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   جامعة األزهر   –كلية االقتصاد المنزلى  –مدرس بقسم تنمية األسرة الريفية  1
 2021ارس م28فى ، الموافقة على النشر 2021 فبراير 20استالم البحث فى

 الملخص العربى 
التمكينأ مستوى  تحديد  البحث  اإلجتماعى    ستهدف 

و  واإلقتصادى  المعيالتوالسياسى  للريفيات  والنفسي  ، المهني 
ة المدروسة وبين درجات التمكين  والعالقة بين المتغيرات المستقل

للريفيات   والنفسي  والمهني  واإلقتصادى  والسياسى  اإلجتماعى 
التمكين  المعيالت، والعالقة بين درجة جودة الحياة وبي ن درجات 

والسيا للاإلجتماعى  والنفسي  والمهني  واإلقتصادى  ريفيات  سى 
ا درج  محددات وكذا    ،المعيالت والسياسى  ات  اإلجتماعى  لتمكين 

واإلقتصادى والمهني والنفسي للريفيات المعيالت، وأخيرًا معوقات  
 تمكين المرأة الريفية من وجهة نظر الريفيات المعيالت.

كز طنطا  سر تم اختيار محافظة الغربية ومر واستنادَا لعدد األ
عين بلغت  وقد  شوني،  البحث  وقرية  معيلة.  إمرأة    203ة  ريفية 

أسا و  استخدام  المناسبةتم  االحصائي  التحليل  لتحليل    ليب 
 .البيانات

 وتلخصت أهم النتائج فيما يلى:
اإلجتماعى  - التمكين  للمبحوثات  والسياسى  مستوى  واإلقتصادى 

والن  منخفض،الريفيات   المهني  التمكين  مستوى  فسي  بينما 
اإلجتماعى    أن محدداتو   .متوسط التمكين  للريفيات  درجات 

المبحوثةهى:    المعيالت أبناء  ،  سن  أعمار  ومتوسط 
المبحوثة،  المبحوثة تعليم  سنوات  الشهري ،  وعدد  والدخل 

المجتمعي اإلنتماء  المبحوثة، ودرجة    بينما محددات ،  ألسرة 
عدد   هى:  المعيالت  للريفيات  السياسى   التمكين  درجات 

تعليم  سن تعليم  زوج  وات  سنوات  عدد  ومتوسط  المبحوثة، 
المعالة، والدخل الشهري  أبناء المبحوثة، و  عدد أفراد األسرة 

المب و ألسرة  المجتمعيدرجة  حوثة،  حين  ،  واإلنتماء  في 
  :هي  للريفيات المعيالتدرجات التمكين اإلقتصادى    محددات

وعدد المبحوثة،  تعليم  سنوات  وعدد  المبحوثة،    سنوات   سن 
درجات التمكين   أما محددات، األسرة، واإلنفتاح الثقافي إعالة
هى عدد سنوات تعليم المبحوثة، ي للريفيات المعيالت  المهن 

المبحوثة، ودرجة الطموح وأخيرًا فأن    ،الدخل الشهري ألسرة 
عدد هى    للريفيات المعيالتالنفسي  درجات التمكين    محددات

المبحوثة،   تعليم  الثسنوات  ودرجة  قافيواإلنفتاح    . الطموح، 
: العمل ها  يوصى البحث بناءًا على النتائج التى توصل إلي و 

التعليمية   المعيلة  الريفية  المرأة  أوضاع  تحسين  علي 
اإلعالم   وسائل  خالل  من  واإلقتصادية  والسياسية  والثقافية 

 .المختلفة
جودة  المعيلة، الريفية  الكلمات المفتاحية: التمكين، المرأة  

 .  الحياة

 المقدمة 

 البشرية اإلمكانيات لكل األمثل التوظيف هي التنمية

 أن  كما المنشود،  التطور إلحداث المجتمع في المتاحة والمادية 

 تشمل بل الحياة، جوانب من واحد  جانب علي تقتصر ال التنمية

  .جوانبها كافة
 هدف هو مثلما التنمية في األساسي العنصر هو واإلنسان

التي جبرام فنجاح التنمية،  العالم شعوب تحتاجها التنمية 

السواء والنامية المتقدمة  بمشاركة مرهون   ستدامتهااو  علي 

من  أصبح حيث  .وطبيعة تأهيله إعداده وحسن البشري  العنصر
 وإشراكهم البشر بقدرات االهتمام دون  التنمية تحقيق أن  المؤكد

 عبد لةالمنتجة. )نه لقوى المجتمع وتعطيال   هدرا   يعد إحداثها في

 (. 235، ص:  2007، الرحمن
النساء  طاقته نصف يوبالتال السكان  عدد نصف ويشكل 

وتنميتها   أصبح فقد لذا اإلنتاجية، المرأة  قدرات  في  األستثمار 
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وأكثر   الكبري  المهام  أحد  في  يعد  لألسهام  ضمانا   السبل 
 مرتبط مجتمع أي فتقدم الرجال، مع المساواة  قدم وعلى التنمية،

 في  المشاركة  على  وقدرتها به المرأة   تقدم بمدى ا  يقوث ارتباط

 به من المسلم  أصبح  وبالتالي. ملة والمستدامةشاال التنمية تحقيق

 من يتضمنه بما البشري  المجتمع موارد  نصف  عزل استحالة

 بل  الشاملة، التنمية تحقيق في  عاملة وقدرات وكفاءات خبرات

  التنمية جهود  في لة فعا بصورة   المرأة  إشراك على العمل ينبغي
. المجتمع بيئة في كامل كشريك وإدماجها المختلفة وأنشطتها

   (. 1027، ص: 2016)لبن، سحر نويصر، 
في  اهتمت وقد العديدة   بتناول   األخيرة اآلونة الدراسات 

 أز يتج ال جزء أنها اعتبار على وحقوقها، وأوضاعها أ المرأة  قضايا
التنمية من تنموية   جهود أي تقوم أن يمكن ال وأنه محاور 

  بدل أن   البشرية طاقته نصف أغفال مع ما، مجتمع ناجحة في
المجتمع.و يك إنماء  في  والفاعل  المشارك  النصف  ريا  ( ن 

 (. 1، ص:2010الحسن،  
 عمليات في   المرأة  الشعوب أن مشاركة   أدركت فقد  لذلك

لها جوهرية،  قضية التنمية  تحسين في الفعال دورها فالمرأة 

 ما إذا فيه تعيش الذي المجتمع وفي أسرتها داخل اةحيال مستوى 

،  2007الجزواني،   )ناديةالمناسبة.   اناتكاإلم لها توفرت
 (. 150ص: 

 ضذذرورة علذذى الحديثذذة االتجاهذذات معظذذم اتفقذذت ولهذذذا

 نيوتحسذ  المذرأة  ألوضذا  بتوجيذه الدراسذات والبحذوث االهتمذام
 سذذاويةمتال الفذذرص لتمكينهذذا وإعطائهذذا رئيسذذي كهذذدف حياتهذذا

لتصذذذذذبح قذذذذذادرة علذذذذذي مواجهذذذذذة كذذذذذل هذذذذذذه األ بذذذذذاء والظذذذذذروف 
 ذاتها  على واالعتماد رفاهيتها وتحقيق التكيف معها،و الحياتية، 

 معذدالت ورفذع رت القذرا اتخذاذ ىعلذ قذدارتها تنميذةأكتسذاب و و 

 األدوار جميذع بذأداء يتعلذق بنفسذها فيمذا ثقتها وزيادة لديها الوعي

 إعالذة عذن المسذئوالت النسذاء مذن كانذت إذا خاصذة بهذا المنوطذة

 (. 175، ص:2017 ناهد نصر، (أسرهن.
وضرورة    فقديه  لوع بالمرأة  ملحوظ  بشكل  األهتمام  تزايد 

التنمية في  المؤتمر ،مشاركتها وإدماجها  في  منذ  للمرأة  األول 

م،  1980م، والثاني في كوبنهاجن عام  1975المكسيك عام  
عام   نيروبي  في  بدا1985والثالث  كما  في    ،  واضحا   ذلك 

عام   بكين  في  الرابع  الدولي  أكدت 1995المؤتمر  حيث    م، 
مبدأ علي  اللقاءات  هذه  وتوصيات  المرأة،    نتائج  تمكين 

)كاظم،   تحقيقه.  مراد  رئيسيا   هدفا   ذلك  من  ،  2016وجعلت 
 أن يطور شأنه  من ما كل إلى يشير التمكين فمفهوم(.  2ص:

 ثم ومن ومعرفتها، هاووعي قدرتها من وينمي  المرأة  مشاركة

 لوجيةو والسيك  المادية  األصعدة مختلف على ذاتها تحقيق

 التي واإلمكانات القدرات كافة لديها ويتيح والسياسية واالجتما ية

واتخاذ قادرة تجعلها األختيار،  ،  حياتها في القرارات علي 
 في والواعي الحر واإلسهام ووضعها، ظروفها علي  السيطرةو 

شمالوي )المجتمع.   بناء الحيط،حنان  نهيل  ص  2019 ،   ،
 (. 51,52ص: 
بالمرأة،  المعنية الدولية مؤتمراتلا كل في مصر شاركت كما

لتعزيز مساهمة  الدولية  المعاهدات واالتفاقيات  وصدقت علي 
المستويات  جميع  على  وتمكينها  العامة  الحياة  في  المرأة 
والحقوق   ، المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  ومناهضة 

(. وتمت صياغة  15: ، ص2004اسية لها)نشوي ثابت،  السي
بنود   في  المرأة  التي  لاحقوق  المصرية  القوانين  دستور، ومواد 

بقدر  إال  المواطنون  التي يحصل عليها  الفرص  بين  تفرق  ال 
الخبرات   اكتساب  علي  وقدرتهم  المسئولية  لتحمل  استعدادهم 

)الم التنمية.  عملية  في  للمشاركة  الالزمة  جلس  والمهارات 
 (. 6، ص:  2013القومي للمرأة، 

المرأة  أن   ؤية وخطة مصر  ا في ر رئيسي  هدف ا  يعد  تمكين 
الوطنية 2030لعام   االستراتيجية  الحكومة  أطلقت  حيث   ،

، لتبني على استراتيجية التنمية  2030لتمكين المرأة المصرية  
أ  على  التركيز  خالل  من  السياسي  (-المستدامة  التمكين 

. التمكين االقتصادي للمرأة -ب(    قيادي للمرأة وتعزيز الدور ال
االج  -ج المرأة   -د  .  ة للمرأ   ةتما يالتنمية  . حماية 
 https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/egyp   هيئة

  األمم المتحدة

https://arabstates.unwomen.org/ar/countries/egyp
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 النسذاء التتذي تعذولن مذن فئذة تزايذد بذدأ األخيذرة اآلونذة وفذي

 -الوفذاة( ابألسذبامذن  سذبب ألي األسذرة رب لغيذاب نتيجذة أسذر

 .... )  العمذل عذن التقاعذد -اإلعاقذة -المذر  -الهجذر -السذفر

 عذن واألخيذرة األولذى المسذئولة هذي األسذرة المذرأة فذي صذبحتأو 

 جعلهذا ممذا ايذ  وتربو  وثقافيذا  وصذحي ا واقتصذادي ا أبنائهذا اجتما يذا  

 والضذذغوط واأل بذذاء النفسذذيةالصذذراعات  مذذن الكثيذذر انيعذذت

والتذذي تثقذذل  والصذذحية، واالجتما يذذة اديةصذذوالمشذذكالت االقت
الحاجات األساسية للحيذاة  إشبا  عن عجزها إلى كاهلها وتؤدي

ذلذك لذه ( و (Rimaz et al., 2014, p: 48-55 أسذرتها وألفذراد لهذا
بذذل المجتمذذع كلذذه  المذذرأة واألسذذرة فقذذطأثذذاره السذذلبية لذذيس علذذي 

 ويشذكل المجتمذع، فذي الفاعلذة أدوارهذابذأدء قيامهذا  حيذث يعذوق 

مذدحت،  )منذيالتنميذة  جهذود أمذام تحقيذق التحذديات أحد بالتالي
 (. 697، ص: 2007

األهتمام  كما   الحياةزاد  نظرا  ألهميتهبجودة  في    ا، وذلك 
،  االجتماعي واالقتصادي والنفسيتوافق المرأة علي المستوي  

بمفهوم  و وثيقا   ارتباطا     رتبط  يمكين  فالت الحياةإيجابيا   ،  جودة 
تع والتفكير    ة فعال  دفهي  واإلبدا   الذاتية،  الكفاءة  زيادة  في 

الرأي   وإبداء  والمشاركة  أسعد،  الخالق،  ص:  2017)أبو   ،
مفهوم  (.  321 يشير  ساس  اإلحإلي    ةالحياجودة  حيث 

وكية التي  اإليجابي بحسن الحال، كما يرصد بالمؤشرات السل
مستو  أرتفا   علي  و يات  تدل  ذاته  سعادة  عن  الفرد  رضا 

أه  ،وحياته لتحقيق  المتواصل  مقدرة وسعيه  شخصية  داف 
قالليته في تحديد وجهة حياته ومسارها، توذات معني له، وأس

يرتبط   كما  اآلخرين،  مع  إيجابية  أجتما ية  عالقات  وإقامة 
وال والسكينة  بالسعادة  العام  األحساس  من  طمأنينية بكل 

جوده Ryff, et al, 2006, pp: 85-95)  (النفسية.   فمفهوم   ،
فاهية الفرد وأسرته وإدراكه للفرص التنموية حياة يتعامل مع ر لا

،  2014اإلضافية في المستقبل )دعاء عبد الخالق وآخرون،  
 (.  205ص: 

المجتمذذع الريفذذذي يمثذذل نصذذذف سذذكان مصذذذر، وتمثذذذل وألن 
ي تنفيذذ السكان، وتقوم باإلشذراف علذالمرأة الريفية ربع إجمالي  

ف )الحذامولي، وعبذذد ، يذجذزء هذام مذن مقومذات الحيذذاة فذي الر 
تعد بمثابذة ثذروة بشذرية، إذا مذا ا فهي (. لذ131، ص: 2011

إلحذذذذذداث لزيذذذذذادة مسذذذذذاهمتها  تمذذذذذت مسذذذذذاعدتها بشذذذذذكل أفضذذذذذل 
وزيذذادة قدرتذذه علذذي  تغيذرات ملموسذذة فذذى تنميذذة الريذذف المصذذرى 

فإن لذا  ،(100: ، ص2014) نادية العزاوي،   اإلنتاج والتقدم
بذل  حقذا  مذن حقذوق اإلنسذانية فحسذب ستمكين المرأة الريفية لذي

وإذا لذم يتحقذق تمكذين المذرأة الريفيذة   ،إلنمذائيامحرك لإلزدهار  
 فلن تتحقق التنمية.

ومن هنذا وجذب اإلهتمذام بذالمرأة الريفيذة مذن خذالل تمكينهذا 
 البحذذذذث اهذذذذتم يذذذذه، ولذذذذذلك بالمسذذذذتوى الذذذذذي يطمذذذذح الوصذذذذول إل

والعوامذذل  تبذذالوقوف علذذي مسذذتويات تمكذذين الريفيذذات المعذذيال
 وكذذذا المعوقذذات التذذي تواجذذه الريفيذذات ، المرتبطذذة والمحذذددة لهذذا

 علي التمكين. نوتحد من قدرتهالمعيالت  
 لذا فقد تم  صياغة تساؤالت البحث في التساؤالت التالية:

تمكين  -1 مستوى  هو  المعما  من    يالتالريفيات  كل  على 
واالقتصادي والسياسي  االجتماعي  والمهني   المستوى 

 .فسيلنوا
تفسير    -2 فى  المستقلة  المتغيرات  مساهمة  درجة  ماهى 

 المعيالت؟ تمكين الريفيات التباين الحادث فى درجات 
الريفية    -3 المرأة  تمكين  تواجه  التي  المعوقات  أهم  هى  ما 

 منوجهة نظر الريفيات المعيالت؟
 :البحث مشكلة

والهدف   التنمية أصبحت عنها،  غني  ال   الذى  ضرورة 

 سواء، حد على والنامية المتقدمة المجتمعات فة اك هإلي تتطلع

للتنمية للنهو   حاجة المجتمعات أشد هي النامية والمجتمعات
 وتحقيق التقدم والرخاء لها.  بها

 التنمية لتحقيق األساسية الركائز أحد الريفية التنمية وتعتبر

 المجتمعات  تنمية نحو فاالتجاه المنشودة، والمستدامة الشاملة

 كانت واذا ككل. المجتمع تقدم في الزاوية حجر يمثل فيةالري

التي   األولي  الوحدة  الريفية  المجتمع األسرة  بناء  عليه  يقوم 
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وذلك الدور ل الريفي   الريفية، التنمية مجال في والحيوي   هامها 
تتحمله من أ باء  ذه األسرة لمار همحو  الريفية المرأة  كما تعتبر

س تمارسها  التي  األدوار  داخل  واء  وتعدد  األدوار  هذه  كانت 
أو خارجه،   أكثرالمنزل  فهي   مزيد على للحصول حاجة لذا 

الريفية،   التنمية مجال في دورها وتعظيم إدماجها بقصد االهتمام
تشكل المعيلة  المرأة  ألن  ا عريض قطا  ونظرا    لسيداتمن 

النساء العناية الضروري  من فإنه اتالريفي  الريفيات بهوالء 

بالمستوى الذي يطمح الوصول إليه  تمكينهن  لك لالمعيالت وذ
وتعزيز ومسئوليتهن  بحقوقهن  كافة    وتوعيتهن  في  قدراتهن 

المجاالت وعلي جميع المستويات لمساعدتهن علي األعتماد 
جهة  علي أنفسهن لألعتناء بأسرهن وليصبحا قادرات علي موا

ت في المجتمع  مشكالتهن وتشجيعهن ليكونا عضوات صالحا
التنموية، حيثبأدوالقيام    السيدات من الفئه  هذه  تواجه  وارهن 

واألوضا  المشكالت  من  والظروفالكثير  واأل   جتما يةألا   
كامل   الصعوبة بالغة  قتصادية علي  حصولهن  تعوق  والتي 

المجتمع أو  األسرة  علي مستوي   غياب :امنه حقوقهن سواء 

 فا وانخ الفقر من والمعاناة األسري، دوره  عن تخليه أو الزوج

  في  للعمل المعيلة المرأة  خروج أن  على  عالوة المعيشة، مستوى 
 غير إلى .......األبناء على  العديدة سلبياته له الزوج غياب ظل

 الريفيات النساء تواجه التي والمشكالت الصعوبات من ذلك

 .مصر في المعيالت
)أوضحت  وقد  هذا   ثابت  نشوي  (، ودراسة  2004دراسة 
(، ودراسة بلول  2007ان فرج )حن  (، ودراسة2005المالح )

وأحمد2009) إبراهيم  ودراسة  ريا  2010)  (،  ودراسة   ،)
(، ودراسة مرفت 2015(، ودراسة النواجحة )2010الحسن ) 
ودراسة راشد  (، 2017تعداد السكان )وتقرير (، 2016السيد )

 ( ودراسة  2017وآخرون   ،)( نصر  نهي و (،  2017ناهد 
فقرا     المعيالت أكثر   ساءأن نسبة الن-1أن:    (2020سافوح )

إلي   المجتمع وتصل  % من اإلناث    31أن  -2  .  %35في 
مقابل   األمية  من  يعانين  سنوات  العشر  من    18.5فوق   %

الفئة العمرية ) سنة( تبلغ نسبة أمية   29  –  15الذكور وفى 
تزايد الهوه بين -ج ،  الذكور% من    16% مقابل    33اإلناث  

والرجال للنساء  الجندرية  النساء    -3  .األدوار  نسبة  بلغت 
% بالنسبة    46.2% بالنسبة لإلناث، مقابل    23.1العامالت  
االقتصادي  و   ،للرجال النشاط  في  النساء  مشاركة  نسبة  تبلغ 
المرأة حققت نسبا  منخفضا  داخل كل مؤشر أن    -4.   26%

العديد من  -5.  ينالتمكمن مؤشرات   تواجه  المعيلة  المرأة  أن 
وا االجتما ية  والنفسية القالمشكالت  والصحية  تصادية 

تمكينها.  والتعليمية   تعوق  يتطلب  -6التي  المرأة  تمكين  أن 
درجة من الوعي والمعرفة التي تفتقر إليها المرأة الريفية بصفة 

 اصة. صفة ختعاني الفقر واألمية ب يعامة، والمرأة المعيلة الت
 الريفيات النساء بفئة االهتمام ضرورة يتضح سبق مما

 واالقتصادي االجتماعي  التمكين خالل من لكذو  ،المعيالت

 القيام على لتشجيعهن وذلك لهن،  والنفسي  والمهنيوالسياسي  

المنشودة، التنمية مجال في  بأدوارهن  ذلك يمثل حيث الريفية 

 .البحث لهذا الرئيسي المنطلق

 :أهداف البحث

 أهداف صياغة تم عرضها، السابق البحث مشكلة ضوء في

 :التالي ونحال البحث على
والسياسي واالقتصادي،   االجتماعيالتمكين    مستوي  تحديد -1

 . لريفيات المعيالتلدي ا ، والنفسيوالمهني
 .لريفيات المعيالتا جودة الحياة لدي مستوي  تحديد -2
ا بين العالقة طبيعة تحديد -3 المالمتغيرات   دروسة،لمستقلة 

الريفيات ودرجات المدرو   المعيالت تمكين    ، سةالخمسة 
 .والمقياس الكلي

الحياة    بين العالقة طبيعة تحديد   -4 تمكين  ودرجات ، جودة 
 . ، والمقياس الكليالخمسة المدروسة المعيالت الريفيات

المدروسة،المتغيرات   بين العالقة طبيعة تحديد-5  المستقلة 

 .المعيالت الريفياتلدي لحياة جودة ا ودرجات
المتع  -6 االرتباطية  العالقات  المتغيرات   ددةتحديد  بين 

تمكين الريفيات  درجات تمعة وبين المستقلة المدروسة مج
 . ، والمقياس الكليالخمسة المدروسة المعيالت
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 الريفياتمنها   تعاني التي المعوقات أهم على التعرف-7

 .جهة نظرهن من حلها مقترحات  وكذا المعيالت لتمكيهن،

 األطار النظري 
   Empowerment: التمكين مفهوم
فيها  ضافرتت األوجه، متعددة اجتما ية  عملية المرأة  نكيتم
، شخصية  االقتصادي والمناخ والمجتمع، والعائلة، المرأة 

 والسياسي. 
 أي ) مكن( الفعل  إلى  ترجع العربية اللغة في تميكن كلمة

   الشيء. على ا  قادر  جعله
 التمكين، منها:  تناولت التي التعاريف تعددت وقد

 خصائص ضوء في التمكين Hadi (p:1,1997)  يعرف

 ولديها نفسها في  بالثقة تشعر التي المرأة  بأنها الممكنة المرأة 

 بصفة حياتها قرارات في تتحكم أن وتستطيع التحليل، إمكانية

التمكين أن  إلى باإلضافة  .عامة  عيةتبال تغيير تتطلب عملية 

القوي   وممارسة القرارات واتخاذ المادية المصادر في والتحكم
 يتطلب وذلك  النو  في المساواة   عدم من والتقليل جتما يةاال

 .االجتماعي ووضعهن االستراتيجية الحتياجاتهن النساء إدراك
 قدرة بأنه النساء تمكين إلى   Muller (1998,p:3) ويشير

 المفرو  التحكم  نيقاوم أن يعل النساء من مجموعة أو المرأة 

 واردالم على والحصول حقوقهن إنكار أو سلوكهن لضبط

 القوة. منها تشتق والتي والمادية االجتما ية
 مسار في التحكم في المرأة  إمكانية نيالتمك يعني كما

الحقوق  وممارستها  بحقوقها ووعيها عام بوجه حياتها  لتلك 

 (. 59، ص: 2005)المجلس القومي للمرأة،  .خاص يشكل
) ويعرف ص:2006ملحم  بأنه6،  التمكين   تحرير ( 

 على ومكافأتها وتحفيزها، المرأة، وتشجيع ود،قيال من اإلنسان

 .واإلبدا  المبادرة، روح ممارسة
 التنمية،  في  فاعال   ا  كعنصر  بالمرأة  والتمكين أيضا  يعترف

 اللخ من  ضدها، التمييز مظاهر كل على  القضاء إلى ويسعى

قدراتها من تمكنها آليات  أماني)   .الذات على واالعتماد تقوية 

   ( 1:، ص2007، قنديل
بأنه   Power يمكن الفعل خلل  من  ) التمكن( كلمة كماعرفت
القوة قدرتها  تعنى هنا والقوة ،المرأة  على  والنفوذ إضفاء  زيادة 

وأنشطتها،   خياراتها  وتحديد  التحكم،  التعبير، علي  وأمكانية 
لها و  يكون   واالبتكار التحليل  على القدرة،  مسموعة ةكلم أن 

 وأن ككل المجتمع  على المؤثرة ا يةجتماال القرارات في والتأثير

مع  كمواطنة احترام موضع تكون  إنساني  وكيان  متساوية، 
ومشاركتهاعلي ولها اآلخرين،  في المستويات كل اسهاماتها 

. المجتمع في بل المنزل في فقط  ليس قيمتها وإدراك  المجتمع،
 (. 1769، ص:2009)سلوي عبد الجواد،  

 هو(  2012(سكوا  إلا  ف تعريوفق    ة المرأ تمكينبينما  

المرأ التي  العملية  وا ية  وجما يا فرديا خاللها من ة تصبح 

 الثقة سبهافتك حياتها، في القوة عالقات على تؤثر التي بالطريقة

 وهذا ،الرجل وبين بينها المساواة  لعدم  التصدي، في والقوة بالنفس

 ة.  المرأ تمكين عملية جوانب لجميع عام تعريف
النساء  Kabeer   (2015, p10  )ويعرفه   قدرة  "زيادة  بأنه 

حياتهم في مجال كانت فيه على صنع خيارات إستراتيجية في  
 هذه القدرة غير متاحة لهم سابقا . 

للتمكين علي الهدف   في حين يركز آخرون في تعريفهم 
الوصول إلي وضع تمتلك فيه المرأة منه فالتمكين يسعي إلي  

عل أعلي  ذاتية  وثقة  ومهارات  الشخصي  المي  قدرات  ستوي 
مجتمع وتقديرا   وأعترافا   تعددا   واكثر  أوسع  لدورها ومصادر  يا  

من   العديد  فيها  مساحة  ضمن  إمكان  يشها  علي  وقدرتها 
الخيارات اإلستراتيجية المرئية والواقعية أمامها التي تهدف إلي  

أستفاده   تحسين تكون  النهائية  والمحصلة  معيشتها  مستوي 
 (. 746، ص:  2016ر،  ابالمجتمع. )الحسن، ج

 في ة مرأال سلطة وأخيرا  يمكن القول أن التمكين هو تعزيز

 تحقيقه ويمكن والسياسية،  واالجتما ية، االقتصادية،  المجاالت

 ،الموارد من ألمتالك المزيد ة، للمرأ أكثر فرص خلق طريق عن
 إلى وتحويلها رات، االختيا تحديد من يمكنها ما ،راتدلقوا
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شما)حن.ءاتإجرا الحيط،  ن  نهيل  ص:  2019الوي،   ،
51,52 .) 

 التمكين: مبادئ

 )سوسن عبد: هي أساسية مبادئ عدة على التمكين يعتمد

 (. 351,352، ص: 2005 اللطيف
 تناسب التي  المبادئ أهم  من المشاركة  مبدأ يعد  :المشاركة مبدأ

 المرأة   جهة  من المشاركة عملية أساس يبني أنه حيث كينتمال

 قدراتها على  بناء حلها في  والمشاركة االتهكبمش واإلحساس

 .مواردها واستثمار

 على العمل إلى التمكين مدخل يسعى  :الذات على االعتماد مبدأ

  مشكالتها  مواجهة من تتمكن لكي  الشخصية المرأة  قدرات تنمية
 .لها المتاحة انياتاإلمك وبأقل بنفسها

 إحداث ىلإ يسعى التمكين مدخل إن   :المجتمعية العدالة  مبدأ

 الدفا  على والعمل المجتمع، أفراد بين والعدالة المساواة  وتحقيق 
 موضوعي بأسلوب ذلك ويتم والضعفاء المحرومين األفراد عن

 .الشخصي التحيز عن بعيدا  

 المرأة  مع كينتم ال يتعامل :هو حيث من المجتمع مع البدء مبدأ

 معها ملاوالتع قدراتها لتنمية مساعدتها محاولة  ثم هي حيث من

 مصادر وإيجاد تنميتها يحاول ثم فقط المتاحة مواردها  حسب

 .لتد يمها أخرى 

 المبدأين 260,261) ، ص:  2009 (السروجي يضيف كما  

  للتمكين: التالين
 هاعلي والحصول  للمعلومات الوصول  يعد  :المسئولية مبدأ

 لمراقبة  للمواطن الفرص وإعطاء المسئولية، شروط من شرطا  

 األداء لتصحيح فعالة  أداة  المسئولية أن كما ومة،كالح أداء

 .المواطنين وحاجات مطالب وتبني والمطالبة

 المواطنة بحقوق  ترتبط التي  :القانونية والمساواة العدالة مبدأ

 التشريع في الةوالعد المساواة  يتطلب مما والواجبات، والحقوق 

 أو جنسيةلا أو الفئوية انتماءاتهم بتباين جميعا   المواطنين  بين

 .أفراد المجتمع انتماءات جوانب من ذلك غير إلى...المهنية

 :التمكين أبعاد

 المرأة  تعد ال بدونها االبعاد ربا ية عملية التمكين يعد

 يف األبعاد وتتمثل تلك التنمية عملية في عادلة بصورة  مشاركة
 )  6، ص:2006)إجالل حلمي،  

 على  البعد  هذا  كزر ي  Cognitive :: اإلدراكي المعرفي البعد-1

 وتحديد لمالحظة النساء لخبرات النقدية المراجعة إمكانية

يتضمن   لذلك  لالعتماد علي النفس، المؤدية أنماط السلوك
 تتعار  ربما  التي الخيارات الحاجات لصنع وفهم معرفة

 واالجتما ية.  فيةالثقا التوقعات مع

 النساء أن البعد هذا يتضمن  Psychological :النفسي البعد-2

 والمجتمعي الفردي واقعهن تحسين على العمل يستطعن

 ومدى بالمشاعر البعد هذا يهتم ثم ومن  فيه، يعشن الالتي

 حياتهن مجريات في تغيير إحداث بإمكانية النساء اعتقاد

 على تنشأ النساء أن على البعد هذا يؤكد  كما بأنفسهن،

 اراتقر لا كافة  باتخاذ للرجال السماح وعلى  للرجل الخضو 

 تغيير يتضمن النفسي البعد فإن لذلك عليهن، التي تؤثر

 .النظام ذلك ونقد لوضع

 إمكانية البعد ذلك  يتضمن  Economical :االقتصادي البعد

 من  التي تلك  للدخل المولدة األنشطة في النساء مشاركة

مستقلة   كافيةدخول   على يحصلن  أن يستطعن خاللها
 اتها األساسية،بية احتياجلوتستطيع تلتعيش حياة كريمة،  

 اإلنتاجية المصادر على النساء حصول ضرورة إلى ويدعو

 وتذليل الدعم تقديم الضروري  فمن لذلك .فيها والتحكم

 والمهارات اإلدارية الخبرات   ونقص لهن العقبات

  .والمعلومات

 إمكانات فكرة من  البعد هذا  ينطلق  political :اسيسيال البعد

 التغيير نحو والحراك والتنظيم لالتحلي في النساء

 التغير في هاما عنصرا   الجمعي العمل  ويعد االجتماعي،

 الفعل في النساء مشاركة ألن  السياسي االجتماعي

 وبقية الرجال الثقافيين وعي من  يزيد سوف  الجماعي

 على تغيرات إحداث  إلى  يؤدي يالذ األمر النساء،
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تكوين  .االجتماعي  المستوى  على  يركز  النظام    كما 
من خالله تشارك المرأة  بأسلوب قد يؤثر   السياسي الذي

تؤثر في حياتها، وهذا يكون   التي  السياسة  في تخطيط 
 .على المستوى القومي والمجتمعي

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

الشخصي:    - إعطاءالبعد  على  وا   يركز  القوة  لقدرة المرأة 
القوة  وتعتمد  حياتها،  في  إيجابي  تأثير  إلحداث 
التمكين  ويشمل  بالنفس،  والثقة  الكفاءة  على  الشخصية 
السيئة   العادات  التمرد على  المرأة من  تمكين  الشخصي 

 توافر  أي التحكم، أجل من النساء تمكين -  سخة.الرا

  قوة  لهن  ن يكو  أن  من النساء تمكين -  .والبدائل  الخيارات

 .مكانتهن لتحسين تفاوضية

 والتي االجتماعي، األمان شبكات  لدعم للنساء الفرص توفير -

 .والجما ية الفردية مصالحهن حماية من تمكنهن
األجتماعي- على  البعد  يركز  التغيير  :  أو  الترتيب  إعادة 

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

 .وكرامتها إحساسها بالمسؤولية االجتما يةحرية المرأة 
شعور    Quality of life: الحياة جودة بأنها   الفرد تعرف 

من  والمنبثق المختلفة حياته مراحل عبر النفسية بالسعادة
 والنمو ، الذاتية والكفاية ،  )االستقاللية في االيجابية جهوده

االيجابيةالقاعوال الشخصي،  وتقبل ،  االخرين مع ت 

)بشري مبارك، ، ص:    .الحياة في اهدافه لتحقيق الذات(
720 .) 

بالسعادة وجودة الحياة للمرأة الريفية تعني شعور المرأة الريفية  
من   المختلفة  حياتها  مراحل  عبر  جهودها  النفسية 
و  النفسي  بالسالم  اإلحساس   ( في  الرضا  اإليجابية 

مع   اابالعالقات  معني  وإدراك  والشعور آلخرين  لحياة، 
 بالسعادة وتقبل الذات( لتحقيق اهدافها في الحياة. 

 في درجة ينعكس الحياة بجودة الفرد فشعور  أبعاد جودة الحياة:

  ابعاد  بستةRyff   (1999  )  حددها  التي  بالسعادة  اسهاحس
 )الكرخي  تضم مجموعة من الصفات، وهذه األبعاد هي:

 ( 57,58ص:   ص  ، 2011 ،
 بقدرة تتمثل وصفاته   : Autonomy  االستقاللية االول: البعد

 : ان على الشخص
 على قادرا   .3 . بذاته مستقال   يكون  .2 . بنفسه مصيره .يقرر2

 مناسبة بطرائق يتصرف .4 . االجتما ية الضغوطمقاومة  

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

 . الشخصية
البيئيلا  الثاني: البعد :   Environmental masteryتمكين 

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

 من االفادة على قدرته  3 .وبيئته نشاطاته وادارة التحكم

 اراتالخي اتخاذ على قدرته .4 . لديه المتاحة الفرص
 على قدرته .5 . واالجتما ية النفسية لحاجاته المالئمة

 يتناسب بما التصرف على قدرته .6الشخصية   مهي ق اختبار

 .مجتمعه ومعايير
ومن      Personal Growth:الشخصي   النمو :الثالث البعد

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

 .4 . الجديدة للتجارب ه تاحانف  . 3.  ذاته وتوسع لتطور

 ذاته وتطور بتحسن شعوره .5 . بالحياة الواقعي احساسه

 من تزيد بطرائق يتغير سلوكه  .6 . اخر بعد يوما   سلوكه

 وفاعليتة الذاتية.  معرفته
 Positive :االخرين مع االيجابية العالقات   :الرابع البعد

relation with others    نع الفرد  رضا .1:  ومن صفاته 
 قناعته  . حوله من باالخرين ثقته .2 . االجتما ية عالقاته

 لالخرين والتودد التعاطف على قدرته .4 . خرينالا برفاهية

 للسلوك  اظهاره .6 . االجتماعي بالتبادل اهتمامه  5 .

 . االخرين مع التواصلي
ومن Self – Acceptance:   الذات تقبل :الخامس البعد

 قبوله .2 . ذاته نحو ايجابيا   ها  توج الفرد اظهار .1صفاته:  
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 وااليجابية )السلبية  هتلذا المكونة . الخصائص  أو بالسمات

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

 .6 . المميزة ذاته  بخصائص يشعر .5 . المستقبلية لذاته 

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

 . والحاضرة
 . تحقيقها في معنى ذات حياته تجعل اهدافا   يضع ان  .2
 .الحياة في غاياته لتحقيق يسعى ان  .3
 . حياته اهداف توجيه على القدرة له تكون  ان  .4
 . حياته افالهد الواضح االدراك على قادرا   يكون  ان  .5
 .الحياة بمعنى احساسه في تكمن النفسية صحته ان يدرك ان  .6

بأنها  The Provider:المعيلة: المرأة  تتعر  التي تعرف 

 والترمل كاالطالق،  االجتما ية الظروف من لمجموعة

 الوحيد العائل تكون  ألن بها أدى والتي الزوج  وهجر

ل االقتصادي والمساهم  لألسرة األساسي  دخلالرئيسي 

 جمعية( ألسرتها واالجتماعي القانوني الممثل وأنها األسرة

 مسئولية وتتولى (،  3، ص:2000أة،ر الم يةنم وت  نهو 

 حاجاات واشبا  وادارتها عليها الكلى واإلنفاق، األسرة

وتتضمن أعضااء  وغير والمطلقاات املر األ أسرتها 

 من والمتزوجات األسرة ألعضاء والمعيالت المتزوجات
 للعمل مهاجرين أو عاطلين أو  مرضى أو مسجونين رجال

،  2003 حجاازي، زايد، (ىالمحل المجتمع نطاق خارج
 (. 5ص:

 تساهم نتائج البحث في: األهمية التطبيقية:
واإلستقالل   -1 الريفية  للمرأة  اإلقتصادية  الرفاهية  تحقيق 

والسياسي  والمهني  اإلجتماعى،  واإلستقرار    اإلقتصادى 
يجعل  والنفسي فمما  شريك  المستدامة  ها  التنمية  ي 

 ة للمساعدات. وعنصرا  فاعال  بدال  من أن تكون متلقي

كينها، وتقديمها للجهات التعرف على المعوقات الفعلية لتم -1
تغيير   في  يساهم  مما  المناسبة  الحلول  لوضع  المعنية 

 وضع المرأة المصرية لألفضل . 

 التعاريف اإلجرائية :  
 للريفية المعيلة:   التمكين اإلجتماعى –  1

هذ فى  به  المعيل  1ويقصد  الريفية  دور  تعزيز  ة  البحث: 
واألسرية والتركيز  على المشاركة فى إتخاذ القرارات الشخصية 

على إستقالليتها ومنحها القوة والمعرفة، وسوف يتم قياسه من  
واألسرية،   الشخصية  القرارات  اتخاذ  التالية:  المحاور  خالل 

المشروع فى  وعضوية  المشاركة  بالقرية،  التنموية  ات 
 دة. المنظمات االجتما ية، والقدرة على القيا

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

وأن   إنتخابية  بطاقة  لها  يكون  وأن  السياسة،  المشاركة  على 
وسوف يتم قياسه من خالل المحاور  يكون لها دور سياسى،  

االتالية واالهتمام :  االنتخابات،  في  التصويت  في   لمشاركة 
 سية، ومتابعتها في وسائل االعالم.  بالقضايا واألخبارالسيا

 مكين اإلقتصادى للريفية المعيلة: الت – 3
دور   تعزيز  البحث:  هذا  فى  به  المعيلة ويقصد     الريفية 

وسوف   اإلقتصادى،  األسرة  مستوى  رفع  فى  المشاركة  على 
خالل   من  قياسه  علي  يتم  الحصول  التالية:   المحاور 

لمشاريع الخاصة،  ة اموارد االقتصادية، وإدار قرو ، ملكية ال
وا  بالدخل،  التصرف  اإلقتصادى،  حرية  اإلستقالل  على  لقدرة 

 والقدرة على إتخاذ القرارات االقتصادية.  
 التمكين المهني للريفية المعيلة:     -4

عيلذذة يذذة المالريف هويقصذذد بذذه فذذى هذذذا البحذذث:  تعزيذذز قذذدر 
راتها، وتوظيذذذذذذف علذذذذذذي المشذذذذذذاركة فذذذذذذي أي عمذذذذذذل يسذذذذذذتثمر قذذذذذذد

ا وخبراتها المهنية إلنجاز العمل والنجاح فيه، وأعتبار إمكانياته
 في العمل هو سر سعادتها. نجاحها 
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 للريفية المعيلة:     النفسيالتمكين -5
الريفيذذة المعيلذذة  هويقصذذد بذذه فذذى هذذذا البحذذث:  تعزيذذز قذذدر 

 الكفذذداءة، أنهذذا تمتلذذذكو  معنذذي،ا  ذو ن عملهذذأإدراك علذذي 

 بذاتها. اإليمان أيضا  إمتالكو ، إلنجاز مهامه الالزمةوالمقدره 
 متغيرات البحث وكيفية قياسها:

إشذذذذذتملت إسذذذذذتمارة اإلسذذذذذتبيان علذذذذذى المتغيذذذذذرات المسذذذذذتقلة 
متوسذذط أعمذذذار التاليذذة: سذذذن المبحوثذذة، حجذذذم أسذذرة المبحوثذذذة، 

مبحوثذذذة، عذذذدد سذذذنوات ت تعلذذذيم ال، عذذذدد سذذذنواأبنذذذاء المبحوثذذذة
اعات عمذذل   أسذذرة المبحوثذذة، عذذدد سذذتعلذذيم زوج المبحوثذذة، نذذو 

المبحوثذذة، متوسذذط عذذدد المبحوثذذة فذذي األسذذبو ، طبيعذذة عمذذل 
سنوات تعلذيم أبنذاء المبحوثذة، عذدد سذنوات إعالذة األسذرة، عذدد 
أفذذراد األسذذرة المعالذذة، الذذذدخل الشذذهرى ألسذذرة المبحوثذذة، سذذذبب 

اإلنفتذذذذذاح الثقذذذذذافى للمبحوثذذذذذة، درجذذذذذة اإلنتمذذذذذاء  إعالذذذذذة األسذذذذذرة،
سذذذذتفادة مذذذذن الخذذذذدمات ، درجذذذذة الطمذذذذوح، درجذذذذة اإلالمجتمعذذذذي
 المجتمعية.

ضذذذذذذمنت  اإلسذذذذذذتمارة المتغيذذذذذذرات التابعذذذذذذة التاليذذذذذذة: كمذذذذذذا ت     
، التمكذذذذذذذين اإلجتمذذذذذذذاعى، والسياسذذذذذذذي، واإلقتصذذذذذذذادى والمهنذذذذذذذي

 لريفية المعيلة. لدي ا ، وجوده الحياةوالنفسي
 المستقلة:  لمتغيراتأواًل: ا

 علي النحو التالي: يمكن قياسها
 أعمذار متوسذط قيذاس تذم: لمبحوثاةأبنااء ا متوسط أعماار -1

 هذؤالء عذدد علذى وقسذمته األبنذاء أعمذار قذيم بجمذع األبنذاء

 .األبناء
يقصذذد بذذه عذذدد السذذنوات  درجااة تعلاايم المبحوثااة وزوجهااا:-2

ل مراحذل التي أتمهتا المبحوثة/ زوج المبحوثة بنجاح خال
قذذد أعطيذذت التعلذذيم المختلفذذة. وتذذم قياسذذه بمقيذذاس فتذذري، و 

ت لمن ي صفر، وأعطي أربع درجاها األمثة وزوجالمبحو 
يعذرف القذذراءة والكتابذذة ولذذم يحصذل علذذي أي شذذهادة، كمذذا 
أعطيذذذذذذذت المبحوثذذذذذذذة وزوجهذذذذذذذا الحاصذذذذذذذل علذذذذذذذي الشذذذذذذذهادة 
االبتدائيذذذذذذذة سذذذذذذذت درجذذذذذذذات،  والحاصذذذذذذذل علذذذذذذذي الشذذذذذذذهادة 

درجذذذة،   12ات، والمؤهذذذل المتوسذذذط اإلعداديذذذة تسذذذع درجذذذ
 16عيدرجذذة، والمؤهذذل الجذذام 14والمؤهذذل فذذوق المتوسذذط 
 درجة.  20الجامعي درجة، وأخيرا  المؤهل فوق 

 سذنوات عذدد متوسذط قذيس متوساط تعلايم أبنااء المبحوثاة-3

بعذذد اسذذتبعاد مذذن هذذم دون سذذن السادسذذة(  (األبنذذاء تعلذذيم
 قيمذا أعطيذت المتغيذر، حيذث هذذا لقيذاس كمذي كمؤشذر

جمذع  األبنذاء، ثذم مذن ابذن لكذل التعلذيم سذنوات عذدد بحسذب
 السادسة.علي عدد األبناء فوق سن  قيم وقسمتهاهذه ال

 /تجاريذة تصذنيف )أعمذال اسذتخدم طبيعاة عمال المبحوثاة:-4

حيذذث تذذم التعبيذذر عنهذذا  (،خدميذذة أعمذذال /إنتاجيذذة أعمذذال
 ( علي الترتيب.1، 2، 3بالقيم التالية )

 عذدد اسذتخدم األسابوع:ل المبحوثاة فاي عادد سااعات عما-5

 هذا لقياس يكم كمؤشر األسبو  في ثةالمبحو  عمل ساعات

 المتغير.
 سذنوات عذدد اسذتخدم عادد سانوات أعالاة أسارة المبحوثاة:-6

 المتغير. هذا لقياس كمي كمؤشر ألسرتها الريفية إعالة
 أسذذرة أفذذراد عذدد بهذذا يقصذدعاادد أفااراد األساارة المعالااة:  -7

مشذتركة،  معيشذية وحذدة فذي يشذتركون  والذذين المبحوثذة،
 .لية األنفاق عليهموتتحمل مسئو 

)هجذذذر الذذذزوج،  تصذذذنيف اسذذذتخدمأعالاااة األسااارة: بب سااا-8
ضذذعف دخذذل األسذذرة، الذذزوج عذذاطال  وغيذذر ملتحذذق بعمذذل، 

حيذذث  ،وفذذاة الذذزوج، طذذالق الذذزوج، إصذذابة الذذزوج بمذذر (
( 6، 5، 4، 3، 2، 1) باإلرقذام التمييزيذةتم التعبير عنها 

 ب.علي الترتي
 لزوجذذذةقيذذذام الذذذزوج/ ا :  يقصذذذد بذذذه مذذذدياالنفتااااح الثقاااافي-9

ر  للوسائل الثقافية المختلفة، وتم قياسه مذن خذالل لتعبا
توجيه تسع  بارات للمبحوثة، وقد طلب منها االختيار ما 
بذذذين أربذذذع اسذذذتجابات لكذذذل  بذذذارة هذذذي: ) دائمذذذا ، أحيانذذذا ، 

، 4الرقميذة ) القذيم اباتسذتجاال هذذه أعطيذت نادرا ، ال(، وقذد
 عبذرتل الدرجات هذه جمع تم د( علي الترتيب. وق1، 2، 3

 .مبحوثة لكل االنفتاح الثقافي درجة عن
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 لقريتهذا المبحوثذة تفضذيل بذه يقصذداإلنتمااء المجتمعاي: -10

األخذذرى، وميلهذا للعذيش بهذا،  وشذذعورها  باألمذذاكن مقارنذة
توجيذذه تسذذع  بالراحذذة واألمذذان بهذذا، وتذذم قياسذذه مذذن خذذالل
أربذع مذا بذين  بارات للمبحوثذة، وقذد طلذب منهذا االختيذار 

دائمذذا ، أحيانذذا ، نذذادرا ، ال(، كذذل  بذذارة هذذي: ) اسذذتجابات ل
( 1، 2، 3، 4الرقميذة ) القذيم االستجابات هذه أعطيت وقد

علي الترتيب في حالة العبذارات االيجابيذة، والقذيم الرقميذة 
 جمذع تذم سذلبية. وقذد( في حالة العبذارات ال4، 3، 2، 1)

 لكذل تمعذيالمج اءاالنتمذ درجذة عذن لتعبذر الذدرجات هذذه

 .مبحوثة
 إلنجذاز المبحوثذة اسذتعداد درجذة به يقصددرجة الطموح: -11

وكذذلك ، معيشذتها لمسذتوى  بالنسذبة والرقذي التقذدم مذن مزيذد
وتذذذم قياسذذذه مذذذن خذذذالل توجيذذذه سذذذتة عشذذذر  بذذذارة ، لعملهذذذا

االختيذذذذذذار مذذذذذذا بذذذذذذين أربذذذذذذع للمبحوثذذذذذذة، وقذذذذذذد طلذذذذذذب منهذذذذذذا 
(، ال نذذا ، نذذادرا ،دائمذذا ، أحيااسذذتجابات لكذذل  بذذارة هذذي: ) 

( 1، 2، 3، 4الرقميذة ) القذيم االستجابات هذه أعطيت وقد
علي الترتيب في حالة العبذارات االيجابيذة، والقذيم الرقميذة 

 جمذع تذم ( في حالة العبذارات السذلبية. وقذد4، 3، 2، 1)

 .مبحوثة لكل الطموح جةدر  عن لتعبر الدرجات هذه
 بهذا ويقصذدياة: درجة االساتفادة مان الخادمات المجتمع-12

 المجتمعيذة الخذدمات بعذض مذن المبحوثذات انتفذا  مذدى

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

يانذذا ، نذذادرا ، أربذذع اسذذتجابات لكذذل  بذذارة هذذي: ) دائمذذا ، أح
 ،3، 4) الرقميذة القذيم االسذتجابات هذذه أعطيذت ال(، وقذد

لعبذارات االيجابيذة، والقذيم علي الترتيب في حالذة ا( 1،  2
 ( فذي حالذة العبذارات السذلبية. وقذد4، 3، 2، 1الرقميذة )

 مذذن االسذذتفادةدرجة عذذن لتعبذذر الذذدرجات هذذذه جمذذع تذذم
 .مبحوثة لكل ةيالخدمات المجتمع

 
 

 ها اآلتى:ن كل منوقد تضمثانيًا: المتغيرات التابعة: 
التمكين    : لأواًل  ااإلجتماعى  المعيلةلمرأة  ق:  لريفية    ياسه تم 
 : فر ية علي النحو التاليمحاور   من خالل أربعة

 : إتخاذ القرارات الشخصية واألسرية– 1
المذذذذرأة تذذذذم قياسذذذذه بعشذذذذرون  بذذذذارة، تتعلذذذذق بمذذذذدى مشذذذذاركة 

ات  الريفيذذذذة المعيلذذذذة فذذذذى إتخذذذذاذ القذذذذرارات الخاصذذذذة بتعلذذذذيم البنذذذذ
لهذذذا و  فذذذي مشذذذتريات األسذذذرة، واألبنذذذاء وزواجهذذذم، قيامهذذذا بذذذدور

دخل األسذذذري، األقتذذذرا  ة فذذذي التصذذذرف فذذذي الذذذالحريذذذة الكافيذذذ
واالدخذذذذار، ومسذذذذئولياتها  عذذذذن قذذذذرار االنجذذذذاب وتنظذذذذيم األسذذذذرة 

ت، التواصل بشكل أساسي،  زيارة األصدقاء وحضور المناسبا
 جتمذذذذاعي.مذذذع األقذذذارب واألصذذذدقاء عبذذذذر وسذذذائل التواصذذذل اال

، نذذادرا ،  بذذارة : ) دايمذذا ، أحيانذذا  وكانذذت االسذذتجابات علذذى كذذل 
( علذذي الترتيذذب. 1، 2، 3،  4) رقميذذة  ، وأعطيذذت أوزان  ال(

وقذذذذذذدرت درجذذذذذذة ثبذذذذذذات مقيذذذذذذاس القذذذذذذدرة علذذذذذذي إتخذذذذذذاذ القذذذذذذرارات 
 0,7لفذذذا( فوجذذذد أنهذذذا الشخصذذذية واألسذذذرية بإسذذذتخدام معامذذذل )أ
 لمقياس. وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية ا

المذذذذرأة ن درجذذذذة  مشذذذذاركة ثذذذم جمعذذذذت الذذذذدرجات لتعبذذذذر عذذذذ 
 .ت الشخصية واألسريةفى إتخاذ القراراالريفية المعيلة 

 المشاركة في المشروعات التنموية:   -2
المذذذذرأة تذذذذم قياسذذذذه بعشذذذذر  بذذذذارات، تتعلذذذذق بمذذذذدى مشذذذذاركة 

الريفيذذة المعيلذذة فذذى أنشذذاء مسذذاجد ، ومذذدارس، ومراكذذز ونذذوادي 
 ل لمحذذذذو األميذذذذة، تنظيذذذذف ورصذذذذف  وتجميذذذذلشذذذذباب، وفصذذذذو 

 صارف.   والموزراعة شوار  القرية، تطهير التر 
وكانذذذذت االسذذذذتجابات علذذذذى كذذذذل  بذذذذارة: ) دايمذذذذا ، أحيانذذذذا ، 

( علذذذذذذذذي 1، 2، 3، 4)  رقميذذذذذذذة عطيذذذذذذذت أوزاننذذذذذذذادرا ، ال( ، وأ 
الترتيذذب. وقذذدرت درجذذة ثبذذات مقيذذاس مشذذاركة الريفيذذة المعيلذذة 

إسذذذتخدام معامذذذل )ألفذذذا( فوجذذذد أنهذذذا فذذذى المشذذذروعات التنمويذذذة ب
 ياس.المق وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية 0,7

 المذذذذرأة  ثذذذذم جمعذذذذت الذذذذدرجات لتعبذذذذر عذذذذن درجذذذذة  مشذذذذاركة
روعات التنمويذذذذة، والذذذذذي بلذذذذغ الحذذذذد الريفيذذذذة المعيلذذذذة فذذذذى المشذذذذ
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 40) األقصذذى الحذذد بلذذغ حذذين فذذيدرجذذة (،  10األدنذذي لذذه )
  درجة(. 

 االجتماعية: منظماتعضوية الريفية فى ال – 3
المذذذذرأة مذذذذدى عضذذذذوية  بذذذذارات تتعلذذذذق بتذذذذم قياسذذذذه بسذذذذبع 

ة فذذذذذذذذذى المنظمذذذذذذذذذات االجتما يذذذذذذذذذة.  وكانذذذذذذذذذت المعيلذذذذذذذذذ الريفيذذذذذذذذذة
االسذذذتجابات علذذذذى كذذذذل  بذذذذارة: ) دايمذذذذا ، أحيانذذذذا ، نذذذذادرا ، ال( ، 

( علذذي الترتيذذب. وقذذدرت 1، 2، 3، 4)رقميذذة  وأعطيذذت أوزان 
لذذذة فذذذى المنظمذذذات درجذذذة ثبذذذات مقيذذذاس عضذذذوية الريفيذذذة المعي

ي قيمذة وهذ 0,9م معامل )ألفذا( فوجذد أنهذا االجتما ية بإستخدا
وتذذذدل علذذذي صذذذالحية المقيذذذاس. ثذذذم جمعذذذت الذذذدرجات مرتفعذذذة 

الريفية المعيلة فى المنظمذات المرأة  لتعبر عن درجة  عضوية  
 حذين فذيدرجذة (،  8االجتما ية، والذي بلغ الحد األدني له )

   درجة(. 32) األقصى الحد بلغ
 : القدرة على القيادة – 4

فيذة المعيلذة ريالالمرأة ثمان  بارات تتعلق بقدرة اسه بتم قي
سذذذيدات القريذذذة عنذذذدما تذذذواجههم مشذذذكلة، لمشذذذورة ال تقذذذديمعلذذذى 

وقذذذذذدرتها علذذذذذى تغييذذذذذر سذذذذذلوكهن، مذذذذذدى مشذذذذذاركتها فذذذذذي حذذذذذل 
. وكانت االستجابات على كل  بارة : ) دايما  قريتهامشكالت  

( 1، 2، 3، 4) رقميذذة ، ال( ، وأعطيذذت أوزان، أحيانذذا  ، نذذادرا  
مقيذاس القذدرة علذى اإلدارة علي الترتيب.  وقذدرت درجذة ثبذات 

وهذذذي قيمذذذة  0,7عامذذذل )ألفذذذا( فوجذذذد أنهذذذا والقيذذذادة بإسذذذتخدام م
مرتفعذذذة وتذذذدل علذذذي صذذذالحية المقيذذذاس. ثذذذم جمعذذذت الذذذدرجات 

علذذذذى اإلدارة الريفيذذذذة المعيلذذذة  لتعبذذذر عذذذذن درجذذذة  قذذذذدرة المذذذرأة 
 . لقيادةوا

المحذذذاور  فذذذي ة المعيلذذذةيفيذذذالر أة المذذذر درجذذذات  تجمعذذذ ثذذذم
كذذذين االجتمذذذاعي. علذذذي الدرجذذذة الكليذذذة للتم األربعذذذة للحصذذذول

درجذذذذذذة(. وتذذذذذذم  182 -46وتراوحذذذذذذت القيمذذذذذذة النظريذذذذذذة بذذذذذذين )
تصذذنيف مسذذتوي التمكذذين االجتمذذاعي للريفيذذات المعذذيالت إلذذي 

 46 ) المنخفض االجتماعي مستوي التمكين ثالث فئات هي: 
 137 - 93)  لمتوسذذذذذطمكذذذذذين ادرجذذذذذة (، ومسذذذذذتوي الت 92 -

 184 - 138المرتفذع)  االجتمذاعي يندرجذة (، ومسذتوي التمكذ
 درجة (.

تم قياسه من خالل  : التمكين السياسى للريفية المعيلةثانيًا: 
 :  ثالثة محاور فر ية علي النحو التالي

 المشاركة في التصويت االنتخابي: -1
المعيلذة الريفيذة  المذرأة ة  ارات، تتعلذق بقذدر تم قياسه بستة  بذ

وكانذذت   فذذي االنتخابذذات. علذذي المشذذاركة السياسذذية والتصذذويت
االسذذذذتجابات علذذذذى كذذذذل  بذذذذارة )دايمذذذذا  ، أحيانذذذذا  ، نذذذذذادرا ، ال(، 

( علذذذي الترتيذذذب. وقذذذدرت 1، 2، 3،4)رقميذذذة  وأعطيذذذت أوزان 
درجذذذذذة ثبذذذذذات مقيذذذذذاس القذذذذذدرة علذذذذذى المشذذذذذاركة فذذذذذي التصذذذذذويت 

وهذذي قيمذذة  0,8هذذا ابي، بإسذذتخدام معامذذل )ألفذذا( فوجذذد أناالنتخذذ
عذذذت الذذذدرجات ثذذذم جم المقيذذذاس. حيةمرتفعذذذة وتذذذدل علذذذي صذذذال

الريفيذة المعيلذة علذي المشذاركة فذي المذرأة لتعبر عن درجة قدرة  
 التصويت االنتخابي.  

 االهتمام بالقضايا السياسية:  -2
يذذة الريف المذذرأة تذذم قياسذذه بذذثالث عشذذر  بذذارة تتعلذذق بقذذدرة 

اسذية، والحذوار مذع األخذرين معيلة علذى  تحليذل المواقذف السيال
االنتخابيذذة للمرشذذحين، وحريتهذذا   سياسذذية والبذذرامجلقضذذايا الفذذي ا

 في التعبير عن أرائها وأفكارها السياسية.
وكانذذذذذت االسذذذذذتجابات علذذذذذى كذذذذذل  بذذذذذارة )دايمذذذذذا ، أحيانذذذذذا ،  

ي ( علذذذذذذذذ1، 2،  3، 4) رقميذذذذذذذة نذذذذذذذادرا ، ال( ، وأعطيذذذذذذذت أوزان
م لقذذذذدرة علذذذذى االهتمذذذذادرجذذذذة ثبذذذذات مقيذذذذاس االترتيذذذذب. وقذذذذدرت 

وهذذي قيمذذة  0,8معامذذل )ألفذذا( فوجذذد أنهذذا السياسذذية، بإسذذتخدام 
ثذذذم جمعذذذت الذذذدرجات  حية المقيذذذاس.مرتفعذذذة وتذذذدل علذذذي صذذذال
الريفيذذذة المعيلذذذة علذذذي االهتمذذذذام  المذذذرأة لتعبذذذر عذذذن درجذذذة قذذذدرة 

  . بالقضايا السياسية
 م: ة في وسائل اإلعالة األخبار السياسيمتابع-3

الريفيذذذذة  المذذذذرأة بقذذذذدرة  بذذذذارات  تتعلذذذذق تذذذذم قياسذذذذه بخمذذذذس 
فاااي  ابعذذذة البذذذرامج واألخبذذذار السياسذذذية الجاريذذذةعيلذذذة علذذذى متالم

. وكانذذت االسذذتجابات علذذى كذذل  بذذارة )دايمذذا ، وسااائل اإلعااالم
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( 1، 2،  3، 4) رقميذذذذة أحيانذذذا ،  نذذذذادرا ، ال( ، وأعطيذذذت أوزان
درجة ثبذات مقيذاس القذدرة علذى متابعذة علي الترتيب.  وقدرت 

 اإلعاااااالمساااااائل فاااااي و  لبذذذذذرامج واألخبذذذذذار السياسذذذذذية الجاريذذذذذةا
وهذذذي قيمذذذذة مرتفعذذذذة  0,7بإسذذذتخدام معامذذذذل )ألفذذذا( فوجذذذذد أنهذذذذا 

ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن   وتدل علي صالحية المقياس.
لذي متابعذة البذرامج واألخبذار الريفية المعيلذة عالمرأة  درجة قدرة  
  .في وسائل اإلعالم الجارية السياسية
محذذاور الفذذي  لذذةالمعية الريفيذذالمذذرأة درجذذات  معذذتثذذم ج  
للحصذذذذذول علذذذذذي الدرجذذذذذة الكليذذذذذة للتمكذذذذذين السياسذذذذذي،  ةالثالثذذذذذ

درجة(. وتذم تصذنيف   96  -24وتراوحت القيمة النظرية بين )
مستوي التمكين السياسذي للريفيذات المعذيالت إلذي ثذالث فئذات 

درجذة  48 - 24)  المذنخفض يياسذالس مستوي التمكذين هي: 
ومسذتوي درجذة (،  71 - 49 توي التمكين المتوسذط )(، ومس

 درجة (. 96 - 72المرتفع)  السياسي نتمكيال
تذذم قياسذذه المعيلااة:  لريفيااةا للمذذرأة  ثالثااا : التمكااين اإلقتصااادى

 :من خالل خمس محاور فر ية علي النحو التالي
 فرص الحصول علي تسهيالت انتمائية: -1

الريفيذذذذة  المذذذذرأة  تذذذذم قياسذذذذه بذذذذثالث  بذذذذارات، تتعلذذذذق بقذذذذدرة
قذذذات وإجذذذراءات قذذذرو  دون معو الحصذذذول علذذذي  فذذذيالمعيلذذذة 

وكانذذذت االسذذذتجابات علذذذى كذذذل  بذذذارة )دايمذذذا ،   طويلذذذة معقذذذدة.
( 1، 2،  3، 4) رقميذذذذذة أحيانذذذذذا ، نذذذذذادرا ، ال( ، وأعطيذذذذذت أوزان

 يفيذذةالر  المذذرأة  علذذي الترتيذذب. وقذذدرت درجذذة ثبذذات مقيذذاس قذذدرة
إسذذتخدام معامذذل )ألفذذا( المعيلذذة علذذي الحصذذول علذذي قذذرو  ب

وتذذذذذدل علذذذذذي صذذذذذالحية  قيمذذذذذة مرتفعذذذذذة وهذذذذذي 0,9أنهذذذذذا فوجذذذذذد 
 المذذذرأة المقيذذاس. ثذذم جمعذذت الذذدرجات لتعبذذذر عذذن درجذذة  قذذدرة 
 .الريفية المعيلة علي الحصول علي الحصول علي قرو 

 ملكية الموارد االقتصادية والتحكم بها:-2  
 عذذدم وأ بامتالكهذذاتعلذذق الث  بذذارات، تتذذم قياسذذه بذذث

 إذا اآلخرين، وما عم بالمشاركة أو بها خاص  لمشرو  تالكهاما

، وامتالكهذذا لمذذوارد اقتصذذادية بالمشذذرو  بالعمذذل تقذذوم كانذذت
)رؤؤس أموال، أراضي، عقارات، وسائل نقذل، ذهذب( والذتحكم 

ا ، وكانت االستجابات على كل  بارة )دايما ، أحيانا ، نادر     بها.
لذذذذي الترتيذذذذب. ( ع1، 2 ، 3، 4) رقميذذذذة ال( ، وأعطيذذذذت أوزان

الريفيذذذة المعيلذذذة علذذذي  المذذذرأة  يذذذاس قذذذدرةوقذذذدرت درجذذذة ثبذذذات مق
ملكية الموارد االقتصادية  والتحكم فيها باستخدام معامل )ألفا( 

وهذذذذذي قيمذذذذذة مقبولذذذذذة وتذذذذذدل علذذذذذي صذذذذذالحية  0,5فوجذذذذذد أنهذذذذذا 
 المذذذرأة  قذذذدرة المقيذذذاس. ثذذذم جمعذذذت الذذذدرجات لتعبذذذر عذذذن درجذذذة 

 .ة والتحكم فيهاية الموارد االقتصاديالريفية المعيلة علي ملك
 : حرية المرأة فى التصرف بدخلها – 3

الريفيذذة المعيلذذة  المذرأة  حريذذةبمذدي تذم قياسذذه بعبذارة  تتعلذذق 
واختيذذذذار بذذذذدائل االنفذذذذاق فذذذذي دخلهذذذذا الخذذذذاص، فذذذذى التصذذذذرف 

درجذذذة وكانذذذت االسذذذتجابات) بدرجذذذة كبيذذذرة، بدرجذذذة متوسذذذطة، ب
( 1، 2،  3، 4) رقميذة انوأعطيذت أوز ضعيفة، بدرجة قليلة(،  

 .علي الترتيب

 :  مدي كفاية الدخل لإلنفاق األسري: – 4
لتغطيذذذذذه دخل الذذذذذ بمذذذذذدي كفايذذذذذةتذذذذذم قياسذذذذذه بعبذذذذذارة  تتعلذذذذذق 

وكانذت  ية، سر األألنفاق ا  ات الضرورية لبنودالمصاريف والنفق
جذذذذة قليلذذذذة، االسذذذذتجابات) بدرجذذذذة كافيذذذذة، بدرجذذذذة متوسذذذذطة، بدر 

( علذذذذي 1، 2،  3، 4) رقميذذذذة وأعطيذذذذت أوزانبدرجذذذذة نذذذذادرة(، 
 .الترتيب

 : القدرة على إتخاذ القرارات االقتصادية – 5
المعيلذة الريفيذة المذرأة  تم قياسه بأربع  بارات، تتعلذق بقذدرة

علذذذى تحديذذذد وتصذذذريف األمذذذور واالحتياجذذذات الماليذذذة لألسذذذرة، 
وكانذت االسذتجابات  تها.وتدبير موارد إضافية لزيذادة دخذل أسذر 

 وزانأعطيذذذذت أدايمذذذذا ، أحيانذذذذا ، نذذذذادرا ، ال(، و علذذذذى كذذذذل  بذذذذارة )
( علذذذذذي الترتيذذذذذب. وقذذذذذدرت درجذذذذذة ثبذذذذذات 1، 2، 3، 4) رقميذذذذذة

مقيذذاس قذذدرة الريفيذذة المعيلذذة علذذى إتخذذاذ القذذرارات االقتصذذادية  
وهي قيمة مرتفعة وتذدل  0,7بإستخدام معامل )ألفا( فوجد أنها 

 قياس. ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن درجذة علي صالحية الم
 ثذماالقتصادية.   القرارات على إتخاذالريفية المعيلة  قدرة المرأة  

المحذذذاور الخمسذذذة  فذذذي لذذذةالمعي ةالريفيذذذالمذذذرأة درجذذذات  تجمعذذذ
للحصذذول علذذي الدرجذذة الكليذذة للتمكذذين االقتصذذادي. وتراوحذذت 
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درجذذة(. وتذذم تصذذنيف مسذذتوي  44 -12القيمذذة النظريذذة بذذين )
إلذذذي ثذذذالث فئذذذات  لذذذةالمعي ةلريفيذذذا للمذذذرأة تمكذذذين االقتصذذذادي ال

 22 - 12)  المذذنخفض تصذذاديقاال مسذذتوي التمكذذين هذذي: 
درجذذذذة (،  33 - 23درجذذذذة (، ومسذذذذتوي التمكذذذذين المتوسذذذذط ) 

 درجة (. 44 - 34المرتفع)  االقتصادي ومستوي التمكين
 :  لريفية المعيلةا للمرأة رابعًا : التمكين المهني 

تعلذذق ثالثذذة عشذر  بذارة، تبمقيذذاس يتكذون مذن   تذم قياسذه
المشذذذذذاركة فذذذذذي أي عمذذذذذل الريفيذذذذذة المعيلذذذذذة علذذذذذي  المذذذذذرأة بقذذذذذدرة 

يسذذتثمر قذذدراتها، وتوظيذذف إمكانياتهذذا وخبراتهذذا المهنيذذة إلنجذذاز 
العمذذذذل والنجذذذذاح فيذذذذه، وأعتبذذذذار نجاحهذذذذا فذذذذي العمذذذذل هذذذذو سذذذذر 
سذذذذعادتها. وكانذذذذذت االسذذذذذتجابات علذذذذى كذذذذذل  بذذذذذارة : ) دايمذذذذذا ، 

( 1، 2، 3،  4)  رقميذذذذة ا ، نذذذذادرا ، ال( ، وأعطيذذذت أوزانأحيانذذذ
ة ثبذذذات مقيذذذاس التمكذذذين المهنذذذي علذذذي الترتيذذذب. وقذذذدرت درجذذذ

 0,8لريفيذذة المعيلذذة بإسذذتخدام معامذذل )ألفذذا( فوجذذد أنهذذا ا للمذذرأة 
 وهي قيمة مرتفعة وتدل علي صالحية المقياس. 

لتمكذذذين ل الكليذذة درجذذةالثذذم جمعذذت الذذدرجات لتعبذذر عذذن  
مكذذذين مسذذذتوي التتذذم تصذذذنيف و . لريفيذذذة المعيلذذذةا للمذذذرأة ي المهنذذ
مسذذتوي  إلذذي ثذذالث فئذذات هذذي:  لذذةيمعاللريفيااة ا للمذذرأة  المهنذذي
درجذذة (، ومسذذتوي  26 - 13)  المذذنخفض المهنذذي التمكذذين

 درجذذذذة (، ومسذذذذتوي التمكذذذذين 38 - 27التمكذذذذين المتوسذذذذط ) 
 درجة (. 52 - 39المرتفع)  المهني

تذذم قياسذذه  :المعيلااة لريفيااةا للماارأة خامسااًا: التمكااين النفسااي
 :النحو التاليمحاور علي  خالل أربعة من
 : إدراك معني وأهمية العمل-1

قياسه   بقدرة  بعشر  تم  تتعلق  الريفية   المرأة  بارات، 
إدراك  المعيلة   معنيعلي  ذو  به   تقوم  الذي  العمل   ،أن 

أنها في طريق يستحق   إحساسا   يمثل  العمل  بمعني  فشعورها 
قيمة.جهدها   ذات  رسالة  تؤدي  وأنها  نت كاو   ووقتها، 

)دايما ،   كل  بارة  على  ، االستجابات  ال(  نادرا ،  أحيانا ، 
( علي الترتيب. وقدرت 1،  2،    3،  4) رقمية  وأعطيت أوزان  

قدرة   مقياس  ثبات  علي    المرأة درجة  المعيلة  إدراك  الريفية 

العمل  وأهمية  أنها    معني  فوجد  )ألفا(  معامل    0,7بإستخدام 
الم علي صالحية  وتدل  مرتفعة  قيمة  جمعت  وهي  ثم  قياس. 

درجة   عن  لتعبر  علي  لريفية  ا  المرأة درة  ق  الدرجات  المعيلة 
 . وأهمية العملإدراك معني 

 :الكفاءة والجدارة الذاتية-2  
 لريفيااةا المذذرأة  بقذذدرة بذذارات، تتعلذذق بثمانيذذة  اتذذم قياسذذه  

متلذذك القذذدرة والمهذذارة المعيلذذة علذذي الثقذذة بنفسذذها وإيمانهذذا بأنهذذا ت
ى وكانذذت االسذذتجابات علذذ  ا بشذذكل جيذذد.بعملهذذ والمعرفذذة للقيذذام

رقميذذذة أحيانذذذا ، نذذذادرا ، ال( ، وأعطيذذذت أوزان كذذذل  بذذذارة )دايمذذذا ، 
( علذذذي الترتيذذذب. وقذذذدرت درجذذذة ثبذذذات مقيذذذاس 1، 2،  3، 4)

 الكفاااااءة والجاااادارة الذاتيااااةلذذذذي الريفيذذذذة المعيلذذذذة ع المذذذذرأة قذذذذدرة 
وتذدل  ةمرتفعوهي قيمة  0,8نها )ألفا( فوجد أ باستخدام معامل

رجات لتعبذر عذن درجذة  علي صالحية المقياس. ثم جمعذت الذد
  .الكفاءة والجدارة الذاتيةالريفية المعيلة علي   المرأة  قدرة
 :االختيار وحسن التصرف )االستقاللية( – 3

 المذذذذرأة  بشذذذذعور بذذذذارة  تتعلذذذذق بثمانيذذذذة عشذذذذر  تذذذذم قياسذذذذه 
ام هذذذممذذذن بذذذين بذذذدائل ألختيذذذار ا بقذذذدرتها علذذذي الريفيذذذة المعيلذذذة

مذذذة، وألمتالكهذذذا ءة مالالعمذذذل ذات المعنذذذي لهذذذا وأدائهذذذا بطريقذذذ
حريذذة األجتهذذاد والتقذذدير أثنذذاء تبنيهذذا األفعذذال والسذذلوكيات التذذي 

وكانذت االسذتجابات علذى كذل  بذارة تمكنها مذن أنجذاز عملهذا.  
، 2،  3، 4) يذةرقم)دايما ، أحيانا ، نادرا ، ال( ، وأعطيت أوزان 

 المذذذذرأة درجذذذذة ثبذذذذات مقيذذذذاس قذذذذدرة ( علذذذذي الترتيذذذذب. وقذذذذدرت 1
 االختياار وحسان التصارف )االساتقاللية(علذي  معيلذة  الريفية ال

وتذدل  مرتفعةوهي قيمة  0,8باستخدام معامل )ألفا( فوجد أنها 
علي صالحية المقياس. ثم جمعذت الذدرجات لتعبذر عذن درجذة  

االختياااار وحسااان التصااارف لذذذي الريفيذذذة المعيلذذذة ع المذذذرأة قذذذدرة 
 .()االستقاللية

 :التأثير – 4
الريفية المعيلة  المرأة  بقدرةتتعلق   بارات،تم قياسه بأربع 

التحكميةالتأثير   قدرتهاإدراك  على   علي نتائج األداء، وفي    ية 
وأفعالها.   قراراتها  خالل  من  وذلك  القرارات  وكانت  صنع 
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أحيا )دايما ،  كل  بارة  على  ال(،  االستجابات  نادرا ،  نا ، 
أوزان   وقدرت1،  2،  3،  4)رقميةوأعطيت  الترتيب.  علي   ) 

ث مقيدرجة  قدرة  بات  على    المرأة اس  المعيلة     التأثيرالريفية 
أنها   فوجد  )ألفا(  معامل  مرتفعة   0,7بإستخدام  قيمة  وهي 

وتدل علي صالحية المقياس. ثم جمعت الدرجات لتعبر عن  
 . التأثيرعلى عيلة  الريفية المدرجة  قدرة المرأة 

المحاور    في  لةالمعي  ةالريفي   أة مر الدرجات    تجمع  ثم 
للتمكين    ةاألربع الكلية  الدرجة  علي  . النفسيللحصول 

( بين  النظرية  القيمة  وتم    160  -40وتراوحت  درجة(. 
التمكين   مستوي  الل  النفسيتصنيف  إلي    لةالمعي  ةلريفيمرأة 

  -  40)   ضنخفالم  النفسي  مستوي التمكين   ثالث فئات هي:
درجة    119  -  81ن المتوسط )درجة (، ومستوي التمكي  80

 درجة (.   160 -  120)  المرتفع النفسي مكين(، ومستوي الت
 خامسًا: التمكين الكلي:

التمكذذذين الكلذذذي كانذذذت القيمذذذة النظريذذذة إلجمذذذالي درجذذذات 
درجذذذة(. وتذذذم حسذذذاب مصذذذفوفة  540 -135تتذذذراوح مذذذا بذذذين )

. الخمسذذذذةبذذذذين مقذذذذاييس التمكذذذذين معذذذذامالت االرتبذذذذاط البسذذذذيط 
الكلذذي بذذات قذذدرت درجذذة ثبذذات المقيذذاس معادلذذة الث وباسذذتخدام
، وهى درجة ثبذات 9,0 وقد بلغت ةالمعيل ةالريفيالمرأة  لتمكين  

عاليذذذذة يمكذذذذن االطمئنذذذذان لنتائجهذذذذا، وتسذذذذمح بجمذذذذع المقذذذذاييس 
فذذي مقيذذذاس واحذذد ألغذذذرا  البحذذث. وعليذذذه تذذم جمذذذع الخمسذذة 

للحصول على الدرجذة الكليذة الخمسة  ن  درجات مقاييس التمكي
م تصذذنيف مسذذتوي تذذو . ةالمعيلذذ ةريفيذذمذذرأة الجمذذالي لتمكذذين الإل

 إلذذذي ثذذذالث فئذذذات هذذذي:  ةالمعيلذذذ ةلريفيذذذمذذذرأة اللالتمكذذذين الكلذذذي 
درجذذة (،  270 - 135)  المذذنخفض الكلذذي مسذذتوي التمكذذين

درجة (، ومسذتوي  404 -  271ومستوي التمكين المتوسط )  
 درجة (. 540 - 405المرتفع )  الكلي التمكين

ا- رضا   بها  ويقصد  لحياة:جودة  مستويات   أة مر الأرتفا  
المعيلة عن ذاتها وحياتها، وسعيها المتواصل لتحقيق الريفية  
حياتها  ال  هاأهداف وجهة  تحديد  في  وأسقالليتها  شخصية، 

، الشعور بالسعادة والسكينة والطمأنينية النفسية  وكذاومسارها،  

قياسه من  اوتم  مكون  ت  وكانعشر  بارة،    أثني  بمقياس 
أحياال )دايما ،  كل  بارة  على  ال(، ستجابات  نادرا ،  انا ، 

أوزان الترتيب1،  2،  3،  4)  رقمية  وأعطيت  وقدرت .  ( علي 
إدراك جوده  الريفية المعيلة على    المرأة   هدرجة ثبات مقياس قدر 

أنها    الحياة فوجد  )ألفا(  معامل  قيمة    0,8بإستخدام  وهي 
 لتعبر الدرجات تثم جمع  علي صالحية المقياسرتفعة وتدل  م

  .جودة الحياة درجة  عن
 اإلجراءات البحثية: 

 البحث:أوال: منطقة 
تذذذذم إختيذذذذار محافظذذذذة الغربيذذذذة كمجذذذذال جغرافذذذذى لهذذذذذا 
البحث بإعتبارها من أكبر المحافظات فى عدد السكان، وبناءا  

فظذذذة علذذذى معيذذذار عذذذدد المعذذذيالت بكذذذل مركذذذز مذذذن مراكذذذز محا
اال  إلجذذراء هذذذا البحذذث، الغربيذذة، تذذم إختيذذار مركذذز طنطذذا كمجذذ

بطريقذة  ونير عذدد المعذيالت تذم إختيذار قريذة شذيذاوإسذتنادا  لمع
 .عشوائية

 ثانيا:عينة البحث:
معيلذذذة تذذذم  425البحذذذثبلذذذغ حجذذذم شذذذاملة البحذذذث فذذذي قريذذذة 

كريجسذذذذذي معادلذذذذذة   بعذذذذذد تطبيذذذذذقعشذذذذذوائية  هن بطريقذذذذذةاختيذذذذذار 
يلذذة، تذذم اإلسذذتدالل علذذيهن مع 203ددها ، وقذذد بلذذغ عذذومورجذذان

  واسطة اإلخباريين بالقرية.ب
 البيانات : ثالثًا: جمع

تذذذذذم إسذذذذذتخدام االسذذذذذتبيان بالمقابلذذذذذة الشخصذذذذذية فذذذذذى جمذذذذذع 
البيانذذذذذات الميدانيذذذذذة بعذذذذذد إختبذذذذذار صذذذذذالحية االسذذذذذتبيان، وذلذذذذذك 

 (.2020  نوفمبر وديسمبرشهرى )
 اإلحصائي:   التحليل أساليب

، والمتوسذذذذذذط ات والنسذذذذذذب المئويذذذذذةقذذذذذد اسذذذذذذتخدمت التكذذذذذرر 
واختبذذاري ومعامذذل ثبذذات ألفذذا،  واإلنحذذراف المعيذذاري  الحسذذابي،
وأسذذذذلوب  ، ولسذذذذبيرمان،ومعامذذذذل االرتبذذذذاط لبيرسذذذذون ت و ف، 

 Stepwiseالتحليذذل االرتبذذاطى واالنحذذدارى المتعذذدد التذذدريجي 

Multiple Correlation and Regression Techniques. 
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 وصف عينة البحث:  
جدول  رت  أظه خص 1)رقم  نتائج  بوصف  والخاص  ائص  ( 

 الت ما يلي: الريفيات المعي
ث- الر حوالي  )لثي  المعيالت  أعمارهن    9,70يفيات   )%36  

( بسيطة  بأسر  ويقمن  األقل،  علي  %(،    5,65سنة 
 %( 6,62سنة  بالتعليم ) 5-وحاصالت علي صفر 

ريفيات المعيالت حاصلين علي  النصف أزواج  ما يزيد عن  -
 %( 6,57سنة  بالتعليم ) 5-صفر 

 5)  بين%( حجم األسرة    9,42معيالت )ات اللريفياخمسي  -
-  6( المعيالت  الريفيات   وثلث  أفراد،   )9,36    )%

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

 ( سنة.  29
نصف- من  المعيالت  أكثر  أسرهن    توي مس  الريفيات  دخل 

 .( جنيه  1300 - 500)منخفض بين 

أخماسهن    - المعيثالثة  )الريفيات  يزاولن  %1,62الت    )
 أعمال خدمية.  

نصف الريفيات المعيالت درجة استفادتهن من  ما يزيد عن  -
 %(.  7,55الخدمات المجتمعية متوسطة )

من- يقرب  إنتمائهن   ما  مستوي  المعيالت  الريفيات  ثلثي 
 (.  %  9,70مرتفع ) المجتمعي

 : الت المتعلقة بالتمكينخصائص الريفيات  المعي
على   المتعلقة  ائخصوللتعرف  المعيالت  الريفيات   ص 

 (، ما يلى :  2، أوضحت نتائج جدول ) بالتمكين
المعيالت  خمسي    - فأكثر     51يعملن  الريفيات   ساعة 

ثلث3,43) وحوالي  المعيالت  ي  %(.    1,61) الريفيات  
سنة(. بينما   10  -1%( عدد سنوات إعالتهن ألسرهن ) 

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

 المعيالتالخصائص الشخصية للريفيات  .1جدول رقم
 %  203العدد ن =  المعيالت خصائص الريفيات  %  203العدد ن =  خصائص الريفيات المعيالت 

 أبناء المبحوثة  متوسط أعمار – 7 سن المبحوثة  - 1
 0,32 65 ( سنة  14 –1)  1,29 59 ( سنة 35 –28) 
 6,62 127 ( سنة 29 –15)  3,43 88 ( سنة 43– 36) 
 4,5 11 سنة فأكثر ( 30)  6,27 56 سنة فأكثر ( 44) 
 الدخل الشهرى ألسرة المبحوثة - 8 عدد سنوات تعليم المبحوثة  – 2

 1,59 120 ( جنيه 1300 - 500منخفض )  6,62 127 ( سنة 5 –) صفر
 36 73 ( جنيه 2200 - 1400متوسط )  30 61 ( سنة  11– 6) 
 9,4 10 جنيه فاكثر (  2300مرتفع )  4,7 15 سنة فأكثر ( 12 )

 متوسط عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثة  – 9 عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة  3
 36 73 ( سنة 3 –1) 6,57 117 ( سنة 5 –) صفر

 9,36 75 ( سنة  6 –4)  1,27 55 ( سنة  11– 6) 
 1,27 55 نةفأكثر ( س 7)  3,15 31 سنة فأكثر ( 12) 
 طبيعة عمل المبحوثة  -10 أسرة المبحوثة حجم  – 4
 1,27 55 أعمال تجارية 4,40 82 ( أفراد 4– 3) 
 8,10 22 أعمال إنتاجية 9,42 87 ( أفراد 6 – 5) 
 1,62 126 أعمال خدمية   7,16 34 أفراد  فأكثر (  7) 
  المجتمعي  اإلنتماء  - 11 حوثة نوع أسرة المب – 5

 3 6 ( درجة 18– 9منخفض) 5,65 133 سيطة أسرة ب 
 1,26 53 ( درجة 28 – 19متوسط )  5,34 70 أسرة ممتدة 

 9,70 144 درجة فأكثر ( 29مرتفع )  درجة االستفادة من الخدمات المجتمعية – 6
     5,33 68 ( درجة34–17منخفض )
    7,55 113 ( درجة 52–35متوسط )
    3,15 31 ة ( درج  68–53مرتفع ) 
 وحسبت من إستمارات اإلستبيانجمعت 
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 بمنطقة البحثخصائص الريفيات  المعيالت المتعلقة بالتمكين  .2جدول رقم 
 %  203العدد ن =  الريفيات  المعيالت خصائص  %  203العدد ن =  ت الريفيات  المعيالخصائص 

 3,11 23 زوج عاطل وغير ملتحق بعمل لا   عدد ساعات عمل المبحوثة  – 1
 6,24 50 وفاة الزوج 2,22 45 ( ساعة33من قل ) أ
 9,4 10 طالق الزوج  5,34 70 ( ساعة51ألقل من 33) 
 9,8 18 بمر إصابة الزوج  3,43 88 كثر( ساعةأف 51) 
 درجة اإلنفتاح الثقافي  -5   عدد سنوات اعالة أسرة المبحوثة – 2
 2,53 108 ( درجة20-10منخفض) 1,61 124 (سنة 1-10) 
 9,39 81 ( درجة31-21متوسط) 5,31 64 ( سنة11-20) 
 9,6 14 ( درجة 40 – 32مرتفع )  3,7 15 فأكثر( سنة 21 )

 درجة الطموح -6   عدد أفراد األسرة المعالة  – 3
 4,40 82 ( درجة32-16منخفض) 3,45 92 أفراد (1-3) 
 5,36 74 ( درجة49-33)متوسط 4,41 111 أفراد (4-6) 
 1,23 47 ( درجة64-50مرتفع)  3,31 27 فأكثر( أفراد 7)

 جودة الحياة -7 سبب إعالة األسرة  – 4
 9,40 83 ( درجة24-12منخفض)

 9,36 75 ( درجة35-25متوسط ) 1 ,5 3 هجر الزوج
 2,22 45 ( درجة48-36مرتفع )  8,48 99 ضعف دخل اسرة المبحوثة 

 تمارات اإلستبيانجمعت وحسبت من إس
 
%( سبب  8,48)ات  المعيالت  يفيالر نصف    ما يقرب من-

 إعالتهن ألسرهن هو ضعف دخل األسرة. 
توي %( مس2,53)الريفيات  المعيالت  نصف  ما يزيد عن  -

 إلنفتاح الثقافي لهن منخفض.      ا
المعيالت  خمسي  - الطموح   4,40) الريفيات   مستوي   )%

 لديهن  منخفض. 
مستوي    9,40)المعيالت   فياتالريخمسي    - جودة  %( 

 .لديهن  منخفض اةالحي
 نتائج البحث 

اإلجتماعى  التمكين  بمستوى  المتعلقة  النتائج  أواًل: 
واإلقتصادى   والنفسي  والسياسى  للريفيات  والمهني 

 :المعيالت
 لمعيالت:يات اللريفمستوى التمكين اإلجتماعى  - 1

مذذذذذن  % 7,51( إلذذذذذى أن 3تشذذذذذير بيانذذذذذات جذذذذذدول رقذذذذذم )
جتمذذذذذذاعى لذذذذذذديهن مسذذذذذذتوى التمكذذذذذذين اإلالريفيااااااات المعاااااايالت 

فذذذذذذذذي مسذذذذذذذذتوى التمكذذذذذذذذين  مذذذذذذذذنهن % 9,38خفض، بينمذذذذذذذذا مذذذذذذذذن
% فذذذي مسذذذتوى التمكذذذين 9,23اإلجتمذذذاعى المتوسذذذط ، وأخيذذذرا  

ن تبذذين النتذذائج السذذابقة أن مسذذتوى التمكذذياإلجتمذذاعى المرتفذذع. 
 منخفض. للريفيات المعيالت اإلجتماعى 

 الت:للريفيات المعيالسياسي مستوى التمكين  – 2
ب      جدول  تشير  ) يانات  أن  3رقم  إلى  من    2,53(   %

السياسي لديهن منخفض،   مستوى التمكينالريفيات المعيالت  
المتوسط،   منهن  %8,47بينما   السياسي  التمكين  مستوى  في 
مستوى   9,5وأخيرا    في  الس  %  تبين  التمكين  المرتفع.  ياسي 

مستوى   أن  السابقة  السياسي  النتائج  للريفيات  التمكين 
 ض. منخف المعيالت

 للريفيات المعيالت: مستوى التمكين اإلقتصادى  – 3
% مذذذذذذن 6,61( إلذذذذذذى أن 3تشذذذذذذير بيانذذذذذذات جذذذذذذدول رقذذذذذذم )

مسذذذذذتوى التمكذذذذذين اإلقتصذذذذذادى  لذذذذذديهن الريفياااااات المعااااايالت 
فذذذذذذذذي مسذذذذذذذذتوى التمكذذذذذذذذين  مذذذذذذذذنهن%  5,36نخفض، بينمذذذذذذذذا مذذذذذذذذ

ى التمكذذذين مسذذذتو  % فذذذي 9,1اإلقتصذذذادى المتوسذذذط ، وأخيذذذرا  
تذذائج السذذابقة أن مسذذتوى التمكذذين الن تبذذيناإلقتصذذادى المرتفذذع. 

 منخفض.للريفيات المعيالت اإلقتصادى 
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 ت:للريفيات المعيال مستوى التمكين المهني  -4
% مذذذذذن  8,44( إلذذذذذى أن 3تشذذذذذير بيانذذذذذات جذذذذذدول رقذذذذذم )

نخفض، ن مذذمسذذتوى التمكذذين المهنذذي لذذديهالريفيااات المعاايالت 
ط، فذذي مسذذتوى التمكذذين المهنذذي المتوسذذ مذذنهن%  8,45 بينمذذا

تبذذذين % فذذذي  مسذذذتوى التمكذذذين المهنذذذي المرتفذذذع.  4,9وأخيذذذرا  
للريفياات المعايالت  المهنيالنتائج السابقة أن مستوى التمكين 

 متوسط.
 ت المعيالت:يفياللر  لنفسيمستوى التمكين ا  -5

% مذذذذذذن  4,39( إلذذذذذذى أن3تشذذذذذير بيانذذذذذذات جذذذذذذدول رقذذذذذذم )
 نخفض،مذذلذذديهن  النفسذذيمسذذتوى التمكذذين يالت الريفيااات المعاا

المتوسذذط،  النفسذذيفذذي مسذذتوى التمكذذين  مذذنهن % 8,56ا بينمذذ
تبذذذين  المرتفذذذع.  النفسذذذي% فذذذي  مسذذذتوى التمكذذذين 9,3وأخيذذذرا  

للريفياات المعايالت   سذينفالالنتائج السابقة أن مستوى التمكين  
 متوسط.

 للريفيات المعيالت: مستوى التمكين الكلي  -6
ياات الريف% مذن 32( إلذى أن  3جدول رقذم )يانات  تشير ب

مسذذذذذتوى التمكذذذذذين الكلذذذذذي لذذذذذديهن مذذذذذنخفض، بينمذذذذذا لمعااااايالت ا
فذذذي مسذذذتوى التمكذذذين الكلذذذي المتوسذذذط، وأخيذذذرا   مذذذنهن% 5,66
تبذذذذين النتذذذذائج المرتفذذذذع.  % فذذذذي  مسذذذذتوى التمكذذذذين الكلذذذذي 5,1

 متوسط.للريفيات المعيالت الكلي السابقة أن مستوى التمكين 

 تمكيهنوفقًا لمستويات المعيالت التوزيع العددي والنسبي للريفيات  .3قم جدول ر 
203العدد=   مستويات التمكين    % 

 مستوى التمكين اإلجتماعى 
 7,51 105 ( درجة 92 – 46منخفض ) 
 9,38 79 ( درجة 137 – 93متوسط ) 
 9,23 20 ( درجة   184  - 138مرتفع ) 

 مستوى التمكين السياسى 
 2,53 108 ( درجة 48 – 24منخفض ) 
 8,47 83 ( درجة 71 – 49متوسط ) 
 9,5 12 ( درجة  96-  72مرتفع ) 

 مستوى التمكين اإلقتصادى 
 6,61 125 ( درجة 22– 12منخفض ) 
 5,36 74 ( درجة33 – 23متوسط ) 
 9,1 4 ( درجة44 -34مرتفع ) 

 المهني مستوى التمكين 
 8,44 91 ( درجة 26– 13منخفض ) 
 8,45 93 ( درجة38 – 23متوسط ) 
 4,9 19 ( درجة52 -39) مرتفع 
 النفسي مستوى التمكين 

 4,39 80 ( درجة 80– 40منخفض ) 
 8,56 115 ( درجة119 – 81متوسط ) 
 9,3 8 ( درجة160  -120مرتفع ) 

 الكلي مستوى التمكين 
 32 65 ( درجة 270– 135منخفض ) 
 5,66 135 ( درجة 404 – 271متوسط ) 
 5,1 3 ( درجة540  -405مرتفع ) 

 عت وحسبت من إستمارات اإلستبيانمج
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. مستويات تمكين الريفيات المعيالت1شكل رقم    

 
وبين  المدروسة  المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة    ثانيًا: 

اإلجتماعى والسياسى واإلقتصادىدرجات   والمهني   التمكين 
 للريفيات المعيالت:  فسيوالن

ا  -أ  –  1 المطبيعة  بين  المدروسة  لعالقة  المستقلة  تغيرات 
 ودرجات التمكين اإلجتماعى للريفيات المعيالت:

لتحديذذذذذذذد العالقذذذذذذذة بذذذذذذذين المتغيذذذذذذذرات المسذذذذذذذتقلة المدروسذذذذذذذة 
، تذم صذياغة عايالتات المللريفياودرجات التمكذين اإلجتمذاعى 

معنويذذذذذة بذذذذذين ة  الفذذذذذر  االحصذذذذذائي األول " ال توجذذذذذد عالقذذذذذ
وسذذذة ودرجذذذات التمكذذذين اإلجتمذذذاعى المتغيذذذرات المسذذذتقلة المدر 

 .للريفيات المعيالت
االرتبذاط  تمعذامال تم تقديروالختبار صحة هذا الفر   

عشذذذر األولذذذذي، ومعامذذذذل االرتبذذذذاط  األربعذذذذةالبسذذذيط للمتغيذذذذرات 
لمتغيذذذرات مذذذن الخذذذامس عشذذذر إلذذذي السذذذابع عشذذذر، لسذذذبيرمان ل

 ( أن:  4)قم ل ر حيث تبين نتائج جدو 
مو  إرتباطية  عالقة  مستوى  وجود  عند  ومعنوية  جبة 

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

الشهري  الدخل  المبحوثة،  تعليم  عدد سنوات  المبحوثة،  أبناء 
ي، اإلنتماء المجتمعي، طبيعة ألسرة المبحوثة، اإلنفتاح الثقاف

التمك  درجات  وبين  المبحوثة  االجتماعي  عمل  للريفيات ين 
بلغ   المعيالت معحيث  قيم  الترتيب: ت  علي  اإلرتباط  امالت 

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

عند   ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة  وجود  تبين  كما 
( بين  0.05مستوى  المبحوثة، د  عد(  زوج  تعليم  سنوات 

لمبحوثة، درجة الطموح وبين متوسط عدد سنوات تعليم أبناء ا
، حيث بلغت   للريفيات المعيالتن االجتماعي  درجات التمكي

   .0.171،  0.176،  0.170مل اإلرتباط: قيمة معا
بقية  مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتبين  لم  بينما 

 ة. المتغيرات المستقلة المدروس
الفر    رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على  وبناء 

األو  المستقلةاإلحصائي  المتغيرات  من  بكل  يتعلق  فيما   ل 
التالية: أبناء   المدروسة  أعمار  متوسط  المبحوثة،  سن 

المبحوثة، عدد سنوات تعليم المبحوثة، عدد سنوات تعليم زوج 
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الدخل   المبحوثة،  أبناء  تعليم  سنوات  عدد  متوسط  المبحوثة، 
اإلنتماء  ا الثقافي،  اإلنفتاح  المبحوثة،  ألسرة  لشهري 

الطموح،  المجتمعي درجة  الحياة،  ،  عملوجودة   طبيعة 
يمكالمبحوثة وال  المستقلة .  المتغيرات  لبقية  بالنسبة  رفضه  ن 

 المدروسة. 
المدروسة    -  2 المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  طبيعة 

   ودرجات التمكين السياسي للريفيات المعيالت:
المدروسة   المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  لتحديد 

الت صياودرجات  تم  المعيالت،  للريفيات  السياسي  غة  مكين 
بين الفر    معنوية  عالقة  توجد  ال   " الثاني  االحصائي 

السياسي   التمكين  ودرجات  المدروسة  المستقلة  المتغيرات 
 للريفيات  المعيالت. 

تم  الفر   هذا  صحة  االرتباط  معام  تقدير  والختبار  ل 
للمتغيرات   االرتباط   األربعةالبسيط  ومعامل  األولي،  عشر 

للمتغيرات   عشر  لسبيرمان  الخامس  السمن  عشر،  إلي  ابع 
 ( أن:  4) حيث تبين نتائج جدول رقم 

مستوى  عند  ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة  وجود 
( من:  0.01معنوية  كال   بين  المبحوثة، (  تعليم  سنوات  عدد 

تعل المبحوثة، متوسط عدد سنوات تععدد سنوات  ليم  يم زوج 
اإلنتماء   المبحوثة،  ألسرة  الشهري  الدخل  المبحوثة،  أبناء 

السياسي المج التمكين  درجات  وبين  الطموح  درجة  تمعي، 
المعيالت علي    للريفيات  اإلرتباط  معامالت  قيم  بلغت  حيث 

،  0.196،  0.249،  0.199،  0.235،  0.193الترتيب:  
0.187 . 

وج تبين  عند كما  ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة   ود 
( بين  0.05مستوى  من (  اإلستفادة  درجة  الثقافي،  اإلنفتاح 
درجات  الخدمات   وبين  المبحوثة  عمل  طبيعة  المجتمعية، 

السياسي  الت المعيالتمكين  قيمة   للريفيات  بلغت  حيث   ،
 . 0.167،  0.138،   0.169معامل اإلرتباط: 

ارتب عالقة  وجود  يتبين  لم  بقية بينما  مع  معنوية  اطية 
 قلة المدروسة. المتغيرات المست

الفر    رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على  وبناء 
المستقلة اإلحصائ المتغيرات  من  بكل  يتعلق  فيما  الثاني  ي 

التالية:ال سنوات    مدروسة  عدد  المبحوثة،  تعليم  سنوات  عدد 
المبحوثة،   زوج  أبناء  تعليم  تعليم  سنوات  عدد  متوسط 

ا اإلنفتا المبحوثة،  المبحوثة،  ألسرة  الشهري  الثقافي، لدخل  ح 
من   اإلستفادة  درجة  الطموح،  درجة  المجتمعي،  اإلنتماء 

. وال طبيعة عمل المبحوثة وجودة الحياة، لخدمات المجتمعية،ا
 يمكن رفضه بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة المدروسة. 

طبيعااااة العالقااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقلة المدروسااااة  - 3
 :لمعيالتودرجات التمكين اإلقتصادي للريفيات ا

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

المتغيرات  بين  معنوية  عالقة  توجد  ال   " الثالث  االحصائي 
التمكين  المستقل ودرجات  المدروسة  للريفيات    اإلقتصادية 

الفر   ا هذا  صحة  والختبار  تلمعيالت  معامل  قدير  تم 
للمتغيرات   البسيط  ومعاماألربعة  االرتباط  األولي،  ل  عشر 

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

وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية 
سرة عمر المبحوثة، الدخل الشهري أل من:  ( بين كال  0.01)

التمكين   درجات  وبين  الثقافي  اإلنفتاح    اإلقتصادي المبحوثة، 
المعيالتلل علي    ريفيات  اإلرتباط  معامالت  قيم  بلغت  حيث 

   0.229، 0.191، 0.204الترتيب: 
وجود   تبين  عند كما  ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة 

( بين  0.05مستوى  تعلي(  سنوات  متوسط  عدد  المبحوثة،  م 
أ تعليم  سنوات  الطموح،عدد  درجة  المبحوثة،  وطبيعة   بناء 

الت درجات  وبين  المبحوثة  للريفيات    اإلقتصاديمكين  عمل 
اإلرتباط:  المعيالت معامل  قيمة  بلغت  حيث   ،0.173    ،
0.139 ،0.148  ،0.155 . 
بقية بي مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتبين  لم  نما 

 لة المدروسة. المتغيرات المستق
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السا النتائج  على  الفر   وبناء  رفض  يمكن  بقة 
المتغيرات من  بكل  يتعلق  فيما  الثالث  المستقلة   اإلحصائي 

التالية: تعليم   المدروسة  سنوات  عدد  المبحوثة،  عمر 
أبناء تعليم  سنوات  عدد  متوسط  الدخل    المبحوثة،  المبحوثة، 

ا درجة  الثقافي،  اإلنفتاح  المبحوثة،  ألسرة    لطموح، الشهري 
. وال يمكن رفضه بالنسبة  بحوثةطبيعة عمل الموجودة الحياة،  

 . لبقية المتغيرات المستقلة المدروسة
المدروسة    -  4 المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  طبيعة 

 : المعيالتودرجات التمكين المهني للريفيات 
المدروسة   المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  لتحديد 

التمكين   صياغة    نيالمهودرجات  تم  المعيالت،  للريفيات 
بين الفر  معنوية  عالقة  توجد  ال  الرابع"  االحصائي    

المستقلة التمكين    المتغيرات  ودرجات   المهنيالمدروسة 
الفر    هذا  صحة  والختبار  المعيالت  تقدير للريفيات  تم 

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

 ( أن:   4) عشر، حيث تبين نتائج جدول رقم السابع 
مو  إرتباطية  عالقة  مستوى  وجود  عند  ومعنوية  جبة 

( الطموح0.01معنوية  درجة  بين  التمكين   (  درجات  وبين 
المعيالت  المهني معامالت    للريفيات  قيمة  بلغت  حيث 

 .  0.191اإلرتباط: 
إرت عالقة  وجود  تبين  عند  كما  ومعنوية  موجبة  باطية 

( المبحوثة،  0.05مستوى  سن  بين  تعليم (  سنوات  عدد 
ت  سنوات  عدد  متوسط  الدخل  المبحوثة،  المبحوثة،  أبناء  عليم 

ات بحوثة، وطبيعة عمل المبحوثة وبين درجالشهري ألسرة الم
، حيث بلغت قيمة معامل للريفيات المعيالت  المهنيالتمكين  
 .  0.147 ، 0.159، 0.177 ،0.154،  0.139اإلرتباط: 

يتب لم  بقية بينما  مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  ين 
 وسة. المتغيرات المستقلة المدر 

الفر   رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على  وبناء 
م بكل  يتعلق  فيما  الرابع  المستقلة اإلحصائي  المتغيرات  ن 

عمر المبحوثة، عدد سنوات تعليم المبحوثة،    المدروسة التالية: 
المبحوثة،مت أبناء  تعليم  سنوات  عدد  الشهري   وسط  الدخل 

الطموح، درجة  المبحوثة،  الحياة،  ألسرة  عمل   طبيعة  وجودة 
المستقلة لمبحوثةا المتغيرات  لبقية  بالنسبة  رفضه  يمكن  وال   .

 المدروسة. 
طبيعااااة العالقااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقلة المدروسااااة  - 5

 :تللريفيات المعيال النفسيودرجات التمكين 
ال المتغيرات  بين  العالقة  المدروسة  لتحديد  مستقلة 

التمكين   صي  النفسيودرجات  تم  المعيالت،  اغة  للريفيات 
االحصائي   بين الخامسالفر   معنوية  عالقة  توجد  ال   "

التمكين   ودرجات  المدروسة  المستقلة   النفسيالمتغيرات 
الفر    هذا  صحة  والختبار  المعيالت  تقدير  للريفيات  تم 

ا للمتغيرات  معامل  البسيط  األولي،  عشاألربعة  الرتباط  ر 
إلي  الخامس عشر  للمتغيرات من    ومعامل االرتباط لسبيرمان 

 ( أن:   4 ) ئج جدول رقم السابع عشر، حيث تبين نتا
وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية 

بين  0.01) الم(  المبحوثةبحوثة،  عمر  تعليم  سنوات  ،  عدد 
سنوات الثقاالمبحوثةزوج  تعليم    عدد  اإلنفتاح  درجة في،  ، 

التمكين    الطموح درجات  المعيالت   النفسيوبين    للريفيات 
بحي اإلرتباط:  ث  معامالت  قيم  ،  0245،  0209لغت 

0226 ،0254، 0271 . 
عند  ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة  وجود  تبين  كما 

( بين  0.05مستوى  المبحوثة،  متوسط  (  أبناء  عدد  أعمار 
عمل  سنوا وطبيعة  المبحوثة،  أبناء  تعليم  وبين  ت  المبحوثة 

قيم   ، حيث بلغتللريفيات المعيالت  النفسيدرجات التمكين  
 . 0.152، 0.146، 0.143اإلرتباط:  معامل

بقية  مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتبين  لم  بينما 
 المتغيرات المستقلة المدروسة. 

الف رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على  ر   وبناء 
م  الخامساإلحصائي   بكل  يتعلق  المستقلة فيما  المتغيرات  ن 

التالية: المبحوثة،    المدروسة  أعمعمر  أبناء  متوسط  ار 
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زوج عدد سنوات تعليم  عدد سنوات تعليم المبحوثة،  المبحوثة،  
الدخل    ،المبحوثة المبحوثة،  أبناء  تعليم  سنوات  عدد  متوسط 

المبحوثة،ال ألسرة  الثقافي،  شهري  الطموح،   اإلنفتاح    درجة 
. وال يمكن رفضه بالنسبة  عمل المبحوثةطبيعة  وجودة الحياة،  

 لمدروسة. لبقية المتغيرات المستقلة ا
المدروسة  -6 المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  طبيعة 

 :تودرجات التمكين الكلي للريفيات المعيال
المدروسة   المستقلة  المتغيرات  بين  العالقة  لتحديد 

التمكي صياغة    الكلين  ودرجات  تم  المعيالت،  للريفيات 
االحصائا بين   السادس ي  لفر   معنوية  عالقة  توجد  ال   "

للريفيات  الكليتقلة المدروسة ودرجات التمكين المتغيرات المس
الفر    هذا  صحة  والختبار  تقدير  المعيالت  معامل تم 

للمتغيرات   البسيط  ومعامل   الخمسةاالرتباط  األولي،  عشر 
لسبير  الساباالرتباط  إلي  عشر  الخامس  من  للمتغيرات  ع  مان 
 ( أن:   4) تبين نتائج جدول رقم عشر ، حيث 

إرتباطية عالقة  مستوى    وجود  عند  ومعنوية  موجبة 
( من:  0.01معنوية  كال   بين  متوسط  (  المبحوثة،   عمر 

أبناء   وعدد  أعمار  المبحوثة،  تعليم  سنوات  عدد  المبحوثة، 
ط عدد سنوات تعليم أبناء سنوات تعليم زوج المبحوثة، ومتوس

الد ألالمبحوثة،  الشهري  الثقافي،خل  اإلنفتاح  المبحوثة،    سرة 
المجتمعي، المبحوثة   اإلنتماء  عمل  وطبيعة  الطموح،  درجة 

التمكين   درجات  المعيالت  الكليوبين  بلغت   للريفيات    حيث 
الترتيب:   علي  اإلرتباط  معامالت  ،  0.188،  0.264قيم 

0.284    ،0.263  ،0.218  ،0.266  ،0.305   ،
0.198. ،  0.286 ، 0.224 
يتبيب لم  بقية ينما  مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  ن 

 ستقلة المدروسة. المتغيرات الم
 

الفر    رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على  وبناء 
المستقلة    السادساإلحصائي   المتغيرات  من  بكل  يتعلق  فيما 

التالية:  أبن  المدروسة  أعمار  متوسط  المبحوثة،  اء عمر 
المبحوث تعليم  سنوات  عدد  سنواالمبحوثة،  عدد  تعليم  ة،   ت 

أبناء   تعليم  سنوات  عدد  متوسط  المبحوثة،  المبحوثة،  زوح 
ا الثقافي،  الدخل  اإلنفتاح  المبحوثة،  ألسرة  اإلنتماء  لشهري 

الطموح،    المجتمعي، الحياة،  درجة  عمل  وجودة  طبيعة 
المتغير المبحوثة لبقية  بالنسبة  رفضه  يمكن  وال  المستقلة .  ات 

 المدروسة. 
بينطبيعة  ثالثا :   و   ةدرج  العالقة  الحياة  درجات بين  جودة 

 ت: تمكين الريفيات المعيال
درجات  بين  جودة الحياة و   ةدرج  بينلتحديد العالقة بين  

المعيالت الريفيات  صيتمكين  تم  االحصائي  ،  الفر   اغة 
بين جودة الحياة و   ةدرج" ال توجد عالقة معنوية بين    السابع

الفر   بار صحة هذا  والخت  درجات تمكين الريفيات المعيالت 
ئج جدول رقم  معامل االرتباط البسيط، حيث تبين نتاتم تقدير  

 (5   :) 
وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى معنوية 

بين  0.01) الحياة  در (  جودة  التمكين جة  درجات    وبين 
والنفسي، المعيالت  الكليو   السياسي،  بلغت    للريفيات  حيث 

علي اإلرتباط  معامالت  ،  0.184،  0.337الترتيب:    قيم 
0.281   

مو  إرتباطية  عالقة  وجود  تبين  عند كما  ومعنوية  جبة 
( الحياة  بين  (  0.05مستوى  جودة  درجات  درجة  وبين 

، حيث  للريفيات المعيالت  والمهنياالجتماعي، واالقتصادي،  
اإلرتباط:   معامل  قيم    . 0.145،  0.144،  0.159بلغت 

رف يمكن  السابقة  النتائج  على  اإلحوبناء  الفر   صائي  ض 
.السابع
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المدروسة وبين درجات التمكين المتغيرات المستقلة بين  (سبيرمان))لبيرسون(، وبسيط القيم معامالت اإلرتباط  .4جدول رقم 
 والكلي للريفيات المعيالت والمهني والنفسي اإلجتماعى والسياسي واإلقتصادى

 سيط قيم معامالت اإلرتباط الب المتغيرات المستقلة  م
  درجات

التمكين  
 اإلجتماعى

درجات التمكين  
 السياسي 

درجات  
مكين  الت

 االقتصادي 

درجات  
التمكين  
 المهني 

درجات  
التمكين  
 النفسي 

درجات  
التمكين  

 الكلي 
 ** 0.264 ** 0.209 * 0.139 ** 0.204 0.017 ** 0.267 سن المبحوثة 1
 0.024- 0.072 0.045 0.027 0.022 0.006 حجم أسرة المبحوثة  2
 ** 0.188 * 0143 0.017 0.103 0.011 ** 0182 مار أبناء المبحوثة توسط أعم 3
 ** 0.284 ** 0.245 * 0.154 * 0.173 ** 0.193 ** 0.197 المبحوثةعدد سنوات تعليم  4
زوج   5 تعليم  سنوات  عدد 

 المبحوثة
0.170 * 0.235 ** 0.128 0.089 0.226 ** 0.263 ** 

 0.066 0.069 0.072 0.109 0.023- 0.022 عدد ساعات عمل المبحوثة  6
تعليم  7 سنوات  عدد  متوسط 

 وثةأبناء المبح
0.176 ** 0.199 ** 0.139 * 0.177 * 0.146 * 0.218 ** 

أسرة  8 إعالة  سنوات  عدد 
 المبحوثة

-0.036 0.077 0.103 0.087 0.034 -0.052 

 0.072- 0.015 0.023 0.107 0.071 0.071 عدد أفراد األسرة المعالة  9
ألسر الشه  الدخل 10 ة رى 

 المبحوثة
0.199 ** 0.249 ** 0.191 ** 0.159 * 0.092 0.266 ** 

 ** 0.305 ** 0.254 ** 0.204 ** 0.229 * 0.169 ** 0.207 اإلنفتاح الثقافي 11
 * * 0.198 0.122 0.046 0.024 ** 0.196 ** 0.182 اإلنتماء المجتمعي   12
 * * 0.286 ** 0.271 ** 0.191 * 0.148 ** 0.187 * 0.171 درجة الطموح  13
الخدمات د 14 من  اإلستفاده  رجة 

 المجتمعية
0.114 0.138 * 0.054 0.022 0.056 0.117 

 قيم معامالت اإلرتباط لسبيرمان  المتغيرات المستقلة   
 0.068- 0.113- 0.078 0.090 0.088 0.018- نو  األسرة  15
 ** 0.224 * 0.152 * 0.147 * 0.155 * 0.167 ** 0.229 طبيعة عمل المبحوثة  16
 0.111 0.093 0.103 0.097 0.091- 0.059 لة أسرة المبحوثة سبب إعا 17

 جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان

 
 درجات تمكين الريفيات المعيالتبين جودة الحياة و  ةدرج  بين (قيم معامالت اإلرتباط البسيط )لبيرسون  .5جدول رقم 

 امالت اإلرتباط البسيط قيم مع المتغير 
ين  درجات التمك
 اإلجتماعى

درجات التمكين  
 السياسي 

درجات التمكين  
 االقتصادي 

ات التمكين  درج
 المهني 

درجات التمكين  
 النفسي 

درجات التمكين  
 الكلي 

 ** 0.281 ** 0.184 * 0.145 * 0.144 ** 0.337 * 0.159 جوده الحياة 
 

رات باااااالنظر إلاااااي العالقاااااات اإلرتباطياااااة باااااين المتغيااااا
 ،ياسااااايوالس ،جتماااااعيالمدروسااااة وكاااااًل ماااان التمكااااين اال

ت فاااإن للريفياااات المعااايال ، والنفسااايوالمهناااي ،واالقتصاااادي
 أبرز النتائج ما يلي:

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

الثقافي، ودرجة الطموح،    أبناء المبحوثة، ودرجة اإلنفتاح
الح وطبيعة  ياةوجودة  من ،  كال   وبين  المبحوثة  عمل 

والسيا االجتماعي  واالقتصاديالتمكين  والمهني   سي 
 والكلي للريفيات المعيالت. والنفسي

بين   -2 إحصائيا   ومعنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  تبين  كما 
وبين المبحوثة  واإلقتصادي  سن  االجتماعي   التمكين 

والكليوالمهن والنفسي  تبين    . ي  عالقة  وجوأخيرا   ود 



....وعالقته بجودة الحياة لمرأة الريفية المعيلة لأللفيةا تمكين: عبد المنعم عبد الغنى شلبى الفقى ةمرو   

 

637 

بين  ارت إحصائيا   ومعنوية  سنوات باطية  عدد  متوسط 
أ المبحوثة تعليم  ألسرة  الشهري  والدخل  المبحوثة،   بناء 

والمهني   اإلقتصاديالسياسي  وبين التمكين االجتماعي و 
 والكلي 

يم ألسذذذرة المبحوثذذذة، والذذذدخل فكلمذذذا ارتفعذذذت درجذذذات التعلذذذ
 قافذذات مغذذايرةرجذذة اإلنفتذذاح الثقذذافي ) بذذالتعر  لثدو الشذذهري، 

تحقيقها أهداف تسعي ل  ةومعرفة ما يدور(، وكلما كان للمبحوث
، ) التمكذين المهنذي(  لتعديل وضعها لألفضذل )درجذة الطمذوح(

فذي إتبذا  كذل جديذد  كلمذا سذاعد  سذار تبالقذديم بذل   تمسكتوال  
ها وقذدرتها علذي علي زيادة ثقتها بنفسها وتقدير اآلخرين لذلك  

ين االجتمذذذاعي(. كمذذذا يسذذذاعد ية ) التمكذذذإتخذذذاذ القذذذرارات األسذذذر 
تقالل االقتصذذذذذادي وإدارة أي علذذذذذي زيذذذذذادة قذذذذذدرتها علذذذذذي اإلسذذذذذ

مشذذذذذذذذاريع خاصذذذذذذذذة وتحقيذذذذذذذذق األمذذذذذذذذان االقتصذذذذذذذذادي )التمكذذذذذذذذين 
ن االقتصذذذذادي(.  باإلضذذذذافة إلذذذذي المشذذذذاركة السياسذذذذية )التمكذذذذي

  السياسي(.

بين:  رابعاً  العالقة  المدروسة   طبيعة  المستقلة    المتغيرات 
 :تللريفيات المعيال ودة الحياةج ةودرج
  ة المستقلة المدروسة ودرجلتحديد العالقة بين المتغيرات   

الحياة الفر     جودة  صياغة  تم  المعيالت،  للريفيات 
المتغيرات    الثامن االحصائي   بين  معنوية  عالقة  توجد  ال 

المدروسة ودرجات   الحياةالمستقلة  المعيالت  للر   جودة  يفيات 
الف هذا  صحة  استخوالختبار  تم  االرتباط ر   معامل  دام 

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

 ( أن:   6) تائج جدول رقم حيث تبين من ن
مستوى   عند  ومعنوية  موجبة  إرتباطية  عالقة  وجود 

( من:  0.01معنوية  كال   بين  الثقافي(  درجة   ،اإلنفتاح 
درجات  الط وبين  المبحوثة  عمل  وطبيعة  الحياةموح،   جودة 

المعيالتلل علي   ريفيات  اإلرتباط  معامالت  قيم  بلغت  حيث 
 . 0.265، 0.218، 0.198الترتيب: 

 
جودة المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجات  بين    (سبيرمان))لبيرسون(، والبسيط  قيم معامالت اإلرتباط    .6جدول رقم  

 اة الحي
 جودة الحياة درجات  رات المستقلة المتغي 

 * 0.148 سن المبحوثة 1
 0.032- حجم أسرة المبحوثة  2
 ** 030 المبحوثة متوسط أعمار أبناء  3
 * 0.144 عدد سنوات تعليم المبحوثة 4
 0.099 عدد سنوات تعليم زوج المبحوثة  5
 0.022 عدد ساعات عمل المبحوثة  6
 * 0.161 بحوثة أبناء الم متوسط عدد سنوات تعليم 7
 0.063 عدد سنوات إعالة أسرة المبحوثة  8
 0.003 عدد أفراد األسرة المعالة  9
 * 0.159 الشهرى ألسرة المبحوثة الدخل  10
 ** 0.198 اإلنفتاح الثقافي 11
 * 0.128 اإلنتماء المجتمعي   12
 * 0.218 درجة الطموح  13
 0.012 درجة اإلستفاده من الخدمات المجتمعية  14
 قيم معامالت اإلرتباط لسبيرمان  المتغيرات المستقلة   
 0.037- نو  األسرة  15
 ** 0.265 المبحوثة طبيعة عمل  16
 0.001 سبب إعالة أسرة المبحوثة  17

 جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان
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كما تبين وجود عالقة إرتباطية موجبة ومعنوية عند مستوى  

بين  0.05) المبح(  تعليم  س  عددوثة،  عمر  المبحوثة،  نوات 
تعليم   سنوات  عدد  الشهري المبحوثةأبناء  ومتوسط  والدخل   ،

المبحوثة درجات    ألسرة  الحياةوبين  للريفيات    جودة 
اإلرتباط:  المعيالت معامل  قيم  بلغت  حيث   ،0.148  ،
0.144 ،0.161  ،0.159 . 

بقية  مع  معنوية  ارتباطية  عالقة  وجود  يتبين  لم  بينما 
 المدروسة.  لةت المستقالمتغيرا

الفر  رفض  يمكن  السابقة  النتائج  على     وبناء 
المستقلة   الثامناإلحصائي   المتغيرات  من  بكل  يتعلق  فيما 

التالية:  تعليم    المدروسة  سنوات  عدد  المبحوثة،  عمر 
الدخل   المبحوثة،  أبناء  تعليم  سنوات  عدد  متوسط  المبحوثة، 

الثقافي اإلنفتاح  المبحوثة،  ألسرة  ا الشهري  درجة  موح، لط، 
المبحوثة عمل  لبقطبيعة  بالنسبة  رفضه  يمكن  وال  ية  . 

 تقلة المدروسة. المتغيرات المس
بين   رابعًا: واإلنحدارية  المتعددة  االرتباطية  العالقات 

 ات المتغيرات المستقلة المدروسة الكمية مجتمعة وبين درج

المعيالت الريفيات  التمكين  )المدروسة  سة  الخم  تمكين 

التمكين ،  التمكين االقتصادي،  السياسيالتمكين  ،  االجتماعي

 :الكلي التمكينو  (ن النفسيالمهني، التمكي
لتحديذذذذد  العالقذذذذات االرتباطيذذذذة المتعذذذذددة بذذذذين المتغيذذذذرات 

تمكاين الريفياات   اتالمستقلة الكميذة المدروسذة مجتمعذة ودرجذ
التمكااين ،  الجتماااعيالتمكين ا)المدروساة  الخمسة    المعيالت

التمكااين المهنااي، التمكااين ، صاااديمكااين االقتالت، السياسااي

، التاسذعتم صذياغة الفذر  البحثذى   .ليالك  التمكينو   (النفسي
وللتحقق من صحة هذا الفر  تم صياغة الفر  االحصائى 

توجذذذذذذذد عالقذذذذذذذة إرتباطيذذذذذذذة متعذذذذذذذددة بذذذذذذذين الصذذذذذذذفرى التذذذذذذذالى "ال 
ن المبحوثذة، سذمجتمعذة ) المتغيرات المستقلة الكميذة المدروسذة

وعذذدد  ،ومتوسذذط أعمذذار أبنذذاء المبحوثذذة ،ة المبحوثذذةوحجذذم أسذذر 
، سذاعات عمذل المبحوثذةعذدد مبحوثة وزوجها، سنوات تعليم ال

عذدد سذنوات إعالذذة ، عذدد سذنوات تعلذيم أبنذاء المبحوثذةمتوسذط 

الذذذذدخل الشذذذذذهري ألسذذذذذرة ، أفذذذذراد األسذذذذذرة المعالذذذذذة، عذذذذذدد األسذذذذرة
ة ، درجذذذذذذذاإلنتمذذذذذذذاء المجتمعذذذذذذذي، لثقذذذذذذذافيااالنفتذذذذذذذاح ، المبحوثذذذذذذذة
  وبذذذذذين (اإلسذذذذذتفادة مذذذذذن الخذذذذذدمات المجتمعيذذذذذةدرجذذذذذة ، الطمذذذذذوح
المدروساااااة الخمساااااة  مكاااااين الريفياااااات المعااااايالتتدرجذذذذذات 

، التمكين االقتصادي، التمكين السياسي، التمكين االجتماعي)

وإلختبذار   .الكلاي  التمكاينو   (التمكين المهني، التمكين النفسي
عذذدد بذذين تذذم اسذذتخدام معامذذل االرتبذذاط المتصذذحة هذذذا الفذذر  

وباااين درجاااات تمكاااين متغيذذذرات المسذذذتقلة الكميذذذة المدروسذذذة ال
، التمكين االجتماااعي)المدروساة  الخمسة    الريفيات المعيالت

التمكااين المهنااي، ، التمكااين االقتصااادي، التمكااين السياسااي

 .الكلي التمكينو  (التمكين النفسي
 :التمكين االجتماعي -1

)توضح    جدول  متغيرات  7نتائج  أن  المبحوثة، سن  )( 
المبحوثة أسرة  المبحوثة  ،وحجم  أبناء  أعمار  عدد  و   ،ومتوسط 

، ساعات عمل المبحوثةعدد  سنوات تعليم المبحوثة وزوجها،  
المبحوثةمتوسط   عدد سنوات إعالة  ،  عدد سنوات تعليم أبناء 
عدد  األسرة األسرة  ،  ألسرة  ،  المعالةأفراد  الشهري  الدخل 

الثقافي،  مبحوثةال المجتاإلن،  االنفتاح  درجة  معيتماء   ،
درجة  الطموح المجتم،  الخدمات  من  مجتمعة   (عيةاإلستفادة 

المعيالت  التمكين االجتماعيترتبط بدرجة   بمعامل   للريفيات 
  5,439وكانت قيمة ف المحسوبة    0,537ارتباط متعدد بلغ  

مستوى   عند  إحصائي ا  معنوية  على  0,01وهى  يدل  مما   .
متغيرات المستقلة وية بين الوجود عالقة ارتباطية متعددة معن

درجة   وبين  مجتمعة  المدروسة  االجتماعي الكمية  التمكين 
. ويشير معامل التحديد  إلى أن المتغيرات  للريفيات المعيالت

تفسر   مجتمعة  د  %28,8المستقلة  في  التباين  رجة  من 
المعيالت للريفيات  ااالجتماعي  رفض  يمكن  وعليه  لفر   . 

 .التاسع وقبول الفر  البحثى الصفرى 
 :التمكين السياسي -2

 ( جدول  نتائج  متغيرات7توضح  أن  المبحوثة،  )  (  سن 
المبحوثة أسرة  المبحوثة  ،وحجم  أبناء  أعمار  وعدد    ،ومتوسط 
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، ساعات عمل المبحوثةعدد  سنوات تعليم المبحوثة وزوجها،  
المبحوثةمتوسط   وات إعالة  عدد سن،  عدد سنوات تعليم أبناء 
عدد  األسرة األ،  المعاأفراد  ألسرة  ،  لةسرة  الشهري  الدخل 

الثقافي،  المبحوثة المجتمعي  ،االنفتاح  درجة  اإلنتماء   ،
درجة  الطموح من  ،  المجتمعيةاإلستفادة  مجتمعة   (الخدمات 

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

إحصا معنوية  موهى  عند  على  0,01ستوى  ئي ا  يدل  مما   .
معنوية بين المتغيرات المستقلة وجود عالقة ارتباطية متعددة  

مجتمع المدروسة  درجة  الكمية  وبين   السياسيالتمكين  ة 
. ويشير معامل التحديد  إلى أن المتغيرات  للريفيات المعيالت

تفسر   مجتمعة  درجة  من    %24,4المستقلة  في  التباين 
للريفي المعيالالسياسي  الفر   تات  رفض  يمكن  وعليه   .

 .التاسعوقبول الفر  البحثى  الصفرى 
 :التمكين االقتصادي -3

 ( جدول  نتائج  متغيرات  7توضح  أن  المبحوثة، )(  سن 
المبحوثة أسرة  المبحوثة  ،وحجم  أبناء  أعمار  وعدد    ،ومتوسط 

، ات عمل المبحوثةساععدد  سنوات تعليم المبحوثة وزوجها،  
المبحوثةات تعليم أعدد سنو متوسط   عدد سنوات إعالة  ،  بناء 
عدد  األسرة ا،  المعالةأفراد  ألسرة  ،  ألسرة  الشهري  الدخل 

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

بمعامل   ي للريفيات المعيالتالتمكين االقتصادترتبط بدرجة  
  3,461وكانت قيمة ف المحسوبة    0,453بلغ  باط متعدد  ارت

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

درجة   وبين  مجتمعة  المدروسة  االالكمية   قتصاديالتمكين 
يرات  ير معامل التحديد  إلى أن المتغ. ويشللريفيات المعيالت

تفسر  المست مجتمعة  د  %20,5قلة  في  التباين  رجة  من 
المعيالت  االقتصادي الفر   للريفيات  رفض  يمكن  وعليه   .
 .التاسعوقبول الفر  البحثى  الصفرى 

 :التمكين المهني -4
 ( جدول  نتائج  متغيرات  7توضح  أن  المبحوثة، )(  سن 

المبحوثة أسرة  المبحوثة  ومتوسط  ،وحجم  أبناء  وعدد    ،أعمار 
، ساعات عمل المبحوثةعدد  المبحوثة وزوجها،  وات تعليم  سن

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

الثقافي،  المبحوثة المجتمعي،  االنفتاح  درجة  اإلنتماء   ،
درجة  الطموح المجتاإل،  الخدمات  من  جتمعة م  (معيةستفادة 

بدرجة  ترتب المعيالتط  للريفيات  المهني  بمعامل   التمكين 
  2,147وكانت قيمة ف المحسوبة    0,371تباط متعدد بلغ  ار 

مستوى   عند  إحصائي ا  معنوية  على  0,05وهى  يدل  مما   .
وجود عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة 

المدر  درجة  الكمية  وبين  مجتمعة   لمهني االتمكين  وسة 
ات  . ويشير معامل التحديد  إلى أن المتغير فيات المعيالتللري

المهني من التباين في درجة    %13,8المستقلة مجتمعة تفسر  
المعيالت يمللريفيات  وعليه  الفر   .  رفض    الصفرى كن 

 . التاسعوقبول الفر  البحثى 
 :التمكين النفسي -5

جدول    نتائج  متغيرات  7)توضح  أن  المبحوثة،  )(  سن 
أسرة  و  المبحوثة  ،المبحوثةحجم  أبناء  أعمار  وعدد    ،ومتوسط 

، ساعات عمل المبحوثةعدد  تعليم المبحوثة وزوجها،  سنوات  
أبناء  متوسط   عدد سنوات إعالة  ،  المبحوثةعدد سنوات تعليم 
عدد  األسرة المعالة،  األسرة  ألسرة ،  أفراد  الشهري  الدخل 

الثقافياال،  المبحوثة المجتم،  نفتاح  درجة عياإلنتماء   ،
درجة  الطموح المجتمعية،  الخدمات  من  ة  مجتمع  (اإلستفادة 

بدرجة   المعيالتترتبط  للريفيات  النفسي  بمعامل   التمكين 
  4,603وكانت قيمة ف المحسوبة    0,505ارتباط متعدد بلغ  

مستوى   عند  إحصائي ا  معنوية  على  0,01وهى  يدل  مما   .
ارت المتغيوجود عالقة  المستباطية متعددة معنوية بين  قلة رات 

ي للريفيات التمكين النفسالكمية المدروسة مجتمعة وبين درجة  
. ويشير معامل التحديد  إلى أن المتغيرات المستقلة المعيالت
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النفسي للريفيات من التباين في درجة    %25,5تفسر  مجتمعة  
فر   وقبول ال  الصفرى . وعليه يمكن رفض الفر   المعيالت
 . التاسعالبحثى 

 :الكليالتمكين  -6
)ت  جدول  نتائج  متغيرات  7وضح  أن  المبحوثة، )(  سن 

المبحوثةوحجم أ المبحوثة  ،سرة  أبناء  وعدد    ،ومتوسط أعمار 
،  ساعات عمل المبحوثةعدد  سنوات تعليم المبحوثة وزوجها،  

عدد سنوات إعالة  ،  عدد سنوات تعليم أبناء المبحوثةمتوسط  
عدد  األسرة المعالة،  األسرة  ال،  أفراد  ألسر الدخل  ة شهري 

الثقافي،  المبحوثة المجتمعي،  االنفتاح  داإلنتماء  رجة ، 
درجة  الطموح المجت،  الخدمات  من  مجتمعة   (معيةاإلستفادة 

بمعامل ارتباط    لريفيات المعيالتالكلي  التمكين  ترتبط بدرجة  
المحسوبة    0,652متعدد بلغ   وهى    9,944وكانت قيمة ف 

مستوى    معنوية عند  مما  0,01إحصائي ا  و .  على  جود  يدل 
ستقلة الكمية عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات الم

درجة   وبين  مجتمعة  للريفيات   الكلي التمكين  المدروسة 
. ويشير معامل التحديد  إلى أن المتغيرات المستقلة المعيالت

التباين في درجة    %42,5مجتمعة تفسر   يات للريف  الكليمن 
وقبول الفر     رى الصفلفر   رفض ا  . وعليه يمكنالمعيالت
 . التاسعالبحثى 

لنساابي للمتغياارات المسااتقلة الكميااة )ب(: تفسااير اإلسااها  ا

الخمساة   وباين درجاات تمكاين الريفياات المعايالتالمدروسة  
التمكااين ،  التمكين السياسي،  التمكين االجتماعي)المدروساة  

 التمكااينو  (مكااين النفساايالتمكااين المهنااي، الت، االقتصااادي
 :الكلي
سذذذذذهام النسذذذذذبى للمتغيذذذذذرات المسذذذذذتقلة الكميذذذذذة لتحديذذذذذد اإلو 

وبين درجذات تمكذين الريفيذات تفسير التباين فى    المدروسة في
)التمكيي االاتمتميي التالالتمكيي االالخمسذذة المدروسذذة  المعذذيالت

الس  سييلتالالتمكيي االاتدت،يي تمتالالتمكيي االالممكييلتالالتمكيي اال

، عاشذرالتذم صذياغة الفذر  البحثذى  .لكلذيوالتمكين ا  الكفسل(
تحقق من صحة هذا الفر  تم صياغة الفر  اإلحصائى ولل

رى التذذالى " ال يسذذهم أى متغيذذر مذذن المتغيذذرات المسذذتقلة الصذذف

ا فذذي تفسذذير التبذذاين فذذى  ا فريذذد  الكميذذة المدروسذذة إسذذهام ا معنويذذ 
الخمسذذذة المدروسذذذة  وبذذذين درجذذذات تمكذذذين الريفيذذذات المعذذذيالت

اتدت،يي تمتالالتمكيي االالال االاتمتم التالالتمك االالس  سلت)التمك

وللتحقذق   ".ن الكلذيوالتمكذي  التمك االالممكييلتالالتمكيي االالكفسييل(
مذذذذن صذذذذحة هذذذذذا الفذذذذر  تذذذذم إجذذذذراء تحليذذذذل االنحذذذذدار الجزئذذذذى 

 المعيارى.
 :التمكين االجتماعي -1

 ( جدول  نتائج  متغيرات  7توضح  أن  المبحوثة،  )(  سن 
ة، وعدد سنوات تعليم المبحوث  ،حوثةومتوسط أعمار أبناء المب

 مجتمعة  (اإلنتماء المجتمعيو   ،الشهري ألسرة المبحوثة الدخلو 
بدرجة   االجتماعيترتبط  بلغ   التمكين  متعدد  ارتباط  بمعامل 

المحسوبة    0,469 ف  قيمة  معنوية   11,116وكانت  وهى 
مستوى   عند  عالقة  0,01إحصائي ا  وجود  على  يدل  مما   .
مع متعددة  الارتباطية  المستقلة  المتغيرات  بين    كمية نوية 

درجة    سةالخم وبين  مجتمعة  االجتماعيالمدروسة  .  التمكين 
المستقلة  وي المتغيرات  أن  إلى  التحديد  معامل  الخمسة    شير 

تفسر   درجة    %22,0مجتمعة  في  التباين  التمكين من 
 .االجتماعي

وعنذذذذذذد اسذذذذذذتعرا  األهميذذذذذذة النسذذذذذذبية للمتغيذذذذذذرات المسذذذذذذتقلة 
 ار الجزئذذذذذذىا للقيمذذذذذذة المطلقذذذذذذة لمعامذذذذذذل االنحذذذذذذدوفقذذذذذذ  الخمسذذذذذذة 

ل ويحتذ 0,278بلذغ سان المبحوثاة    المعيارى يتضح أن متغير
التمكذذذذذذذين المرتبذذذذذذة األولذذذذذذذى مذذذذذذذن حيذذذذذذذث التذذذذذذأثير علذذذذذذذى درجذذذذذذذة 

بلذذذغ  تعلااايم المبحوثاااةعااادد سااانوات  . وأن متغيذذذراالجتمذذذاعي
ويحتذذذل المرتبذذذة الثانيذذذة مذذذن حيذذذث التذذذأثير علذذذى درجذذذة  0,229

بلذذذذغ    االنتماااااء المجتمعااااي . وأن متغيذذذذريالتمكذذذذين االجتمذذذذاع
ويحتذذذل المرتبذذذة الثالثذذذة مذذذن حيذذذث التذذذأثير علذذذى درجذذذة  0,212

متوساااااط أعماااااار أبنااااااء  وأن متغيذذذذذر،  التمكذذذذذين االجتمذذذذذاعي
مذذذذن حيذذذذث  الرابعذذذذةبذذذذة ويحتذذذذل المرت 0,174بلذذذذغ    المبحوثااااة

الااادخل  وأن متغيذذذر ، التمكذذذين االجتمذذذاعيالتذذذأثير علذذذى درجذذذة 
 الخمسذة ويحتذل المرتبذة 0,154بلذغ   بحوثةالشهري ألسرة الم

وعليذذذذذه  التمكذذذذذين االجتمذذذذذاعين حيذذذذذث التذذذذذأثير علذذذذذى درجذذذذذة مذذذذذ
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وقبذذول الفذذر  البحثذذى جزئيذا   الصذذفرى طيع رفذذض الفذذر  نسذت
 .العاشر

 :التمكين السياسي -2
 ( جدول  نتائج  متغيرات  7توضح  أن  سنوات  )(  عدد 
سنوات  متوسط  و   ،ساعاتعدد  المبحوثة،  زوج  تعليم   عدد 

المبحوثةت أبناء  األسرة  أفراعدد  و ،  عليم  الدخل  ،  المعالةد 
مجتمعة ترتبط    (مجتمعياإلنتماء ال، و الشهري ألسرة المبحوثة

السياسيبدرجة   بلغ    التمكين  متعدد  ارتباط    0,457بمعامل 
المحسوبة   ف  قيمة  إحصائي ا   10,415وكانت  معنوية  وهى 

مستوى   ارتباط0,01عند  عالقة  وجود  على  يدل  مما  ية  . 
المتغيرات  بين  معنوية    الخمسة   الكمية  المستقلة  متعددة 
درجة   وبين  مجتمعة  االمدروسة  ويشير لسياسيالتمكين   .

مجتمعة الخمسة    ات المستقلة  معامل التحديد إلى أن المتغير 
 . التمكين السياسيمن التباين في درجة  %20,9تفسر 

وعنذذذذذد اسذذذذذتعرا  األهميذذذذذة النسذذذذذبية للمتغيذذذذذرات المسذذذذذتقلة 
ا للقيمذذذذذذة المطلقذذذذذذة لمعامذذذذذذمسذذذذذذة الخ ر الجزئذذذذذذى ل االنحذذذذذذداوفقذذذذذذ 

 ج المبحوثاةعادد سانوات تعلايم زو   المعيارى يتضح أن متغير
ويحتذذذل المرتبذذذة األولذذذى مذذذن حيذذذث التذذذأثير علذذذى  0,257بلذذذغ 

الااادخل الشاااهري ألسااارة  . وأن متغيذذذرالتمكذذذين السياسذذذيدرجذذذة 
 ويحتل المرتبذة الثانيذة مذن حيذث التذأثير  0,240بلغ    المبحوثة

  نتمااء المجتمعاياال  متغيذر . وأنالسياسذي التمكينعلى درجة  
مذذذن حيذذذث التذذذأثير علذذذى ويحتذذذل المرتبذذذة الثالثذذذة  0,237بلذذذغ  
عااادد سااانوات متوساااط  وأن متغيذذذر،  التمكذذذين السياسذذذيدرجذذذة 

من  الرابعةويحتل المرتبة  0,157بلغ    أبناء المبحوثة  تعليم
عاادد  ن متغيذروأ ، السياسذيالتمكذذين حيذث التذأثير علذى درجذة 

 الخمسذذةويحتذذل المرتبذذة  0,154-بلذذغ   لااةأفااراد األساارة المعا
وعليذه نسذتطيع  السياسذيالتمكذين    من حيث التأثير على درجذة

 .العاشرجزئي ا وقبول الفر  البحثى  الصفرى رفض الفر  
 :التمكين االقتصادي -3

 ( نتائج جدول  متغيرات  7توضح  أن  المبحوثة، )(  سن 
ا تعليم  سنوات  األسو لمبحوثة،  وعدد  إعالة  سنوات  ،  رةعدد 

الثقافياالنو  بدرجة    (فتاح  ترتبط  االقتصادي مجتمعة    التمكين 
وكانت قيمة ف المحسوبة   0,388بمعامل ارتباط متعدد بلغ  

إحصائي ا عند مستوى    8,774 معنوية  يدل  0,01وهى  مما   .
المتغيرات  بين  معنوية  متعددة  ارتباطية  عالقة  وجود  على 

لتمكين اجة  ين در المدروسة مجتمعة وب  األربعة  ميةالمستقلة الك
يرات المستقلة . ويشير معامل التحديد إلى أن المتغاالقتصادي
التباين في درجة    % 15,1مجتمعة تفسر  األربعة   التمكين من 

 .االقتصادي
وعنذذذذذد اسذذذذذتعرا  األهميذذذذذة النسذذذذذبية للمتغيذذذذذرات المسذذذذذتقلة 

دار الجزئى المعيذارى وفق ا للقيمة المطلقة لمعامل االنح  األربعة
ويحتذل المرتبذة  0,243بلذغ تاح الثقاافي االنف غيرمتيتضح أن  

. وأن التمكذين االقتصذاديالتذأثير علذى درجذة  األولى من حيث  
ويحتل المرتبة  0,219بلغ  عدد سنوات تعليم المبحوثة  متغير

. وأن االقتصذذادي التمكذينالثانيذة مذن حيذث التذذأثير علذى درجذة 
الثذة مذن ويحتذل المرتبذة الث 0,202بلذغ    سن المبحوثة  متغير

 وأن متغيذذذذر،  التمكذذذذين االقتصذذذادييذذذث التذذذأثير علذذذذى درجذذذة ح
 الرابعذةويحتل المرتبة 0,148-بلغ   األسرة سنوات إعالةد  دع

وعليذذذذه  .التمكذذذذين االقتصذذذذاديمذذذذن حيذذذذث التذذذذأثير علذذذذى درجذذذذة 
ا وقبذذول الفذذر  البحثذذى  الصذذفرى نسذذتطيع رفذذض الفذذر   جزئيذذ 

 .العاشر
 :لتمكين المهنيا -4

عدد سنوات تعليم )متغيرات  ( أن  7ل ) توضح نتائج جدو  
ألو المبحوثة،   الشهري  المبحوثةالدخل   (الطموحدرجة  و ،  سرة 

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

مستوى   عند  عل0,01إحصائي ا  يدل  مما  عالقة  .  وجود  ى 
 الثالثة  المتغيرات المستقلة الكمية  عنوية بينارتباطية متعددة م
. ويشير معامل المهنيالتمكين  وبين درجة    المدروسة مجتمعة

المستقلة   المتغيرات  أن  إلى  تفسر الثالثة  التحديد    مجتمعة 
 .المهنيالتمكين من التباين في درجة  9,7%
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يذذذذذرات المسذذذذذتقلة وعنذذذذذد اسذذذذذتعرا  األهميذذذذذة النسذذذذذبية للمتغ
لقة لمعامل االنحدار الجزئذى المعيذارى قيمة المطوفق ا لل  الثالثة

بلذذذذغ  الاااادخل الشااااهري ألساااارة المبحوثااااة  يتضذذذذح أن متغيذذذذر
ويحتذذل المرتبذذة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة  0,219
ويحتل   0,178بلغ  درجة الطموح  . وأن متغيرالمهنيالتمكين 

. المهنذذي التمكذذينر علذذى درجذذة المرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذث التذذأثي
ويحتذل  0,140بلذغ    د سنوات تعليم المبحوثةعد  متغيذر  وأن

 .المهنذذيالتمكذذين لثالثذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة المرتبذذة ا
ا وقبذذول الفذذر   الصذذفرى وعليذذه نسذذتطيع رفذذض الفذذر   جزئيذذ 

 .العاشرالبحثى 
 :التمكين النفسي -5

 ( جدول  نتائج  متغيرات  7توضح  أن  ا)(  لمبحوثة، سن 
المب تعليم  سنوات  الثقافياالو حوثة،  وعدد  درجة و ،  نفتاح 

بمعامل ارتباط    لتمكين النفسيامجتمعة ترتبط بدرجة    (الطموح
وهى    14,936وكانت قيمة ف المحسوبة    0,481متعدد بلغ  

مستوى   عند  إحصائي ا  وجود  0,01معنوية  على  يدل  مما   .
 ت المستقلة الكميةعالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرا

مجتمالمد  األربعة درجة  روسة  وبين  النفسيعة  . التمكين 
إ التحديد  معامل  المستقلة  ويشير  المتغيرات  أن  األربعة  لى 

 .التمكين النفسيمن التباين في درجة  %23,2مجتمعة تفسر 
وعنذذذذد اسذذذذتعرا  األهميذذذذة النسذذذذبية للمتغيذذذذرات المسذذذذتقلة 

ا للقيمذذذذذذة المطلقذذذذذذة لمعا األربعذذذذذذة مذذذذذذل االنحذذذذذذدار الجزئذذذذذذى وفقذذذذذذ 
بلذذغ  المبحوثااةعاادد ساانوات تعلاايم  يذذرضذذح أن متغالمعيذذارى يت

ة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة ويحتذذل المرتبذذ 0,327
ويحتذل  0,249بلغ  درجة الطموح . وأن متغيرالتمكين النفسي

. النفسذذي التمكذذينالمرتبذذة الثانيذذة مذذن حيذذث التذذأثير علذذى درجذذة 
ة ويحتذل المرتبذة الثالثذ 0,220لذغ  ب  سن المبحوثذة  وأن متغير
 وأن متغيذذذر،  تمكذذذين النفسذذذيالالتذذذأثير علذذذى درجذذذة مذذذن حيذذذث 

مذذن  الرابعذذةويحتذل المرتبذذة  0,150بلذذغ    الذذةاح الثقذذافي االنفتذ
وعليذذذذه نسذذذذتطيع  التمكذذذذين النفسذذذذي.حيذذذذث التذذذذأثير علذذذذى درجذذذذة 

 .العاشرجزئي ا وقبول الفر  البحثى  الصفرى رفض الفر  

 :ليالتمكين الك -6
 ( جدول  نتائج  مت7توضح  أن  المبحوثة،   سن)غيرات  ( 

تعليم المبحوثة،   وعدد سنوات   ،ومتوسط أعمار أبناء المبحوثة
المبحوثةمتوسط  و  أبناء  تعليم  سنوات  الشهري و ،  عدد  الدخل 

المبحوثة الثقافيو ،  ألسرة  مجتمعة   (الطموحدرجة  و ،  االنفتاح 
بدرجة   م  الكليالتمكين  ترتبط  ارتباط  بلغ بمعامل  تعدد 
ف  0,457610 قيمة  وهى    106,536  المحسوبة  وكانت 

مستوى   عند  إحصائي ا  ي0,01معنوية  مما  وجود  .  على  دل 
 عالقة ارتباطية متعددة معنوية بين المتغيرات المستقلة الكمية

. ويشير الكليالتمكين  المدروسة مجتمعة وبين درجة    السبعة
المتغ أن  إلى  التحديد  المستقلة  معامل  مجتمعة سبعة  اليرات 

 . الكليالتمكين جة اين في در من التب %37,2تفسر 
تغيذذذذذرات المسذذذذذتقلة وعنذذذذذد اسذذذذذتعرا  األهميذذذذذة النسذذذذذبية للم

وفق ا للقيمة المطلقة لمعامل االنحدار الجزئذى المعيذارى   السبعة
 0,332بلذذغ عاادد ساانوات تعلاايم المبحوثااة  يتضذذح أن متغيذذر

التمكذذين جذذة ويحتذذل المرتبذذة األولذذى مذذن حيذذث التذذأثير علذذى در 
ويحتذذل المرتبذذة  0,243بلذذغ  المبحوثااة ساان . وأن متغيذذرالكلذذي

 . وأن متغيذرالكلذي التمكذينى درجة الثانية من حيث التأثير عل
ويحتذل المرتبذذة الثالثذة مذذن حيذذث  0,236بلذذغ    درجاة الطمااوح

الادخل الشاهري  وأن متغير،  الكليالتمكين التأثير على درجة  
من حيث  الرابعةويحتل المرتبة  0,198بلغ    ألسرة المبحوثة

متوساط أعماار  وأن متغيذر ، الكليالتمكين  لى درجة  التأثير ع
من حيذث  الخمسةويحتل المرتبة  0,144بلغ     ء المبحوثةأبنا

 االنفتاح الثقافي وأن متغيذر، الكليالتمكين  التأثير على درجة  
مذذن حيذذث التذذأثير علذذى  السادسذذةويحتذذل المرتبذذة  0,138بلذذغ  
ليم أبنااء سنوات تع متوسط عدد، ومتغير لتمكين الكليادرجة  

مذذذن  واألخيذذذرة السذذذبعةويحتذذذل المرتبذذذة  0,120بلذذذغ   المبحوثاااة
وعليذه نسذتطيع رفذض  التمكذين الكلذي،حيث التأثير على درجة 

 .العاشرجزئي ا وقبول الفر  البحثى  الصفرى الفر  
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 كلي ال التمكينو  المدروسة الخمسة ودرجات تمكين الريفيات المعيالتسة كمية المدرو قيم معامالت االنحدار واالنحدار الجزئى المعيارى بين المتغيرات المستقلة ال .7جدول 

 المتغيرات المستقلة 

 الكلي  التمكين التمكين النفسي  التمكين المهني التمكين االقتصادي ياسي التمكين الس  التمكين االجتماعي 

معامل  قيم 
 اإلنحدار 

قيم معامل  
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

  قيم معامل
 اإلنحدار 

يم معامل  ق
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل  
 ار اإلنحد

قيم معامل  
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل  
 اإلنحدار 

امل  قيم مع
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل  
 اإلنحدار 

قيم معامل  
اإلنحدار  
الجزئي  
 المعياري 

قيم معامل  
 اإلنحدار 

قيم معامل  
اإلنحدار  
الجزئي  

 ياري المع
 ** 0,243 ** 0,334 ** 0,220 ** 0,250  *0,126 ** 0,202 ** 0,251  0,025 ** 0,278 ** 0,354 مبحوثة السن 

  * 0,142-  0,027-  0,073-  * 0,129-  0,059  ** 0,172- حجم أسرة المبحوثة 
أبناء   أعمار  متوسط 

 المبحوثة 
0,133* 0,174* 0,077  0,047  0,036  0,063  0,150* 0,144* 

تعليم عدد     سنوات 
 المبحوثة 

0,200 ** 0,229 ** 0,114  0,235 ** 0,219 ** 0,168* 0,140* 0,226* * 0,207 ** 0,217 ** 0,332 ** 

ز  تعليم  سنوات  وج  عدد 
 المبحوثة 

0,063  0,363 ** 0,257 ** 0,023  0,005  0,092  0,110  

عمل  عدد   ساعات 
 المبحوثة 

0,068  -0,004  0,083  0,095  0,114  0,099  

سنتوسط  م وات  عدد 
 تعليم أبناء المبحوثة 

0,098  0,139* 0,157* 0,058  0,034  0,045  0,125* 0,120* 

  0,085-  0,025  0,058- * 0,148- * 0,124-  0,082-  0,081- عدد سنوات إعالة األسرة 
  0,107-  0,017-  0,035-  0,098- * 0,154- * 0,137-  0,0100- عدد أفراد األسرة المعالة 

الشهري ا ألسرة    لدخل 
 المبحوثة 

0,128* 0,154* 0,241 ** 0,240 ** 0,108  0,174* 0,219 ** -0,001  0,168 ** 0,198 ** 

 ** 0,138 *0,131 *0,124 *0,124  0,104 ** 0,243 ** 0,182  0,037  0,063 االنفتاح الثقافي 
  * *0,185  0,080  0,062  0,107 ** 0,237 *0,171 * *0,212 * *0,201 اإلنتماء المجتمعي 

 ** 0,236 ** 0,183 *0,163 ** 0,244 ** 0,178 *0,139  0,069  0,089  0,069 الطموح درجة  
من  درجة االستفادة 

 ية الخدمات المجتمع 
0,039  0,072  0,025  0,066  0,025  0,020  

االرتباط   معامل  قيم 
 Rالمتعدد 

0,537 0,469 0,494 0,457 0,453 0,475 0,371 0,311 0,505 0,481 0,652              0,610 

 0,372 0,425 0,232 0,255 0,197 0,138 0,226 0,205 0,209 0,244 0,220 0,288 التحديد   قيم معامل
 ** 16,536 ** 9,944 ** 14,936 ** 4,603 ** 7,125 *2,147 ** 8,774 ** 3,461 ** 10,415 ** 4,326 ** 11,116 ** 5,439 ف قيمة  
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  :ة الريفيةالمرأمعوقات تمكين : اً خامس
، أوضذذحت الماارأة الريفياةوللتعذرف علذى معوقذات تمكذين 

 الريفيذذة ( بذذأن أهذذم معوقذذات تمكذذين المذذرأة 8تذذائج جذذدول رقذذم ) ن
( من الريفيات  المعيالت علذي األقذل %50والتي وافق عليها )
ليذذد عذذدم إقذذرار عذذادات وتقا: لوجهذذة نظذذرهنمرتبذذة تنازليذذا  وفقذذا  

قبذذذول الرجذذذال  وعذذذدم%(  2,86)بنسذذذبة  المجتمذذذع عمذذذل المذذذرأة 
 ة تجاههذذذا فذذذي العمذذذلإلسذذذتقاللية المذذذرأة واتخذذذاذهم مواقذذذف سذذذلبي

عدم موافقة ثم %(،   64) بنسبة  مواقع القياديةلشغلها بعض ال
اعتبذذاره صذذاحب قذذرار و  العمذذلالرجذذل علذذى مشذذاركة المذذرأة فذذي 

فذي المجتمذع الريفذي  وسذيادة بعذض القذيم التقليديذة  ،عمل المرأة 
 63بنسذبة ) المرأة بدورها في المجتمع قيام قدرة منوالتي تقلل 

عدم إدراك التعاون بذين الرجذل والمذرأة داخذل و ،  منهما  لكل  %(
والموقذف  ،نطاق األسرة ووقو  معظم أ بذاء األسذرة علذي المذرأة 

 ل( لك  %61بنسبة )  قدرة المرأة على العملالسلبي للرجل تجاه 
كهذذا م حريذذة تحر وعذذد بعيذذة المذذرأة اإلقتصذذادية للرجذذلتو منهمذذا، 
قذدرة  ة تجذاهالسلبية السائد%(، يلي ذلك   59)  بنسبةاقتصاديا   

 ، ثذذم(% 58)بنسذذبة  مشذذاركة فذذي الحيذذاة العامذذةالمذذرأة علذذي ال
 ،اخضذذذو  المذذذرأة لسذذذلطة الذذذذكر والقذذذرارات التذذذي تخذذذص حياتهذذذ

 لرجذذذذلالنظذذذذر إلذذذذي المذذذذرأة علذذذذي أنهذذذذا أقذذذذل قذذذذدرة ومهذذذذارة مذذذذن او 
 ،واالهتمذام باألسذرة   اإلنسذانيوانحصار أدوارها فذي حفذا النذو 

تملذك المذرأة لذذبعض  إمكانيذذة عذادات وتقاليذد المجتمذذع تحذد مذنو 
عذذذدم  % ( لكذذذل مذذذنهم،  ثذذذم 55بنسذذذبة ) ،المذذذوارد االقتصذذذادية

بسذبب الواجبذات اإلجتما يذة التذي تعوقهذا   بالحركيةتمتع المرأة  

وأخيذذذذرا  عذذذذدم تمتذذذذع المذذذذرأة  %(، 54عذذذن أداء أعمالهذذذذا بنسذذذذبة )
 العناصر الثقافية للمجتمعبسبب  في بعض األوقات      ةبالحركي
 . %( 51بنسبة )
الماارأة الريفيااة ماان تمكااين  : مقترحااات حاال مشااكالت خامساااً 

للتعذرف علذى مقترحذات حذل  :المعايالت:وجهة نظر الريفياات  
أن (  9)  رقذذم مشذذكالت المذذرأة الريفيذذة، أوضذذحت نتذذائج جذذدول

هذذذذذة نظذذذذذر الريفيذذذذذات لوجمرتبذذذذذة تنازليذذذذذا  وفقذذذذذا  هذذذذذذه المقترحذذذذذات 
 هذاراتلقذدرات وم المناسذبة العمذل فذرص تذوفير :المعذيالت
(، %90هن االجتما يذذذة بنسذذذبة )المعذذذيالت ولظذذذروف السذذذيدات
الدراسذة  مصذروفات سذداد مذن المعذيالت السذيدات أبنذاء إعفذاء

 القذرو  علذى الحصذول إجذراءات (، تسذهيل%74بنسذبة )
 جمعيذاتال (، ثذم قيذام%70الفائذدة بنسذبة ) سذعر وتخفذيض
 االجتما يذة للسذيدات اإلعانذات والمسذاعدات بتذوفير األهليذة

 التدريبيذة الذدورات ك تنظذيم(، يلذي ذلذ%62المعذيالت بنسذبة )
المعذذيالت وتذذأهيلهن للحصذذول علذذي  السذذيدات لتنميذة مهذذارات

 محو فصول إقامة في (، ثم التوسع%50فرصة عمل بنسبة )
تحذذاق بهذذذذه االمعذذيالت علذذذي اإلل السذذيدات األميذذة وتشذذجيع
 عالمجتمذ فئذات كافذة (، وأخيذرا  تو يذة%45الفصذول بنسذبة )

 (.%35) المعيلة بنسبة للمرأة  السلبية نظرتهم تغيير بأهمية
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 معوقات تمكين المرأة الريفية من وجهة نظر الريفيات المعيالت  .8جدول رقم 
 ال نعم العباااااااااااااارة م

عدد ال عدد ال %     % 
 13,8 28 86,2 175 المرأةالالاملارالا تاتالوتق ل تالالممتمعالالاتمالإدر 1
 44,8 91 55,2 112 االمرأة لسلطة الذكر والقرارات التي تخص حياته خضو  2
 55,7 113 44,3 90 ها واستسالمها لعادات المجتمعبحقوق وعي المرأة عدم  3
 70 142 30 61 األم ةال واكخف ضالالمستوىالالتعل ملالوالثق فلالوالمم رم 4
 53,7 109 46,3 94 المشاركة السياسية  قتها بنفسها إلى درجة األحجام عن  عدم رغبة المرأة وعدم ث  5
 37 75 63 128 صاحب قرار عمل المرأة  هاعتبار و  مشاركة المرأة في العملوافقة الرجل على عدم م 6
في حفا  وانحصار أدوارها    النظر إلي المرأة علي أنها أقل قدرة ومهارة من الرجل 7

 تمام باألسرةواالهالنو  اإلنساني 
112 55,2 91 44,8 

 44,8 91 55,2 112 الموارد االقتصادية مرأة لبعض تملك ال إمكانية عادات وتقاليد المجتمع تحد من 8
 52,7 107 47,3 96 عدم توافر التسهيالت التي تخفف من األ باء األسرية عن المرأة  9
 40,9 83 59,1 120 صاديا  وعدم حرية تحركها اقت  للرجل تبعية المرأة اإلقتصادية 10
 41,9 85 58,1 118 الح  ةالالع مةالمش ركةالفلالدترةالالمرأةالاللالالالالتم هالالس ئتةالال ةالسلبال 11
 48,8 99 51,1 104 العناصر الثقافية للمجتمعبسبب في بعض األوقات  بالحركيةعدم تمتع المرأة  12
الرج 13 بين  التعاون  إدراك  األس عدم  نطاق  داخل  والمرأة  أ باء    رةل  معظم  ووقو  

 ة األسرة علي المرأ 
124 61 79 39 

 56,7 115 43,3 88 ا المرأة قضاي شة قعدم اإلهتمام بمنا 14
العمل  15 في  تجاهها  سلبية  مواقف  واتخاذهم  المرأة  إلستقاللية  الرجال  قبول   عدم 

 مواقع القياديةلشغلها بعض ال
130 64 73 36 

 63 128 37 75 رة المنزلكالت الحياة اليومية وإداضغط مش 16
تمتع   17 الت   بالحركيةالمرأة  عدم  اإلجتما ية  الواجبات  أداء بسبب  عن  تعوقها  ي 

 أعمالها 
110 54,2 93 45,8 

 39 79 61 124 قدرة المرأة على العملالموقف السلبي للرجل تجاه   18
 67 136 33 67 متتك ةالاألمرالفالالمرأةالفلالوظ ئفالغ رالمستقرةالوئالوظ الالحصاران  19
 54,2 110 45,8 93 لمرأة ضعف الوعي العام بأهمية تمكين ا 20
 58 118 42 85 بدورها في عملية التنمية إنخفا  وعي المرأة  21
تقلل 22 والتي  الريفي  المجتمع  في  التقليدية  القيم  بعض  المرأة قيام    قدرة  من  سيادة 

 بدورها في المجتمع
128 63 75 37 

 
 يفيات المعيالتمقترحات حل مشكالت المرأة الريفية من وجهة نظر الر  .9دول  رقم ج

 %  203= العدد المقترحات 
 90 183 المعيالت ولظروفهن االجتما ية. السيدات لقدرات ومهارات المناسبة العمل فرص توفير
 74 150 .الدراسة صروفاتم سداد من المعيالت السيدات أبناء إعفاء
 70 142 .الفائدة سعر وتخفيض القرو  على الحصول ءاتإجرا تسهيل
 62 126 االجتما ية للسيدات المعيالت  اإلعانات والمساعدات بتوفير األهلية ياتالجمع قيام
 50 101 المعيالت وتأهيلهن للحصول علي فرصة عمل.  السيدات لتنمية مهارات التدريبية الدورات تنظيم
 45 91 االمعيالت علي اإللتحاق بهذه الفصول.  السيدات مية وتشجيعاأل محو فصول إقامة في التوسع
 35 71 المعيلة. للمرأة  السلبية نظرتهم تغيير بأهمية المجتمع فئات كافة تو ية
 
 
 



 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -علمى مجلة اإلسكندرية للتبادل ال

 

646 

 
المستقلة   بالمتغيرات  الخاصة  النتائج  علي  عام  استخالص 

معنوياً  إسهامًا  تسهم  التي  تفسير  المدروسة  في  فريدًا   
د في  والسياسي   اترج التباين  االجتماعي  التمكين 

 للريفيات المعيالت: الكليو  واالقتصادي والمهني والنفسي
متغير سن المبحوثة يسهم إسهاما  معنويا  فريدا  في تفسير   -

المكونات   في  )االجتماعي  األربعةالتباين    -للتمكين 
 والكلي(.   -والنفسي -واالقتصادي

معنويذذذا  فريذذذدا  فذذذي ا يسذذذهم تعلذذذيم المبحوثذذذة إسذذذهاما  بينمذذذ -
 -االجتمذاعيهذي: ) للتمكين  مكونات  خمسةتفسير التباين في  

والكلذذي(، ويسذذهم كذذال  مذذن  -النفسذذيو  -المهنذذيو  -واالقتصذذادي
اح الثقذذافي اإلنفتذذو متوسذذط عذذدد سذذنوات تعلذذيم أبنذذاء المبحوثذذة، 

، فقذذذذط يننإسذذذذهاما  معنويذذذذا  فريذذذذدا  فذذذذي تفسذذذذير التبذذذذاين فذذذذي مكذذذذو 
إسذذذذهاما   يسذذذذهم م أبنذذذذاء المبحوثذذذذةمتوسذذذذط عذذذذدد سذذذذنوات تعلذذذذيف

أمذذذذذا  السياسذذذذذي، والكلذذذذذي،ن التمكذذذذذيمعنويذذذذذا  فريذذذذذدا  فذذذذذي تفسذذذذذير 
اإلنفتاح الثقافي يسهم  إسهاما  معنويا  فريدا  في تفسير التمكين 

را  يسذذذهم كذذذال  مذذذن: الذذذدخل الشذذذهري وأخيذذذ االقتصذذادي، والكلذذذي.
بذاين ا  معنويا  فريدا  فذي تفسذير التإسهاملألسرة، ودرجة الطموح  
إسذهاما   ، فالذدخل الشذهري لألسذرة يسذهمفي ثالث مكونات فقط

عنويذذا  فريذذدا  فذذي تفسذذير التمكذذين السياسذذي، والمهنذذي، والكلذذي، م
ر يسذذذذهم  إسذذذذهاما  معنويذذذذا  فريذذذذدا  فذذذذي تفسذذذذيأمذذذذا درجذذذذة الطمذذذذوح 

 التمكين المهني، والنفسي، والكلي.
المعيلة  ف التعليممن خال  تكتسبالريفية  معرفية   ل  قدرات 

من كما    بموضو ية، عليها والحكم األمور فهم  تمكنها 
اآلخرين    ليمالتع  هايساعد في  التأثير  القدرة علي و علي  زيادة 

بالنفس والثقة  القرارات  االجتماعي(، و   إتخاذ  مستوي )التمكين 
يسهم في تحقيق   الدخل الشهري لألسرةالمعيشة والمتمثل في  

للريفيات المادية    فتوفر اإلمكانيات  والمهنيسياسي  الالتمكين  

ان االقتصادي  يزيد من تقدير األخرين وتحقيق األم  المعيالت
من   تتطلبة  وما  السياسية  المشاركة  علي  القدرة  من  ويزيد 

مادية. أن    التزامات  تكما  لألفضل  محاولة  األوضا   عديل 
تحقي في  يسهم  بالقديم  التشبث  وعدم  عليا  أهداف  ق وتحقيق 

تضمن من تحقيق المكانة وهي  بما يالمهني والنفسي  التمكين  
 .أعلي درجات سلم ماسلو للحاجات

 صيات التو 

إستخالص  يمكن  البحث،  نتائج  عليه  أسفرت  ما  ضوء  في 
 التوصيات التالية:

تحسين  - علي  التعليميةالعمل  المعيلة  الريفية  المرأة   أوضا  
ل وسائل اإلعالم  واإلقتصادية من خال  والثقافية والسياسية
وتحد مفاهيمالجماهيرية،  وتعميق  الديني  الخطاب   ةيث 

المرأة   معاملة  بحسن  وكأخت المرتبطة  وكأم  كزوجة 
 .ومساواتها في كثير من الحقوق 

تخص حياتها   في عمليات صنع القرارات التي  اشراك المرأة -
المؤسسات  من  عدد  تبني  طريق  عن  أسرتها  وحياة 

ت التي  والبرامج  وتملكها  الحكومة  المرأة  تمكين  إلي  هدف 
 دوات الالزمة للمشاركة في تحسين أوضاعها. األ

خاصة بالمرأة الريفية المعيلة تهتم بالحد  توجيه برامج تنموية  -
خالل   من  القري  في  والبطالة  الفقر  مشكلتي  توجيه  من 

وتشجيع  للدخل،  المدرة  الصغر  المتناهية  المشروعات 
عليه  الحصول  في  المعيلة  منح المرأة  طريق  عن  وذلك  ا 

الصغير  لتدريبهنالقرو   ومهنية  حرفية  دورات  وعقد   ة، 
أ الغير عامالت من  جل توفير فرص عمل لهن،  وتأهيل 

وغير   الزراعي  االستثمار  فرص  لبيان  خرائط  ووضع 
 الزراعي. 
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التي  توجيه  - والبحوث  الدراسات  من  مزيد  إلجراء  االهتمام 
ة الريفية بصفة  تستقصي أوضا  المرأة بصفة عامة والمرأ 

ا سبل  وتحديد  االقتصادية  خاصة  بأوضاعها  إلرتقاء 
جميع   وفي  والتعليمية  من واالجتما ية  الحياة  مجاالت 

وارتقاءيهن بالمجتمع في ظل سياسة تنموية نقالت نو يه  
  . رشيدة

 المراجع
دراسةدراز وأحمد سليمان، محمد ابراهيم،  المرأة تمكين حالة ، 

العصلوجي اجتماعياً و  اقتصادياً  الريفية  ،الشرقية بقرية 

والتنمية، لقضايا والثالثون  التاسع المؤتمر  األزمة السكان 

الديموجرافي، التخطيط معهد العالمية، تصاديةاالق  القومي، 

 .م2010، القاهرة
أحمد،   أسعد،   بين الحياتي والتوجه الوحدة في الفروق أبو 

 اقتصاديةمستويات    من واألرامل  والعازبين المتزوجين

ا جامعة مجلة مختلفة، )دمشق،  ) 26لعدد  المجلد   ،)2  ،)
 م.  2010

ع محمد  إبراهيم  عادل  عبد  الحامولي،  أحمد  مصطفي  أحمد  لي، 
المعرفية   ،   اإلرشادية  اإلحتياجات  علي  المؤثرة  العوامل 

ببعض   المنزلي  اإلقتصاد  مجاالت  بعض  في  للريفيات 
كفر الشيخ،    ة، جامعةمجلة البحوث الزرا ي   محافظات الدلتا،

       م. 2010 (،4دد )الع (،37المجلد )
حفار ريا  تحقيق  الحسن،  مجال  في  للمرأة  السياسي  التمكين   ،

التنمية،   والشباب  أهداف  المرأة  التاسع حول  الدولي  المؤتمر 
العربية التنمية  العربي    24-22،  في  المعهد  مارس، 
 م.2010للتخطيط، القاهرة، 
سيد،   ايمان  ا الحسين،  المهارات  ا السمات و  بها  تتميز  لمرأة  لتي 

تواجهها التي  المعوقات  و  األردنية  جامعة  القيادية  مجلة   ،
سوريا,   التربوية،  للعلوم  )دمشق  )،  (27س  (،  3,4عدد 

 م. 2011
 األنجلو  مكتبة االجتماعي،  لمال ا  رأس،  مصطفى طلعت السروجي،

 م. 2009 ،القاهرة المصرية،

 للمرأة  معيشىال التكيف أساليب  ،الوهاب عبد صدقى السيد، مرفت

 المحافظات ببعض  الفقر تأنيث ظاهرة  ظل  فى معيلة ال

)،  الزرا ية للبحوث  المصرية لمجلةا  ،المصرية (، 94المجلد 
 م. 2016(، 1العدد )

كري  فهيمة  و  م،  المشهداني،  البرامج  المرأة  تمكين  سياسات 
والنفسية،    المعوقات، رؤية اجتماعية، التربوية  العلوم  مجلة  

 م. 2012(، 88راق, عدد)امعة بغداد, العكلية االداب، ج
نادية  نوعية وتحسين النسائية األنديةالجواد،   عبد الجرواني، 

 بمحافظتي القاهرة النسائية األندية مطبقة على دراسة الحياة

والعلوم اال الخدمة في دراسات مجلة ،والجيزة جتما ية 
) اإلنسانية، الخدمة  23العدد  كلية  األول،  الجزء   ،)
 م. 2007 ية، حلوان، االجتما

المشكالت  إبراهيم حنان لزغول،ا  في المعيلة للمرأة الجندرية ، 

األردن،   اليرموك، جامعة  ماجستير،  رسالة   عجالن، محافظة
 م. 2012

إدراك األهمية التعليمية للمشاركة في  ،  نادية كاظم عنون ،  لعزاوي ا
المرأة تنمية  مشروعات  البحوث  مجلة  ،  الريفية  بعض 

الشيخ،  الزرا ية كفر  )  ،جامعة  )40المجلد  العدد   ،)2،)  
 م. 2010

 التربويين المرشدين لدى حياةال جودةنوري،   خنساء  الكرخي،

  رسالة ،بالذكاء االنفعالي وعالقتها
للمرأة،   القومى  مصرالمجلس  فى  الريفية  اليوم    -المرأة  إحتفالية 

 م.  2013 األولى،الطبعة  ،العالمى للمرأة الريفية
 ،لأللفية اإلنمائية  واألهداف  المصرية رأة الم للمرأة،   القومي المجلس 

 م. 004هرة، الرابع، القا المؤتمر
القاهرة،  2الطبعة )المرأة،   أوضاع تطور  ،للمرأة  القومي المجلس  ،)

 م. 2005
 المعيلة لألم  النفسي التمكين،  عبدالسالم  الحسن أبو سميرة  النجار،

جاللتربية العليا الدراسات كلية ،  والمأمول الواقع  بين معة  ، 
 م. 2014(،  3(، العدد )22المجلد )القاهرة، 

التمكين النفسي والتوجه الحياتي لدي  بد الحميد،  النواجحة، زهير ع
غزة،  القدس،  جامعة  األساسية،  المرحلة  معلمي  من  عينة 

 م. 2015
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 العاملة  الحكومية  غير المنظمات  قدرات بناء سلسلة قنديل، أماني

الوعيبنا المصرية،  المرأة  تمكن مجال في  بالمفهوم  ء 

 لمرأة،ل القومي المجلس ،مصر في المرأة لتمكن الشامل

 م. 2007
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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. 

 
 


