
   

 
 كلية التربية

      المجلة التربوية
 **    * 

 

 االحتياجات الرتبوية للمزأة يف الزيف املصزي

 دراسة حالة باستخذام منهجية النظزية اجملذرة       

 

 

 إعداد 

 ضخس ذلند علٕ ذلندد/ 

 مدرس أصوؿ التربية
 جامعة الفيوـ –كمية التربية 

 

 

  

 و9102لطتٌْ  ـ  ْٓىُٔ  اجملل٘ الرتبْٓ٘ ـ العدد الجاىٙ ّا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .االحتياجات التربوية للمرأة في الريف المصري دراسة حالة باستخدام منهجية النظرية المجذرة

- 082 - 

 ص: لخمطت

البحث الحالي تعرؼ االحتياجات التربوية لممرأة الريفية بقرية دسيا )إحدى  استيدؼ
منيجية النظرية المجذرة كإحدى طرؽ البحث الكيفي، وتوصؿ  استخدـقرى محافظة الفيوـ( و 

أة بقرية دسيا بحاجة إلى العديد مف االحتياجات منيا عمى سبيؿ المثاؿ البحث إلى أف المر 
تعمـ القراءة والكتابة، وعقد ندوات وورش عمؿ مف خالؿ القائميف عمى قصور الثقافة 

ىذا  ،وتعميميف األشغاؿيذه بالريفيات  شاغؿ الحرفية بحيث تعمؿ عمى توعيةالم بأصحاو 
 ، واالقتصاد المنزلي .باإلضافة إلى حاجتيف لمتوعية الصحية

 

Educational Needs of women in the Egyptian countryside A case 

study using the root theory 

Abstract: 

The current study aimed to investigate the educational needs of the 

rural woman in Disia village (one of the villages of fayoum). The method 

used in the study is the root theory (one of the qualitative research 

methods). Results of the study showed that the rural woman in Disia 

village has some educational needs such as learning literacy skills, 

attending symposiums and workshops held by culture palaces and owners 

of crafts workshops. These workshops will raise the rural women’s 

awareness of these crafts and how to learn them. They also need 

healthcare awareness and knowledge of home economics.     

 الكممات المفتاحية: 
 النظرية المجذرة. -المرأة الريفية –االحتياجات التربوية 
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 ٘: ـدمـكـــم

أماـ إنجاز  حائالً  تقؼ التي المتنوعة المشكالت مف العديديواجو المجتمع المصري  
 لمموارد األمثؿ االقتصادي االستثمار مشكمة األساسيةالتنمية الشاممة، ومف ىذه المشكالت 

 دوف فمف ى،خر اآل اإلنتاج عمميات عناصر مف أىمية األكثر العنصر تعد التي بشرية،ال
 الضرورية الخيرات إنتاج في الماؿ رأس ومف المادية الموارد مف اإلفادة يمكف الاإلنساف 
 ،مرأة أو اسواء كاف رجال لمتنمية المنفذ ىواإلنساف ف األرض، عمى البشرية الحياة الستمرار

 مستواه ورفع ومينياً  وثقافياً  وسياسياً  وعممياً  اجتماعياً  بو واالرتقاء ضعوو  تحسيف ماأ
 (422، 0222.)أبوحمداف،التنمية مف اليدؼ فيو المعيشي،

 واالجتماعي االقتصادي لمبنياف الرئيسي العصب الريفية المرأة ا مف كوفوانطالقً 
كما و الحياة،  جوانب معظـ عمى وبصمات يترؾ فعاالً  بشرياً  عنصراً  وتمثؿ ، لممجتمع والقيمي

يشيع بيف الكثيريف أف المرأة نصؼ المجتمع ولكنيا في الواقع كؿ المجتمع وعموده الفقري، 
لواءىا في جوانبيا:  ي المستقبؿ دعامة التنمية وحاممي كاممة يكونوف ففيي تربي أجياالً 

 االقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية والثقافية .
حجما اليستياف بو مف حجـ البنية السكانية في مصر،  أيضا الريفية أةوتمثؿ المر 

سكاف مصر، وتعمؿ لساعات طويمة في المنزؿ والحقؿ بجيد وصبر، فيي في  فيي تمثؿ ربع
المنزلية، وفي  األعماؿ والقياـ بمختمؼ  األطفاؿالمنزؿ مسئولة عف رعاية األسرة وتربية 

( ، 224، 0222)السعيد، الزراعية التي يقـو بيا  ؿ األعماالحقؿ تشارؾ الرجؿ في معظـ 
لذلؾ تعتبر العناية بالمرأة في الريؼ وبإعدادىا اإلعداد السميـ ومساعدتيا في القياـ بواجباتيا 

 .مف األمور بالغة األىمية 
دورا أساسيًا في دعميف ألسرىف ومجتمعاتيف مف  فوقد أكد تقرير أف الريفيات تؤدي

الدخؿ، وتحسيف سبؿ المعيشة الريفية واالىتماـ بالصالح  وزيادةالغذائي، أجؿ تحقيؽ األمف 
ف االقتصاد يدعمو الريفية  األعماؿ في الزراعة و ميف ياسإ وذلؾ مف خالؿ العاـ لألسرة
فالمرأة عنصر ومف ثـ ،  (2، 0222،  تقرير التنمية البشرية المستدامة) ميالمحمي والعال

ىذا تواجو، كؿ يـو معوقات كؿ ومع فيو ،  مف الفئات الميمةتعد واحدة المجتمع و فعاؿ في 
 . شباع لحاجتياودوف إ مستمرة تحوؿ دوف تمتعيا الكامؿ بحقوقيا اإلنسانية
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دورىا االجتماعي واالقتصادي والسياسي المرأة الريفية كي تؤدي  وفي ىذا السياؽ
مع  ،ختمؼ المجاالتفي ممناسبة  فرصيجب أف يتوفر ليا وتستمتع بحقوقيا اإلنسانية 
 لمجيود إىدار بمثابة يعد ، المرأة احتياجات إغفاؿ فأ  ، حيثمراعاة االحتياجات التربوية ليا

 البد قيمة ذات الجيود ىذه تصبح أف أجؿ ومف ،آخرب أو بشكؿ تبذؿ مف أجؿ التنمية التي
 التنمية، في أةالمر  بدور تؤمف التي الدولية المؤتمرات بو نادت ما وىو أىميتيا؛ تأكيد مف

سياـ التنمية بيف الطردية بالعالقة الوعي التساع ونظراً   نصؼ بوصفيا فييا المرأة وا 
 ومف التنمية، عناصر كؿ إسياـ بدوف حقيقية تنمية تحقيؽ يمكف ال لذلؾ ونتيجة المجتمع،

 توجيات في الرئيسة أىـ المطالب مف وتمبية احتياجاتيا المرأة بأوضاع النيوض يصبح ثـ
، مف ىنا جاءت فكرة الدراسة والتي تسعى لتعرؼ (2، 0222)أبو طيرة،.التنموي لمجتمعا

 االحتياجات التربوية لممرأة الريفية في إحدى قرى محافظات مصر.
 الدزاضات الطابك٘ : 

لقد أجريت بعض الدراسات التي تناولت قضايا المرأة فمنيا ما تعمؽ باحتياجات 
تمبية احتياجات التعمـ لمكبار في ضوء استخداـ " ( (Cameron, 2001الكبار كدراسة 

ت الدراسة التعرؼ إلى الحاجات التعميمية لممتعمميف الكبار استيدفحيث  "تكنولوجياالمعمومات
ت الدراسة المنيج المسحي، وتوصمت الدراسة إلى استخدمباستخداـ تكنولوجيا المعمومات، و 

ا المعمومات لمعرفة الموضوعات التي تتعمؽ أف الكبار بحاجة إلى تعمـ ميارات تكنولوجي
بالصحة، وحاجاتيـ لممعرفة لتطوير قدراتيـ في مجاؿ العمؿ والوظيفة التي يمارسونيا، 

لتي تواجيو في حياتيـ والرغبة في استخداـ تكنولوجيا المعمومات لمتغمب عمى المشكالت ا
ات التي تتعمؽ بالغذاء ستخداـ تكنولوجيا المعمومات لمتعرؼ عمى الموضوعالشخصية، وا

 والتغذية الصحية المناسبة. 
 "المؤسسات االجتماعية كمواقع التعمـ لكبار السف"( Findsen,2006ودراسة )

عرؼ إلى مدى تعمـ الكبار في ثالث مؤسسات اجتماعية يحدث فييا التعمـ ت التاستيدفوالتي 
حياف ر إلييا في كثير مف األواقع الينظ: األسرة ، والكنيسة ، ومكاف العمؿ حيث أنيا مىي

ت الدراسة المنيج الوصفي، وتوصمت الدراسة إلى أف الكبار استخدمعمى أنيا بيئات لمتعمـ، و 
يفضموف إدارة التعمـ بأنفسيـ، كما أكدت الدراسة عمى أف بناء مناىج الكبار يجب أف يعتمد 

ر الفرد في تطوير عالقتو ، كذلؾ الديانة وعف دو األفرادعمى األسرة والعالقات األسرية بيف 
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بمكاف العبادة، وبناء عالقة مثالية سميمة مع أفراد المجتمع، ومكاف العمؿ والدور المتوقع مف 
المناىج أف تضيفو لممتعمـ الكبير في تطوير فيمو لمعمؿ الذي يقـو بو وتحسيف مستواه 

  االقتصادي.
التعرؼ  تستيدفاحيث  (0222،مركز األرض لحقوؽ اإلنسافكما تضمنت دراسة )

إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية لممرأة الريفية في ظؿ تطبيؽ قوانيف االصالح 
( 02الدراسة المنيج الكيفي مف خالؿ دراسة ) استخدـاالقتصادي وقانوف العمؿ الموحد، و 

إلى أف المرأة في مصر  التقريرحالة مف المبحوثات بقرية الرىاوي بمحافظة الجيزة، و توصؿ 
% مف األسر الريفية يتـ توزيع 44عاني تميزا اجتماعيا حيث تؤكد االحصائيات أف حوالي ت

% مف النساء 20الطعاـ بينيـ بطريقة غير عادلة بيف أفراد األسرة لصالح الرجاؿ ، وأف 
يتعرضف لمضرب وما زالت المرأة في مصر الترث األرض إال إذا كانت متزوجة مف أحد أقاربيا 

% بيف الرجاؿ وترتفع ىذه النسبة 42% مقابؿ 2022مية لمنساء عموما إلى وتصؿ نسبة األ
% في 0222بؿ % في الوجو البحري في مقا22.8% مقابؿ 22في مصر العميا لتصؿ 
% مف جممة النساء، وأف نسبة 82.8مية بيف النساء في الريؼ إلى الحضر وتبمغ نسبة األ

 % مف أسر الريؼ .22.2لى نسبة النساء التي تقع تحت خط الفقر الغذائي تصؿ إ

 المحافظة في المرأة ودوافع دور إلى  التعرؼ( 0222ت دراسة)عمراف، استيدفكما 
 االجتماعي الماؿ رأس تراكـ لعممية جديدة طرؽ ومحاولة إيجاد الموروث الماؿ رأس عمى

 الكيفيت الدراسة المنيج استخدماقتصادي، و  إلى مردود وتحويمو ذلؾ مف االستفادة وكيفية
مستعينة بأسموب المقابمة المتعمقة لجمع بيانات تفصيمية عف عدد محدود مف الحاالت بمغ 

 العمؿ إلى خروجيـ مف بالرغـ العينة أصحاابو توصمت الدراسة إلى أف  ( حالة42)
 ىو ما كؿ عمى يحافظف زلف ما أنيف إال ...والطبقات الفئات مختمؼ مع الكبير واالحتكاؾ
 لدى والمعرفة الوعي أنواع مف نوع أي ىناؾ ليس أنو  أيضا الدراسة نتائج أوضحتو  موروث
 أف عمى العينة أجمعت بؿ قبؿ، مف المصطمح ىذا عف يسمعوا لـ حيث الدراسة عينة معظـ
 لـ أنو الدراسة نتائج معظـ أوضحت، و  تعبيرىـ حد عمى"الفموس" ىو االجتماعي الماؿ رأس

 كؿ تحافظ حيث العينة أفراد لدى الموروث االجتماعي لماؿا لرأس اإلىدار مف نوع أي يحدث
 مف العديد إلى باإلضافة األقارب مف ثقة ومصادر عائمية أصوؿ مف تمتمؾ ما عمى منيـ

 يريد واحد كؿ( العينة قوؿ حد وعمى  عاـ بوجو والمجتمع والعمؿ العائمة محيط في العالقات
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 ىالعظم الغالبية أف الدراسة نتائج أوضحت( و وعائمتو أسرتو وشأف نفسو شأف مف ييعم أف
 في يرغبف كف وأنيف المتوسط وخاصة التعميـ مستوى عف فراضي غير العينة أفراد مف

 .أفضؿ  تعميمي مستوى
 في مصر، دور المرأة الريفية في التنمية( 0222، السمالوطي)دراسة كما تناولت 

ت الدراسة استخدمممية التنمية و ت الدراسة  تعرؼ دور المرأة الريفية في عاستيدفحيث 
أف المرأة تشارؾ بشكؿ مباشر في عممية التحديث إلى المنيج الوصفي وتوصمت الدراسة 

لكونيا مشاركة بنصؼ القدرات البشرية الخالقة في المجتمع ، وفي القطاع الزراعي تمعب 
% مف 22ية أكثر مف نكاره أو التقميؿ مف أىميتو ،حيث تنتج المرأة الريفإف المرأة دورا اليمك

الغذاء عمى المستوى العالمي طبقا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمـ المتحدة 
 .2992عاـ 

 (0222، مميكةوتناولت بعض الدراسات المرأة الريفية وتنمية المجتمع كدراسة )
المجتمع  الدراسة الكشؼ عف أوضاع المرأة الريفية والتعرؼ عمى دورىا في تاستيدفحيث 

ت الدراسة أسموب دراسة الحالة لمكشؼ عف استخدموالدور الذي تمعبو في عممية التنمية، و 
مدى  مساىمتيا في تنمية المجتمع ، وتوصمت الدراسة  إلى أف مساىمة المرأة الريفية 

،  األطفاؿتتضح في عممية  التنمية االجتماعية مف خالؿ التنشئة االجتماعية لمنشء وتربية 
نتاج قتصادية مف خالؿ العمؿ بنوعية اإل عاية الصحية،  كما تسيـ في عممية التنمية االوالر 

االقتصادي  والصناعات التقميدية واليدوية والصناعات الغذائية وتربية الحيوانات والرعي، 
والحفاظ عمى  األطفاؿومساىمتيا في التنمية الثقافية مف خالؿ ترسيخ الديف في نفوس 

 تكويف الشخصية الثقافية .و  ،التراث الثقافي

حيث المرأة الريفية وحقيا في الغذاء الكافي ( 0220، العساؼ)دراسة وتناولت 
الدراسة توضيح واقع المرأة الريفية األردنية وحقيا في الغذاء ، مف خالؿ  مدى  تاستيدف

ى كفالة ، ومدوموقفيا مف المواثيؽ الدوليةموائمة التشريعات الوطنية في كفالة ىذا الحؽ 
 ،حقوؽ المرأة الريفية في التعميـ والعمؿ والصحة والضماف االجتماعي  والحماية االجتماعية

جراء إي  لجمع بيانات الدراسة ،حيث تـ سموب منيج المسح االجتماعأعتمدت الدراسة عمى او 
وجود عقبات اجتماعية  أفظيرت نتائج الدراسة ، وأالمسح عمى عينة مف المناطؽ الريفية
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تأميف الغذاء  قتصادية تعرقؿ حصوؿ المرأة الريفية عمى التمكيف االقتصادي الذي يمكنيا مفوا
سرتيا، عمى الرغـ ما حققتو المرأة األردنية خالؿ العقد المنصـر مف الكافي المتنوع أل

قتصادية والثقافية والسياسية جتماعية والصحية واالازات الكبيرة في شتى المجاالت االاإلنج
ؽ مشاركة المرأة الريفيةاألردنية في النشاطات اإلنمائية وتعرقؿ مف وعدة عوامؿ تع ويوجد

كثرة األعباء العائمية التي تثقؿ كاىؿ المرأة وتتمثؿ ىذه العوامؿ في تمكينيا االقتصادي  
والعمؿ  األطفاؿفاإلنجاب وتربية  ،الريفية وال تتيح ليا الخروج والمشاركة في نشاطات تعميمية

ي يؤثر عمى تقسيـ العمؿ بيف المرأة والرجؿ ويشجع عمى اقتصار العمؿ عمى نشاطات المنزل
 زراعية محدودة في حديقة المنزؿ ، أو تربية الحيوانات الصغيرة قرب المنزؿ.

المرأة والحراؾ االجتماعى بالقطاع غير  (0222كما تناولت دراسة )الطحاوي، 
مدى تساىـ المرأة المصرية فى العمؿ  ت الدراسة التعرؼ إلى أىاستيدفحيث  الرسمى

 اذ االدراسة عمى مبدأ التكامؿ المنيجى حيث تستخدـ منيج عتمدت ، وابالقطاع غير الرسمى
طبيعة كيفية وىو منيج دراسة  اذ آخر اطبيعة كمية وىو المسح االجتماعى بالعينة، ومنيج

فادت بأنيف راضيات عف أف النسبة الكبرى مف المبحوثات أ، وتوصمت الدراسة إلى الحالة
اتيف، كما أنو يحقؽ ليف يف اإلشباع المادى، ويناسب إمكانعمميف الحالى، ألنو يحقؽ ل

تمثمت أىـ أسباب عدـ الرضا عف العمؿ لدى المبحوثات بالقطاع ، و مكانة اجتماعية بالمجتمع
فى حيف  الدخؿ، واإلرىاؽ والتعب الشديد، وارتفاع إيجار المحالت، ةغير الرسمى فى : قم

أفادت نسبة ضئيمة منيف بأنيف غير راضيات عف عمميف بسبب أنو ليس لو مستقبؿ 
 مشرؽ.

 التعلٔل علٙ الدزاضات الطابك٘:

 مف خالؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة يتضح أف :
تتفؽ الدراسات السابقة عمى أف المرأة تشغؿ مكانة أساسية في بناء األسرة والمجتمع  -

، باإلضافة إلى أنو يقع عمى عاتقيا أعباء كثيرة ة األساسية في األسرة فيي تمثؿ القاعد
 فيي األـ والزوجة وىي التي تقـو بعممية التنشئة االجتماعية .

 ؽ مشاركة المرأة الريفيةوتع التي عوامؿالعديد مف ال دت الدراسات السابقة عمى وجودوأك -
عائمية التي تثقؿ كاىؿ المرأة الريفية وال كثرة األعباء الالتنمية وتتمثؿ ىذه العوامؿ في في 
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والعمؿ  األطفاؿفاإلنجاب وتربية  ،تتيح ليا الخروج والمشاركة في نشاطات تعميمية
المنزلي يؤثر عمى تقسيـ العمؿ بيف المرأة والرجؿ ويشجع عمى اقتصار العمؿ عمى 

 قرب المنزؿ. نشاطات زراعية محدودة في حديقة المنزؿ ، أو تربية الحيوانات الصغيرة
إلى مدى حاجة الكبار إلى ىتمت بعض الدراسات باحتياجات المتعمميف الكبار وتوصمت ا -

  وعييـ بالتكنولوجيا لتطوير قدراتيـ في مجاؿ العمؿ والوظيفة.
ت في الدراسات السابقة ما بيف المنيج الوصفي والمنيج استخدمتنوعت المناىج التي  -

 الكيفي وأسموب دراسة الحالة .
تمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناوليا لالحتياجات التربوية لممرأة تخ -

 المصرية .الريفية بإحدى القرى 
منيجية النظرية  امياستخدكما تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في ا -

 المجذرة كطريقة لمبحث وىذا ما لـ تتعرض لو الدراسات السابقة.
 ٘:ــــــزاض٘ الدــــــمػكل

نتاج الزراعي لحياة الريفية خاصة في مجاالت اإل تقـو المرأة بدور ىاـ ورئيسي في ا     
رعاية األسرة وتربية في  ساسيوالخدمية، باإلضافة إلى دورىا األوالقطاعات االقتصادية 

اسات ، ولكف وعمى الرغـ مف دور المرأة المتعاظـ في المجتمع إال أف العديد مف الدر األبناء 
تعاني العديد مف التحديات والعقبات كما أنيا ميمشة  قد أكدت عمى أف المرأة الريفيةوالتقارير 

 0228تقرير التنمية في العالـ لسنة ومف ىذه الدراسات والتقارير  في الريؼ مقارنة بالرجؿ 
يد مف بعنواف" الزراعة مف أجؿ التنمية" والذي أكد أف الزراعة مصدر أساسي لمرزؽ في العد

، وسبيؿ لمخالص مف الفقر، كما بيف التقرير أف النساء في العديد ومنيا مصر البمداف النامية
يعانيف العديد مف المشكالت منيا نقص ومنيا المجتمع المصري  مف المجتمعات الريفية 

نتاجية والخدمية عالوة عمى قمة الحوافز الحصوؿ عمى الموارد اإل االمكانات التي تمكنيف مف 
، 0228 في العالـ،)تقرير التنمية االستثمار نظرا ألنيف أشد ضعفا .لتي تجعميف يقبمف عمى ا
2 ) 

 142 مف 129 المركز تحتؿ مصر أف إلى كما أشار تقرير التنمية الريفية المستدامة    
 اإلناث بيف البطالة معدؿ الجنسيف كما يرتفع بيف الفجوة مؤشر في الدولي الترتيب في دولة
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 يصؿ بينما الحضرية، المدف في : 25 بنحو مقارنة : 30 إلى ليصؿ الريفية مدفال في
 اف النساء والريؼ وأفاد التقرير الحضر في : 7.9 و : 8.8 إلى الذكور بيف البطالة معدؿ

  (2، 0222)المغربؿ، يتعرضف لمتيميش فى مؤسسات الدولة المختمفة الريفيات
 عممية في المرأة الريفية ودورىا ومشكالت وقضايا ضاعبأو  العالمي ىتماـاإل إطار وفي     

جاءت فكرة الدراسة والتي تستيدؼ التعرؼ عمى احتياجات المرأة الريفية  المستدامة، التنمية
 واالجتماعية، والسياسية، أوضاعيا االقتصادية، تحسيف بيدؼبإحدى القرى المصرية، 

وقد تـ اختيار قرية  ،شارة لذلؾكما سبؽ اإل العديد مف الصعوباتحيث تواجو المرأة  والثقافية
دسيا لبحث احتياجات المرأة بيا نظرا ألنيا محؿ ميالد الباحثة كما الحظت الباحثة أف المرأة 

رىا مف المشكالت التي تستدعي غيو  والجيؿ ميةعديد مف المشكالت بيا كالفقر واألتعاني ال
محاولة و  واحتياجاتيا مشكالتيا ومعرفةرية جراء الدراسة ومعرفة احتياجات المرأة بيذه القإ

 تسيـ في النياية بدور فعاؿ في المجتمع. وضع مقترحات لتحسيف أوضاعيا حتى يمكف أف
 األسئمةالبحثية الخاصة بالنظرية المجذرة يختمؼ عف صياغة  وحيث أف صياغة األسئمة    

ة يتمثؿ في تنمية النظرية في البحوث الكمية، وذلؾ ألف اليدؼ مف استخداـ النظرية المجذر 
فيي تحتاج إلى أسئمة تتصؼ بالعمومية، بحيث تسمح بالمرونة والحرية المتيف تساعداف 
عمى اكتشاؼ الظاىرة وفيميا فيما عميقا، وليذا تكتفي الباحثة بطرح سؤاؿ واحد يمثؿ 

 مشكمة الدراسة وىو :
 الريفية بقرية دسيا؟ما االحتياجات التربوية لممرأة                          

 أٍنٔ٘ الدزاض٘ : 

 تستمد الدراسة أىميتيا مف االعتبارات التالية :
                            األٍنٔ٘ اليظسٓ٘: 

 تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمي: 
 وعمـ األسري االجتماع وعمـ العائمي، االجتماع عمـ مف كؿ نطاؽ ضمف تقع الدراسة أف -

 االجتماع عمـ مصفوفة ضمف رئيسة فروع التنمية وكميا اجتماع وعمـ المرأة، اجتماع
 عمى مباشر وغير مباشر بشكؿ تؤثرحيث  موضوعًا حيوياً  الدراسة تعتبر ثـّ العاـ ومف

 ليست المرأة اعتبار أف مما يكسبيا أىمية عمى المجتمع، في والتقدـ التنمية مسيرة
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 خالؿ مف المرأة والرجؿ مف لكؿ ةصانع ألنيا المجتمع كؿ ىي بؿ المجتمع، نصؼ بحؽ
 االجتماعية. التنشئة عممية في ودورىا التربية في مسئوليتيا

تتمثؿ في دراسة عنصر حساس في المجتمع أال وىو المرأة ودراسة المرأة ىنا ليست   -
نما داخؿ المجتمع بكؿ ما يحيكعنصر منف  .ط بيارد وا 

لدراسة مف تنظير أدبي حوؿ فيما قد تتوصؿ اليو ا أيضا تكمف أىمية الدراسة  -
 ليا.االحتياجات التربوية لممرأة الريفية واألوضاع االجتماعية والثقافية 

 األٍنٔ٘ التطبٔكٔ٘ :

وتتمثؿ فيما قد تتوصؿ اليو  الدراسة مف احتياجات حقيقية لممرأة الريفية بقرية 
تياجاتيا ورىا في تنمية الوعي االجتماعي لممرأة الريفية واشباع احتسيـ بد دسيا

 المختمفة الصحية والتعميمية والثقافية.
 أٍداف الدزاض٘:  

الحتياجات التربوية ا الكشؼ عف إلى  تسعى الدراسة الحالية في ضوء مشكمتيا
 .بقرية دسيا  الريفية لممرأة

 ميَج الدزاض٘ ّأدّاتَا: 

لمكشؼ عف  ت الدراسة النظرية المجذرة كأحدى طرؽ البحث النوعياستخدم
أسموب يجعؿ فيي طريقة عممية تـ تصميـ اجراءاتيا ب ، ات المرأة الريفية بقرية دسيااحتياج

والتي  والمحكات المعتبرة في القياـ بأعماؿ عممية جيدةمنيا طريقة تنطبؽ عمييا المعايير 
التطوير والتحقؽ مف و  وفييا يتـ االكتشاؼ ،تتمثؿ في المطابقة والفيـ والعمومية والضبط

) ستراوس ، مف خالؿ الجمع وتحميؿ البيانات بشكؿ منظـ محؿ الدراسةصحة الظاىرة 
، ومف ثـ يعد أسموب النظرية المجذرة مف أنسب األساليب البحثية (02، 2999كوربيف، 

وأكثرىا قدرة عمى السير في أغوار الظاىرة محؿ الدراسة، ورؤية الواقع بشكؿ مباشر 
اىرة االجتماعية مف أجؿ التوصؿ إلى فيـ وممموس، حيث تيتـ بالتحميؿ السيسولوجي لمظ

 .أكثر لمظاىرة المدروسة
تمارة مقابمة مف قبؿ ساعتمدت الدراسة عمى المقابمة المقننة حيث تـ  إعداد او 
تمكنت تعد مناسبة لطبيعة الدراسة فمف خالليا  المقننة داة لمبحث، فالمقابمةالباحثة كآ
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ماعي الذي تقـو بدراستو والحصوؿ عمى بيانات الباحثة مف أف تكوف قريبة مف الواقع االجت
 مباشرة عف ىذا الواقع.
 مصطلخات الدزاض٘: 

جراء الدراسة، فإنو يسعى الكتشاؼ لمجذرة أنو أثناء قياـ الباحثة بإما يميز النظرية ا
مفاىيـ خاصة بالدراسة، ويحاوؿ التعرؼ عمى العالقة التي تربط بيف ىذه المفاىيـ بعد 

المفاىيـ والقياـ بتحميميا. ليذا تقتصر الباحثة عمى تعريؼ أىـ المتغيرات و وضعيا في فئات 
  التي يجب تحديدىا بدقة قبؿ االنطالؽ والتعمؽ في الدراسة، وىذه المصطمحات كالتالي:و 

 املسأٗ السٓفٔ٘: 

تعرؼ بأنيا عنصر فعاؿ ونشط في التغيير االقتصادي واالجتماعي، لتعدد أدوارىا فيي    
 (Franic, R,2015, 8 ومنتجة ومستثمرة.)مزارعة 

وقد وضعت الباحثة مفيوما إجرائيا لممرأة الريفية بأنيا إحدى الفئات الميمة في 
المجتمع، وىي المرأة التي تعيش في مجتمع ريفي وغير العاممة، وتعاني مف سوء الخدمات 

 في القرية.
 االحتٔاجات الرتبْٓ٘: 

لسد ما ىو ضروري مف رغبات أو لتوفير اإلنساف بو رؼ الحاجة بأنيا كؿ ما يتطمتع   
 قصور فيو أوالستكماؿ نقص  ءالشيتطمبو ياالحتياج ىو ما ما ىو مفيد لتطوره ونموه. 

(Mario. p,1983,637) . وبالتالي فيي نقص أو ضرورة ومتطمب في شئ ما ، 
الميارات التي ومف ثـ فاالحتياجات التربوية لممرأة الريفية تمثؿ النقص في المعارؼ و 

، ويتمثؿ ىذا النقص في المعارؼ تعاني منيا المرأة والتي تجعميا تشعر بالنقص والحرماف
، وأساليب التغذية المرتبطة باالقتصاد المنزلي أو القراءة والكتابة أو التوعية الدينية

 . الصحيحة، والتوعية الصحية
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 حدّد الدزاض٘: 

 تتمثؿ حدود الدراسة فيما يمي: 
 مْضْعٔ٘: حدّد

في قرية دسيا، وقد  الريفية جات التربوية لممرأةاالحتيا دراسة تقتصر الدراسة عمى 
كما تقتصر الدراسة عمى ( عاما 22-02تـ دراسة احتياجات المرأة التي يتراوح سنيا مف )

، ويقتضي أسموب النظرية المجذرة اختيار عينات صغيرة أي ربة المنزؿ غير العاممةالمرأة 
بيدؼ التعمؽ في الدراسة ومعرفة تفاصيؿ الحياة اليومية لمحالة موضع الدراسة لذلؾ العدد 

 عامالت . الغير عمى عدد عشريف مف نساء القرية  اقتصرت الدراسة
 حدّد شماىٔ٘: 

 ـ 22/2/0229ـ حتى 2/2/0228تـ إجراء الدراسة الميدانية في الفترة مف 
 حدّد مكاىٔ٘:

لمكشؼ عف  محافظة الفيـو كحالة الدراسة  –يا تقتصر الدراسة عمى قرية دس 
ومف  وقد تـ اختيار ىذه القرية نظرا ألنيا تعد محؿ ميالد الباحثةاحتياجات المرأة الريفية بيا 

كثرة األمر الذي يتيح ليا  ، ياالمرأة فيبأوضاع ، وعمى دراية أكثر ثـ فالباحثة بنت القرية
يا العديد مف النساء المعيالت والالتي تعانيف مف عالوة عمى أف بالمعايشة مع المفحوصات، 

   .الكثيرة  والضغوط الفقر
  خطْات الطري يف الدزاض٘: 

 تسير الدراسة وفقا لمخطوات التالية :
 ويتناوؿ مراحؿ تطور الحركة النسوية ومدى اىتماميا بالمرأة عالميا ومحميا . احملْز األّل :

 .ومتطمبات مواجيتو تربويا اعي واالقتصادي لممرأة الريفيةويشمؿ الواقع االجتم احملْز الجاىٕ:
 ويتناوؿ ماىية االحتياجات التربوية، وأساليب تحديدىا ، ومداخميا. احملْز الجالح:
جراءات المنيجية لدراسة االحتياجات التربوية لممرأة الريفية بقرية اإلويتضمف  احملْز السابع:

 دسيا.
االحتياجات التربوية لممرأة الريفية بقرية  اسة الميدانية حوؿالدر  ويتناوؿ  احملْز اخلامظ:

 .: ممخص النتائج والتوصياتدسيا
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 وفيما يمي يتـ تناوؿ كؿ محور مف المحاور السابقة.
ّمدٚ اٍتنامَا باملسأٗ عاملٔا  املسأٗ، حتسٓس احملْز األّل: مساحل تطْز احلسك٘ اليطْٓ٘ ّحسكات

 ّذللٔا:

 اجتماعية حركة  Woman’s Liberation Movement المرأة تحرير تعد حركة
العاـ  المسار عف تنفصؿ ال ثـ ومف المجتمع، مف يتجزأ ال جزءا باعتبارىا المرأة إلى تنظر

 القرف آخرأو  في – الغرب في المرأة تحرير حركات انتشرت إطاره، وقد في تنشأ الذي لممجتمع
والذي أدى بدوره إلى  الرأسمالي، النظاـ تطور القرف التاسع عشر مع وبدايات الثامف عشر

 عضو كؿ دوف تفرقة أو تمييز في النوع أو السف وأصبح لفترات طويمة خروج النساء لمعمؿ
 بيف المساواة أسس الرأسمالي االستغالؿ وضع أجير، حيث عامؿ البروليتارية األسرة في

األسرة ومف ثـ  داخؿ حكـالمسيطر والمت المالؾ وضعية الرجاؿ والنساء، وبذلؾ فقد الرجاؿ
وتطمعاتيف  الميني ومستقبميف منيف المطموب حوؿ الدور جديدةأفكار  النساء لدى ظيرت
 في المضطيدة والطبقات العاممة مطالب الطبقة مف اجزء غالبيتيا في مطالبيف وكانت

((، ومف ىنا ظيرت حركات نسوية أو 22-24، )0222) جيرماف،  الرأسمالي المجتمع
" التي تنادي بالمساواة بيف المرأة والرجؿ."الفيمي  نيـز

 تحرير مفيوـ مع تداخالً  المفاىيـ أكثر أو الحركة النسوية مف  "الفيمينيـز" مفيـو ويعد   
 ساس التي ميدتواأل ضرورية خطوة المرأة كانت تحرير حركات أف مف فعمى الرغـ المرأة،
 في المرأة تحرير حركات حققتيا التي اإلنجازات  شكمت حيث ،"حركات "الفيمينيـز لنشأة
 الحقوؽ في حيث التوسع ،"الفيمينيـز" حركة منيا انطمقت األرضية واالساس التي الغرب،

 أدت إلى ظيور التطمعات ىناؾ، المرأة عمييا حصمت التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية
 القرف مف السبعينيات وأوائؿ النسوية" ينتشر في الستينيات" مصطمح بدأ وقد المزيد، لتحقيؽ

 التطور أف وأمريكا، أوربا في الحركة النسائية رموز مف عدد اكتشؼ حينما وذلؾ العشريف،
 في والمشاركة والتعميـ العمؿ صعيد إنجازات عمى مف حققتو وما المرأة وضع عمى طرأ الذي
 لـ المرأة، نالتيا التي حيث أف الحقوؽ المرأة مشكمة يحؿ لـ يكف كافيا ولـ السياسية، الحياة

 ) 1)البطريركي لمنظاـ أسيرة حيث ظمت النوع(، – )الجنس صعيد عمى تحررىا تصؿ إلى درجة 
                                                           

األب والنظرية البطريركية ىي نظرية السيطرة الذكورية التي ترى أف ( النظاـ البطريركي: تشير كممة البطريرؾ إلى  (2
الرجاؿ ىـ مصدر االضطياد الواقع عمى النساء، وتتخذ ىذه النظرية أشكاال مختمفة لكف األفكار الرئيسية التي تستند الييا 
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 التي الفمسفة مضموف يمكف القوؿ بأف  أنو الحياة أي مجاالت جميع في الرجؿ يفرضو الذي
 فقط، الرجؿ خبرةب الخبرة اإلنسانية لربط رافضة فمسفة تعد ،"الفيمينيـز" حركة تستند إلييا

عطاء (، 280، 0222نظر المرأة )راتب،  وجية خالؿ مف ومعطياتيا الحياة عف تصور وا 
لنسوية ىي مجموعة مف التصورات الفكرية والفمسفية التي تسعى لفيـ جذور وأسباب وا

كافة  في أوضاع النساء وزيادة فرصيف تحسيفالرجاؿ والنساء وذلؾ بيدؼ  بيفالتفرقة 
 ( 24، 0222محمود، طنطاوي، )  .المجاالت

الفراغ، بؿ ىي تقوـ  فينظرية وتصورات فكرية مؤسسة  انسوية ليست فقط أفكار ومف ثـ فال  
حصائيات حوؿ أوضاع النساء  عمى ، وترصد التمييز الواقع عمييف سواء العالـ فيحقائؽ وا 

مف  األساسيةالفرص وأحيانا حتى احتياجات الحياة  أو أو المناصب الثروةمف حيث توزيع 
 .وغيرهمأكؿ وتعميـ ومسكف 

 ا عمى النحو التالي :يولقد مرت الحركة النسوية عالميا بعدة مراحؿ أو موجات يمكف تقسيم
 الموجة األولى لمحركة النسوية  -
 الموجة الثانية لمحركة النسوية  -
 الموجة الثالثة لمحركة النسوية أو ما بعد البنيوية  -

 ْٓ٘: املْج٘ األّىل للخسك٘ اليط - أ

ماري ولستوف كروفت ) دفاعا عف حقوؽ  كتابؤرخ تقميديا ليذه الموجة بظيور ي
أف النساء بحاجة لمعقالنية، التي سيتوصمف إلييا  ا، والتي أوضحت فيي2290 عاـالنساء(

، واىتمت ىذه الموجة بقضايا التعميـ عف طريؽ التعميـ، كما ناقشت نظرة المجتمع لألنوثة
لزواج حيث نشأت لمعالجة عدـ المساواة االجتماعية والقانونية التي كانت والتوظيؼ وقوانيف ا

تعاني منيا المرأة في القرف التاسع عشر في أوربا، وقد انصب اىتماـ الداعيات ليذه الحركة 
قرار حؽ المرأة في الممكية الخاصة  عمى زيادة فرص االلتحاؽ بالوظائؼ العميا في المجتمع وا 

(Gemberling, K,2014,(52-53 ))  وقد تعرضت مفكرات النسوية األولى إلى جميع ،
األفكار السمبية عف صورة المرأة في التراث الييودي والمسيحي الذيف كانوا ينظروف لممرأة 

                                                                                                                                                         

نفصؿ تماما عف نمط االنتاج والمرتبطة بسيطرة الذكر أو التحيز لمنوع أمرا اليوجد فحسب كنتاج لمرأسمالية ولكنو م
 الرأسمالي ومف ثـ سوؼ يدـو بعد زوالو.



 .االحتياجات التربوية للمرأة في الريف المصري دراسة حالة باستخدام منهجية النظرية المجذرة

- 094 - 

عمى أنيا أصؿ الخطيئة كما أنيـ تصدوا لمواقؼ العديد مف المفكريف والفالسفة الغربييف تجاه 
صنؼ المرأة في مكانة أقؿ مف الرجؿ مع العبيد واألشرار المرأة أمثاؿ أفالطوف الذي كاف ي

والمرضى ، وديكارت والتي كانت فمسفتو تقـو عمى العقؿ والمادة فيربط العقؿ بالذكر ويربط 
المادة بالمرأة، باإلضافة إلى كانط الذي يصؼ المرأة بأف تكوينيا ضعيؼ خاصة قدراتيا 

رأة وجدت مف أجؿ اإلنجاب فقط وأف تكوف ربة العقمية، وجاف جاؾ روسو الذي يقوؿ "إف الم
منزؿ " وفرويد رائد مدرسة التحميؿ النفسي الذي ُيرجع كؿ مشاكؿ المرأة إلى معاناتيا مف 

(، وىذه اآلراء تتفؽ مع ما وجدتو  224، 0222عقدة النقص تجاه العضو المذكر )عمرو، 
   تقميؿ مف شأنيا.الباحثة عند مقابمة أفراد العينة مف تدني وضع المرأة وال

المطالبة بحقوؽ التعميـ والعمؿ وحقوؽ المرأة  ومف ثـ فإف اليدؼ مف ىذه الموجة
والتصويت والمساواة بيف الرجؿ والمرأة  ، وحؽ االقتراعاألطفاؿالمتزوجة بالممكية وحضانة 
 ورفع مستوى المرأة المتدني.  

 املْج٘ الجاىٔ٘ للخسك٘ اليطْٓ٘:  - ب

و حتى نيايات  ـ2922إلى نشاطات الحركة النسوية الممتدة بيف  شير الموجة الثانيةت
في  في ىذه المرحمة بدأت الحركة النسوية تأخذ طابعا عالميا يشمؿ المرأةو  ،القرف العشريف

بحيث التقتصر عمى مطمب المساواة فقط  كما كاف األمر في الموجة  جميع أنحاء العالـ
لغة التحرر مف  استندت عمىتيارات ومذاىب عديدة، ، وظيرت فييا ذلؾتجاوزت  األولى وانما

إعادة تشكيؿ الصورة الثقافية بالموجة ىذه  ، وقد نادتالقمع السياسي واالجتماعي والجنسي
وعمى الرغـ ، لألنوثة بما يسمح لممرأة بالوصوؿ إلى النضوج واكتماؿ الذات أي تحقيؽ األنوثة

عف السياسات  "كيت ميميت"بصدور كتابفترة الموجة الثانية مف النسوية ارتباط مف 
إال أف العديد مف األفكار التي أثرت  (Kate Millett, Sexual Politics 1970الجنسية)

سعت بعض النسويات  عمى الموجة الثانية مف الحركة النسوية، وكذلؾ العديد مف األفكار التي
 (: Holmes, M, (2000, March), (238-239)لمواجيتيا، ترجع أصوليا إلى )

ىذا الكتاب مف أىـ حيث يعد لفردريؾ انجمز،  " أصؿ العائمة والممكية الخاصة والدولة"كتاب  –
يبرز بشكؿ  حيثالكتب التي اعتمدت عمييا الحركة النسوية إف لـ يكف أىميا عمى اإلطالؽ، 

أف النظاـ األبوي البطريركي الذي قاـ عمى سيطرة واضياد الرجؿ لممرأة ليس مف واضح 
المجتمعات منذ بدء  وصفتلصفات المميزة لمطبيعة البشرية، وليست السمة الوحيدة التي ا
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الخميقة، بؿ أف البشرية عاشت العصر األمومي، الذي كانت فيو القرابة تحسب وفقا لخط 
قبؿ أف يتـ و األـ، وكانت فيو الممكية جماعية، فكؿ ما تممكو القبيمة ممؾ لجميع أفرادىا، 

ر الذي سيطر فيو المجتمع األبوي البطريركي عمى مقاليد األمور بظيور الممكية االنقالب الكبي
كانت اليزيمة التاريخية العالمية لجنس النساء، ظير  حيث الخاصة، وتـ اسقاط الحؽ األمي

شكؿ العائمة البطريركية، بشكؿ الزواج األحادي، والذي كما يقوؿ انجمز كاف أحاديا لممرأة 
رضت عمييا رقابة صارمة بمغت حدود حبسيا في مييا قيود العفة، وفٌ رضت عفقط، التي فٌ 

البيت أو مراقبتيا بشكؿ دائـ ) مف قبؿ العبيد أو العائمة( كي يضمف الرجؿ أف مف تمدىـ ىـ 
أوالده، وتدريجيا تدنت قيمة المرأة داخؿ األسرة لتتحوؿ إلى وعاء لتأميف متعة الرجؿ ووسيمة 

 KOLOKKE, & SORENSEN, 2005 ,( 7-9))عبدة لمرجؿ، ، ومف ثـ األوالدإلنجاب 
وعميو ال يدخؿ الزواج األحادي إطالقا في التاريخ بوصفو اتحادا اختياريا بيف المرأة  ( 

والرجؿ، وال بوصفو الشكؿ األعمى ليذا االتحاد، بؿ بالعكس، فيو يظير كاستعباد جنس مف 
 .آخرقبؿ جنس 

، اإلنساف ألخيو اإلنساف فقا مع كافة أشكاؿ قير وىكذا بدأ عصر اضطياد المرأة مترا
فالسيطرة الذكورية ارتبطت بسيطرة القوة، واستغالؿ األقوى لألضعؼ، ذلؾ االستغالؿ الذي 

 .  تحوؿ إلى سياسة ثابتة حكمت جميع المجتمعات البشرية وال زالت تحكميا حتى اليـو
الجنس "تاب سيموف دي بوفوار الذي يعتبر مؤسسا لمفكر النسوي ىو ك خراآلوالكتاب  – 
وضعت سيموف دي بوفوار في كتابيا الرائد أسس مفيـو الجندر /  حيث، 1949 "خراآل

الجنوسة / النوع االجتماعي بعبارتيا ) ال تولد المرأة امرأة، ولكف المجتمع ىو الذي يعمميا أف 
تعمار وبيف مصير تكوف امرأة( كما توازي سيموف دي بوفوار بيف مصير الذات الخاضعة لالس

النساء، وىي مقارنة تسمط الضوء عمى ميؿ الحركة النسوية إلى تعميـ أشكاؿ القير، وبالتالي 
عمى أساس الجنس أو  خراآلتجاىؿ التعقيدات والخصوصيات التي تتعمؽ باالنتماء إلى 

اسع العرؽ أو الثقافة، وترى سيموف دي بوفوار أف المقولة المعادية لمنسوية في القرف الت
عشر، والقائمة بأف النساء متساويات ولكنيف مختمفات عف الرجاؿ، ىي مقولة تعيد إنتاج 
صيغ شبيية مف التمييز ضد النساء مثؿ قوانيف الفصؿ العنصري ضد األمريكييف مف أصوؿ 

  (Podmore & Tremblay, (2015),5) أفريقية
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، مف 2924لذي صدر عاـ وا "الغموض األنثوي"كما يعتبر البعض كتاب بيتي فريداف  –
أميات الكتب النسوية، والذي طرحت فيو أف تحرر النساء يبنى عمى تحريرىف في المجاؿ 

 "بيتي فرداف"االنجابية والخدمية(، وانتقاليف إلى المجاؿ العاـ، كما طرحت  األدوارالخاص ) 
منوعات مف مفيـو العمؿ المرف، والتمييز االيجابي. وعقدت مقارنة بيف موقؼ النساء الم

التصويت واالنتخاب وبيف األمريكييف مف أصوؿ أفريقية، مؤكدة عمى أنو مف خالؿ مشاركة 
يعانيف مف نوع مف العبودية، وأنيف  أيضاالنساء في منظمات مناىضة العبودية أدركف أنيف 

  .(Humm, 2003,198) يحتجف إلى التحرر أيضا
عدد مف النقاط والسمات العامة  ضحيتبتتبع عمؿ الحركات النسوية في ىذا الوقت، و 

تؤمف النسويات في طورىا الثانى بتمايز :  منيا ليذه الفترة، والقيـ المؤسسة لمنسويات
، وقد "التمحور حوؿ األنثى"األنثى، ال بتساوييا مع الرجؿ، حتى سميت ىذه المرحمة بمرحمة 

مف الدراسات اإلنسانية ليذه الفكرة مع ذلؾ أثر إيجابي، وىو إدخاؿ دراسات النوع ض كاف
واالجتماعية، فبدؿ دراسة الظواىر باعتبار آثارىا متساوية عمى الرجاؿ والنساء، بدأ التفريؽ 

 .في اآلثار واالحتياجات بيف الرجاؿ والنساء
 املْج٘ الجالج٘ للخسك٘ اليطْٓ٘ ما بعد اليطْٓ٘ أّ ما بعد احلداث٘:  -ج

ثمانينات وأوائؿ تسعينات القرف العشريف وحتى وقتنا  آخريؤرخ تاريخيا ليذه الموجة مف أو    
الحالي ويطمؽ البعض عمى ىذه الموجة "ما بعد الحداثة أو ما بعد البنيوية" عمى أساس أنيا 
شئ غير محدد المعالـ ، ويتكوف أنصار ىذه الموجة مف دعاة الموجة الثانية أمثاؿ " جيرميف 

والتي ترى أف ما بعد النسوية ظاىرة يحركيا السوؽ جرير" التي نشرت كتاب " المرأة الكاممة" 
لحريتو اليقدر عميو إال العالـ الغربي الذي يمتمؾ رأس الماؿ ويتجاىؿ أف ممارسة شخص ما 

وذلؾ يؤكد أف الجدؿ حوؿ النسوية لـ ينتو ، كما يشير  آخرقد تكوف سببا في قمع شخص 
لنسوية مف النسويات الشابات ) مصطمح ما بعد النسوية إلى تجدد االىتماـ بالدعوة ا

 ((.44-40، ) 0222السكري، 
العصور تتوالى، والواقع يتغير ومف ثـ يشير مصطمح ما بعد الحداثة لمحركة النسوية أف      

ويتبدؿ، والفكر والمعرفة في تطور مطرد بحكـ تطور العقؿ، لذلؾ فإف ما نعتبره اآلف حديثا 
الفترات الالحقة. وليذا يظير مفيـو ما بعد الحداثة  في قديمايعطي االنطباع بأنو سيصبح 

 .كنبش في األسس وكسر لمقوالب وخروج عمى النماذج
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وقد صاحب كؿ موجة مف الموجات السابقة بعض التيارات واالتجاىات الفكرية والتي 
 كانت تعبيرا لمنساء عف حقوقيف والتي يتـ تناوليا فيما يمي:

 خسك٘ اليطْٓ٘: املدازع ّاالجتاٍات الفكسٓ٘ لل

ظيرت العديد مف االتجاىات الفكرية التي عبرت مف خالليا النساء عف آرائيف وحقوقيف      
وىذه النظريات إما متناقضة مع بعضيا أو أنيا كانت تطوير لسابقتيا لمتحسيف مف وضع 

رىا مف النساء ومف ىذه النظريات النسوية الراديكالية، والنسوية الميبرالية واالشتراكية وغي
 النظريات التي يتـ عرضيا فيما يمي:

 (  اليطْٓ٘ ااالغرتاكٔ٘االجتاِ األّل ) -0

نسػػيف بحيػػث تقػػـو المػػرأة بعمميػػة يؤكػػد ىػػذا االتجػػاه عمػػى ضػػرورة تقسػػيـ العمػػؿ بػػيف الج
وربػة بيػت ، ويقػـو  اأي أف دورىػا اليتعػدى كونيػا زوجػة وأمػ األبنػاء نجاب ورعاية األسػرة و اإل 

نتمػػػاء والمشػػػاركة فػػػي كافػػػة النػػػواحي االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والسياسػػػية الرجػػػؿ بالعمػػػؿ واال 
ىذا االتجاه الذي دعـ أساسػو عػالـ االجتمػاع األمريكػي )بارسػونز(  أصحااببالمجتمع ، ويرى 

فػي آف واحػد   Functionalووظيفيػة   Naturalأف التقسيـ بيذا الشكؿ ىو عمميػة طبيعيػة 
(Littler & Fraser ,2015,22،)  فيػي طبيعيػة بمعنػى أف ىنػاؾ خصػائص بيولوجيػة لكػؿ

مػػف الػػذكر واألنثػػى ، ىػػي التػػي حػػددت الػػدور االجتمػػاعي الػػذي يجػػب أف يمعبػػو كػػؿ منيمػػا فػػي 
أف تقسػيـ العمػؿ بػيف المػرأة والرجػؿ عمػى ىػذا النحػو مػف شػأنو أف بمعنػى ووظيفيػة  ؛المجتمع

ولكػف ، خػؿ البنػاء الجتمػاعي ككػؿ يدعـ نظاـ األسرة فػي المجتمػع ويحقػؽ قػدرًا مػف التػوازف دا
ىػذا االتجػاه عنػد  أصػحاابتقسيـ العمؿ بيف الرجؿ والمرأة عمى النحو السابؽ اليقؼ فػي نظػر 

نما يذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيث أنو يرى أف لكػؿ دور  األدوارتحديد وتوزيع  بيف الجنسيف ، وا 
) واتكنػػز ي المجتمػػع محػػدد قيمػػة محػػدودة ، وتعكػػس لنػػا ىػػذه القيمػػة وضػػع ومكانػػة صػػاحبو فػػ

ىػذا االتجػاه أف تظػؿ المػرأة فػي  ومؤيػد فيػرىوبناء عمى ذلؾ  ((92-94، ) 0222وف، آخر و 
المجتمع، وتظؿ تابعًا ضػعيفًا ومقيػورًا يحتػاج  وضع ومكانة أقؿ مف تمؾ التي يحتميا الرجؿ في

 دومًا إلى حماية الرجؿ وسيطرتو سواء كاف ىذا الرجؿ أبًا أو أخًا أو زوجًا .
 االجتاِ الجاىٕ )االجتاِ اللٔربالٕ( -9

ي في وجلتأثير التطور العممي والتكنول ىذا اإلتجاه اىتمامًا كبيراً  أصحاابويولي      
ويتميز ىذا االتجاه الميبرالي  المرأة فييا المجتمعات الصناعية في شكؿ األسرة وأدوار
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، (King, 2016,(39-41)) االجتماعي بدراستو لحقوؽ المرأة والمساواة بينيا وبيف الرجؿ
أف التطور خمؽ لدى المرأة وقت فراغ أطوؿ ومسئولية أقؿ مما أدى إلى ازدياد فرص  أي

 .التعميـ والعمؿ بالنسبة ليا
ف تناؿ مكف المرأة باعتبارىا مواطنة ، أىذا االتجاه أف الفكر الميبرالي قد  أصحاابوأكد      

انيف التي تقرىا الدوؿ الغربية حوؿ الديموقراطية حقوقيا متساوية مع الرجؿ، وذلؾ بحكـ القو 
ف والطفؿ وجميع الفئات المستضعفة، إال أوالمساواة بيف المواطنيف، والتي تنظـ حقوؽ المرأة 

ية االجتماعية لرارفضت ىذا اإلطار واعتبرت الميب  Liberal Feminismالميبرالية النسوية 
رض الواقع، وعميو سياسية لـ تترجـ افعاال عمى االقائمة عمى القوانيف وعمى الديمقراطية ال

زداد شدة نشاط الحركات النسوية بالمجتمعات الغربية مطالبة بتحقيؽ المساواة ت تخذأ
خالقية، وانصبت مطالبيف عمى المزيد مف لمقيـ األالمطمقة التي ال تقيـ اعتبارا لألدياف أو 
 ( Enslin, 2003,(73-87)الحريات الشخصية والحريات الجنسية.)

ىذا االتجاه في دراستيـ لممشكمة عمى العوامؿ الحضارية التي صاحبت  أصحاابيركز و     
، كما أف التغيير الذي طرأ عمى المرأة عمى وجو الخصوص في ظؿ المجتمعات الصناعية

ويحتـر حؽ كؿ فرد في النسويات الميبراليات يسعيف لتحقيؽ مجتمع يقوـ عمى المساواة 
 .تو وطاقاتواتوظيؼ إمكان

 االجتاِ الجالح )االجتاِ السادٓكالٕ (   -3

يعتبر ىذا االتجاه حديثًا نسبيًا في أوروبا وأمريكا .ولقد ظير بالتحديد في أوائؿ الستينات     
مف ىذا القرف مع بداية ظيور حركات تحرير المرأة ، وأخذ في النمو واالنتشار وبدأ يجتذب 

موـ االجتماعية وبالتحديد عمـ االجتماع وعمـ النفس اىتماـ العديد مف المشتغميف بالع
واألنثروبولوجيا . وظيرت نتيجة ذلؾ العديد مف الكتابات الراديكالية التي صدرت معظميا عف 

 Radical  باحثيف وعمماء مف اإلناث حتى أنو أطمؽ عمييـ إسـ النسوية الراديكالية 
Feminism (Ghorfati & Medini, 2015,8) 

د االتجاه الراديكالي في واقع األمر مف االتجاىات الرئيسية الجديرة بالنظر واالىتماـ . وُيع    
وترجع أىميتو إلى تمؾ الثورة التي أحدثتيا معظـ الكتابات والدراسات التي تناولت مشكمة 

ولقد ، المرأة سواء في نطاؽ عمـ االجتماع أو حتى عمى مستوى الدعوة إلى تحرير المرأة 
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تابات والدراسات عمى عمـ االجتماع نفسو موجية إليو عديدأ مف االتيامات أىميا ثارت الك
(Rhodes, 2012 ,50) : 

 أدى بدوره  الذيو –البيانات والدراسات التي تيتـ بحياة ومشكالت النساء في المجتمع  قمة -
 قمة المعرفة لدى المرأة .إلى 

مرأة عمى المشكالت االجتماعية ركزت العديد مف الدراسات والبحوث التي أجريت عمى ال -
 .التي تعاني منيا دوف االىتماـ بالمشكالت والقضايا واالنحرافات التي تتسبب عف المرأة 

ى عمى تقسيـ العمؿ بيف الجنسيف داخؿ األسرة وعمى آخر أكدت معظـ الدراسات مف جية  -
 ىا كعاممة .المشكالت التي تنشأ نتيجة التداخؿ بيف أدوار المرأة في األسرة وبيف دور 

إلى  –أبرزت الكتابات الراديكالية حقيقة تحيز عمـ االجتماع عمى األخص أوروبا وأمريكا  -
أف عمـ االجتماع  ـ2924جانب الرجؿ . وأشارت بعض الدراسات مثؿ دراسة بيرنارد 

عمميات  أيضا رزليساند ويدعـ قوة الرجؿ وليب استخدـاألمريكي بنظرياتو المختمفة قد 
 لقير الموجودة في تمؾ المجتمعات . التمييز وا

االتجاه الراديكالي الحديث  أصحاابونتيجة ليذه االتيامات انطمقت معظـ دراسات وكتابات     
ومف ىنا جاء رفض معظـ الدراسات  ،وتحيز معظـ الدراسات التقميدية عدـ صحةلتؤكد 

أساسًا   والدراسات التقميدية الراديكالية لتمؾ المسممات واالفتراضات التي أقامت عمييا البحوث
عندما  االتجاه الراديكالي، أصحاابوليذا فإف ، بيف الجنسيف األدوارلتقسيـ العمؿ وتوزيع 

 أيضانادوا بحرية المرأة وتخميصيا مف كافة أشكاؿ الظمـ واالستغالؿ الواقع عمييا ، نادوا 
قديمة التي ظمت وال تزاؿ بتحرير عمـ االجتماع وتخميصو مف كافة االتجاىات التقميدية ال

، 0220) زايد، والعالقات بيف الجنسيف األدوارمييمنة وموجية لمعظـ البحوث في موضوع 
22) . 
عممية تقسيـ العمؿ يركزوف عمى االتجاه الراديكالي  أصحااب أف ومف ثـ يمكف القوؿ     

ة التمييز بيف مسألكما يركزوف عمى أف والمكانات بيف الرجؿ والمرأة،  األدواروتوزيع 
الجنسيف ىي في حقيقتيا ليست مسألة طبيعية جاءت بحكـ االختالؼ الفسيولوجي لكؿ مف 
الذكر واألنثى ، ولكنيا مسألة تاريخية نشأت وتطورت نتيجة لعديد مف العوامؿ . فيرجعيا 

يرى أنيا نتيجة لعوامؿ نفسية أو عوامؿ  خراآلالبعض ألسباب وعوامؿ سياسية ، والبعض 
يطالب االتجاه الراديكالي لممرأة ليس فقط بمكانة متساوية مع الرجؿ، ، و ادية واجتماعية اقتص



 .االحتياجات التربوية للمرأة في الريف المصري دراسة حالة باستخدام منهجية النظرية المجذرة

- 099 - 

الرجؿ  بخضوعي المطالبة لبؿ ينظر لممرأة باعتبارىا تمثؿ إحدى األولويات السامية، وبالتا
 .لممرأة، بؿ باستبعاد الرجاؿ جميعًا مف عالـ النساء

 (مساحل تطْز احلسك٘ اليطْٓ٘ ذللٔا )يف مصس

مرت الحركة النسوية في مصر بسمسمة مف الموجات المتصارعة حيث تمثؿ كؿ موجة      
منيا ثورة عمى المرحمة السابقة ليا، وىذا بخالؼ الحركة النسوية في الغرب والتي كانت كؿ 

 المصرية النسويةوبناء لممرحمة السابقة ليا، ويرجع تاريخ الحركة  اوامتداد امرحمة فييا تطوير 
 انضماميفو  لمصر البريطاني االحتالؿ ضدـ  1919 ثورة في المصريات النساء شاركةم إلى
 الوطني الزعيـ بنفي البريطانية السمطات قياـ أعقبت التيـ  1919 مارس مظاىرات إلى

 نشأة بيف الربط يتـ ما كثيرا ىآخر ، ومف ناحية سيشيؿ جزر إلى ورفاقو زغموؿ سعد المصري
 األفغاني الديف جماؿ أمثاؿ مف النيضة عصر مثقفي وبيف نساءال بحقوؽ المطالبة حركة

 أدوارىـ عمى الضوء تسميط واستمر أميف، وقاسـ عبده محمد والشيخ الطيطاوي رافع ورفاعة
 المثقفات كتابات في النسوي الوعي تصاعد عمى الدالة الشواىد، وتظير أكثر عقود مدار عمى

 في النساء وحقوؽ السائدة االجتماعية المعايير في النظر إعادة إلى دعوف الالتي المصريات
 ليا المصرية النسوية لحركة( ومف ثـ فا42، 0222) السكري، المصري النيضة مشروع
 المصريات النساء رفعتيا التي والمطالب التاريخي سياقيا حسب تتبعيا ويمكف عريؽ، تاريخ
 ليا فيما يمي : موجات يتـ تناو  خالؿ ثالثتطورىا، مراحؿ مف مرحمة كؿ في

 )العػسًٓ الكسٌ ّبدآات عػس التاضع الكسٌ ىَآات(املْج٘ األّىل:  - أ
بعد نياية العصر الممموكي تعاقب عمى حكـ مصر ثالث موجات استعمارية ىي االحتالؿ      

 التركي، ثـ الفرنسي، واالنجميزي، ففي العيد التركي تشير االدبيات إلى اتجاه النساء إلى
نخرا حو في الحياة الدينية والعقمية كما أف الكثيرات منيف تخصصف في الن طيفالديف وا 

يعبرف عف مطالبيف مف خالؿ الشعر والحديث وقد شيدت فترة  والشعر والحديث وبالتالي بدأف
االحتالؿ الفرنسي واالنجميزي بداية دخوؿ الثقافة الغربية إلى الحياة اليومية في مصر، وقد 

محركة النسوية المصرية بالدعوة إلى مطالب أساسية وىي التعميـ تميزت الموجة األولى ل
بمعنى االحتجاب داخؿ المنزؿ والسماح ليا بالخروج مف منزليا، وقد  -والحرية ورفع الحجاب

كانت ىذه الموجة تخاطب فئة اجتماعية معينة وىي الفئة التي انفردت بالحكـ عف باقي 
 (242، 0222غربي. )بركات، الشعب المصري بانفتاحيا عمى العالـ ال
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 االجتماعية بالشؤوف النساء اىتماـ انعكسوتوالت مطالب النساء بيذه الموجة حيث    
 صياغة أوؿ فقد كانت السمطة، مف مطالبيف تحديد إلى سعييف في والنسائية والسياسية
 عمى وطرحتيا ناصؼ حفني ممؾ صاغتيا التي العشرة المطالب في ممثمة النساء لمطالب
 لطفي أحمد لصاحبيا الجريدة جريدة نشرتيا ثـ األمة حزب في ألقتيا محاضرة ضمف النساء
 تعميـ عمى ركزت التي المطالب وىي ،النسائيات كتابيا في نشرىا إعادة تمت ثـ السيد،
 تبمورت والتي بمطالبيف الدفع النساء واصمت وقد الزواج إطار في النساء وحقوؽ الفتيات
 ، 1923 دستور في النساء حقوؽ عمى النص إلى اليادفة الجماعية جيودىف في الحقا

 خمت إذ السياسية، حقوقيف مف وحرمتيف التعميمية لمطالبيف السياسية القوى فاستجابت
 مف النساء حـر بما الجنس، أساس عمى المصرييف بيف التمييز عدـ تأكيد مف الثالثة المادة
 19 المادة عمى2904 دستور في النساء ؽحقو عمى النص اقتصر بينما االنتخاب، حؽ
، الحكومية المدارس في ومجانيا "وبنات بنيف مف لممصرييف" إلزاميا األولي التعميـ جعمت التي
 بزعامة وقمف المركزية، الوفد نساء لجنة مف النساء مف مجموعة خروج إلى ذلؾ أدى وقد
،وقد كاف مف أىـ النشاطات  العاـ نفس في المصري النسائي االتحاد بتأسيس شعراوي ىدى
 (  .24، 0222في ىذه الموجة صفية زغموؿ) كماؿ،  أيضا
الشرارة األولى لممطالب النسوية ، " ممؾ حفني ناصؼ"كتبتيا ومف ثـ تعد المطالب التي     

تتضمف حؽ النساء في التعميـ والحقوؽ السياسية وتشريعات األحواؿ الشخصية،  حيث كانت
، وبالتالي فقد فقط "ناصؼ"الحركة النسوية بأكمميا ولـ تعبر عف وىي مطالب عبرت عف 

 فتحبالعديد مف االنجازات مف أىميا   األولى موجتيا في المصرية النسوية الحركة خمصت
  . الجامعي بالتعميـ وانتياء األولي بالتعميـ بدءا والنساء، الفتيات أماـ التعميـ أبواب

 )العػسًٓ الكسٌ ضبعٔئات ّحتٙ مخطٔئات مً(املْج٘ الجاىٔ٘ - ب
تعديؿ أوضاع  عمى التركيز، مع المرأةالدولة لقضية  الثانية احتكار الموجةشيدت      

عاـ  األحزابحؿ  إعالفمع قياـ ثورة يوليو تـ إلغاء الدستور، وأعقبو و  ف، القانو فيالنساء 
مارس  في بالقاىرة يفصحفينقابة ال ، وتزعمت درية شفيؽ اعتصاما واضرابا في2924
الدستور ومنح  فيالنساء  لمطالب عدـ استجابة حكومة الثورة اعتراضا عمى   2922

تأسيس التنظيـ ب 2922عاـ  فيحكومة الثورة وبذلؾ قامت  النساء حقوقيف السياسية
والجمعيات  المنظماتعف  بدال االشتراكي باالتحاد ئيالقومي ثـ التنظيـ النسا باالتحاد النسائي
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، واالنتخابرشيح تيكفؿ لمنساء حؽ ال ما 2922دستور ، كما أعمف  لمستقمةاالنسائية 
 األحواؿ قوانيف، مع بقاء الجنسيف بيف المساواة يحقؽ  بماالعمؿ والتعميـ  قوانيفوتعديؿ 

تحت  الخيرية األعماؿ  عمى النسائيالعمؿ واقتصر  ، 2909منذ عاـ  كما ىيالشخصية 
مف منطمؽ خدمة النظاـ مصالح  القوانيفأي تـ تعديؿ  ،االجتماعيةسيطرة وزارة الشؤوف 

 (40، 0222) محمود، طنطاوي،  .النساء
 ّصاعدا ( العػسًٓ الكسٌ مثاىٔئات )مً :الجالج٘ املْج٘ -ج

إلى  مبارؾ ووصوؿ السادات اغتياؿ بعد المدني المجتمع عمى قبضتيا ترخي الدولة بدأت    
سعي  ىو المصريات لمنساء بالنسبة الفترة تمؾ وأىـ ما يميز  ، 2982في عاـ  الحكـ

 اتفاقية، عمى الدولة صدقت أف فكاف لسياساتيا، الدولي التأييد لضماف المصرية الحكومة
التزاميا  بالتالي لتؤكد 2982عاـ  في )سيداو( المرأة ضد التمييز أشكاؿ جميع عمى القضاء
والتنظيـ  الجمعيات قوانيف لتغيير فكا آخر جانب ومف .مصر في النساء ضد التمييز بمواجية
رأسيا  عمى نسوية منظمات لتأسيس المصريات النسويات أماـ المجاؿ فتح ما األىمي والعمؿ
مراكز  تأسيس في توسع مف تبعيا وما العربية المرأة ورابطة الجديدة المرأة دراسات مركز

النسوية  المراكز مف غيرىاو  المصرية، المرأة قضايا مركز مثؿ لمنساء، القانونية المساندة
 النساء، مصالح يضمف بما القوانيف تعديؿ إلى والقانونية، حيث بدأ السعي والحقوقية البحثية
)  الجنسيف بيف العادلة غير القوانيف مف وغيرىا األسرة والعمؿ بقوانيف يتعمؽ فيما وخاصة
 .(28، 0222كماؿ، 

طوير الحركة النسوية والنيوض بالمرأة وعمى الرغـ ما قامت بو الرائدات المصريات مف ت
وايقاظ الوعي بأوضاع المرأة المصرية ولكف اقتصرت كؿ الجيود عمى الشرائح العميا مف نساء 
المدف ورغـ النجاحات الكبيرة التي تحققت بالنسبة لممرأة المصرية إال أنيا لـ تقترب مف المرأة  

يمشة ونالت المرأة الحضرية الرعاية في الريؼ المصري وظمت المرأة الريفية منعزلة وم
 (.    22، 0222واالىتماـ وفي المقابؿ تـ تيميش الريؼ المصري رجالو بنسائو )عبدالرحمف، 

 غير المنظمات مف األوؿ الجيؿ وظيور التنموية المشاريع في المرأة ومف ثـ بدأ إدماج
 في المرأة لجاف كويفالمرأة، كما تميزت تمؾ الموجة بت حقوؽ مجاؿ في حكومية العاممة

تجمعات تضمنت العديد مف ال مصر في النسويةوبالتالي يمكف القوؿ أف السياسية،  األحزاب
 االجتماعية والسياسية عبر تاريخيا .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 احملْز الجاىٕ: الْاقع االجتناعٕ ّاالقتصادٖ للنسأٗ السٓفٔ٘ ، ّأدّازٍا: 

االجتماعية  األدوارفيما يمي يتـ تناوؿ الواقع االجتماعي والتعميمي لممرأة الريفية، و 
 واالقتصادية ليا.

 سٓفٔ٘:أّال: الْاقع االجتناعٕ ّالتعلٔنٕ للنسأٗ ال  

يتضمف الواقع االجتماعي لممرأة الريفية مجموعة الجوانب التي في حياتيا بما في 
العادات والتقاليد حيث  أيضايف وبالمجتمع، ويشمؿ الواقع االجتماعي خر اآلعالقتيا مع ذلؾ 

الزواج المبكر لمبنات فاألسرة في الريؼ تحرص عمى زواج البنات في سف مبكرة، كما أف القيـ 
دات االجتماعية في الريؼ تنمي في المرأة الشعور بعدـ قدرتيا وعدـ أىميتيا في والعا

المجتمع وأنيا تابعة لمرجؿ والرجؿ لو السيادة والسيطرة، مما يفقدىا ثقتيا في نفسيا، فمنذ 
وعييا بالمجتمع وىي تعمؿ عمى أساس أنيا أقؿ قيمة ومكانة مف الرجؿ، كما أف التنشئة 

يؼ تحـر المرأة مف فرص تعمـ اتخاذ القرارات فالعائمة وكبير العائمة ىو االجتماعية في الر 
 (.  0222،249الذي يقرر وعمييا أف تستجيب ليذه القرارات )الطنوبي، 

ولقد كشفت الدراسات المحدودة التي أجريت عف المرأة في الريؼ عف الواقع الممئ 
يفية حيث تحاصرىا االنساؽ القيمية المرأة الر  ابكافة أشكاؿ التحدي والعقبات التي تعيشي

المنحازة لمسمطة الذكورية وتمييز الرجؿ في كؿ شئ باإلضافة إلى العنؼ الممارس ضد المرأة 
الريفية والحرماف مف الميراث والزواج المبكر وختاف اإلناث والطالؽ التعسفي.)عبدالرحمف، 

0222 ،22) 
يتمثؿ في مجموعة الجوانب في أما بالنسبة لمواقع التعميمي والثقافي لممرأة ف

شخصيتيا والتي تتحدد مف خالؿ المعمومات والميارات التي تتوفر ليا والقيـ واآلراء التي 
تحمميا، وبالنظر لمواقع التعميمي لممرأة الريفية  يتضح تدني المستوى التعميمي)محمد، 

ممة النساء % مف ج82( ليا حيث تنتشر األمية بيف النساء بشكؿ كبير وصمت 22، 0222
الريفيات، فالعبء الواقع عمى المرأة الريفية ينعكس عمى حقيا في التعميـ، حيث تفضؿ األسر 

الزواج وأف الولد ىو مف يحمؿ عف البنات عمى اعتبار أف البنت مصيرىا  األوالدالريفية تعميـ 
إف المرأة تجد إذا توافرت برامج لمحو األمية في الريؼ ف وأسرتو فيما بعد، إضافة إلى أنعبء 

أماميا العديد مف العقبات التي تحوؿ دوف التحاقيا بيذه البرامج منيا ما يتعمؽ بالعادات 
والتقاليد ومنيا ما يتعمؽ بالنظرة الدونية لمنساء الذاىبات ليذه البرامج وسخرية المجتمع الذي 
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ذاتعيش فيو منيا ورفض الزوج أو األب أو األبف الخروج مف المن ت فعمييا أف خرج زؿ، وا 
، مركز األرض لحقوؽ اإلنسافتتحمؿ األعباء التي تقـو بيا أوال سواء في الحقؿ أو المنزؿ )

0222 ،42). 
 مرأة مازاؿ متدنيا وىو بيذا خاضعومف ثـ يتضح أف الواقع التعميمي والثقافي لم

تقمؿ مف شأف لتأثير واقعيا االجتماعي المتخمؼ، حيث القيـ والعادات والتقاليد الريفية التي 
 ومكانة المرأة .

 ثاىٔا: أدّاز املسأٗ السٓفٔ٘

التي تقـو بيا المرأة في الريؼ ما بيف االقتصادية واالجتماعية  األدوارتتعدد وتتنوع 
والسياسية ، فعمى سبيؿ المثاؿ تقوـ بالمشاركة مع الرجؿ في العمميات الزراعية وتربية 

 التي يتـ تناوليا فيما يمي:  األدوارف المواشي والدواجف في المنزؿ، وغير ذلؾ م
 االقتصادٓ٘ للنسأٗ السٓفٔ٘:  األدّاز - أ

التي تقـو بيا المرأة الريفية والتي ترتبط  نشطةاالقتصادية بأنيا مجموعة األ  األدوارتعرؼ    
بزيادة الدخؿ بحيث تيدؼ في النياية إلى االكتفاء الذاتي واشباع احتياجاتيا بحيث تحقؽ 

االقتصادية لممرأة  األدوار(، وتتمثؿ 92، 0222بالنسبة لألسرة ) مميكة،  ادياقتصا اعائد
الريفية في المشاركة في العمميات الزراعية وتربية الحيوانات والدواجف في المنزؿ وتصنيع 

الزراعية حيث تبمغ  األعماؿ وتسويؽ المنتجات الزراعية، فالمرأة تقـو بمساعدة الرجؿ في 
مف  كـ لـ تذكرمف العامميف بقطاع الزراعة والصيد ،ولكف اإلحصائيات %  41النساء نسبة 

المرأة الريفية ىي ، كما أف مف مالكات األراضي الزراعية وكـىؤالء مف العامالت الزراعيات 
المسئولة عف اإلنتاج الحيواني في المنزؿ، فيي التي تقـو برعاية الحيوانات الزراعية الكبيرة، 

يعد مجاؿ تربية الدواجف المنزلية مصدرا أساسيا مف مصادر دخؿ كما ، وتربية الحيوانات
 ((. 80-29، )0228) عفت،  األسرة الريفية

ومف ثـ تعمؿ المرأة في االسرة تحت مسمى االقتصاد الخفي بمعنى أنيا تقـو بدور اقتصادي  
 عماؿ األياميا بوتسيـ في التنمية االقتصادية لألسرة بطريؽ غير مباشر أي مف خالؿ ق

المنزلية وتربية الحيوانات والدواجف وتسويؽ منتجاتيـ مما يؤدي إلى زيادة دخؿ االسرة ، كما 
تساىـ المرأة الريفية في زيادة االنتاج الزراعي حيث تمتمؾ الميارات والمعارؼ لمعمؿ في 

 الحقؿ فيي تعمؿ مثؿ الرجؿ وتقـو بالزراعة.
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 االجتناعٔ٘ للنسأٗ السٓفٔ٘:  األدّاز  - ب

التي تقـو بيا المرأة في نطاؽ أسرتيا وخاصة ما يتعمؽ  نشطةويقصد بيا مجموعة األ    
فالمرأة تمعب دورا رئيسا في تنمية (، 92، 0222بتربية أبنائيا وتنشئتيـ اجتماعيا ) مميكة، 

ىي المؤسسة التربوية وعمادىا المرأة  ، فاألسرة والتنشئة االجتماعية الموارد البشرية الصغيرة
فييا يوضع حجر األساس التربوي، حيث يكوف الطفؿ عجينة و ولػى لتربيػة الطفؿ وتنشئتو، األ 

يتقبؿ التوجيو، ويمتقط ما يدور حولو مػف صور وعادات وتقاليد، وثقافة البيئة التي يعيش 
ورعاية ، يتعمـ مبادئ الحياة االجتماعية والمعارؼ والعادات الصحية السميمة أيضافييا، وفييا 

ة ألبنائيا تبدأ قبؿ ميالدىـ، وذلؾ مف خالؿ اختيارىا التغذية السميمة المتكاممة التي تفيد المرأ
في ىذه  اة وحماية لألطفاؿ، حتى ال يتعرضو صػحتيا أثنػاء الحمػؿ والرضاعة، وذلؾ وقاي

النمو أو قمة الحيوية ونقص المناعة، وزيػادة القابمية لألمراض المعدية،  آخرالمرحمة إلى ت
ىذا باإلضافة إلى أف إعداد الوجبات،   (09، 0222) سيد،  يشوا رجااًل أصحاء أقوياءليع

 وتحقيؽ الترابط األسري.   األبناء وتنظيؼ المنزؿ، وتوفير الحاجات النفسية لمزوج و 
 الطٔاضٔ٘ للنسأٗ السٓفٔ٘: األدّاز -ج

وقيا السياسية والمدنية ة والتي تتمثؿ في ممارستيا لحقالتي تقوـ بيا المرأ نشطةوىي األ    
مثؿ حؽ االنتخاب والتصويت والترشح لممجالس الشعبية والنيابية، والمشاركة في النقابات 

(. وتؤكد العديد مف الدراسات أف ممارسة المرأة 92، 0222والتنظيمات النسائية ) مميكة، 
ال في ارتفاع الريفية لحقوقيا السياسية ضعيؼ نظرا لما تعاني منو المرأة في الريؼ متمث

اسا بأف يكوف لممرأة نسبة االمية واالعتقاد ببعض العادات والتقاليد الخاصة بعدـ االيماف أس
(، 22-22، )0222وأف دورىا األساسي ينصب عمى األسرة ) زايد،  الريفية دور سياسي

ى قد تستغؿ المرأة مف قبؿ أسرىـ لتكويف كتمة تصويتية لصالح مرشح معيف آخر ومف ناحية 
يث تذىب النساء الريفيات لمتصويت بأمر مف زوجيا لمتصويت لشخص معيف وعادة ما ح

يكوف بمقابؿ مادي، فالوعي السياسي والقدرة عمى االختيار بيف المرشحيف والوعي بأىمية 
 الذىاب لالنتخاب غير موجود عند المرأة الريفية.

 الٔب حتدٓدٍا:االحتٔاجات الرتبْٓ٘، مأٍتَا، أٍنٔتَا، أض: الجالحاحملْز 

اإلنساف ا يفتقر إلييا والحاجة ىي م االحتياجات في المغة تأتي مف مادة ) ح.و.ج (
القيـ التي ، وٌتعرؼ اصطالحا بأنيا مجموعة المعمومات والميارات واالتجاىات و وما يطمبو
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 ،)فيميومف مواجية ما يقابميـ مف تحديات والتعامؿ مع مشكالتيـ في المجتمع  األفرادتمكف 
ومف ثـ يمكف تعريؼ االحتياجات التربوية لممرأة الريفية بأنيا (( 28-22، )0222الزكي، 

مجموعة المعمومات والميارات واالتجاىات والقيـ التي مف خالليا يمكف لممرأة القياـ بأدوارىا 
كما تعرؼ بأنيا النقص أو الحرماف الذي تعاني (، 422، 0229) عابديف، بكفاءة وفاعمية 

 .(229، 0222) فيد، لمرأة ويتعمؽ ىذه النقص بالميارات والمعمومات منيو ا
، 0222وقد ذكرت إحدى الدراسات أف تعبير االحتياجات لو معنياف أساسياف ىما) بدوي، 

022: ) 
االحتياجات المؤسسية: ويقصد بيا أوجو القصور والنقص في الخدمات التي تقدميا  -

ويستدؿ عمى ىذا القصور مف خالؿ مقارنة  المؤسسات االجتماعية القائمة بالفعؿ،
 المستوى الفعمي لمخدمات الراىنة بالمستوى المستيدؼ واقعيا.

أنيا تنقصيـ أو تنقص  األفراداالحتياجات المدركة: ويقصد بيا تمؾ الحاجات التي يشعر  -
 غيرىـ مف أبناء المجتمع.

ا وتتمثؿ الحاجات وقد أشار "حامد عمار" إلى أنو يوجد حاجات أساسية وحاجات عمي
األساسية في التغذية، والصحة، والمأوى، والتعميـ، وما عدا ذلؾ يدخؿ في نطاؽ الحاجات 

والحريات العامة اإلنساف كالحاجة إلى المشاركة في الحياة العامة أو التمتع بحقوؽ  العميا
شباع االحتياجات المعنوية  .((204-200، )2992) عمار،  وا 

ات التربوية لممرأة الريفية إجرائيا بأنيا كؿ ما تحتاجو المرأة أو ما ويمكف تعريؼ االحتياج
ينقصيا مف معمومات وميارات وجوانب وجدانية تستطيع مف خالؿ اشباعيا القياـ بأدوارىا 
عمى أكمؿ وجو ومواجية ما يقابميا مف تحديات ومشكالت، سواء تتعمؽ ىذه االحتياجات 

 االقتصاد المنزلي، أو التوعية الدينية، أو الرعاية الصحية . بالتغذية أو القراءة والكتابة، أو
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف االحتياجات التربوية تتسـ بالتغير والقابمية لمنمو نظًرا 

صية اجتماعية الختالفيا مف شخص لتغير المعارؼ والميارات باستمرار وبالتالي فيي شخ
كما أنيا تختمؼ باختالؼ  ابيئي ااجتماعي آخر وجانب ابيولوجي ا، وتتضمف جانبيف جانبخرآل

 .السياؽ الثقافي واالجتماعي والسياسي لمفرد 
 كما يمكف استخالص النقاط التالية بشأف االحتياجات التربوية لممرأة :
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 إنيػػا معمومػػات واتجاىػػات وميػػارات وقػػدرات معينػػو يػػراد تنميتيػػا أو تغييرىػػا أو تعػػديميا 
مػػيـ، والتوعيػػة الدينيػػة، واالقتصػػاد المنزلػػي، و الخػػدمات تتمثػػؿ فػػي االحتيػػاج إلػػى التع

 الصحية.
  أو  اأو معموماتيػ المػرأةإنيا تمثؿ نواحي ضعؼ أو نقص حالية أو محتممة فػي قػدرات

 .أو مشكالت محددة يراد حميا ااتجاىاتي
  الطارئػػػة عمػػػى المجتمػػػع إنيػػػا عمميػػػة مسػػػتمرة غيػػػر منتييػػػة وذلػػػؾ نتيجػػػة لمتغييػػػرات

 ت التي تعيش فييا المرأة .واختالؼ البيئا
  إنيػػا تػػوفر مػػا يمكػػف تسػػميتو باسػػتمرارية النضػػج والتقػػويـ الػػذاتي، فتحديػػد االحتياجػػات

 .أفضؿ المراجعة المستمرة لمواقع ودوره في الوصوؿ إلى وضع  يتيح
 حتدٓد االحتٔاجات الرتبْٓ٘ :

عبة، حيث اليوجد تعد عممية تحديد االحتياجات التربوية لممرأة الريفية مف األمور الص
اتفاؽ بيف المتخصصيف عمى مفيـو االحتياجات، ىذا باإلضافة إلى أف ىذه االحتياجات 
تختمؼ باختالؼ السياؽ االجتماعي والثقافي والسياسي لممجتمع، كما أف عممية تحديد 
ؾ االحتياجات عممية ديناميكية متغيرة باستمرار تبعا لمتغيرات التي تطرأ عمى المجتمع، ومع ذل

 توجد عدة أساليب لتحديد االحتياجات وىي كما يمي:
 آزاٛ الػخص ىفطُ:   (0)

ويتـ ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ إجراء مقابمة شخصية مع كؿ فرد وذلؾ لمتعرؼ عمى     
، 0222) الدىشاف، بو مف معمومات وتسجيميا  اجاتيـ التربوية مف خالؿ ما يدلوفاحتي
ف الفرد في ىذه الحالة يعبر عف احتياجاتو الطرؽ أل  أفضؿ وتعد ىذه الطريقة مف (22

 .بنفسو
 حتلٔل العنل أّ حتلٔل املَنات: (9)

وبعد ذلؾ يتـ التعرؼ عمى متطمبات ىذه  األفرادالتي يقوـ بيا  األعماؿ ويقصد بيا تحميؿ     
، 0222)عمما، لمقياـ بأعماليـ  األفرادأو الميمات ومنيا يمكف معرفة احتياجات  األعماؿ 

9). 
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 اخلرباٛ باجملال أّ ذّٖ اخلربٗ : آزاٛ  (3)
الذيف لدييـ خبرة في مجاؿ عمؿ المرأة مثال  األفراديمكف مف خالؿ أخذ آراء الخبراء أو    

التعرؼ عمى احتياجات المرأة واعتبارىـ مصدر مف مصادر تحديد االحتياجات التربوية 
 (244، 0222السعيد، )
 دزاض٘ ّحتلٔل بٔٝ٘ الفٝ٘ املطتَدف٘:  (4)

عد تحميؿ ودراسة بيئة المتعمميف مصدرا مف مصادر تحديد االحتياجات التربوية، حيث أف ي    
التي يمارسيا الفئة المستيدفة تؤدي إلى فيـ بيئة العمؿ  نشطةدراسة البيئة وتحميؿ األ 
 .(22، 0222) الزرعي،  األفرادوتحديد احتياجات ىؤالء 

 الكتابات ّالدزاضات الطابك٘ :   (5)
بات والدراسات السابقة التي تجرى عف فئة معينة مف قبؿ باحثيف وخبراء عمى تعد الكتا    

وتزداد أىمية (244، 0222) معبد، الدقة أحد مصادر تحديد االحتياجات الوعي و درجة مف 
تمؾ الدراسات والكتابات خاصة إذا كانت تمؾ الدراسات لخبراء عمى درجة مف الوعي والخبرة 

  ولدييـ رؤية عممية ثاقبة.
متعددة  التربوية لممرأة الريفية طرؽ وأساليب تحديد االحتياجاتمما سبؽ يتضح أف    

ويتوقؼ االختيار ألسموب أو أكثر مف الطرؽ لتحديد االحتياجات عمى العديد مف األمور منيا 
، ىذا باإلضافة إلى أف احتياجات مارسياالتي ي األعماؿ ما يتعمؽ بخصائص المرأة ونوعية 

التي تؤدييا،  األدوارالتي تقـو بيا و  نشطةى تبعا الختالؼ األ خر تمؼ مف منطقة آلالمرأة تخ
 تختمؼ االحتياجات نتيجة التغيرات التي تطرأ عمى المجتمع . أيضاو 

 مداخل حتدٓد االحتٔاجات الرتبْٓ٘:

، 0222) موسى،  فيما يمي اف لتحديد االحتياجات التربوية يتـ تناوليميوجد مدخال 
08) : 

 خل التجنٔعٕ: املد (0)

وىو  Up Approch Bottom –وفيو يتـ تحديد االحتياجات مف القاعدة إلى القمة 
المدخؿ الشائع الذي يبدأ بتحديد االحتياجات لكؿ فرد في الفئة المستيدفة ثـ يقـو بتجميع ىذ 

ا باألىداؼ المراد ياالحتياجات في مستويات، وفي النياية يتـ تمخيص االحتياجات وربط
 يا في المجتمع بالنسبة ليذه الفئة.تحقيق
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 املدخل التخلٔلٕ:  (9)
بمعنى  Atop- Down Approchوفيو يتـ تحديد االحتياجات مف القمة إلى القاع    

أف يتـ البدء بتحديد االحتياجات عمى مستوى المنطقة وينتيي بتحديد االحتياجات لمفئة 
 .تمعيةالمستيدفة بالشكؿ الذي يترتب عميو تحقيؽ التنمية المج

مما سبؽ يمكف القوؿ أف تحديد االحتياجات يمكف أف يتـ مف خالؿ مدخميف أحدىما 
يتحدد مف خالؿ دراسة المجتمع ككؿ الموجود بو الفئة المستيدفة ومف خالؿ فيـ احياجات 

يتـ مف خالؿ تحديد االحتياج  خراآلالفئة المستيدفة، و المجتمع ككؿ يمكف تحديد احتياجات 
 فية بأهاووورف االحتياجات الوية ل حدة ثـ تجميع االحتياجات كميا. لكؿ مفردة عمى

: االحتٔاجات الرتبْٓ٘ للنسأٗ السٓفٔ٘ بكسٓ٘ دضٔا  : الدزاض٘ املٔداىٔ٘ حْلاحملْز السابع

 االجساٛات امليَجٔ٘ ّاليتاٜج 

مرأة تياجات التربوية لمطرح ىذا المحور أىـ اإلجراءات المنيجية الميدانية لدراسة االحي
الريفية بقرية دسيا والتي تتمثؿ في اختيار المنيج الكيفي لمدراسة، واختيار النظرية المجذرة 
كطريقة لمبحث بجانب دراسة الحالة؛ ىذا إضافة إلى وصؼ مجتمع الدراسة وتحديد أىـ 

 خصائص العينة وأداة الدراسة المستخدمة، وطريقة تحميؿ البيانات .
 دزاض٘ احلالٔ٘: مالٜن٘ امليَج الكٔفٕ لل-0

المنيج الكمي والمنيج تتمحور العمـو االجتماعية بيف قطبي المنيجيف الرئيسييف : 
ف توجد بينيما فروؽ واضحة مف حيث تناوؿ القضايا والظواىر في الكيفي وىذاف المنيجا

بوية بصفة خاصة، ويكمف ىذا االختالؼ في تبني العمـو االجتماعية بصفة عامة والعمـو التر 
منيما نموذج بناء المعرفة وما يرتبط بو مف خمفية فمسفية توصؿ ليذه المعرفة  كال

 وتوضحيا. 
فالمنيج الكمي يرتبط بالفمسفة الوضعية والتي ترى أف الحقيقة منفصمة عف  
 القياس عمى يعتمد الذي المنيجُ  ، كما أنو (20، 0220) العبد، وتقع خارج ذىنواإلنساف 
ثبات العالقة الكّمّية، راتالمتغيّ  عمى أي الكّمّي، ، 0222،  بيبر، ليفي) إحصائيًّا أو كّميًّا وا 

دوات التي يعتمد عمييا المنيج الكمي في جمع البيانات تكوف مصممة لتقدـ ، واأل( 22
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حقائؽ موضوعية، وثابتة، ورقمية وقابمة لممالحظة والقياس لمتغيرات معرفة تعريفا إجرائيا، 
 نات واستطالع الرأي والمقابالت المقننة. ومف ىذه األدوات االستبا

وجد ئية االجتماعية التي تؤكد أنو التفيستند إلى الفمسفة البناأما المنيج الكيفي 
نما حقائؽ متعددة ذات أبعاد ومستويات وأشكاؿ مختمفة ،   الوسائؿ يستخدـ فالحقيقة واحدة وا 

ّنما يعت الكّمّية، والمتغّيرات واإلحصائّية الكّمّية  العالقات إثبات في المنطقيّ  التحميؿ عمى مدوا 
 المفردات، مف كبيًرا عدًدا الكيفيّ  المنيج يدرس ال الكيفّية؛ ليذا متغّيراتو بيف يفرضيا التي
ّنما  العميؽ الفيـ وظيفتو حيث أف المعّقدة؛ الحاالت مف فقط عدٍد قميؿٍ  بدراسة يكتفي وا 

وف ، آخر ) ميزار و الكّمي البحث مف أكبرمرونة  فم بو يمتاز لما نتيجة لمظاىرة االجتماعّية،
0222 ،92.) 

ويعد اليدؼ مف الدراسة الحالية ىو الكشؼ عف االحتياجات التربوية لممرأة الريفية 
بقرية دسيا ودراسة األوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية ليا ، ومف ثـ فالدراسة الحالية 

لمدراسة  اريفيات قرية دسيا، ويعد المنيج النوعي مناسبدراسة كيفية لعشريف إمرأة ريفية مف 
في سياؽ أو مكاف ما، كما أنو يوفر مجموعة الحالية ألنو يستخدـ نيجا طبيعيا لفيـ الظاىرة 

مف الطرؽ وتقنيات البحث لتحديد االحتياجات التربوية لممرأة عف قرب ووصفيا مف وجية 
يفية ، كذلؾ فأنو يفيد في فيـ عميؽ ليذه نظر الفئة المستيدفة نفسيا وىي المرأة الر 

 االحتياجات مف قمب البيئة الريفية .
 اليظسٓ٘ اجملرزٗ ّدزاض٘ احلال٘ كطسٓك٘ للبخح:  -9

إلى  Creswellيتضمف المنيج الكيفي العديد مف طرؽ وأساليب البحث فقد أشار 
الثنوغرافيا، : السيرة الذاتية، والظاىرتية، واطرؽ رئيسة داخؿ المنيج الكيفي ىيخمس 

اسبة ن، ويتـ تحديد الطريقة الم(Croswell,2017,3 ) ودراسة الحالة، والنظرية المجذرة
 . لموضوع البحث بناء عمى اليدؼ مف الدراسة

تسعى لبناء نظرية  "وتعد النظرية المجذرة مناسبة لطبيعة الدراسة فالنظرية المجذرة
" جراءات المنظمةالؿ مجموعة مف اإلقرائي وذلؾ مف خصادقة، تتـ صياغتيا بأسموب است

((Bryant, & Charmaz,2010 , 419) فاليدؼ األساسي ليا توليد نظرية جديدة ،
 .تفسر الظاىرة محؿ الدراسة
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وقد أطمؽ عمييا لفظ المجذرة ألنيا تنبع مف البيانات التي تستخدميا لدراسة ظاىرة 
 خالؿ الجمع المنظـ لتمؾ البياناتما، حيث يتـ اكتشافيا وتطويرىا والتحقؽ مف صحتيا مف 

 .(20، 0222وتحميميا)معتؽ،
أما أسموب دراسة الحالة فيو ينظر إلى أي وحدة اجتماعية نظرة شاممة ويتعمؽ 

، ويعد أسموب دراسة ( 24، 0222، دشمي) بوحدة واحدة كفرد أو مجموعة أو مؤسسة
جية لفيـ أعمؽ بالظاىرة محؿ أساليب الدراسة ألنو يعطي بيانات مكثفة مو  أفضؿ الحالة مف 

 .الدراسة
 & Glaserمنيجية النظرية المجذرة عمى يد عالمي االجتماع ىما  ظيرتولقد 

Strauss  وأتت عف طريؽ تزاوج المدرستيف النوعية 2922عاـ ،straus 
معا، ومف ثـ فقد تـ الجمع بينيما في منيج النظرية المجذرة، فأصبحت  glasserوالكمية
والدقة في تناوؿ الظواىر االجتماعية، كما تـ تطويرىا مف قبؿ كؿ منيما بشكؿ  العمؽ تتضمف

منفصؿ مع بداية التسعينات وذلؾ كمنيجية عامة لبناء النظريات المرتكزة عمى البيانات 
، Interpretationsالنوعية التي يتـ جمعيا وتحميميا بشكؿ نظامي عبر التفسير والتأويؿ 

ياية إلستنباط مفاىيـ جديدة ذات معنى، وتتكوف ىذه المفاىيـ مف تيدؼ في الن ومف ثـ فيي
ومف ثـ  ،ىا مف قبؿ الباحث ؤ مف تمؾ التي يتـ بنا أيضاالحقائؽ المرتبطة بمجاؿ البحث و 

إبداع الباحث ، فالتفكير اإلبداعي ىو ما سيقود الباحث إلبتكار يتطمب استخداـ ىذه النظرية 
ظرية المجذرة أسموب إبداعي إبتكاري في اكتشاؼ المشاكؿ ، فالن (22، 0222)معتؽ،النظرية

يجاد حموؿ عممية ليا.   وا 
)  فيي كما يمي النظرية المجذرة خطوات إجراء الدراسة باستخداـ منيجية أما عف

 :(48، 2999ستراوس ، كوربيف، 
البدء يكوف بطرح تساؤؿ رئيسي عاـ فيو مف المرونة ما يكفي لتضيؽ مساحة  -
اء عمى البيانات والتحميؿ، وحتى ال يقيدنا في مسألة محددة ضيقة المجاؿ، ومف التساؤؿ بن

 مفتوحا.أف يكوف ثـ فالتساؤؿ يجب 
يستخدـ لسد الفجوات  اثانوي اتناوؿ أدبيات البحث: تعد أدبيات البحث مصدر  -

المعرفية التي تحدث في العممية البحثية، فيي تساعد الباحث عمى المحافظة عمى مستوى 
 مف الحث التنظيري الذي يساعده عمى نمو النظريات بشكؿ ثابت. اؿع
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يبدأ الباحث بالقراءة بعد ظيور أوؿ فئة، والسبب في عدـ تكثيؼ القراءة يعود إلى  -
أف مف يستخدـ ىذه النظرية ال يجب أف يكوف لديو تصور مسبؽ لما يجب أف تكوف عميو 

ال سيعكؼ الباحث عمى اختباره سوا ء بقصد أـ بغير قصد، كما أف تكثيؼ القراءة النتيجة، وا 
مما  آخريجعؿ الباحث متحيزا التجاه ما أثناء قيامو بالبحث، أو قد يتبنى وجية نظر باحث 

يقمؿ لديو مساحة اإلبداع، ومف ثـ فاألدبيات ىي جزء مف عممية التحميؿ ذاتو ومتزامنة معو، 
في أف يستجمي الغموض حوليا، كذلؾ التي يرغب الباحث  األسئمةووسيمة مف وسائؿ إثارة 

 تستخدـ بعد وصوؿ الباحث إلى نظريتو لتأكيد صحة ما توصؿ اليو مف النتائج. 
الدقة والموضوعية: يقصد بيا قدرة الباحث عمى نقؿ القاريء إلى أجواء البحث  -

فكريا وبشكؿ منطقي منظـ، ويتـ تحقيقيا مف خالؿ عدة أساليب منيا: استخداـ الكممات 
ساسية الواردة مف المستجيبيف في بناء النظرية وتقديـ وصؼ دقيؽ حوؿ كيفية عالقة األ

األدبيات بكؿ فئة ظيرت لدى الباحث في البحث وساىمت في بناء النظرية، واستخداـ أكثر 
 مف وسيمتيف لجمع البيانات.

جمع البيانات: فيي أوؿ ما يبدأ بو الباحث المتبع ليذه المنيجية، ومف أىـ  -
 دواتيا المقابالت الشفيية بجميع أنواعيا والمالحظات والمدونات الشخصية لمباحث.أ

العينة النظرية: مف الصعوبة تحديد أو اختيار العينة في النظرية المجذرة في بداية  -
عف التساؤؿ ما  اإلجابةالبحث، بؿ تأتي بعد جمع البيانات وترميزىا وتحميميا، حيث يجب 

يجب أف تجمع في المرحمة التالية ؟ وأيف نجدىا ؟ ومتى نجمعيا ؟ وكيؼ  نوعية البيانات التي
ال فإف ذلؾ  نجمعيا؟ ومف ثـ فالعينة النظرية عممية مستمرة إلى أف تظير الفئة الرئيسة وا 

 .أو الميداف بشكؿ عاـ األفرادمف  يعني أف ىناؾ حاجة إلى البيانات
 : (22، 0222)معتؽ،فيتضمففي ىذه النظرية Coding  أما تحميؿ البيانات  -
: سميت ىذه المرحمة بالترميز المفتوح Opening codingالترميز المفتوح  -

ألنيا مفتوحة عمى البيانات األولية مباشرة، ويتـ فييا صياغة المفاىيـ بالرجوع بشكؿ مباشر 
التي  إلى البيانات األولية التي تـ جمعيا مف الميداف، مف خالؿ إعطاء األولوية لمبيانات

يعتقد الباحث أف ليا أىمية لظيور النظرية أكثر مف مجرد وصؼ لتمؾ البيانات، وتمر ىذه 
المرحمة بمستوييف األوؿ استخراج المفاىيـ باالعتماد الكامؿ عمى الكممات التي أدلى بيا أفراد 

بو العينة، والمستوى الثاني يتـ فيو ترتيب وتنظيـ ىذه المفاىيـ ومقارنتيا مف حيث التشا
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واالختالؼ عف طريؽ الصفات واألبعاد المرتبطة بيا، بيدؼ وضعيا في مجموعات تسمى 
فئات بحيث تعطى أسماء تتناسب وفكرة التشابو التي تعبر عف تفسير جزء محدد مف الظاىرة 
ونحو النظرية ، ويجب أف تكوف عممية استخراج المفاىيـ أمر غير متوقع وآال يسبقو تصور 

 إلى الميداف.محدد حتى النزوؿ 
ىو مجموعة إجراءات يعاد مف خالليا ترتيب  :Axial Codingالترميز المحوري -

ى وربطيا بطريقة جديدة بعد مرحمة الترميز المفتوح، وذلؾ آخر وضع البيانات مع بعضيا مرة 
عف طريؽ الربط بيف الفئات، وسميت بالترميز المحوري ألنيا محور التحميؿ والترميز، حيث 

الترميز المفتوح والترميز اإلنتقائي، وتبدأ ىذه المرحمة بعممية ربط ىذه الفئات  تربط بيف
ى رئيسة، والذي يستدعي مف الباحث التفكير خالؿ ىذه العممية بشكؿ آخر الفرعية بفئات 

استقرائي واستنباطي بالذىاب الى الفئات الرئيسة أو العودة إلى المفاىيـ التي كونت الفئات 
 الفرعية.

ىي عممية فيـ عالقة الفئات الرئيسة  :Selective Codingينتقائرميز اال الت -
الناتجة عف الترميز المحوري مع بعضيا البعض، أي أنيا عممية اختيار فئة واحدة تكوف ىي 
الفئة األساسية والتي تصب بيا باقي الفئات، حيث يتـ ربط ىذه الفئات مع بعضيا البعض 

احدة رئيسة تفسر لنا الظاىرة محؿ الدراسة، عف طريؽ ليصؿ مف خالؿ الربط إلى فئة و 
إعطاء قصة أو رواية تشرح عالقة أو إندماج ىذه الفئات مع بعضيا البعض لتكوف فئة 
واحدة تعطي تصورا حوؿ الظاىرة محؿ الدراسة وتفسرىا، ويعتبر ىذا التفسير بأنو "نظرية" أو 

تيار فئة واحدة مف الفئات التي ظيرت خالؿ التجذير لممشكمة أو لمظاىرة، وال يمنع أف يتـ اخ
 .لتي يتمحور حوليا تفسير الظاىرةالترميز المحوري لتكوف ىي الفئة ا

 ّصف دلتنع الدزاض٘:  -3
 املْقع اجلغسايف ّاالٓكْلْجٕ: - أ

تبعد عف مدينة الفيـو تعد قرية دسيا أحدى قرى مركز الفيـو وتابعة لمحافظة الفيـو و 
وتقع غرب مدينة  0222تقدير عاـ وفقا ل 29224نيا حوالى كـ ويبمغ عدد سكا2بمسافة 

الجنوب / ابجيج  ، و وطبػػػػػػػيار–الشمالى / بحر تالت الواطىىـ :  أربعالفيـو ويحدىا حدود 
–الغػرب/طبػػػػػػػػيار، و  ابجيج–الشػرؽ / مدينة الفػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو و  الغربيو اىريت–مطػػوؿ  -

حوالى  الوحدة المحمية بقرية ديسياوتبمغ مساحة األراضى الزراعية بدائرة  ،جػػػػػػػػػػػػػػػػػردو
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فداف تستغؿ زراعيا فى زراعة المحاصيؿ التقميدية وزراعة النباتات الطبيعية والعطرية  2482
الوحدة المحمية بقرية )  آخربصناعة السجاد اليدوى الف والخضراوات وتشتير قرية دسيا

 . ودعـ اتخاذ القرار(، مركز المعمومات ديسيا
 :قطاع التعلٔه العاو/األشٍسٖ بكسٓ٘ دضٔا  - ب

( 2يا عدد )كما يوجد ب توجد بالقرية عدد مف المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية
والجدوؿ التالي يبيف أعداد  ( لمدرسة صديقة الفتيات ،2وعدد )مدارس الفصؿ الواحد ،

 المدارس الموجودة بالقرية .
 (1)ظذول

 \7112/  7112َىضػ لطـــاع انرؼـــــــــــهُى / انؼـــاو واألصهــــــشي ػٍ ػــــاو 

 

 

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف القرية يوجد بيا حركة تعميمية حيث بيا عدد مف  
المدارس لكف عدد الممتحقيف بالمدارس مف اإلناث أقؿ مف عدد الممتحقيف مف الذكور حيث 

( مف 2202( مف اإلناث مقابؿ )882دد الممتحقيف بالتعميـ االبتدائي مف اإلناث )يبمغ ع
، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ الوحدة المحمية بقرية ديسيا) 0222/0228الذكور وفقا لعاـ 

إحجاـ بعض أولياء األمور عف العادات والتقاليد التي ترتبط ب، وقد يرجع ذلؾ إلى القرار(
، ىذا باإلضافة إلى انتشار والبيترس عمى اعتبار أف البنت مصيرىا الزواج ذىاب البنات لممدا

 .ظاىرة التسرب مف المدارس بالنسبة لمبنات نتيجة الزواج المبكر
( 922وترتفع نسبة األمية بيف اإلناث مقارنة بالذكور حيث تبمغ نسبة األمية بيف اإلناث ) 

، الوحدة المحمية بقرية ديسيا)0222/0228( بيف الذكور وفقا لتقدير عاـ 222في مقابؿ )
 .مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار(
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 قطاع الصخ٘:  -ج

( 4ممارس وعدد ) طبيب( 0( وحدة صحية يوجد بيا عدد )2يوجد في القرية عدد )
( مف 2)مف الممرضات،  (8أسناف، كما يوجد  بالقرية عدد ) طبيبدكتور صيدلي وال يوجد 

دسيا، قرية ) الوحدة المحمية ب( وحدة بيطرية2كما يوجد بالقرية عدد ) ،الرائدات الريفيات 
 .مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار(

 اخلدمات الدٓئ٘:  -د

واليتوافر مكاتب ( 8ئمة )( مف المساجد ويبمغ عدد األ 02دد )يتوفر في القرية ع
دسيا، مركز قرية حمية ب) الوحدة الم( دير2عدد ) أيضاالكريـ ويتوافر بيا  لتحفيظ القرآف

   المعمومات ودعـ اتخاذ القرار(.
 السٓاضٔ٘ : ىػط٘اخلدمات االجتناعٔ٘ ّاأل -ٍـ

( مف 222(  مركز شباب  ويبمغ عدد المتردديف عمى المركز )2يوجد بالقرية عدد )
، مركز المعمومات ودعـ اتخاذ الوحدة المحمية بقرية ديسيا) ( مف اإلناث222الذكور مقابؿ )

والخدمات االجتماعية نظرا لمعادات  نشطةلقرار(، وىذا يشير إلى قمة مشاركة اإلناث في األ ا
 والتقاليد الموجودة في القرية والتي تقمؿ مف شأف اإلناث

 عٔي٘ الدزاض٘ :   -4

تـ اختيار قرية دسيا كمجاؿ لمدراسة الميدانية لمكشؼ عف احتياجات المرأة الريفية بيا ، 
دت الختيار قرية دسيا كمجاؿ لمدراسة ىي سيولة معايشة الباحث ومف األسباب التي أ

معايشة المفحوصات وىذا يتيح ليا لمجتمع الدراسة، حيث أف الباحثة بنت مف أبناء القرية 
 ، كما أف الباحثة تكوف عمى دراية أكثر بالمرأة الريفية بالقرية .لفترة طويمة

( ريفية 02عدد )تمثؿ عينة الدراسة في وتستخدـ الباحثة عينة قصدية مف قرية دسيا وت
سنة عمى اعتبار أف المرأة ( 22-02)عامالت والتي تقع أعمارىف مف الغير مف نساء القرية 

 في ىذه السف تكوف أشد احتياجًا وتكوف مسئولة عف أسرة ومنزؿ وأبناء .
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 أدّات الدزاض٘ :  -5

مف البيانات والمعمومات  كما كبيراعطي تمثمت أداة الدراسة في المقابمة المتعمقة ، فالمقابمة ت
التي مف خالليا يمكف  األسئمة، حيث قامت الباحثة بإعداد دليؿ المقابمة يتضمف بعض 

 الكشؼ عف احتياجات نساء القرية.
 حوؿ المواضيع التالية:  األسئمةوقد احتوى الدليؿ عمى مجموعة مف 

  مرتبطة باالقتصاد المنزلياحتياجات  -مرتبطة بتعمـ القراءة والكتابة       تياجات اح -
 مرتبطة بالخدمات الصحيةاحتياجات  -            مرتبطة بالتوعية الدينيةاحتياجات  -
  احتياجات مرتبطة بالتغذية -

التصويت في حورا يتعمؽ باحتياجات المرأة وحقيا قد تضمنت استمارة المقابمة مو 
الحديث أو تخوفيف مف  جابة المفحوصات وتحفظيفلضعؼ استواالنتخاب لكف تـ الغاؤه 

( 22-42تـ إجراء المقابالت وجيا لوجو واستمرت بيف )في الجانب السياسي، وقد 
ت الباحثة استخدم، وقد مقابمة، وأجريت المقابالت في منازؿ المفحوصات دقيقة لكؿ

االستفادة منيا أداة تسجيؿ لمحوارات التي تتـ في المقابمة مف أجؿ التميفوف المحموؿ ك
 في تحميؿ البيانات .

 حتلٔل البٔاىات : -6

ضفاء المعنى عمييا مف األمور الشاقة تعد عممية تحميؿ البيانات وتصنيفيا  وتفسيرىا وا 
في البحوث النوعية، وذلؾ نظرا لمكـ اليائؿ مف البيانات والمعمومات التي يتـ جمعيا مف 

 العمؿ عمى تحميميا. الميداف حيث تحتاج إلى وقت كبير وجيد شاؽ في
وتختمؼ البحوث الكمية عف البحوث الكيفية ففي البحوث الكيفية يتـ التحميؿ مع 

مع بداية دخوؿ الميداف وتنتيي بنياية  البيانات حيث تبدأ عممية التحميؿاستمرارية جمع 
قامت الدراسة ، وفي الدراسة الحالية بدأت عممية التحميؿ بعد إجراء المقابمة الخامسة، فقد 

 (Wordالباحثة بتفريغ المقابالت المسجمة إلى بيانات مكتوبة عبر برنامج محرر النصوص )
وتبعت ذلؾ مع جميع المقابالت والمذكرات الميدانية ويوميات الباحثة، وتسمى ىذه المرحمة 
 بعممية تنظيـ البيانات ، ثـ المرحمة الثانية وفييا تـ تصنيؼ البيانات وقراءتيا مف أجؿ فيـ

بتعميـ أوالدؾ؟ وما وعيؾ  فأعمؽ ثـ قامت الباحثة بعمؿ أسئمة حوؿ البيانات مثؿ لماذا تيتمي
باألمراض التي تصيب الطيور؟ وقد عادت الباحثة إلى الميداف إليجاد إجابات عف تمؾ 
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 األسئمةعمى  اإلجابة، وبعد القراءة المكثفة لممرة الثالثة لمبيانات التي تـ جمعيا وبعد األسئمة
تـ إجراء عممية الترميز المفتوح لمبيانات وتعد عممية الترميز المفتوح المرحمة األولى مف 
عممية التحميؿ والتي تتمثؿ في إعطاء عناويف قصيرة أو كممات تصؼ أجزاء معينة مف 

، كما قامت الباحثة   المستمرة بينيا داخؿ المقابمةالبيانات المتشابية مع عقد المقارنات 
يرات أولية لمبيانات في ىذه المرحمة، وبعد ذلؾ تـ التصنيؼ المحوري لمبيانات بإعطاء تفس

مف خالؿ ربط وتنظيـ المفاىيـ واألفكار في أطر متشابية، ثـ مرحمة الترميز االنتقائي والتي 
مف خاللو تـ تحديد المفاىيـ والموضوعات التي تجيب عف أسئمة الدراسة والتي تعد النتائج 

 الرئيسية.
 : اب٘ الطسدٓ٘ باعتبازٍا ّضٔل٘ للنعسف٘الكت -7

تؤثر طريقة الكتابة تأثيرا كبيرا عمى نتائج الدراسة، فالكتابة السردية تعد جوىر 
الكتابات النوعية، فقد وصفت الباحثة جميع احتياجات المرأة الريفية مدعومة بأمثمة حية، 

التي تعبر بدقة عف طبيعة س بعض أجزاء مف عبارات المشاركيف في المقابالت و اقتباتـ حيث 
الموضوع المدروس ، وقد تـ اختيار العبارات بمغة المشاركيف ومف كمماتيـ الخاصة التي 

 تنتشر في القرية .
 االحتٔاجات الرتبْٓ٘ للنسأٗ السٓفٔ٘ بكسٓ٘ دضٔا احملْز اخلامظ: 

جراء حيث تـ إ ،ربوية لممرأة الريفية بقرية دسيايتضمف ىذا المحور االحتياجات الت
المقابالت ثالثة مرات عمى التوالي مع المفحوصات )طبقا لمنيجية النظرية المجذرة ( 

احتياجات مرتبطة بتعمـ تـ تقسيـ االحتياجات التربوية إلى لالستفسار عف احتياجتيف، و 
القراءة والكتابة، احتياجات مرتبطة بالتوعية الدينية ، احتياجات مرتبطة باالقتصاد المنزلي، 

 ذية ، احتياجات مرتبطة بالصحة .جات مرتبطة بالتغاحتيا
 أّاًل: احتٔاجات مستبط٘ بتعلٔه الكساٛٗ ّالكتاب٘ : 

في الحصوؿ عمى وظائؼ  يـسلكؿ فرد  فيو ي اأساسي ايعد التعميـ ضرورة ومتطمب
 قوةدة؛ حيث ُيساعد عمى خمؽ العديد مف الفرص المستقبمّية، كما يزيد مف يدة، وبمواقع جيج

ة؛ عف طريؽ زيادة مستوى المعرفة، والميارات التقنية، رية، والفكيؿ، والميارات االجتماعالعق
يف؛ حيث خر اآللمنجاح في الحياة، والحصوؿ عمى شيء مختمؼ عف  توباإلضافة إلى أىمي

 .التحديات في الحياة الصعبة التغمب عمىعمى التعميـ يساعد 
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فبعد إجراء أة الريفية في قرية دسيا ويعد التعميـ أحد االحتياجات الضرورية لممر 
ف القدرة عمى يفتقدمف األمية و  فتعاني المقابالت مع المفحوصات تبيف أف كثيرا مف النساء

، حيث ارتفاع نسبة األمية بيف اإلناث في يشعرف بأىمية التعميـ في حياتيفالقراءة والكتابة و 
 اجيف لمتعميـ والجدوؿ التالي يوضح مدى احتيالقرية مقارنة بالذكور، 

 (7ظذول سلى )

 َىضػ اؼرُاظاخ انًشأج انشَفُح تانمشَح نهرؼهُى

 انرشيُض انًغهك انرشيُض انًفرىغ
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  األتُاء انرؼهُى نرشتُح 

 انرؼهُى نمشاءج األدوَح 

  انرؼهُى نًؼشفح انزهاب نألياكٍ

 نهرؼايم يغ انضوض 

 نهرؼايم يغ انعُشاٌ 

  األتُاء نهرؼايم يغ 

 نهرغهة ػهً انًشكالخ 

 نهُظافح  انشخصُح 

 نرشذُثة انًُضل 

 نهرذتُش انًُضنٍ 

 نهصمافح انذَُُح 

 نهمشاءج وانكراتح 

 نهؼًم تىظُفح 

 نضَادج انذخم 

 نهؽفاظ ػهً انصؽح 

 ًم تانرعاسج نهؼ

  األتُاء ضؼف انسُطشج ػهً 

  األتُاء نرأيٍُ يسرمثم 

 انركاسم ػٍ لضاء أػًال انًُضل 

 انكشَى انمشآٌنؽفع 

 إلظشاء انؼًهُاخ انؽساتُح انُىيُح 

 األتُاء نهًزاكشج يغ 

 : ى المشاركات مف الريفيات بالقريةويدلؿ عمى ذلؾ ما ذكرتو إحد
  تعممة وياريتني اتعممت فالتعميـ لو أىمية في كؿ حاجة بأحس بأىمية التعميـ ممش أنا

روح مشوار ومش عارفة أقرأ عشاف أوصؿ ألدوية ألوالدي أما بأكوف عايزة أفي قراءة ا
، وكماف حريصة عمى لممكاف ، واهلل لو في فصوؿ محو أمية قريبة مني ىاروح وأتعمـ

 تعميـ بنتي.
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  بأحس في مكنتش بتتعمـلمدرسة عمى أساس أف زماف البنت مرحتش ا متعممةأنا مش ،
الوقت الحالي بأىمية التعميـ لما بنتي بتسألني في حاجة في الكتاب وأنا مش عارفة أرد 

 عمييا أو اما حد مف الزبائف يشتري مني شوية طيور ومش عارفة اسجؿ عميو كـ.
  قت الحالي فالتعميـ يساعدني أنا متعممة تعميـ متوسط والتعميـ طبعا ميـ خاصة في الو

عمى المذاكرة مع أوالدي وحسيـ عمى العمـ ويساعدني عمى التفاىـ مع الزوج فالتعميـ 
 سالح. 

  مكانة عندي ونفسي أوالدي يوصموا ألعمى المناصب وبتعب  أفضؿ والتعميـ طبعا ليو
مش  عشاف أقدر أوصؿ أوالدي وأستفدت مف التعميـ في رعاية أوالدي لو أنت جاىمة

 ىتعرفي تعممييـ حاجة.
بضرورة وأىمية  يفوحث ومف ثـ أبدت األميات بالقرية رغبتيف في االلتحاؽ بالتعميـ وتوعيتيف

وأف يقدـ في أوقات تراعي تيف ومرتبط ببيئتيف، االتعميـ خاصة إذا كاف التعميـ محققا الحتياج
 ظروفيف في الريؼ.

ض الريفيات حيث ذكرت بعضيف أف التعميـ وعمى العكس مف ذلؾ فقد التعميـ قيمتو لدى بع
 ليس غاية في حد ذاتو وأف فائدتو تعود مف خالؿ العائد المادي فقط ويدلؿ عمى ذلؾ :

  مى دبموـ تجارة وكنت حاصمة عمى مجموع كبير لكف أىمي منعوني عحاصمة الحمد هلل
العالي مميوش عف تكممة التعميـ ألف الكمية كانت في بني سويؼ ، أنا حاسة أف التعميـ 

فايدة قوي في الوقت الحالي ألف المي معيا دبمـو تقدر تشتغؿ ذي المي معيا تعميـ عالي 
 خراآلوبعديف البنت في وفي ناس معيا تعميـ عالي ومش بتشتغؿ وقاعدة في البيت 

 .بتجوز وممياش غير بيتيا
  في أف استفدت مف تعميمي في أني اشتغمت لفترة في فصوؿ محو األمية ووقفت

الصيدلية لفترة فبالتالي بأعرؼ أقرأ اسماء العالجات لو أوالدي مرضوا اقدر اقرأ العالج 
وأنا حريصة عمى تعميـ أوالدي كحاجة تفيدىـ لكف ذي ما  العالج المناسب ، وأعطييـ

ىما قادريف يعني ذي ما تؤىميـ امكاناتيـ  يعني ىأعمميـ ايو بنحاوؿ نوفر ليـ 
 والعالج وبيروحوا الدروس والُكتاب . مستمزمات األكؿ والشرب

 ىتجوز وتبقى في  خراآلمـ وتعطينا ايو ىي في عبتتقاؿ البنت ىتت ومف الحاجات المي
 رقبة راجؿ.
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ويمكف إسناد ىذا االنقساـ حوؿ قيمة التعميـ في حياة المرأة الريفية إلى ضعؼ المردود    
لة بيف المتعمميف، والعمؿ بوظائؼ ال االقتصادي مف التعميـ، خاصة مع ارتفاع معدالت البطا

ف  تتناسب ماديًا مع مؤىالتيـ التعميمية، مما أعطى انطباعًا لدييف بعدـ جدواه االقتصادية، وا 
ومعاممة الزوج، وقد ظير ىذا مف  األبناء وجد لو فائدة ربما ىي أسرية فقط ترتبط بتربية 

 يمي:  خالؿ بعض آرائيف المتعمقة بحاجتيف إلى التعميـ، كما 
  تعامؿ معاىـ ووأمسكيـ أضربيـ وأدعي عمييـ كتير ألني أأني مش قادرة  أحسأنا احيانا

مضغوطو نفسيا وحاسة أني مش قادرة أكمؿ وكسولة، محتاجة اعرؼ أكثر عف تربية 
 والتعامؿ معيـ ، ىما مستفزيف جدا  ، وأنا اصال مريضة ضغط . األوالد

 يـ ففي المدرسة مفيش متابعة والعياؿ بيكمموا مف المشاكؿ الموجودة في البمد التعم
المدرس بطريقة مش كويسة غير األلفاظ المي بيقولوىا ، مش عارفة أسيطر عمى أبني 

 خاصة ألنو ولد وحيد وجو بعد تعب كتير.
  األبناء في ستات مش بتقدر عمى أوالدىا الولد يفزع في أمو فمحتاجيف توعيو لتربية. 

لسميمة وكيفية لدى الريفيات بطرؽ وأساليب التربية ا نقص الوعي مما سبؽ يتضح
انتشار ك ، االجتماعية والثقافيةوقد يرجع ذلؾ إلى عدة عوامؿ منيا التعامؿ مع أطفاليف

ظاىرة الزواج المبكر في القرية واإلسراع في زواج البنت وبالتالي فتكوف غير قادرة 
العوامؿ  ابة طفمة تربي ، ومنياوواعية بأساليب التربية فالفتاة المتزوجة تعد بمث

 األعماؿ االقتصادية والمعيشية سواء مشاركة الزوج في أعماؿ الحقؿ أو التجارة أو حتى 
الحرفية كالخياطة؛ األمر الذي تسبب في انشغاؿ بعض الريفيات عف متابعة اىتماميف 

 بتربية أطفاليف، وقد أدى ذلؾ إلى بعض المظاىر السمبية في تربيتيف منيا: 
التمييز بيف الولد والبنت في التعميـ وباقي المعامالت، فقد تمنع البنت مف الذىاب  -2

لممدرسة؛ لتعمؿ كبائعة بإحدى المحالت لمساعدة األسرة في تربية باقي أخواتيا أو 
مصيرىا لمزواج. وىناؾ قاسـ  خراآللتوفير نفقات تعميميا عمى اعتبار أف البنت في 

ي بعض األسر سواء التي ترسؿ الولد إلى المدرسة أو لمعمؿ؛ مشترؾ حوؿ "تدليؿ الولد" ف
العتقادىـ الخاطيء بأنو سيكوف ولي العيد فيما بعد، وكبير األسرة، األمر الذي قد ينتج 
عنو شخصية غير سوية إلى الدرجة التي قد تسبب في إىانة األـ أو إخوتو البنات، 
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عطائو الح رية المطمقة لممارسة ىذه السيطرة مف والتطاوؿ عمييف؛ نتيجة تفضيؿ الولد وا 
 منطمؽ سيادتو عمى البنت في بعض األسر 

ريفية عمى أوالدىا بالضرب تفريغ الطاقات السمبية والضغوط التي تعاني منيا المرأة ال  -0
وأحيانًا بالدعاء عمييـ، وما يدلؿ عمى عجزىف عمى مواجية ىذه الضغوط، قوؿ  والسب

 إحداىف: 
 وجوزي مش عايزني أخذ وسيمة لمنع الحمؿ عشاف أجيب الولد لكف  أنا معي ثالثة بنات

 أنا مش عايزة واهلل تعبانة ومش عارفة أعمؿ ايو ومتبيدلة معاىـ .
ونشر الوعي في القرية بأىمية  يفمحو أميتو ومف ثـ تظير حاجة الريفيات إلى التعميـ 

مرأة، ونبراس ليا ينير طريؽ لتعميـ في حد ذاتو حصانة لمفا التعميـ وبأف البنت مثؿ الولد 
دينيا ودنياىا لتعرؼ أمورىا كميا حؽ المعرفة، حقوقيا وواجباتيا، كما أنيا تؤدي واجبيا عمى 

دورىا جيدا داخؿ أسرتيا تعي  فمف خالؿ التعميـأكمؿ وجو مع زوجيا وأبنائيا ومجتمعيا، 
  .األبناء مع ، كما تعي طرؽ وأساليب التربية وكيفية التعامؿ وفي إطار مجتمعيا

 احتٔاجات مستبط٘ بالتْعٔ٘ الدٓئ٘  :ثاىٔا

عد التوعية الدينية مف األمور الميمة في نشر الوعي المجتمعي، والحد مف ت
السموكيات الخاطئة، باعتبار أف تقوية الوازع الديني، ىو السبيؿ الوحيد لمواجية اآلفات 

وتعد التوعية ، الدخيمة عمى المجتمعاالجتماعية، والرد عمى األفكار المغموطة، والعادات 
ة دسيا حيث توجد الدينية والتثقيؼ الديني مف األمور الضرورية التي تحتاجيا المرأة في قري
والتي تتطمب ضرورة العديد مف العادات السيئة واألفكار الخرافية لدى بعض النساء في القرية 

مة المحافظة عمييا قترؾ الصالة و ك لمتوعية الدينيةالتخمص منيا والمرأة الريفية بحاجة 
والجدوؿ التالي يوضح مدى احتياج المرأة  كفريضة، باإلضافة إلى االعتقاد بالدجؿ والشعوذة

 الريفية لمتوعية الدينية
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 (3ظذول سلى )

 خ انًشأج انشَفُح تانمشَح نهرىػُح انذَُُحَىضػ اؼرُاظا

 انرشيُض انًغهك انرشيُض انًفرىغ

ط 
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ـــ
 

 ؼذَس انُاط ػهً تؼضها 

 اصشاس انشظم ػهً اَعاب انىنذ 

 ؼشياٌ انثُاخ يٍ انرؼهُى 

 انرىػُح وانرصمُف 

 انسؽش وانذظم وانشؼىرج 

 يشاهذج انرهفضَىٌ ػهً أٌ شئ

 يؼشفح أيىس انذٍَ 

 آخشلضاء انصهىاخ كهها فٍ 

  انُىو

 سُاق انشَف انًفرىغ 

 انؽمذ 

 انكشاهُح 

 خالفاخ انعُشاٌ 

 انغُثح وانًًُُح 

 يشاػاج انُاط نثؼضها

 ؼشياٌ انثُد ٌ انًُشاز 

 انسُطشج انزكىسَح 

 لهش انًشأج 

 أػثاء انًشأج 

 : ما ذكرتو المفحوصات ويدلؿ عمى ذلؾ
 حد  بيسيببمد أف الناس كميا بتتكمـ عمى بعضيا محدش مف المشاكؿ المي موجودة في ال

في حالو كؿ الجيراف قاعديف يساىروا طوؿ النيار ، عشاف أبعد نفسي عف الكالـ ده 
 ألني أصال مش مف البمد كافية خيري شري ذي ما بيقولوا قاعدة في حالي في بيتي

 .ومعرفش حد فييا
  ي حاجة مسمسؿ ماشي فيمـ فرج عمى أأت التمفزيوف أتفرج عمىممكف  الفاضيوقت الفي

 النيار. آخرأو ممكف أصمي الصموات المي عميا  ماشي
  الناس بيعدوا يساىروا ويمسكوا النميمة فتالقي الفضىومف المشاكؿ الموجودة في البيت 

 .لبعض
 .الواحد نفسو يتثقؼ دينيا أنا كنت في المدرسة مكنش فييا اىتماـ بالديف 
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  ت عف الجواز آخر جودة في البمد السحر والدجؿ لو البنت أتوكماف مف المشكالت المو
األـ تأخذ بنتيا وتروح لمدجاؿ وتصرؼ فموس ياما عمى الموضوع ده، وده راجع  تالقي

 لعدـ الوعي، البمد محتاجة توعية كتيرة في كؿ حاجة.
غ مفرالوقد يرجع ذلؾ  مما سبؽ يتضح نقص الوعي الديني لدى بعض الريفيات في قرية دسيا

إلى أف لمتخمص مف الفراغ، وقد يرجع  الذي يشعرف بو بعضيف فيتخذف الغيبة والنميمة سبيال
مف مواقؼ، كما أف  خراآلفالجميع يعرؼ بعضو وما عند القرية عبارة عف مكاف مفتوح 

منشغال يف مف الجيراف مف مواقؼ فتجد الجميع خر اآلالريفيات لدييف شغؼ بمعرفة ما عند 
ضو، وقد يرجع نقص الوعي الديني في القرية إلى قمة التوعية الدينية حديث عف بعالفي 

إال أف دور األئمة يكوف قاصرا ( أئمة  8، عدد )( مسجد 02فعمى الرغـ مف القرية بيا عدد )
وىذا العامؿ يرجع لسببيف أوليما أف الريؼ ميمش في كؿ شئ ، عمى خطبة الجمعة فقط

ففي بعض األحياف قد توجد بعض سية وأمف دولة وميمؿ، والثاني يرجع إلى أسباب سيا
لدييف وازع ديني ويكوف لدييف الرغبة والدافعية في توعية ريفيات القرية  الالتيالفتيات 

تطوعا وقد تعقد الندوات لذلؾ ولكنيا تتوقؼ نتيجة التخاذ موقؼ سياسي وأمني ضدىا 
 يتخذ ضده أي اجراء سياسي.وبالتالي يتخوؼ البعض مف عقد ندوات دينية في القرية حتى ال

مف خالؿ  ومف ثـ تظير حاجة الريفيات في قرية دسيا إلى التوعية الدينية والتثقيؼ الديني
عقد ندوات تيدؼ لمتنوير والتوعية ويفضؿ أف يكوف القائمات عمى الندوات مف النساء تنظيـ و 
عف كؿ شئ  وتتاح ليف الفرصة لالستفسار اليوجد حاجز بيف النساء مع بعضيف بحيث

 .يجيمف بو
 ثالجا: احتٔاجات مستبط٘ باالقتصاد امليصلٕ

عمى مر العصور ومازالت منتجة في عمميا سواء في البيت في الريؼ  انت المرأة ك
ورعايتيـ وتحمؿ  األطفاؿفيي المسؤولة عف تربية  كالزراعةأو المجاالت االقتصادية 

لى جانب مسؤولية المنزؿ مف عمميات التنظيؼ والغسيؿ وتحض ير الطعاـ وبنفس الوقت وا 
دورىا كأـ وزوجة تقـو بعمميا خارج المنزؿ جنبًا إلى جنب مع الرجؿ بؿ وكانت مياميا 

ىذا باإلضافة اإلنتاجية تفوؽ أحيانًا مياـ الرجؿ فنجد أف النساء الريفيات يعممف في الزراعة 
الثالث الرئيسية الخاصة  ألدواراوشؤونيـ أي تؤدي  األطفاؿتأميف مؤونة البيت والعناية بإلى 

 .بالنساء الدور اإلنجابي ، الدور االجتماعي ، والدور األىـ وىو الدور اإلنتاجي



 .االحتياجات التربوية للمرأة في الريف المصري دراسة حالة باستخدام منهجية النظرية المجذرة

- 404 - 

، حيث تتحمؿ الكثير مف الضغوط فعمى الرغـ األدوارتقـو بالعديد مف  والمرأة في قرية دسيا 
ير كافة مقومات نمو وتوف األبناء مف قياميا بأدوارىا في المنزؿ مف تنظيـ ونظافة ورعاية 

في الحقؿ فيي مساندة لمرجؿ تعاونو في أعماؿ الزراعة كما أنيا  أيضاإال أنيا تعمؿ  األبناء 
 اأو يعمؿ أجري اتعمؿ بدال منو وقت غيابو فقد يوجد في بعض األسر أف يكوف األب مسافر 

دوؿ التالي يؤكد والجاألراضي فتقـو األـ في ىذه الحالة بأعماؿ الزراعة بنفسيا  أصحاابلدى 
 مدى احتياج المرأة الريفية لالقتصاد المنزلي

 (4ظذول سلى )

 ناللرصاد انًُضنٍَىضػ اؼرُاظاخ انًشأج انشَفُح تانمشَح 

 

 انرشيُض انًغهك انرشيُض انًفرىغ
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 انرذتُش انًُضنٍ

 االدخاس

ج انشظميساَذ  

 انؼًم تؽشفح

 صَادج انذخم

 َظافح انًُضل

األسؼاسغالء   

 االلرشاض

انُذوَح األشغاليًاسسح   

 ذشتُح انطُىس

 ذشتُح انًىاشٍ

 انخىف يٍ ذشتُح انطُىس وانًىاشٍ

لهح انىػٍ تاأليشاض انرٍ ذصُة 

 انطُىس

 انؼًم فٍ انؽمم يغ انضوض

 فرػ انًشاسَغ

 َمص االيكاَُاخ انًادَح

 فرػ يشاغم نرؼهُى انفرُاخ

 انرذتُش انًُضنٍ

يف ببعض الطرؽ مدى احتياجالمفحوصات خالؿ المقابالت الشخصية بعض  كما أكدت
 : والوسائؿ لالقتصاد والتدبير المنزلي كما يمي

الغيط   بروحيشتغؿ فيو بره أنا العيشة محتاجة كتير أنا في اليـو المي جوزي بيروح 
 .بالمواشي وأرعاىـ ، غير أني مربية شوية طيور ممكف أبيع منيـ لو محتاجة فموس

 .بزرع الغيطوأنا المي أنا شغالة في البيت والغيط ألف جوزي مسافر 
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 .والدي بيروحوا يشتغموا وأنا كمافأنا بروح الغيط أشتغؿ وكماف أياـ جمع القطف والشيح أ
في المنزؿ  ومتعاونة معو سواء بؽ يمكف القوؿ أف المرأة الريفية مساندة لمرجؿمما س

فيي  آخروالحقؿ وتقوـ بذلؾ مف أجؿ توفير كافة المقومات والمتطمبات ألسرتيا، ومف جانب 
عمى تربية الطيور والمواشي في المنزؿ واالستفادة مف أنتاجيا كبيع البيض  أيضاتعتمد 

مف ببيع الطيور الزائدة إلضافة أنو يوجد بعض الريفيات يقبيعيا، ىذا باوالمبف وأنتاج الجبف و 
 عف احتياجاتيا مف أجؿ تدبير أمورىا وسد احتياجاتيا، ويدلؿ عمى ذلؾ :

المواشي  وتربية الطيور وبمشي وخير الواحد بيدبر حالو معتمد عمى الفالحة في األرض 
 البيت عمى قد الموجود.

 يا أما بكوف محتاجة فموس .أنا بربي طيور وببيع من
ومف ثـ تعد المرأة في قرية دسيا منتجة فيي تسعى دائما لمبناء واالنتاج وتوجد أمثمة 

سط أو يكاد ونماذج مشرفة لممرأة المكافحة بالقرية فعمى الرغـ مف أف مستوى تعميميف متو 
 ماذج مشرفة .ن األبناء يف ألبناءىـ وتدبيرىف أصبح يكونوا أمييف إال أنيف بحسف توجيي

توجد بعض الريفيات الالتي يحجمف عف تربية الطيور والمواشي خوفا  آخروعمى جانب 
 يـ ويدلؿ عمى ذلؾ :ـ وبالتالي تكوف خسارة بالنسبة لمف موتي

ساعات ممكف أشتري طيور وأربييا أما دوقت مش برضى عشاف بيموتوا فبشتري جاىز 
 .وعمى رأي المثؿ شرة العبد وال تربيت وخالص

وأف بربي شوية طيور ومواشي لكف قميمة عشاف ممكف تموت ألف في أمراض كتيرة 
 جديدة ظيرت  بتيجي لممواشي والطيور وأحنا مش عارفينيا والوحدة البيطرية مش لييا دور.  
ممكف أجيب شوية طيور عشاف يغنونا عف الشراء ممكف يعيشوا وممكف يموتوا 

ممكف أعالجيـ بحاجات عادية المي أنا عارفو، لو في ويخسرونا ، ممكف أجيب لييـ عالج و 
 برامج توعيو في الوحدة البيطرية كنا ممكف نستفيد منيا لكف مفيش .

قباؿ الريفيات عمى تربية الطيور لخوفيف مف الخسارة نظرا لتدني وقد يرجع ضعؼ إ
ريفيات نقص الوعي لدى بعض ال وىذا يؤكد المستوى االقتصادي لبعض األسر في القرية، 

ي تصيب الطيور والمواشي حتى باألمراض التالمعرفة لتوعيتيف  بتربية الطيور وحاجتيف إلى
عف تربيتيا فمف خالؿ تربية الطيور والمواشي تستطيع المرأة استغالؿ ما لدييا في يستط

 المنزؿ لتربيتيـ ويمكف أف يكوف ذلؾ وسيمة لزيادة دخميف.
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مف ببيع المالبس والخضار في القرية وىذا يشير توجد بعض الريفيات يق آخرومف جانب 
إلى محاوالت المرأة واجتيادىا مف أجؿ اشباع احتياجاتيا األساسية  ليا وألسرتيا مف مأكؿ 

عمى الوضع االقتصادي المتدني لممرأة الريفية واحتياجاتيا  أيضاومشرب ومسكف ويؤكد 
 ر في القرية يمنعوفف بعض األسخاصة في ظؿ الغالء والظروؼ االقتصادية الصعبة، كما أ

أبنائيـ مف الذىاب لممدرسة والعمؿ بإحدى الحرؼ أو العمؿ كأجري في الحقؿ مف أجؿ 
مساعدة األسرة وزيادة دخميا خاصة البنات في الريؼ فاألـ تمنع البنت مف الذىاب لممدرسة 

لتوفير نفقات  وتجعميا تعمؿ كبائعة بإحدى المحالت لمساعدتيا في تربية باقي أخواتيا أو
 مصيرىا لمزواج . خراآلتعميميا عمى اعتبار أف البنت في 

وفي ىذا السياؽ تؤكد بعض الريفيات أنيف بحاجة لمعرفة بعض الحرؼ التي مف خالليا 
 يمكف أف تدر بيا دخميف ويدلؿ عمى ذلؾ : 

اليدوية وكماف عندي ميوؿ لمخياطة بأعرؼ أقص القماش لكف ينقصني  األشغاؿبحب 
 د دخمي ألف العيشة محتاجة.كف لو جبت مكينة أشتغؿ عمييا وأزو ينة ومعرفة تشغيميا، مممك

والست في البمد مضغوطة كتير وعمييا حمؿ كبير، مف أفكاري لتحسيف وضع المرأة فتح 
 مشروع  لممرأة يساعدىا.

الناس المي مش عندىا أرض محتاجة تعميـ حرفة أو الشغؿ في مصنع بحيث تزود 
 دخميا.
في ضوء ما تقدـ تظير الحاجة إلى تنظيـ بعض الدورات وورش العمؿ الكساب ريفيات و 

القرية بعض الحرؼ لزيادة دخميف فعمى الرغـ مف أف القرية تشتير بصناعة السجاد إال أف 
 ىذه الحرفة تقتصر عمى بعض األسر وأغمب العامميف بيذه الحرفة مف الشباب الذكور.

 تغرٓ٘: زابعا احتٔاجات مستبط٘ بال

البدنية والنفسية فالتغذية اإلنساف مور اليامة التي تؤثر في صحة تعد التغذية مف األ
 .السميمة ليا دورا في جعؿ الفرد قادرا عمى التركيز وتقيو العديد مف األمراض

أو ممئ المعدة بالطعاـ لكنيا تشمؿ  لجوعوشباع الفرد إوالتغذية الصحيحة ليست مجرد 
عداد مكونات الغذاء واح تياجات كؿ فرد مف العناصر الغذائية المختمفة ومعرفة أسس تخطيط وا 

وتقديـ الوجبات المتكاممة بما يتناسب مع مستوى الدخؿ ومعرفة طرؽ المحافظة عمى 
 .األطعمة وتخزينيا 
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عداد األطعمة التغذية ب المعمومات المتعمقة تعدكما  وطرؽ تنظيؼ الخضروات وا 
الشياء الضرورية التي ينبغي أف تكوف المرأة الريفية عمى وعي واستخداـ المياه مف أىـ ا

توعية إلى بيا، ومف خالؿ معايشة عينة الدراسة أتضح أف أغمب الريفيات بالقرية بحاجة 
عداد الغذاء الصحي ألسرتيا والجدوؿ   فيما يخص تنظيؼ المنزؿ واستخداـ المياه الصحية، وا 

 ية بالقرية لطرؽ ووسائؿ التغذية الصحية.التالي يوضح مدى احتياج المرأة الريف
 (5ظذول سلى )

 نهرغزَح انصؽُحَىضػ اؼرُاظاخ انًشأج انشَفُح تانمشَح 

 انرشيُض انًغهك انرشيُض انًفرىغ

 

 ت
طح

ذث
يش

خ 
ظا

ُا
ؼر

ا
َح

غز
نر

ا
 

  

ان
َح

غز
ر

 

 انرغزَح انسهًُح 

 أكم انذسى 

 انًُاِ انًهىشح 

 يُاِ انًعاسٌ

 ركايهح وظثح الرصادَح ي

 ذذتُش انًُضل 

  األسؼاس غالء 

 ذُاول األطؼًح انًكشىفح

 فٍ انشاسع نفرشاخ طىَهح األطفالذشن 

 يشاهذج تشايط انطثخ

 يؼشفح انؼُاصش انغزائُح انًفُذج 

 َظافح انطؼاو

 إػذاد وظثح صؽُح سهًُح 

 ذكانُف تسُطح 

  األطفالًَى 

زبد وسمف يؤدي  الدىوف مف أطفاليف لدى بعض المفحوصات أف كثرة تناوؿ يوجد اعتقاد كما
 ، وما يدؿ عمى ذلؾ ما ذكرتو بعض المفحوصات كما يمي:األبناء إلى قوة 

  وا يأكموا تعالي في الوقت ده العياؿ مش بيرضاحنا كنا بنأكؿ السمنة البمدي المرممة
 عشاف كده طالعيف ضعاؼ ومش فييـ صحة.

 لزبدة برمي فييا رغيؼ عيش عشاف يشرب مف السمف ونأكمو أنا وأوالدي وأنا بسيح ا
 .اماؿ الواحد ىيتأسس منيف

  محتاجة أعرؼ طرؽ التغذية السميمة أنا ممكف أعمؿ أكؿ لكف مش متكامؿ بس بالموجود
 فمحتاجة أعرؼ ازاي أدبر حالي وأعمؿ وجبة صحية متكاممة في حدود إمكاناتي.
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 دىف حيواني مف أسبوع والمحشي طبعا الـز يكوف بالسموى احنا الـز نعمؿ محشي كؿ  (
 و بيستوي عشاف تطعمو.معنقطع عميو حتة سموى ف الضأف((

والطرؽ مما سبؽ يتضح حاجة الريفيات بقرية دسيا إلى توعية بطرؽ التغذية السميمة 
 عداد األطعمة وحفظيا ومعرفة الغذاء المناسب ألفراد أسرتيف .الصحية إل
تظير حاجة الريفيات بقرية دسيا إلى التوعية بأىمية المياه النظيفة  آخرب وعمى جان

وضرورة تناوؿ المياه بكمية كافية حيث أشارت إحدى المفحوصات بأنيا لـ تتناوؿ مياه 
، ىذا فضال إلى أف القرية اليوجد بيا صرؼ صحي وبالتالي المياه تكوف  كافية في اليـو

دمي وما يدلؿ عمى ذلؾ ما ذكرتو إحدى المفحوصات مموثة وغير صالحة لالستخداـ اآل
 فيما يمي: 

  الناس في البمد سايبيف الصرؼ عمى المياه وفي ناس بتستخدـ المياه دي عادي بدوف
ممكف تفتحي الحنفية تالقي مياه بصابوف أو مياه مجاري والناس يعني أنت فمتره لييا، 

 .وؽ وبتبقى كويسةوساعات بتر ألف مفيش غيرىا أصال عادي بتستخدميا 
 الحصر والبطاطيف. فأنا بغسؿ القمح بتاع الطحيف في البحر وكما 

في القرية  نتيجة تدني الحالة وقد يرجع ذلؾ إلى الفقر الشديد التي تعاني منو بعض األسر 
المادية لدييـ فيـ غير قادريف عمى تركيب فمتر لممياه في المنزؿ وما عمييـ إال أف يستخدموا 

إلى نقص المعمومات والمعارؼ المتعمقة لدييا بأىمية  أيضاموجودة وقد يرجع ذلؾ المياه ال
النظافة، وقواعد وأسس الغذاء والتغذية ليست كافية وبالتالي يترتب عمى ذلؾ تطبيقات 

المرأة الريفية غير قادرة عمى االستخداـ األمثؿ أو وسموكيات خاطئة كما سبؽ الذكر، ف
 االستفادة مف مواردىا 

تضح مدى حاجة الريفيات بقرية دسيا إلى توعية بأىمية استخداـ المياه النظيفة مف ثـ يو 
ساسيات في القرية حيث تستخدميا المرأة في عمميات التنظيؼ حيث تعد المياه مف أىـ األ

وتسبب العديد مف األمراض ويالتالي فالمرأة المياه بيذا الوصؼ تكوف مموثة  والطيي و
ضرورة استخداـ المياه النظيفة تجنبا لألمراض واألوبئة وحفاظا عمى بحاجة إلى توعية ب

 الصحة.   
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  : باخلدمات الصخٔ٘ احتٔاجات مستبط٘ خامطا 
والعمؿ عمي زيادة  المرأة الريفيةتثقيؼ و توفير الخدمات الصحية الوعي الصحي يعد 

التعامؿ مع بعض كيفية  التعميمي ،مف األمور الضرورية ليا الصحيةا وثقافتي امعموماتي
وذلؾ مف خالؿ نشر السموكيات الصحيحة وتفادي  خراآلاألمراض وتفادي اإلصابة بالبعض 

، ومف خالؿ معايشة عينة األساليب الخاطئة التي تؤثر بشكؿ سمبي عمي الصحة بشكؿ عاـ 
والجدوؿ التالي يوضح مدى حاجة  البحث أتضح أف لدييف نقص شديد في الوعي الصحي

 ية لمتوعية الصحيةريفيات القر 
 (5ظذول سلى )

 نهرىػُح انصؽُحَىضػ اؼرُاظاخ انًشأج انشَفُح تانمشَح 

 انرشيُض انًغهك انرشيُض انًفرىغ

 ت 
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لهح االسرفادج يٍ انخذياخ 

 انصؽُح تانمشَح

 افرماد انمشَح نطثُة

 ذىفُش انكشف

 طثُةاالؼعاو ػٍ انزهاب نه

 ذُاول أدوَح تذوٌ اسرشاسج

لهح االسرفادج يٍ خذياخ 

 انىؼذج انثُطشَح

 انضواض انًثكش

 ذُظُى االسشج 

 كصشج االَعاب 

فٍ انشاسع تذوٌ  األطفال إهًال

 وػٍ 

 يُاِ انصشف 

 اسرخذاو يُاِ انرشػح

 انصشف انصؽٍ

 انصمافح انصؽُح

عمى الوجو  ف بدورىفلـ تقمتي ال بما فييا الرائدات الريفيات وال كما أف الوحدة الصحية
 األمثؿ ويدلؿ عمى ذلؾ بما يمي:

  أنا بنتي كاف عندىا ثقب في القمب وكنت بتابع معيا في مستشفى أبو الريش لكف
جوزي عايزني  ني حممت في البنت الثانية ولسةمكممتش ومعرفش الثقب سد وال ال أل 

 أخمؼ الولد .
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 أىتماـ في الوحدة الصحية   شاكؿ الموجودة في البمد الخدمات الصحية ومفيشمف الم
 .كميا إىماؿ

  أنا لو حسيت أني تعبانة أذىب لمدكتور ولو حاجة بسيطة أذىب لمصيدلية ألف مفيش
 خدمات في الوحدة الصحية وخدماتيا غير  مجدية .

 لموحدة الصحية ألف ما فييا اىتماـ. لف ألجأ 
 حد أي كبير والبمد مفتقدة طبيب دائـ ألف ممكف  إىماؿة في البمد بيا والخدمات الصحي

يتعب بالميؿ ويموت لعدـ اسعافو ، وفي حالة المرض بروح لمصيدلي عشاف أوفر 
 الكشؼ.

  تالقي الواحدة في البمد تخمؼ وتسرحيـ عمى الشارع بدوف اىتماـ بنظافة لييـ أو أي
 حاجة.

في القرية وضعؼ الوعي الصحي لدى بعض  يتضح مما سبؽ نقص الخدمات الصحية
عمى اعتقاد أنيا المرأة في القرية تياف بشكؿ مييف الريفيات خاصة فيما يتعمؽ باالنجاب ف

انجابيا عامؿ أساسي في االنجاب وأنيا المسؤلة عف انجاب الولد والبنت فيي تحاسب عمى 
ة إلى الضغط عمييا باإلنجاب مرة واإلىانة ىذا باإلضاف البنت وتعاقب إذا أنجبت البنت بالكالـ

ثناف وثالثة حتي السابعة إلى أف تنجب الولد مما يؤثر عمى صحتيا،وقد يتركيا الرجؿ  وا 
سائدة في الريؼ ى مف أجؿ انجاب الولد وقد يرجع ذلؾ إلى المعتقدات الخاطئة الآخر ويتزوج ب

المرأة في أىتماميا  عمىالعيد، وىذا كمو لو تأثيره  ى اعتبار أنو وليبسيطرة الذكر عم
  .بصحتيا أو أف يكوف لدييا وعي صحي

األـ ألبنائيا وعدـ  إىماؿبوعدـ وجود وعي صحي  ىماؿوفي ىذا السياؽ قد يصؿ اإل
المتابعة ويدلؿ عمى ذلؾ مف قوؿ إحدى المفحوصات "أنيا تركت أبنتيا مريضة دوف متابعة 

إلى رفضيا الذىاب لمطبيب  أيضاي ، وقد يصؿ ضعؼ الوعي الصحلحمميا في المرة الثانية"
وقد يرجع ذلؾ لقمة الوعي الصحي  وأكتفائيا بالذىاب إلى الصيدلي أو تناوليا عالج بمعرفتيا

لدييا أو نتيجة سوء الحالة االقتصادية لدييا، أو نتيجة قصور دور الرائدات الريفيات في 
( 2ف أف الوحدة الصحية بيا عدد )القياـ بحممة توعية لممرأة الريفية في القرية، فعمى الرغـ م

مف الرائدات الريفيات إال أنيف لـ يقمف بأدوارىف كالتوعية الصحية لمنساء وتثقيؼ النساء 
 الريفيات بجميع الجوانب المتعمقة بالصحة .
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 اقد يرجع عدـ تواجد طبيب الوحدة باستمرار إلى عدـ تقاضيو أجر  آخرومف جانب 
ة، فالواقع الحالي سئ بشكؿ مييف ليـ حيث المرتبات المتدنية مقابؿ تواجده في الوحد امناسب

ى تدر عميو آخر أعماؿ التي تدفع الطبيب إلى تركو العمؿ المكمؼ بو كطبيب وحدة وانشغالو ب
 .دخمو 

 اليتاٜج ّالتْصٔات : 

 في ضوء التحميؿ السابؽ واإلطار النظري يمكف التوصؿ إلى ما يمي:
عد ىذه البرامج في ضوء االحتياجات مية وتفعيميا بحيث تٌ إعادة النظر في برامج محو األ -

الفعمية لألميات في القرية وبالتالي تكوف وسيمة جذب ليف وتعمؿ عمى زيادة إقباليف 
 يا.تطوذلؾ مف خالؿ تنوع برامجيا وأنش عمييا،

محتوى ىذه الكتب  يكوفإعداد كتب خاصة بالمرأة الريفية في برامج محو األمية بحيث  -
 المرأة. اا لالحتياجات الفعمية لممرأة الريفية، ومناسبا لألدوار التي تقـو بيممبي

لى التوعية والتثقيؼ الديني ويفضؿ بحيث تيدؼ ىذه البرامج إإعداد برامج توعية مختمفة  -
سياسية، أف تكوف ىذه البرامج مف خالؿ األوقاؼ تجنبا لموقوع في المخاطر األمنية وال

ف عمى ىذه البرامج مف النساء الداعيات حتى يتاح لمنساء ئموكما يفضؿ أف يكوف القا
 .دوف حرج في القرية االستفسار عف كؿ شئ

األمر الذي يؤدي إلى زيادة ىف بحيث يقمف بأدوار تفعيؿ دور الرائدات الريفيات في القرية  -
 الثقافة الصحية لدى المرأة الريفية .

 األبناء مى النظافة سواء نظافة المنزؿ أو عقد ندوات وبرامج توعية تحث المرأة الريفية ع -
 أو االىتماـ بنفسيا مف منطمؽ أف االىتماـ بالنظافة يقي الفرد مف العديد مف األمراض.

المشاغؿ  أصحاابعقد ندوات وورش عمؿ مف خالؿ القائميف عمى قصور الثقافة و  -
في زيادة الدخؿ، الحرفية بحيث تعمؿ عمى توعية الريفيات بأىمية العمؿ اليدوي والحرفي 

  وتعميميا. األشغاؿىذه  األمر الذي يشجع بعض الريفيات عمى معرفة
حيث أف القرية تشتير بصناعة السجاد اليدوي فيمكف توسيع ىذه الحرفة بحيث يقاـ  -

لزيادة  مف االناث وبالتالي يكوف سبيال لسجاد اليدوي ويتـ تعميـ الراغباتمصنع النتاج ا
 دخؿ األسرة الريفية.
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العمؿ عمى إنشاء محطة لمصرؼ الصحي حتى ال يختمط مياه الشرب بمياه الصرؼ   -
 الصحي.

تفعيؿ دور الوحدات البيطرية لتوعية المرأة الريفية باألمراض التي تصيب الطيور  -
ات و ، وذلؾ مف خالؿ عقد ندر والمواشيو والمواشي وكيفية التصرؼ في حالة اصابة الطي

 ة.توعية مف جانب الوحدة البيطري
 .عقد ندوات لمرجاؿ لتوعيتيـ بأىمية تنظيـ األسرة حتى اليكوف عامؿ ضغط عمى المرأة  -
عقد ندوات وبرامج توعية تحث المرأة الريفية عمى أىمية الكشؼ الدوري لموقاية مف  -

 والحفاظ عمى الصحة. األمراض
حيحة لألبناء عقد ندوات وبرامج توعية لممرأة الريفية لتوعيتيا بطرؽ وأساليب التربية الص -

 وكيفية التعامؿ معيـ . 
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 (2ممحؽ )
 استمارة مقابمة

تيدؼ ىذه االستمارة إلى الكشؼ عف االحتياجات التربوية لممرأة الريفية بقرية دسيا والتعرؼ عمى 
 الواقع االقتصادي واالجتماعي والتعميمي والسياسي ليا.

 عامة : بياناتأوال
 السف: -
 أرمؿ               مطمقة                الحالة االجتماعية : متزوجة    -
 : األبناء عدد  -

 المفتوحة األسئمة: ثانيا
 القراءة والكتابة؟ يفىؿ تستطيع -

 بال تسأؿ اإلجابةفي حالة    
 ما أسباب انقطاعؾ عف التعميـ أو عدـ االلتحاؽ بو؟ -
 ي االلتحاؽ بالتعميـ ؟ىؿ شعرت مرة أنو كاف مف الضرور  -

 بنعـ تسأؿ لماذا؟ اإلجابةفي حالة 
  أذكري امثمة  ؟استفدتي مف تعميمؾ في حياتؾ ىؿ  -

 ىؿ ترى أىمية وفائدة التعميـ لممرأة؟
 بال اإلجابةفي حالة 
 ؟ليس لمتعميـ أىمية لماذا  -
 أوالدؾ بالتعميـ؟  يفىؿ تمحق -

 بنعـ تسأؿ اإلجابةفي حالة 
 ؟أوالدؾ يفلماذا تعمم -

 بالتعميـ تسأؿ  األوالدفي حالة عدـ التحاؽ 
 أوالدؾ بالتعميـ؟ يفلماذا لـ تمحق -
 البنت الـز تتعمـ مثؿ الولد؟ يتفتكر  -

 بنعـ تسأؿ  اإلجابةفي حالة 
 سباب ذلؾ؟أما  -

 بال تسأؿ  اإلجابةفي حالة 
 عمى تعميـ البنات؟ يفلماذا التوافق -
 ىؿ تشاىديف التمفزيوف؟ -

 يسأؿ بنعـ  اإلجابةفي حالة 
 ؟، وماذا تستفيديفماذا تفضميف أف تشاىدي -
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 بال  اإلجابةفي حالة 
 لماذا التشاىديف؟ -
 في المنزؿ؟  ميف بياالتي تقو  األعماؿ ما نوع  -
 في وقت فراغؾ؟ يفماذا تفعم -
 ما أكثر شئ يشغؿ تفكيرؾ في الوقت الحاضر؟ -
 بيا دخؿ أسرتؾ ؟  يفتعمـ حرفة تزيد يفىؿ تريد -

 ـ تسأؿ بنع اإلجابةفي حالة 
 ؟يأف تتعمم فيماذا تريد -
 ما المشاكؿ التي تصادفؾ في عممؾ في المنزؿ؟ -
 ىؿ توافقيف عمى عقد ندوات بيدؼ التوعية لممرأة بصفة مستمرة؟ -
 ما الذي يمكف أف تقدمو ىذه الندوات؟ -
 ىؿ لديؾ أمراض معينة تشكو منيا؟ -
 في حالة المرض؟  أيفلمف تمج -
 ية ؟مف خدمات الوحدة الصح يفىؿ تستفيد -

 بنعـ تسأؿ  اإلجابةفي حالة 
 ما ىي ىذه الخدمات؟ -

 بال  اإلجابةفي حالة 
 ؟ يفلماذا التستفيد -
 نفاؽ دخمؾ ؟إما أوجو  -
 كيؼ تديري اقتصاد أسرتؾ؟ -
 مف الدخؿ؟ يىؿ تستطيعيف أف تدخر  -
 كيؼ تستفيديف مف مدخراتؾ؟ -
 ما المشاكؿ التي توجد في القرية مف وجية نظرؾ؟ -
 ذه المشكالت؟مف الذي يستطيع حؿ ى -
 ما احتياجات نساء القرية مف وجية نظرؾ ؟ -
 اآلف مف وجية نظرؾ؟ دسيا ما االحتياجات الضرورية لقرية -
 ىؿ لديؾ أي مقترحات لتحسيف أسموب معيشتؾ؟ -

 
 الباحثة
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 (0ممحؽ )
 نماذج مف أقواؿ المشاركات مف نساء القرية الريفيات أثناء إجراء المقابالت الشخصية

 األولى:  المقابمة
مى دبمـو تجارة وكنت حاصمة عمى مجموع كبير لكف أىمي منعوني عف تكممة عحاصمة الحمد هلل 

التعميـ ألف الكمية كانت في بني سويؼ ، أنا حاسة أف التعميـ العالي مميوش فايدة قوي في الوقت 
ا تعميـ عالي ومش الحالي ألف المي معيا دبموـ تقدر تشتغؿ ذي المي معيا تعميـ عالي وفي ناس معي

 .بتجوز وممياش غير بيتيا خراآلوبعديف البنت في بتشتغؿ وقاعدة في البيت 
أف استفدت مف تعميمي في أني اشتغمت لفترة في فصوؿ محو األمية ووقفت في الصيدلية لفترة 

 اسب ،العالج المن فبالتالي بأعرؼ أقرأ اسماء العالجات لو أوالدي مرضوا اقدر اقرأ العالج وأعطييـ
وأنا حريصة عمى تعميـ أوالدي كحاجة تفيدىـ لكف ذي ما ىما قادريف يعني ذي ما تؤىميـ امكاناتيـ  

 يعني ىأعمميـ ايو بنحاوؿ نوفر ليـ مستمزمات األكؿ والشرب والعالج وبيروحوا الدروس والُكتاب .
كتير ألني مضغوطو أني مش قادرة اتعامؿ معاىـ ووأمسكيـ أضربيـ وأدعي عمييـ  أحسأنا احيانا 

والتعامؿ معيـ ،  األوالدنفسيا وحاسة أني مش قادرة أكمؿ وكسولة، محتاجة اعرؼ أكثر عف تربية 
 ىما مستفزيف جدا  ، وأنا اصال مريضة ضغط .

ممكف استفيد مف خدمات الوحدة الصحية لكف في الحاالت الخفيفة أو ممكف ألجئ لمصيدلية عشاف 
يشة محتاجة كتير أنا في اليـو المي جوزي بيروح يشتغؿ فيو بره أنا أوفر كشؼ الدكتور  ألف الع

بأذىب بالمواشي لمحقؿ وأرعاىـ ، غير أني مربية شوية طيور ممكف أبيع منيـ لو محتاجة فموس ، 
وكماف فاتحة محؿ ببيع مالبس لكف صغير ، ونفسي أكبره  لكف منيف الزبائف مش كويسيف المي واخد 

 أي حاجة . آخرعايز ينتظـ في الدفع  ومش بأعرؼ حاجة قسط مش بيكوف 
مفيش وقت أشاىد التمفزيوف ألني قاعدة في المحؿ  والعياؿ قاعديف بجواري بيمعبوا في الشارع يعني  

 ىأعمميـ ايو لو حد معدي عمي ممكف يقعد يساىر شوية واليـو بيعدي. 
صة في ظؿ الغالء ده في ناس كتيرة ىنعمؿ ايو الناس كميا في البمد بتعاني مف الدخؿ المحدود خا

 بتجيب قروض باالرباح عشاف تدبر حاليا .
 المقابمة الثانية: 

متعممة وياريتني اتعممت فالتعميـ لو أىمية في كؿ حاجة بأحس بأىمية التعميـ في قراءة  مشأنا 
هلل لو في األدوية ألوالدي أما بأكوف عايزة اروح مشوار ومش عارفة أقرأ عشاف أوصؿ لممكاف ، وا

نة خياطة لكف ، أنا عندي مكـ بنتي تتعم عايزةفصوؿ محو أمية قريبة مني ىاروح وأتعمـ ، وكماف 
عشاف أزود دخؿ البيت ومحتاجة أكبرىا مف خالؿ أنيـ مف  قت الفاضيو الصغيرة وبأشتغؿ عمييا في 

لكف الموضوع طمع  فترة كانوا بيقولوا أنيـ ممكف يبجيبوا لمناس المي محتاجينو مف خالؿ القروض
مش حقيقي ، محتاجة كماف أعرؼ أمور الديف والتوعية، أنا ممكف الطمب يبقى قدامي وعارفة لكف 
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مش قادرة أقـو أعمؿ ومكسمة،  مف المشاكؿ الموجودة في البمد الخدمات الصحية ومفيش أىتماـ في 
 .إىماؿالوحدة الصحية  كميا 

 المقابمة الخامسة:
سط والتعميـ طبعا ميـ خاصة في الوقت الحالي فالتعميـ يساعدني عمى المذاكرة أنا متعممة تعميـ متو 

 عمى العمـ ويساعدني عمى التفاىـ مع الزوج فالتعميـ سالح.  وتشجيعيـمع أوالدي 
اليدوية وكماف  األشغاؿممكف أشاىد التمفزيوف في وقت فراغي أو أجيب أي حاجة أطرزىا بحب 

ص القماش لكف ينقصني مكينة ومعرفة تشغيميا، ممكف لو جبت عندي ميوؿ لمخياطة بأعرؼ أق
ومصاريفيـ، ممكف أجيب  األوالدمكينة أشتغؿ عمييا وأزيد دخمي ألف العيشة محتاجة األكؿ والشرب و 

شوية طيور عشاف يغنونا عف الشراء ممكف يعيشوا وممكف يموتوا ويخسرونا ، ممكف أجيب لييـ 
ية المي أنا عارفو، لو في برامج توعيو في الوحدة البيطرية كنا عالج وممكف أعالجيـ بحاجات عاد

 ممكف نستفيد منيا لكف مفيش .
أنا لو حسيت أني تعبانة أذىب لمدكتور ولو حاجة بسيطة أذىب لمصيدلية ألف مفيش خدمات في 

 مجدية .  مشالوحدة الصحية وخدماتيا 
لكف مش متكامؿ بس بالموجود فمحتاجة محتاجة أعرؼ طرؽ التغذية السميمة أنا ممكف أعمؿ أكؿ 

 أعرؼ ازاي أدبر حالي وأعمؿ وجبة صحية متكاممة في حدود إمكاناتي.
مف المشاكؿ المي موجودة في البمد أف الناس كميا بتتكمـ عمى بعضيا محدش بيترؾ حد في حالو كؿ 

حالي في بيتي ،  الجيراف قاعديف يساىروا طوؿ النيار ، عشاف أبعد نفسي عف الكالـ ده قاعدة في
ومف مقترحاتي لتحسيف وضع النساء في القرية فتح مشاريع ومشاغؿ يدوية لتعميميـ حرفة ده 

 ىيشغؿ وقتيـ ويزود دخميـ بدؿ كالميـ عمى بعض.
 المقابمة الحادية عشر:

تتعمـ، بأحس في الوقت ب مكنتشلمدرسة عمى أساس أف زماف البنت ومرحتش امتعممة  مشأنا 
ة التعميـ لما بنتي بتسألني في حاجة في الكتاب وأنا مش عارفة أرد عمييا أو اما حد الحالي بأىمي

مف الزبائف يشتري مف طيور ومش عارفة اسجؿ عميو كـ ، وحريصة عمى تعميـ أوالدي فالبنت ذي 
 الولد والـز تتعمـ عشاف يكوف لييا وضع في المجتمع .
صمي الصموات المي عميا أو ممكف أورح أشتري في وقت فراغي ممكف أشاىد التمفزيوف أو ممكف أ

 شوية مالبس وأبيع فييـ عشاف أزود دخمي .
مف الدخؿ األكؿ والشرب والمصاريؼ  ومش بقدر أوفرلوحدة الصحية ألف ما فييا اىتماـ مش بروح  ا

يستيمكوا كتير،أنا بأمشي البيت مف خالؿ جزء مف مرتب جوزي باإلضافة إلى أني ببيع جبف ولبف 
 يور،  ومف المشاكؿ الموجودة في البمد الغالء بقت كؿ حاجة غالية .وط
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 المقابمة الخامسة عشر:
أف متعممة وحاصمة عمى دبمـو ساعدت زوجي في كؿ حاجة ومازلت بساعد أنا فاتحة محؿ بقالة أقوـ 

عميـ الصبح وأقضي طمبات البيت وبعد كده أقـو أفتح المحؿ وأقضي طوؿ اليـو فيو عشاف أساعد والت
مكانة عندي ونفسي أوالدي يوصموا ألعمى المناصب وبتعب عشاف أقدر أوصؿ  أفضؿ طبعا ليو 

أوالدي وأستفدت مف التعميـ في رعاية أوالدي لو أنت جاىمة مش ىتعرفي تعممييـ حاجة ، ونظافة 
 البيت لـ ترتبط بالتعميـ لكف معرفتي بالعناصر الغذائية والتغذية مش كتيرة .

كبير والبمد مفتقدة طبيب دائـ ألف ممكف حد يتعب بالميؿ  إىماؿلصحية في البمد بيا والخدمات ا
ويموت لعدـ اسعافو ، وفي حالة المرض بروح لمصيدلي عشاف أوفر الكشؼ، ومف المشاكؿ الموجودة 
ف في البيت الفراغ فبالتالي الناس بيعدوا يساىروا ويمسكوا النميمة لكف عالقاتي بجيراني كويسة ، وم

 الحاجات المي مش كويسة في البمد السحر والدجؿ .
 ساعات ممكف أشتري طيور وأربييا أما دوقت مش برضى عشاف بيموتوا فبشتري جاىز وخالص

في بعض الستات بيأخذوا قرض مف واحد ىنا في البمد عشاف يشتروا شوية خضار يبيعوىـ والست 
لتحسيف وضع المرأة فتح مشروع  لممرأة  في البمد مضغوطة كتير وعمييا حمؿ كبير، مف أفكاري

 يساعدىا، ده في ناس في البمد بيروحوا مصانع في أكتوبر .
 المقابمة العشروف: 

التعميـ ميـ طبعا وجعمني عرفت ازاي أربي أوالدي كنت بعرؼ أوالدي القراءة والكتابة وأفادني أما 
أما تروح مشوار الـز تخدني معيا  بروح الفيـو أبقى عارفة الطريؽ أنا لي أختي مش بتعرؼ تقرأ

فالواحدة المتعممة مش زي الجاىمة، وأفادني في معاممتي مع حماي وحماتي، ومع جيراني التعميـ 
بيظير في الكالـ والمعاممة مع الجيراف الواحدة الجاىمة بتكمـ وخالص، وحريصة عمى تعميـ أبنائي 

يو الكممة ىو المي أخذ القرار الست مش لييا لكف بنتي الكبيرة أتجوزت بدري ألف حماي ىو المي ل
كممة والكممة كممة الرجؿ وكممة كبير البيت ده بنتي الكبيرة كانت ممتازة لكف ىنعمؿ أيو النصيب بقى 
 أبوىا قاؿ مش ىالقي ذي أبف عمتيا ، أما أبني ىو الولد الوحيد وجو بعد الواحد ما تعب أما الولد .

الفالحة في األرض وأنتاج المواشي  وتربية الطيور وبمشي البيت عمى  الواحد بيدبر حالو معتمد عمى
 قد الموجود ، في تربية الطيور بروح الوحدة البيطرية وأسأؿ الدكتور البيطري ويعطيني عالج .

كتير أنا ال أثؽ في عالجيا، ياريت يكوف في ندوات  إىماؿأنا لـ أذىب لموحدة الصحية عشاف فييا 
لواحد نفسو يتثقؼ دينيا أنا كنت في المدرسة مكنش فييا اىتماـ بالديف، بتفرج عمى والواحد يتعمـ، ا

 التمفزيوف عمى قنوات الطبخ .
مف المشاكؿ الموجودة في البمد التعميـ ففي المدرسة مفيش متابعة والعياؿ بيكمموا المدرس بطريقة 

، وكماف مف المشكالت  مش كويسة غير األلفاظ المي بيقولوىا ، مش عارفة أسيطر عمى أبني
ت عف الجواز تجدي األـ تأخذ بنتيا وتروح لمدجاؿ آخر الموجودة في البمد السحر والدجؿ لو البنت أت

وتصرؼ فموس ياما عمى الموضوع ده، وده راجع لعدـ الوعي ، البمد محتاجة توعية كتيرة في كؿ 
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ىتجوز وتبقى في رقبة  خراآلي حاجة، ومف الحاجات المي بتتقاؿ البنت ىتتمعـ وتعطينا ايو ىي ف
 راجؿ، والمدرسة عمييا جانب مف التربية كماف.

كاف في صحة زماف احنا كنا بنأكؿ السمنة البمدي المرممة تعالي في الوقت ده العياؿ مش بيردوا 
 يأكموا  عشاف كده طالعيف ضعاؼ ومش فييـ صحة.

 : المقابمة السابعة
في البمد ،والست في البمد تابعة لمرجؿ والرجؿ  ىماؿحاجة، اإلالمرأة في البمد محتاجة توعية في كؿ 

صرار الرجؿ عمى خمفة الولد تالقي الواحدة في البمد تخمؼ وتسرحيـ عمى  مسيطر، وخمفة البنات وا 
الشارع بدوف اىتماـ، أنا شغالة في البيت والغيط ألف جوزي مسافر بزرع الغيط، البمد فييا حسد وقر 

عضو، وقمة الوعي والست في البمد مش وراىا إال ، في ناس كتيرة في البمد مش كتير، كمو بيراعي ب
فاىمة ومش عمى وعي بطرؽ التغذية السميمة والنظافة ، والتعميـ أفادني في اىتمامي بأوالدي ، 
بتفرج عمى التمفزيوف عمى برنامج العباقرة البرنامج دة عبارة عف مسابقة في كؿ التخصصات ، البمد 

ثقافة دينية خاصة لو مرأة ىي المي تعطي الندوات، في ستات مش بتقدر عمى أوالدىا الولد محتاجة 
والتوعية بأىمية المياه الناس في البمد سايبيف الصرؼ  األبناء يفزع في أمو فمحتاجيف توعيو لتربية 

تشرة في البمد عمى المياه وفي ناس بتستخدـ المياه دي عادي بدوف فمتره لييا، والحاجة التانية والمن
ظاىرة الجواز المبكر والبنات بتكوف صغيرة مش عارفة حاجة ، وكماف الناس المي مش عندىا أرض 
محتاجة تعميـ حرفة أو الشغؿ في مصنع بحيث تزود دخميا ، وأف بربي شوية طيور ومواشي لكف 

وأحنا مش  قميمة عشاف ممكف تموت ألف في أمراض كتيرة جديدة ظيرت  بتيجي لممواشي والطيور
 عارفينيا والوحدة البيطرية مش لييا دور وال الوحدة الصحية.  

 المقابمة التاسعة:
أف معايا دبمـو والتعميـ ميـ طبعا ألني بذاكر لوالدي يعني أنا مرات أخويا تشوفييا تالقييا بتندـ ألنيا 

أوالدي ونفسي يكونوا مش متعممة ومش عارفة تعمؿ حاجة ألوالدىا وبتقولي ياريت اتعممت، أنا بعمـ 
حاجة وبعطييـ دروس ، جوزي مسافر وبشتغؿ في البيت وفي الغيط وأوالدي بيساعدوني وبربي طيور 
وأبيع منيا وبربي بيايـ، نفسي أعمؿ مشروع بس محتاج فموس كتيرة وبيتـ طبعا بأوالدي وأكميـ وأنا 

ا وأوالدي اماؿ الواحد بسيح الزبدة برمي فييا رغيؼ عيش عشاف يشرب مف السمف ونأكمو أن
ىيتأسس منيف، ممكف أعرؼ األمور البسيطة في موضوع تربية الطيور لكف طبعا األمراض الجديدة 

 المي بتجيميـ األياـ دي 
أنا بربي الدي بيروحوا يشتغموا وأنا كماف، أنا بروح الغيط أشتغؿ وكماف أياـ جمع القطف والشيح أو 

 موس طيور وببيع منيا أما بكوف محتاجة ف
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(4ممحؽ )  
  نماذج مف الترميز

حديث الناس عمى 
 بعضيا 

األبناء التعميـ لتربية  التدبير المنزلي فتح المشاريع 
  

ـ   أىمية التعمي

صرار الرجؿ عمى إ
نجاب الولد إ  

نقص االمكانيات 
 المادية 

 التعميـ التعميـ لقراءة األدوية  االدخار 

حرماف البنات مف 
 التعميـ 

تح مشاغؿ لتعميـ ف
 الفتيات 

التعميـ لمعرفة  مساندة الرجؿ 
 الذىاب لألماكف 

 لزيادة الدخؿ 

لمحفاظ عمى  لمتعامؿ مع الزوج  العمؿ بحرفة  الغيبة والنميمة  التوعية والتثقيؼ 
 الصحة 

السحر والدجؿ 
 والشعوذة 

مراعاة الناس 
 لبعضيا

لمعمؿ  لمتعامؿ مع الجيراف  زيادة الدخؿ 
جارة بالت  

مشاىدة التمفزيوف 
 عمى أي شئ

ف محرماف البنت 
 الميراث 

ضعؼ   األبناء لمتعامؿ مع  نظافة المنزؿ 
السيطرة عمى 
  األبناء 

لمتغمب عمى   األسعار غالء  السيطرة الذكورية  معرفة أمور الديف 
 المشكالت 

لتأميف 
مستقبؿ 
  األبناء 

قضاء الصموات 
اليـو  آخركميا في   

رأة قير الم  لزيادة الدخؿ  لمنظافة  الشخصية  االقتراض  

سياؽ الريؼ 
 المفتوح 

 األشغاؿممارسة  أعباء المرأة 
 اليدوية 

لمحفاظ عمى  لترتيبب المنزؿ 
 الصحة 

لمعمؿ  لمتدبير المنزلي  تربية الطيور  الغيبة والنميمة  الحقد 
 بالتجارة 

مراعاة الناس  الكراىية 
 لبعضيا

ضعؼ  لمثقافة الدينية   تربية المواشي
 السيطرة 

الخوؼ مف تربية   خالفات الجيراف 
 الطيور والمواشي 

  لمقراءة والكتابة 
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  (2ممحؽ )
لتسييؿ ميمة الباحثة في الحصوؿ عمى معمومات دسيا  بقرية خطاب موجو لرئيس الوحدة المحمية

 قرية العف 

 


