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 زــــــــــــــــالموجـ
 

طبيعة ومدى عمى استهدفت الدراسة الحالية التعرؼ  
المرأة الريفية بعينة الدراسة في مختمؼ األنشطة مشاركة 

مسػػػػاهمتها فػػػػي إتاحػػػػة  الزراعيػػػػةل والتعػػػػرؼ عمػػػػى درجػػػػة
الغػػػػػػراه ألسػػػػػػرتها ورلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ درجػػػػػػة مسػػػػػػاهمتها 
واشػتراكها فػى عمميػػات اإلنتػاج الزراعػػي بشػقيت ،النبػػاتيل 
والحيػػػػػواني والػػػػػداجنيل بمنطقػػػػػة الدراسػػػػػةل وتحديػػػػػد أهػػػػػـ 

 مسػػػػاهمة المبحو ػػػػات بعينػػػػةفػػػػي درجػػػػة  العوامػػػػؿ المػػػػؤ رة
وتحديػػػػػػػد أهػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػة فػػػػػػػي إتاحػػػػػػػة الغػػػػػػػراه ألسػػػػػػػرهفل 

المشػػػػك ت والمعوقػػػػات التػػػػي تحػػػػد مػػػػف مسػػػػاهمة المػػػػرأة 
الريفيػػػػػػة فػػػػػػى إتاحػػػػػػة الغػػػػػػراه ألسػػػػػػرتها  واختيػػػػػػرت عينػػػػػػة 
عشوائية منتظمة مف زوجات الحػائزيف مػف واقػع كشػوؼ 

مركػز  -الحيازة بالجمعية الزراعيػة بقريػة ك كفػر تصػفا ك 
 مفػردة   071محافظة القميوبية بمغ قوامها  –فر شكر ك

وتػػػـ جمػػػع البيانػػػات الميدانيػػػة خػػػ ؿ الفتػػػرة مػػػف ديسػػػمبر 
  وتمػػػػي رلػػػػؾ عمميػػػػة تفريػػػػغ 7102حتػػػػى ينػػػػاير 7107

بيانػػػػات ااسػػػػتمارة فػػػػي سػػػػج ت أعػػػػدت خصيصػػػػًا لهػػػػرا 
 الغرض 

أوضػػػحت نتػػػائا الدراسػػػة أف مؤشػػػر درجػػػة مسػػػاهمة  
وفير الغػراه ألسػرتها قػد تػراوح المرأة الريفية فػي إتاحػة وتػ

ل وحػػػػدةل وحػػػػد أعمػػػػى 72مػػػػداف الفعمػػػػي بػػػػيف حػػػػد أدنػػػػى ،
وحػػػػػػػدةل  4256ل وحػػػػػػػدةل بمتوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي قػػػػػػػدرف 77،

وحدةل وبتقسػيـ المػدى الفعمػي  07577وانحراؼ معياري 

لهػػرا المؤشػػر إلػػى  ػػ ث فئػػات متسػػاوية الطػػوؿ ومتدرجػػة 
 تصػػػػػاعديًا ألعمػػػػػى وتوزيػػػػػع عينػػػػػة الدراسػػػػػة عميهػػػػػا وفقػػػػػاً 

% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي 6254اسػػػػػتجاباتهف اتضػػػػػػ  أف نحػػػػػو 
 77 – 74العينػػػػة يقعػػػػف فػػػػي الفئػػػػة المرتفعػػػػة لممؤشػػػػر ،

 - 67وحدةلل فػي حػيف تم ػؿ الفئػة المتوسػطة لممؤشػر ،
%ل بينمػػا تم ػػؿ الفئػػة المنخفضػػة 7650وحػػدةل نحػػو  74

% مػػف إجمػػالي 4154وحػػدةل نحػو  67 – 72لممؤشػر ،
 عينة الدراسة  

درجػة وجود ع قة اقترانية بيف كما أوضحت النتائا  
مسػػاهمة المػػرأة الريفيػػة بعينػػة الدراسػػة فػػي إتاحػػة وتػػوفير 

وبػػػػػيف المكانػػػػػة ااجتماعيػػػػػة لممبحو ػػػػػةل الغػػػػػراه ألسػػػػػرتها 
وممكيػػػػػػة ازات الزراعيػػػػػػةل ومصػػػػػػادر الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى 

ل 1510المعمومػػػات الغرائيػػػة عمػػػػى المسػػػتوى ااحتمػػػػالي 
بػػػػػػيف متغيػػػػػػري بينمػػػػػا  بتػػػػػػت معنويػػػػػػة الع قػػػػػػة ااقترانيػػػػػػة 

المسػػػتوى ااجتمػػػاعي ااقتصػػػادي لممبحو ػػػةل والحصػػػوؿ 
  1512عمى معاش عمى المستوى ااحتمالي 

وباسػػػتخداـ اختبػػػار قػػػوة الع قػػػة ااقترانيػػػة كتشػػػيبروك  
أوضػػػػػحت النتػػػػػائا أف المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة التػػػػػي  بتػػػػػت 
معنوية الع قػة بينهػا وبػيف المتغيػر التػابع تشػرح جميعهػا 

مسػاهمة المػرأة الريفيػة درجػة تبايف في % مف ال24نحو 
ل حيػػث بعينػػة الدراسػػة فػػي إتاحػػة وتػػوفير الغػػراه ألسػػرتها

  15241ك  تعػػػػادؿ  T2كانػػػػت قػػػػوة الع قػػػػة ااقترانيػػػػة ك 
وقػػػػد  بتػػػػت معنويػػػػة النمػػػػورج عمػػػػي المسػػػػتوي ااحتمػػػػالي 
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إتاحػة  ل: المستوى ااجتماعي ااقتصاديالكممات الدالة
 األنشطة الزراعية لالغراه

 
 المقدمة والمشكمة البحثية

 
تمعب المػرأة الريفيػة دورًا  في ك ير مػف البمداف النامية 

أساسيًا في عمميػات اإلنتػاج الزراعػيل حيػػث تقػػدر نػػسبة 
الزراعػػة فػػي النػاتا المحمػػي اإلجمػػالي فػػي هػػرف  مػػساهمة

 % مػػف فقرائػػت71%ل كمػػا وأف 47البمػػداف مػػا نسػػبتت 

لمنػػػاطؽ الريفيػػػة التػػػي تشػػػكؿ النسػػػاه فيهػػػا يعيشػػػوف فػػػي ا
اإلحصائيات أف  رأغمبية قوة العمؿ الزراعػيل حيػث تػشي
% مػػػف مجمػػػوع 64هػػػؤاه النسػػػاه يػػػػشكمف فػػػي المتوسػػػط 

)البنك الـدولي  لدى هرف البمداف   القوى العاممة الزراعية
 (.1  ص2008

وتتعػػػدد المػػػداخؿ التػػػي تسػػػتهدؼ مشػػػاركة المػػػرأة فػػػي  
وتضػػمف المسػػػاواة مػػع الرجػػػؿ عػػف طريػػػؽ  جهػػود التنميػػػة

ااسػػػػتفادة مػػػػػف المػػػػوارد المتاحػػػػػة  ومػػػػف هػػػػػرف المػػػػػداخؿل 
مػػػدخؿ المػػػرأة والرفاهيػػػة: ويهػػػدؼ إلػػػى ضػػػماف الحصػػػوؿ 
عمػػػي الرفاهيػػػة والتمتػػػع بالعناصػػػر األساسػػػية لمحيػػػاة مػػػف 
صػػحة وتغريػػة وتعمػػيـ ومسػػكف ودخػػؿ وكػػؿ مػػا هػػو هػػاـ 

مسػػػػػاواة لتحقيػػػػػؽ ضػػػػػروريات الحيػػػػػاة األوليػػػػػةل ومػػػػػدخؿ ال
والعدالة: ويهدؼ إلػي كسػب العدالػة والمسػاواة لممػرأة فػي 
عمميػػػة التنميػػػة ورلػػػؾ عػػػػف طريػػػؽ زيػػػادة مسػػػاهمتها فػػػػي 
اإلنتاج خػارج المنػزؿ مػف خػ ؿ منحهػا فرصػًا اقتصػادية 
وسياسػػػية متسػػػاوية مػػػع الرجػػػؿل ومػػػدخؿ الكفػػػاهة: الػػػري 
يأخػػػػر فػػػػي ااعتبػػػػار قػػػػدرة النسػػػػاه عمػػػػي المسػػػػاهمة فػػػػي 

ينت بحيث تكػوف التنميػة أك ػر كفػاهة وتػأ يرًا اإلنتاج وتحس
مػػف خػػ ؿ المسػػاهمة ااقتصػػادية والمسػػاواة ااجتماعيػػػة 
لممػػػػرأةل ومػػػػدخؿ مكافحػػػػة الفقػػػػر: الػػػػري يعتػػػػرؼ بالػػػػدور 
اإلنتاجي لممرأة ويسعى إلي تمبية احتياجاتها العممية عف 
طريػػػػػػػؽ المشػػػػػػػاريع الصػػػػػػػغيرة المػػػػػػػدرة لمػػػػػػػدخؿل ومػػػػػػػدخؿ 

ة الكاممة لممرأة مع الرجؿ في المشاركة: ويهدؼ لممشارك
جميػػػػع أنشػػػػطة التنميػػػػة وخاصػػػػة المجػػػػاات ااقتصػػػػادية 
وااجتماعيػػػػة وأيضػػػػًا السياسػػػػيةل ومػػػػدخؿ التمكػػػػيف: وهػػػػو 
أحدث المناها المستخدمة إلدماج المرأة في التنميػة وقػد 
ظهػػػػر فػػػػي نهايػػػػة ال مانينػػػػات وهػػػػو أك ػػػػر المنػػػػاها تػػػػداوًا 

ي التنميػػػة حيػػػث اعترافػػػت بػػػدور المػػػرأة كعنصػػػر فاعػػػؿ فػػػ
يػػػػػػػؤمف بالػػػػػػػدور ال   ػػػػػػػي لممػػػػػػػرأة: اإلنجػػػػػػػابي واإلنتػػػػػػػاجي 
والمجتمعي سعيا وراه القضاه عمي كافة مظاهر التمييز 

)صــــندوق اامــــم المتحــــدة اةنمــــا ي لممــــرأة  ضػػػػدها  
  (8 - 6  ص ص 2000

وعمى الرغـ مف ضخامة مساهمة النساه فػي الرخػاه  
يتحكمػوف بصػفة األسري واإلنتػاج الزراعػيل فػاف الرجػاؿ 

ببيع المحاصيؿ واستخداـ الدخؿ الناجـ عػف رلػؾل  عامة
إلػى إغفػاؿ قيمػة عمػؿ النسػاه وتحػويمهف إلػى  ممػا يػؤدى

لهػػػػا فػػػػي المعػػػػام ت ااقتصػػػػاديةل  كيانػػػػات ا وجػػػػود
واتخػػػػار القػػػػرارات عمػػػػى  وتخصػػػػيص المػػػػوارد األسػػػػريةل

الدراسػػػػات أف  المسػػػػتوى المجتمعػػػػي األوسػػػػع  وأكػػػػدت
حصػؿ ت حيػث -نسيف في العمؿ واألجورالتمييز بيف الج

الرجػاؿ  العام ت الزراعيات عمى أجور أدنػى مػف أجػور
يػػػػؤدى إلػػػػى عػػػػدـ تمتػػػػع النسػػػػاه بحقػػػػوقهف اإلنسػػػػانيةل  -

تعػػانى النسػػاه الريفيػػات مػػف تمييػػز فػػي الحصػػوؿ  حيػػث
ااجتماعيػة   -ال زمػة لمتنميػة ااقتصػادية  عمى المػوارد

وج قد يػؤدي إلػى قيػاـ وفى عديد مف البمداف فاف وفاة الز 
أرض وحيوانػػات مػػف أرممتػػت  أسػرتت بػػانتزاع مػػا يممكػػت مػف

حيػػث أف نسػبة المالكػػات  لتنضػـ إلػى صػػفوؼ المعػدميف
 -4تتػػراوح بػػيف ، لألراضػي الزراعيػػة فػػي البمػػداف الناميػػة

حػيف تصػػؿ  %ل فقػط مػف نسػبة مػػ ؾ األراضػي فػي71
 معػدات مسػاهمة المػرأة فػي القػوى العاممػة الزراعيػة إلػى

)منظمة %). 21-71أعمى مف رلؾ بك ير تتراوح بيف ،
  (7  ص FAO  2011ااغذية والزراعة 

وتقػػػـو المػػػرأة العربيػػػة الريفيػػػة بػػػدور بػػػارز فػػػي مجػػػاؿ  
عمػػى مسػػتوى األسػػرة والمجتمػػعل  تػػوفير األمػػف الغػػرائي

فهي تشارؾ الرجؿ في زراعة المحاصػيؿ الحقميػة وتربيػة 
د تعػػاظـ هػػرا الػػدور وكافػػة أعمػػاؿ المزرعػػةل وقػػ الحيػػواف

عديػػد  ك يػػرًا لتصػػب  المػػرأة مالكػػة لمحيػػازات الزراعيػػػة فػػػي
مػػػف الػػػدوؿ التػػػي يتفػػػرغ فيهػػػا الرجػػػاؿ لمهػػػاـ البحػػػث عػػػف 

قطاعػػػػات  المرعػػػػى الجيػػػػد أو الهجػػػػرة لممػػػػدف لمعمػػػػؿ فػػػػي
ااقتصاد األك ر إدرارًا لمدخؿ  هرا وقد أكػدت المنتػديات 

المػػرأة عمػػى بقضػػايا  والمػػؤتمرات العالميػػة التػػي اهتمػػت
دورهػػػا المحػػػػوري فػػػػي الزراعػػػة واألمػػػػف الغػػػػرائي والتنميػػػػة 

أدى إلػػى بمػػورة وعػػي دولػػي  الريفيػػة بشػػكؿ خػػاصل ممػػا
عػػػاـ واهتمػػػاـ خػػػاص بضػػػرورة تمكػػػيف المػػػرأة مػػػف حيػػػػازة 

دارة مػػػػوارد اإلنتػػػاج الزراعػػػي وتعزيػػػز مشػػػاركتها فػػػي  وا 
 األنشطة اإلنتاجيةل فخ ؿ العقود ال   ة الماضية شػهد

نصػػيب المػػرأة مػػف العمػػؿ الزراعػػػي فػػػي المنطقػػػة العربيػػػة 
)منظمــة ااغذيــة   الرجػػؿ زيػػػادة كبيػػػرة مقارنػػػًة بنػػػصيب

  (9  ص FAO  2011والزراعة 



 2201         محافظة القميوبية -دراسة حالة بقرية كفر تصفا  - مساهمة المرأة الريفية فى إتاحة الغذاء      
 

AUJASCI, Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2D), 2019 

ونظرًا لإلسهامات الك يرة والمتعددة لممرأة الريفيػة فػي  
اإلنتػػػاج الزراعػػػي بشػػػقيت ،النبػػػاتيل والحيػػػواني والػػػداجنيل 

عميػػػة لمعمػػػػؿ الزراعػػػيل التػػػػي الف مػػػف خػػػ ؿ ممارسػػػػتها
الزراعيػػػػةل حيػػػػث تػػػػنخفض  تختمػػػػؼ بػػػػاخت ؼ العمميػػػػات

الزراعيػػػػة التػػػػي تتطمػػػػب  مشػػػاركتها فػػػػي بعػػػػض العمميػػػػات
عػاليل فكػاف لزامػًا  مجهػود عضػمي كبيػر أو تػدريب فنػي

وقد تـ التركيز  تسميط الضوه عمى عمؿ المرأة الزراعيل
ي فػػي هػػرا البحػػث عمػػى درجػػة مسػػاهمة واشػػتراؾ المػػرأة فػػ

ومسػػػػاهمتها فػػػػى إتاحػػػػة الغػػػػراه اإلنتػػػػاج الزراعػػػػي  مجػػػػاؿ
 ألسػػػرتهال نظػػػرًا لػػػدور المػػػرأة المتميػػػز فػػػي هػػػرا المجػػػاؿل

حيػػػػػث تسػػػػػػاهـ المػػػػػػرأة مسػػػػػػاهمات رئيسػػػػػػية فػػػػػػي اإلنتػػػػػػاج 
النباتيل والحيػواني والػداجني وفػي الحػدائؽ المنزليػةل فقػد 

الزراعيػة فػي إفريقيػا  قدرت إحدى الدراسات أف اإلنتاجيػة
ترتفػػػع بنسػػػبة  حراه الكبػػػرى كػػػاف يمكػػػف أفجنػػػوب الصػػػ

الحصػوؿ  لػو أتتػي  لممػرأة فػي رلػؾ اإلقمػيـ%ل 71قدرها ،
والتكنولوجيػػا  المتكػػافع عمػػى األراضػػي والبػػرور واألسػػمدة

المحصػوؿ  الحدي ةل حيث أف الرجؿ هو الري يتحّكـ في
 و يممكػػت فػػي نهايػػة المطػػاؼل وك يػػرًا مػػا يغػػزو اإلنتػػاج

ما يصػػب  رلػػؾ اإلنتػػاج أك ػػر المحصػػولي كالنسػػائيك عنػػد
 FAO  2011  14)منظمـة ااغذيـة والزراعـة ربحًا  
  ص
 

 تساؤالت الدراسة
 

في ضوه العرض السابؽ يمكف بمورة مشكمة الدراسة  
 في التساؤات التالية:

مػػا هػػػي طبيعػػػة ودرجػػػة مشػػاركة المػػػرأة الريفيػػػة بعينػػػة   0
الدراسػػػػػػة فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ األنشػػػػػػطة الزراعيػػػػػػة بمنطقػػػػػػة 

 الدراسة؟

ما هي درجة مساهمة المرأة الريفية فى إتاحػة الغػراه   7
 منطقة الدراسة؟ب ،اإلنتاج الزراعيل

مػػػػػا هػػػػػي طبيعػػػػػة الع قػػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة   4
المدروسػػػػة لممبحو ػػػػات وبػػػػيف درجػػػػة مسػػػػاهمتهف فػػػػى 

 إتاحة الغراه ،اإلنتاج الزراعيل ألسرتها؟

مػػا هػػي أهػػـ المشػػاكؿ التػػي تحػػد مػػف مسػػاهمة المػػرأة   6
 منطقة الدراسة؟بية فى إتاحة الغراه ألسرتها الريف

ما هي مقترحات المبحو ات لمتغمػب عمػى المشػك ت   2
التػػػػػػى تػػػػػػواجههف إلتاحػػػػػػة الغػػػػػػراه ألسػػػػػػرهف بمنطقػػػػػػة 

 الدراسة؟

 أهداف الدراسة
 

 في ضوه صياغة مشكمة الدراسة يمكف بمورة أهدافها
 فيما يمي:  

 
التعػػػػرؼ عمػػػػى درجػػػػة مشػػػػاركة المػػػػرأة الريفيػػػػة بعينػػػػة   0

الدراسػػػػػػة فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ األنشػػػػػػطة الزراعيػػػػػػة بمنطقػػػػػػة 
 الدراسة 

التعرؼ عمى درجػة مسػاهمة المػرأة الريفيػة فػى إتاحػة   7
 منطقة الدراسة ب الغراه ،اإلنتاج الزراعيل

الع قػػػػة بػػػػيف المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة المدروسػػػػة  تحديػػػػد  4
لممبحو ػػات وبػػيف درجػػة مسػػاهمتهف فػػى إتاحػػة الغػػراه 

  ،اإلنتاج الزراعيل ألسرتها

التعرؼ عمػي أهػـ المشػك ت التػي تحػد مػف مسػاهمة   6
منطقػػػػػة بالمػػػػػرأة الريفيػػػػػة فػػػػػى إتاحػػػػػة الغػػػػػراه ألسػػػػػرتها 

 الدراسة 

التعػػػػػرؼ عمػػػػػى مقترحػػػػػات المبحو ػػػػػات لمتغمػػػػػب عمػػػػػى   2
المشػػػػك ت التػػػػى تػػػػواجههف إلتاحػػػػة الغػػػػراه ألسػػػػرهف 

 بمنطقة الدراسة مف وجهة نظرهف  

 
 اةطار النظري لمدراسة

 
حجػػػػر الزاويػػػػة ونقطػػػػة اارتكػػػػاز تعػػػػد المػػػػرأة الريفيػػػػة  

الرئيسػػػػية التػػػػي تعتمػػػػد عميهػػػػا معظػػػػـ األسػػػػر الريفيػػػػة فػػػػي 
تنميػػة اقتصػػاديات األسػػرةل وتحسػػػيف الػػدخوؿ مػػف خػػػ ؿ 
اانخراط في األنشطة الزراعية وغيػر الزراعيػة المرتبطػة 

رة والتػي تسػتخدـ عوائػػدها ػػػػػػػػػػػػػػبالمشػروعات الريفيػة الصغي
ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتعمي فػػػػػػػي اإلنفػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػي متطمبػػػػػػػات

باألبنػػػػاهل والصػػػػحة فضػػػػً  عػػػػف تػػػػوفير الغػػػػراه  وتشػػػػير 
منظمػػػة العمػػػؿ الدوليػػػة إلػػػي أف عمػػػؿ المػػػرأة سػػػواه كػػػاف 
مػػػػػدفوع األجػػػػػر أو غيػػػػػر مػػػػػدفوع األجػػػػػر يم ػػػػػؿ العنصػػػػػر 
الرئيسػػػػػي والعامػػػػػؿ الحاسػػػػػـ الػػػػػري يسػػػػػاهـ فػػػػػي تخفػػػػػيض 

ات الناميػة  معدات الفقر األسريل في معظـ ااقتصػادي
(Heintz, 2006, 1 p) & (Aguirre, et al 

2012, 12 p)  
وتأخػػػػػػر إسػػػػػػهامات المػػػػػػرأة ااقتصػػػػػػادية مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ  

األنشػػطة واألعمػػاؿ التػػػي تؤديهػػا سػػػواه داخػػؿ المنػػػزؿ أو 
خارجػػت صػػورًا عديػػدةل منهػػا إسػػهامات مباشػػرة وهػػي تبػػدو 
فػػػي شػػػكؿ مػػػادي كػػػأجور أو مرتبػػػات تحصػػػؿ عميهػػػا أو 
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تجػػات تبيعهػػال أو ربػػ  تحصػػؿ عميػػت مػػف أ مػػاف سػػمع ومن
صػػػػػػناعة بعػػػػػػض المنتجػػػػػػات أو األشػػػػػػغاؿ اليدويػػػػػػةل أمػػػػػػا 
اإلسهامات غير المباشرة فتم ؿ قيمة المػواد التػي تنتجهػا 
المػػػػرأة وتسػػػػتهمؾ داخػػػػؿ المنػػػػزؿل وهػػػػرا يعػػػػد قيمػػػػة نقديػػػػة 
مضافة تساهـ بها المرأة فػي ميزانيػة األسػرة وتشػارؾ فػي 

)ريحـــان  جاســـنت  تحسػػػيف مسػػػتوي األسػػػرة المعيشػػػي  
 (.ص 2  2018

وفػػي مصػػر فانػػت عمػػي الػػرغـ مػػف الزيػػادة الممحوظػػة  
فػػػػػي معػػػػػدات تعمػػػػػيـ اإلنػػػػػاثل كشػػػػػفت بيانػػػػػات الجهػػػػػاز 
المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاه أف مساهمة المرأة في 
قػػػػوة العمػػػػؿ تم ػػػػؿ  مػػػػث مسػػػػاهمة الرجػػػػاؿ فػػػػي ااقتصػػػػاد 

ل 7106القػػػػومي مػػػػف واقػػػػع بحػػػػث القػػػػوى العاممػػػػة لعػػػػاـ 
مشػػاركة المػػرأة فػػي  وأشػػار البحػػث إلػػي أف أهػػـ معوقػػات

سػػػوؽ العمػػػؿ الرسػػػمي يتم ػػػؿ فػػػي الظػػػروؼ والمعتقػػػدات 
  (El-Badawy, 2014, 13 p)ااجتماعية التقميدية 

كمػػا أف تقيػػيـ أدوار المػػرأة فػػي مجػػاؿ العمػػؿ األسػػري  
الزراعي وغير الزراعي يصعب تقػديرها بقيمتهػا الحقيقيػة 
ألف معظمهػػا غيػػر مدفوعػػة األجػػر  وقػػد يرجػػع رلػػؾ إلػػي 

األسػػػرة تعمػػػؿ مجتمعػػػة كوحػػػدة اقتصػػػادية حيػػػث يػػػتـ أف 
تقسيـ العمؿ بيف أفرادها أي بيف الػزوج والزوجػة واألبنػاه 
فػػػي إطػػػار األعػػػراؼ والقػػػيـ ااجتماعيػػػة السػػػائدة المبنيػػػة 

 (.Abbasi, 2005)عمي نمط الحياة الريفية 
ومنػػػػػر بدايػػػػػة التسػػػػػػعينات مػػػػػف القػػػػػػرف العشػػػػػريف بػػػػػػدأ  

نميػػػػػة المػػػػرأة فػػػػػي المجتمػػػػع الػػػػدولي فػػػػػي وضػػػػع قضػػػػية ت
أولويػػػات اهتماماتػػػت حيػػػث ربػػػط المػػػؤتمر الػػػدولي لحقػػػوؽ 

وبرنػػػػػػػاما العمػػػػػػػؿ  0777اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي ك  يينػػػػػػػاك عػػػػػػػاـ 
الصػػػػادر عنػػػػت ليبػػػػيف حػػػػؽ اإلنسػػػػاف فػػػػي التنميػػػػة بغػػػػض 
النظػػػػر عػػػػف الجػػػػنسل وأكػػػػد عمػػػػى أف الفقػػػػر وااسػػػػتبعاد 
والتهمػػيش والتمييػػز تشػػكؿ فػػي مجموعهػػا انتهاكػػًا صػػارخًا 

   (ص 86  2000)يحيي  ف وحقوقت لكرامة اإلنسا
ليؤكػػد  0776وجػػاه مػػؤتمر السػػكاف كبالقػػاهرة ك سػػنة  

عمػػػػى مسػػػػئولية المجتمػػػػع فػػػػي اارتقػػػػاه بمسػػػػتوى معيشػػػػة 
نا ػػا وحقهػػـ فػػي الحيػػاة الكريمػػة  المػػواطنيف عامػػة ركػػورًا وا 

صدر عػف قمػة ك كوبنهػاجف  0721المناسبة  وفى عاـ 
ك إع نػػػػػػًا يػػػػػػنص صػػػػػػراحة عمػػػػػػى أف تنميػػػػػػة المػػػػػػرأة تعػػػػػػد 

ة وسياسػػػػية واقتصػػػػادية واف مسػػػػئولية اجتماعيػػػػة وأخ قيػػػػ
التغمػػػب عمػػػى المشػػػك ت التػػػي تواجههػػػا مسػػػئولية جميػػػع 
الػػػػدوؿ غنيهػػػػا وفقيرهػػػػا عمػػػػى حػػػػد سػػػػواه  وفػػػػى المػػػػؤتمر 

كػػػػاف  0772الػػػػدولي لممػػػػرأة المنعقػػػػد فػػػػي كبكػػػػيف ك عػػػػاـ 

التركيػػز شػػديدًا عمػػى قضػػية تأنيػػث الفقػػر بكافػػة أشػػكالت: 
اقتصػػادي وتعميمػػي و قػػافي وصػػحي    الػػ  مػػع ضػػرورة 

مكانيػػػػػات المػػػػػرأة مػػػػػف أجػػػػػؿ ا سػػػػػت مار طاقػػػػػات وجهػػػػػود وا 
 17   2002)ريحان  جاسـنت  تحقيؽ تنمية مستدامة 

 (.ص
وتم ػػػؿ الزراعػػػة أحػػػد أهػػػـ عناصػػػر التنميػػػة المحميػػػةل  

تشػػػػكؿ مصػػػػدر الػػػػدخؿ الػػػػرئيس زاؼ األسػػػػر  حيػػػػث
الريفيػػػةل وتم ػػػؿ عمػػػاد األمػػػف ااجتمػػػاعي  والمجتمعػػػات

وتػؤدي المػرأة دورًا  المجتمعات المحميػة  وااقتصادي في
ااقتصاد المحمي المبني عمػى الزراعػة  هامًا في استدامة

 (. 2006)مردم  المجتمعات المحمية  في العديد مف
وتمعب الحديقة المنزلية في بعض المناطؽ دورا  

مكانية الحصوؿ عمي أغرية متنوعة  هامًا في تحسيف وا 
لتغرية األسرة ورلؾ مف خ ؿ زراعة محاصيؿ غرائية 
متنوعة تساعد في الحصوؿ عمي وجبات غرائية 
متوازنة إضافة إلي أف تنوع المحاصيؿ يقمؿ مخاطر فقد 

ت واألمراض أو بسبب أو تمؼ البعض منها بسبب ازفا
رداهة الطقس ألف بعض المحاصيؿ لها القدرة عمي 
مقاومة األمراض أك ر مف غيرهال كما أف بعض 
المحاصيؿ الغرائية م ؿ الفمفمية وال ـو لها خاصية طرد 
الحشراتل إضافة إلي أف زراعة البقوؿ تساعد عمي 

 (.ص 2  2012)أحمد  تحسيف خصوبة التربة  
 

 ةالدراسات السابق
 

)نصر أشػارت الدراسػات التػي أتي  اإلط ع عميها:  
 ( 2017)ريحان  جاسنت   ( 2017الدين  أسماء  

الخرابشة  فاطمة  ، ( 2016)عبد اهلل  إبراهيم  
لل 2014مصطفي  أمينة  وشيماء هاشم  ،لل 2015

)الزعبى  سجا  ل (2014  عطية  أماني  وآخرون)
عبد (  )2013  هوارى  هناء)ل (2013وآخرون  

  مصطفى  أمينة(  )2012  الوهاب  ميرفت
(  2010  العزب  أشرف  وآخرون(  )2012

ل (2001  محمد  زينب)ل (2007السيد  ميرفت  )
  الجارحى  أمان)ل أ( 1999  الجارحى  أمان)

الجارحي  )لل 1999دسوقي  مني  ل ،ب( 1999
الحنفى  محمد غانم  و محمد )ل (1998  أمان

ل (1994  عالم  يسرية  وآخرون(  )1997شمبي  
إلي أف هناؾ عديد مف  (1990  السيد  عزيزة)
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مساهمة المرأة فى المتغيرات التي يمكف أف تؤ ر عمي 
ف اختمفت هرف الدراسات بشأف معنوية ا  ل و إتاحة الغراه

هرف المتغيرات  لرلؾ تري الدراسة الراهنة ضرورة أخر 
إتاحة ارها مؤ رة عمى العوامؿ التالية في ااعتبار باعتب

ةل المستوى التعميمي مبحو وهي: عمر ال الغراه
المبحو ةل الحالة الزواجيةل المستوى  مهنةلممبحو ةل 

عدد  إجماليل ل مهنة الزوجالمعرفي الغرائي لممبحو ة
 ل الدخؿل عدد أفراد األسرةأعمار األبناه متوسطل األبناه

ل اإلنفاؽ عمى اإلنفاؽ الكمي لألسرةل الشهري لألسرة
  الحيوانية الحيازةالطعاـل حجـ الحيازة الزراعيةل حجـ 

 
 فروض الدراسة وطريقة التحميل

 
 فروض الدراسة -أ

 
لدراسػػػة الع قػػػة بػػػيف المتغيػػػرات المسػػػتقمة المدروسػػػة  

وبػػيف المتغيػػر التػػػابع ،درجػػة مسػػاهمة المػػػرأة الريفيػػة فػػػي 
عػػػاـ إتاحػػػة وتػػػوفير الغػػػراه ألسػػػرتهال تػػػـ صػػػياغة فػػػرض 

ل فػػػروض إحصػػػػائية كمػػػػا 01واحػػػدل ومنػػػػت تػػػـ اشػػػػتقاؽ ،
  يمي:
 

 الفرض العام
 

تتأ ر درجة مساهمة المػرأة الريفيػة فػي إتاحػة وتػوفير  
الغػػػراه ألسػػػرتها لعينػػػة الدراسػػػة ،المتغيػػػر التػػػابعل بتػػػأ ير 
لممتغيرات المستقمة المدروسة  ومف هرا الفرض العاـ تـ 

النحػػػػػو  اشػػػػػتقاؽ عشػػػػػر فػػػػػروض إحصػػػػػائية بيانهػػػػػا عمػػػػػي
 التالي:

 
 (9 – 1الفروض اةحصا ية )

 
تختص هرف الفروض باختبار أ ر المتغيرات  

المستقمة كؿ عمى حدف عمى درجة مساهمة المرأة الريفية 
في إتاحة وتوفير الغراه ألسرتها لعينة الدراسة وتشترؾ 
جميعها في مقولة واحدة مؤداها: ا تتأ ر درجة 

حة وتوفير الغراه ألسرتها مساهمة المرأة الريفية في إتا
لعينة الدراسة معنويًا بتأ ير المتغيرات المستقمة التالية: 
سف المبحو ةل الحالة الزواجية لممبحو ةل المستوى 
ااجتماعي ااقتصادي لألسرةل المكانة ااجتماعية 

لممرأة الريفية في اتخار القرارات المزرعية والغرائيةل 
عمى معاشل ازات  حيازة بطاقة تموينيةل الحصوؿ

الزراعية الممموكة لألسرةل مصادر الحصوؿ عمى 
المعمومات الغرائيةل حضور المبحو ة لدورات تدريبية 

 في مجاؿ الغراه والتغرية 
 

 الفرض اةحصا ي العاشر
 

ويخػػتص باختبػػار األ ػػر المجمػػع لممتغيػػرات المسػػتقمة  
المدروسػػة عمػػى درجػػة مسػػاهمة المػػرأة الريفيػػة فػػي إتاحػػة 
وتوفير الغراه ألسرتها لعينػة الدراسػة ومنطوقػت: ا تتػأ ر 
درجػػػة مسػػػاهمة المػػػرأة الريفيػػػة فػػػي إتاحػػػة وتػػػوفير الغػػػراه 
 ألسرتها بالتأ ير المتجمع لممتغيرات المستقمة المدروسة 

 
 طريقة التحميل -ب
 

لبيػػػػػػاف طبيعػػػػػػة الع قػػػػػػة ااقترانيػػػػػػة بػػػػػػيف المتغيػػػػػػرات  
التػابع ،درجػة مسػاهمة المسػتقمة المدروسػة وبػيف المتغيػر 

المبحو ات فى إتاحة وتوفير الغػراه ألسػرتهال اسػتخدمت 
الدراسػػػة اختبػػػار مربػػػع كػػػاىل كمػػػا تػػػـ اسػػػتخداـ معامػػػؿ ك 
تشػػػػػيبرو كورلػػػػػؾ لتقػػػػػدير شػػػػػدة الع قػػػػػة بػػػػػيف المتغيػػػػػرات 
المسػػػتقمة المدروسػػػة وبػػػيف درجػػػة مسػػػاهمة المػػػرأة الريفيػػػة 

 ها بعينة الدراسة في إتاحة وتوفير الغراه ألسرت
 

 الطريقة البحثية
 

 التعريفات اةجرا ية  -أ
 

 Food Availabilityإتاحة الغذاء:  -
 

تػوفر كميػات كافيػة مػف  المقصود بإتاحة الغـذاء نظريـًا:
الغراه بنوعية جيدة سواه كػاف مصػدر تمػؾ الكميػات مػف 
خ ؿ اإلنتاج المحمي أو ااستيراد ،بما فيها المسػاعدات 

 الغرائيةل 
هػػو  بإتاحــة الغــذاء إجرا يــًا فــي هــذ  الدراســة:المقصـود 

درجػػػػة مسػػػػاهمة المػػػػرأة الريفيػػػػة ،المبحو ػػػػةل فػػػػي اإلنتػػػػاج 
الزراعػػػي لألسػػػرة بشػػػقيت ،النبػػػاتيل الحيػػػواني والػػػداجنيلل 
ورلػػػػؾ مػػػػف خػػػػ ؿ مسػػػػاهمتها فػػػػي األنشػػػػطة والعمميػػػػات 
الزراعيػة المختمفػة التػي مػف شػأنها ضػماف إتاحػة وتػػوفير 

 لمعيشية الغراه لها وألسرتها ا
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 مفهوم المستوى االجتماعي االقتصادي -
 Socio- Economic status  (SES)لألسرة:

 
المقصود بالمستوى ااجتماعي ااقتصادي في هرف  

 ,O.P. Aggarwalإعدادالدراسة: هو مقياس مف 

S.K. Bhasin, A.K. Sharma, P. Chhabra, 

K. Aggarwal, O.P. Rajoura (2005 )  ويعبر
ف الدرجة الكمية التي تحصؿ عميها األسرة المقياس ع

بندًا لقياس المستوى ااجتماعي  77مف خ ؿ 
ااقتصادي ألسرة المبحو ةل بعد إجراه التعدي ت 
المناسبة عميت كي ي هـ الظروؼ المحميةل بحيث 
تتوافر لت داات  بات وصدؽ مقبولةل ويمكف تطبيقت 

 عمى أي مجتمع محمي 
 
 منهج الدراسة -ب

  

تندرج الدراسة الحالية ضمف الدراسات الوصفية في  
إطار منها دراسة الحالة سعيًا لمتعرؼ عمي درجة 
مساهمة المرأة الريفية في إتاحة وتوفير الغراه ألسرتها  
كما اتبعت الدراسة المنها الكمي استخ ص النتائا 
والمؤشرات مف المعمومات والدراسات السابقة التي أمكف 

ا  كما استخدـ األسموب التحميمي بشكؿ الحصوؿ عميه
أساسي في معالجة البيانات التي تـ جمعها مف عينة 
الدراسةل ورلؾ إلجراه التحميؿ اإلحصائي مف ناحية 

 واختبار صحة الفروض اإلحصائية مف ناحية أخرى 
 
 المجال الجغرافي لمدراسة -جـ

 

مركػز  –تم ؿ إطار المعاينة في قرية ك كفر تصفا ك  
محافظػػػػػة القميوبيػػػػػةل نظػػػػػرًا ألف محافظػػػػػة  -كفػػػػػر شػػػػػكر 

القميوبيػػػة هػػػي النطػػػاؽ الجغرافػػػي األساسػػػي لمباح ػػػة ممػػػا 
يػػوفر حريػػة التنقػػؿ وجمػػع المعمومػػات والبيانػػات وسػػػهولة 
المواصػػػػ ت وتوفرهػػػػال فضػػػػً  عػػػػف الرغبػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ 

هػػػػو ربػػػػط الدراسػػػػات العمميػػػػة الهػػػػدؼ العممػػػػي لألبحػػػػاث و 
بالبيئػػػػػػة المحميػػػػػػػة المحيطػػػػػػةل ممػػػػػػػا يسػػػػػػاهـ فػػػػػػػي خدمػػػػػػػة 
المجتمعػػػات المحميػػػة والعمػػػؿ عمػػػى تنميتهػػػال مػػػف خػػػ ؿ 

 ربط سياسة البحث العممي بالواقع  
 

 المجال البشري لعينة الدراسة -د
 

تتم ػػػػػؿ شػػػػػاممة هػػػػػرا البحػػػػػث فػػػػػى إجمػػػػػالى زوجػػػػػات  
زات فػػػى الحػػػائزيف بااعتمػػػاد عمػػػى أحػػػدث كشػػػوؼ لمحيػػػا

ضػػػػوه مػػػػا كػػػػاف متػػػػاح لػػػػدى الجمعيػػػػة الزراعيػػػػة بالقريػػػػة 
امػرأة ريفيػةل وقػد  0471موضع الدراسة والبالغ عددهف 

 071تـ اختيار عينة عشوائية منتظمة منهف بمغ قوامها 
% مػػف إجمػػالي 01امػػرأة ريفيػػة بكسػػر معاينػػة بمػػغ نحػػو 

زوجػػػػػات الحػػػػػائزيف بالقريػػػػػة  وقػػػػػد اسػػػػػتغرقت فتػػػػػرة جمػػػػػع 
انيػػػػػة حػػػػػػوالي شػػػػػهريف خػػػػػػ ؿ الفتػػػػػرة مػػػػػػف البيانػػػػػات الميد

  7102حتى يناير  7107ديسمبر 
 

 القياس الكمي لمتغيرات الدراسة
 

تطمب اختيػار الدراسػة لممػنها الكمػي ضػرورة تكػويف  
بعػػض المقػػاييس والمؤشػػرات الكميػػة المعبػػرة عػػف مختمػػؼ 
المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة المدروسػػػػة والمتغيػػػػر التػػػػابعل حتػػػػى 

اإلحصػػػػائية الم ئمػػػػة لطبيعػػػػة يمكػػػػف إجػػػػراه ااختبػػػػارات 
 الفروض السابؽ اإلشارة إليها 

 
 القياس الكمي لممتغيرات المستقمة -أ
 
 سن المبحوثة. 1
 

استخدـ عدد السنوات المم مة لسف المبحو ة كمؤشر  
رقمي لقياس هرا المتغير  وقد تراوح المدى الفعمي لسف 

ل بمتوسط حسابي سنة 71 -71عينة الدراسة بيف ،
سنةل  01574سنةل وانحراؼ معياري  6652قدرف 

وبتقسيـ هرا المدى عمي   ث فئات متساوية الطوؿ 
ومتدرجة تصاعديًا ألعمي وتوزيع المبحو يف عميها وفقًا 

% مف إجمالي العينة 41استجاباتهف اتض  أف نحو 
سنةلل في حيف  24 - 47يقعوف في الفئة المتوسطة ،

سنةل والفئة  44 - 71الفئة المنخفضة ،تم ؿ كؿ مف 
% مف إجمالي 71سنةل نحو  71 - 26المرتفعة ،

  (1بالجدول )عينة الدراسةل عمي النحو الموض  
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 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا لسف المبحو ة .1جدول 
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الف ـــــــات

الحد 
 اادنى

الحد 
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
20 - 36 37 - 53 54 - 70 
 % عدد % عدد % عدد

22 72 44 5 12 26 34 22 2 122 62 2 34 22 2 
 عينة الدراسة الميدانية المصدر: 

 
 الزواجية لممبحوثة. الحالة 2
 

اسػػػتخدـ تصػػػنيؼ ،متزوجػػػةم أرممػػػةم مطمقػػػةلل حيػػػث  
ل لكػػػؿ منهػػػا عمػػػي الترتيػػػب 3لل ،2لل ،1أعطيػػػت القػػػيـ ،

ا ورلػػػؾ كمؤشػػػر رقمػػػي لقيػػػاس هػػػرا المتغيػػػر  تشػػػير نتػػػائ

% 8 88إلػى أف نحػو  (2بالجدول رقم )الدراسة الواردة 
مػػػف إجمػػػالي العينػػػة يقعػػػف فػػػي فئػػػة ك المتزوجػػػات كل فػػػي 

% مػػػف إجمػػػالي 2 12حػػيف تم ػػػؿ فئػػة ك األرامػػػؿ ك نحػػو 
 عينة الدراسة 

 
 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا لمحالة الزواجية لممبحو ة. 2جدول 
 

 الجممة مطمقة ةأرمم ةمتزوج المنوال
 % عدد % عدد % عدد % عدد

1 151 88 8 19 12 2 - - 172 122 2 
 عينة الدراسة الميدانية المصدر:

 
اسػػتخدـ تصػػنيؼ ،ا تحػػوزم تحػػوزلل حيػػث أعطيػػت  

ل قػػػػػريف كػػػػػؿ منهػػػػا عمػػػػػى الترتيػػػػػب ورلػػػػػؾ 2لل ،1القػػػػيـ ،
كمؤشػػر رقمػػي لقيػػاس هػػرا المتغيػػر  تشػػير نتػػائا الدراسػػة 

ـــم )الػػػواردة  % مػػػف 4 29إلػػػى أف نحػػػو  (3بالجـــدول رق
 تحػوزل فػي حػيف تبمػغ نسػبة مػف تحػوزإجمػالي العينػة ا 

   اسة% مف إجمالي عينة الدر 6 72نحو 
 

 لحيازة البطاقة التموينيةالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا  .3 جدول
 

 الجممة ال تحوز تحوز المنوال
 % عدد % عدد % عدد

2 166 97 6 4 2 4 172 122 2 
 عينة الدراسة الميدانية المصدر:       
 
 الحصول عمى معاش .4
 

اسػػػػتخدـ تصػػػػنيؼ ،نعػػػػـم الل حيػػػػث أعطيػػػػت القػػػػيـ  
ل قػػػريف كػػػؿ منهػػػا عمػػػى الترتيػػػب ورلػػػؾ كمؤشػػػر 1لل ،2،

رقمي لقياس مدى حصوؿ المبحو ة عمػى معػاش  تشػير 

إلػػػى أف نحػػػو  (4بالجـــدول رقـــم )نتػػػائا الدراسػػػة الػػػواردة 
عينػػػة الدراسػػػة ا تحصػػػمف عمػػػى  % مػػػف إجمػػػالي1 84

معػػاشل فػػي حػػيف بمغػػت نسػػبة مػػف تحصػػمف عمػػى معػػاش 
 % مف إجمالي عينة الدراسة  9 15نحو 
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 لمدى حصولهف عمى معاشالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا  .4 جدول

 

 الجممة ال  نعم المنوال
 % عدد % عدد % عدد

1 27 15 9 143 84 1 172 122 2 
 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:      

 
 
 عدد اآلالت الزراعية .5
 

اسػػػػتخدـ عػػػػدد ازات الزراعيػػػػة التػػػػي تمتمكهػػػػا أسػػػػرة  
المبحو ػػة كمؤشػػػر رقمػػي لقيػػػاس هػػرا المتغيػػػرل واعتبػػػرت 
الدراسػػػة حاصػػػؿ جمػػػع اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة مؤشػػػرًا 
رقميًا لقيػاس هػرا المؤشػر  وقػد تػراوح المػدى الفعمػي لقػيـ 

وحػػػدةلل بمتوسػػػط حسػػػابي  8 -هػػرا المؤشػػػر بػػػيف ،صػػفر
وحدةل األمر  69 1ؼ معياري وحدةل وانحرا 49 1قدرف 

الػػػري أدى إلػػػى تقسػػػيـ المػػػدى الفعمػػػي إلػػػى  ػػػ ث فئػػػات 

متسػػػػػػاوية الطػػػػػػوؿ ومتدرجػػػػػػة تصػػػػػػاعديًا ألعمػػػػػػى وتوزيػػػػػػع 
المبحو ػػات عمػػى هػػرف الفئػػات وفقػػًا اسػػتجاباتهف  وتشػػير 

إلػػػػػػى أف نحػػػػػػػو  (5بالجـــــــدول رقــــــم )البيانػػػػػػات الػػػػػػواردة 
 % مػػف إجمػػالي العينػػة يقعػػف فػػي الفئػػة المنخفضػػة1 54

وحػػػػػدةلل فػػػػػي حػػػػػيف تم ػػػػػؿ الفئػػػػػة  2 –لممؤشػػػػػر ،صػػػػػفر 
%ل بينمػا 9 42وحدةل نحو  5 - 3المتوسطة لممؤشر ،

وحػػػدةل سػػػوي  8 – 6ا تم ػػػؿ الفئػػػة المرتفعػػػة لممؤشػػػر ،
 % مف إجمالي عينة الدراسة 9 2نحو 

 
 

 
 لعدد ازات الزراعيةالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا . 5جدول 

 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الف ـــــــات

الحد  الحد اادنى
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
0 - 2 3 - 5 6 - 8 
 % عدد % عدد % عدد

 9 2 5 9 42 73 1 54 92 69 1 49 1 8 صفر
 عينة الدراسة الميدانية المصدر: 

 
 
 
 دورات تدريبية. حضور 6
 

اسػػػػتخدـ تصػػػػنيؼ ،لػػػػـ تحضػػػػر م حضػػػػرتلل حيػػػػث  
ل قػػػريف كػػػؿ منهػػػا عمػػػى الترتيػػػب 2لل ،1أعطيػػػت القػػػيـ ،

ورلػػػؾ كمؤشػػػر رقمػػػي لقيػػػاس مػػػدى حضػػػور أفػػػراد عينػػػة 
الدراسة لدورات تدريبية في مجاؿ الغراه والتغريػة  تشػير 

إلػػػى أف نحػػػو  (6بالجـــدول رقـــم )نتػػػائا الدراسػػػة الػػػواردة 
% مػػف إجمػػالي العينػػة لػػـ تشػػاركف فػػي أي دورات 1 94

تدريبية تتعمؽ بالغػراه والتغريػةل فػي حػيف تبمػغ نسػبة مػف 
% مػػف إجمػػالي عينػػة 9 5حضػػرف دورات تدريبيػػة نحػػو 

   الدراسة
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 لحضورهف دورات تدريبية في مجاؿ التغريةيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا التوز  .6جدول 
 

 الجممة لم تحضر حضرت المنوال
 % عدد % عدد % عدد

1 12 5 9 162 94 1 172 122 2 
 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:      

 
 
 الحصول عمى المعمومات الغذا ية . مصادر7
 

م ال لعػػػػدد م نػػػػادراً م أحيانػػػػاً تصػػػػنيؼ ،دائمػػػػاً  اسػػػػتخدـ 
تسعة مصادر يمكف أف تستقي منها المبحو ة معموماتهػا 

لل 3لل ،4عػػػػف الغػػػػراه والتغريػػػػة حيػػػػث أعطيػػػػت القػػػػيـ ،
ل عمى الترتيبل واعتبرت الدراسة حاصؿ جمػع 1لل ،2،

استجابات عينة الدراسة عمى هرف المصادر مؤشرًا رقميًا 
لقيػػاس هػػرا المؤشػػر  وقػػد تػػراوح المػػدى الفعمػػي لقػػيـ هػػرا 

 32وحػػػػدةل وحػػػػد أعمػػػػى ، 12مؤشػػػػر بػػػػيف حػػػػد أدنػػػػى ،ال
وحػػػدةل وانحػػػراؼ  1 19وحػػػدةلل بمتوسػػػط حسػػػابي قػػػدرف 

وحدةل األمر الري أدى إلى تقسيـ المدى  69 3معياري 
الفعمػػػي لهػػػرا المؤشػػػر إلػػػى  ػػػ ث فئػػػات متسػػػاوية الطػػػوؿ 
ومتدرجة تصاعديًا ألعمى وتوزيع المبحو ػات عميهػا وفقػًا 

ــم )الػػواردة  ائااسػػتجاباتهف  وتشػػير النتػػ  (7بالجــدول رق
% مف إجمالي العينة يقعف في الفئػة 9 55إلى أف نحو 

وحػػػدةلل فػػػي حػػػيف تم ػػػؿ  24 –18المتوسػػػطة لممؤشػػػر ،
وحػػػػػػػدةل نحػػػػػػػو  18 - 12الفئػػػػػػػة المنخفضػػػػػػػة لممؤشػػػػػػػر ،

 – 24%ل بينمػػػػا تم ػػػػؿ الفئػػػػة المرتفعػػػػة لممؤشػػػػر ،1 34
 % مف إجمالي عينة الدراسة 12وحدةل نحو  32

 
 

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا لمصادر المعمومات الغرائية .7جدول 
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الف ـــــــات

الحد  الحد اادنى
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
12 - 18 18 - 24 24 - 30 
 % عدد % عدد % عدد

12 32 19 1 3 69 58 34 1 95 55 9 17 12 2 
 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:

 
 
 . المكانة االجتماعية لممرأة الريفية:8
 

تػػـ قيػػاس هػػرا المتغيػػر مػػف خػػ ؿ ا نػػي عشػػر عبػػارة  
تعكػػػػػس المكانػػػػػة ااجتماعيػػػػػة لممػػػػػرأة الريفيػػػػػة فػػػػػي اتخػػػػػار 
القػػػػػػػػرارات المزرعيػػػػػػػػة والغرائيػػػػػػػػةل واسػػػػػػػػتخدمت الدراسػػػػػػػػة 
تصػػػػػػنيؼ ،دائمػػػػػػًام أحيانػػػػػػًام نػػػػػػادرًام الل حيػػػػػػث أعطيػػػػػػت 

لل ،صػػػػػفرل لكػػػػػؿ منهػػػػػا عمػػػػػػى 0لل ،7لل ،4الػػػػػدرجات ،
جمع استجابات عينػة الترتيب  واعتبرت الدراسة حاصؿ 

الدراسػػػة عمػػػى تمػػػؾ العبػػػارات اإل نػػػي عشػػػر مؤشػػػرًا رقميػػػًا 

لقيػػػػػاس المكانػػػػػة ااجتماعيػػػػػة لممػػػػػرأة الريفيػػػػػة فػػػػػي اتخػػػػػار 
 القرارات المزرعية والغرائية لعينة الدراسة 

 
 لمقياسا إعداد

 
المكانػػػػػة ااجتماعيػػػػػة تػػػػػـ إعػػػػػداد المقيػػػػػاس المتعمػػػػػؽ ب 

وفقػا  المزرعيػة والغرائيػةلممرأة الريفية في اتخػار القػرارات 
 لمخطوات التالية:
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 إعداد الصورة ااولية لممقياس .1
 

أعػػػػدت الدراسػػػػة الصػػػػورة األوليػػػػة لممقيػػػػاس باختيػػػػار  
ل عبػػػػارة افترضػػػت الدراسػػػة أنهػػػػا 06قائمػػػة مكونػػػة مػػػف ،

المكانػػػة ااجتماعيػػػة لممػػػرأة الريفيػػػة فػػػي تسػػػهـ فػػػي قيػػػاس 
فػػي اختيػػار  ل وروعػػياتخػػار القػػرارات المزرعيػػة والغرائيػػة

هػػرف العبػػارات م ئمػػة محتواهػػا وتنػػوع صػػياغتها المغويػػة 
 لتجنب ااستجابات النمطية مف المبحو ات  

 

 لممقياس مرحمة التجريبيةال .2
 

لمتعػػػرؼ عمػػػى تػػـ إجػػػراه المرحمػػة التجريبيػػػة لممقيػػاس  
عبػػػػػارات التػػػػػي انتهػػػػػت إليهػػػػػا مػػػػػدى ااتسػػػػػاؽ الػػػػػداخمي لم

ل عبػػػػػارةل وتػػػػػـ 06الصػػػػػورة األوليػػػػػة لممقيػػػػػاس وعػػػػػددها ،
ل مبحو ػات 01تطبيؽ المرحمة التجريبية لممقيػاس عمػى ،

مػػػػػػػف خػػػػػػػارج عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػةل وتػػػػػػػـ ترميػػػػػػػز اسػػػػػػػتجابات 
المبحو ػػات عمػػى العبػػارات المكونػػة لممقيػػاس بحيػػث تنػػاؿ 
 ػػػ ث درجػػػات فػػػي حالػػػة ك دائمػػػا كل ودرجتػػػاف فػػػي حالػػػة 

أحيانػػا كل ودرجػػة واحػػدة فػػي حالػػة ك نػػادرا كل و ،صػػفرل ك
في حالة ك ا ك وبرلؾ أمكف الحصوؿ لكؿ مبحو ة عمػى 
درجػػػة عػػػف كػػػؿ عبػػػارةل ودرجػػػة إجماليػػػة لممقيػػػاس الكمػػػي 
تم ػػػؿ مجمػػػوع درجاتهػػػا التػػػي حصػػػمت عميهػػػا فػػػي جميػػػع 

تػـ حسػاب معػام ت ارتبػاط عبارات المقياسل وبعد رلؾ 
والدرجػػة الكميػػة  عبػػارةدرجػػة كػػؿ بػػيف  ك سػػبيرماف ك رتػػبال

لممقيػػػاس لمتعػػػرؼ عمػػػى العبػػػارات التػػػي تػػػرتبط أكبػػػر مػػػا 
يمكػػف بالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاسل عمػػى اعتبػػار أف العبػػارة 
التػػي تحقػػؽ ارتباطػػا معنويػػا عاليػػا تسػػهـ أك ػػر مػػف غيرهػػا 

درجػػػة المكانػػػة ااجتماعيػػػة لممػػػرأة الريفيػػػة فػػػي فػػػي قيػػػاس 
  ائية لعينة الدراسةاتخار القرارات المزرعية والغر

وباسػػتخراج معػػام ت اارتبػػاطل تػػـ اسػػتبعاد عبػػارتيف  
مف المقياس نظػرًا لعػدـ معنويػة معػام ت ارتباطهػا عمػى 

   1512المستوى ااحتمالي 
 

 لممقياس مرحمة النها ية. ال3
 

تتػػألؼ الصػػورة النهائيػػة لممقيػػاس مػػف العبػػارات التػػي  
  ل عبارة07وعددها ،انتهت إليها المرحمة التجريبية 

فػػي ضػػوه مػػا توصػػػمت إليػػت الدراسػػة يمكػػف تمخػػػيص  
المكانة ااجتماعيػة لممػرأة النتائا الخاصة بمقياس درجة 

موضػػػوع  الريفيػػػة فػػػي اتخػػػار القػػػرارات المزرعيػػػة والغرائيػػػة
 الدراسة مف خ ؿ البنود التالية:  

 النتا ج الخاصة بثبات المقياس:
 

 Reliability Analysis-Scale“تػػػـ اسػػػتخداـ  

(ALPHA)”  باسػػػػػػػتخداـ برنػػػػػػػاما التحميػػػػػػػؿ اإلحصػػػػػػػائي
SPSS  لحسػػػػػاب  بػػػػػات المقيػػػػػاس والػػػػػري يطمػػػػػؽ عميػػػػػت

ل حيػػػػػػث بمغػػػػػػت قيمػػػػػػة معامػػػػػػؿ ال بػػػػػػات معامػػػػػػؿ ألفػػػػػػا ،
وهي قيمػة مقبولػة إحصػائيًا وتػدؿ عمػي  بػات  2222 1
  المقياس 

 
 النتا ج الخاصة بصدق المقياس

 
مف  نوعيفلتحقيؽ صدؽ المقياسل تـ التوصؿ إلي  

 أنواع الصدؽ كانت نتائجها كما يمي:
 
 الصدق الذاتي. 1
 

لقيػػػػاس معامػػػػؿ الصػػػػدؽ الػػػػراتي تػػػػـ حسػػػػاب الجػػػػرر  
خيـــــري  الســـــيد  ) لالتربيعػػػػػي لمعامػػػػػؿ  بػػػػػات المقيػػػػػاس

وهػػػػػػو معامػػػػػػؿ  7607 1حيػػػػػث بمغػػػػػػت قيمتػػػػػػت ( 1970
 صدؽ مرتفع لهرا المقياس 

 
 اةحصا يالصدق  .2
 

تـ قياس معامؿ الصدؽ اإلحصائي طبقا لمػا قػاـ بػت  
 (178  ص 2005مجدى يحيى   و   )ريحان  إبراهيم

 ك وفقا لممعادلة التالية:   وارن عف ك نق ً 
 

            ن ر /         
 رص  =   
 ( ر /1 –+ )ن  1     

 
متوسػػػػػػػػط  -ل معامػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػدؽل ، ر لصحيػػػػػػػػث ،ر 

معػػام ت ارتبػػاط المكونػػات مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاسل 
 ،فل عدد مكونات المقياس 

تػػػـ  (8بالجـــدول رقـــم )ومػػػف خػػػ ؿ البيانػػػات الػػػواردة  
إلحصػائي لممقيػاس حيػث بمغػت صػدؽ االمعامؿ حساب 
 وهو معامؿ صدؽ مرتفع  157277قيمتت 
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مصػفوفة معػام ت ارتبػاط الرتػب لمعبػارات الخاصػة بالمكانػة ااجتماعيػة لممػرأة الريفيػة فػي اتخػار القػرارات  .8جدول 

 المزرعية والغرائية لعينة الدراسة مع الدرجة الكمية لممقياس
 

X8 X12.8 X11.8 X10.8 X9.8 X8.8 X7.8 X6.8 X5.8 X4.8 X3.8 X2.8  

47**  02*  04 * 74**  70 ** 41**  66 ** 64**  27**  72**  26**  47**  X1.8 
77**  70**  74**  66**  77**  74**  47**  47**  24**  27**  24**   X2.8 
72**  74**  07*  46**  72**  71**  44**  44**  22**  24**    X3.8 

76**  06  07*  77**  77**  72**  20**  22**  47**     X4.8 

74**  02  06  77**  40**  77**  40**  42**      X5.8 

26**  77**  47**  22**  72**  70**  26**       X6.8 

24**  41**  47**  26**  40**  07*        X7.8 

 62** 44**  72**  72**  47**         X8.8 

21**  42**  04*  40**          X9.8 

44**  41**  27**           X10.8 

67**  41**            X11.8 

64**             X12.8 

              1510** معنوي عند مستوى                                    1512* معنوي عند مستوى 

 عينة الدراسة الميدانية المصدر: 
 
 

إلػػػػى أف  (9بالجــــدول رقــــم ) الػػػػواردة وتشػػػير النتػػػػائا 
المػػدى الفعمػػي لمؤشػػر المكانػػة ااجتماعيػػة لممػػرأة الريفيػػة 
فػػي اتخػػار القػػرارات المزرعيػػة والغرائيػػة لعينػػة الدراسػػة قػػد 

ل وحػػػدةل 35تػػػراوح بػػػيف حػػػد أدنػػػى ،صػػػفرل وحػػػد أعمػػػى ،
وحػػػدةل وانحػػػراؼ معيػػػاري  7 22بمتوسػػػط حسػػػابي قػػػدرف 

لمػدى الفعمػي وحدةل األمر الري أدى إلى تقسػيـ ا 49 8
لهػػرا المؤشػػر إلػػى  ػػ ث فئػػات متدرجػػة تصػػاعديًا ألعمػػى 

وتوزيػػع عينػػة الدراسػػة عميهػػا وفقػػًا اسػػتجاباتهف  ي حػػظ 
% مػف إجمػالي العينػة 6 47مف الجدوؿ التالي أف نحو 

وحػدةلل فػي  35 –25يقعف في الفئػة المرتفعػة لممؤشػر ،
وحػػدةل  24 - 13حػػيف تم ػػؿ الفئػػة المتوسػػطة لممؤشػػر ،

 2%ل بينمػا تم ػؿ الفئػة المنخفضػة لممؤشػر ،2 38 نحو
 % مف إجمالي عينة الدراسة 1 14وحدةل نحو  12 –
 
 

 
التوزيػع النسػػبي لعينػػة الدراسػة وفقػػًا لمؤشػػر المكانػػة ااجتماعيػة لممػػرأة الريفيػػة فػي اتخػػار القػػرارات المزرعيػػة  .9جــدول 

 والغرائية
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الف ـــــــات

الحد  الحد اادنى
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
0 - 12 13 - 24 25 - 35 
 % عدد % عدد % عدد

2 35 22 7 8 49 24 14 1 65 38 2 81 47 6 
 عينة الدراسة الميدانيةالمصدر: 
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 . المستوى االقتصادي االجتماعي اسرة المبحوثة9
 

تـ قياس هرا المتغير مػف خػ ؿ ا نػاف وعشػروف بنػػد  
ااجتمػػاعي ألسػػر عينػػة  –تعكػػس المسػػتوى ااقتصػػادي 

الدراسةل وهي: متوسػط الػدخؿ الشػهري اإلجمػاليل تعمػيـ 
تعميمػا فيهمػالل مهنػة الػزوج أو الزوج أو الزوجػة ،األك ػر 

الزوجػػة ،المهنػػة رات المسػػتوى األعمػػىلل ممكيػػة األجهػػزة 
المنزليةل نمط مسكف األسرةل حيازة سيارة أو ما يعادلهػال 
عػػػدد األفػػػػراد فػػػػي األسػػػرة الػػػػريف لهػػػػـ دخػػػؿ  ابػػػػتل عػػػػدد 
األبنػػػػػاه فػػػػػي األسػػػػػرةل تػػػػػوفر الخػػػػػدمات األساسػػػػػية ،ميػػػػػاف 

نػػػػػػاهل وجػػػػػػود مسػػػػػػاعد الصػػػػػػنبور والكهربػػػػػػاهلل تعمػػػػػػيـ األب
،خادـل منزلي في أعماؿ المنزؿ ،غير األبنػاهلل مسػتوى 
المنطقػػػة التػػػػي تقطػػػػف فيهػػػػا األسػػػػرةل الطبقػػػػة ااجتماعيػػػػة 
لألسػػػرة ،العائمػػػةلل عػػػدد أفػػػراد األسػػػرة الػػػريف سػػػافروا إلػػػى 
الخػػػارج فػػػي السػػػنوات الخمػػػس األخيػػػرةل حيػػػازة األراضػػػي 

امػػت ؾ الزراعيػػةل حيػػازة أراضػػي غيػػر زراعيػػة ،سػػكنيةلل 
حيوانػػػات كبيػػػرة ألغػػػراض تجاريػػػةل امػػػت ؾ أي نػػػوع مػػػف 
الحيوانات ل سته ؾ الراتيل عدد المنػازؿ التػي تمتمكهػا 
بخػػ ؼ المنػػزؿ الػػري تسػػكنت أو محػػؿ ،ممػػؾ أو إيجػػارلل 
المناصب التي يشغمها أي فرد في األسرة في المنظمػات 
غيػػػر الحكوميػػػة ،إلػػػى جانػػػب المنصػػػب كموظػػػؼلل دعػػػـ 

شػػػػكؿ ممتمكػػػػات غيػػػػر منقولػػػػة ،الميػػػػراثلل الوالػػػػديف فػػػػي 
المبمػػػػغ اإلجمػػػػالي لضػػػػريبة الػػػػدخؿ التػػػػي تػػػػدفعها األسػػػػرة 
سػػنويًا  واعتبػػرت الدراسػػة حاصػػؿ جمػػع اسػػتجابات عينػػة 
الدراسػػػة عمػػػى تمػػػؾ البنػػػود مؤشػػػرًا رقميػػػًا لقيػػػاس المسػػػتوى 

 ااجتماعي ألسر عينة الدراسة  –ااقتصادي 
 

 لمقياسإعداد ا
 

 -المسػػػػتوى ااقتصػػػػػادي متعمػػػػػؽ بتػػػػـ إعػػػػػداد المقيػػػػاس ال
 ألسر عينة الدراسة وفقا لمخطوات التالية:ااجتماعي 

 
 . إعداد الصورة ااولية لممقياس1
 

أعػػػػدت الدراسػػػػة الصػػػػورة األوليػػػػة لممقيػػػػاس باختيػػػػار  
ل بنػػد افترضػت الدراسػة أنهػا تسػهـ 22قائمة مكونة مف ،

ألسػػػػر ااجتمػػػػاعي  -المسػػػػتوى ااقتصػػػػادي فػػػػي قيػػػػاس 
 عينة الدراسة  

 لممقياس . المرحمة التجريبية2
 

تػػـ إجػػػراه المرحمػػة التجريبيػػػة لممقيػػاس لمتعػػػرؼ عمػػػى  
مػػدى ااتسػػاؽ الػػداخمي لمبنػػػود التػػي انتهػػت إليهػػا الصػػورة 

ل بنػػدل وتػـ تطبيػؽ المرحمػة 22األولية لممقياس وعددها ،
ل مبحو ات مف خػارج عينػة 12التجريبية لممقياس عمى ،

ل وتػػػـ تكويػػػد اسػػػتجابات المبحو ػػػات عمػػػى البنػػػود الدراسػػػة
المكونة لممقياس وفقػا لمػا سػبؽ ركػرف فػي القيػاس الرقمػي 
لبنود المقياس  وبرلؾ أمكف الحصوؿ لكؿ مبحو ػة عمػى 
درجة عف كػؿ بنػد مػف البنػودل ودرجػة إجماليػة لممقيػاسل 
وبعد رلؾ تػـ حسػاب معػام ت ارتبػاط الرتػب ك سػبيرماف 

والدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس لمتعػػػرؼ ك بػػػيف درجػػػة كػػػؿ بنػػػد 
عمػػى البنػػود التػػػي تػػرتبط أكبػػر مػػػا يمكػػف بالدرجػػة الكميػػػة 
لممقيػػػػاسل عمػػػػى اعتبػػػػار أف البنػػػػػد الػػػػري يحقػػػػؽ ارتباطػػػػا 

المسػػتوى معنويػػا عاليػػا يسػػهـ أك ػػر مػػف غيػػرف فػػي قيػػاس 
 ألسر عينة الدراسة ااجتماعي  -ااقتصادي 

ل بنػػود 4وباسػػتخراج معػػام ت اارتبػػاط تػػـ اسػػتبعاد ، 
مف المقياس نظػرًا لعػدـ معنويػة معػام ت ارتباطهػا عمػى 

  25 2المستوى ااحتمالي 
 
 لممقياس . المرحمة النها ية3
 

تتػػػػألؼ الصػػػػورة النهائيػػػػة لممقيػػػػاس مػػػػف البنػػػػود التػػػػي  
ل عبػػػػارة  18انتهػػػػت إليهػػػػا المرحمػػػػة التجريبيػػػػة وعػػػػددها ،

وباسػػػتخراج معػػػػام ت اارتبػػػػاط لم مانيػػػة عشػػػػر بنػػػػد مػػػػع 
الدرجػػػػػة الكميػػػػػػة لممقيػػػػػػاس ي حػػػػػػظ مػػػػػػف النتػػػػػػائا الػػػػػػواردة 

أف هنػػػاؾ سػػػبعة عشػػػر بنػػػدًا  بتػػػت  (10بالجـــدول رقـــم )
معنويػػػة معػػػام ت ارتباطهػػػا مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس 

ل وأف هنػػاؾ بنػػدًا واحػػدًا 21 2عمػػى المسػػتوى ااحتمػػالي 
 بتت معنوية معامػؿ ارتباطػت مػع الدرجػة الكميػة لممقيػاس 

   25 2عمى المستوى ااحتمالي 
فػػي ضػػوه مػػا توصػػػمت إليػػت الدراسػػة يمكػػف تمخػػػيص  

 -المسػػػػػػػػتوى ااقتصػػػػػػػػادي الخاصػػػػػػػػة بمقيػػػػػػػػاس  النتػػػػػػػػائا
ألسػػػػر عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف خػػػػ ؿ المحػػػػاور ااجتمػػػػاعي 

 التالية:  
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 الخاصة بثبات المقياس النتا ج

 

 Reliability Analysis-Scale“تػػـ اسػػتخداـ  
(ALPHA)”  عمى النحو الموضػ  مػف قبػؿ حيػث بمغػت

وهػػػػػػػي قيمػػػػػػػة مقبولػػػػػػػة  7344 2قيمػػػػػػػة معامػػػػػػػؿ ال بػػػػػػػات 
  إحصائيًا وتدؿ عمي  بات المقياس 

 

 النتا ج الخاصة بصدق المقياس
 

 الصدق الذاتي. 1
 

وهػػػو  9412 2بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الصػػػدؽ الػػػراتي  
 معامؿ صدؽ مرتفع لهرا المقياس 

 

 الصدق اةحصا ي  .2
 

ــم )مػػف خػػ ؿ البيانػػات الػػواردة   ل تػػـ 10بالجــدول رق
حساب معامؿ الصػدؽ اإلحصػائي لممقيػاس حيػث بمغػت 

وهػػػػػػػو معامػػػػػػػؿ صػػػػػػػدؽ مرتفػػػػػػػع لهػػػػػػػػرا  9361 2قيمتػػػػػػػت 
 المقياس 

ـــم )تشػػػير النتػػػائا الػػػواردة   إلػػػى أف  (11بالجـــدول رق
 -المػػػػػػػػػػدى الفعمػػػػػػػػػػي لمقيػػػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػػػتوى ااقتصػػػػػػػػػػادي 

ااجتمػػاعي ألسػػر عينػػة الدراسػػة قػػد تػػراوح بػػيف حػػد أدنػػى 
ل وحػػػدةل بمتوسػػػط حسػػػابي قػػػػدرف 62ل وحػػػد أعمػػػى ،21،

وحػدةل األمػر الػري  9 7وحدةل وانحراؼ معياري  7 42
أدى إلػػى تقسػػيـ المػػدى الفعمػػي لهػػرا المؤشػػر إلػػى  ػػ ث 

تدرجػة تصػاعديًا ألعمػى وتوزيػع فئات متساوية الطػوؿ وم
عينػػػػة الدراسػػػػة عميهػػػػا وفقػػػػًا اسػػػػتجاباتهف  وي حػػػػظ مػػػػف 

% مػػف إجمػػالي 6 57البيانػات الػػواردة بالجػػدوؿ أف نحػو 
 –34عينػػة الدراسػػة يقعػػف فػػي الفئػػة المتوسػػطة لممؤشػػر ،

 47وحدةلل فػي حػيف تم ػؿ الفئػة المرتفعػة لممؤشػر ، 47
ةل بينمػػا % مػػف إجمػػالي العينػػ1 24وحػػدةل نحػػو  62 -

وحػػدةل نحػػو  34 – 21تم ػػؿ الفئػػة المنخفضػػة لممؤشػػر ،
 % مف إجمالي عينة الدراسة 2 18

 
 

 ااجتماعي لعينة الدراسة -التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا لمقياس المستوى ااقتصادي . 11جدول 
 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ف ات المقياس

الحد  الحد اادنى
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
21 - 34 34 - 47 47 - 60 
 % عدد % عدد % عدد

21 62 42 7 7 92 31 18 2 98 57 6 41 24 1 
 عينة الدراسة الميدانيةالمصدر: 

 
درجـــة مســـاهمة  القيـــاس الكمـــي لممتغيـــر التـــابع: –ب

 اسرتهاالمرأة الريفية في إتاحة الغذاء 

 
تضمف مؤشر درجة مساهمة المرأة الريفية في إتاحة  

وتػػوفير الغػػراه ألسػػرتها مػػف خػػ ؿ مشػػاركتها فػػي أنشػػطة 
وعمميػػػػػات اإلنتػػػػػاج الزراعػػػػػي بشػػػػػقيت النبػػػػػاتي والحيػػػػػواني 

ل عمميػػػػػة ونشػػػػػاطل حيػػػػػث اشػػػػػتمؿ اإلنتػػػػػاج 72وعػػػػػددها ،
ل عمميػػػػة ونشػػػػاطل وتضػػػػمف اإلنتػػػػاج 07النبػػػػاتي عمػػػػى ،

واشػتمؿ اإلنتػاج النبػاتي  ل عمميػات وأنشػطةل7الحيواني ،
ل عمميػػات وأنشػػطة  واسػػتخدـ تصػػنيؼ ،دائمػػًام 4عمػػى ،

لل 0لل ،7لل ،4أحيانػػػًام نػػػادرًام ال وأعطيػػػت الػػػدرجات ،
،صػػػػفرل لكػػػػػؿ منهػػػػػا عمػػػػى الترتيػػػػػب  واعتبػػػػػرت الدراسػػػػػة 
مجمػػوع اسػػتجابات عينػػة الدراسػػة عمػػى العبػػارات السػػابقة 

 مؤشرًا رقميًا لقياس هرا المتغير 
 

 لمقياسإعداد ا

 
درجػػػة مسػػػاهمة المػػػرأة تػػػـ إعػػػداد المقيػػػاس المتعمػػػؽ ب 

لعينػػة الدراسػػة الريفيػػة فػػي إتاحػػة وتػػوفير الغػػراه ألسػػرتها 
 وفقا لمخطوات التالية:
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 . إعداد الصورة ااولية لممقياس1
 

أعػػػػدت الدراسػػػػة الصػػػػورة األوليػػػػة لممقيػػػػاس باختيػػػػار  
ل نشػاط وعمميػة افترضػت الدراسػة 72قائمة مكونػة مػف ،

درجػػػة مسػػاهمة المػػرأة الريفيػػة فػػػي أنهػػا تسػػهـ فػػي قيػػاس 
 لعينة الدراسة  إتاحة وتوفير الغراه ألسرتها 

 
 لممقياس . المرحمة التجريبية2
 

عمػػػى  تػػـ إجػػػراه المرحمػػة التجريبيػػػة لممقيػػاس لمتعػػػرؼ 
مػػدى ااتسػػاؽ الػػداخمي لمبنػػػود التػػي انتهػػت إليهػػا الصػػورة 

ل عبػػػػػػارةل وتػػػػػػـ تطبيػػػػػػؽ 72األوليػػػػػػة لممقيػػػػػػاس وعػػػػػػددها ،
ل مبحو ػػػات مػػػف 01المرحمػػػة التجريبيػػػة لممقيػػػاس عمػػػى ،

خػػارج عينػػػة الدراسػػػةل وتػػػـ ترميػػػز اسػػػتجابات المبحو ػػػات 
عمػػػى العبػػػارات المكونػػػة لممقيػػػاس وفقػػػا لمػػػا سػػػبؽ ركػػػرف  

لحصوؿ لكػؿ مبحو ػة عمػى درجػة عػف كػؿ وبرلؾ أمكف ا
عبارة مف العباراتل ودرجة إجماليػة لممقيػاسل وبعػد رلػؾ 
تـ حساب معام ت ارتباط الرتب كسبيرماف ك بػيف درجػة 
كؿ عبارة والدرجة الكمية لممقياس لمتعرؼ عمػى العبػارات 
التي ترتبط أكبر ما يمكف بالدرجة الكمية لممقيػاسل عمػى 

تي تحقؽ ارتباطا معنويػا عاليػا تسػهـ اعتبار أف العبارة ال
درجػػة مسػػاهمة المػػرأة الريفيػػة أك ػػر مػػف غيرهػػا فػػي قيػػاس 

  في إتاحة الغراه ألسرتها
 
 لممقياس . المرحمة النها ية3
 

تتػػألؼ الصػػورة النهائيػػة لممقيػػاس مػػف العبػػارات التػػي  
ل عبػػػػارة  72انتهػػػػت إليهػػػػا المرحمػػػػة التجريبيػػػػة وعػػػػددها ،

عبػػػارة مػػػع  72وباسػػػتخراج معػػػام ت ارتبػػػاط الرتػػػب لمػػػػ 
الدرجػػػػػة الكميػػػػػػة لممقيػػػػػػاس ي حػػػػػػظ مػػػػػػف النتػػػػػػائا الػػػػػػواردة 

ـــم ) أف جميػػػع العبػػػارات  بتػػػت معنويػػػة  (12بالجـــدول رق
الدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس عمػػػػى معػػػػام ت ارتباطهػػػػا مػػػػع 

   1510المستوى ااحتمالي 
 

 النتا ج الخاصة بثبات المقياس
 

 Reliability Analysis-Scale“تػػػـ اسػػػتخداـ  

(ALPHA)”  157667حيث بمغت قيمة معامؿ ال بات 
  وهي قيمة مقبولة إحصائيًا وتدؿ عمي  بات المقياس 

 النتا ج الخاصة بصدق المقياس
 
 الذاتيالصدق . 1
 

وهػػػو  157770بمغػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الصػػػدؽ الػػػراتي  
 معامؿ صدؽ مرتفع لهرا المقياس 

 
 الصدق اةحصا ي .2
 

ــم )مػػف خػػ ؿ البيانػػات الػػواردة   تػػـ  (12بالجــدول رق
حساب معامؿ الصػدؽ اإلحصػائي لممقيػاس حيػث بمغػت 

وهػػػػػػػو معامػػػػػػػؿ صػػػػػػػدؽ مرتفػػػػػػػع لهػػػػػػػرا  157770قيمتػػػػػػػت 
 المقياس 

 
 الدراسة نتا ج

 
أواًل:  طبيعــــة ومــــدى مشــــاركة المــــرأة الريفيــــة بعينــــة 

 دراسة في مختمف اانشطة الزراعيةال
 

اخػػتص الهػػدؼ األوؿ لمدراسػػة بػػالتعرؼ عمػػى طبيعػػة  
ومػػدى مشػػاركة المػػرأة الريفيػػة بعينػػة الدراسػػة فػػي مختمػػؼ 
األنشطة المتعمقة باإلنتاج الزراعي حيػث توضػ  النتػائا 

مقػدار مسػاهمة مبحو ػات  (14الجدول رقـم )الواردة في 
عينػػة الدراسػػة فػػي العمميػػات واألنشػػطة المتعمقػػة باإلنتػػاج 
الزراعي بشقيت النبػاتي والحيػوانيل ومنػت يتضػ  اخػت ؼ 
نسػػػػػب المشػػػػػاركة مػػػػػف عمميػػػػػة ألخػػػػػرى طبقػػػػػًا لقػػػػػيـ أدلػػػػػة 

ل الموضػحة أمػاـ Participation Indicesالمشػاركة ،
والرتبػػة كػػؿ عمميػػة مػػف العمميػػات أو األنشػػطة الزراعيػػةل 

التػػػػي حصػػػػمت عميهػػػػا  ومػػػػف الجػػػػدوؿ يتضػػػػ  أف نشػػػػاط 
تغريػػة الطيػػور قػػد احتػػؿ المرتبػػة األولػػى ،دليػػؿ المشػػاركة 

ل حيػػػث تعمػػػؿ وتتحمػػػؿ مسػػػئولية وعػػػبه إدارة هػػػرا 624
% مػف 7657مبحو ة يمػ مف نحػو  040النشاط بالكامؿ 

إجمػػػالي عينػػػة الدراسػػػة  وتحتػػػؿ عمميػػػة تنظيػػػؼ الطيػػػور 
لل حيث يشػارؾ فػي 621المشاركة  المرتبة ال انية ،دليؿ

مبحو ة بصػفة دائمػة  وتػأتي عمميػات  041تمؾ العممية 
لل 676جمع البيض في المرتبة ال ال ػة ،دليػؿ المشػاركة 

% مػػػػػف المبحو ػػػػػات بصػػػػػفة 7757حيػػػػػث تشػػػػػارؾ فيهػػػػػا 
 ةػػػػػػػدائمة  وتأتي عمميات تنظيؼ الحظائر وأماكف التربي
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لل حيث تشارؾ 674في المرتبة الرابعة ،دليؿ المشاركة 

% مػػف المبحو ػػات بصػػفة منتظمػػة ودائمػػة و 7052فيهػػا 
% بصػػػػػفة غيػػػػػر منتظمػػػػػة  وجػػػػػاهت عمميػػػػػات بيػػػػػع 052

الػػدواجف والبػػيض فػػي المرتبػػة الخامسػػة ،دليػػؿ المشػػاركة 
لل وتػػػػأتي عمميػػػػات عػػػػ ج وتحصػػػػيف الطيػػػػور فػػػػي 667

ل  وتغريػػػػػػػة 661المرتبػػػػػػػة السادسػػػػػػػة ،دليػػػػػػػؿ المشػػػػػػػاركة 
الحيوانػػات بػػالمنزؿ فػػي المرتبػػة السػػابعة ،دليػػؿ المشػػاركة 

ل  ويميها في المرتبة ال امنة عمميات الحميب ،دليؿ 404
الجـــدول رقـــم ل وهكػػػرا كمػػػا موضػػػ  فػػػي 402المشػػػاركة 

(13)  
 
 

 لمبحو ات في مختمؼ العمميات واألنشطة الزراعيةتوزيع عينة الدراسة وفقا لمدى مشاركة ا. 13جدول 
 

 اانشطة )العمميات( الزراعية
ـــــــــــــــــــــل  ف ات المشاركة دلي

 دا ماً  الترتيب المشاركة
(3) 

 أحياناً 
(2) 

 نادراً 
(1) 

 ال
(0) 

       أنشطة اةنتاج النباتي: 
 21 132 113 9 21 27 إعداد السماد البمدي -
 22 157 122 7 39 م249 تجهيز التقاوي -
 5 13 267 72 2 29 69 الزراعة -
 25 28 154 8 4 4 العزيؽ -
 23 99 128 6 15 21 الخؼ والترقيع -
 15 255 77 2 22 71 تنقية الحشائش -
 12 272 72 2 22 76 الحصاد والجمع -
 17 234 84 7 12 69 غربمة ونظافة الحبوب -
 24 62 145 6 3 16 الفرز والتدريا -
 19 222 97 3 13 57 التعبئة -
 18 224 87 4 17 62 النقؿ والتخزيف -
 9 294 67 2 11 92 التسويؽ ،بيع المحصوؿل -

       أنشطة اةنتاج الحيواني:
 12 285 71 - 12 87 تنظيؼ الحيوانات -
 5 13 267 77 2 8 83 تنظيؼ الحظائر -
 7 316 58 2 16 94 تغرية الحيوانات بالمنزؿ -
 22 126 123 2 11 34 رعي وتغرية الحيوانات بالغيط -
 16 246 86 - 6 78 ع ج وتحصيف الحيوانات -
 8 315 63 1 4 122 عمميات الحميب -
 11 284 72 3 5 92 التسويؽ -

       اانشطة الداجنة
 2 482 12 - - 162 تنظيؼ الطيور -
 4 473 11 1 2 156 تنظيؼ الحظائر وأماكف التربية -
 1 483 9 - - 161 تغرية الطيور -
 6 442 22 - 4 144 ع ج وتحصيف الطيور -
 3 474 12 - - 158 عمميات جمع البيض -
 5 449 18 - 7 145 بيع الدواجف والبيض -

 نتائا التحميؿ اإلحصائيالمصدر: 
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األنشػطة  وي حظ مف الجدوؿ أيضًا أف هناؾ بعػض 

الزراعيػػة قػػد تمارسػػها بعػػض المبحو ػػات بصػػورة محػػدودة 
م ػػؿ عمميػػات العزيػػؽل الفػػرز والتػػدريال الخػػؼ والترقيػػعل 
رعػػػي وتغريػػػة الحيوانػػػات بػػػالغيطل إعػػػداد السػػػماد البمػػػدي 
حيػػػػث بمغػػػػت نسػػػػبة المبحو ػػػػات ال تػػػػي لػػػػـ يسػػػػبؽ لهػػػػف 

%ل 6.09المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي تمػػػػػػػػػؾ العمميػػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػػة 
 % عمى الترتيب .990%ل 2 24%ل 3.08%ل 3.08

 
ثانيًا: درجة مسـاهمة المـرأة الريفيـة فـي إتاحـة وتـوفير 

 اسرتهاالغذاء 
 

اخػػتص الهػػدؼ ال ػػاني لمدراسػػة بػػالتعرؼ عمػػى درجػػة  
مساهمة المرأة الريفية في إتاحة وتػوفير الغػراه ألسػرتها  

إلػى أف المػدى  (14بالجـدول رقـم )تشير النتائا الػواردة 
الفعمػػي لمؤشػػر درجػػػة مسػػاهمة المػػرأة الريفيػػػة فػػي إتاحػػػة 
وتوفير الغراه لهػا وألسػرتها لعينػة الدراسػة تػراوح بػيف حػد 

ل وحػػػػدةل بمتوسػػػػط 97ل وحػػػػدةل وحػػػػد أعمػػػػى ،25أدنػػػػى ،
 99 19وحػػػدةل وانحػػػراؼ معيػػػاري  4 65حسػػػابي قػػػدرف 

وحػػػدةل وبتقسػػػيـ المػػػدى الفعمػػػي لهػػػرا المؤشػػػر إلػػػى  ػػػ ث 
متساوية الطػوؿ ومتدرجػة تصػاعديًا ألعمػى وتوزيػع فئات 

عينػػة الدراسػػػة عميهػػػا وفقػػًا اسػػػتجاباتهف يتضػػػ  أف نحػػػو 
% مػػػف إجمػػػالي العينػػػة يقعػػػف فػػػي الفئػػػة المرتفعػػػة 3 45

وحػػػػػػدةلل فػػػػػػي حػػػػػػيف تم ػػػػػػؿ الفئػػػػػػة  97 – 73لممؤشػػػػػػر ،
%ل 1 24وحػػػدةل نحػػػو  73 - 49المتوسػػػطة لممؤشػػػر ،

وحػػدةل  49 – 25بينمػا تم ػػؿ الفئػة المنخفضػػة لممؤشػر ،
 % مف إجمالي عينة الدراسة 6 32نحو 

 
 لدرجة مساهمة المرأة الريفية في إتاحة الغراه ألسرتهاالتوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقًا  .14جدول 

 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الف ـــــــات

الحد  اادنىالحد 
 ااعمى

 مرتفع متوسط منخفض
25 – 49 49 – 73 73 – 97 
 % عدد % عدد % عدد

25 97 65 4 19 99 52 32 6 41 24 1 77 45 3 
 عينة الدراسة الميدانية المصدر: 

 
المرأة ثالثًا: العالقات االقترانية بين درجة مساهمة 

الريفية في إتاحة وتوفير الغذاء اسرتها وبين 
 المتغيرات المستقمة المدروسة

 

اختص الهدؼ ال الث لمدراسة بتحديد الع قات  
إتاحة ااقترانية بيف درجة مساهمة المرأة الريفية في 

وبيف المتغيرات المستقمة وتوفير الغذاء اسرتها 
 المدروسة 

نظرًا ألف هناؾ أربعة متغيرات مستقمة مف بيف  
تسعة متغيرات مستقمة ،الحالة الزواجية لممبحو ةل حيازة 
المبحو ة لبطاقة تمويفل حصوؿ المبحو ة عمى معاشل 
حضور المبحو ة لدورات تدريبية في مجاؿ التغريةل مف 
المستوى ااسمي فقد قامت الدراسة باستخداـ اختبار 

راسة الع قات ااقترانية المحتممة لد (X2)مربع كاى 
بيف درجة مساهمة المرأة الريفية بعينة الدراسة في إتاحة 

وبيف المتغيرات المستقمة  (Y)وتوفير الغراه ألسرتها 
 المدروسة كؿ عمى حدف  

وجود  (15بالجدول رقم )النتائا الواردة  يتض  مف 
مساهمة المرأة الريفية بعينة درجة ع قة اقترانية بيف 

وبيف (Y) الدراسة في إتاحة وتوفير الغراه ألسرتها 
لل وممكية 6المكانة ااجتماعية لممبحو ة ،الفرض رقـ 

لل ومصادر الحصوؿ 7ازات الزراعية ،الفرض رقـ 
ل وهي معنوية عمى 2عمى المعمومات ،الفرض رقـ 

الع قة ل بينما  بتت معنوية 1510المستوى ااحتمالي 
ااقترانية بيف متغيري المستوى ااجتماعي ااقتصادي 

لل والحصوؿ عمى معاش 4لممبحو ة ،الفرض رقـ 
  أما  1512ل عمى المستوى ااحتمالي 4،الفرض رقـ 

لل 0المتغيرات المستقمة: سف المبحو ة ،الفرض رقـ 
لل وحيازة 7والحالة الزواجية لممبحو ة ،الفرض رقـ 

لل وحضور دورات تدريبية 2الفرض رقـ بطاقة تموينية ،
ل ف  يوجد ع قة 7في مجاؿ الغراه ،الفرض رقـ 
 اقترانية بينها وبيف المتغير التابع 
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سػرتها وبػيف الع قة ااقترانية بيف درجة مساهمة المػرأة الريفيػة بعينػة الدراسػة فػي إتاحػة وتػوفير الغػراه أل. 15جدول 

 المتغيرات المستقمة المدروسة 
 

 المتغير التابع
 
 الف ات

 المتغير المستقل                  الف ات                         

درجة مساهمة المرأة الريفية بعينة الدراسة في  
 اسرتها إتاحة وتوفير الغذاء

 الجممة مرتفع متوسط منخفض
 سف المبحو ة

 
 

X2 
 = 4.87  

 46 04 7 06 ل44 – 71،
 017 21 77 41 ل24 – 47،
 46 06 07 2 ل71 – 26،

 071 77 60 27 الجممة
 الحالة الزواجية

 
X2 

 = 0.19 

 020 42 44 67 متزوجة

 07 7 2 2 أرممة م مطمقة

 071 77 60 27 الجممة
المستوى ااجتماعي 

 ااقتصادي
 

X2 
 = 0.11.43* 

 40 7 2 04 ل46 – 70،

 72 64 72 77 ل67 – 46،

 60 76 2 7 ل41 – 67،

 071 77 60 27 الجممة
 المكانة ااجتماعية لممرأة

 
 

X2 
 = 115.61** 

 76  7 77 ل07 – 1،

 42 01 72 77 ل76 – 04،

 20 47 00 4 ل42 – 72،

 071 77 60 27 الجممة
 حيازة بطاقة تمويف

 
X2 

 = 0.19 

 6 4 0 - ا تحوز

 044 76 61 27 تحوز

 071 77 60 27 الجممة
 الحصوؿ عمى معاش

 
X2 

 = 6.47* 

 77 02 2 6 نعـ
 064 27 44 62 ا

 071 77 60 27 الجممة
 ممكية آات زراعية

 
 

X2 
 = 43.15** 

 77 70 41 60 ل 7 – 1، 
 74 24 7 00 ل 2 – 4، 
 2 4 7 - ل 2 – 4، 

 071 77 60 27 الجممة
الحصوؿ عمى مصادر 

 المعمومات
 

X2 
 = 43.18** 

 22 7 74 74 ل02 – 07،
 72 26 04 72 ل76 – 02،
 07 06 7 0 ل41 – 76،

 071 77 60 27 الجممة
 حضور دورات تدريبية

 
X2 

 = 2.25 

 01 6 0 2 نعـ
 041 74 61 67 ا

 071 77 60 27 الجممة
  1510** معنوي عمي المستوي ااحتمالي         1512معنوي عمي المستوي ااحتمالي             
 عينة الدراسة الميدانية المصدر:   
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وبنػػػاًها عمػػػى رلػػػؾ يمكػػػف القػػػوؿ بعػػػدـ إمكانيػػػة رفػػػض  

الفػػػػػػػػػػػروض اإلحصػػػػػػػػػػػائية التاليػػػػػػػػػػػة: ،األوؿل  وال ػػػػػػػػػػػانيل 
 والخامسل والتاسعل  

واختبػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػحة الفػػػػػػػػػرض اإلحصائػػػػػػػػػػي العاشػػػػػػػػػر  
ل المجمع لبناه نمػورج تجميعػي  X2باستخداـ اختبار  ، 

لبيػاف األ ػػر المجمػػع لممتغيػػرات المسػػتقمة المدروسػػة عمػػي 
مسػػػاهمة المػػػرأة الريفيػػػة بعينػػػة الدراسػػػة فػػػي إتاحػػػة درجػػػة 

،المتغير التابعل باستخداـ اختبػار وتوفير الغراه ألسرتها 
قوة الع قة ااقترانيػة ك تشػيبرو ك حيػث أوضػحت النتػائا 

أف المتغيػرات المسػتقمة التػي  (16بالجـدول رقـم )الواردة 

 (Y) بتػػػػت معنويػػػػة الع قػػػػة بينهػػػػا وبػػػػيف المتغيػػػػر التػػػػابع 
مساهمة درجة % مف التبايف في 24شرح جميعها نحو ت

المػػػرأة الريفيػػػة بعينػػػة الدراسػػػة فػػػي إتاحػػػة وتػػػوفير الغػػػراه 
ك   T2ل حيػػػػػث كانػػػػػت قػػػػػوة الع قػػػػػة ااقترانيػػػػػة ك ألسػػػػػرتها
  وقػػػػػػد  بتػػػػػػت معنويػػػػػػة النمػػػػػػورج عمػػػػػػي 15241تعػػػػػػادؿ 

ل ويعنػػي مػػا سػػبؽ أف النسػػبة 1510المسػػتوي ااحتمػػالي 
ف أف تعػػػػػزى إلػػػػػي متغيػػػػػرات % يمكػػػػػ66الباقيػػػػػة وقػػػػػدرها 

أخري لـ تتضمنها الدراسةل ومف  ـ يمكف رفض الفرض 
اإلحصػػػائي العاشػػػر بالنسػػػبة لممتغيػػػرات الخمػػػس الػػػواردة 

 بالنمورج وقبوؿ الفرض البديؿ 
 

 
مساهمة المػرأة الريفيػة درجة المدروسة عمى نتائا التحميؿ اإلحصائي لمتأ ير المجمع لممتغيرات المستقمة  .16جدول 

 بعينة الدراسة في إتاحة وتوفير الغراه ألسرتها
 

 X2قيمة  المتغيرات رقم الفرض
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

قوة العالقة 
 الترتيب االقترانية

 4 197 2 4 *43 11 المستوى ااجتماعي ااقتصادي 3
 1 627 2 4 **6 115 المكانة ااجتماعية لممرأة 4
 5 195 2 2 *47 6 الحصوؿ عمى معاش 6
 5 2 383 2 4 **15 43 ممكية آات زراعية 7
 5 2 383 2 4 **18 43 مصادر الحصوؿ عمى المعمومات 8
 - 0.560 18 219.83 اةجمالي -

  21 2** معنوي عمي المستوي ااحتمالي         25 2* معنوي عمي المستوي ااحتمالي 
 ل 15الجدوؿ رقـ ،المصدر: 

 
 
 

ــ وتحــد مــن المشــاكل التــي تواجــأ المــرأة الريفيــة ًا: رابع
 ةعينـ مساهمتها فى إتاحة الغذاء من وجهة نظر أفـراد

 الدراسة
 

 اخػػػػػػػتص الهػػػػػػػدؼ الرابػػػػػػػع لمدراسػػػػػػػة بػػػػػػػالتعرؼ عمػػػػػػػى 
 أفػرادمػف وجهػة نظػر المشاكؿ التي تواجػت المػرأة الريفيػة 

بالجدول رقـم وتشير نتائا الدراسة الواردة الدراسةل  ةعين
إلػػػػى التوزيػػػػع العػػػػددي والنسػػػػبي ألهػػػػـ المشػػػػك ت  (17)

التػػػػى تواجػػػػت أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف المبحو ػػػػات وفقػػػػًا 
لتكػػػػػرار ورودهػػػػػال حيػػػػػث احتػػػػػؿ كارتفػػػػػاع أسػػػػػعار السػػػػػمع 

% مػف 2757الغرائيةك المرتبة األولػى بنسػبة بمغػت نحػو 
سػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػةل وجػػػػاه فػػػػى المرتبػػػػة إجمػػػػالي ا

ال انية كارتفاع أسعار السمع غيػر الغرائيػة ك بنسػبة بمغػت 
%ل ويػػأتي فػػي المرتبػػة ال ال ػػة ك عػػدـ وجػػود 6650نحػػو 

%ل وقد جاه فى 252مدخرات لألسرةك بنسبة بمغت نحو 
المرتبػػة الرابعػػة ك عػػدـ ممكيػػة المػػرأة الريفيػػة المػػاؿ وعػػدـ 

%ل 257ك بنسػػػػبة بمغػػػػت نحػػػػو  وجػػػػود دخػػػػؿ خػػػػاص بهػػػػا
ويميت في المرتبة الخامسة ك فرص أقؿ في تعميـ المػرأة ك 

%ل ويػأتي فػي المرتبػة السادسػة ك 750بنسبة بمغت نحػو 
ك ػػػػػرة األعمػػػػػاؿ واألعبػػػػػاه واالتزامػػػػػات المنزليػػػػػة ك بنسػػػػػبة 
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%ل وقد جاه فى المرتبػة السػابعة ك عػدـ 257بمغت نحو 
عيػػػػة ك بنسػػػػبة بمغػػػػت ممكيػػػػة المػػػػرأة الريفيػػػػة لػػػػألرض الزرا

%ل يميها في المرتبة ال امنة ك عدـ وجود تػدريب أو 254
%ل 757إرشػػػػاد أو توعيػػػػة غرائيػػػػة ك بنسػػػػبة بمغػػػػت نحػػػػو 

ويأتي في المرتبة التاسػعة ك ضػيؽ الوقػت ك بنسػبة بمغػت 
%ل وجاه في المرتبػة العاشػرة واألخيػرة ك عمػؿ 057نحو 

نحػػو  المػػرأة فػػى حقػػوؿ األسػػرة بػػدوف أجػػر ك بنسػػبة بمغػػت
 % مف إجمالي استجابات عينة الدراسة 154

 
 التوزيع العددي والنسبي لممشك ت ااقتصادية التي تواجت عينة الدراسة. 17جدول 

 
 الترتيب % تكرار* المشكالت 

 7 3 5 9 عدـ ممكية المرأة الريفية لألرض الزراعية -
 4 2 8 14 المرأة الريفية الماؿ وعدـ وجود دخؿ خاص بهاعدـ ممكية  -
 1 9 52 92 ارتفاع أسعار السمع الغرائية -
 2 1 44 75 ارتفاع أسعار السمع غير الغرائية -
 3 8 8 15 عدـ وجود مدخرات لألسرة -
 8 9 2 5 عدـ وجود تدريب أو إرشاد أو توعية غرائية -
 5 1 7 12 فرص أقؿ فى تعميـ المرأة -
 9 2 1 2 ضيؽ الوقت -
 12 6 2 1 عمؿ المرأة فى حقوؿ األسرة بدوف أجر -
 6 9 5 12 ك رة األعماؿ واألعباه واالتزامات المنزلية -

 - - 170 اةجمالي
 أتي  لممبحو ة اختيار أك ر مف مشكمة*

 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:
 
 

خامسـًا: مقترحـات عينـة الدراسـة فـي حالـة عـدم كفايــة 
 لتغطية التزامات ااسرة الشهري لدخال
 

إلػى  (18بالجـدول رقـم )تشير نتائا الدراسة الػواردة  
التوزيػػػع العػػػددي والنسػػػبي ألهػػػـ مقترحػػػات عينػػػة الدراسػػػة 
فػػػى حالػػػة عػػػدـ كفايػػػة الػػػدخؿ الشػػػهري لتغطيػػػة التزامػػػات 

ك المرتبػة  توفير فػرص عمػؿ لممػرأة األسرةل حيث احتؿ ك
% مػػػػػػػف إجمػػػػػػػػالي 4750األولػػػػػػػى بنسػػػػػػػبة بمغػػػػػػػػت نحػػػػػػػو 

اسػػػػػتجابات عينػػػػػة الدراسػػػػػةل وجػػػػػاه فػػػػػى المرتبػػػػػة ال انيػػػػػة 
%ل 4157بنسػػػبة بمغػػػت نحػػػو  تخفػػػيض أسػػػعار السػػػمع كك

توفير براما تدريبية أو ندوات  ويأتي في المرتبة ال ال ة ك

بمغػػػػػت نحػػػػػو  ك بنسػػػػػبةلمتوعيػػػػػة الغرائيػػػػػة لممػػػػػرأة بالقريػػػػػة 
رفػػػع األجػػػور  %ل وقػػػد جػػػاه فػػػى المرتبػػػة الرابعػػػة ك0054

%ل ويميػت فػي المرتبػة 752ك بنسبة بمغت نحػو الحكومية 
ك تػػوفير المعاشػػات لغيػػر المػػوظفيف والمعػػاقيف الخامسػػة ك

%ل ويػػأتي فػػي المرتبػػة السادسػػة 257بنسػػبة بمغػػت نحػػو 
 ك ل كتػػػػػوفير جميػػػػػع السػػػػػمع بالقريػػػػػة  والسػػػػػابعة وال امنػػػػػة ك

 الرقابػػػػة عمػػػػى أسػػػػعار السػػػػمع ك كيؿ المشػػػػروعات كل تسػػػػه
% لكػؿ منهمػال وجػاه فػي المرتبػة 452بنسبة بمغت نحػو 
ك بنسػػػبة  تػػوفير معػػػاش لممػػرأة الريفيػػػة التاسػػعة واألخيػػػرة ك

 % مف إجمالي استجابات عينة الدراسة 057بمغت نحو 
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عددي والنسبي لمقترحات عينة الدراسة في حالة عدـ كفاية الدخؿ الشهري لتغطية التزامات التوزيع ال .18جدول 
 األسرة

 
 الترتيب % رتكرا المقترحات

 1 1 32 17 توفير فرص عمؿ لممرأة -
 2 2 32 16 تخفيض أسعار السمع -
 7 8 3 2 توفير جميع السمع بالقرية -
 3 3 11 6 الغرائية لممرأة بالقرية توفير براما تدريبية أو ندوات لمتوعية -
 7 8 3 2 تسهيؿ المشروعات -
 7 8 3 2 الرقابة عمى أسعار السمع -
 5 7 5 3 توفير المعاشات لغير الموظفيف والمعاقيف -
 4 5 7 4 رفع األجور الحكومية -
 9 9 1 1 توفير معاش لممرأة الريفية -

 - 2 122 53 اةجمالي
 عينة الدراسة الميدانية  المصدر:

 
 شكر وتقدير

 
يسعد المؤلفوف التقدـ بالشكر إلى األستار الدكتور  

شوقى سميـل وكيؿ الكمية لمدراسات العميا البحوث 
 لدعمت فى نشر هرا العمؿ 

 
 عـــــــالمراج

 
 أواًل: مراجع بالمغة العربية

 
 الريفيةدور المرأة  .2012بخيت محمد  أحمد  اعتدال 

ــــةالعامــــة لنقــــل  اةدارةالغػػػػرائيل األمػػػػف  فػػػػي  الثقاف
 .ص 2  السودان  بوزارة الزراعة والري واةرشاد

الزراعػة مػف أجػؿ التنميػةل تقريػر  .2008البنك الـدولي 
ل واشنطفل الوايػات 7112 –عف التنمية في العالـ 

  ص 1 المتحدة األمريكيةل
ـــــــى محمـــــــد الجـــــــارحى   أنمػػػػػػػاط  .أ 1999أمـــــــان عم

ااسػػػػػػته ؾ الغػػػػػػرائي وع قتهػػػػػػا بػػػػػػبعض المتغيػػػػػػرات 
ااقتصادية وااجتماعيػة لألسػرة الريفيػةل نشػرة بح يػة 

لل معهد بحوث اإلرشػاد الزراعػي والتنميػة 702رقـ ،
 .ص 23الريفيةل مركز البحوث الزراعية  

ــــــى بعػػػػػػض   ب 1999 محمــــــد الجــــــارحى  أمــــــان عم
المتغيػػػػػرات المػػػػػؤ رة عمػػػػػى اتجاهػػػػػات الريفيػػػػػات نحػػػػػو 
تػػػػػداوؿ واسػػػػػته ؾ الغػػػػػراهل مػػػػػؤتمر آفػػػػػاؽ ااقتصػػػػػاد 
المنزلي وتحديات القرف الحادي والعشريف في حماية 
البيئة وتنمية المجتمعل جمعيػة اإلسػكندرية ل قتصػاد 

   ص 7 المنزليل كمية الزراعةل جامعة اإلسكندريةل

ـــــــى محمـــــــدالجـــــــارح العوامػػػػػػػؿ  .1998 ى  أمـــــــان عم
ااقتصادية وااجتماعية المؤ رة عمى دور المػرأة فػي 
اإلنتػػػاج الزراعػػػي فػػػي إحػػػدى قػػػرى محافظػػػة الػػػوادي 

لل الجمعيػػػػػة العمميػػػػػة 4الجديػػػػػدل نشػػػػػرة بح يػػػػػة رقػػػػػـ ،
 25 للإلرشاد الزراعيل كمية الزراعةل جامعة القاهرة

  ص

 .1997الحنفــى  محمــد غــانم  شــمبي  محمــد يوســف 
بعػػػػػػض المتغيػػػػػػرات المػػػػػػؤ رة عمػػػػػػى درجػػػػػػة مسػػػػػػاهمة 
الزوجػػات الريفيػػات فػػي العمػػؿ الزراعػػيل نشػػرة بح يػػة 

لل معهد بحوث اإلرشػاد الزراعػي والتنميػة 074رقـ ،
  ص 13الريفيةل مركز البحوث الزراعيةل 

مسػػػػػتوى  .2015الخرابشـــــة  فاطمـــــة أحمـــــد محمـــــود 
مشػػػاركة المػػػرأة الريفيػػػة فػػػي صػػػنع القػػػرارات المتعمقػػػة 

األردف وع قتت  حاصيؿ الخضار في منطقة واديبم
مجمــة أســيوط لمعمــوم الزراعيــة  ل بػػبعض المتغيػػرات

 .113 -102(  5)46 المجمد
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الزعبــي  ســـجا طــأ  عبـــد الغنــى عبـــد المطيــف  أحمـــد 
تحديػػػػػػػد أ ػػػػػػػر المتغيػػػػػػػرات  .2013حســـــــن جـــــــدوع 

ااقتصػػادية وااجتماعيػػة فػػي مسػػتوى مسػػاهمة المػػرأة 
المجمـة ااردنيـة الريفية في العمػؿ الزراعػي النبػاتيل 

 .ص 294(  2)9 في العموم الزراعية  المجمد

دراسػػػة أ ػػػر بعػػػض  .1990الســـيد  عزيـــزة عـــوض اهلل 
العوامؿ ااقتصادية والشخصية عمػى مسػاهمة المػرأة 

(  64نشرة بحثيـة رقـم ) العمؿ الزراعيلالريفية في 
معهـــد بحـــوث اةرشـــاد الزراعـــي والتنميـــة الريفيـــة  

  4-2ص ص  مركز البحوث الزراعية 

ـــي ڤالســـيد  ميـــر تبنػػػي الريفيػػػات  .2007ت محمـــد عم
لممارسػػػات إنتػػػاج غػػػراه نظيػػػػؼ وآمػػػف بػػػبعض قػػػػرى 
محافظػػة كفػػر الشػػي ل رسػػالة دكتػػورافل كميػػة الزراعػػةل 

  ص 6 مصرل جامعة طنطال

العزب  أشرف محمـد  أمـورة حسـن أبـو طالـب  ميرفـت 
متطمبػػػػػات تحسػػػػػيف الػػػػػنمط  .2010محمـــــد الســـــيد 

مجمــة الغػػرائي لألسػػر الريفيػػة بمحافظػػة كفػػر الشػػي ل 
العموم االقتصادية واالجتماعية  جامعـة المنصـورة  

 .1184 -1171(  11)1المجمد 

ك اإلحصػاه فػي البحػوث  .1970خيري  السـيد محمـد  
النفسػػػػػػػػية والتربويػػػػػػػػة وااجتماعيػػػػػػػػة كل دار النهضػػػػػػػػػة 

  ص 10ل العربيةل القاهرةل الطبعة الرابعة
 .2005مجـدى عمـى يحيـى  إبراهيم  و  ريحان  إبراهيم

كمقػػاييس جػػػودة الحيػػاة بػػيف الفكػػر النظػػري ومحػػددات 
 لدراسػػػػة حالػػػػة عمػػػػي قريػػػػة نػػػػوى - التطبيػػػػؽ العممػػػػي

ـــة محافظػػػة القميوبيػػػةكل  لمركػػػز شػػػبيف القنػػػاطر المجم
ــة  مجمــد   178 لل7)20المصــرية لمعمــوم التطبيقي

   ص
مشػاركة المػرأة  .2018إبراهيم ريحان  جاسنت إبراهيم 

الريفيػػػػػة فػػػػػي األنشػػػػػطة ااقتصػػػػػادية الزراعيػػػػػة وغيػػػػػر 
الزراعيػػػة والعوامػػػؿ المػػػؤ رة عميهػػػا: دراسػػػة حالػػػة فػػػي 
قريػػػػػة منشػػػػػأة دهشػػػػػورل مركػػػػػز البدرشػػػػػيفل محافظػػػػػة 

جتماعيـــــة قتصـــــادية واالمجمـــــة العمـــــوم االجيػػػػػزةل ال
 .ص 2  (1)9مجمد    جامعة المنصورةالزراعية  

ــــراهيم ــــراهيم ريحــــان  جاســــنت إب كالػػػػزواج  .2002  إب
رسـالة المبكر لمفتيات وع قتت بتنمية المرأة الريفيةكل 

ماجســـتير  غيـــر منشـــورة  كميـــة الزراعـــة  جامعـــة 
 .ص 17  مصر  عين شمس  القاهرة

مػداخؿ  .2000 اامم المتحدة اةنما ي لممرأة صندوق
سياسػػػػػات النػػػػػوع ااجتمػػػػػاعيل مكتػػػػػب غػػػػػرب آسػػػػػيال 

UNIFEM  ـــــومي لممـــــرأةل ـــــس الق ـــــة المجم   مكتب
 .8 -6القاهرة  جمهورية مصر العربية  ص ص 

عبــد اهلل  أحمــد مصــطفى أحمــد  ومنــال فهمــي إبــراهيم 
الوعي الغرائي لممرأة الريفية بمحافظػة كفػر  .2016
مجمــة اةســكندرية لمعمــوم الزراعيــة  المجمــد الشػػي ل 

61(4  )419- 444. 

دور النػػػػػػوع  .2012ت صــــــدقي ڤعبـــــد الوهــــــاب  مـــــر
ااجتمػػػػػاعي ،الجنػػػػػدرل فػػػػػي تحقيػػػػػؽ األمػػػػػف الغػػػػػرائي 

ــــة باألسػػػػرة الريفيػػػػة بمحػػػػافظتي أسػػػػيوط والمنيػػػػال  مجم
الزراعـــي  العـــدد ااول  الجمعيـــة العمميـــة ل رشـــاد 

 .342 -321(  16المجمد)

ــــة  أمــــاني أحمــــد  سػػػػموؾ الريفيػػػػات نحػػػػو  .2014عطي
العػادات الصػحية الغرائيػة بػبعض قػرى مركػز سػيدي 

مجمــــــة العمــــــوم االقتصــــــادية سػػػػػػالـ بكفػػػػػػر الشػػػػػػي ل 
(   7واالجتماعيـــــــة  جامعـــــــة المنصـــــــورة  العـــــــدد)

1091- 1106. 
  نصــرت  عـالم  يسـرية أحمـد  الخطيـب  حوريـة كامـل

دراسػػػة مقارنػػػة لػػػدور  .1994ســـوزان محـــي الـــدين 
المػػػػرأة الريفيػػػػة فػػػػي المسػػػػاهمة فػػػػي بعػػػػض األنشػػػػطة 
اإلنتاجيػػة لمتنميػػة الريفيػػة فػػي ظػػؿ ظػػروؼ اقتصػػادية 

ــــــوم واجتماعيػػػػػػة متباينػػػػػػةل  ــــــة المصــــــرية لمعم المجم
 .83-52(  9(  مجمد)8التطبيقية  نشرة رقم )

ة في القياـ دور المرأة الريفي .2001محمد  زينب عمى 
باألنشطة اإلنتاجية المولدة والموفرة لمػدخؿ بمحافظػة 
الدقهميػػػة وبعػػػض المتغيػػػرات المػػػؤ رة عميػػػتل المػػػؤتمر 
العممػػػػػػػي ال ػػػػػػػاني حػػػػػػػوؿ مسػػػػػػػتقبؿ التنميػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػة 
والمجتمعيػػة عمػػى ترعػػة السػػ ـ بسػػيناهل كميػػة العمػػـو 
الزراعيػػػػة البيئيػػػػة بػػػػالعريشل جامعػػػػة قنػػػػاة السػػػػويسل 

  ص 2عربيةل جمهورية مصر ال
فػى الػدما بػيف  دور المػرأة  .2006 محمـد عمـي مردم 

ل مرصػػػػػػد البيئػػػػػػة العربيػػػػػػةالزراعػػػػػػة وحمايػػػػػػة البيئػػػػػػةل 
www.arabenvironment.net  

مصــطفى  أمينــة أمــين  شــيماء عبــد الــرحمن هاشــم  
دراسػػة تحميميػػة أل ػػر معرفػػة وتطبيػػؽ المػػرأة  .2014

الريفيػػػػة لمممارسػػػػات الغرائيػػػػة السػػػػميمة عمػػػػى التنميػػػػة 
البشػػػرية ألفػػػراد األسػػػرة فػػػي ريػػػؼ محافظػػػة الدقهميػػػةل 
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مجمــــة العمــــوم االقتصــــادية واالجتماعيــــة  جامعــــة 
 .1561 -1537(  5)10المجمد المنصورة  

دراسػػػة تحميميػػػة  .2012مصـــطفى  أمينـــة أمـــين قطـــب 
ددات ترشػػيد ااسػػته ؾ الغػػرائي لألسػػرة الريفيػػة لمحػػ

المجمــة المصـــرية لالقتصـــاد فػػي محافظػػة الشػػػرقيةل 
 .596 -579(  2)22 الزراعي  المجمد

 .2011منظمــــة ااغذيــــة والزراعــــة لألمــــم المتحــــدة  
 7 لالمحصػػػػولي تقريػػػػر األبعػػػػاد الجنسػػػػانية لإلنتػػػػاج 

  www.fao.com  ص
 .2008المتحــــدة  منظمــــة ااغذيــــة والزراعــــة لألمــــم 

كتػػػػػػػاب مصػػػػػػػادر قضػػػػػػػايا الجنسػػػػػػػيف فػػػػػػػي الزراعػػػػػػػةل 
ي والصػػػػػػػػػندوؽ ػػػػػػػػػػػػػػػؾ الدولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبااشػػػػػػػػػتراؾ مػػػػػػػػػع البن

  ص 9ي لمتنميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الزراعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدول
www.worldbank.org.  

الخصػػػػػػائص  .2017نصــــــر الــــــدين  أســــــماء أحمــــــد 
ااجتماعيػػػة وااقتصػػػادية وع قتهػػػا بػػػاألمف الغػػػرائي 
لموحػدات المعيشػية بقريػة طػاروط بمحافظػة الشػػرقيةل 
رسالة ماجستير غير منشػورةل قسػـ ااجتمػاع الريفػي 
 واإلرشػػػاد الزراعػػػيل كميػػػة الزراعػػػةل جامعػػػة القػػػاهرةل

 .ص 61
ــــد  ــــاء محم المتطمبػػػػات اإلرشػػػػادية  .2013هــــوارى  هن

يػػػػػة إلنتػػػػػاج منػػػػػتا صػػػػػحي مػػػػػف األلبػػػػػاف لممػػػػػرأة الريف
ل  مجمـــة الفيـــوم لمبحـــوث ومنتجاتهػػػا بمحافظػػػة الفيػػػـو
 .540 -523  (2)27والتنمية الزراعية  المجمد

ك األمية كل المجنة العممية  .2000يحيي  مجدي عمي  
الدائمػػػػػػػة ل قتصػػػػػػػاد الزراعػػػػػػػي واإلرشػػػػػػػاد والمجتمػػػػػػػع 

ل القػػػػػاهرةل جمهوريػػػػػة مصػػػػػر 7111الريفػػػػػيل يوليػػػػػو 
  ص 86 العربيةل 
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ABSTRACT 

 

 The resent study aims to identify the score of 

rural women's contribution in food availability for 

her family through determining the nature of partic-

ipation of rural women in various agricultural activi-

ties (plant and animal activities). Furthermore to 

determine the most important factors affecting rural 

women's contribution in food availability of the 

study sample. Finally, to identify the most im-

portant problems and obstacles facing the rural 

woman and limiting her contribution in food availa-

bility for her family.  

 A study was conducted in   "Kafr Tesfa" village, 

Kafr Shokr district in Qalubia governorate. A sys-

tematic random sample was selected including170 

rural women from the village. A questionnaire was 

used during personal interviews with the rural 

women from December 2017 to January 2018.   

 The data was tabulated and analyzed by using 

several statistical methods such as: range, arith-

metic mean, mode, standard division, Spearman's 

rank correlation coefficient, Chi Square test and 

Kramer's V coefficient using SPSS program.  

 The study results indicated that the score of 

rural women's contribution in food availability indi-

cator ranges between (25) - (97) scores with 

Arithmetic mean (65.4) scores, standard deviation 

(19.99) score. The indicator range was divided into 

3 equal categories. The results also showed that 

(45.3%) from the total population sample fell in the 

high category of the indicator. The medium catego-

ry included (24.1%), and the lowest category in-

cluded (30.6%) from the total sample population. 

 To measure the association relationships be-

tween the score of rural women's contribution in 

food availability (dependent variable) and the study 

independent variables, the study used Chi Square 

test. Where, the study results indicated that there 

are association relationships between the depend-

ent variable and the following independent varia-

bles: woman's social status, ownership of agricul-

tural machineries, sources of access to food infor-

mation at significance level 0.01. While the associ-

ation relationships of variables: socio-economic 

level of respondent's family and get a pension 

were significance at level 0.05. 

 To show the combined effect of the studied 

independent variables on a score of rural women's 

contribution in food availability (dependent varia-

ble) the study used Kramer's V coefficient for the 

strength of the relationship. 

 The analysis of the data using Kramer's V coef-

ficient showed that the Determination Coefficient 

was (0.560). This result means that five factors out 

of all independent factors explain (56%) from the 

total variance in the score of rural women's contri-

bution in food availability (dependent variable) at 

probability significance level 0.01.      

 

Keywords: Socio-Economic Level, Food Availabil-

ity, Agricultural Activities. 
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