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 منها تحصل التى المعلومات مصادر تحديدو للمبحوثات، العامة الخصائص على التعرف البحث هذا إستهدف :الملخص

 فى اإلنتاجية األنشطة فى الريفية المرأة مشاركة مستوى على والتعرف اإلنتاجية، األنشطة عن معلوماتهن على المبحوثات

 مشاركة بدرجة المرتبطة العوامل وتحديد ،)والغذائى الحرفى والتصنيع والحيوانى الداجنى اإلنتاج النباتى، نتاجاإل( مجاالت

 ،)والغذائى الحرفى والتصنيع والحيوانى الداجنى اإلنتاج النباتى، اإلنتاج( مجاالت فى اإلنتاجية األنشطة فى الريفية المرأة
 الريفية المرأة مشاركة درجة فى التباين تفسير فى اإلرتباطية العالقة ذات المدروسة ستقلةالم للمتغيرات النسبى اإلسهام وتحديد

 والتعرف اإلنتاجية، نشطةباأل القيام فى الريفية المرأة تشجيع فى الزراعى اإلرشاد دور على والتعرف اإلنتاجية، األنشطة فى

 الحيوانى اإلنتاج النباتى، اإلنتاج( اإلنتاجية األنشطة فى كتهامشار مجال في الريفية المرأة تواجه التى المعوقات أهم على

 مجال فى اإلنتاجية األنشطة فى مشاركتهن لتفعيل المبحوثات مقترحات على والتعرف ،)والغذائى الحرفى والتصنيع والداجنى

في محافظة الشرقية وتم اختيار  البحث اهذ ىأجر )والغذائى الحرفى التصنيعو والداجنى الحيوانى اإلنتاج النباتى، اإلنتاج(
ثالثة مراكز عشوائياً ومن كل مركز تم اختيار قرية حيث اختير مركز الزقازيق ومنه تم إختيار قرية بنى عامر، ومركز 

مبحوثة من  ٥۰ديرب نجم ومنه تم إختيار قرية طحا المرج، ومركز منيا القمح ومنه تم إختيار قرية ميت بشار، وتم إختيار 
،  وإختير أفراد عينة الدراسة من كل قرية بطريقة عشوائية بسيطة، وتم اإلعتماد في جمع البيانات الالزمة لتحقيق كل قرية

، و تم إستخدام عدد ۲۰۱۷أهداف البحث علي إستخدام طريقة اإلستبيان بالمقابلة الشخصية، وتم جمع البيانات خالل عام 
هى العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية فى عرض البيانات ودراسة من األساليب اإلحصائية لتحليل وعرض نتائج ال

الوصفية، ومعامل إرتباط "بيرسون (لقياس العالقة مع المتغيرات الكمية)، ومعامل إرتباط سبيرمان (لقياس العالقة 
من  %)9.33البحث أن ( إليهاتوصل وكانت أهم النتائج التى ، اإلرتباطية مع المتغيرات الوصفية التعليم والحالة الزواجية)

، وأن %) تعرضهن مرتفع۳٦.۰%) تعرضهن متوسط، و(٥٤.٦۷المبحوثات تعرضهن لمصادر المعلومات منخفض، و(
أكثر المجاالت التى تزيد من دخل األسرة التى تشارك فيها المرأة الريفية هى مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى، يليه مجال 

وجود عالقة إرتباطبية معنوية بين درجة مشاركة المرأة  ، كما اوضحت النتائج اإلنتاج النباتى التصنيع الغذائى، ثم مجال
الريفية فى األنشطة اإلنتاجية وبين كل من المتغيرات المستقلة المدروسة التالية: (السن، الحالة الزواجية، الحالة التعليمية، 

الميل اإلدخارى،  ،الثقافى لمملوكة، المشاركة غير الرسمية، اإلنفتاحعدد أفراد األسرة المعيشية، الدخل الشهرى، األصول ا
 .الميل اإلستثمارى،  الطموح اإلقتصادى، المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية، التعرض لمصادر المعلومات)

 .محافظة الشرقية ،األنشطة اإلنتاجية ،المرأة الريفية، المشاركة ،محددات: السترشاديةالكلمات ا

 والمشكلة البحثيةدمة قملا

 مجال في الواسعة الخطوات من العديد أتُخذت لقد
 بهدف وذلك النامية الدول في خاصة الريفية التنمية

 النهوض خالل من للريفيين المعيشة بمستويات النهوض
 عملية في الرئيسي العصب باعتباره البشري بالعنصر

ادها فى ، ونجاح التنمية مرهون بمدى مساهمة أفرالتنمية
كل أو بعض خطوات التنمية ألن ذلك يلقى عليهم 
المسئولية، فهم األقدر على وضع أولويات لمشاكلهم فهذه 
المساهمة تعتبر مجهودات تطوعية إرادية وهى حق لجميع 

فئات المجتمع، وتعتبر المرأة مورداً هاما من موارد التنمية 
ألسرية نظرا ألهمية الدور الذى تؤديه فى مجال التنمية ا

وفى مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية وفى مجال تقبل 
األفكار والممارسات العصرية فالمرأة كطاقة بشرية تؤثر 
وتتأثر بإستراتيجية التنمية سواء على مستوى وضع الخطة 

، أو تنفيذها فهى تعتبر ثروة قوميه ال يستهان بها (غانم
۱۹۹٦(. 

 مصر في العامة حياةال في المرأة مشاركة أحدثت ولقد
 وبرزت المجتمع في ودورها لمكانتها واضحا تحوال

 اكسبها الذي األمر اإلنتاج في الفعالة ومساهماتها أدوارها
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 عملية في فعال دور لها اتاح كما كيانه، له كفرد قيمة
 أمر وأصبح االجتماعية مكانتها علي ذلك التنمية، وانعكس

 السياسية التوجهات من بها واالرتقاء المصرية المرأة
 الدولة مستوي علي برزت التي واالجتماعية واالقتصادية

)(3TZimmenmen 3T, 2011، هي مجتمع أي في فالمرأة 
 يرغب لم ام المجتمع رغب سواء المجتمع هذا نصف

 التي أدوارها وأيضا طبيعتها بحكم بها تنفرد أدوار فاللمرأة
 تعاظم يةالماض القليلة السنوات وفي الرجل،  فيها تشارك
 البالد شهدت أن بعد الريفية للمرأة االقتصادي الدور

 من كبيرة ألعداد المؤقتة الهجرة من ضخمة موجات
 المرأة تحملت ثم ومن المجاورة الدول في للعمل الرجال

 وخرجت الزراعة في اإلنتاجية القرارات اتخاذ عبء
 للحاصالت والتسويق اإلنتاج مستلزمات في تتعامل

 )۲۰۰٦ ،وإبراهيم شلبى( الزراعية

واألدوار الرئيسية التى تلعبها المرأة فى الحياة الريفية 
تجعل من إدماجها فى جهود التنمية الريفية ضرورة ملحة 
كى تحقق هذه الجهود النتائج المرجوة، ويعد الريف هو 
العمود الفقرى للمجتمع المصرى، ومازال هو المصدر 

ا الثمين من البشر الرئيسى لثروة مصر الحقيقية وكنزه
 .)۱۹۹٥ ،(جهاز بناء القرية المصرية المتميزين

يمثل حلقة الوصل بين الجهات  اإلرشادي والجهاز
البحثية الزراعية المختلفة وبين المزارعين فهو يقوم بنقل 
وتبسيط كل ماهو حديث وصالح للتطبيق فى ظل الظروف 

ن واسرهم مالمحلية من الجهات البحثية إلى المزارعين 
وتعليمهم كيفية تطبيقه بأنفسهم الشباب والمرأة الريفية 

ليستمروا فى تطبيقه مستقبالً وحتى يصبح جزءاً من 
كما أنه يقوم بتوصيل مايقابل المزارعين  ،سلوكهم المعتاد

حثية إليجاد الحلول من مشاكل فى التطبيق إلى الجهات الب
 غييراتويهدف اإلرشاد الزراعى إلى إحداث ت، المناسبة لها

 فى معارف وإتجاهات ومهارات األفراد وذلك لزيادة قدرتهم
مواردهم بكفاءة عالية وبالتالى زيادة إنتاجهم  إستغاللعلى 

ومن ثم فإن العمل اإلرشادى ، ورفع مستوى معيشتهم
مباشرة إلى رفع مستوى  الزراعى يهدف بطريقة غير

 القومى ككل من خالل تنمية القدرات البشرية اإلقتصاد
الزراعية فى وتطبيق التكنولوجيا الالزمة لزيادة اإلنتاجية 

 ،هالل( وقت تتصاعد فيه المعرفة العلمية والتكنولوجية
۱۹۹۳(. 

 البحثمشكلة 
 لقد وعى المشتغلون بالتنمية أهمية دور المرأة ومشاركتها

ما جعلهم يؤكدون على أن مفي جميع األنشطة المجتمعية، 
ة الريفية بصفة خاصة يمكن أن المرأة بصفة عامة، والمرأ

تلعب دورا فعاال فى دفع عملية التنمية من خالل ما 
 .تضطلع به من مسئوليات عديدة

ومن األهداف الرئيس�ية لب�رامج وأنش�طة المجتم�ع رف�ع 
المستويات المعيشية لكاف�ة الس�كان واس�تثارة حاج�اتهم له�ذه 
الب���رامج وإش���راكهم إش���راكا إيجابي���ا ف���ى وض���ع خططه���ا 

من قوة وطاقة إنس�انية ها وتقويمها، ولما تمثله المرأة وتنفيذ
، فه�ى أس�اس عاله ال غنى عنها للمجتمع الس�ليمثمينة وقوة ف

اإلص��الح ف��ى المجتم��ع فالب��د م��ن إش��راكها واالس��تفادة م��ن 
طاقاته��ا البش��رية الض��خمة وتعبئته��ا للمس��اهمة ف��ى مختل��ف 
 األنشطة التنموية ف�ى المجتم�ع حت�ى تس�اعد ف�ى دف�ع عملي�ة

دائما مع الذى تعيش فيه، وتعمل المرأة التطوير وتقدم المجت
أي��ا ك��ان موقعه��ا ف��ى مختل��ف المج��االت ولك��ن يختل��ف ه��ذا 
العمل باختالف الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة 
به����ا، كم����ا أن مس����اهمتها تت����أثر بنوعي����ة وش����كل وطبيع����ة 
وتركي����ب المجتم����ع ال����ذي تع����يش في����ه وك����ذلك بتاريخ����ه 

قافت�ه وعادات�ه وتقالي�ده والق�يم والمع�ايير الت�ى وحضارته وث
 ).۲۰۰٦ ،تسود بين أفراده (يحيى

ووج��د أن دور الم��رأة ف��ى اقتص��اديات المجتم��ع يتح��دد 
، وتش�ير ف�ى المه�ن واألعم�ال غي�ر الزراعي�ة بقدر إسهامها

البيان���ات اإلحص���ائية الخاص���ة بالعمال���ة ف���ى مص���ر إل���ى 
األنش��طة انخف��اض مس��توى مس��اهمة الم��رأة المص��رية ف��ى 

االقتصادية خارج المنزل، مع العلم أن هذه اإلحصائيات لم 
تأخذ فى اعتبارها اإلسهامات الرئيسية للنساء الريفي�ات ف�ى 
مج��ال الزراع��ة حي��ث تعتب��ر الم��رأة بمثاب��ة العم��ود الفق��رى 

 ).۱۹۹۸، لالقتصاد الريفى (عبد العاطى

وفي السنوات األخي�رة وج�د أن الم�رأة الريفي�ة تس�تطيع 
تتحمل أعباء أكث�ر نتيج�ة هج�رة ال�زوج للعم�ل بالخ�ارج أن 

فه��ي تص��بح المس��ئولة كلي��ة ع��ن توجي��ه مص��روف البي��ت 
واالتف��اق م��ع العم��ال ال��زراعيين وتس��ويق اإلنت��اج النب��اتي 
المزرع����ي والحص����ول عل����ي الخ����دمات م����ن المنظم����ات 
االقتص��ادية واالجتماعي��ة باإلض��افة لتربي��ة ورعاي��ة األبن��اء 

 م����ام بالرعاي����ة الص����حية لألبن����اءالهتوح����ل مش����اكلهم وا
 .)۱۹۸۹ ،نصرت(

الرغم من هذا الدور الكبير الذي تق�وم ب�ه الم�رأة  ىوعل
الريفية في مساعدة زوجها في العمل بالحقل كالمساهمة في 
ح��رث األرض، وب��ذر الب��ذور، ومكافح��ة اآلف��ات الض��ارة، 
وإزال��ة الحش��ائش واألعش��اب، وجن��ي المحص��ول باإلض��افة 

كعامل�ة زراعي�ة ب�أجر أو بيعه�ا للمنتج�ات  إلي عملها أحيان�اً 
الزراعي��ة والمنزلي��ة، إال أن ه��ذه األدوار ال تق��يم عل��ي إنه��ا 
أنشطة إنتاجية، نظراً ألنها ال تحصل في الغال�ب عل�ي أج�ر 

 ).۱۹۹۱ ،نقدي مقابل لها (هدهود

والواقع يؤكد أنه رغم ما تساهم به المرأة الريفية من 
الجتماعية واالقتصادية إال جهود فى شتى مجاالت الحياة ا

الذى  أنها لم تحصل على حقها مقابل هذه المشاركة األمر
 يدعو إلى ضرورة االهتمام بالمرأة الريفية بقدر المسئوليات
والمهام الملقاة على عاتقها من أجل تحسين قيامها بأدوراها 
وبما ينعكس عليها وعلى أسرتها ومجتمعها بالنفع وهنا 
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ما هى درجة مشاركة المرأة  وهي عدة تساؤالتيطرح 
الريفية فى المجاالت التنموية؟ وما هى العوامل المؤثرة 

وما هو دور اإلرشاد  على مشاركتها فى هذه األنشطة؟
الزراعى فى تفعيل األنشطة اإلنتاجية للمرأة الريفية؟ وما 
هى المشكالت التى تواجه المرأة الريفية فى مجال 

 تاجية ومقترحاتهم لحلها؟مشاركة فى األنشطة اإلنال

 البحثأهداف 
 .التعرف على الخصائص العامة للمبحوثات -۱

تحديد مصادر المعلومات التى تحص�ل منه�ا المبحوث�ات  -۲
 .على معلوماتهن عن األنشطة اإلنتاجية

التع���رف عل���ى مس���توى مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى  -۳
نت�اج األنشطة اإلنتاجية فى مجاالت (اإلنت�اج النب�اتى، اإل

 .الداجنى والحيوانى والتصنيع الحرفى والغذائى)

تحديد العوامل المرتبطة بدرجة مشاركة الم�رأة الريفي�ة  -٤
ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة ف��ى مج��االت (اإلنت��اج النب��اتى، 
اإلنت������اج ال������داجنى والحي������وانى والتص������نيع الحرف������ى 

  .والغذائى)

ة تحدي��د اإلس��هام النس��بى للمتغي��رات المس��تقلة المدروس��-٥
درج��ة ذات العالق��ة اإلرتباطي��ة ف��ى تفس��ير التب��اين ف��ى 

 .مشاركة المرأة الريفية فى األنشطة اإلنتاجية

دور اإلرشاد الزراعى ف�ى تش�جيع الم�رأة  التعرف على -٦
 .نشطة اإلنتاجيةالريفية فى القيام باأل

أهم المعوق�ات الت�ى تواج�ه الم�رأة الريفي�ة التعرف على  -۷
ألنش��طة اإلنتاجي��ة (اإلنت��اج ف��ي مج��ال مش��اركتها ف��ى ا

والتص��نيع الحرف��ى  اإلنت��اج الحي��وانى وال�داجنىالنب�اتى، 
  .والغذائى)

مقترح��ات المبحوث��ات لتفعي��ل مش��اركتهن التع��رف عل��ى  -۸
فى األنشطة اإلنتاجية فى مجال (اإلنتاج النباتى، اإلنتاج 

 .التصنيع الحرفى والغذائى)و الحيوانى والداجنى

 الفروض النظرية
 ض األولالفر

توجد عالقة إرتباطية معنوية بين درجة مشاركة المرأة 
ف�ى األنش��طة اإلنتاجي�ة ف�ى مج��ال (اإلنت�اج النب��اتى، الريفي�ة 

اإلنت��اج الحي��وانى وال��داجنى والتص��ينع الحرف��ى والغ��ذائى) 
، الزواجي�ةوبين المتغيرات المستقلة التالي�ة (الس�ن، الحال�ة 

المعيش���ية، ال���دخل الحال���ة التعليمي���ة، ع���دد أف���راد األس���رة 
الش��هرى، األص��ول المملوك��ة، اإلتص��ال ب��وكالء التغييي��ر، 
المش���اركة غي���ر الرس���مية، اإلنفت���اح الجغراف���ى، اإلنفت���اح 

المي���ل اإلدخ���ارى، المي���ل اإلس���تثمارى، الش���عور  الثق���افى،
باإلنتماء للمجتمع المحلى، الطم�وح اإلقتص�ادى، المش�اركة 

ادر التع�����رض لمص�����و ف�����ى إتخ�����اذ الق�����رارات األس�����رية
 .المعلومات)

 الفرض الثانى
يوجد إسهام نسبى للمتغيرات المستقلة فى التب�اين الكل�ى 
فى درج�ة مش�اركة الم�رأة ف�ى األنش�طة األنش�طة اإلنتاجي�ة 
ف��ى مج���ال (اإلنت��اج النب���اتى، اإلنت��اج الحي���وانى وال���داجنى 

 .والتصينع الحرفى والغذائى)
 الفرض الثالث

ن الدرج��ة الكلي��ة توج��د ف��روق ب��ين الدرج��ة الفعلي��ة وب��ي
لمش��اركة الم��رأة الريفي��ة ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة ف��ى مج��ال 

والتص���ينع  اإلنت���اج الحي���وانى وال���داجنى(اإلنت���اج النب���اتى، 
 .الحرفى والغذائى)

 الطريقة البحثية
 البحثمنطقة 

وت��م اختي��ار ف��ي محافظ��ة الش��رقية  البح��ثه��ذه  ىأج��ر
 ةي��ثالث��ة مراك��ز عش��وائياً وم��ن ك��ل مرك��ز ت��م اختي��ار قر

حيث اختير مرك�ز الزق�ازيق ومن�ه ت�م إختي�ار قري�ة واحدة، 
ت�م إختي�ار قري�ة طح�ا من�ه ونج�م بنى عامر، ومركز ديرب 

 .المرج، ومركز منيا القمح ومنه تم إختيار قرية ميت بشار
 البحثعينة 

 ،۱ج��دول مبحوث��ة م��ن ك��ل قري��ة كم��ا ب ٥۰ت��م إختي��ار 
عش�وائية أفراد عينة الدراسة من ك�ل قري�ة بطريق�ة وإختير 
  Simple Random sample. بسيطة 

 أسلوب جمع البيانات
زم��ة لتحقي�ق أه��داف ف�ي جم��ع البيان�ات الال ت�م اإلعتم��اد

س�تبيان بالمقابل�ة الشخص�ية، البحث علي إستخدام طريقة اإل
 .۲۰۱۷وتم جمع البيانات خالل عام 

 قياس متغيرات البحث
 قياس المتغيرات المستقلة

 السن
ات عمر المبحوثة ألق�رب س�نة وق�ت تم قياسه بعدد سنو

جمع البيانات، وتم تقس�يم المبحوث�ات إل�ى ث�الث فئ�ات ه�ى:  
س��نة)، ومتوس��طات الس��ن  ۳۰ص��غيرات الس��ن (أق��ل م��ن 

 .سنة) ٤٥سنة)، وكبيرات السن (أكبر من  ٤٥-۳۰(
 عدد أفراد األسرة المعيشة

ويعبر عنه بعدد أفراد األسرة المعيشية للمبحوثة كرقم 
قسيم المبحوثات إلى ثالث فئات هى: أسرة خام، وتم ت

أفراد)،  ۷-٥أفراد)، أسرة متوسطة ( ٥صغيرة (أقل من 
 .أفراد فأكثر) ۸أسرة كبيرة (

 الحالة الزواجية
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تم قياس�ها م�ن خ�الل معرف�ة الحال�ة الزواجي�ة للمبحوث�ة 
(متزوج���ة، مطلق���ة، أرمل���ة) وت���م إعط���اء الفئ���ات الس���ابقة 

 ترميز على الترتيب.) لل۱، ۲، ۳األرقام التالية (

 دراسة بالمراكز والقري المختارةتوزيع عينة ال .۱جدول 

 العينة القرية المركز

 ٥۰ بنى عامر الزقازيق

 ٥۰ طحا المرج ديرب نجم

 ٥۰ ميت بشار منيا القمح

 ۱٥۰ إجمالى

 .حسبت بواسطة الباحثة :المصدر

 
 الحالة التعليمية

 اع���ن حالته��� ةقي���اس ه���ذا المتغي���ر بس���ؤال المبحوث���ت���م 
حي�ث الحال�ة التعليمي�ة  م�ن ث�اتوتم تقس�يم المبحو، التعليمية

دون  نويكت���ب ن، ويق���رأي���ةإل���ي خمس���ة فئ���ات كم���ا يل���ي :أم
عل�ي مؤه�ل  تتحت المتوسط ، وحاص�ال هن، وتعليممؤهل

إعط���اء  عل���ي مؤه���ل ع���الي، وت���م تمتوس���ط ، وحاص���ال
 .لإلستجابات السابقة علي الترتيب )٥،٤،۳،۲،۱درجات (

 األسرى الدخل
األسرة شهريا كرقم مطلق جمالى دخل إويعبر عنه ب

دخل    وتم تقسيم المبحوثات إلى ثالث فئات هى:، بالجنيه
-۱۰۰۰جنيه)، دخل متوسط ( ۱۰۰۰منخفض (أقل من 

 .جنيه) ۲۰۰۰ر من ثجنيه)، دخل مرتفع (أك ۲۰۰۰

 األصول المملوكة
وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثة عن األصول 

 نتاجة واألصول غير اإلنتاجية المملوكة لألسرةاإل
والمتمثلة فى األراضى الزراعية والحيوانات واآلالت 

، وتم معالجتها بالدرجات المعيارية واألجهزة المنزلية
 ٦۲-۲۷والدرجات التائية، وتراوح المدى الفعلى بين (

إلى ثالث فئات هى: أصول تقسيم المبحوثات )، وتم درجة
 ٥۰-۳۹)، أصول متوسطة (درجة ۳۸-۲۷منخفضة (

 ) درجة ٦۰ -٥۱، أصول مرتفعة ()درجة

 اإلتصال بوكالء التغيير
 وتم قياس هذا المتغير بسؤال المبحوثة عن مدى

) ۱۰ون من (كبمقياس م، إتصالها بوكالء التغيير بالقرية
 مستويات وذلك على مقياس مكون من أربع، مصادر

 الدرجاتترتيب وأعطيت (دائما، أحيانا،  نادرا، ال) على ال
) وتم حساب الدرجة الكلية لتعبر عن ۱، ۲، ۳، ٤(

وتراوح المدى النظرى األتصال بوكالء التغيير للمبحوثة 
إلى ثالث تقسيم المبحوثات )، وتم درجة ٤۰-۱۰بين (

)، إتصال متوسط درجة۱۹-۱۰فئات هى: إتصال ضعيف (
 ).درجة ٤۰-۳۰)، إتصال مرتفع (درجة ۲۰-۲۹(

 كة االجتماعية غير الرسميةالمشار

تم قياسها من خالل سؤال المبحوثة عن مشاركتها فى 
) أنشطة،على مقياس مكون ۹عدد من األنشطة بلغ عددها (

(دائما، أحيانا، نادرا، ال) على الترتيب،  مستوياتمن أربع 
) على الترتيب، ۱، ۲، ۳، ٤التالية ( الدرجاتوأعطيت 

حصل عليها المبحوثة في وتم حساب الدرجة الكلية التي 
)، درجة ۳٦-۹هذا المتغير، وتراوح المدى النظرى بين (

إلى ثالث فئات هى: مشاركة ضعيفة تقسيم المبحوثات وتم 
، )درجة ۲٦-۱۸)، مشاركة متوسطة (درجة ۹-۱۷(

 ).درجة ۳٦-۲۷مشاركة مرتفعة (

 اإلنفتاح الجغرافى

تم قياسه من خالل سؤال المبحوثة عن مدى ترددها 
القرى المجاورة والمراكز والمدن المحيطة بمقياس لى ع

 وذلك على مقياس مكون من أربع ) عبارات،٦مكون من (
(دائما، أحيانا،  نادرا، ال) على الترتيب وأعطيت  مستويات
وتم حساب الدرجة الكلية لتعبر ) ۱، ۲، ۳، ٤( الدرجات

تراوح المدى النظرى  ،عن اإلنفتاح الجغرافى للمبحوثة
إلى ثالث فئات تقسيم المبحوثات )، وتم درجة ۲٤-٦(بين 

-۱۲)، إنفتاح متوسط (۱۱درجة  -٦هى: إنفتاح ضعيف (
 .)درجة ۲٤-۱۸)، إنفتاح مرتفع (درجة ۱۷

 اإلنفتاح الثقافى

تم قياسه من خالل سؤال المبحوثة عن مدى قيامها 
) عبارات، وذلك ٦بمقياس مكون من (نشطة الثقافية باأل

(دائما، أحيانا،   مستويات ن من أربععلى مقياس مكو
) ۱، ۲، ۳، ٤( الدرجاتنادرا، ال) على الترتيب وأعطيت 

وتم حساب الدرجة الكلية لتعبر عن اإلنفتاح الثقافى 
)، وتم درجة ۲٤-٦، تراوح المدى النظرى بين (للمبحوثة
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-٦إلى ثالث فئات هى: إنفتاح ضعيف (المبحوثات م يتقس
)، إنفتاح مرتفع درجة ۱۷-۱۲( )، إنفتاح متوسطدرجة ۱۱

 ) درجة ۱۸-۲٤(

 الميل اإلدخارى

تم قياسه من خالل استيفاء رأى المبحوثة عن مدى 
 ،تعبر عن ميلها لإلدخار ) عبارات٥(موافقتها على مضمون 

(موافق،  هى إستجاباتمقياس مكون من ثالث على  وذلك
) على ۱، ۲، ۳( الدرجات وأعطيتسيان، غير موافق) 

وتم حساب الدرجة الكلية لتعبر عن الميل ، الترتيب
 ۱٥-٥، وتراوح المدى النظرى بين (اإلدخارى للمبحوثة

إلى ثالث فئات هى: ميل تقسيم المبحوثات ، وتم )درجة
 ۱۱ -۸، ميل متوسط ()درجة ۷-٥منخفض (إدخارى 

 .)درجة ۱٥-۱۲، ميل مرتفع ()درجة

 الميل اإلستثمارى

المبحوثة عن مدى  تم قياسه من خالل استيفاء رأى
 ،تعبر عن ميله لإلستثمار ) عبارات۸موافقتها على مضمون (

(موافق،  هى إستجاباتمقياس مكون من ثالث على  وذلك
) على ۱، ۲، ۳( الدرجات وأعطيتسيان، غير موافق) 

الترتيب، وتم حساب الدرجة الكلية لتعبر عن الميل 
 ۲٤-۸( اإلستثمارى للمبحوثة، وتراوح المدى النظرى بين

إلى ثالث فئات هى: ميل تقسيم المبحوثات )، وتم درجة
 ۱۸-۱۳)، ميل متوسط (درجة ۱۲-۸منخفض (إستثمارى 

 .)درجة ۲٤-۱۹)، ميل مرتفع (درجة

 الشعور باإلنتماء للمجتمع المحلى

تم قياسه من خالل استيفاء رأى المبحوثة فى عدة 
) عبارات تعكس مدى شعورها ۸بلغ عددها (عبارات 

مقياس مكون من على  ، وذلكنتماء للمجتمع المحلىباإل
 وأعطيت(موافق، سيان، غير موافق)  ثالث مستويات هى

 ،) على الترتيب۱، ۲، ۳( الدرجاتااليجابية  العبارات
، وتم ) على الترتيب۳، ۲، ۱(والعبارات السلبية الدرجات 

حساب الدرجة الكلية لتعبر عن اإلنتماء المجتمعى 
)، وتم درجة ۲٤-۸اوح المدى النظرى بين (، وترللمبحوثة

باإلنتماء إلى ثالث فئات هى: شعور تقسيم المبحوثات 
)، درجة ۱۸-۱۳)، شعور متوسط (درجة ۱۲-۸منخفض (

 ) درجة ۲٤-۱۹شعور مرتفع (

 الطموح اإلقتصادى

قياسه من خالل استيفاء رأى المبحوثة عن مدى  تم
موح تعكس الط ) عبارات٦موافقتها على مضمون (

مقياس مكون من ثالث على  ، وذلكاإلقتصادى للمبحوثة
 وأعطيت(موافق، سيان، غير موافق)  هىإستجابات 

) على الترتيب، وتم حساب الدرجة ۱، ۲، ۳( الدرجات
)، وتم درجة ۱۸ -٦الكلية، وتراوح المدى النظرى بين (

إقتصادى طموح إلى ثالث فئات هى: تقسيم المبحوثات 
)، درجة ۱۳-۱۰متوسط ( طموح، )درجة ۹-٦منخفض (

 ) درجة ۱۸ -۱٤مرتفع (طموح 

 المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية
تم قياسه من خالل استيفاء رأى المبحوثة عن مدى 

تعكس مشارة المرأة  ) عبارات۸موافقتها على مضمون (
مقياس مكون من على  ، وذلكفى إتخاذذ القرارات األسرية

 وأعطيتسيان، غير موافق)  (موافق، هىإستجابات ثالث 
) على الترتيب، وتم حساب الدرجة ۱، ۲، ۳( الدرجات

، المشاركة فى إتخاذ القرارات األسريةالكلية لتعبر عن 
تقسيم )، وتم درجة ۲٤-۸وتراوح المدى النظرى بين (

 ۱۲-۸إلى ثالث فئات هى: مشاركة منخفضة (المبحوثات 
مشاركة ، )درجة ۱۸ - ۱۳)، مشاركة متوسطة (درجة

 ) درجة ۲٤-۱۹مرتفعة (

 التعرض لمصادر المعلومات
ويقصد به في هذه الدراسة درجة تعرض المبحوثات 
لمصادر المعلومات التي تحصل منها علي معلوماتها عن 

، وذلك مصادر) ۸بمقياس مكون من ( ،األنشطة اإلنتاجية
(دائما، أحيانا،  مستويات على مقياس مكون من أربع

) ۱، ۲، ۳، ٤( الدرجاتالترتيب وأعطيت  نادرا، ال) على
-۸وتم حساب الدرجة الكلية وتراوح المدى النظرى بين (

إلى ثالث فئات هى: تقسيم المبحوثات ) درجة، وتم ۳۲
-۱٦) درجة، تعرض متوسط (۱٥-۸تعرض منخفض (

 ) درجة.۳۲-۲٤) درجة، تعرض مرتفع (۲۳

 دور اإلرشاد فى تشجيع القيام باألنشطة اإلنتاجية
اإلرشاد  يقدمهاوهي عبارة عن الجهود والخدمات التي 

الزراعي للمراة الريفية فى مجال تفعيل مشاركتها فى 
األنشطة اإلنتاجية المختلفة، وتم قياس هذا المتغير بسؤال 

خدمة يقدمها اإلرشاد الزراعى،  )۱٦المبحوثة عن (
 نادراً، ) إلستجابات (ال،٤، ۳، ۲ ، ۱( وأعطيت درجات

 ثم جمعت درجات كل مبحوثة، دائماً) علي الترتيب ،أحياناً 
لتعبر عن رأيها فى دور اإلرشاد الزراعى فى تشجيعها 

، وتراوح المدى النظرى بين للقيام باألنشطة اإلنتاجية
وتم تقسيم هذا المتغير إلي ثالث فئات ، )ةدرج ٦٤-۱٦(

)، دور درجة ۳۱-۱٦( منخفضإرشادى كما يلى: دور 
 ).درجة ٦٤-٤۸)، دور مرتفع (جةدر ٤۷-۳۲متوسط (

 قياس المتغيرات التابعة

 اإلنتاجية فى مجالمساهمة المرأه فى االنشطة 
 (اإلنتاج النباتى، اإلنتاج الحيوانى والداجنى، التصنيع

 الغذائى) الحرفى و
 مساهمة المرأه فى اإلنتاج النباتى

تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثة عن 
وبلغ  باإلنتاج النباتى،نشطة الخاصة فى األ مدى مساهمتها
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وذلك على مقياس مكون من ) نشاط ۱۲عدد هذه األنشطة (
(دائما، أحيانا،  نادرا، ال) على الترتيب،  مستوياتأربع 

) على الترتيب، ۱، ۲، ۳، ٤( ةوأعطيت الدرجات التالي
وتراوح المدى النظرى بين وتم حساب الدرجة الكلية 

إلى ثالث فئات تقسيم المبحوثات تم )، ودرجة ٤۸-۱۲(
)، مساهمة متوسطة درجة ۲۳-۱۲هى: مساهمة منخفضة (

 .)درجة ٤۸-۳٦) درجة، مساهمة مرتفعة (۳٥-۲٤(

 مساهمة المرأه فى اإلنتاج الحيوانى والداجنى
تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثة عن 

ى مدى مساهمتها فى األنشطة الخاصة باإلنتاج الحيوان
على وذلك ) نشاط ۱۱والداجنى وبلغ عدد هذه األنشطة (

، ال) نادرا، أحيانا، (دائما، مستوياتمقياس مكون من أربع 
) على الترتيب، وتم ۱ ،۲ ،۳ ،٤( ةوأعطيت الدرجات التالي

 ٤٤-۱۱حساب الدرجة الكلية وتراوح المدى النظرى بين (
ة إلى ثالث فئات: مساهمتقسيم المبحوثات )، وتم درجة

 ۳۲-۲۲متوسطة (مساهمة )، درجة ۲۱-۱۱منخفضة (
 .)درجة ٤٤-۳۳مرتفعة (مساهمة )، درجة

 الغذائىالحرفى ومساهمة المرأه فى التصنيع 
تم قياس هذا المتغير من خالل سؤال المبحوثة عن 

وبلغ  بالتصنيع الغذائىمدى مساهمتها فى األنشطة الخاصة 
اس مكون من وذلك على مقي أنشطة) ۹عدد هذه األنشطة (

ال) على الترتيب،  نادرا، أحيانا، (دائما، مستوياتأربع 
) على الترتيب، ۱، ۲، ۳، ٤(: ةوأعطيت الدرجات التالي

-۹وتم حساب الدرجة الكلية وتراوح المدى النظرى بين (
إلى ثالث فئات: مساهمة تقسيم المبحوثات )، وتم درجة ۳٦

 ۲٦-۱۸)، مساهمة متوسطة (درجة ۱۷-۹منخفضة (
 .)درجة ۳٦-۲۷مرتفعة (مساهمة )، درجة

 الفروض اإلحصائية
 الفرض األول

ال توجد عالقة إرتباطية معنوية بين درجة مشاركة 
فى األنشطة اإلنتاجية فى مجال (اإلنتاج الريفية المرأة 

والتصينع الحرفى  اإلنتاج الحيوانى والداجنىالنباتى، 
(السن، الحالة  والغذائى) وبين المتغيرات المستقلة التالية

، الحالة التعليمية، عدد أفراد األسرة المعيشية، الزواجية
إلتصال بوكالء ادرجة الدخل الشهرى، األصول المملوكة، 

اإلنفتاح درجة المشاركة غير الرسمية، درجة التغييير، 
الميل اإلدخارى، درجة  اإلنفتاح الثقافى،درجة الجغرافى، 

باإلنتماء للمجتمع الشعور درجة الميل اإلستثمارى، 
اركة فى المشدرجة الطموح اإلقتصادى، درجة المحلى، 

التعرض لمصادر درجة و إتخاذ القرارات األسرية
 .المعلومات)

 الفرض الثانى

ال يوجد إسهام نسبى للمتغيرات المستقلة فى التباين 
فى األنشطة  الريفية الكلى فى درجة مشاركة المرأة

النباتى، اإلنتاج الحيوانى  اإلنتاجية فى مجال (اإلنتاج
 .والداجنى والتصينع الحرفى والغذائى)

 الفرض الثالث
ال توجد فروق بين الدرجة الفعلية وبين الدرجة الكلية 
لمشاركة المرأة الريفية فى األنشطة اإلنتاجية فى مجال 

والتصينع  اتى، اإلنتاج الحيوانى والداجنى(اإلنتاج النب
 .الحرفى والغذائى)

 التحليل اإلحصائىأدوات 
ت���م إس���تخدام ع���دد م���ن األس���اليب اإلحص���ائية لتحلي���ل 

 وعرض نتائج الدراسة هى:

العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوي�ة ف�ى ع�رض  -۱
 البيانات الوصفية.

(لقي�����اس العالق�����ة م�����ع  معام�����ل إرتب�����اط "بيرس�����ون  -۲
 .المتغيرات الكمية)

مع  (لقياس العالقة اإلرتباطية معامل إرتباط سبيرمان  -۳
 .)الزواجيةالمتغيرات الوصفية التعليم والحالة 

 والمناقشةنتائج ال

 العامة للمبحوثاتالخصائص 
 يلى: ما ۱جدول ويتضح من نتائج 

 السن
%) م��ن المبحوث�ات ص��غار ۱۲.۰تب�ين م��ن النت�ائج أن (

%) متوس��طى الس��ـن، ف��ى ح��ين أن ۳٥.۳۳الس��ن، بينم��ا (
 %) كبار السن. ٦۷.٥۲(

 لمعيشيةعدد أفراد األسرة ا
%) من المبحوثات يعيشن ۱٦.۰تبين من النتائج أن (

%) يعيشن فى أسر ٤۹.۳۳فى أسر صغيرة، بينما (
 %) يعيشن فى أسر كبيرة. ۳٤.٦۷متوسطة، فى حين أن (

 الحالة الزواجية

 %) من المبحوثات متزوجات،٥۸.٦۷تبين من النتائج أن (
 .ل%) أرام۱۰.٦٦%) مطلقات، فى حين أن (۳۰.٦۷بينما (

 الحالة التعليمية

%) من المبحوثات أميات، ۳٤.۰تبين من النتائج أن (
، فى حين أن يقرأن ويكتبن دون مؤهل%) ۳۰.۰بينما (

%) حاصالت ۱۸.۰%) تعليم تحت متوسط، و(۱۰.۰(
 .%) حاصالت على مؤهل عالى۸.۰على مؤهل متوسط، و(
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خلهن %) من المبحوثات د٤۹.۳۳تبين من النتائج أن ( الدخل األسرى
%) دخلهن األسرى ۳۸.٦۷نما (األسرى منخفض، بي

 .%) دخلهن األسرى مرتفع۱۲.۰، فى حين أن (متوسط
 للخصائص العامة لهنوفقاً  المبحوثاتتوزيع  .۱جدول 

 )%( العـدد العامةالخصائص  م
   السن -۱
 12.00 18 سنة) ۳۰صغار السن (أقل من  
 35.33 53 سنة) ٤٥ – ۳۰متوسطى السن ( 
 52.67 79 سنة) ٤٥كبار السن (أكثر من  
   عدد أفراد األسرة المعيشية -۲
 16.00 24 أفراد) ٥أسرة صغيرة (أقل من 
 49.33 74 فرد) ۷ -٥أسرة متوسطة ( 
 34.67 52 أفراد فأكثر) ۸أسرة كبيرة ( 
   الزواجيةالحالة  -۳
 58.67 88 متزوجة 
 30.67 46 مطلقة 
 10.6٦ 16 أرملة 
   الحالة التعليمية -٤
 34.00 51  أمية 
 30.00 45 يقرأن ويكتبن دون مؤهل 
 10.00 15 تعليم تحت المتوسط 
 18.00 27 مؤهل متوسط 
 8.00 12 مؤهل عالى 
   الدخل األسرى -٥
 49.33 74 ) جنيه ۱۰۰۰دخل منخفض (أقل من      
 38.67 58 ) جنيه ۲۰۰۰ -۱۰۰۰دخل متوسط (     
 12.00 18 ) جنيه ۲۰۰۰خل مرتفع (أكثر من د     
   األصول المملوكة -٦
 37.33 56 ) درجة ۳۸ -۲۷أصول منخفضة ( 
 36.67 55 ) درجة ٥۰-۳۹أصول متوسطة ( 
 26.00 39 ) درجة ٦۲-٥۱أصول مرتفعة ( 
   اإلتصال بوكالء التغيير -۷
 45.33 68 ) درجة ۱۹ -۱۰إتصال ضعيف ( 
 30.00 45 ) درجة ۲۹-۲۰إتصال متوسط ( 
 24.00 36 ) درجة ٤۰ -۳۰إتصال مرتفع ( 
   المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية -۸
 13.33 20 ) درجة ۱۷-۹مشاركة غير رسمية منخفضة ( 
 44.67 67 ) درجة ۲٦-۱۸مشاركة غير رسمية متوسطة ( 
 42.00 63 ) درجة ۳٦ –۲۷مشاركة غير رسمية مرتفعة ( 
   الجغرافىاإلنفتاح  -۹
 55.33 83 ) درجة ۱۱ -٦انفتاح جغرافى منخفض( 
 31.3٤ 47 ) درجة ۱۷-۱۲انفتاح جغرافى متوسط( 
 13.33 20 ) درجة ۲٤ -۱۸انفتاح جغرافى مرتفع(   
   اإلنفتاح الثقافى -۱۰
 16.00 24 ) درجة ۱۱ -٦إنفتاح ثقافى منخفض ( 
 52.67 79 ) درجة ۱۷-۱۲إنفتاح ثقافى متوسط ( 
 31.33 47 ) درجة ۲٤-۱۸إنفتاح ثقافى مرتفع ( 
   الميل اإلدخارى -۱۱

 26.67 40 ) درجة ۷ -٥ميل منخفض ( 
 32.00 48 ) درجة ۱۱ – ۸ميل متوسط ( 
 42.00 63 ) درجة ۱٥ -۱۲ميل مرتفع ( 

   الميل اإلستثمارى -۱۲
 58.67 88 ) درجة ۱۲ -۸ميل منخفض ( 
 31.33 47 ) جةدر ۱۸ – ۱۳ميل متوسط ( 
 10.00 15 ) درجة ۲٤ -۱۹ميل مرتفع ( 
   الشعور باإلنتماء للمجتمع المحلى -۱۳
 24.67 37 ) درجة ۱۲ -۸شعور منخفض ( 
 34.66 52 ) درجة ۱۸ – ۱۳شعور متوسط ( 
 40.67 61 ) درجة ۲٤ -۱۹شعور مرتفع ( 
   الطموح اإلقتصادى  -۱٤
 21.33 32 ) درجة ۹ -٦طموح منخفض ( 
 43.34 65 ) درجة ۱۳ – ۱۰طموح متوسط ( 
 35.33 53 ) درجة ۱۸ -۱٤طموح مرتفع ( 
   المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية -۱٥
 4.00 6 ) درجة ۱۲ -۸مشاركة منخفضة ( 
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 18.00 27 ) درجة ۱۸ – ۱۳مشاركة متوسطة ( 
 78.00 117 ) درجة ۲٤ -۱۹مشاركة مرتفعة ( 

 100.0 150 اإلجمالى
 .    ۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام : المصدر

 األصول المملوكة
 %) من المبحوثات األصول۳۷.۳۳تبين من النتائج أن (

%) األصول ۳٦.٦۷المملوكة لديهن منخفضة، بينما (
%) األصول ۲٦.۰المملوكة لديهن متوسطة، فى حين أن (

 .ن مرتفعةالمملوكة لديه

 اإلتصال بوكالء التغيير
 %) من المبحوثات إتصالهن٤٥.۳۳تبين من النتائج أن (

%) إتصالهن بوكالء ۳۰.۰بوكالء التغيير ضعيف، بينما (
%) إتصالهن بوكالء ۲٤.۰التغيير متوسط، فى حين أن (

 .التغيير مرتفع

 المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية
 ن المبحوثات مشاركتهن%) م۱۳.۳۳تبين من النتائج أن (

%) ٤٤.٦۷اإلجتماعية غير الرسمية منخفضة، بينما (
%) مشاركتهن ٤۲.۰مشاركتهن متوسطة، فى حين أن (

 .مرتفعة

 اإلنفتاح الجغرافى
%) من المبحوثات ٥٥.۳۳تبين من النتائج أن (

%) إنفتاحهن ۳۱.۳٤إنفتاحهن الجغرافى منخفض، بينما (
 .تاحهن مرتفع%) إنف۱۳.۳۳متوسط، فى حين أن (

 اإلنفتاح الثقافى
%) من المبحوثات إنفتاحهن ۱٦.۰تبين من النتائج أن (
%) إنفتاحهن متوسط، فى ٥۲.٦۷الثقافى منخفض، بينما (

 .%) إنفتاحهن مرتفع۳۱.۳۳حين أن (

 الميل اإلدخارى
%) من المبحوثات ميلهن ۲٦.٦۷تبين من النتائج أن (

ن اإلدخارى %) ميله۳۲.۰اإلدخارى منخفض، بينما (
 .%) ميلهن اإلدخارى مرتفع٤۲.۰متوسط، فى حين أن (

 الميل اإلستثمارى
%) من المبحوثات ميلهن ٥۸.٦۷تبين من النتائج أن (

 %) ميلهن اإلستثمارى۳۱.۳۳اإلستثمارى منخفض، بينما (
 .%) ميلهن اإلستثمارى مرتفع۱۰.۰متوسط، فى حين أن (

 الشعور باإلنتماء للمجتمع المحلى
 %) من المبحوثات شعورهن۲٤.٦۷ن من النتائج أن (تبي

%) ۳٤.٦٦باإلنتماء للمجتمع المحلى منخفض، بينما (
%) ٤۰.٦۷شعورهن باإلنتماء متوسط، فى حين أن (

 .شعورهن باإلنتماء مرتفع

 الطموح اإلقتصادى
 %) من المبحوثات طموحهن۲۱.۳۳تبين من النتائج أن (

 طموحهن اإلقتصادى%) ٤۳.۳٤اإلقتصادى منخفض، بينما (
 .%) طموحهن اإلقتصادى مرتفع۳٥.۳۳متوسط، فى حين أن (

 المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية
%) من المبحوثات مشاركتهن ٤.۰تبين من النتائج أن (

%) ۱۸.۰فى إتخاذ القرارات األسرية منخفضة، بينما (
مشاركتهن فى إتخاذ القرارات األسرية متوسطة، فى حين 

 .%) مشاركتهن فى إتخاذ القرارات األسرية مرتفعة۷۸.۰أن (

مصادر المعلومات التى تحصل منه�ا المبحوث�ات عل�ى 
 معلوماتهن عن األنشطة اإلنتاجية

 التعرض لمصادر المعلومات
%) ۹.۳۳إل��ى أن ( ۳ج��دول أش��ارت النت��ائج ال��واردة ب

لمص��ادر المعلوم��ات م��نخفض،  نتعرض��ه اتم��ن المبحوث��
 ن%) تعرض��ه۳٦.۰ط، و(متوس�� ن%) تعرض��ه٥٤.٦۷و(

 .مرتفع

أن المص��ادر  ٤كم��ا أوض��حت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
التى يحصل منها المبحثوثات على معلوماتهن عن األنشطة 

مرتبة تنازلياً حس�ب المتوس�ط الحس�ابى كم�ا يل�ى:  اإلنتاجية
درج��ة)، المرش��د الزراع��ى  ۳.٦الرائ��دة الريفي��ة بمتوس��ط (

 ۳.۳لجيران بمتوس�ط (درجة)، األصدقاء وا ۳.٥بمتوسط (
درج���ة)،  ۲.۸درج���ة)، العم���الء والمس���تفيدون بمتوس���ط (

درجة)، الراديو  ۲.۷الصحف والمجالت والكتب بمتوسط (
 درجة). ۲.٦والتليفزيون واإلنترنت بمتوسط (

مس����تويات وجوان����ب مش����اركة الم����رأة الريفي����ة ف����ى 
األنش���طة اإلنتاجي���ة ف���ى مج���االت (اإلنت���اج النب���اتى، 

والتص�����نيع الحرف�����ى  والحي�����وانى اإلنت�����اج ال�����داجنى
 والغذائى)

 مساهمة المرأة في االنتاج النباتى
% ٤۱.۳۳أن  ٥ أوضحت النتائج الواردة بجدول

% ۲٥.۳٤مساهمتهن فى أنشطة اإلنتاج النباتى منخفضة، 
 % مساهمتهن مرتفعة.۳۳.۳۳مساهمتهن متوسطة، 

 مساهمة المرأة في االنتاج الحيواني والداجني
% ۲۸.۰أن  ٥الواردة بجدول  أوضحت النتائج

مساهمتهن فى أنشطة اإلنتاج الحيوانى والداجنى منخفضة، 
  % مساهمتهن مرتفعة٥۱.۳۳% مساهمتهن متوسطة، ٦۷.۲۰

 مساهمة المرأة في التصنيع الحرفى والغذائي
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% ۲٦.۰أن  ٥ أوضحت النتائج الواردة بجدول
مساهمتهن فى أنشطة التصنيع الحرفى والغذائى منخفضة، 

  % مساهمتهن مرتفعة٥۲.۰% مساهمتهن متوسطة، ۲۲.۰

ويتضح من نفس الجدول أيضا أن أكثر المج�االت الت�ى 
تزيد من دخل األسرة التى تش�ارك فيه�ا الم�رأة الريفي�ة ه�ى 

) درج�ة، ۳.۱۸مجال اإلنتاج الحيوانى والداجنى بمتوس�ط (
) درج��ة، ث��م ۳.۰۳يلي��ه مج��ال التص��نيع الغ��ذائى بمتوس��ط (

 .) درجة۲.۸٥اج النباتى بمتوسط (مجال اإلنت

 توزيع المبحوثات وفقا لمستوى التعرض لمستوى المعلومات الزراعية .۳جدول 

 (%) عدد مستوى التعرض

 ۹.۳۳ ۱٤ ) درجة ۱٥ -۸تعرض منخفض (

 54.67 82 ) درجة ۲۳-۱٦تعرض متوسط (

 36.00 54 ) درجة ۳۲ -۲٤تعرض مرتفع (

 100.0 150.0 إجمالى

 .۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  المصدر:

 

 المبحوثات على معلوماتهن عن األنشطة اإلنتاجيةاألهمية النسبية لمصادر المعلومات التى يحصل منها  . ٤ جدول

 المتوسط الحسابى ال نادرا أحيانا دائما المصادر م
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ۳.٦ ۲.٦۷ ٤ ۳.۳۳ ٥ ۲۱.۳۳ ۳۲ ۷۲.٦۷ ۱۰۹ الرائدة الريفية ۱
 ۳.٥ ۱.۳۳ ۲ ۸.٦۷ ۱۳ ۳۰.۰۰ ٤٥ ٦۰.۰۰ ۹۰ المرشد الزراعى  ۲
 ۳.۳ ۲.۰۰ ۳ ۱۳.۳۳ ۲۰ ۳۸.۰۰ ٥۷ ٤٦.٦۷ ۷۰ األصدقاء والجيران ۳
 ۲.۸ ۱۰.٦۷ ۱٦ ۲۱.۳۳ ۳۲ ٤۲.٦۷ ٦٤ ۲٥.۳۳ ۳۸ العمالء والمستفيدين ٤
 ۲.۷ ۲.۰۰ ۳ ۲.٦۷ ٤ ۳٤.۰۰ ٥۱ ٤۱.۳۳ ٦۲ بالصحف والمجالت والكت ٥
 ۲.٦ ۳.۳۳ ٥ ۱۰.٦۷ ۱٦ ۳۰.٦۷ ٤٦ ۳٥.۳۳ ٥۳ الراديو ٦
 ۲.٦ ٦.۰۰ ۹ ۳٤.۰۰ ٥۱ ٥٤.۰۰ ۸۱ ٦.۰۰ ۹ التلفزيون ۷
 ۲.٦ ۱۰.٦۷ ۱٦ ۳٦.٦۷ ٥٥ ۳۷.۳۳ ٥٦ ۱٥.۳۳ ۲۳ اإلنترنت ۸

 .۲۰۱۷ام جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى ع المصدر:

 

اإلنتاج الداجنى اإلنتاج النباتى، وفى مجاالت ( اإلنتاجيةمستويات مشاركة المرأة الريفية فى األنشطة  .٥ جدول
 الغذائى)الحرفى و والحيوانى، والتصنيع

 المتوسط )%( عدد المستوى المجاالت

 اإلنتاج النباتى
 ٤۱.۳۳ ٦۲ ) درجة ۲۳-۱۲منخفض (

 ۲٥.۳٤ ۳۸ ) درجة ۳٥-۲٤متوسط ( ۲.۸٥
 ۳۳.۳۳ ٥۰ ) درجة ٤۸-۳٦مرتفع (

 اإلنتاج الحيوانى والداجنى
 ۲۸.۰۰ ٤۲ ) درجة ۲۱-۱۱منخفض (

 ۲۰.٦۷ ۳۱ ) درجة ۳۲-۲۲متوسط ( ۳.۱۸
 ٥۱.۳۳ ۷۷ ) درجة ٤٤-۳۳مرتفع (

 ۳.۰۳ ۲٦.۰۰ ۳۹ ) درجة ۱۷-۹منخفض ( الغذائىالحرفى والتصنيع 
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 ۲۲.۰۰ ۳۳ ) درجة ۲٦-۱۸متوسط (
 ٥۲.۰۰ ۷۸ ) درجة ۳٦-۲۷مرتفع (

  ۱۰۰.۰ ۱٥۰ إجمالى
 .۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  المصدر:

 اإلنتاجي�ةمشاركة المرأة الريفي�ة ف�ى األنش�طة جوانب 
ف�����ى مج�����االت (اإلنت�����اج النب�����اتى، اإلنت�����اج ال�����داجنى 

 ئى)الغذاالحرفى ووالحيوانى والتصنيع 
 االنتاج النباتىمجال جوانب مشاركة المرأة في 

أن أه���م جوان���ب  ٦أوض���حت النت���ائج ال���واردة بج���دول 
مش��اركة الم��رأة ف��ى مج��ال اإلنت��اج النب��اتى مرتب��ة تنازلي��ا 

) ۳.٥حس��ب المتوس��ط الحس��ابى ه��ى: التخ��زين بمتوس��ط (
) درج��ة، ث��م ۳.٤درج��ة، ث��م اختي��ار األص��ناف بمتوس��ط (

جة، ثم نقل المحص�ول بمتوس�ط ) در۳.٤الدراس بمتوسط (
) درجة، ثم إخ�الء ۳.۲) درجة، ثم الحصاد بمتوسط (۳.۳(

إع��داد  ) درج��ة، ث��م۳.۰األرض م��ن المحص��ول بمتوس��ط (
) درجة، مكافحة الحش�ائش ۲.۹األرض للزراعة بمتوسط (

) درج���ة، ث���م ال���رى بمتوس���ط ۲.۸والفطري���ات بمتوس���ط (
التسميد  ) درجة، ثم۲.۳) درجة، ثم العزيق بمتوسط (٤.۲(

 ) درجة.۲.۰بمتوسط (

االنت��اج الحي��وانى مج��ال جوان��ب مش��اركة الم��رأة ف��ي 
 والداجنى

أن أه���م جوان���ب  ٦ج���دول أوض���حت النت���ائج ال���واردة ب
مشاركة المرأة فى مجال اإلنتاج الحيوانى وال�داجنى مرتب�ة 

تنظي��ف الحظ��ائر تنازلي��ا حس��ب المتوس��ط الحس��ابى ه��ى: 
راء أص�ناف دواج�ن ) درج�ة، ث�م اختي�ار وش�٤.۰بمتوسط (

) درجة، ث�م تغذي�ة ال�دواجن بمتوس�ط ۳.۹محسنة بمتوسط (
) درج����ة، ث����م ۳.۹الحلي����ب بمتوس����ط ( ) درج����ة، ث����م۳.۹(

) درج���ة، ث���م ۳.۸تحص���ين ال���دواجن وعالجه���ا بمتوس���ط (
اس���تخدام  ) درج���ة، ث���م۳.٦تنظي���ف الحيوان���ات بمتوس���ط (

) درج��ة، ۳.۳المخلف�ات الحيواني�ة كوق�ود وس�ماد بمتوس�ط (
) درج���ة، ث���م تس���ريح ۳.۳ة المواش���ى بمتوس���ط (ث���م تغذي���

اختي��ار أص��ناف ) درج��ة، ث��م ۲.۷المواش��ى للحق��ل بمتوس��ط (
) درج����ة، ث����م ال����ذهاب ۱.۳بمتوس����ط (وس����الالت محس����نة 

 . ) درجة۱.۳بمتوسط (بالحيوانات للوحدة البيطرية 

الحرف��ى التص��نيع مج��ال جوان��ب مش��اركة الم��رأة ف��ي 
 الغذائىو

أن أه���م جوان���ب  ٦ ج���دولأوض���حت النت���ائج ال���واردة ب
الغذائى مرتبة الحرفى و مشاركة المرأة فى مجال التصنيع 

تنازلي��ا حس��ب المتوس��ط الحس��ابى ه��ى: ج��بن وقش��دة وزب��د 
) درج�ة، ث�م تجفي�ف ۳.۹وسمن بلدى فى المنزل بمتوس�ط (

) درج�ة، ث�م عم�ل صلص�لة م�ن ۳.۹الخضروات بمتوسط (
) درج��ة، ث��م عم��ل ۳.۸الطم��اطم وه��ى رخيص��ة بمتوس��ط (
) درج���ة، ث���م عم���ل ۳.۷مخل���الت ف���ى المن���زل بمتوس���ط (

) درج���ة، ث���م عم���ل ۳.٥بمتوس���ط ( مملح���ات ف���ى المن���زل
) درج�ة، ث�م الخبي�ز ف�ى ۲.۸حلويات فى المن�زل بمتوس�ط (

) درج��ة، ث��م القي��ام بأعم��ال اإلب��رة ۲.۸المن��زل بمتوس��ط (
) درجة، ثم خياطة المالبس بنفس�ى ۱.٦والتريكو بمتوسط (

 ) درجة.۱.۳بمتوسط (

العوامل المرتبط�ة بدرج�ة مش�اركة الم�رأة الريفي�ة ف�ى 
اإلنتاج تاجية فى مجاالت (اإلنتاج النباتى، األنشطة اإلن

 والتصنيع الحرفى والغذائى) الداجنى والحيوانى
لتحديد العوامل المرتبطة بدرجة مشاركة المرأة الريفية 

تم اس�تخدام معام�ل اإلرتب�اط إلختب�ار  فى األنشطة اإلنتاجية
صحة الفرض اإلحصائى األول والذى ينص على أن�ه: "ال 

اطي��ة معنوي��ة ب��ين درج��ة مش��اركة الم��رأة توج��د عالق��ة إرتب
الريفي��ة ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة وب��ين ك��ل م��ن المتغي��رات 
المستقلة المدروسة التالية: (السن، الحالة الزواجي�ة، الحال�ة 
التعليمي��ة، ع��دد أف��راد األس��رة المعيش��ية، ال��دخل الش��هرى، 
األص��ول المملوك��ة، اإلتص��ال ب��وكالء التغيي��ر، المش��اركة 

الرس��مية، المش��اركة غي��ر الرس��مية، اإلنفت��اح االجتماعي��ة 
المي����ل اإلدخ����ارى، المي����ل  الجغراف����ى، اإلنفت����اح الثق����افى،

اإلس�تثمارى، الش��عور باإلنتم��اء للمجتم��ع المحل��ى، الطم��وح 
 اإلقتص����ادى، المش����اركة ف����ى إتخ����اذ الق����رارات األس����رية

 التعرض لمصادر المعلومات).و

 يلى : ما ۷ويتضح من جدول 

 السن
  ئج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��وأوض��حت النت��ا

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائياً عن���د مس���توى ۰.۲۳۱-(
)، مم��ا يش��ير إل��ى وج��ود عالق��ة إرتباطي��ة ۰.۰۱معنوي��ة (

عكس��ية  معنوي��ة ب��ين درج��ة مش��اركة الم��رأة الريفي��ة ف��ى 
األنشطة اإلنتاجة والسن، اى أنه كلم�ا كان�ت الم�رأة الريفي�ة 

كة ومس��اهمة ف��ى األنش��طة أص��غر س��نا كان��ت أكث��ر مش��ار
اإلنتاجي�ة، ويمك��ن تفس�ير ذل��ك ب�أن الم��رأة الريفي�ة األص��غر 
سنا يك�ون ل�ديها الق�درة الجس�مية الت�ى تس�اعدها عل�ى القي�ام 
بالمهام الت�ى تتطلبه�ا األنش�طة اإلنتاجي�ة والت�ى تتطل�ب ب�ذل 
الجه���ود وتحت���اج ق���درة جس���مية تت���وفر ل���دى فئ���ات الس���ن 

 األصغر ولدى متوسطى السن 

 حالة الزواجيةال

 أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و
) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائياً عن���د مس���توى ۰.۳۸۷-(

)، مم��ا يش��ير إل��ى وج��ود عالق��ة إرتباطي��ة ۰.۰۱معنوي��ة (
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معنوي���ة عكس���ية ب���ين درج���ة مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى 
األنشطة اإلنتاجة والحالة الزواجي�ة، أى أن الم�رأة المطلق�ة 
واألرمل��ة أكث��ر مش��اركة ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة، ويمك��ن 
تفسير ذلك بأن الم�رأة الريفي�ة المطلق�ة واألرمل�ة تك�ون ف�ى 
الغال��ب ه��ى العائ��ل ألس��رتها مم��ا ي��دفعها إل��ى البح��ث ع��ن 

 .مصادر للرزق منها األنشطة اإلنتاجية

 الحالة التعليمية
أوض����حت النت����ائج أن قيم����ة معام����ل اإلرتب����اط بلغ����ت 

) وه��و إرتب��اط معن�وى إحص��ائياً عن��د مس��توى ۰.٦٥۱نح�و(
)، مم��ا يش��ير إل��ى وج��ود عالق��ة إرتباطي��ة۰.۰۱معنوي��ة (

 والتصنيع اإلنتاج الداجنى والحيوانىاإلنتاج النباتى، التى تشارك فيها المرأة الريفية فى مجاالت ( اإلنتاجيةنشطة األ .٦ جدول
 الغذائى)الحرفى و

 توسطالم ال نادرا أحيانا دائما ألنشطةا
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 نشطة اإلنتاج النباتىوالً: أأ
 3.5 3.33 5 8.67 13 23.33 35 64.67 97 التخزين

 3.4 2 3 11.33 17 34.67 52 52 78 اختيار األصناف
 3.4 4.67 7 6.67 10 34.67 52 54 81 الدراس

 3.3 7.33 11 12.67 19 24.67 37 55.33 83 نقل المحصول
 3.2 8.67 13 16 24 22.67 34 52.67 79 الحصاد

 3.0 12 18 17.33 26 28 42 42.67 64 إخالء األرض من المحصول 
 2.9 14.67 22 20 30 21.33 32 44 66 إعداد األرض للزراعة

 2.8 15.33 23 18.67 28 32 48 34 51 مكافحة الحشائش والفطريات
 2.4 29.33 44 26 39 18.67 28 26 39 الرى

 2.3 39.33 59 18 27 20.67 31 22 33 العزيق
 2.0 48 72 18 27 20 30 14 21 التسميد
 أنشطة اإلنتاج الحيوانى والداجنىثانياً: 

 4 0 0 0 0 0.67 1 99.33 149 تنظيف الحظائر
 3.9 0 0 2 3 6 9 92 138 اختيار وشراء أصناف دواجن محسنة

 3.9 0 0 1.33 2 7.33 11 91.33 137 تغذية الدواجن
 3.9 0 0 0 0 5.33 8 94.67 142 الحليب

 3.8 0 0 4 6 10 15 86 129 تحصين الدواجن وعالجها
 3.6 0 0 12 18 19.33 29 68.67 103 تنظيف الحيوانات

 3.3 2.67 4 12.67 19 34 51 50.67 76 استخدام المخلفات الحيوانية كوقود وسماد
 3.3 8 12 16.67 25 17.33 26 58 87 تغذية المواشى

 2.7 13.33 20 26 39 38.67 58 22 33 تسريح المواشى للحقل
 1.3 78 117 14.67 22 6 9 1.33 2 اختيار أصناف وسالالت محسنة

 1.3 78.67 118 15.33 23 4.67 7 1.33 2 الذهاب بالحيوانات للوحدة البيطرية
 الغذائى الحرفى و التصنيع  ثالثاً:

 3.9 0 0 0 0 5.33 8 94.67 142 بلدى فى المنزل جبن وقشدة وزبد وسمن
 3.9 0 0 1.33 2 4.67 7 94 141 تجفيف الخضروات

 3.8 0 0 2 3 12 18 86 129 عمل صلصلة من الطماطم وهى رخيصة
 3.7 0 0 2.67 4 22 33 75.33 113 عمل مخلالت فى المنزل
 3.5 0 0 10.67 16 25.33 38 64 96 عمل مملحات فى المنزل
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 2.8 24.67 37 19.33 29 8.67 13 47.33 71 مل حلويات فى المنزلع
 2.8 26 39 12 18 22 33 40 60 الخبيز فى المنزل

 1.6 64 96 12 18 19.33 29 4.67 7 القيام بأعمال اإلبرة والتريكو
 1.3 78.67 118 14 21 5.33 8 2 3 خياطة المالبس بنفسى

 .۲۰۱۷ة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام جمعت وحسبت من بيانات الدراس المصدر:

بين المتغيرات المستقلة وة مشاركة المرأة الريفية فى األنشطة اإلنتاجنتائج إختبار العالقة اإلرتباطية بين درجة  .۷ جدول
 المدروسة

 قيمة معامل اإلرتباط المتغيرات المستقلة المدروسة م

 **۰.۲۳۱- السن -۱
 **۰.۳۸۷- الزواجيةالحالة  -۲
 **۰.٦٥۱ الحالة التعليمية -۳
 **۰.۳٤۳ عدد أفراد األسرة المعيشية -٤
 **۰.۳٥٥- الدخل الشهرى -٥
 **۰.۲۸۸- األصول المملوكة -٦
 ۰.۰۹۳ اإلتصال بوكالء التغييردرجة  -۷
 **۰.۲۸۹ درجة المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية -۸
 ۰.۰۸۱ درجة اإلنفتاح الجغرافى -۹

 *۰.۲۰۱ ة اإلنفتاح الثقافىدرج -۱۰
 *۰.۱۹۳ درجة الميل اإلدخارى -۱۱
 **۰.۲۳٥ درجة الميل اإلستثمارى -۱۲
 ۰.۱۰٤ درجة الشعور باإلنتماء للمجتمع المحلى -۱۳
 **۰.۳۰۹ درجة الطموح اإلقتصادى -۱٤
 **۰.٦۹۱ درجة المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية -۱٥
 **۰.٥۳۷ علوماتدرجة التعرض لمصادر الم -۱٦

 .۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  المصدر:
  

معنوي���ة طردي���ة ب���ين درج���ة مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى 
األنشطة اإلنتاجية والحالة التعليمية، أى أن الم�رأة المتعلم�ة 

ويمكن تفسير ذلك بأن  أكثر مشاركة فى األنشطة اإلنتاجية،
لش���خص الم���تعلم لدي���ه قابلي���ة لإلس���تزادة م���ن المع���ارف ا

والمعلومات فهو أس�رع ف�ى الفه�م واإلس�تيعاب وأس�رع ف�ى 
قبول التغيير والبحث عن كل ما ه�و جدي�د يمك�ن أن يحس�ن 

 من مستوى آدائه ويزيد من إنتاجيته.

 عدد أفراد األسرة المعيشية
أوضحت النتائج أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت 

عند مستوى ) وهو إرتباط معنوى إحصائياً ۰.۳٤۳(نحو
مما يشير إلى وجود عالقة إرتباطية )، ۰.۰۱معنوية (
درجة مشاركة المرأة الريفية فى  معنوية بينطردية 

أى أنه األسرة المعيشية،  وعدد أفراد األنشطة اإلنتاجية
سرة المعيشية زادت مشاركة المرأة كلما زاد عدد أفراد األ

زيادة ويمكن تفسير ذلك بأن طة اإلنتاجية، الريفية فى األنش
عدد أفراد األسرة يعنى زيادة اإلنفاق وبالتالى تبحث المرأة 
عن مصادر أخرى للمساعدة فى تحسين دخل األسرة منها 

 األنشطة اإلنتاجية.

 الدخل الشهرى
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و   

ياً عن���د مس���توى ) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائ۰.۳٥٥-(
)، مم��ا يش��ير إل��ى وج��ود عالق��ة إرتباطي��ة ۰.۰۱معنوي��ة (

عكس���ية معنوي���ة ب���ين درج���ة مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى 
ة والدخل الشهرى، أى أنه كلما زاد الدخل ياألنشطة اإلنتاج
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ف��ى الم��رأة الش��هرى لألس��رة إنخفض��ت مش��اركة ومس��اهمة 
الريفي��ة  أةاألنش�طة اإلنتاجي��ة، ويمك�ن تفس��ير ذل�ك ب��أن الم�ر

رتف�ع ال يك�ون ل�ديها حاج�ة مالتى تعيش فى أسر ذات دخ�ل 
أو داف��ع لتحس��ين دخله��ا وبالت��الى ال تس��عى للمش��اركة ف��ى 

 األنشطة اإلنتايجة 

 األصول المملوكة 
 أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائياً عن���د مس���توى ۰.۲۸۸-(
ير إل��ى وج��ود عالق��ة إرتباطي��ة )، مم��ا يش��۰.۰۱معنوي��ة (

عكس���ية معنوي���ة ب���ين درج���ة مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى 
األصول المملوكة لألسرة، أى أنه كلم�ا واألنشطة اإلنتاجية 

األص����ول المملوك����ة لألس����رة إنخفض����ت مش����اركة  تزاد
فى األنشطة اإلنتاجية، ويمك�ن تفس�ير ذل�ك المرأة ومساهمة 

رتف����اع المس����توى ص����ول اللملوك����ة يعن����ى إب����أن زي����ادة األ
اإلقتص��ادى لألس��رة وبالت��الى ال تحت��اج إل��ى المش��اركة ف��ى 

 أنشطة أخرى لتحسن مستواها اإلقتصادى

أوضحت النت�ائج  المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية: 
) وه�و إرتب�اط ۰.۲۸۹أن قيمة معامل اإلرتباط بلغت نح�و (

) مم��ا يش��ير ۰.۰۱معن��وى إحص��ائيا عن��د مس��توى معنوي��ة (
درج���ة  الق���ة إرتباطي���ة معنوي���ة موجب���ة ب���ينإل���ى وج���ود ع

والمش��اركة  مش��اركة الم��رأة الريفي��ة ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة
أى أن���ه كلم���ا زادت مش���اركة اإلجتماعي���ة غي���ر الرس���مية، 

مش��اركتها ف��ى غي��ر الرس��مية زادت درج��ة  الم��رأة الريفي��ة
، ويمكن تفسير ذلك ب�أن زي�ادة المش�اركة األنشطة اإلنتاجية
لرس�مية تس�اعد الف�رد ف�ى الحص�ول عل�ى اإلجتماعية غير ا

 األف�رادالمزيد من المعلومات نتيجة اإلحتكاك والتعامل م�ع 
 اآلخرين مما يساعد على تبادل المعارف والخبرات

 اإلنفتاح الثقافى
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ۰.۲۰۱(
يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرتباطي���ة  ) مم���ا۰.۰٥معنوي���ة (

مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى درج���ة  معنوي���ة موجب���ة ب���ين
ح الثق���افى، أى أن���ه كلم���ا زاد نفت���اواإل األنش���طة اإلنتاجي���ة

اإلنفتاح الثق�افى للم�رأة الريفي�ة زادت درج�ة مش�اركتها ف�ى 
األنشطة اإلنتاجية، ويمكن تفسير ذل�ك ب�أن اإلنفت�اح الثق�افى 

لة المعرفي���ة للم���رأة وإنفتاحه���ا عل���ى يعن���ى زي���ادة الحص���ي
مص��ادر المعرف��ة المختلف��ة وبالت��الى ت��زداد معلومات��ه ع��ن 

 .األنشطة التى تساعدها على زيادة دخلها وكيفية القيام بها

 الميل اإلدخارى
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ۰.۱۹۳(
مم���ا يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرتباطي���ة  )۰.۰٥معنوي���ة (

مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى درج���ة  معنوي���ة موجب���ة ب���ين
مي�ل زاد والميل اإلدخارى، أى أن�ه كلم�ا  األنشطة اإلنتاجية

المرأة الريفية لإلدخار زادت درجة مشاركتها فى األنش�طة 
اإلنتاجي��ة، ويمك��ن تفس��ير ذل��ك ب��أن زي��ادة المي��ل اإلدخ��ارى 

ل��ديها وع��ى إقتص��ادى ول��ديها ه��دف ف��ى يعن��ى أن الم��رأة 
ترش��يد اإلس��تهالك ل��ذلك فه��ى تح��اول القي��ام باألنش��طة الت��ى 

 .تساعدها على توفير الدخل

 ستثمارىإلاالميل 
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ۰.۲۳٥(
باطي���ة ) مم���ا يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرت۰.۰۱معنوي���ة (

مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى درج���ة  معنوي���ة موجب���ة ب���ين
زاد ، أى أن��ه كلم��ا س��تثمارىوالمي��ل اإل األنش��طة اإلنتاجي��ة

زادت درج��ة مش��اركتها ف��ى  س��تثمارمي��ل الم��رأة الريفي��ة لإل
األنش��طة اإلنتاجي��ة، ويمك��ن تفس��ير ذل��ك ب��أن زي��ادة المي��ل 

توى رغبة فى تحسين مس�يعنى أن المرأة لديها  ارىمستثاإل
ل��ذلك فه��ى تح��اول القي��ام باألنش��طة الت��ى المعيش��ة ألس��رتها 

 .تحسن من األدخل األسرى

 الطموح اإلقتصادى
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ۰.۳۰۹(
) مم���ا يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرتباطي���ة ۰.۰۱معنوي���ة (

اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى مش���درج���ة  معنوي���ة موجب���ة ب���ين
زاد ، أى أن�ه كلم�ا الطم�وح اإلقتص�ادىو األنشطة اإلنتاجي�ة

لم�رأة الريفي�ة زادت درج�ة مش�اركتها ل الطموح اإلقتصادى
ف���ى األنش���طة اإلنتاجي���ة، ويمك���ن تفس���ير ذل���ك ب���أن زي���ادة 

جدي�دة س�ائل ي�دفعها إل�ى البح�ث ع�ن و الطموح اإلقتص�ادى
تعتب����ر األنش����طة لرف���ع المس����توى اإلقتص����ادى ألس���رتها و

 .اإلنتاجية من أهم الطرق لرفع المستوى اإلقتصادى

 المشاركة فى إتخاذ القرارات األسرية
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ٦۹۱.۰(
) مم���ا يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرتباطي���ة ۰.۰۱معنوي���ة (

اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ى مش���درج���ة  معنوي���ة موجب���ة ب���ين
، والمشاركة فى إتخاذ القرارات األس�رية األنشطة اإلنتاجية

ف���ى إتخ���اذ الم���رأة الريفي���ة  زادت مش���اركةأى أن���ه كلم���ا 
زادت درج��ة مش��اركتها ف��ى األنش��طة س��رية الق��رارات األ

مشاركة الم�رأة ف�ى إتخ�اذ اإلنتاجية، ويمكن تفسير ذلك بأن 
ختي���ار إأة تش���ارك ف���ى الق���رارات األس���رية تعن���ى أن الم���ر

 .نشطة التى تقوم بها األسرةاأل

 التعرض لمصادر المعلومات 
أوض��حت النت��ائج أن قيم��ة معام��ل اإلرتب��اط بلغ��ت نح��و 

) وه���و إرتب���اط معن���وى إحص���ائيا عن���د مس���توى ٥۳۷.۰(
) مم���ا يش���ير إل���ى وج���ود عالق���ة إرتباطي���ة ۰.۰۱معنوي���ة (

 مش���اركة الم���رأة الريفي���ة ف���ىمعنوي���ة موجب���ة ب���ين درج���ة 
، أى أن�ه التع�رض لمص�ادر المعلوم�اتو األنشطة اإلنتاجية
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زادت  لمص�ادر المعلوم�ات لمرأة الريفي�ةا تعرضكلما زاد 
درجة مشاركتها فى األنشطة اإلنتاجية، ويمك�ن تفس�ير ذل�ك 

 نلمص�ادر المعلوم�ات ه� تتع�رض الم�رأة الريفي�ة الت�ىبأن 
ى ف� اتعن المعرفة والراغب النساء الباحثاتفى الغالب من 

يتعرض��ون بص��ورة متك��ررة لمص��ادر  نالتجدي��د ل��ذلك فه��
المعلوم��ات المختلف��ة وه��ذا التع��رض المتك��رر يس��اعد عل��ى 

تس�اعدهن ف�ى التثبيت المعرفى للمعارف والمعلوم�ات الت�ى 
 القيام باألنشطة اإلنتاجية.

بينما لم تتأك�د المعنوي�ة اإلحص�ائية للعالق�ة اإلرتباطي�ة  
ي��ة ف��ى األنش��طة اإلنتاجي��ة ب��ين درج��ة مش��اركة الم��رأة الريف

وب���ين ك���ل م���ن المتغي���رات المس���تقلة المدروس���ة التالي���ة: 
(اإلتص���ال ب���وكالء التغيي���ر، اإلنفت���اح الجغراف���ى، الش���عور 

 .باإلنتماء للمجتمع المحلى)

يمك���ن رف���ض وبن���اء عل���ى نت���ائج العالق���ة اإلرتباطي���ة 
الفرض اإلحصائى األول وقبول الفرض البديل الذى ي�نص 

ق��ة إرتباطي��ة معنوي��ة ب��ين درج��ة مش��اركة وج��ود عالعل��ى: 
الم���رأة الريفي����ة ف���ى األنش����طة اإلنتاجي����ة وب���ين ك����ل م����ن 
المتغي���رات المس���تقلة المدروس���ة التالي���ة: (الس���ن، الحال���ة 

، الحال��ة التعليمي��ة، ع��دد أف��راد األس��رة المعيش��ية، الزواجي��ة
اإلجتماعي�ة الدخل الشهرى، األصول المملوك�ة، المش�اركة 

لمي��ل اإلدخ��ارى، المي��ل ا فت��اح الثق��افى،غي��ر الرس��مية، اإلن
اإلس��تثمارى، الطم���وح اإلقتص���ادى، المش���اركة ف���ى إتخ���اذ 

 .القرارات األسرية، التعرض لمصادر المعلومات)

اإلس��هام النس��بى للمتغي��رات المس��تقلة المدروس��ة ذات 
درج����ة العالق���ة اإلرتباطي���ة ف���ى تفس����ير التب���اين ف���ى 

 تاجيةمشاركة المرأة الريفية فى األنشطة اإلن

عل��ى أن��ه "ال تس��هم  الث��انىي��نص الف��رض اإلحص��ائي  
المتغيرات المستقلة موضع الدراسة فى تفسير التباين الكلى 

، مشاركة فى األنش�طة اإلنتاجي�ةدرجة الفى  اتبين المبحوث
والختب��ار ص��حة ه��ذا الف��رض ت��م اس��تخدام نم��وذج التحلي��ل 

د اإلرتب��اطى والتحلي��ل اإلنح��دارى المتع��دد المت��درج الص��اع
)Step Wise Regression Analysisأوض��حت )، و

أن ثمانية متغيرات فق�ط أس�همت معنوي�ا ف�ى  ۸نتائج جدول 
مش�اركة الم�رأة الريفي�ة ف�ى ف�ى درج�ة تفسير التباين الكل�ى 

المش�اركة ف�ى إتخ�اذ وهى على الترتيب:  األنشطة اإلنتاجية
ال����دخل %)، ٤۷.۲( ح����والىب مس����هأالق����رارات األس����رية 

عدد أفراد األسرة )، %۱۱.۱( حوالىإسهام الشهرى بنسبة 
التع�رض لمص�ادر %)، ۷.۲(المعيشية بنسبة إسهام حوالى 

اإلنفت�اح الثق�افى  %)،٤.۰( ح�والى المعلومات بنسبة إس�هام
المش�اركة اإلجتماعي�ة غي�ر )، %۱.٥( ح�والىبنسبة إسهام 

 المي��ل اإلدخ��ارى%)، ۱.۲الرس��مية بنس��بة إس��هام ح��والى (
والطموح اإلقتص�ادى بنس�بة %)، (۱.۱ بنسبة إسهام حوالى

%)، وهذه المتغيرات الثماني�ة مع�اً تفس�ر ۱.۱حوالى( إسهام
ى، وبلع��ت قيم��ة "ف" % )م��ن التب��اين الكل��۷٤.٤ح��والى (

وه��ى معنوي�ة إحص��ائيا عن��د  )٥۲.٤۷۸المحس�وبة ح��والى (
 .) مما يعنى معنوية النموذج ككل۰.۰۱مستوى (

ة الريفي�ة ف�ى دور اإلرشاد الزراع�ى ف�ى تش�جيع الم�رأ
 القيام باألنشطة اإلنتاجية

%) م�ن ٤٤.٦۷أن ( ۹تبين من النتائج ال�واردة بج�دول 
المبحوث���ات أش���رن عل���ى أن ال���دور ال���ذى يقدم���ه اإلرش���اد 
الزراع��ى ف��ى تش��جيع الم��رأة الريفي��ة ف��ى القي��ام باألنش��طة 

%) إل��ى أن ه���ذا ۳۷.۳۳اإلنتاجي��ة م���نخفض، بينم��ا اش���ار(
%) م��ن المبحوث��ات ۱۸.۰(ال�دور متوس��ط، ف��ى ح��ين أش��ار 

 على أن هذا الدور مرتفع.

ويتض��ح م��ن ذل��ك أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن المبحوث��ات 
اشرن إلى إنخفاض الدور الذى يقدمه اإلرشاد الزراعى فى 
تش��جيع الم��رأة الريفي��ة ف��ى القي��ام باألنش��طة اإلنتاجي��ة مم��ا 

لعم��ل اإلرش��ادى ب��ذل مزي��د م��ن يتطل�ب م��ن الق��ائمين عل��ى ا
م مزي��د م��ن الخ��دمات للم��رأة الريفي��ة ف��ى مج��ال لتق��دي الجه��د

 .األنشطة اإلنتاجية

أهم األدوار التى يقدمها اإلرش�اد الزراع�ى ف�ى تش�جيع 
 المرأة الريفية فى القيام باألنشطة اإلنتاجية

أن أه��م األدوار  ۱۰أوض��حت النت��ائج ال��واردة بج��دول 
التى يق�وم به�ا اإلرش�اد الزراع�ى بتش�جيع الم�رأة ف�ى القي�ام 

نش��طة اإلنتاجي��ة كان��ت مرتب��ة تنازلي��ا حس��ب المتوس��ط باأل
على النحو التالى: اإلرشاد يقدم التوصيات الحديثة بمتوسط 

) درج��ة، ث��م ن���دوات وإجتماع��ات ارش��ادية بمتوس���ط ۳.۷(
) درج��ة، ث��م اإلرش��اد يس��اعد ف��ى تطبي��ق التوص��يات ٦.۳(

) درجة، ثم اإلرشاد يق�دم ك�ل م�ا ه�و ۳.٥الحديثة بمتوسط (
) درج��ة، ث��م اإلرش��اد ل��ه ۳.٥لزراع��ة بمتوس��ط (جدي��د ف��ى ا

) درج��ة، ث��م ۳.۳دور كبي��ر ف��ى تنمي��ة الزراع��ة بمتوس��ط (
) درج�ة، ۳.۳اإلرشاد يقدم خدمات جيدة للريفيين بمتوسط (

ثم يقدم التوصيات اإلرشادية فى المواعيد المناسبة بمتوسط 
) درجة، ث�م  اإلرش�اد يق�دم المش�ورة الفني�ة ف�ى معظ�م ۳.۳(

) درجة، ثم يس�اعد ف�ى الص�ناعات ۳.۳بمتوسط (المجاالت 
) درج���ة، ث���م اإلرش���اد ۳.۲الزراعي���ة الص���غيرة بمتوس���ط (

يساعد ف�ى تنفي�ذ المش�روعات الزراعي�ة الص�غيرة بمتوس�ط 
) درجة، ثم ينظم دورات تدريبي�ة لتعل�يم كيفي�ة تطبي�ق ۳.۱(

) درج��ة، ث��م اإلرش��اد ل��ه ۳.۱التوص��يات الحديث��ة بمتوس��ط (
) درج��ة، ث��م ۲.۸ل��ى البيئ��ة بمتوس��ط (دور ف��ى المحافظ��ة ع

) درج�ة، ۲.۸يوفر التقاوى واألسمدة للمزارعين بمتوس�ط (
) درج��ة، ث�م ي��وفر االالت ۲.٥ث�م ي�وفر المبي��دات بمتوس�ط (

) درج�ة، يس�اعد االرش�اد ف�ى ح�ل ۲.٤الزراعية بمتوس�ط (
 .) درجة۱.٦المشاكل التى تواجه المزارعين بمتوسط (

مرأة الريفية في مجال أهم المعوقات التى تواجه ال
مشاركتها فى األنشطة اإلنتاجية (اإلنتاج النباتى، 

 )واإلنتاج الحيوانى والداجنى، والتصنيع الحرفى والغذائى
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 يلى: ما ۱۱أوضحت النتائج الواردة بجدول 

المش���كالت المتعلق���ة بالمش���اركة ف���ى أنش���طة اإلنت���اج 
 النباتى
 متوس��طب الم��رأة تواج��ه الت��ى المش��اكل مقدم��ة ف��ى ج��اءت

 مرتب�ة وج�وداً  المش�اكل ه�ذه أكث�ر وكان�ت درج�ة،) 3.58( قدره

 الزراعي��ة العملي��ات معظ��م: يل��ى كم��ا المتوس��ط حس��ب تنازلي��ا

 الزراع�ى العمل ثم درجة،) 3.7( بمتوسط بالمكينة تتم أصبحت

) 3.6( بمتوس�ط الم�رأة ق�درات من أكبر عضلى لمجهود محتاج

 درج�ة،) 3.6( بمتوس�ط الحق�ل لن�زول وق�ت وج�ود عدم درجة،

) 3.6( بمتوس�ط القرية فى عيب الحقل فى) المرأة الستات شغل

 .درجة) 3.4( بمتوسط المنزل عن بعيد الحقل ثم درجة،

بدرج��ة ائج التحلي��ل اإلرتب��اطى واإلنح��دارى المتع��دد المت��درج الص��اعد لعالق��ة المتغي��رات المس��تقلة المدروس��ة نت�� .۸جدول 
 طة اإلنتاجيةمشاركة المرأة الريفية فى األنش

معامل  المتغيرات المستقلة
اإلرتباط 
 rالمتعدد 

التراكمية  )%(
للتباين المفسر 

RPللمتغير التابع 

2 

للتباين  )%(
المفسر 

 للمتغير التابع

معامل 
اإلنحدار 

 B الجزئى

قيمة "ت" 
 المحسوبة

مستوى 
 المعنوية

معامل اإلنحدار 
الجزئى 
 `bالمعيارى ل

 ۰.۳۱٦ ۰.۰۰۰ **٤.۹۲٦ ۱.٥۰۳ ۰.٤۷۲ ۰.٤۷۲ ۰.٦۸۷ ت األسريةالمشاركة فى إتخاذ القرارا
 ۲۲.۸ ۰.۰۰۱ **۳.٥۷٤ ۰.۷۷۳ ۰.۱۱۱ ۰.٥۸۳ ۰.۷٦٤ الدخل الشهرى

 ۰.۲۱۸ ۰.۰۰۰ **۳.٦۲۰ ۰.۹۹٦ ۰.۰۷۲ ۰.٦٥٥ ۰.۸۰۹ عدد أفراد األسرة المعيشية
 ۰.۳۱۸ ۰.۰۰۰ **۳.٦۷٥ ۰.۸۹۷ ۰.۰٤۰ ۰.٦۹٥ ۰.۸۲۳ التعرض لمصادر المعلومات

 ۰.۲٤۰ ۰.۰۰۰ **٤.۷۰۳ ۰.٥۷۱ ۰.۰۱٥ ۰.۷۱۰ ۰.۸٤۳ فتاح الثقافىاإلن
 ۰.۱٦۷ ۰.۰۰۹ **۲.٦۷۸ ۰.٤۲٦ ۰.۰۱۱ ۰.۷۲۱ ۰.۸٤۹ الميل اإلدخارى

 ۰.۱۳۰ ۰.۰۲۳ *۲.۳۰۱ ۰.۰۰۲ ۰.۰۱۱ ۰.۷۳۲ ۰.۸٥٥ الطموح اإلقتصادى
 ۰.۱۲۲ ۰.۰۲٤ *۲.۲۸٥ ۲.٦۲۷ ۰.۰۱۲ ۰.۷٤٤ ۰.۸٦۲ المشاركة اإلجتماعية غير الرسمية

 **٥۲.٤۷۸ف المحسوبة=             ۰.۷٤٤معامل التحديد=  
 ) 0.05) * معنوى عند مستوى (0.01** معنوى عند مستوى (

 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية . المصدر:

 

 اإلنتاجية باألنشطةدور اإلرشاد الزراعى فى تشجيع المرأة الريفية فى القيام  .۹جدول 

 )%( ددع دور ـــــــــــال
 ٤٤.٦۷ ٦۷ ) درجة ۳۱-۱٦منخفض ( دور
 ۳۷.۳۳ ٥٦ ) درجة ٤۷ -۳۲متوسط (دور 
 ۱۸.۰۰ ۲۷ ) درجة ٦٤-٤۸مرتفع (دور 

 ۱۰۰.۰ ۱٥۰ اإلجمالى
 . ۲۰۱۷ مجمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عا المصدر:

 

 نشطة اإلنتاجيةالقيام باأل علىتشجيع المرأة  اإلرشاد الزراعى فى األدوار التى يقدمها. ۱۰جدول 

 المتوسط ال نادرا أحيانا دائما األدوار
 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ۳.۷ ۰.۰۰ ۰ ٤.۰۰ ٦ ۱۷.۳۳ ۲٦ ۷۸.٦۷ ۱۱۸ التوصيات الحديثة يقدماإلرشاد 
 ۳.٦ ۲.۰۰ ۳ ٤.٦۷ ۷ ۲۰.٦۷ ۳۱ ۷۲.٦۷ ۱۰۹ ندوات وإجتماعات ارشادية 

 ۳.٥ ۳.۳۳ ٥ ٦.۰۰ ۹ ۲٥.۳۳ ۳۸ ٦٥.۳۳ ۹۸ يساعد فى تطبيق التوصيات الحديثة اإلرشاد
 ۳.٥ ۰.۰۰ ۰ ۲.٦۷ ٤ ۳۷.۳۳ ٥٦ ٥۸.٦۷ ۸۸ اإلرشاد يقدم كل ما هو جديد فى الزراعة

 ۳.۳ ٥.۳۳ ۸ ٦.٦۷ ۱۰ ۳۷.۳۳ ٥٦ ٥۰.٦۷ ۷٦ اإلرشاد له دور كبير فى تنمية الزراعة
 ۳.۳ ۱۰.٦۷ ۱٦ ۱۳.۳۳ ۲۰ ۱٤.۰۰ ۲۱ ٦۲.۰۰ ۹۳ اإلرشاد يقدم خدمات جيدة للريفيين

 ۳.۳ ۹.۳۳ ۱٤ ۱٦.٦۷ ۲٥ ۱۲.٦۷ ۱۹ ٦۱.۳۳ ۹۲ يقدم التوصيات اإلرشادية فى المواعيد المناسبة
 ۳.۳ ٦.۰۰ ۹ ۱۳.۳۳ ۲۰ ۲۲.۰۰ ۳۳ ٥۸.٦۷ ۸۸ اإلرشاد يقدم المشورة الفنية فى معظم المجاالت

 ۳.۲ ۱۲.۰۰ ۱۸ ۱٤.٦۷ ۲۲ ۱٥.۳۳ ۲۳ ٥۸.۰۰ ۸۷ يساعد فى الصناعات الزراعية الصغيرة
 ۳.۱ ۱۲.۰۰ ۱۸ ۱٤.٦۷ ۲۲ ۲۸.۰۰ ٤۲ ٤٥.۳۳ ٦۸ اإلرشاد يساعد فى تنفيذ المشروعات الزراعية الصغيرة
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 ۳.۱ ۱۱.۳۳ ۱۷ ٤.۰۰ ٦ ٤۸.۰۰ ۷۲ ۳٦.٦۷ ٥٥ ينظم دورات تدريبية لتعليم كيفية تطبيق التوصيات الحديثة
 ۲.۸ ۱۷.۳۳ ۲٦ ۲٤.٦۷ ۳۷ ۲۰.٦۷ ۳۱ ۳۷.۳۳ ٥٦ اإلرشاد له دور فى المحافظة على البيئة

 ۲.۸ ۱۷.۳۳ ۲٦ ۱۹.۳۳ ۲۹ ۲٤.٦۷ ۳۷ ۳۸.٦۷ ٥۸ يوفر التقاوى واألسمدة للمزارعين
 ۲.٥ ۱٤.۰ ۲۱ ۳٥.۳۳ ٥۳ ۳۲.٦۷ ٤۹ ۱۸.۰ ۲۷ يوفر المبيدات

 ۲.٤ ۲.۷ ۲۲ ۰ ۷۱ ٦.۷ ۲۸ ۹۰.۷ ۲۹ يوفر االالت الزراعية
 ۱.٦ ٦٤.۰۰ ۹٦ ۱۲.۰۰ ۱۸ ۱۹.۳۳ ۲۹ ٤.٦۷ ۷ زارعينجه المايساعد االرشاد فى حل المشاكل التى تو

 . ۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام   المصدر:

المعوقات التى تواجه المرأة الريفية في مجال مشاركتها فى األنشطة اإلنتاجية (اإلنتاج النباتى، اإلنتاج  .۱۱جدول 
 يع الحرفى والغذائى)الحيوانى والداجنى والتصن

غير  درجة وجودها المشكالت
 موجودة

 المتوسط
 منخفضة متوسطة كبيرة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد
 ۳.٥۸ المشكالت فى مجال اإلنتاج النباتى

 ۳.۷ ۱.۳۳ ۲ ٥.۳۳ ۸ ۱۹.۳۳ ۲۹ ۷٤.۰۰ ۱۱۱ معظم العمليات الزراعية أصبحت تتم بالمكينة
 ۳.٦ ۲.٦۷ ٤ ٥.۳۳ ۸ ۱۷.۳۳ ۲٦ ۷٤.٦۷ ۱۱۲ اج لمجهود عضلى أكبر من قدرات المرأةالعمل الزراعى محت

 ۳.٦ ۱.۳۳ ۲ ٦.۰۰ ۹ ۲٤.٦۷ ۳۷ ٦۸.۰۰ ۱۰۲ عدم جود وقت لنزول الحقل
 ۳.٦ ۰.۰۰ ۰ ٤.۰۰ ٦ ۳۰.٦۷ ٤٦ ٦٥.۳۳ ۹۸ شغل الستات (المرأة) فى الحقل فى قريتنا عيب 

 ۳.٤ ٥.۳۳ ۸ ٤.۰۰ ٦ ۳۲.۰۰ ٤۸ ٥۸.٦۷ ۸۸ الحقل بعيد عن المنزل 
 ۳.۳۲ المشكالت فى مجال االنتاج الحيوانى والداجنى

 ۳.٤ ٤.٦۷ ۷ ۱۲.۰۰ ۱۸ ۲۱.۳۳ ۳۲ ٦۲.۰۰ ۹۳ عدم وجود فكرة عن تربية الحيوانات والطيور 
 ۳.٤ ٦.۰۰ ۹ ۱٤.۰۰ ۲۱ ۱٥.۳۳ ۲۳ ٦٤.٦۷ ۹۷ عدم وجود صحة للسروح  بالحيوانات
 ۳.۳ ٥.۳۳ ۸ ۱۸.٦۷ ۲۸ ۱۸.۰۰ ۲۷ ٥۸.۰۰ ۸۷ تحصين الحيوانات والطيورعدم وجود فكرة لدى المرأة عن عمليات 

 ۳.۳ ۸.۰۰ ۱۲ ۱۷.۳۳ ۲٦ ۱٤.۰۰ ۲۱ ٦۰.٦۷ ۹۱ السروح بالحيوانات عيب عند أهل البلد
 ۳.۲ ۸.۰۰ ۱۲ ۱٤.۰۰ ۲۱ ۲۳.۳۳ ۳٥ ٥٤.٦۷ ۸۲ ضعف الخبرة بعملية حليب الحيوانات

 ۲.۷٤ المشكالت فى مجال التصنيع الحرفى والغذائى
 ۳.٤ ۷.۳ ۱۱ ۷.۳ ۱۱ ۲٦.۰ ۳۹ ٥۹.۳ ۸۹ عدم وجود تعليم عن  الصناعات الغذائية فى البيت

 ۳.٤ ۸.۰ ۱۲ ۸.۰ ۱۲ ۲٦.۷ ٤۰ ٦۰.۰ ۹۰ عدم توفر الخامات الالزمة للصناعات الغذائية فى البيت
 ۳.٥ ۸.۷ ۱۳ ۸.۷ ۱۳ ۲۷.۳ ٤۱ ٦۰.۷ ۹۱ رتفاع اسعار الخامات الالزمة للصناعات الغذائية

 ۳.٦ ۹.۳ ۱٤ ۹.۳ ۱٤ ۲۸.۰ ٤۲ ٦۱.۳ ۹۲ ف من الفشل عند عمل صناعة غذائية فى البيتالخو
 ۳.٦ ۱۰.۰ ۱٥ ۱۰.۰ ۱٥ ۲۸.۷ ٤۳ ٦۲.۰ ۹۳ عدم وجود خامات نقدر نصنع منها

 ۳.۷ ۱۰.۷ ۱٦ ۱۰.۷ ۱٦ ۲۹.۳ ٤٤ ٦۲.۷ ۹٤ صعوبة تسويق المنتجات
 ۳.۸ ۱۱.۳ ۱۷ ۱۱.۳ ۱۷ ۳۰.۰ ٤٥ ٦۳.۳ ۹٥ الناس فى البلد مابتشجعش حد يشتغل فى الحرف اليدوية

 ۳.۸ ۱۲.۰ ۱۸ ۱۲.۰ ۱۸ ۳۰.۷ ٤٦ ٦٤.۰ ۹٦ عمل المرأة فى حرف يدوية عيب عند أهل البلد
 ۲.۷۰ مشكالت عامة

 ۳.۹ ۰.۰ ۰ ۰.۰ ۰ ۱۱.۳ ۱۷ ۸۸.۷ ۱۳۳ صعوبة الحصول على قروض ميسرة 
 ۳.٥ ٤.۰ ٦ ۸.۰ ۱۲ ۲۲.۷ ۳٤ ٦٥.۳ ۹۸ قلة عدد المرشدات الزراعيات

 ۳.٥ ۳.۳ ٥ ۸.۷ ۱۳ ۲٤.۰ ۳٦ ٦٤.۰ ۹٦ كفاية البرامج اإلرشادية عدم
 ۳.۳ ۹.۳ ۱٤ ۱۲.۷ ۱۹ ۱۹.۳ ۲۹ ٥۸.۷ ۸۸ ارتفاع األمية وعدم تقدير المجتمع للمرأة

 ۳.۲ ۱۰.۷ ۱٦ ۱٤.۰ ۲۱ ۲۰.۷ ۳۱ ٥٤.۷ ۸۲ العادات والتقاليد بالريف التى تقلل من شأن المرأة
 ۳.۱ ۹.۳ ۱٤ ۱۸.۰ ۲۷ ۲٥.۳ ۳۸ ٤۷.۳ ۷۱ ميةعدم وعى المرأة بدورها الهام فى التن

 ۳.۰ ۱۲.۷ ۱۹ ۱۸.۷ ۲۸ ۲۲.۰ ۳۳ ٤٦.۷ ۷۰ تأخر الحصول على عائد مجزى من األشطة المختلفة
 ۲.۹ ۲٥.۳ ۳۸ ۹.۳ ۱٤ ۱٦.۰ ۲٤ ٤۹.۳ ۷٤ كثرة األعباء والمسئوليات وضيق الوقت

 ۲.۸ ۲٦.۰ ۳۹ ۱۲.۷ ۱۹ ۱۷.۳ ۲٦ ٤٤.۰ ٦٦ السماع عن تعثر البعض فى األنشطة التنموية
 ۲.۲ ۳۲.۷ ٤۹ ۳۲.۰ ٤۸ ۱٦.۰ ۲٤ ۱۹.۳ ۲۹ عدم توفر المعلومات الكافية عن األنشطة التنموية

 ۲.۲ ۳٦.۰ ٥٤ ۲۷.۳ ٤۱ ۲۰.۷ ۳۱ ۱٦.۰ ۲٤ استئثار الزوج فى اتخاذ القرار
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 ۲.۲ ۳۲.۷ ٤۹ ۲۹.۳ ٤٤ ۲۲.۰ ۳۳ ۱٦.۰ ۲٤ الجهل بالتخطيط والتنظيم
 ۲.۱ ۳۷.۳ ٥٦ ۲٦.۰ ۳۹ ۲۱.۳ ۳۲ ۱٥.۳ ۲۳ نقص المعلومات
 ۲.۰ ٤٤.۰ ٦٦ ۲۲.۷ ۳٤ ۱۸.۷ ۲۸ ۱٤.۷ ۲۲ محدودية الدخل

 ۲.۰ ٤۳.۳ ٦٥ ۲۲.۷ ۳٤ ۲۳.۳ ۳٥ ۱۰.۷ ۱٦ تعدد رغبات افراد األسرة
 ۲.۰ ٤۷.۳ ۷۱ ۲۰.۷ ۳۱ ۱۲.۷ ۱۹ ۱۹.۳ ۲۹ التردد فى تحمل المسئولية

 ۱.۸ ۱۸.۰ ۲۷ ۱۸.۰ ۲۷ ۱۰.۷ ۱٦ ۲۳.۳ ۳٥ التعب واالجهاد
 . ۲۰۱۷جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام   :المصدر

المش���كالت المتعلق���ة بالمش���اركة ف���ى أنش���طة اإلنت���اج 
 الحيوانى والداجنى

ج��اءت ف��ى المرتب��ة الثاني��ة ب��ين المش��اكل الت��ى تواج��ه 
) درج��ة، وكان��ت أكث��ر ه��ذه ۳.۳۲الم��رأة بمتوس��ط ق��دره (

ا حس��ب المتوس��ط كم��ا يل��ى: المش��اكل وج��وداً مرتب��ة تنازلي��
معن���ديش فك���رة ع���ن تربي���ة الحيوان���ات والطي���ور بمتوس���ط 

) درج��ة، ض��عف ص��حة الم��رأة للس��روح بالحيوان��ات ٤.۳(
) درج��ة، ع��دم وج��ود فك�رة ل��دى الم��رأة ع��ن ۳.٤بمتوس�ط (

) ۳.۳عملي����ات تحص����ين الحيوان����ات والطي����ور بمتوس����ط (
درج�ة، الس�روح بالحيوان�ات عي��ب عن�د أه�ل البل�د بمتوس��ط 

) درج��ة، ث��م ض��عف الخب��رة بعملي��ة حلي��ب الحيوان��ات ۳.۳(
 ) درجة.۳.۲بمتوسط (

المش��كالت المتعلق��ة بالمش��اركة ف��ى أنش��طة التص��نيع 
 الحرفى والبيئى

المش��اكل الت��ى تواج��ه  المرتب��ة الثالث��ة ب��ينج��اءت ف��ى 
) درج��ة، وكان��ت أكث��ر ه��ذه ۲.۷٤الم��رأة بمتوس��ط ق��دره (

عدم وسط كما يلى: المشاكل وجوداً مرتبة تنازليا حسب المت
بمتوس��ط  الص��ناعات الغذائي��ة ف��ى البي��ت وج��ود تعل��يم ع��ن

دم ت��وفر الخام�ات الالزم��ة للص��ناعات ) درج�ة، ث��م ع�٤.۳(
ارتف�اع اس�عار ) درجة، ث�م ۳.۲بمتوسط ( الغذائية فى البيت

) ۳.۱بمتوس����ط ( الغذائي����ة للص����ناعاتالخام����ات الالزم����ة 
ي�ة ف�ى ص�ناعة غذائ الخوف من الفشل عن�د عم�لدرجة، ثم 

خام�ات نق�در  ع�دم وج�ود) درج�ة، ث�م ۳.۱بمتوس�ط (البيت 
ص��عوبة تس���ويق ) درج���ة، ث��م ۲.۷بمتوس��ط ( نص��نع منه��ا

الن���اس ف���ى البل���د ) درج���ة، ث���م ۲.۲بمتوس���ط ( المنتج���ات
) ۲.۱بمتوس�ط ( مابتشجعش حد يشتغل ف�ى الح�رف اليدوي�ة

ح�رف يدوي�ة يبق�ى عي�ب عن�د أه��ل  عم�ل الم�رأةدرج�ة، ث�م 
 ) درجة.۲.۱بمتوسط ( البلد

المتعلق��ة بالمش��اركة ف��ى األنش��طة العام��ة المش��كالت 
 اإلنتاجية

ج��اءت ف��ى المرتب��ة الرابع��ة ب��ين المش��اكل الت��ى تواج��ه 
) درج��ة، وكان��ت أكث��ر ه��ذه ۲.۷۰الم��رأة بمتوس��ط ق��دره (

المش��اكل وج��وداً مرتب��ة تنازلي��ا حس��ب المتوس��ط كم��ا يل��ى: 

) ۳.۹ص��عوبة الحص��ول عل��ى ق��روض ميس��رة بمتوس��ط (
) ۳.٥م قل�ة ع�دد المرش�دات الزراعي�ات بمتوس�ط (درجة، ث

) ۳.٥درج��ة، ث��م ع��دم كفاي��ة الب��رامج اإلرش��ادية بمتوس��ط (
درج���ة، ث���م ارتف���اع األمي���ة وع���دم تق���دير المجتم���ع للم���رأة 

) درج��ة، ث��م الع��ادات والتقالي��د ب��الريف الت��ى ۳.۳بمتوس��ط (
) درج�ة، ث�م ع�دم وع�ى ۳.۲تقلل من شأن المرأة بمتوس�ط (

) درج�ة، ث�م ۳.۱اله�ام ف�ى التنمي�ة بمتوس�ط (المرأة بدورها 
المختلف��ة  األنش��طةت��أخر الحص��ول عل��ى عائ��د مج��زى م��ن 

) درج���ة، ث���م كث���رة األعب���اء والمس���ئوليات ۳.۰بمتوس���ط (
) درجة، ثم الس�ماع ع�ن تعث�ر ۲.۹وضيق الوقت بمتوسط (

) درج��ة، ث��م ۲.۸ال��بعض ف��ى األنش��طة التنموي��ة بمتوس��ط (
ن األنشطة التنموية بمتوس�ط عدم توفر المعلومات الكافية ع

) درجة، ثم استئثار الزوج ف�ى اتخ�اذ الق�رار بمتوس�ط ۲.۲(
) ۲.۲) درجة، ثم الجهل بالتخطيط والتنظيم بمتوسط (۲.۲(

) درج��ة، ث��م ۲.۱درج��ة، ث��م نق��ص المعلوم��ات بمتوس��ط (
) درج��ة، ث��م تع��دد رغب��ات ۲.۰محدودي��ة ال��دخل بمتوس��ط (

الت�ردد ف�ى تحم�ل  ) درج�ة، ث�م۲.۰افراد األس�رة بمتوس�ط (
) درج���ة، ث���م التع���ب واالجه���اد ۲.۰المس���ئولية بمتوس���ط (

 ) درجة.۱.۸بمتوسط (

مقترحات المبحوثات لتفعي�ل مش�اركتهن ف�ى األنش�طة 
اإلنتاجية فى مجال (اإلنتاج النب�اتى، اإلنت�اج الحي�وانى 

 التصنيع الحرفى والغذائى)و داجنىوال
رح�ات أن أه�م مقت ۱۲ج�دول ضحت النتائج الواردة بأو

م��نح  الت��الى: والنح��عل��ى مرتب��ة تنازلي��ا كان��ت المبحوث��ات 
%)، ث�م ت�وفير ۸٦.٦۷قروض بشروط سهلة للمرأة بنسبة (

%)، ث���م ۸۱.۳۳الخام���ات الالزم���ة للمش���روعات بنس���بة (
%) ث����م ٦۸.۰ت����وفير أم����اكن لتس����ويق المنتج����ات بنس����بة (

%) ث�م ٦٦.۰مشاركة الزوج واألبناء فى المسئولية بنس�بة (
%) ث����م ٤٥.۳۳أي����ي ف����ى اإلعتب����ار بنس����بة (أن يؤخ����ذ بر

تحجم عمل المرأة بنسبة  التىالتخلص من العادات والتقاليد 
)۲۷.۳۳%(. 

 التوصيات
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بناء على النتائج التى تم التوصل إليها من خالل  
 الدراسة يمكن الخروج بالتوصيات اآلتية:

 زيادة عدد المرشدات الزراعيات والرائدات الريفية -۱

 ويل الالزم لألنشطة اإلنتاجيةتوفير التم -۲

 تقديم المشورة الفنية أثناء تنفيذ األنشطة اإلنتاجية -۳

مس���اعدة الم���رأة الريفي���ة ف���ى إع���داد دراس���ات الج���دوى  -٤
 للمشروعات قبل إقامتها

توعي��ة الم��رأة الريفي��ة ب��أنواع األنش��طة اإلنتاجي��ة الت��ى  -٥
 يمكن أن تشارك فٮها

مش�اركة ف�ى اتخ�اذ الق�رار تشجيع المرأة الريفي�ة عل�ى ال -٦
 .فيما يختص بتخطيط الموارد األسرية

 

مقترحات المبحوثات لتفعيل مشاركتهن فى األنشطة اإلنتاجية فى مجال (اإلنتاج النباتى، اإلنتاج الحيوانى  .۱۲جدول 
 والداجنى، التصنيع الحرفى والغذائى)

 )%( العدد المقترحات

 ۸٦.٦۷ ۱۳۰ منح قروض بشروط سهلة للمرأة

 ۸۱.۳۳ ۱۲۲ توفير الخامات الالزمة للمشروعات

 ٦۸.۰۰ ۱۰۲ توفير أماكن لتسويق المنتجات

 ٦٦.۰۰ ۹۹ مشاركة الزوج واألبناء فى المسئولية

 ٤٥.۳۳ ٦۸ أن يؤخذ برأيي فى اإلعتبار

 ۲۷.۳۳ ٤۱ تحجم عمل المرأة التىالتخلص من العادات والتقاليد 

 . ۲۰۱۷لدراسة الميدانية بمحافظة الشرقية فى عام  جمعت وحسبت من بيانات ا المصدر:

 

 عــالمراج

تطويرالمه���ارات 3T). ۱۹۹٥( جه���از بن���اء القري���ة المص���رية
االساس���ية للم���راة الريفي���ة الطفول���ة بمحافظ���ات  المني���ا 
واس����وان الغربي����ة ف����ى ن����دوة المتطلب����ات المجتمعي����ة 

 .۱۷-۱٦لالصالح االقتصادى. القاهرة 

۲3T۰۰٦( ب�راهيم3Tإ محم�د ةحس�ن محم�د، ش�لبي، اب�راهيم 3T(.3T 
 بعض في الريفية المرأة لمشاركة االرشادية المتطلبات
 والش��رقية الدقهلي��ة بمح��افظتي المزرعي��ة االنش��طة

للبح��وث  الزق��ازيق به��ا، مجل��ة المرتبط��ة والعوام��ل
 .3T۳۳ :3T 3T۲ ،الزراعية

األس����رة والمجتم����ع، دار . )۱۹۹۸الس����يد ( ،عب���د الع����اطى
 .۲٤۲ ،المعرفة الجامعية

3Tالعوام����ل المرتبط����ه  .)۱۹۹٦ص����طفى حم����دى (م، غ����انم
بمش���اركة الم���رأة الريفي���ه ف���ى المش���روعات التنموي���ه 
المحلي��ه ب��بعض الق��رى ف��ى محافظ��ة اس��يوط "، مجل��ة 

3T 3:  ۲۷العلوم الزراعيه، أسيوطT۳. 

أثر الهجرة المؤقت�ة ). ۱۹۸۹( سوزان محي الدين ،نصرت
ألرب���اب األس���ر الريفي���ة عل���ي دور الزوج���ات داخ���ل 

ج��ه"، رس��الة دكت��وراه، كلي��ة الزراع��ة، المن��زل وخار
 . ۲۱۹ - ۲۱۸، جامعة القاهرة

دور الم���رأة ف���ي انتق���ال . )۱۹۹۱عل���ي عب���د هللا (، ه���دهود
ل�ة دراس�ية ع�ن مص�ر، العمالة بين األقط�ار العربي�ة حا

 . ۱۱، التقرير األول

م�دى ادراك الع�املين . )۱۹۹۳هالل، س�امية عب�د الس�ميع (
م�����ل اإلرش�����ادي بالجه�����از االرش�����ادي لمش�����كالت الع

الزراع���ي بمرك���زي  مل���وى وأب���و قرق���اص بمحافظ���ة 
 ):۳( ۲٤المني���ا، مجل����ة أس����يوط للبح����وث الزراعي����ة، 

۲۷۹. 

مس�اهمة الم�رأة  ).۲۰۰٦(نــدا يوس�ف محم�د أحم�د  ،يحيى
فى بعض األنش�طة التنموي�ة ف�ى بع�ض ق�رى مح�افظتي 

رسالة ماجستير، كلية الزراعة، ، الشرقية وشمال سيناء
 ، مصر.قجامعة الزقازي

3TZimmenmen3T,3T S.D. (3T2011). T3The role of 
Egyptian woman in dairy production- the 
internatianal seminar3T 3Ton rural woman 
development, Ain 3T 3Tshams Univ., 3T Cairo, 
Egypt. 

3TRalph3T,3T L. 3T(1963).3T The Study of Man,3T 3TNew 
York, 113. 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 44 No. (4) 2017 1503 

 



 
Ragab, et al. 1504 

DETERMINANTS OF RURAL WOMEN PARTICIPATION IN 
PRODUCTIVE ACTIVITIES IN SHARKIA GOVERNORATE 

Haidy A. Ragab, I.M. Shalaby, M.I. El-Kholy and Shimaa A. Hashem 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT: This research aimed to identify the general characteristics of the respondents, 
to identify the sources of information obtained by the respondents about the productive 
activities, and to identify the level of rural women participation in productive activities in the 
fields of (plant production, animal and poultry production, and to identify the factors related 
to the degree of rural women participation in productive activities in the fields of (plant 
production, poultry and animal production, food and crafts processing) and to determine the 
relative contribution of the independent variables in explain the difference in the degree of 
rural women participation in productive activities. To recognize the role of agricultural 
extension in encouraging rural women to carry out productive activities and to identify the 
main obstacles facing rural women in their participation in the productive activities and to 
identify the proposals of the respondents to activate their participation in the productive 
activities. The research was conducted in Sharkia Governorate. Three randomly selected 
districts were chosen. The village of Bani Amer was selected from. Zagazig District. The 
village of Taha al-Marg was selected from Dyarb-Negm District and the village Met Bashar 
was selected from Minya al-Qamh District. The data were collected from each village, and the 
sample included 50 respondents from each village in a simple random way. Data collection 
was used to achieve the objectives of the research using the questionnaire method in the 
personal interview. The data were collected during 2017 and the statistical methods were used 
to analyze and present the results. These methods included frequency and percentages in the 
presentation of the data, Pearson correlation coefficient (to measure the relation with 
quantitative variables) and Spearman correlation coefficient (to measure the correlation with 
descriptive variables: education and marital status). The most important findings were that 
(9.33%) of the respondents have low exposure to sources of information, 54.67% medium, 
36.0% high, and the most common areas that increase the family income in which rural 
women participate are animal and poultry activiteis followed by the field of food processing, 
and the field of plant production. The results also showed a significant correlation between the 
degree of rural women participation in production activities and the following variables: (age, 
marital status, educational status, number of household members, monthly income, assets 
owned, informal participation, cultural openness, savings tendency, investment tendency, 
economic ambition, exposure to information sources 

Key words: Determinants, participation, rural women, productive activities, Sharkia Governorate. 
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