أبنائهن ( )6 -4سنة ،وثالثة
أخماسهن( )%62,6متوسط أعمار أبنائهن بين (-15
 )29سنة.

أكثر من نصف الريفيات المعيالت مستوي دخل أسرهنمنخفض بين ( ) 1300 - 500جنيه.
جدول رقم .1الخصائص الشخصية للريفيات المعيالت
العدد ن = 203

خصائص الريفيات المعيالت
 - 1سن المبحوثة
59
(  ) 35 –28سنة
88
(  ) 43– 36سنة
56
(  44سنة فأكثر )
 – 2عدد سنوات تعليم المبحوثة
127
( صفر–  ) 5سنة
61
(  ) 11– 6سنة
15
(  12سنة فأكثر )
 3عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة
117
( صفر–  ) 5سنة
55
(  ) 11– 6سنة
31
(  12سنة فأكثر )
 – 4حجم أسرة المبحوثة
82
(  ) 4– 3أفراد
87
(  ) 6 – 5أفراد
34
(  7أفراد فأكثر )
 – 5نوع أسرة المبحوثة
133
أسرة بسيطة
70
أسرة ممتدة
 – 6درجة االستفادة من الخدمات المجتمعية
68
منخفض ( )34–17درجة
113
متوسط ( ) 52–35درجة
31
مرتفع ( ) 68–53درجة
جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

%

29,1
43,3
27,6
62,6
30
7,4
57,6
27,1
15,3
40,4
42,9
16,7
65,5
34,5
33,5
55,7
15,3

يزاولن

أعمال خدمية.
ما يزيد عن نصف الريفيات المعيالت درجة استفادتهن منالخدمات المجتمعية متوسطة (.)% 55,7

ما يقرب من ثلثي الريفيات المعيالت مستوي إنتمائهنالمجتمعي مرتفع (.)% 70,9

خصائص الريفيات المعيالت المتعلقة بالتمكين:
المعيالت المتعلقة

وللتعرف على خصائص الريفيات

بالتمكين ،أوضحت نتائج جدول (  ،) 2ما يلى :
 -خمسي الريفيات

المعيالت يعملن  51ساعة فأكثر

( .)%43,3وحوالي ثلثي الريفيات

المعيالت (61,1

 )%عدد سنوات إعالتهن ألسرهن ( 10 -1سنة) .بينما

حوالي خمسيهن ( )% 45,3يعولن ( 3 -1أفراد) من
أسرهن.

خصائص الريفيات المعيالت
 – 7متوسط أعمار أبناء المبحوثة
(  ) 14 –1سنة
(  ) 29 –15سنة
(  30سنة فأكثر )
 - 8الدخل الشهرى ألسرة المبحوثة
منخفض (  ) 1300 - 500جنيه
متوسط (  ) 2200 - 1400جنيه
مرتفع (  2300جنيه فاكثر )
 – 9متوسط عدد سنوات تعليم أبناء
( ) 3 –1سنة
(  ) 6 –4سنة
(  7فأكثر ) سنة
 -10طبيعة عمل المبحوثة
أعمال تجارية
أعمال إنتاجية
أعمال خدمية
 - 11اإلنتماء المجتمعي
منخفض( ) 18– 9درجة
متوسط (  ) 28 – 19درجة
مرتفع (  29درجة فأكثر )

العدد ن = 203

%

65
127
11

32,0
62,6
5,4

120
73
10
المبحوثة
73
75
55

59,1
36
4,9
36
36,9
27,1

55
22
126

27,1
10,8
62,1
6
53
144

3
26,1
70,9
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جدول رقم  .2خصائص الريفيات المعيالت المتعلقة بالتمكين بمنطقة البحث

خصائص الريفيات المعيالت
 – 1عدد ساعات عمل المبحوثة
( أقل من  )33ساعة
( 33ألقل من  )51ساعة
(  51فأكثر) ساعة
 – 2عدد سنوات اعالة أسرة المبحوثة
( )10-1سنة
(  )20-11سنة
(  21فأكثر) سنة
 – 3عدد أفراد األسرة المعالة
(  )3-1أفراد
(  )6-4أفراد
( 7فأكثر) أفراد
 – 4سبب إعالة األسرة

العدد ن = 203

%

45
70
88

22,2
34,5
43,3

124
64
15

61,1
31,5
7,3

92
111
27

45,3
41,4
31,3

3
99

1 ,5
48,8

هجر الزوج
ضعف دخل اسرة المبحوثة

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

ما يقرب من نصف الريفيات المعيالت ( )%48,8سببإعالتهن ألسرهن هو ضعف دخل األسرة.

ما يزيد عن نصف الريفيات المعيالت ( )%53,2مستوياإلنفتاح الثقافي لهن منخفض.

خصائص الريفيات المعيالت
الزوج عاطل وغير ملتحق بعمل
وفاة الزوج
طالق الزوج
إصابة الزوج بمر
 -5درجة اإلنفتاح الثقافي
منخفض( )20-10درجة
متوسط( )31-21درجة
مرتفع (  ) 40 – 32درجة
-6درجة الطموح
منخفض( )32-16درجة
متوسط( )49-33درجة
مرتفع( )64-50درجة
-7جودة الحياة
منخفض( )24-12درجة
متوسط ( )35-25درجة
مرتفع ( )48-36درجة

630

العدد ن = 203
23
50
10
18

%
11,3
24,6
4,9
8,9

108
81
14

53,2
39,9
6,9

82
74
47

40,4
36,5
23,1

83
75
45

40,9
36,9
22,2

اإلجتمذذاعى المرتفذذع .تبذذين النتذذائج السذذابقة أن مسذذتوى التمكذذين
اإلجتماعى للريفيات المعيالت منخفض.
 – 2مستوى التمكين السياسي للريفيات المعيالت:
تشير بيانات جدول رقم ( )3إلى أن  % 53,2من

-خمسي الريفيات المعيالت ( )% 40,4مستوي الطموح

الريفيات المعيالت مستوى التمكين السياسي لديهن منخفض،

المعيالت( )% 40,9مستوي جودة

وأخي ار  % 5,9في مستوى التمكين السياسي المرتفع .تبين

نتائج البحث

المعيالت منخفض.

لديهن منخفض.

 -خمسي الريفيات

الحياة لديهن منخفض.

أوالً :النتائج المتعلقة بمستوى التمكين اإلجتماعى
والسياسى واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات
المعيالت:
 - 1مستوى التمكين اإلجتماعى للريفيات المعيالت:
تش ذ ذذير بيان ذ ذذات ج ذ ذذدول رق ذ ذذم ( )3إل ذ ذذى أن  % 51,7م ذ ذذن

الريفيااااااات المعاااااايالت مسذ ذ ذذتوى التمكذ ذ ذذين اإلجتمذ ذ ذذاعى لذ ذ ذذديهن

مذ ذ ذ ذذنخفض ،بينمذ ذ ذ ذذا  % 38,9مذ ذ ذ ذذنهن فذ ذ ذ ذذي مسذ ذ ذ ذذتوى التمكذ ذ ذ ذذين
اإلجتم ذذاعى المتوس ذذط  ،وأخي ذ ار  %23,9ف ذذي مس ذذتوى التمك ذذين

بينما  %47,8منهن في مستوى التمكين السياسي المتوسط،
النتائج السابقة أن مستوى التمكين السياسي للريفيات

 – 3مستوى التمكين اإلقتصادى للريفيات المعيالت:
تشذ ذ ذذير بيانذ ذ ذذات جذ ذ ذذدول رقذ ذ ذذم ( )3إلذ ذ ذذى أن  %61,6مذ ذ ذذن

الريفياااااات المعااااايالت مس ذ ذذتوى التمك ذ ذذين اإلقتص ذ ذذادى ل ذ ذذديهن

مذ ذ ذ ذنخفض ،بينمذ ذ ذ ذذا  % 36,5مذ ذ ذ ذذنهن فذ ذ ذ ذذي مسذ ذ ذ ذذتوى التمكذ ذ ذ ذذين
اإلقتص ذذادى المتوس ذذط  ،وأخيذ ذ ار  %1,9ف ذذي مس ذذتوى التمك ذذين
اإلقتصذذادى المرتفذذع .تبذذين النتذذائج السذذابقة أن مسذذتوى التمكذذين

اإلقتصادى للريفيات المعيالت منخفض.
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 -4مستوى التمكين المهني للريفيات المعيالت:
تش ذ ذذير بيان ذ ذذات ج ذ ذذدول رق ذ ذذم ( )3إل ذ ذذى أن  % 44,8م ذ ذذن

الريفيااات المعاايالت مسذذتوى التمكذذين المهنذذي لذذديهن مذنخفض،

النتائج السابقة أن مستوى التمكين النفسذي للريفياات المعايالت

متوسط.

 -6مستوى التمكين الكلي للريفيات المعيالت:

بينمذذا  % 45,8مذذنهن فذذي مسذذتوى التمكذذين المهنذذي المتوسذط،

تشير بيانات جدول رقذم ( )3إلذى أن  %32مذن الريفياات

النتائج السابقة أن مستوى التمكين المهني للريفياات المعايالت

 %66,5م ذذنهن ف ذذي مس ذذتوى التمك ذذين الكل ذذي المتوس ذذط ،وأخيذذ ار

 -5مستوى التمكين النفسي للريفيات المعيالت:

السابقة أن مستوى التمكين الكلي للريفيات المعيالت متوسط.

وأخيذ ذ ار  % 9,4ف ذذي مس ذذتوى التمك ذذين المهن ذذي المرتف ذذع .تب ذذين

المعااااايالت مس ذ ذذتوى التمك ذ ذذين الكل ذ ذذي ل ذ ذذديهن م ذ ذذنخفض ،بينم ذ ذذا

متوسط.

 % 1,5فذ ذذي مسذ ذذتوى التمكذ ذذين الكلذ ذذي المرتفذ ذذع .تبذ ذذين النتذ ذذائج

تش ذ ذذير بيانذ ذ ذذات جذ ذ ذذدول رقذ ذ ذذم ( )3إلذ ذ ذذى أن % 39,4مذ ذ ذذن

الريفيااات المع ايالت مسذذتوى التمكذذين النفسذذي لذذديهن مذنخفض،

بينمذا  % 56,8مذذنهن فذذي مسذذتوى التمكذذين النفسذذي المتوسذذط،
وأخيذذ ار  %3,9ف ذذي مس ذذتوى التمك ذذين النفس ذذي المرتف ذذع .تب ذذين
جدول رقم  .3التوزيع العددي والنسبي للريفيات المعيالت وفقاً لمستويات تمكيهن
مستوى

مستوى

مستوى

مستوى

مستوى

مستوى

مستويات التمكين

التمكين اإلجتماعى
منخفض (  ) 92 – 46درجة
متوسط (  ) 137 – 93درجة
مرتفع ( ) 184 - 138درجة
التمكين السياسى
منخفض (  ) 48 – 24درجة
متوسط (  ) 71 – 49درجة
مرتفع (  ) 96- 72درجة
التمكين اإلقتصادى
منخفض (  ) 22– 12درجة
متوسط (  )33 – 23درجة
مرتفع (  )44 -34درجة
التمكين المهني
منخفض (  ) 26– 13درجة
متوسط (  )38 – 23درجة
مرتفع (  )52 -39درجة
التمكين النفسي
منخفض (  ) 80– 40درجة
متوسط (  )119 – 81درجة
مرتفع (  )160 -120درجة
التمكين الكلي
منخفض (  ) 270– 135درجة
متوسط (  )404 – 271درجة
مرتفع (  )540 -405درجة

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

%

العدد= 203

105
79
20

51,7
38,9
23,9

108
83
12

53,2
47,8
5,9

125
74
4

61,6
36,5
1,9

91
93
19

44,8
45,8
9,4

80
115
8

39,4
56,8
3,9

65
135
3

32
66,5
1,5
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شكل رقم  .1مستويات تمكين الريفيات المعيالت

ثانياً :العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين

درجات التمكين اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادى والمهني
والنفسي للريفيات المعيالت:

 – 1أ -طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة
ودرجات التمكين اإلجتماعى للريفيات المعيالت:

لتحدي ذ ذ ذذد العالق ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذذين المتغي ذ ذ ذرات المس ذ ذ ذذتقلة المدروس ذ ذ ذذة
ودرجات التمكذين اإلجتمذاعى للريفياات المعايالت ،تذم صذياغة
الف ذ ذذر

االحص ذ ذذائي األول " ال توج ذ ذذد عالقذ ذ ذة معنوي ذ ذذة ب ذ ذذين

المتغيذ ذرات المس ذذتقلة المدروس ذذة ودرج ذذات التمك ذذين اإلجتم ذذاعى
للريفيات المعيالت.
والختبار صحة هذا الفر

تم تقدير معذامالت االرتبذاط

البس ذذيط للمتغيذ ذرات األربعذ ذذة عش ذذر األولذ ذذي ،ومعامذ ذذل االرتبذ ذذاط
لس ذذبيرمان للمتغيذ ذرات م ذذن الخ ذذامس عش ذذر إل ذذي الس ذذابع عش ذذر،
حيث تبين نتائج جدول رقم ( ) 4أن:

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

معنوية ( )0.01بين كال من :عمر المبحوثة ،متوسط أعمار

أبناء المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة ،الدخل الشهري
ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،طبيعة
عمل المبحوثة وبين درجات التمكين االجتماعي للريفيات
المعيالت حيث بلغت قيم معامالت اإلرتباط علي الترتيب:

، 0.182 ، 0.207 ، 0.199 ،0.267،0.182،0.197
. 0.229 ، 0.253

كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

مستوى ( )0.05بين عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة،
متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،درجة الطموح وبين
درجات التمكين االجتماعي للريفيات المعيالت  ،حيث بلغت

قيمة معامل اإلرتباط.0.171 ،0.176 ، 0.170 :

بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية
المتغيرات المستقلة المدروسة.
وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر
اإلحصائي األول فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة
المدروسة التالية :سن المبحوثة ،متوسط أعمار أبناء
المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات تعليم زوج
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المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل

الشهري

ألسرة

المبحوثة،

اإلنفتاح

الثقافي،

وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر

اإلنتماء

اإلحصائي الثاني فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة

المجتمعي ،درجة الطموح ،وجودة الحياة ،طبيعة عمل

المدروسة التالية :عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات

المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة

تعليم زوج المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء

المدروسة.
 - 2طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة
ودرجات التمكين السياسي للريفيات المعيالت:

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة
ودرجات التمكين السياسي للريفيات المعيالت ،تم صياغة
الفر

االحصائي الثاني " ال توجد عالقة معنوية بين

المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات التمكين السياسي

للريفيات المعيالت.
والختبار صحة هذا الفر

اإلنتماء المجتمعي ،درجة الطموح ،درجة اإلستفادة من

الخدمات المجتمعية ،وجودة الحياة ،طبيعة عمل المبحوثة .وال
يمكن رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة المدروسة.
 - 3طبيعااااة العالقااااة بااااين المتغيااارات المسااااتقلة المدروسااااة
ودرجات التمكين اإلقتصادي للريفيات المعيالت:

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات
التمكين اإلقتصادي للريفيات المعيالت ،تم صياغة الفر

تم تقدير معامل االرتباط

البسيط للمتغيرات األربعة عشر األولي ،ومعامل االرتباط
لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي السابع عشر،
حيث تبين نتائج جدول رقم ( )4أن:

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

معنوية ( )0.01بين كال من :عدد سنوات تعليم المبحوثة،
عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم

أبناء المبحوثة ،الدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنتماء

المجتمعي ،درجة الطموح وبين درجات التمكين السياسي

للريفيات المعيالت حيث بلغت قيم معامالت اإلرتباط علي
الترتيب،0.196 ،0.249 ،0.199 ،0.235 ،0.193 :

.0.187
كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

مستوى ( )0.05بين اإلنفتاح الثقافي ،درجة اإلستفادة من
الخدمات المجتمعية ،طبيعة عمل المبحوثة وبين درجات
التمكين السياسي للريفيات المعيالت  ،حيث بلغت قيمة

معامل اإلرتباط.0.167 ،0.138 ، 0.169 :

بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية

المتغيرات المستقلة المدروسة.

المبحوثة ،الدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي،

االحصائي الثالث " ال توجد عالقة معنوية بين المتغيرات

المستقلة المدروسة ودرجات التمكين اإلقتصادي للريفيات
المعيالت والختبار صحة هذا الفر

تم تقدير معامل

االرتباط البسيط للمتغيرات األربعة عشر األولي ،ومعامل

االرتباط لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي السابع
عشر ،حيث تبين نتائج جدول رقم (  ) 4أن:

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية

( )0.01بين كال من :عمر المبحوثة ،الدخل الشهري ألسرة
المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي وبين درجات التمكين اإلقتصادي

للريفيات المعيالت حيث بلغت قيم معامالت اإلرتباط علي
الترتيب0.229 ،0.191 ،0.204 :

كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

مستوى ( )0.05بين عدد سنوات تعليم المبحوثة ،متوسط

عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،درجة الطموح ،وطبيعة
عمل المبحوثة وبين درجات التمكين اإلقتصادي للريفيات

المعيالت ،حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط، 0.173 :
.0.155 ،0.148 ،0.139

بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية

المتغيرات المستقلة المدروسة.
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المدروسة التالية :عمر المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة،

اإلحصائي الثالث فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة

متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل الشهري

المدروسة التالية :عمر المبحوثة ،عدد سنوات تعليم

ألسرة المبحوثة ،درجة الطموح ،وجودة الحياة ،طبيعة عمل

المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل

المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة

الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،درجة الطموح،

المدروسة.

وجودة الحياة ،طبيعة عمل المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة

 - 5طبيعااااة العالقااااة بااااين المتغيااارات المسااااتقلة المدروسااااة

 - 4طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة

لبقية المتغيرات المستقلة المدروسة.
ودرجات التمكين المهني للريفيات المعيالت:

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة

ودرجات التمكين النفسي للريفيات المعيالت:

ودرجات التمكين النفسي للريفيات المعيالت ،تم صياغة
الفر

االحصائي الخامس" ال توجد عالقة معنوية بين

ودرجات التمكين المهني للريفيات المعيالت ،تم صياغة

المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات التمكين النفسي

المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات التمكين المهني

معامل االرتباط البسيط للمتغيرات األربعة عشر األولي،

الفر

االحصائي الرابع" ال توجد عالقة معنوية بين

للريفيات المعيالت والختبار صحة هذا الفر

تم تقدير

للريفيات المعيالت والختبار صحة هذا الفر

تم تقدير

ومعامل االرتباط لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي

معامل االرتباط البسيط للمتغيرات األربعة عشر األولي،

السابع عشر ،حيث تبين نتائج جدول رقم (  ) 4أن:

السابع عشر ،حيث تبين نتائج جدول رقم (  ) 4أن:

( )0.01بين عمر المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة،

ومعامل االرتباط لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،درجة

معنوية ( )0.01بين درجة الطموح وبين درجات التمكين

الطموح وبين درجات التمكين النفسي للريفيات المعيالت

المهني للريفيات المعيالت حيث بلغت قيمة معامالت

اإلرتباط. 0.191 :

حيث بلغت قيم معامالت اإلرتباط،0245 ،0209 :
.0271 ،0254 ،0226

كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل

سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،وطبيعة عمل المبحوثة وبين

مستوى ( )0.05بين سن المبحوثة ،عدد سنوات تعليم

مستوى ( )0.05بين متوسط أعمار أبناء المبحوثة ،عدد

الشهري ألسرة المبحوثة ،وطبيعة عمل المبحوثة وبين درجات

درجات التمكين النفسي للريفيات المعيالت ،حيث بلغت قيم

اإلرتباط. 0.147 ،0.159 ،0.177 ،0.154 ، 0.139 :

بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية

التمكين المهني للريفيات المعيالت ،حيث بلغت قيمة معامل
بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية
المتغيرات المستقلة المدروسة.
وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر

اإلحصائي الرابع فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة

معامل اإلرتباط.0.152 ،0.146 ،0.143 :
المتغيرات المستقلة المدروسة.

وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر
اإلحصائي الخامس فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة
المدروسة التالية :عمر المبحوثة ،متوسط أعمار أبناء
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المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات تعليم زوج

وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر

المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل

اإلحصائي السادس فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة

الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،درجة الطموح،

المدروسة التالية :عمر المبحوثة ،متوسط أعمار أبناء

وجودة الحياة ،طبيعة عمل المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة

المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة ،عدد سنوات تعليم

لبقية المتغيرات المستقلة المدروسة.

زوح المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة،

-6طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة

ودرجات التمكين الكلي للريفيات المعيالت:

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة
ودرجات التمكين الكلي للريفيات المعيالت ،تم صياغة
االحصائي السادس " ال توجد عالقة معنوية بين

الفر

المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجات التمكين الكلي للريفيات

الدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،اإلنتماء

المجتمعي ،درجة الطموح ،وجودة الحياة ،طبيعة عمل
المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة
المدروسة.
ثالثا :طبيعة العالقة بين درجة جودة الحياة وبين درجات

تمكين الريفيات المعيالت:

تم تقدير معامل

لتحديد العالقة بين بين درجة جودة الحياة وبين درجات

االرتباط البسيط للمتغيرات الخمسة عشر األولي ،ومعامل

االحصائي

المعيالت والختبار صحة هذا الفر

تمكين الريفيات المعيالت ،تم صياغة الفر

االرتباط لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي السابع

السابع " ال توجد عالقة معنوية بين درجة جودة الحياة وبين

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

تم تقدير معامل االرتباط البسيط ،حيث تبين نتائج جدول رقم

عشر  ،حيث تبين نتائج جدول رقم (  ) 4أن:

معنوية ( )0.01بين كال من :عمر المبحوثة،

متوسط

أعمار أبناء المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم زوج المبحوثة ،ومتوسط عدد سنوات تعليم أبناء

المبحوثة ،الدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي،

اإلنتماء المجتمعي ،درجة الطموح ،وطبيعة عمل المبحوثة
وبين درجات التمكين الكلي للريفيات المعيالت حيث بلغت

قيم معامالت اإلرتباط علي الترتيب،0.188 ،0.264 :

0.284

،

،0.263

،0.218

،0.266

،0.305

0.224 ،0.286 ،.0.198
بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية
المتغيرات المستقلة المدروسة.

درجات تمكين الريفيات المعيالت والختبار صحة هذا الفر

( :) 5

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية

( )0.01بين درجة جودة الحياة وبين درجات التمكين
السياسي ،والنفسي ،والكلي للريفيات المعيالت حيث بلغت

قيم معامالت اإلرتباط علي الترتيب،0.184 ،0.337 :
0.281

كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند

مستوى ( )0.05بين درجة جودة الحياة وبين درجات
االجتماعي ،واالقتصادي ،والمهني للريفيات المعيالت ،حيث

بلغت قيم معامل اإلرتباط.0.145 ،0.144 ،0.159 :
وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر

السابع.

اإلحصائي
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جدول رقم  .4قيم معامالت اإلرتباط البسيط (لبيرسون) ،و(سبيرمان) بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجات التمكين
اإلجتماعى والسياسي واإلقتصادى والمهني والنفسي والكلي للريفيات المعيالت

م

المتغيرات المستقلة

1
2
3
4
5

سن المبحوثة
حجم أسرة المبحوثة
متوسط أعمار أبناء المبحوثة
عدد سنوات تعليم المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج
المبحوثة
عدد ساعات عمل المبحوثة
متوسط عدد سنوات تعليم
أبناء المبحوثة
عدد سنوات إعالة أسرة
المبحوثة
عدد أفراد األسرة المعالة
الشهرى
ألسرة
الدخل
المبحوثة
اإلنفتاح الثقافي
اإلنتماء المجتمعي
درجة الطموح
درجة اإلستفاده من الخدمات
المجتمعية
المتغيرات المستقلة
نو األسرة
طبيعة عمل المبحوثة
سبب إعالة أسرة المبحوثة

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

درجات
التمكين
اإلجتماعى
**0.267
0.006
**0182
**0.197
*0.170

قيم معامالت اإلرتباط البسيط
درجات
درجات
درجات التمكين
التمكين
التمكين
السياسي
المهني
االقتصادي
*0.139
**0.204
0.017
0.045
0.027
0.022
0.017
0.103
0.011
*0.154
*0.173
**0.193
0.089
0.128
**0.235

درجات
التمكين
النفسي
**0.209
0.072
*0143
**0.245
**0.226

درجات
التمكين
الكلي
**0.264
0.024**0.188
**0.284
**0.263

0.022
**0.176

0.023**0.199

0.109
*0.139

0.072
*0.177

0.069
*0.146

0.066
**0.218

0.036-

0.077

0.103

0.087

0.034

0.052-

0.071
**0.199

0.071
**0.249

0.107
**0.191

0.023
*0.159

0.015
0.092

0.072**0.266

**0.207
**0.182
*0.171
0.114

*0.169
**0.196
**0.187
*0.138

**0.229
0.024
*0.148
0.054

**0.204
0.046
**0.191
0.022

**0.254
0.122
**0.271
0.056

**0.305
**0.198
**0.286
0.117

0.018**0.229
0.059

قيم معامالت اإلرتباط لسبيرمان
0.078
0.090
0.088
*0.147
*0.155
*0.167
0.103
0.097
0.091-

0.113*0.152
0.093

0.068**0.224
0.111

جدول رقم  .5قيم معامالت اإلرتباط البسيط (لبيرسون) بين درجة جودة الحياة وبين درجات تمكين الريفيات المعيالت
المتغير

جوده الحياة

درجات التمكين
اإلجتماعى
*0.159

درجات التمكين
السياسي
**0.337

قيم معامالت اإلرتباط البسيط
درجات التمكين
درجات التمكين
المهني
االقتصادي
*0.145
*0.144

باااااالنظر إلاااااي العالقاااااات اإلرتباطياااااة باااااين المتغيااا ارات

المدروسااااة وكاا االً ماااان التمكااااين االجتماااااعي ،والسياساااااي،
واالقتصاااادي ،والمهناااي ،والنفساااي للريفياااات المعااايالت فاااإن
أبرز النتائج ما يلي:

 -1وجود عالقة ارتباطية ومعنوية إحصائيا بين كال من:
عدد سنوات تعليم المبحوثة ،ومتوسط عدد سنوات تعليم

درجات التمكين
النفسي
**0.184

درجات التمكين
الكلي
**0.281

أبناء المبحوثة ،ودرجة اإلنفتاح الثقافي ،ودرجة الطموح،
وجودة الحياة ،وطبيعة عمل المبحوثة وبين كال من
التمكين االجتماعي والسياسي واالقتصادي والمهني
والنفسي والكلي للريفيات المعيالت.
 -2كما تبين وجود عالقة ارتباطية ومعنوية إحصائيا بين
سن المبحوثة وبين التمكين االجتماعي واإلقتصادي

والمهني والنفسي والكلي .وأخي ار تبين وجود عالقة
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ارتباطية ومعنوية إحصائيا بين متوسط عدد سنوات

رابعاً :طبيعة العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة

وبين التمكين االجتماعي والسياسي اإلقتصادي والمهني

لتحديد العالقة بين المتغيرات المستقلة المدروسة ودرجة

تعليم أبناء المبحوثة ،والدخل الشهري ألسرة المبحوثة
والكلي

فكلم ذذا ارتفع ذذت درج ذذات التعل ذيم ألس ذرة المبحوث ذذة ،وال ذذدخل

الشذذهري ،ودرجذذة اإلنفتذذاح الثقذذافي ( بذذالتعر

لثقافذذات مغذذايرة

ومعرفة ما يدور) ،وكلما كان للمبحوثة أهداف تسعي لتحقيقها
لتعديل وضعها لألفضذل (درجذة الطمذوح) ( التمكذين المهنذي)،
وال تتمسك بالقذديم بذل تسذار فذي إتبذا كذل جديذد كلمذا سذاعد

ودرجة جودة الحياة للريفيات المعيالت:

جودة الحياة للريفيات المعيالت ،تم صياغة الفر

االحصائي الثامن ال توجد عالقة معنوية بين المتغيرات
المستقلة المدروسة ودرجات جودة الحياة للريفيات المعيالت

والختبار صحة هذا الفر

تم استخدام معامل االرتباط

البسيط للمتغيرات األربعة عشر األولي ،ومعامل االرتباط
لسبيرمان للمتغيرات من الخامس عشر إلي السابع عشر ،

ذلك علي زيادة ثقتها بنفسها وتقدير اآلخرين لها وقذدرتها علذي

حيث تبين من نتائج جدول رقم ( ) 6أن:

عل ذ ذذي زي ذ ذذادة ق ذ ذذدرتها عل ذ ذذي اإلسذ ذ ذتقالل االقتص ذ ذذادي وإدارة أي

معنوية ( )0.01بين كال من :اإلنفتاح الثقافي ،درجة

إتخ ذذاذ الق ذ اررات األس ذذرية ( التمك ذين االجتم ذذاعي) .كم ذذا يس ذذاعد
مشذ ذ ذ ذذاريع خاصذ ذ ذ ذذة وتحقيذ ذ ذ ذذق األمذ ذ ذ ذذان االقتصذ ذ ذ ذذادي (التمكذ ذ ذ ذذين
االقتصذ ذذادي) .باإلضذ ذذافة إلذ ذذي المشذ ذذاركة السياسذ ذذية (التمكذ ذذين

السياسي).

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

الطموح ،وطبيعة عمل المبحوثة وبين درجات جودة الحياة
للريفيات المعيالت حيث بلغت قيم معامالت اإلرتباط علي
الترتيب.0.265 ،0.218 ،0.198 :

جدول رقم  .6قيم معامالت اإلرتباط البسيط (لبيرسون) ،و(سبيرمان) بين المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجات جودة
الحياة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

المتغيرات المستقلة
سن المبحوثة
حجم أسرة المبحوثة
متوسط أعمار أبناء المبحوثة
عدد سنوات تعليم المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة
عدد ساعات عمل المبحوثة
متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة
عدد سنوات إعالة أسرة المبحوثة
عدد أفراد األسرة المعالة
الدخل الشهرى ألسرة المبحوثة
اإلنفتاح الثقافي
اإلنتماء المجتمعي
درجة الطموح
درجة اإلستفاده من الخدمات المجتمعية
المتغيرات المستقلة
نو األسرة
طبيعة عمل المبحوثة
سبب إعالة أسرة المبحوثة

جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

درجات جودة الحياة
*0.148
0.032**030
*0.144
0.099
0.022
*0.161
0.063
0.003
*0.159
**0.198
*0.128
*0.218
0.012
قيم معامالت اإلرتباط لسبيرمان
0.037**0.265
0.001
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كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى

األس ذ ذرة ،ع ذ ذذدد أف ذ ذراد األس ذ ذرة المعال ذ ذذة ،الذ ذذدخل الش ذ ذذهري ألس ذ ذرة

( )0.05بين عمر المبحوثة ،عدد سنوات تعليم المبحوثة،

المبحوث ذ ذ ذذة ،االنفت ذ ذ ذذاح الثق ذ ذ ذذافي ،اإلنتم ذ ذ ذذاء المجتمع ذ ذ ذذي ،درجذ ذ ذذة

ومتوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،والدخل الشهري

الطم ذ ذذوح ،درج ذ ذذة اإلس ذ ذذتفادة م ذ ذذن الخ ذ ذذدمات المجتمعي ذ ذذة) وب ذ ذذين

ألسرة المبحوثة وبين درجات جودة الحياة للريفيات

درج ذ ذذات تمكاااااين الريفياااااات المعااااايالت الخمساااااة المدروساااااة
(التمكين االجتماعي ،التمكين السياسي ،التمكين االقتصادي،
التمكين المهني ،التمكين النفسي) والتمكاين الكلاي .وإلختبذار

المعيالت ،حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط،0.148 :
.0.159 ،0.161 ،0.144

بينما لم يتبين وجود عالقة ارتباطية معنوية مع بقية
المتغي ارت المستقلة المدروسة.
وبناء على النتائج السابقة يمكن رفض الفر

اإلحصائي الثامن فيما يتعلق بكل من المتغيرات المستقلة
المدروسة التالية :عمر المبحوثة ،عدد سنوات تعليم
المبحوثة ،متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،الدخل

الشهري ألسرة المبحوثة ،اإلنفتاح الثقافي ،درجة الطموح،

طبيعة عمل المبحوثة .وال يمكن رفضه بالنسبة لبقية
المتغيرات المستقلة المدروسة.

رابعاً :العالقات االرتباطية المتعددة واإلنحدارية بين
المتغيرات المستقلة المدروسة الكمية مجتمعة وبين درجات
تمكين الريفيات المعيالت الخمسة المدروسة (التمكين
االجتماعي ،التمكين السياسي ،التمكين االقتصادي ،التمكين
المهني ،التمكين النفسي) والتمكين الكلي:
لتحديذ ذذد العالقذ ذذات االرتباطيذ ذذة المتعذ ذذددة بذ ذذين المتغي ذ ذرات
المستقلة الكميذة المدروسذة مجتمعذة ودرجذات تمكاين الريفياات

المعيالت الخمسة المدروساة (التمكين االجتماااعي ،التمكااين
السياسااي ،التمكااين االقتصااادي ،التمكااين المهنااي ،التمكااين
النفسي) والتمكين الكلي .تم صذياغة الفذر البحثذى التاسذع،
وللتحقق من صحة هذا الفر

تم صياغة الفر

االحصائى

الص ذ ذ ذذفرى الت ذ ذ ذذالى "ال توج ذ ذ ذذد عالق ذ ذ ذذة إرتباطي ذ ذ ذذة متع ذ ذ ذذددة ب ذ ذ ذذين
المتغيرات المستقلة الكميذة المدروسذة مجتمعذة (سذن المبحوثذة،

وحجذذم أسذذرة المبحوثذذة ،ومتوسذذط أعمذذار أبنذذاء المبحوثذذة ،وعذذدد
سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عذدد سذاعات عمذل المبحوثذة،
متوسذط عذدد سذنوات تعلذيم أبنذاء المبحوثذة ،عذدد سذنوات إعالذذة

صذذحة هذذذا الفذذر

تذذم اسذذتخدام معامذذل االرتبذذاط المتعذذدد بذذين

المتغيذ ذرات المس ذذتقلة الكمي ذذة المدروس ذذة وباااين درجاااات تمكاااين

الريفيات المعيالت الخمسة المدروساة (التمكين االجتماااعي،
التمكااين السياسااي ،التمكااين االقتصااادي ،التمكااين المهنااي،
التمكين النفسي) والتمكين الكلي.

 -1التمكين االجتماعي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،
متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة
األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة
الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة
ترتبط بدرجة التمكين االجتماعي للريفيات المعيالت بمعامل
ارتباط متعدد بلغ  0,537وكانت قيمة ف المحسوبة 5,439

وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على
وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة
الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين االجتماعي
للريفيات المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات
المستقلة مجتمعة تفسر  %28,8من التباين في درجة

االجتماعي للريفيات المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر

الصفرى وقبول الفر

البحثى التاسع.

 -2التمكين السياسي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
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سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،

 -4التمكين المهني:

متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة

توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة

سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،

األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة

ترتبط بدرجة التمكين السياسي للريفيات المعيالت بمعامل
ارتباط متعدد بلغ  0,494وكانت قيمة ف المحسوبة 4,326

وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على
وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة

وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة
األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة

الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة

ترتبط بدرجة التمكين المهني للريفيات المعيالت بمعامل

الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين السياسي

ارتباط متعدد بلغ  0,371وكانت قيمة ف المحسوبة 2,147

المستقلة مجتمعة تفسر  %24,4من التباين في درجة

وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة

البحثى التاسع.

للريفيات المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات

للريفيات المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات
السياسي للريفيات المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر

الصفرى وقبول الفر

 -3التمكين االقتصادي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،

متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة
األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة
الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة

ترتبط بدرجة التمكين االقتصادي للريفيات المعيالت بمعامل
ارتباط متعدد بلغ  0,453وكانت قيمة ف المحسوبة 3,461

وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,05مما يدل على
الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين المهني

المستقلة مجتمعة تفسر  %13,8من التباين في درجة المهني
للريفيات المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر
وقبول الفر

الصفرى

البحثى التاسع.

 -5التمكين النفسي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،

متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة
األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة

وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على

الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة

الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين االقتصادي

ارتباط متعدد بلغ  0,505وكانت قيمة ف المحسوبة 4,603

المستقلة مجتمعة تفسر  %20,5من التباين في درجة

وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة

وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة
للريفيات المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات
االقتصادي للريفيات المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر
الصفرى وقبول الفر

البحثى التاسع.

ترتبط بدرجة التمكين النفسي للريفيات المعيالت بمعامل
وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على
الكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين النفسي للريفيات

المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة
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مجتمعة تفسر  %25,5من التباين في درجة النفسي للريفيات

الكميذذة المدروسذذة إسذذهاما معنوي ذا فريذذدا فذذي تفسذذير التبذذاين فذذى

المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر

وب ذذين درج ذذات تمك ذذين الريفي ذذات المع ذذيالت الخمس ذذة المدروس ذذة
(التمك االاتمتم التالالتمك االالس سلتالالتمكي االاتدت،ي تمتال
التمك االالممكييلتالالتمكي االالكفسييل) والتمكذين الكلذي" .وللتحقذق

الصفرى وقبول الفر

البحثى التاسع.
 -6التمكين الكلي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وحجم أسرة المبحوثة ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد
سنوات تعليم المبحوثة وزوجها ،عدد ساعات عمل المبحوثة،

متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،عدد سنوات إعالة
األسرة ،عدد أفراد األسرة المعالة ،الدخل الشهري ألسرة

المبحوثة ،االنفتاح الثقافي ،اإلنتماء المجتمعي ،درجة
الطموح ،درجة اإلستفادة من الخدمات المجتمعية) مجتمعة
ترتبط بدرجة التمكين الكلي لريفيات المعيالت بمعامل ارتباط

متعدد بلغ  0,652وكانت قيمة ف المحسوبة  9,944وهى

معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود
عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية
المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين الكلي للريفيات
المعيالت .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة

مجتمعة تفسر  %42,5من التباين في درجة الكلي للريفيات
المعيالت .وعليه يمكن رفض الفر

الصفرى وقبول الفر

البحثى التاسع.
(ب) :تفسااير اإلسااها النساابي للمتغياارات المسااتقلة الكميااة
المدروسة وباين درجاات تمكاين الريفياات المعايالت الخمساة

تذ ذذم إجذ ذراء تحليذ ذذل االنحذ ذذدار الجزئذ ذذى

مذ ذذن صذ ذذحة هذ ذذذا الفذ ذذر
المعيارى.
 -1التمكين االجتماعي:

توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،

ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم المبحوثة،

والدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،واإلنتماء المجتمعي) مجتمعة

ترتبط بدرجة التمكين االجتماعي بمعامل ارتباط متعدد بلغ
 0,469وكانت قيمة ف المحسوبة  11,116وهى معنوية

إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود عالقة

ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية

الخمسة المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين االجتماعي.
ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة الخمسة
مجتمعة تفسر  %22,0من التباين في درجة التمكين
االجتماعي.
وعنذ ذ ذذد اسذ ذ ذذتع ار

األهميذ ذ ذذة النسذ ذ ذذبية للمتغيذ ذ ذرات المسذ ذ ذذتقلة

الخمسذ ذ ذذة وفق ذ ذ ذا للقيمذ ذ ذذة المطلقذ ذ ذذة لمعامذ ذ ذذل االنحذ ذ ذذدار الجزئذ ذ ذذى

المعيارى يتضح أن متغير سان المبحوثاة بلذغ  0,278ويحتذل

المرتبذ ذ ذذة األول ذ ذ ذذى م ذ ذ ذذن حي ذ ذ ذذث التذ ذ ذذأثير عل ذ ذ ذذى درج ذ ذ ذذة التمك ذ ذ ذذين

المدروساة (التمكين االجتماعي ،التمكين السياسي ،التمكااين

االجتم ذذاعي .وأن متغي ذذر عااادد سااانوات تعلااايم المبحوثاااة بل ذذغ

الكلي:

التمكذ ذذين االجتمذ ذذاعي .وأن متغيذ ذذر االنتماااااء المجتمعااااي بلذ ذذغ

االقتصااادي ،التمكااين المهنااي ،التمكااين النفسااي) والتمكااين
ولتحدي ذ ذذد اإلس ذ ذذهام النس ذ ذذبى للمتغيذ ذ ذرات المس ذ ذذتقلة الكمي ذ ذذة
المدروسة في تفسير التباين فى وبين درجذات تمكذين الريفيذات

 0,229ويحت ذذل المرتب ذذة الثاني ذذة م ذذن حي ذذث الت ذذأثير عل ذذى درج ذذة
 0,212ويحت ذذل المرتب ذذة الثالث ذذة م ذذن حي ذذث الت ذذأثير عل ذذى درج ذذة
التمك ذ ذذين االجتم ذ ذذاعي ،وأن متغي ذ ذذر متوساااااط أعماااااار أبنااااااء

المبحوثااااة بلذ ذذغ  0,174ويحتذ ذذل المرتبذ ذذة الرابعذ ذذة مذ ذذن حيذ ذذث

المعذذيالت الخمسذذة المدروسذذة (التمك ي االاتمتم ي التالالتمك ي اال
الس سييلتالالتمكيي االاتدت،يي تمتالالتمكيي االالممكييلتالالتمكيي اال
الكفسل) والتمكين الكلذي .تذم صذياغة الفذر البحثذى العاشذر،

الت ذذأثير عل ذذى درج ذذة التمك ذذين االجتم ذذاعي ،وأن متغي ذذر الااادخل

اإلحصائى

م ذ ذن حي ذ ذذث الت ذ ذذأثير عل ذ ذذى درج ذ ذذة التمك ذ ذذين االجتم ذ ذذاعي وعلي ذ ذذه

وللتحقق من صحة هذا الفر

تم صياغة الفر

الصذذفرى التذذالى " ال يسذذهم أى متغيذذر مذذن المتغيذرات المسذذتقلة

الشهري ألسرة المبحوثة بلذغ  0,154ويحتذل المرتبذة الخمسذة

مروة عبد المنعم عبد الغنى شلبى الفقى :تمكين المرأة الريفية المعيلة لأللفية وعالقته بجودة الحياة....
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الصذذفرى جزئيذا وقبذذول الفذذر

نسذتطيع رفذذض الفذذر

البحثذذى

العاشر.

بمعامل ارتباط متعدد بلغ  0,388وكانت قيمة ف المحسوبة

 8,774وهى معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل

 -2التمكين السياسي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (عدد سنوات
تعليم زوج المبحوثة ،عدد ساعات ،ومتوسط عدد سنوات
تعليم أبناء المبحوثة ،وعدد أف ارد األسرة المعالة ،الدخل
الشهري ألسرة المبحوثة ،واإلنتماء المجتمعي) مجتمعة ترتبط

بدرجة التمكين السياسي بمعامل ارتباط متعدد بلغ 0,457
وكانت قيمة ف المحسوبة  10,415وهى معنوية إحصائيا

عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود عالقة ارتباطية
متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية الخمسة
المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين السياسي .ويشير

معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة الخمسة مجتمعة
تفسر  %20,9من التباين في درجة التمكين السياسي.
وعن ذ ذذد اس ذ ذذتع ار

األهمي ذ ذذة النس ذ ذذبية للمتغي ذ ذرات المس ذ ذذتقلة

الخمسذ ذ ذذة وفقذ ذ ذا للقيمذ ذ ذذة المطلقذ ذ ذذة لمعامذ ذ ذل االنحذ ذ ذذدار الجزئذ ذ ذذى

المعيارى يتضح أن متغير عادد سانوات تعلايم زوج المبحوثاة

بل ذذغ  0,257ويحت ذذل المرتب ذذة األول ذذى م ذذن حي ذذث الت ذذأثير عل ذذى
درج ذذة التمك ذذين السياس ذذي .وأن متغي ذذر الااادخل الشاااهري ألسااارة

المبحوثة بلغ  0,240ويحتل المرتبذة الثانيذة مذن حيذث التذأثير
على درجة التمكين السياسذي .وأن متغيذر اال نتمااء المجتمعاي

بل ذذغ  0,237ويحت ذذل المرتب ذذة الثالث ذذة م ذذن حي ذذث الت ذذأثير عل ذذى
درج ذذة التمك ذذين السياس ذذي ،وأن متغي ذذر متوساااط عااادد سااانوات

تعليم أبناء المبحوثة بلغ  0,157ويحتل المرتبة الرابعة من
حيذث التذأثير علذى درجذة التمكذذين السياسذي ،وأن متغيذر عاادد

أف اراد األساارة المعالااة بلذذغ  0,154-ويحتذذل المرتبذذة الخمسذذة

من حيث التأثير على درجذة التمكذين السياسذي وعليذه نسذتطيع
رفض الفر

واالنفتاح الثقافي) مجتمعة ترتبط بدرجة التمكين االقتصادي

الصفرى جزئيا وقبول الفر

البحثى العاشر.

 -3التمكين االقتصادي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وعدد سنوات تعليم المبحوثة ،وعدد سنوات إعالة األسرة،

على وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات
المستقلة الكمية األربعة المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين

االقتصادي .ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة
األربعة مجتمعة تفسر  %15,1من التباين في درجة التمكين
االقتصادي.
وعن ذ ذذد اس ذ ذذتع ار

األهمي ذ ذذة النس ذ ذذبية للمتغي ذ ذرات المس ذ ذذتقلة

األربعة وفقا للقيمة المطلقة لمعامل االنحدار الجزئى المعيذارى

يتضح أن متغير االنفتاح الثقاافي بلذغ  0,243ويحتذل المرتبذة
األولى من حيث التذأثير علذى درجذة التمكذين االقتصذادي .وأن

متغير عدد سنوات تعليم المبحوثة بلغ  0,219ويحتل المرتبة
الثانيذة مذن حيذث التذذأثير علذى درجذة التمكذين االقتصذذادي .وأن

متغير سن المبحوثة بلذغ  0,202ويحتذل المرتبذة الثالثذة مذن
حي ذذث الت ذذأثير علذ ذذى درج ذذة التمكذ ذذين االقتص ذذادي ،وأن متغيذ ذذر

عدد سنوات إعالة األسرة بلغ 0,148-ويحتل المرتبة الرابعذة

مذ ذذن حيذ ذذث التذ ذذأثير علذ ذذى درجذ ذذة التمكذ ذذين االقتصذ ذذادي .وعليذ ذذه

نسذذتطيع رفذذض الفذذر

الصذذفرى جزئيذا وقبذذول الفذذر

البحثذذى

العاشر.
 -4التمكين المهني:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (عدد سنوات تعليم

المبحوثة ،والدخل الشهري ألسرة المبحوثة ،ودرجة الطموح)

مجتمعة ترتبط بدرجة التمكين المهني بمعامل ارتباط متعدد
بلغ  0,311وكانت قيمة ف المحسوبة  7,125وهى معنوية

إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود عالقة
ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية الثالثة
المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين المهني .ويشير معامل
التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة الثالثة مجتمعة تفسر
 %9,7من التباين في درجة التمكين المهني.
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وعن ذ ذذد اس ذ ذذتع ار

األهمي ذ ذذة النس ذ ذذبية للمتغي ذ ذرات المس ذ ذذتقلة

الثالثة وفقا للقيمة المطلقة لمعامل االنحدار الجزئذى المعيذارى
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 -6التمكين الكلي:
توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،

يتضذ ذذح أن متغيذ ذذر الاااادخل الشااااهري ألساااارة المبحوثااااة بلذ ذذغ

ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة ،وعدد سنوات تعليم المبحوثة،

التمكين المهني .وأن متغير درجة الطموح بلغ  0,178ويحتل

ألسرة المبحوثة ،واالنفتاح الثقافي ،ودرجة الطموح) مجتمعة

 0,219ويحتذذل المرتبذذة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة
المرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة التمكذذين المهنذذي.

وأن متغيذر عدد سنوات تعليم المبحوثة بلذغ  0,140ويحتذل
المرتبذذة الثالثذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة التمكذذين المهنذذي.

وعليذذه نسذذتطيع رفذذض الفذذر

الصذذفرى جزئي ذا وقبذذول الفذذر

ومتوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة ،والدخل الشهري

ترتبط بدرجة التمكين الكلي بمعامل ارتباط متعدد بلغ
 0,457610وكانت قيمة ف المحسوبة  106,536وهى

معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود
عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية

البحثى العاشر.

السبعة المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين الكلي .ويشير

 -5التمكين النفسي:

معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة السبعة مجتمعة

توضح نتائج جدول ( )7أن متغيرات (سن المبحوثة،
وعدد سنوات تعليم المبحوثة ،واالنفتاح الثقافي ،ودرجة
الطموح) مجتمعة ترتبط بدرجة التمكين النفسي بمعامل ارتباط

تفسر  %37,2من التباين في درجة التمكين الكلي.
وعن ذ ذذد اس ذ ذذتع ار

األهمي ذ ذذة النس ذ ذذبية للمتغي ذ ذرات المس ذ ذذتقلة

السبعة وفقا للقيمة المطلقة لمعامل االنحدار الجزئذى المعيذارى

متعدد بلغ  0,481وكانت قيمة ف المحسوبة  14,936وهى

يتضذذح أن متغيذذر عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة بلذذغ 0,332

عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغي ارت المستقلة الكمية
األربعة المدروسة مجتمعة وبين درجة التمكين النفسي.

الكلذذي .وأن متغيذذر ساان المبحوثااة بلذذغ  0,243ويحتذذل المرتبذذة
الثانية من حيث التأثير على درجة التمكذين الكلذي .وأن متغيذر

ويشير معامل التحديد إلى أن المتغيرات المستقلة األربعة

درجاة الطمااوح بلذذغ  0,236ويحتذل المرتبذذة الثالثذة مذذن حيذذث

األهميذ ذذة النسذ ذذبية للمتغي ذ ذرات المسذ ذذتقلة

ألسرة المبحوثة بلغ  0,198ويحتل المرتبة الرابعة من حيث

معنوية إحصائيا عند مستوى  .0,01مما يدل على وجود

مجتمعة تفسر  %23,2من التباين في درجة التمكين النفسي.
وعنذ ذذد اسذ ذذتع ار

األربعذ ذ ذذة وفق ذ ذ ذا للقيمذ ذ ذذة المطلقذ ذ ذذة لمعامذ ذ ذذل االنحذ ذ ذذدار الجزئذ ذ ذذى

المعيذذارى يتضذذح أن متغيذذر عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة بلذذغ
 0,327ويحتذذل المرتب ذة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة
التمكين النفسي .وأن متغير درجة الطموح بلغ  0,249ويحتذل
المرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة التمكذذين النفسذذي.

وأن متغير سن المبحوثذة بلذغ  0,220ويحتذل المرتبذة الثالثذة
م ذذن حي ذذث الت ذذأثير عل ذذى درج ذذة التمك ذذين النفس ذذي ،وأن متغي ذذر
االنفتذاح الثقذذافي الذذة بلذذغ  0,150ويحتذل المرتبذذة الرابعذذة مذذن
حيذ ذذث التذ ذذأثير علذ ذذى درجذ ذذة التمكذ ذذين النفسذ ذذي .وعليذ ذذه نسذ ذذتطيع

رفض الفر

الصفرى جزئيا وقبول الفر

البحثى العاشر.

ويحتذذل المرتبذذة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة التمكذذين

التأثير على درجة التمكين الكلي ،وأن متغير الادخل الشاهري

التأثير على درجة التمكين الكلي ،وأن متغيذر متوساط أعماار

أبناء المبحوثة بلغ  0,144ويحتل المرتبة الخمسة من حيذث
التأثير على درجة التمكين الكلي ،وأن متغيذر االنفتاح الثقافي

بلذذغ  0,138ويحتذذل المرتبذذة السادسذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى
درجة التمكين الكلي ،ومتغير متوسط عدد سنوات تعليم أبنااء

المبحوثاااة بل ذذغ  0,120ويحت ذذل المرتب ذذة الس ذذبعة واألخيذ ذرة م ذذن
حيث التأثير على درجة التمكذين الكلذي ،وعليذه نسذتطيع رفذض

الفر

الصفرى جزئيا وقبول الفر

البحثى العاشر.
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جدول  .7قيم معامالت االنحدار واالنحدار الجزئى المعيارى بين المتغيرات المستقلة الكمية المدروسة ودرجات تمكين الريفيات المعيالت الخمسة المدروسة والتمكين الكلي
التمكين

االجتماعي
قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
**0,278

المتغيرات المستقلة

قيم معامل
اإلنحدار

سن المبحوثة
حجم أسرة المبحوثة
متوسط أعمار أبناء
المبحوثة
عدد سنوات تعليم
المبحوثة
عدد سنوات تعليم زوج
المبحوثة
عدد ساعات عمل
المبحوثة
متوسط عدد سنوات
تعليم أبناء المبحوثة
عدد سنوات إعالة األسرة
عدد أفراد األسرة المعالة
الدخل الشهري ألسرة
المبحوثة
االنفتاح الثقافي
اإلنتماء المجتمعي
درجة الطموح

**0,354
**0,172*0,133

*0,174

**0,200

**0,229

من

درجةاالستفادة
الخدمات المجتمعية
قيم معامل االرتباط
المتعدد R
قيم معامل التحديد
قيمة ف

التمكين السياسي
قيم معامل
اإلنحدار
قيم معامل
الجزئي
اإلنحدار
المعياري
0,025
0,059
0,077

**0,251
*0,1290,047

0,114

**0,235

0,063

**0,363

0,068

0,004-

0,098

*0,139

*0,157

0,0810,0100*0,128

0,082*0,137**0,241

*0,154**0,240

0,063
**0,201
0,069

*0,154
**0,212

0,039

0,037
*0,171
0,089

**0,257

**0,237

0,072
0,494

0,537

0,469

0,288
**5,439

0,244
0,220
**4,326 **11,116

التمكين
قيم معامل
اإلنحدار

االقتصادي
قيم معامل
اإلنحدار
الجزئي
المعياري
**0,202

**0,219

*0,168

*0,140

**0,226

**0,207

**0,217

**0,332

0,023

0,005

0,092

0,110

0,083

0,095

0,114

0,099

0,058

0,034

0,045

*0,125

*0,120

*0,1240,0980,108

*0,148-

0,0580,035*0,174

**0,219

0,025
0,0170,001-

0,0850,107**0,168

**0,198

**0,243

0,104
0,062
*0,139

**0,178

**0,182
0,107
0,069
0,025

0,457

التمكين المهني
قيم معامل
اإلنحدار
قيم معامل
الجزئي
اإلنحدار
المعياري
*0,126
0,0730,036

التمكين النفسي
قيم معامل
اإلنحدار
قيم معامل
الجزئي
اإلنحدار
المعياري
**0,220
**0,250
0,0270,063

التمكين الكلي
قيم معامل
اإلنحدار
قيم معامل
الجزئي
اإلنحدار
المعياري
**0,243
**0,334
*0,142*0,144
*0,150

0,453

0,205
0,209
**3,461 **10,415

0,066

*0,124
0,080
**0,244

*0,124
*0,163

0,025

*0,131
**0,185
**0,183

**0,138
**0,236

0,020

0,475

0,371

0,311

0,505

0,481

0,652

0,610

0,226
**8,774

0,138
*2,147

0,197
**7,125

0,255
**4,603

0,232
**14,936

0,425
**9,944

0,372
**16,536
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خامساً :معوقات تمكين الم أرة الريفية:
وللتعذرف علذى معوقذات تمكذين المارأة الريفياة ،أوضذذحت

نتذذائج جذذدول رقذذم (  )8بذذأن أهذذم معوقذذات تمكذذين المذرأة الريفيذذة

والتي وافق عليها ( )%50من الريفيات المعيالت علذي األقذل

مرتبذذة تنازليذذا وفقذذا لوجهذذة نظذذرهن :عذذدم إق ذرار عذذادات وتقاليذذد
المجتم ذذع عم ذذل الم ذرأة بنس ذذبة ( )% 86,2وع ذذدم قب ذذول الرج ذذال
إلس ذذتقاللية الم ذرأة واتخ ذذاذهم مواق ذذف س ذذلبية تجاهه ذذا ف ذذي العم ذذل
لشغلها بعض المواقع القيادية بنسبة ( ،)% 64ثم عدم موافقة
الرجذذل علذذى مشذذاركة الم ذرأة فذذي العمذذل واعتبذذاره صذذاحب ق ذرار

عمل المرأة ،وسذيادة بعذض القذيم التقليديذة فذي المجتمذع الريفذي
والتي تقلل من قدرة قيام المرأة بدورها في المجتمع بنسذبة (63

 )%لكل منهما ،وعدم إدراك التعاون بذين الرجذل والمذرأة داخذل

نطاق األسرة ووقو معظم أ بذاء األسذرة علذي المذرأة ،والموقذف
السلبي للرجل تجاه قدرة المرأة على العمل بنسبة ( ) %61لكل

منهمذذا ،وتبعيذذة الم ذرأة اإلقتصذذادية للرجذذل وعذذدم حريذذة تحركهذذا
اقتصاديا بنسبة ( ،)% 59يلي ذلك السلبية السائدة تجذاه قذدرة
المذرأة علذذي المشذذاركة فذذي الحيذذاة العامذذة بنسذذبة ( ،)% 58ثذذم
خض ذذو المذ ذرأة لس ذذلطة ال ذذذكر والقذ ذ اررات الت ذذي تخ ذذص حياتهذ ذا،
والنظذ ذذر إلذ ذذي المذ ذرأة علذ ذذي أنهذ ذذا أقذ ذذل قذ ذذدرة ومهذ ذذارة مذ ذذن الرجذ ذذل
وانحصار أدوارها فذي حفذا النذو اإلنسذاني واالهتمذام باألسذرة،

وعذادات وتقاليذد المجتمذذع تحذد مذن إمكانيذذة تملذك المذرأة لذذبعض
المذ ذوارد االقتص ذذادية ،بنس ذذبة ( ) % 55لك ذذل م ذذنهم ،ث ذذم ع ذذدم
تمتع المرأة بالحركية بسذبب الواجبذات اإلجتما يذة التذي تعوقهذا
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ع ذذن أداء أعمالهذ ذذا بنسذ ذذبة ( ،)% 54وأخيذ ذ ار عذ ذذدم تمتذ ذذع المذ ذرأة
بالحركية في بعض األوقات بسبب العناصر الثقافية للمجتمع
بنسبة (.)% 51
خامسااً :مقترحااات حاال مشااكالت تمكااين المارأة الريفيااة ماان

وجهة نظر الريفياات المعايالت ::للتعذرف علذى مقترحذات حذل

مشذذكالت المذرأة الريفيذذة ،أوضذذحت نتذذائج جذذدول رقذذم (  ) 9أن
ه ذ ذذذه المقترح ذ ذذات مرتب ذ ذذة تنازلي ذ ذذا وفق ذ ذذا لوجه ذ ذذة نظ ذ ذذر الريفي ذ ذذات
المعذيالت :تذوفير فذرص العمذل المناسذبة لقذدرات ومهذارات
الس ذذيدات

المع ذذيالت ولظ ذذروفهن االجتما ي ذذة بنس ذذبة (،)%90

إعفذاء أبنذاء السذيدات المعذيالت مذن سذداد مصذروفات الد ارسذة
بنسذبة ( ،)%74تسذهيل إجذراءات الحصذول علذى القذرو
وتخفذيض سذعر الفائذدة بنسذبة ( ،)%70ثذم قيذام الجمعيذات
األهليذة بتذوفير اإلعانذات والمسذاعدات االجتما يذة للسذيدات
المعذيالت بنسذبة ( ،)%62يلذي ذلذك تنظذيم الذدورات التدريبيذة

لتنميذة مهذذارات السذذيدات المعذذيالت وتذذأهيلهن للحصذذول علذذي
فرصة عمل بنسبة ( ،)%50ثم التوسع في إقامة فصول محو
األميذذة وتشذذجيع السذذيدات

االمعذذيالت عل ذذي اإللتحذذاق به ذذذه

الفصذول بنسذبة ( ،)%45وأخيذ ار تو يذة كافذة فئذات المجتمذع
بأهمية تغيير نظرتهم السلبية للمرأة المعيلة بنسبة (.)%35
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جدول رقم  .8معوقات تمكين المرأة الريفية من وجهة نظر الريفيات المعيالت
م

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

العباااااااااااااارة

المرأة
تالالممتمعالاملال ال
ال
اتمالإدرارالا تاتالوتق ل
خضو المرأة لسلطة الذكر والق اررات التي تخص حياتها
عدم وعي المرأة بحقوقها واستسالمها لعادات المجتمع
واكخف ضالالمستوىالالتعل ملالوالثق فلالوالمم رم األم الة
عدم رغبة المرأة وعدم ثقتها بنفسها إلى درجة األحجام عن المشاركة السياسية
عدم موافقة الرجل على مشاركة المرأة في العمل واعتباره صاحب قرار عمل المرأة
النظر إلي المرأة علي أنها أقل قدرة ومهارة من الرجل وانحصار أدوارها في حفا
النو اإلنساني واالهتمام باألسرة
عادات وتقاليد المجتمع تحد من إمكانية تملك المرأة لبعض الموارد االقتصادية
عدم توافر التسهيالت التي تخفف من األ باء األسرية عن المرأة
تبعية المرأة اإلقتصادية للرجل وعدم حرية تحركها اقتصاديا
مة
ئتةالتم هالدترةالالمرأةالاللالالمش ركةالفلالالح ةالالع ال
السلب ةالالس ال
ال
عدم تمتع المرأة بالحركية في بعض األوقات بسبب العناصر الثقافية للمجتمع
عدم إدراك التعاون بين الرجل والمرأة داخل نطاق األسرة ووقو معظم أ باء
األسرة علي الم أرة
عدم اإلهتمام بمناقشة قضايا المرأة
عدم قبول الرجال إلستقاللية المرأة واتخاذهم مواقف سلبية تجاهها في العمل
لشغلها بعض المواقع القيادية
ضغط مشكالت الحياة اليومية وإدارة المنزل
عدم تمتع المرأة بالحركية بسبب الواجبات اإلجتما ية التي تعوقها عن أداء
أعمالها
الموقف السلبي للرجل تجاه قدرة المرأة على العمل
ةالاألمر
ال
انحصارالالوظ الئفالالمرأةالفلالوظ ئفالغ رالمستقرةالومتتك
ضعف الوعي العام بأهمية تمكين المرأة
إنخفا وعي المرأة بدورها في عملية التنمية
سيادة بعض القيم التقليدية في المجتمع الريفي والتي تقلل من قدرة قيام المرأة
بدورها في المجتمع

العدد
175
112
90
61
94
128
112

نعم

ال

%
2,86
2,55
3,44
30
3,46
63
2,55

العدد
28
91
113
142
109
75
91

112
96
120
118
104
124

2,55
3,47
1,59
1,58
1,51
61

91
107
83
85
99
79

8,44
7,52
9,40
9,41
8,48
39

88
130

3,43
64

115
73

7,56
36

75
110

37
2,54

128
93

63
8,45

124
67
93
85
128

61
33
8,45
42
63

79
136
110
118
75

39
67
2,54
58
37

جدول رقم  .9مقترحات حل مشكالت المرأة الريفية من وجهة نظر الريفيات المعيالت

المقترحات
توفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومهارات السيدات المعيالت ولظروفهن االجتما ية.
إعفاء أبناء السيدات المعيالت من سداد مصروفات الدراسة.
تسهيل إج ارءات الحصول على القرو وتخفيض سعر الفائدة.
قيام الجمعيات األهلية بتوفير اإلعانات والمساعدات االجتما ية للسيدات المعيالت
تنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهارات السيدات المعيالت وتأهيلهن للحصول علي فرصة عمل.

العدد=203
183
150
142
126
101

%
90
74
70
62
50

التوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع السيدات االمعيالت علي اإللتحاق بهذه الفصول.

91

45

تو ية كافة فئات المجتمع بأهمية تغيير نظرتهم السلبية للمرأة المعيلة.

71

35

%
8,13
8,44
7,55
70
7,53
37
8,44
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استخالص عام علي النتائج الخاصة بالمتغيرات المستقلة
المدروسة التي تسهم إسهاماً معنوياً فريداً في تفسير
التباين

في

درجات

التمكين

االجتماعي

والسياسي

واالقتصادي والمهني والنفسي والكلي للريفيات المعيالت:

 متغير سن المبحوثة يسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسيرالتباين في المكونات األربعة للتمكين (االجتماعي-

المعيالت يزيد من تقدير األخرين وتحقيق األمان االقتصادي
ويزيد من القدرة علي المشاركة السياسية وما تتطلبة من
التزامات مادية .كما أن محاولة تعديل األوضا

تفسير التباين في خمسة مكونات للتمكين هذي( :االجتمذاعي-

واالقتصذذادي -والمهنذذي -والنفسذذي -والكلذذي) ،ويسذذهم كذذال مذذن

متوسذذط عذذدد سذذنوات تعلذذيم أبنذذاء المبحوثذذة ،واإلنفت ذاح الثقذذافي
إسذ ذذهاما معنويذ ذذا فريذ ذذدا فذ ذذي تفسذ ذذير التبذ ذذاين فذ ذذي مكذ ذذونين فقذ ذذط،
فمتوسذ ذذط عذ ذذدد سذ ذذنوات تعلذ ذذيم أبنذ ذذاء المبحوثذ ذذة يسذ ذذهم إسذ ذذهاما
معنوي ذ ذذا فري ذ ذذدا ف ذ ذذي تفس ذ ذذير التمك ذ ذذين السياس ذ ذذي ،والكل ذ ذذي ،أم ذ ذذا
اإلنفتاح الثقافي يسهم إسهاما معنويا فريدا في تفسير التمكين

االقتصذذادي ،والكل ذذي .وأخي ذ ار يس ذذهم ك ذذال م ذذن :ال ذذدخل الش ذذهري
لألسرة ،ودرجة الطموح إسهاما معنويا فريدا فذي تفسذير التبذاين
في ثالث مكونات فقط ،فالذدخل الشذهري لألسذرة يسذهم إسذهاما

معنويذذا فريذذدا فذذي تفسذذير التمكذذين السياسذذي ،والمهنذذي ،والكلذذي،
أمذ ذذا درجذ ذذة الطمذ ذذوح يسذ ذذهم إسذ ذذهاما معنويذ ذذا فريذ ذذدا فذ ذذي تفسذ ذذير
التمكين المهني ،والنفسي ،والكلي.
فالريفية المعيلة تكتسب من خالل التعليم قدرات معرفية
تمكنها من فهم األمور والحكم عليها بموضو ية ،كما
يساعدها التعليم علي التأثير في اآلخرين وزيادة القدرة علي
إتخاذ الق اررات والثقة بالنفس (التمكين االجتماعي) ،ومستوي

المعيشة والمتمثل في الدخل الشهري لألسرة يسهم في تحقيق

التمكين السياسي والمهني فتوفر اإلمكانيات المادية للريفيات

لألفضل

وتحقيق أهداف عليا وعدم التشبث بالقديم يسهم في تحقيق

التمكين المهني والنفسي بما يتضمن من تحقيق المكانة وهي
أعلي درجات سلم ماسلو للحاجات.

التوصيات

واالقتصادي -والنفسي -والكلي).
 -بينمذ ذا يس ذذهم تعل ذذيم المبحوث ذذة إس ذذهاما معنوي ذذا فري ذذدا ف ذذي
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في ضوء ما أسفرت عليه نتائج البحث ،يمكن إستخالص
التوصيات التالية:
العمل علي تحسين أوضا المرأة الريفية المعيلة التعليميةوالثقافية والسياسية واإلقتصادية من خالل وسائل اإلعالم
الجماهيرية ،وتحديث الخطاب الديني وتعميق مفاهيمة

المرتبطة بحسن معاملة المرأة كزوجة وكأم وكأخت

ومساواتها في كثير من الحقوق.

اشراك المرأة في عمليات صنع الق اررات التي تخص حياتهاوحياة أسرتها عن طريق تبني عدد من المؤسسات

الحكومة والبرامج التي تهدف إلي تمكين المرأة وتملكها
األدوات الالزمة للمشاركة في تحسين أوضاعها.

توجيه برامج تنموية خاصة بالمرأة الريفية المعيلة تهتم بالحدمن مشكلتي الفقر والبطالة في القري من خالل توجيه
المشروعات المتناهية الصغر المدرة للدخل ،وتشجيع

المرأة المعيلة في الحصول عليها وذلك عن طريق منح
القرو

الصغيرة ،وعقد دورات حرفية ومهنية لتدريبهن

وتأهيل الغير عامالت من أجل توفير فرص عمل لهن،
ووضع خرائط لبيان فرص االستثمار الزراعي وغير
الزراعي.
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توجيه االهتمام إلجراء مزيد من الدراسات والبحوث التيتستقصي أوضا المرأة بصفة عامة والم أرة الريفية بصفة
خاصة وتحديد سبل اإلرتقاء بأوضاعها االقتصادية
واالجتما ية والتعليمية وفي جميع مجاالت الحياة من
نقالت نو يه وارتقاءيهن بالمجتمع في ظل سياسة تنموية
رشيدة.

المراجع
ابراهيم ،محمد سليمان ،وأحمد دراز ،دراسة حالة تمكين المرأة
الريفية اقتصادياً واجتماعياً بقرية العصلوجي الشرقية،
المؤتمر التاسع والثالثون لقضايا السكان والتنمية ،األزمة

االقتصادية العالمية ،معهد التخطيط القومي ،الديموجرافي،

القاهرة2010 ،م.

المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر ببعض المحافظات

المصرية ،المجلة المصرية للبحوث الز ار ية ،المجلد (،)94

العدد (2016 ،)1م.
المشهداني ،فهيمة كريم ،سياسات تمكين المرأة البرامج و
المعوقات ،رؤية اجتماعية ،مجلة العلوم التربوية والنفسية،

كلية االداب ،جامعة بغداد ,العراق ,عدد(2012 ،)88م.
الجرواني ،نادية عبد الجواد ،األندية النسائية وتحسين نوعية

الحياة دراسة مطبقة على األندية النسائية بمحافظتي القاهرة
والجيزة ،مجلة دراسات في الخدمة االجتما ية والعلوم

اإلنسانية ،العدد ( ،)23الجزء األول ،كلية الخدمة
االجتما ية ،حلوان2007 ،م.

الزغول ،حنان إبراهيم  ،المشكالت الجندرية للمرأة المعيلة في

أبو أسعد ،أحمد ،الفروق في الوحدة والتوجه الحياتي بين
المتزوجين والعازبين

السيد ،مرفت صدقى عبد الوهاب ،أساليب التكيف المعيشى للمرأة

واألرامل من مستويات اقتصادية

محافظة عجالن ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن،

2012م.

مختلفة ،مجلة جامعة دمشق ،العدد ( ،)26المجلد (،)2

العزاوي ،نادية كاظم عنون ،إدراك األهمية التعليمية للمشاركة في

الحامولي ،عادل إبراهيم محمد علي ،أحمد مصطفي أحمد عبد

الز ار ية ،جامعة كفر الشيخ ،المجلد ( ،)40العدد (،)2

2010م.

 ،العوامل المؤثرة علي اإلحتياجات اإلرشادية المعرفية

للريفيات في بعض مجاالت اإلقتصاد المنزلي ببعض

محافظات الدلتا ،مجلة البحوث الز ار ية ،جامعة كفر الشيخ،

المجلد ( ،)37العدد (2010 ،)4م.

الحسن ،ريا حفار ،التمكين السياسي للمرأة في مجال تحقيق
أهداف التنمية ،المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والشباب
في التنمية العربية 24-22 ،مارس ،المعهد العربي

للتخطيط ،القاهرة2010 ،م.
الحسين ،ايمان سيد ،السمات و المهارات التي تتميز بها المرأة
القيادية األردنية و المعوقات التي تواجهها ،مجلة جامعة

دمشق للعلوم التربوية ،سوريا ,س ( ،)27عدد (،)3,4

2011م.

السروجي ،طلعت مصطفى ،رأس المال االجتماعي ،مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة2009 ،م.

بعض مشروعات تنمية المرأة الريفية ،مجلة البحوث

2010م.

الكرخي ،خنساء نوري ،جودة الحياة لدى المرشدين التربويين
وعالقتها بالذكاء االنفعالي ،رسالة
المجلس القومى للمرأة ،المرأة الريفية فى مصر -إحتفالية اليوم
العالمى للمرأة الريفية ،الطبعة األولى 2013 ،م.
المجلس القومي للمرأة ،المرأة المصرية واألهداف اإلنمائية لأللفية،
المؤتمر الرابع ،القاهرة004 ،م.

المجلس القومي للمرأة ،تطور أوضاع المرأة ،الطبعة ( ،)2القاهرة،
2005م.
النجار ،سميرة أبو الحسن عبدالسالم ،التمكين النفسي لألم المعيلة

بين الواقع والمأمول ،كلية الدراسات العليا للتربية ،جامعة

القاهرة ،المجلد ( ،)22العدد (2014 ،)3م.
النواجحة ،زهير عبد الحميد ،التمكين النفسي والتوجه الحياتي لدي
عينة من معلمي المرحلة األساسية ،جامعة القدس ،غزة،

2015م.
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أماني قنديل ،سلسلة بناء قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة
في مجال تمكن المرأة المصرية ،بناء الوعي بالمفهوم
الشامل لتمكن المرأة في مصر ،المجلس القومي للمرأة،

2007م.
والتوجهات الدولية والواقع ،مجلة جامعة دمشق للعلوم

االقتصادية والقانونية ،المجلد ( ،)25العدد (2009 ،)2م.
ثابت ،نشوى توفيق ،تمكين المرأة ودورها في عملية التنمية ،دراسة
اجتماعية بمدينة القاهرة ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب،
جامعة عين شمس2004 ،م.
جمعية نهو

وتنمية المرأة ،وضع ظاهرة المساء المعيالت لألسر

على األجندة االجتماعية للدولة ،المؤتمر القومي الثالث

للمجلس القومي للمرأة ،القاهرة2007،م.

حسن الشيخ ،عمر ،اثر تمكين المرأة ودوره في تحسين مستوى
المعيشة ،دراسة ميدانية محافظة الرقة نموذجاً ،رسالة
ماجستير ،كلية االقتصاد ،جامعة دمشق2010 ،م.

حلمي ،إجالل إسماعيل ،رؤية مستقبلة للتمكين االقتصادي للمرأة
المصرية في محافظة القاهرة ،المؤتمر السادس للمجلس

القومي للمرأة ،القاهرة 28 ،مارس2006 ،م.

درويش ،رمضان محمد ،واقع المرأة المصرية ودرورها التشاركي
في عملية التنمية ،المؤتمر السنوي الرابع والثالثون لقضايا
السكان والتنمية ،المركز الديموجرافي ،القاهرة2004 .م.

راشد ،محمد جمال الدين ،عفت عبد الحميد أحمد ،مصطفى حمدى
أحمد ،سها ابراهيم محمد علي ،التمكين االقتصادي

واالجتماعي للمرأة المعيلة فى ريف محافظة أسيوط ،مجلة

أسيوط للعلوم الز ار ية ،المجلد ( ،)48العدد (2017 ،)3م.
زيد أحمد ،وأحمد مجدي.حجازي،

األسرة المصرية وتحديات

العولمة ،أعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتما  ،القاهرة،

مركز البحوث والدراسات االجتما ية2003 ،م.
سافوح ،طه محمد ،محددات التمكين اإلجتتماعى واإلقتصادى
والسياسي للريفيات بمحافظة المنوفية ،مجلة اإلقتصاد

الزراعى والعلوم اإلجتما ية ،المجلد ( ،)12العدد (،)11

2020م.

شمالوي ،حنان عطا  ،نهيل إسماعيل سقف الحيط ،محددات تمكين
المرأة في الدول العربية ،دراسات ،العلوم اإلنسانية
واالجتماعي ،عدد(،)1المجّلد ) ،( 46ملحق)2019، (1م.

عبد الجواد ،سلوي عبد

بلول ،صابر ،التمكين السياسي للمرأة العربية بين الق اررات
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 ،استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة

المرأة المعيلة على مواجهة مشكالتها ،مجلة دراسات في

الخدمة االجتما ية والعلوم االنسانية ،كلية الخدمة االجتما ية،
جامعة حلوان ،عدد ( ،)26المجلد ( ،) 4أبريل2009 ،م.

عبد الرحمن ،نهلة ،متطلبات إدماج المرأة في التنمية ،دراسة
ميدانية على المستفيدات من برامج أندية المرأة بمحافظة
الفيوم ،المؤتمر العلمي الدولي العشرون" ،كلية الخدمة
االجتما ية ،جامعة حلوان2007 ،م.
عبد الخالق ،دعاء فتحي ،ومجدي علي يحي ،وجاسنت إبراهيم

ريحان ،عالقة بعض المتغيرات بدرجة جوده الحياة في
إحدي القري بمحافظة القليوبية ،مجلة البحوث الز ار ية"،

جامعة كفر الشيخ ، ،المجلد ( ،)40العدد (2007،)4م.

عبد اللطيف ،سوسن عثمان ،التمكين وأجهزته ،المعهد العالي
للخدمة االجتما ية ،القاهرة2005 ،م.
فرج ،حنان مكرم ،تمكين المرأة التي تعول للمشاركة في التنمية
الريفية في بعض قرى محافظة الفيوم ،رسالة دكتوراه ،كلية

الزراعة ،جامعة عين شمس2007 ،م.
قنديل ،أماني ،المنظمات األهلية العربية وتمكين المرأة ،التقرير
السنوي الرابع للمنظمات األهلية العربية ،الشبكة العربية
للمنظمات األهلية ،القاهرة2005 ،م.

كاظم ،فاطمة ،وعدلي أبو طاحون ،المرأة الريفية المصرية عطاء
عبر التاريخ ،المجلس القومي للمرأة ،القاهرة 2003،م.
كاظم ،ثائر رحيم ،معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي
دراسة ميدانية في جامعة القادسية ،مجلة العلوم األنسانية،

العدد ( ،)2المجلد ( ، )24جامعة بابل2016 ،م.
لبن ،خالد أنور علي ،و سحر محمد شلبي نويصر ،محددات
تمكين المرأة الريفية (دراسة ميدانية ببعض قرى محافظة

الشرقية) ، J. Agric. Economic and social ، ،جامعة

المنصورة ،المجلد ( ،)1العدد (2016 ،)11م.
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ماهر ،عبد الوهاب ،إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين
نوعية حياة المرأة المعيلة ،المؤتمر العلمي الثامن عشر،

كلية الخدمة اإلجتما ية ،جامعة حلوان2005 ،م.

مبارك ،بشري عناد ،جودة الحياة وعالقتها بالسلوك اإلجتماعي
لدي النساء المتأجرات عن الزواج ،مجلة كلية االداب ،العدد

( ،)99كلية التربية األساسية ،جامعة ديالي ،م.

مدحت ،مني محمد كمال الدين ،التمكين االجتماعي واالقتصادي
للمرأة المعيلة بين الواقع والمأمول ،دراسة ميدانية علي
عينة من النساء المعيالت ،المؤتمر السنوي الرابع ،محو

أمية المرأة العربية ،مشكالت وحلول ،مركز تعليم الكبار

والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،جامعة عين شمس،

2007م.

ملحم ،يحيى سليم ،التمكين كمفهوم إداري معاصر ،المنظمة العربية
للتنمية االدارية ،القاهرة006 ،م.

نجم ،منور عدنان ،دور المؤسسات التنموية فى تمكين المرأة
الفلسطينية-دراسة حالة للخطط اإلستراتيجية والتقارير
السنوية فى ضوء معايير التمكين ومؤشراتها ،مجلة الجامعة
اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ،عدد ( ،)3مجلد ()21

2013 ،م.

نصر ،ناهد السيد أحمد ،المشكالت وعالقتها ببعض المتغيرات
النفس– اجتماعية لدى المرأة المصرية المعيلة ،مجلة كلية

التربية ،جامعة األزهر ،عدد ( ،)172الجزء الثاني،
يناير 2017،م.
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ABSTRACT

Empowerment of the Rural Women Breadwinners for the Millennium and Its
Relationship to Quality of Life
A Field Study in One of the Villages in the Gharbiah Governorate
Marwa Abdel Monem.a.S.El-feky
The research aimed to determine the level of social,
political, economical, professional and psychological
empowerment of the rural women breadwinners, and the
relationship between the independent variables studied
and between the degrees of social, political, economical,
professional and psychological empowerment of rural
women breadwinners, And the relationship between the
degree of quality of life and between the degrees of
social, political, economical, professional and
psychological empowerment of the rural women
breadwinners, as well as the degree of the independent
variables studied in explaining the variation in the
degrees of social, political, economical, professional
and psychological empowerment of the rural women
breadwinners.
Based on the number of families, it was selected
Gharbiah governorate, Tanta district, and Shuni village.
The research sample was amounted to 203 of rural
women breadwinners. Appropriate statistical analysis
methods were used to analysis of the data.
The most important results were summarized as
follows:
-The level of social, political and economical
empowerment of the rural respondents was low,
while the level of professional and psychological
empowerment was moderate.
-The determinants of the degrees of social
empowerment of the rural women breadwinners
are: the age of the respondent, the average age of
the respondent’s sons, the number of years of
education of the respondent, the monthly income of

the respondent’s family, and the degree of
community affiliation .While the determinants of
the degrees of political empowerment of the rural
women breadwinners are: the number of years of
education of the respondent's husband, the average
number of years of education of the respondent's
children, the number of dependent family members,
the monthly income of the respondent's family, and
the degree and community affiliation.While the
determinants of the degrees of economical
empowerment of the rural women breadwinners
are: the age of the respondent, the number of years
of education of the respondent, the number of years
of family support, and cultural openness.As for the
determinants of the degrees of professional
empowerment of the rural women breadwinners
are, the number of years of education of the
respondent, the monthly income of the respondent's
family, and the degree of ambition. Finally, the
determinants of the degrees of psychological
empowerment of the rural women breadwinners
are: the number of years of education of the
respondent, cultural openness, and the degree of
ambition. It is recommended that the research be
based on its findings: Work to improve the
educational, cultural, political and economic
conditions of rural women who are breadwinners
through various media.
Key words: empowerment, the rural women
breadwinners, quality of life.

