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  فى ظل ظاهرة تأنيث الفقرمرأة المعيلة أساليب التكيف المعيشى لل
  لمصريةمحافظات االببعض 

  
  مرفت صدقى عبد الوهاب السيد

  
  مصر -الجيزة -ة الريفية معهد بحوث االرشاد الزراعى والتنمية الريفية بمركز البحوث الزراعيةأقسم المر

  المستخلص
ف المعيشى للمرأة المعيلة أساليب التكيأستهدف البحث التعرف على   

ومفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات بقرى  فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر،
وطبيعة العالقة بين بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية الدراسة، 

 بقرىالتكيف المعيشى للمرأة المعيلة ألساليب المدروسة والدرجة الكلية 
رأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة الم هوالمشكالت التى تواجه ،الدراسة
  .االسرة

سيوط وسوهاج وبنى سويف سيوط وسوهاج وبنى سويف أأوقد إجرى البحث في كل من محافظات وقد إجرى البحث في كل من محافظات 
؛ لهـذا  ؛ لهـذا  ، والفقر، واالمية، والفقر، واالميةالمرأة المعيلة المرأة المعيلة بنسبة بنسبة   وفقا  لبعض المعايير ذات العالقةوفقاً لبعض المعايير ذات العالقة

والفقـر،  والفقـر،  ، ، للنساء المعيالتللنساء المعيالتعلى على ألألااتم إختيار أعلى المحافظات من حيث النسبة تم إختيار أعلى المحافظات من حيث النسبة 
  ..واالميةواالمية

مركز من كل محافظة من المحافظات المختـاره، وقريـة   مركز من كل محافظة من المحافظات المختـاره، وقريـة   وتم إختيار وتم إختيار               
لعدد النساء المعيالت فكانت قرية ديروط الشـريف  لعدد النساء المعيالت فكانت قرية ديروط الشـريف  وفقا  وفقاً   واحده من كل مركز،واحده من كل مركز،

مركز طما محافظة سـوهاج،  مركز طما محافظة سـوهاج،  ببمركز ديروط محافظة أسيوط، وقرية الشوكة مركز ديروط محافظة أسيوط، وقرية الشوكة بب
  ..مركز الفشن بمحافظة بنى سويفمركز الفشن بمحافظة بنى سويفببوقرية صالح وقرية صالح 

من الشاملة من الشاملة % % ١٠١٠كسر المعاينة بنسبة كسر المعاينة بنسبة بحث تم إستخدام بحث تم إستخدام ولتحديد عينة الولتحديد عينة ال              
وتم جمع البيانـات بإسـتخدام إسـتمارة    وتم جمع البيانـات بإسـتخدام إسـتمارة    معيلة، معيلة، امرأة امرأة   ٣١٥٣١٥  فكان حجم العينةفكان حجم العينة

وتـم إسـتخدام   وتـم إسـتخدام   والمقابالت الفرديـة المتعمقـة ،   والمقابالت الفرديـة المتعمقـة ،   إستبيان بالمقابلة الشخصية، إستبيان بالمقابلة الشخصية، 
، و معامل اإلرتبـاط  ، و معامل اإلرتبـاط  Z_score التكرارات والنسب المئوية، والدرجة المعيارية التكرارات والنسب المئوية، والدرجة المعيارية 

  ..لبيرسونلبيرسون  البسيطالبسيط
  ::وقد توصلت الدراسه إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلىوقد توصلت الدراسه إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلى

المنخفض من الدرجة الكلية  فئة المستوىمن المبحوثات تقعن فى % ٤٠ .١
فى  من المبحوثات %٤٦مقابل  للمرأة المعيلة التكيف المعيشى ألساليب

 .التكيف المعيشى ألساليبالمستوى المتوسط من الدرجة الكلية 
التى تتبعها المرأة المعيلة فى  يجابيةإلهم أساليب التكيف المعيشى اأنت من وكا .٢

ظل ظاهرة تأنيث الفقر إعداد أنشطة منزلية مدرة للدخل خاصة باإلنتاج 
، بينما كانت من %٨٨، والعمل عند الغير بالزراعة بنسبة %٣٦الغذائى بنسبة 

، %٤٤.٧بناء بنسبة أليقاف تعليم اإأساليب التكيف المعيشى السلبية  أهم
      %.٢٧.٦المبكر بنسبة واإلتجاه نحو زواج الفتيات 
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 ،عددالمبحوثةعمر :جتماعية التاليةإلبين المتغيرات اوجود عالقة إرتباطية  .٣
والدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى للمرأة  سرىألدرجة التماسك ا ،بناءألا

لى التوالي و هي ع ٠.١١٦، ٠.٢٠٣حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط المعيلة 
بينما كانت العالقة  .٠.٠١ا الجدولية عند مستوى معنوية أكبر من نظيرته

-حيث بلغت قيم معامل اإلرتباط  درجة التماسك األسرىمع متغير عكسية 
 .٠.٠٥ا الجدولية عند مستوى معنوية و هي أكبر من نظيرته ٠.١٥٢

عدد العاطلين عن : ىالتال ىصاداإلقت المتغير بينطردية  وجود عالقة إرتباطية .٤
حيث بلغت  والدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى ،العمل بأسرة المبحوثة
ا الجدولية عند مستوى وهي أكبر من نظيرته ٠.١٧٤قيم معامل االرتباط 

 .٠.٠٥معنوية
رض ألمتالك اإعدم  يتمثل فى ةنأمن المبحوثات ب %٨١أتضح مفهوم الفقر لدى  .٥

، بناء وعدم القدرة على العملألا صغرلفقر بأنة ا عرفن% ٧٤مابين ،الزراعية
أقل نسبة بينما كانت ، إنجاب الفتياتأشاروا بأن الفقر متمثل فى % ٤١فى حين

 .بناءألعرفن الفقر بأنة عدم القدرة على تعليم ا% ١١
من أهم المشكالت التى تقابل المرأة المعيلة عدم وجود المال الكافى لتوفير الغذاء  .٦

 .%٥٨ويها بنسبة ز، وعدم الحصول على اإلرث من %٦١لألبناء بنسبة

  المقدمة 
من ألل قتصادى ويشكل تهديدا إلاتحقيق التنمية المستدامة والنمو  مامعقبة كبيرة أ الفقريمثل  

منها مختلف دول ى تعانى تواحد من أكبر التحديات التنموية ال فهوجتماعى إلسياسى واالستقرار إلوا
ال ظاهرة موجودة ، فالفقر عن مستوى تطورها أو تخلفها اإلقتصادى واإلجتماعى بغض النظرالعالم 

ورغم ، يخلو منها أي مجتمع، مع التفاوت الكبير في حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها
قري يشكل العمود الفاألسرة نخفاض الدخل للفرد أو إالتفاوت في تحديد مفهوم الفقر ومعاييره، إال  أن 

   .لهذا المفهوم
نموها السكاني،  عنقتصادي إلنموها ا يتخلفوتتفاقم مشكلة الفقر في المجتمعات التي 

وتتفاوت تبعا  لذلك أساليب المعالجات والمحاوالت الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة 
ص يعانون من الفقر مليار شخ ٢.٢كثر من ألى أن هناك إويشير تقرير التنمية البشرية  وتداعياتها،

لى الحماية إمن سكان العالم % ٨٠بعاد أو يشارفون على الوقوع فية حيث تفتقر نسبة ألمتعدد ا
نماط عمل أو فى أعامل فى القطاع غير النظامى مليار  ١.٥أكثر من ويعمل  ،جتماعية الشاملةإلا

  .المزمن مليون شخص من الجوع ٨٤٢من سكان العالم % ١٢غير مستقرة ويعانى حوالى 
يعيشون على  ٢٠١٥مليون شخص سيظلون بحلول عام  ٩٧٠ويشير البنك الدولى أن نحو 

بأنها بلدان منخفضة الدخل أو  ١٩٩٠دوالر فى اليوم فى البلدان التى صنفت فى عام  ١.٢٥أقل من 
من % ٤٠متوسطة الدخل، وفى كل من أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى وجنوب أسيا يعيش نحو 

  ).٥٢: ٢٠١٤تقرير التنمية البشرية، ( لعالم فى فقر مدقع سكان ا
وإستمرارا  لهذة اإلحصائيات يشير تقرير الفقر الريفى الصادر عن الصندوق الدولى للتنمية 

من سكان العالم فى المناطق الريفية بمتوسط دخل % ٧٠إلى أنة يعيش تحت خط الفقر ماال يقل عن 
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 هناألطفال والنساء نسبة كبيرة منهم حيث أن ثلثى فقراء العالم  لدوالر يوميا  لكل فرد، ويشك ١.٢٥
  ).2010:26الدولى للتنمية، الصندوق(النساء

مليون نسمة  ١٣٠من السكان تحت خط الفقر بمعدل% ٤١وفى المنطقة العربية يعيش نحو 
يها المغرب تونس يل على فىألمن الفقراء ، وتعد فجوة الفقر بين المناطق الريفية والحضرية هى ا

على  ١.٩، ٢.٩، ٣.٠،  ٤.٩ن حيث نسبة الفقر فى المناطق الريفية الى الحضرية ومصر ثم اليم
  ).٨: ٢٠١٠التقرير العربى الثالث ،( الترتيب

 إزديادجمالى فى إلويشير تقرير التنمية البشرية الى ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى ا
من % ١٩.٦رتفعت النسبة من أى نسبة الفقراء فى مصر حيث رتفاع فإوعلى الرغم من هذا هناك 

 ).١٠: ٢٠١٠تقرير التنمية البشرية ، ( ٢٠١٠عام % ٢١.٦لى إ ٢٠٠٨عام ع السكان ومجم

نسان وتحقيق إلمشكلة إجتماعية تحول بين الى الفقر على أنة إوينظر علماء االجتماع 
ى مجمله يوضح عدم قدرة فئة نحو تحقيق حيث إنة ف هالمستوى اإلقتصادى واإلجتماعى المرغوب ب

و أحالة من الحرمان من الحياة الالئقة التى يتطلع الفرد  حاجاتهم نتيجة لتعقد البناء اإلجتماعى، فهو
لى ما هو ضرورى لتحقيق الرفاهية المادية للفرد فقتار إإلبها والفقر ال يعنى ا المجتمع الى التمتع

والحصول صحية، سية من خوض حياة ساختيارات االإلص وايضا الحرمان من الفرإولكنة يعنى 
أن الدخل إحدى االختيارات التى يرغب لى ما يشير إ وهو حترامإلوا على دخل الئق والتمتع بالكرامة

   .)١٩٥: ٢٠١٢،وأخرونمحرم ( بالتمتع بها  االفراد
الدخل وهو عدم كفاية ين هما فقر يلى بعدين أساسسإظاهرة الفقر أبعاد عديدة يمكن التطرق تأخذ و

ى إخر هو فقر القدرة ألعد ابجتماعيا والإدنى من مستوى المعيشة المناسب ألمين الحد اآالموارد لت
حيث الفقر ظاهرة يغلب  من المشاركة فى العملية التنموية لى حد يمنعهإتدنى مستوى قدرات الفرد 

      .)٢: ٢٠١٢عليوات ،(عليها الطابع النسائى 
أن دخل المرأة أن وجد أقل من دخل الرجل سواء تم تعريف الفقر إلى  الفقرتأنيث  ويشير

بداللة الدخل المتاح للصرف أوبداللة فقر القدرة على إكتساب المهارات وإستغالل الفرص وعلية 
ص التعليم فرص أقل للنساء وعدم تكافؤ في فربعني ي الذىوفالفقر البشرى يغلب علية الطابع النسائى 

  .&Harries,2006) (Gordianوفي إزدياد مضطرد همنتشر ههي ظاهرلكية األصول ووالعمل وم
بالنساء المعيالت لم يكن  هالى تإنيث الفقر وربط هويظهر السرد التاريخى الى أن اإلتجا 

قاصرا  على مجتمعات بعينها حيث أن الغالبية العظمى من نساء العالم وفقا للظروف والقرارات 
ن الحكومات جعلها أكثر عرضة للفقر وتحمل المسؤلية لتلبية إحتياجات األطفال، السياسية للكثير م

 Sakiko,1999( ولم تكن المنطقة العربية إستثناء من هذا اإلتجاة حيث إنتشار ظاهرة المرأة المعيلة

:101.(   
ية حيث تشير إحصائيات منظمة المرأة العربية إلى إنتشار ظاهرة المرأة المعيلة بالدول العرب

من % ١٣.٧من األسر، وفى األردن % ٢٨بالسودان بلغت  ٢٠١٢حيث نسبة المرأة المعيلة لعام 
، وفى مصر بلغت % ٨.٨، وفلسطين بنسبة% ٨.٣، وعمان بنسبة %١٠.٧األسر، والعراق بنسبة 

من االسر، % ٣٨، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية %١٩.١، والمملكة المغربية بنسبة %١٦.٢
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 بسبب الزوج غيابومن أهم أسباب تواجد ظاهرة المرأة المعيلة  ،من االسر%  ٧.٦يمن وفى ال
 العمل، وبين بينهم تحول وعجز إعاقات أو بأمراض األزواج إصابة أو الهجر أو الطالق أو الوفاة

 القرارات جميع وإتخاذ أسرتها إعالة المرأة عاتق على فيقع األسرة دخل إنخفاض الى ذلك ويؤدى
، مجال 2012منظمة المرأة العربية، ( األسرة داخل التقليدية أدوارها لىإ باإلضافة بإسرتها علقةالمت

  .)المؤشرات اإلجتماعية 
وتظهر العالقة ذات التاثير بين ظاهرة  تأنيث الفقر وتفشى ظاهرة المرأة المعيلة وعدم 

، ويرتبط ر المرتبطة بالمرأةمشاركتها بالمجتمع أن الفقر هو األساس فى تفسير الكثير من الظواه
بقضية تأنيث الفقر الصورة النمطية عن فقر األسر التى تعولها النساء، حيث أن مخاطر الفقر تبدوا 

كل فى الظاهر متساوية لكل من الرجل والمرأة  إال أن المرأة بشكل عام واألسرة التى تعولها بش
     .)٩٩: ٢٠١٣،المنوفى،واكد(خاص تعانى أكثر
العديد  أسفلهابقضية هامة ومحورية مثل قضية الفقر، والتى يندرج المعيلة المرأة فإرتباط 

هناك أن ن تنفصم عنها، يدل على محورية قضايا المرأة، وأمن األزمات والمشكالت التى ال يمكن 
تكون فى المقام األول أسباب جذرية متأصلة داخل  ؛أسباب كامنة وراء تأثير الفقر على وضع المرأة 

  ). ١١٩: ٢٠١٤خرون، أسليمان و(مجتمع، نابعة منه ومن معطياته تجاه المرأة ال
ومن ثم أصبحت ظاهرة تأنيث الفقر والمرأة المعيلة وجهان لعملة واحدة وظاهرة حقيقة ال 

وإتجاه دعم  توفير فرص العمل، تقليصها من قبل الدولة عبرإتجاه نكار بل يجب السير فى إلتعالج با
رى بالتعليم والتدريب والرعاية الصحية، وإتجاه دعم التمكين اإلقتصادى اإلجتماعي رأس المال البش

  . لهن للتغلب على أثار الفقر ضد النساء المعيالت
 إتباع وممارسة عدةمن خالل  أسرتها معيشة مستوى تحسين لمحاولة لمعيلةا المرأة تتجه ثم ومن

لى معرفة إوهو ما دعى الحادثة إلمكانية البقاء  مع التغيرات واءمالتتسعى الى  حيث معيشيهأساليب 
  .أساليب التكيف المعيشى لها فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر

  المشكلة البحثية
ينطوى مفهوم تأنيث الفقر على أن المرأة تكون أكثر تأثرا  وحساسية للمتغيرات اإلقتصـادية  ينطوى مفهوم تأنيث الفقر على أن المرأة تكون أكثر تأثراً وحساسية للمتغيرات اإلقتصـادية  

حيث عدم القـدرة علـى إشـباع    حيث عدم القـدرة علـى إشـباع      المتمثلة فى إنخفاض الدخل والمستوى المعيشى ومعاناة المرأة منالمتمثلة فى إنخفاض الدخل والمستوى المعيشى ومعاناة المرأة من
العدالة اإلجتماعيـة  العدالة اإلجتماعيـة  تحقيق تحقيق بما أن الهدف العام للتنمية يتمثل في بما أن الهدف العام للتنمية يتمثل في ساسية لها والسرتها، وساسية لها والسرتها، وإلإلحتياجات احتياجات اإلإلاا

التى تعانى بشـكل عـام   التى تعانى بشـكل عـام     المرأة المعيلة من أحد أهم فئات المجتمعالمرأة المعيلة من أحد أهم فئات المجتمع  ونظرا  ألنونظراً ألن  ،،بالمجتمع بالمجتمع   بين األفرادبين األفراد
  ..ررواألسرة التى تعولها بشكل خاص من أثار الفقواألسرة التى تعولها بشكل خاص من أثار الفق

مكتسـبة  مكتسـبة    وأنشـطة وأنشـطة   خالل تطبيق ممارساتخالل تطبيق ممارساتالتكيف المعيشى من التكيف المعيشى من   أساليبأساليبلى بعض من لى بعض من إإ  أألجلجتت  هاهالذا فأنلذا فأن
  أسـاليب أسـاليب كك، ، الماديـة الماديـة فى الظروف فى الظروف   التغيراتالتغيراتقتصادية الناتجة عن قتصادية الناتجة عن إلإلجتماعية واجتماعية والتكيف مع التغيرات اإللتكيف مع التغيرات اإللل

على على تعرف تعرف لى ضرورة اللى ضرورة الإإهو ما دعى هو ما دعى ومن هذا المنطلق ومن هذا المنطلق   ،،الفقرالفقرنيث نيث أأمع أثار ظاهرة تمع أثار ظاهرة ت  للتواؤمللتواؤم  وآلياتوآليات
  سـرتها، سـرتها، ألألالتكيف المعيشى التى تتبعها المرأة الريفية المعيلة لتحسـين المسـتوى المعيشـى    التكيف المعيشى التى تتبعها المرأة الريفية المعيلة لتحسـين المسـتوى المعيشـى      أساليبأساليب

لهذا تبلورت مشـكلة البحـث فـى    لهذا تبلورت مشـكلة البحـث فـى      وبالتالى التعرف على أبعاد ظاهرة تأنيث الفقر بمنطقة الدراسةوبالتالى التعرف على أبعاد ظاهرة تأنيث الفقر بمنطقة الدراسة
  ..محاوالة االجابة عن التسأوالت التاليةمحاوالة االجابة عن التسأوالت التالية
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 المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر بقرى الدراسة ؟ماهى أساليب التكيف المعيشى للمرأة  .١

 ما هو مفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات بقرى الدراسة؟ .٢

قتصادية المدروسة والدرجة الكلية إلجتماعية واإلطبيعة العالقة بين بعض المتغيرات ا ماهى .٣
 الدراسة ؟ بقرى للمرأة المعيلةالتكيف المعيشى ساليب أل

 الدراسة ؟ بقرى سرةألاة المعيلة لتحسين مستوى معيشة أالمر هاتواجه المشكالت التى ماهى .٤

  هداف البحثأ
 .التعرف على أساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر بقرى الدراسة .١

 .التعرف على مفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات بقرى الدراسة .٢

قتصادية المدروسة والدرجة إلجتماعية واإللمتغيرات اعلى طبيعة العالقة بين بعض االتعرف  .٣
 .الدراسة بقرى للمرأة المعيلةالتكيف المعيشى  ساليبألالكلية 

 سرة بقرىألالمرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة ا هاالمشكالت التى تواجه التعرف على .٤
 .الدراسة

  : للدراسةاألهمية التطبيقية 
ة أالتكيف المعيشى للمر ساليبأ تحديد نتائجها يتم من خالل ةأن ةللدراستكمن األهمية التطبيقية    

، ومن ثم عرض صورة حقيقية عن الوضع الراهنقد تساعد فى وللتغلب على أثار الفقر  المعيلة
 تكيفها المعيشى أساليبالتعرف على  حيث على المرأة المعيلة وأسرتهاقليل أثار الفقر مكانية تإ

 ظاهرة تأنيث الفقرلمواجهة ، ومحاولة الوصول إلى صورة أوضح لسلبىومعرفة االيجابى منها وا
   . للمحافظات الثالثه موضع الدراسة من خالل بيانات من الواقع الميدانى

  : التالي ض البحثىلتحقيق الهدف الثالث تم وضع الفر: فروض الدراسة
المبحوثة، الحالة  عمر(المستقلة التاليةجتماعية إلا توجد عالقة معنوية بين المتغيرات -

، ، درجة التماسك االسرىدرجة إمتالك المهارات، عدد أبناء المبحوثةالتعليمية للمبحوثة، 
 .التكيف المعيشى للمرأة المعيلة ساليبألوالدرجة الكلية ) درجة معاناة المبحوثة من الفقر

وى السندخل ال(قتصادية المستقلة التاليةإلتوجد عالقة معنوية بين المتغيرات ا -
، ملكية الحيوانات راعيةرض الزألحيازة ا،المستوى المعيشى ألسرة المبحوثة، مبحوثةلل

التكيف  ساليبألوالدرجة الكلية ) عدد العاطلين عن العمل باسرة المبحوثة، المزرعية
  .المعيشى للمرأة المعيلة

  االطار النظرى للبحث
ادية وهى ظاهرة ال يخلو منها إى الفقر مشكلة عالمية وظاهرة إجتماعية ذات إمتدادات إقتص

مجتمع مع التفاوت الكبير فى حجمها وطبيعتها والفئات المتضررة منها، وقد تعددت المفاهيم المختلفة 
  . للفقر

أن الفقر حالة من الحرمان من الحياة الالئقة التى ) ٧٩: ٢٠١٠تقرير التنمية البشرية، ( أشاروقد 
ضرورى لتحقيق  لى ما هوإفتقار إلال يعنى فقط ابها والفقر  لى التمتعإو المجتمع أيتطلع الفرد 
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ساسية مثل خوض حياة ألختيارات اإلللفرد ولكن يعنى إيضا الحرمان من الفرص وا هالمادي هالرفاهي
  .حترام الذاتإو هوالكرام هوالحصول على دخل الئق والتمتع بالحري صحيا  هسليم همديد

التعريف فقط ولكن تمتد الى النظريات المفسرة للفقر فهناك ى عل وال تقتصر إشكالية ظاهرة الفقر
من  ءحلقة مفرغة تبدأ بة وتنتهي بة تبدا الفقرللفقر حيث تشير إلى أن الحلقة المفرغة نظرية 

 ،الدخلإنخفاض مستوى التغذية ثم إنخفاض مستوى الصحة ثم مستوى اإلنتاجية وتنتهي بإنخفاض 
ة بإنخفاض مستوى التعليم ثم إنخفاض مستوى المهارة الفنية ثم إنخفاض وهناك الحلقة المفرغة المتعلق

والحلقة المفرغة المتعلقة بإنخفاض مستوى الدخل الحقيقي ثم التغذية وتنتهي بإنخفاض  ،مستوى الدخل
تعكس النظرية الوظيفية و،  المستوى الصحي فهى حلقات مفرغة تدور وتنتهى بأثار سلبية على الفرد

من أجزاء متماسكة لتحقيق حالة  نساق تتألفألموعة من اجم عبارة عنالمجتمع فللفقر فهما  آخر 
يؤدي إلى بروز  أن توازن متبادل بين هذه األجزاء، وأن أي خلل في أداء هذه األنساق الفرعية يمكن

أن  لفهم مشكلة الفقر في سياق الوظيفية فإنه يمكن القولو ،مشكلة إجتماعية في بقية أنساق المجمتع
قتصادي وقدرته في تقديم الوظائف التي يستطيع من خاللها أن إلهناك خلل في األنظمة ومنها النظام ا

  .)٣٦: ٢٠١٠العذاري ، (يحسن من مستوى معيشة الفقراء

جتماعية وثقافية إالفقر يعد  ظاهرة مركبة تنشأ بسبب عوامل متعددة ومن ثم يمكن القول أن 
ساتة اكية حدة من حيث أثارة الضارة وإنعكثر األمراض اإلجتماعمن أ وهووإقتصادية وسياسية، 

السلبية على األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية فمن المشكالت المترتبة على الفقر،إنتشار البطالة، 
ظهور مشكالت إجتماعية وإرتفاع معدالت عمالة االطفال، وإنخفاض المستوى الصحى والتعليمى ،و

  .ألسرة مسؤلية باقى أفراد األسرة ومن ثم نشاءة ظاهرة المرأة المعيلةعن عدم تحمل رب ا ناتجة

مهمة اإلنفاق الكلى على أسرهن وتوفير الموارد المادية  هى التى تتحملوالمرأة المعيلة   
األكبر من هذا العبء، ويندرج تحت هذه الفئة  الجزء إلستيفاء إحتياجات أعضاء أسرهن أو تحمل

لمهجورات والفتيات الالتى لم يتزوجن ولكنهن مسؤالت عن إعالة اخوانهن أو األرامل والمطلقات وا
  .أبائهن

وتختلف نسبة وجود ظاهرة المرأة المعيلة من مجتمع الى أخر بإختالف الظروف 
أسباب تواجد ظاهرة المرأة المعيلة أهم ومن ، اإلجتماعية واإلقتصادية وحتى السياسية بكل مجتمع

وينطوى مفهوم تأنيث الفقر على أن المرأة تكون أكثر ، عليها الطابع النسائى ظاهرة يغلبالفقر فهو 
تأثرا  وحساسية للمتغيرات اإلقتصادية المتمثلة فى إنخفاض الدخل والمستوى المعيشى حيث معاناة 

عدم وجود القدرة على إشباع االحتياجات الضرورية بها وعدم جود مأوى صحى وعدم القدرة لالمرأة 
 ١٩٩٧ية نفقات المرض وقد أكد ذلك تقرير التنمية البشرية الصادر عن االمم المتحدة عام على تغط

بأن النساء أكثر عرضة للفقر من الرجال وذلك بسبب التباين الكبير بين الجنسين إذ تمثل النساء 
جور بين النساء والرجال ألفى ا التمييزمن فقرائة بسبب % ٧٠العالم ونحو االميات بمن % ٦٥
  .)١٩٦: ٢٠١٢، وأخرونمحرم ( بدون أجر واالميةزيادة ساعات العمل المنزلى و
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تظهر العالقة  ذات التأثير والتأثر بين ظاهرة  تأنيث الفقر وتفشى ظاهرة المرأة تظهر العالقة  ذات التأثير والتأثر بين ظاهرة  تأنيث الفقر وتفشى ظاهرة المرأة ومن ثم ومن ثم 
وهناك العديد وهناك العديد   ،،المعيلة حيث أن الفقر هو األساس فى تفسير الكثير من الظواهر المرتبطة بالمرأة المعيلة حيث أن الفقر هو األساس فى تفسير الكثير من الظواهر المرتبطة بالمرأة 

المرأة المعيلة وكـان مـن   المرأة المعيلة وكـان مـن   وعالقتة بظاهرة وعالقتة بظاهرة   تى تناولت دراسة الفقر وتأنيث الفقر،تى تناولت دراسة الفقر وتأنيث الفقر،من الدراسات المن الدراسات ال
  ::أبرز نتائج تلك الدراسات مايلى أبرز نتائج تلك الدراسات مايلى 

سها رجال نظرا  أخطر الفقر أكثر من تلك التى يرتتعرض لاألسر التى ترأسها نساء  -
 ونظرا  لكون، عدم إمتالك األصولوالى  مرتفعلى وظائف ذات أجر إلمحدودية الوصول 

النساء يتحملن وحدهن مسؤلية العمل المنزلى ال يبقى أمامهن متسع من الوقت للتقدم فى 
: ٢٠١٢منظمة العمل الدولية ،(ومن ثم اإلستمرار بالسير فى حلقة الفقرالتعليم أو التدريب 

٣١(. 

 حصاءات الرسمية على مستوى الدولة الى أن تأنيث الفقر أصبح ظاهرة حقيقةإلتشير ا -

لى وجود إ ٢٠٠٨لعام البشرية  عتمدت على تقرير التنميةأائج الدراسة التى شارات نتأو
ناث والذكور فى المؤشرات التالية معدل القيد باالبتدائى، معدل القيد إلفجوات بين ا

باالعدادى، معدل القيد بالثانوى، معدل القيد بالتعليم العالى ، نسبة العامالت فى المهن 
وأوضحت النتائج أن تلك المؤشرات  )فاكثر خمسةعشرعاما (لعمل العلمية والفنية من قوة ا

وهى تخص المرأة  نخفاض فى قيمة دليل التنمية البشريةإلمن ا %٦٤مسئولة عن 
 ). ١١٩٩:  ٢٠١٢محرم وأخرون ، (الريفية

تأنيث الفقر يعنى حساسية المرأة للمتغيرات اإلقتصادية فعند تقييم السياسيات المعنية  -
أن هناك معوقات تحول دون أخذ البعد النوعى فى اإلعتبار  تبينقر بين النساء بمكافحة الف

عند وضع الساسيات المعنية بالفقر مثل بعض التشريعات والقوانين التى تميز بين المرأة 
 ال عن إنتشار أمية النساءوالرجل وعدم تمكين المرأة من التواجد بمواقع صنع القرار فض

 ).٥٢: ٢٠٠١، الليثى(

فجوة المستمرة بين الرجال والنساء فى األمن الوظيفى واألجور والتعليم تساهم فى تأنيث ال -
كلما زاد الفقر فمن المرجح أن تعمل النساء فى وظائف بدون أجر ضمن األسرة  والفقر، 

لفقر ينتشر بين رؤساء األسر من النساء الالتى وا ،أو بأجر منخفض لحسابهن الخاص 
سرهن فى ظل مصادر وموارد محدوده، ولهذا فالنساء أكثر فقرا  يتحملن إعالة وعبء أ

 .)١١٩: ٢٠٠٩بربرى، ( وتأثر من الرجال 

ومن ثم يمكن  إدماج النوع االجتماعىجتماعية ال تشملهن برامج إلهناك الكثير من الفئات ا -
عن خطط الدولة فقيرات والمعيالت مهمشات وبعيدات ن هناك كثير من النساء الأالقول 

ن المساعدات أجمالى العينة إمن % ٩٥.٧شارات أحيث  جتماعيهإلا مرتبطه بالرعايهال
 كل ومشربأساسية لهن من مألحتياجات اإلقتصادية التى يحصلن عليها ال تلبى اإلا
 .)٤٠٠: ٢٠١٢، الضبع(
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ن تستطيع م أساليبالمرأة المعيلة من خالل ممارسة عدة  تكيف كيفيةتعرف على للالبحث  يسعىلهذا 
المتمثله فى ظاهرة  الظروف الراهنة من إنخفاض الدخول ومستوى المعيشةمع  إحداث التواؤمخاللها 

  .تأنيث الفقر
  الطريقة البحثية

 :المجال الجغرافي - ١

ختيار إ، فقد تم يالتظاهرة تأنيث الفقر وعالقتها بتزايد أعدد النساء المعنظرا  ألن البحث يدور حول  
نسبة  عدد النساء المعيالت،و المعايير ذات العالقة بتلك المشكالت وهيمنطقة البحث وفقا  لبعض 

  .الجمهورية وبناء على هذه المعايير تم ترتيب محافظات ،نسبة األمية والفقر،
% ٢٨.٢بنسبة األول من حيث عدد النساء المعيالت  إحتلت محافظة سوهاج المركز حيث -

، ثم جاءات %١٨.٨ركز الثالث بنسبة محافظة أسيوط الممن إجمالى عدد األسر، وتحتل 
، بيانات وزارة التضامن االجتماعى%( ١٧.١محافظة بنى سويف بالمركز الرابع بنسبة 

 ).   ٦١: ٢٠١٤الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،)( ٢٠١٤، غير منشورة

راء من جمالي الفقإلسيوط المركز األول من حيث النسبة المئوية أحتلت محافظة إهذا وقد  -
، يليها محافظة سوهاج تحتل المركز الثانى من ٢٠٠٨لعام  %٦١.٠تعداد السكان بنسبة 

، يليها محافظة بنى %٤٧.٥حيث النسبة المئوية إلجمالى الفقراء من تعداد السكان بنسبة
تقرير التنمية البشرية،  (من إجمالى الفقراء% ٤١.٥بنسبة تحتل المركز الثالث سويف 
٢٧٦-٢٧٥: ٢٠١٠( .  

، يليها %٤٥.٧مية بنسبة ألحتلت محافظة بنى سويف المركز الثانى من حيث نسبة اإوقد  -
الرابع بنسبة أسيوط بالمركز تليها محافظة % ٤٥محافظة سوهاج بالمركز الثالث بنسبة 

  .)٢٣: ٢٠١٤المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،الجهاز (%٤١.٧
قرية الشوكة قرية الشوكة فكانت فكانت عدد النساء المعيالت وهى وحدة الدراسة عدد النساء المعيالت وهى وحدة الدراسة تم إختيار المراكز والقرى وفقا  لتم إختيار المراكز والقرى وفقاً ل  هذا وقدهذا وقد

صـالح  صـالح  محافظة أسيوط، وقريـة  محافظة أسيوط، وقريـة    ديروطديروطمركز مركز   ديروط الشريفديروط الشريف  قريةقريةمركز طما محافظة سوهاج، ومركز طما محافظة سوهاج، و
  ..))٢٠١٤٢٠١٤وزارة التضامن االجتماعى ، بيانات غير منشورة ، وزارة التضامن االجتماعى ، بيانات غير منشورة ، ((  محافظة بنى سويفمحافظة بنى سويفبب  مركز الفشنمركز الفشن

  : : ختيار العينةختيار العينةإإالمجال البشري وطريقة المجال البشري وطريقة . . ٢٢
فكانت قريـة الشـوكة   فكانت قريـة الشـوكة   من حيث النساء المعيالت من حيث النساء المعيالت   كثر عددا كثر عدداًألألالقرى االقرى اختيار قرى الدراسة تم تحديد ختيار قرى الدراسة تم تحديد إلإل

مركز طما محافظة سوهاج، وقرية ديروط الشريف مركز ديروط محافظة أسيوط ، وقريـة صـالح   مركز طما محافظة سوهاج، وقرية ديروط الشريف مركز ديروط محافظة أسيوط ، وقريـة صـالح   
  ..مركز الفشن بمحافظة بنى سويفمركز الفشن بمحافظة بنى سويف

والتى ) عدد النساء المعيالت(والدراسة وهالعينة بمجتمع الدراسة تم أوال  حصر مجتمع والختيار 
من كشوف أسماء النساء المعيالت التى تم ة منتظمة عينة عشوائي ختيارإوتمثل شاملة المجتمع 

اإلستعانة بعدد من وتم ، جتماعىإلوزراة التضامن اب وحدة شؤون المرأة الحصول عليها من خالل
  .لإلستدالل على المبحوثات خبارين بكل قريةإلا

% % ١٠١٠) ) ٤٥٤٥: : ٢٠٠٠٢٠٠٠  بركـات، بركـات، ) () (  (sampl fractionوفقا  لكسر المعاينة وفقاً لكسر المعاينة العينة العينة   حجمحجم  بلغبلغوقد وقد 
قرية الشوكة مركـز  قرية الشوكة مركـز  من من   امرأة معيلةامرأة معيلة  ١١٥١١٥بواقع بواقع   إمراة معيلةإمراة معيلة  ٣١٥٣١٥من حجم الشامله بكل قريه وبلغ من حجم الشامله بكل قريه وبلغ 
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  ١١٠١١٠قرية صالح مركز الفشن محافظة بنى سـويف، و قرية صالح مركز الفشن محافظة بنى سـويف، و   منمنامرأة معيلة امرأة معيلة   ٩٠٩٠  ، و، وسوهاجسوهاجطما محافظة طما محافظة 
وذلك كنسبة وتناسب من عـدد  وذلك كنسبة وتناسب من عـدد    ،،سيوطسيوطديروط الشريف مركز ديروط محافظة أديروط الشريف مركز ديروط محافظة أقرية قرية   منمن  مراة معيلةمراة معيلةإإ

  ..جمالى بكل قريةجمالى بكل قريةإلإلاا  النساء المعيالتالنساء المعيالت
، وقد تم جمع خاللها جمع البيانات الميدانية فىويقصد به الفترة الزمنية التي تم : المجال الزمني.٣

  .٢٠١٦البيانات خالل شهر يناير 
نها ألر هذا البحث من مجموعة الدراسات الوصفية والتحليلية يعتب: نوع الدراسة والمنهج المستخدم

للمرأة  المعيشى التكيف ألساليبعالقة بالدرجة الكلية تغيرات ذات ختبار فرض سببى لمإقامت ب
  .حسب فروض الدراسة النظرية المعيلة

دادها وفقا ستبيان بالمقابلة الشخصية للمبحوثات تم إعإستمارة إستخدام إتم : أدوات جمع البيانات
  .جراء التعديالت الالزمةإختبارها مبدئيا على عشرين مبحوثة، وتم إهداف البحث وتم أل

 وهذا تم إعداده مسبقا، Scheduleستخدام دليل مقابلة إب) المقابالت الفردية المتعمقة( وتم إستخدام 
ية التأقلم مع إنخفاض التكيف المعيشى أو إستراتيج أساليبتضمن محورين أساسيين هما الدليل العلمى 

هل هناك توريث وإستمرار لتأنيث الفقر من و ،وجهة نظرهنمن وتأنيث الفقر  مستوى المعيشة،
بكل قرية من القرى  حالةبواقع متعمقة  مقابالت، وقد تم عقد ثالث األمهات إلى الفتيات صغار السن

  .المختارة للبحث

معامل االرتباط البسيط  إختبار ات والنسبة المئوية،التكرار: األدوات اإلحصائية المستخدمة في البحث
   .Z (Score)، اختبار "لبيرسون"

  :متغيرات البحث وتعريفاته اإلجرائية وكيفية قياسه

   :تكيفها المعيشى  ساليبأالمرأة المعيلة و :أوال 

رهن وهو ما اإلنفاق الكلي علي أس الالتى يتولين النساء المسئوالتويقصد بها  :المرأة المعيلة  -١
و زوجات المرضي  يضا ،أ يعني فئات األرامل والمطلقات والمهجورات والالتي لم يتزوجن

 .والمسجونينوالمعاقين 

إنخفاض من حيث وي قصد به اإلستجابة لمردودات التغيرات اإلقتصادية  :تكيفها المعيشىساليب أ. ٢
 التى والطرق نشطةألاسة عدد من مستوى معيشة االسرة، والتعايش مع ذلك من خالل إتباع وممار

عمال ألوالعمل عند الغير با ،واالعانة من الغير كالعمل عند الغير بالزراعة ، المرأة المعيلةتقوم بها 
األبناء، وزواج الفتيات  تعليمال جرية، إيقاف ا والعمالة  للدخل ةمدر منزلية أنشطة إعدادو المنزلية،

تحسين مستوى معيشة البقاء ومع التغيرات الحادثة إلمكانية  التواؤممن تمكنها  ساليبكأ مبكرا 
  .سرتهاأ
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 :مجموعة من الطرق واألنشطة التكيف المعيشى للمرأة المعيلة من خالل أساليبوتم قياس 

ويقصد بة عمل المرأة المعيلة بإحدى أو كل مراحـل اإلنتـاج   ويقصد بة عمل المرأة المعيلة بإحدى أو كل مراحـل اإلنتـاج   : : العمل عند الغير بالزراعةالعمل عند الغير بالزراعة-١١
) ) نعـم تعمـل، ال تعمـل   نعـم تعمـل، ال تعمـل   ( ( وإعطاء االسـتجابات  وإعطاء االسـتجابات    دىدىالمحصولى عند الغير مقابل أجر نقالمحصولى عند الغير مقابل أجر نق

 ).).٠٠، ، ١١((الدرجات الدرجات 

عـن  عـن    ويقصد بها الحصول من الغير على مستلزمات الحيـاة المعيشـة  ويقصد بها الحصول من الغير على مستلزمات الحيـاة المعيشـة  : :   االعانة من الغيراالعانة من الغير-٢٢
  -مخبـوزات مخبـوزات   –مال مال ( ( طريق الهبه والعطاءات من الغير متمثلة فى كافة أشكال المساعداتطريق الهبه والعطاءات من الغير متمثلة فى كافة أشكال المساعدات

نعم تحصـل ، ال تحصـل   نعم تحصـل ، ال تحصـل   ((بات بات ء اإلستجاء اإلستجاااوإعطوإعط  ))حبوب حبوب   -خضرواتخضروات  ––بيض بيض   -األلباناأللبان
 . . ))٠٠، ، ١١((الدرجاتالدرجات))

بأعمال تتعلق بالطهى ويقصد بة عمل المرأة المعيلة  :عمل عند الغير باألعمال المنزليةال-٣
مقابل أجر ) نظافة الحظائر للمواشىووالنظافة وإحضار بعض المستلزمات من السوق ، 

عتمدتها منظمة العمل إدة التى تفاقية الجديإلاستناد الى إلحيث تم ا. نقدى عن هذة االعمال
تم وصف العمل المنزلى بأنه كل عمل يتقاضى حيث   (C189)٢٠١٢الدولية فى يونيو 

عمال ألويختلف هؤالء العاملين عن الذين يقوموا با ،عنه أجر يقام لخدمة أسرة أو أكثر
ء إعطاوتم قياسة ب، فهى جزء من المسئوليات االسرية المنزلية الخاصة بأسرتهن

  .الدخلتوفير عد عمل يسهم فى حيث ي  )٠، ١( اتدرجال) نعم ، ال( ستجاباتاإل

الدخل المادى الناتج من عتماد المبحوثة على إويقصد بة  :المعاشاتعتماد على إلا-٤
) ومعاش الساداتالمعاش الحكومى للمرأة المعيلة،  ،المعاش الحكومى للزوج( المعاشات

إى منها وفى حالة عدم الحصول على المعاش  وإعطيت االستجابات السابقة درجة عن
 .تأخد الدرجة صفر

 : الىوهى تنقسم  للدخل همدر منزلية أنشطةإعداد -٥

مربات، إعداد الفطائر ، صناعة الصناعة المخلالت( مثل: باالنتاج الغذائىخاصة  -
عن كل نشاط  )١(درجةالعطاء المبحوثة إوتم ، )عمل منتجات االلبان وبيعهاوالمعجنات،

 .فى حالة عدم القيام بإى من األنشطة السابقه )صفر(الدرجةئم ويدر دخل، وقا

وتم  ،، صناعة الصابون السائل، رسم الحناالرسم على الفخار:نتاج اليدوى إلخاصة با -
فى حالة عدم ) صفر(الدرجة عن كل نشاط قائم ويدر دخل، و) ١(درجة الإعطاء المبحوثة 

 .القيام بإى من األنشطة السابقه

وتم  ،ه، عمل مفارش السفرخياطة المالبس، تطريز الطرح: ريزاصة بالخياطة والتطخ -
فى حالة عدم  )صفر(الدرجة عن كل نشاط قائم ويدر دخل، و )١(درجةالإعطاء المبحوثة 

 .القيام بإى من األنشطة السابقه

وات ، بيع الخضربيع المالبس بالتقسيط، فراحألجير فساتين اتأ: متفرقة  أنشطة متفرقة -
عن كل نشاط قائم ويدر دخل، ) ١(درجة الوتم إعطاء المبحوثة ، والفواكهة بالمنزل

 .فى حالة عدم القيام بإى من األنشطة السابقه )صفر(الدرجة و
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وتم إعطاء المبحوثة  ،، تربية مواشىعسل، تربية الدواجن والطيورمنحل  :زراعية أنشطة -
فى حالة عدم القيام بإى من ) صفر (جة الدرعن كل نشاط قائم ويدر دخل، و )١(درجةال

 .األنشطة السابقه

الزراعة لمدة غير مجاالت ويقصد بة العاملون بأجر فى  :للمرأة المعيلةجرية ألالعمالة ا-٦
وتم سؤال المبحوثة عن أى ) ٥٩: ٢٠٠٥، نمية البشريةتقرير الت( سبوع واحدمحددة إل

نعم تعمل، (وإعطاء اإلستجاباتمادى  سبوع وينتج عنة ربحأال تقل عن مصدر للعمل لمدة 
 .)٠، ١( الدرجات) ال تعمل

حد التدابير الحياتية للتأقلم أبناء كأليقاف تعليم ابإويقصد بة إتخاذ القرار  :بناءألإيقاف تعليم ا-٧
يقاف بإمع إنخفاض المستوى المعيشى لألسرة وتم بسؤال المبحوثة هل قمتى بإتخاذ قرار 

( الدرجات التالية) نعم،  ال(ستجابات التالية إلخفاض الدخل، وإعطاء اتعليم األبناء نظرا  إلن
  .إلى األبناءم ألنظرا  ألن قرار إيقاف التعليم يدعم توريث الفقر من ا )٠،  ١

لى زواج الفتيات باألسرة إويقصد بة إتجاة المبحوثة : لى زواج الفتيات المبكرإتجاة إلا-٨
إستراتيجيات التكيف المعيشى فى ظل إنخفاض  مبكرا  للتخلص من العب المادى كأحد

للتخلص من  لى زواج الفتيات باألسرة مبكرا إ اللجوءالدخل، وتم سؤال المبحوثة هل تم 
 .على التوالى )٠، ١( الدرجات )نعم،  ال(ستجاباتإلالمادى، وإعطاء االعب 

 
  :لى لتكيف المعيشى تم إعادة التكويد كالتاا ألساليبلحساب الدرجة الكلية 

األساليب التكيف المعيشى حيث تتضمن بعض  أساليبتم إعادة تكويد بعض المتغيرات السابقة من 
تم إعادة دعم توريث تأنيث الفقر من جيل الى أخر لهذا ت اإليجابية وبعض األساليب السلبية التى

  : التكويد كالتالى
 : وتشمل  يجابيةاإلالمعيشى التكيف  أساليب -١

 منزلية مدرهأنشطة إعداد والعمل عند الغير باألعمال المنزلية، ولزراعة، العمل عند الغير با -
ى من تلك إفى حالة إتباع ف إالعتماد على المعاشات ،للمرأة المعيلة جريةأل ، والعمالة اللدخل

أربعة ،أنشطهثالثة  ،نشاطينبالجمع بين  (، وعن قيامها)١(القيمة ن المبحوثة تأخذ أف ساليبألا
تمثل فى ساليب أوذلك ألنها  ،على الترتيب)٥، ٤، ٣، ٢(القيم تأخذ ) أنشطه أنشطه، خمسة

جوهرها الرغبة فى تحسين مستوى المعيشة ألسر النساء المعيالت عبر العمل واإلعتماد على 
لم سلى النساء المعيالت الضحايا التى تستإلتصنيفات النساء المعيالت فأنهن ينقسمن ووفقا  الذات، 

وهناك النساء المعيالت األبطال والتى تحاول الخروج من دائرة الفقر وعدم لى الظروف، إ
 .  توريثها إلى أسرتها

  : التكيف المعيشى السلبية وتشمل أساليب -٢
تباع إفى حالة  لى زواج الفتيات المبكرإتجاة إلا، وإيقاف تعليم األبناءاإلعانة من الغير، و -

نشطة تعمل على توريث الفقر ألنها أ )فرص(أخذ الدرجةنشطة تألى من تلك اإالمبحوثة 
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تكالية وعدم العمل الجاد للخروج من براثن وأثار الفقر وتجعل المرأة تدور فى حلقة إلوا
  .مفرغة من الفقر

للقيم األصلية بقيمتهـا  للقيم األصلية بقيمتهـا    Z-Scoreوتم معالجة كل متغير على حدة باستخدام أسلوب المعايرة القياسية وتم معالجة كل متغير على حدة باستخدام أسلوب المعايرة القياسية 
عن الدرجة الكلية ألسـاليب  عن الدرجة الكلية ألسـاليب  جموع الكلى لهذه المتغيرات لتعبر جموع الكلى لهذه المتغيرات لتعبر ام المام المستخدستخدإإالمناظرة مع إضافة ثابت والمناظرة مع إضافة ثابت و

  ١٧٦١٧٦  -١٣٦١٣٦من من   تكيف معيشى منخفضتكيف معيشى منخفض( ( [ [ عن عن   التكيف المعيشى ثم قسمت هذه الدرجات لفئات لتعبرالتكيف المعيشى ثم قسمت هذه الدرجات لفئات لتعبر
فـأكثر  فـأكثر    ٢١٨٢١٨من من   تكيف معيشى عالىتكيف معيشى عالى( (   –) ) درجهدرجه  ٢١٧٢١٧  -١٧٧١٧٧من من تكيف معيشى متوسط تكيف معيشى متوسط ( (   –))درجهدرجه
  ]. ]. درجهدرجه

  : ة المدروسةالمتغيرات المستقل: ثانيا 
   :للمبحوثة وتم قياسها كالتالي االجتماعيةأ ـ المتغيرات 

  . ويقصد به العمر الحالي للمبحوثة مقاسا بعدد السنوات الخام للعمر: عمر المبحوثة - ١
تمتها المبحوثة وعبر أويقصد به عدد سنوات التعليم الرسمي التي : الحالة التعليمية للمبحوثة - ٢

   .عنه بالرقم الخام
ويقصد بة عدد األبناء للمبحوثة ذكورا  وإناثا  وتم إستخدام الرقم الخام لعدد  :بناء المبحوثةأعدد  - ٣

  .األبناء
تقان المبحوثة لعدد من المهارات التى تستخدمها إلدرار دخل إويقصد بة  :إمتالك المهاراتدرجة  - ٤

ة وإعطائها درجة عن كل مهارة مادى اليها وتم قياسة بالسؤال عن ما تتقنة المبحوثة وتعمل ب
  .تذكر

سـتعداد كـل فـرد    سـتعداد كـل فـرد    إإويقصد به مدى تماسك وترابط أفراد األسـرة و ويقصد به مدى تماسك وترابط أفراد األسـرة و     ::  درجة التماسك االسرىدرجة التماسك االسرى  -٥٥
: : ١٩٨٩١٩٨٩وهبـة،  وهبـة،  ( ( باألسرة لمساعدة اآلخر عند مواجهة المشكالت، وتم قياسه من خالل مقياس سابق باألسرة لمساعدة اآلخر عند مواجهة المشكالت، وتم قياسه من خالل مقياس سابق 

لى مقياس مكـون مـن ثـالث    لى مقياس مكـون مـن ثـالث    مكون من عدة عبارات توضح مدى التماسك في األسرة وذلك عمكون من عدة عبارات توضح مدى التماسك في األسرة وذلك ع) ) ٦٦
فـي حالـة   فـي حالـة   ) ) ١١، ،   ٢٢، ،   ٣٣((وأعطيت الـدرجات  وأعطيت الـدرجات  ] ] غير موافقغير موافق  –موافق إلى حد ما موافق إلى حد ما   –موافق موافق [[إستجابات إستجابات 

  ٦٦العبارات اإليجابية والعكس في حالة العبارات السلبية وعلية فقد تراوحت درجات المقيـاس بـين   العبارات اإليجابية والعكس في حالة العبارات السلبية وعلية فقد تراوحت درجات المقيـاس بـين   
الدرجـة الكليـة   الدرجـة الكليـة     وتم جمع هذه الدرجات لتعبـر عـن  وتم جمع هذه الدرجات لتعبـر عـن  ،،درجة كحد أقصى درجة كحد أقصى   ١٨١٨وو، ، درجات كحد أدنى درجات كحد أدنى 

  . . السرة المبحوثة السرة المبحوثة   للتماسك األسرىللتماسك األسرى
ستدانة إلويقصد بها درجة المعاناه من ظروف المعيشة وا: درجة معاناة المبحوثة من الفقر -٦

ودرجة توافر فرص عمل بالقرية أو القري المحيطة، و نقص المهارات والتدريب وتم قياس هذا 
القيم ) أعانى ، ال أعانى( معاناة ، وإعطاء االستجاباتالمتغير عن طريق سؤال المبحوثة عن درجة ال

وقد تراوح  علي التوالي ثم تجميع الدرجة الكلية لتعبر عن درجة معاناة المبحوثة من الفقر) ٢، ١(
  ).درجة ٢٠، ١( المدى النظري للمقياس ما بين 
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  :للمبحوثة وتم قياسها كالتاليالمتغيرات االقتصادية . ب
    ::لمبحوثةلمبحوثةللالدخل السنوي الدخل السنوي  ..١١

، ، ويقصد به إجمالي اإليرادات النقدية للمبحوثة سواء  من اإلنتاج النباتى أو الحيوانى أو عمل أوغيرهاويقصد به إجمالي اإليرادات النقدية للمبحوثة سواء من اإلنتاج النباتى أو الحيوانى أو عمل أوغيرها
قتصـادية  قتصـادية  إلإلالناتجة عن جميع األنشطة االناتجة عن جميع األنشطة ا  للمبحوثةللمبحوثةوتم قياسه من خالل حساب مجموع الدخول النقدية وتم قياسه من خالل حساب مجموع الدخول النقدية 

    ..هذا المتغيرهذا المتغيرستخدام الرقم الخام النهائي لستخدام الرقم الخام النهائي لأأوتم حسابها سنويا ، ووتم حسابها سنوياً، و  تمارسهاتمارسهاالتي التي 
 ::  السرة المبحوثةالسرة المبحوثةالمستوي المعيشي المستوي المعيشي  ..٢٢

وهو مقياس مركب مكون من حيازة األجهزة المنزلية، حيازة اآلالت والمعدات، حالة المسكن،   
ويتم معالجة كل متغير على حدة للتعبير عن حالة ووضع المستوى المعيشى ألسرة المرأة المعيلة 

لكلي لهذه المتغيرات لتعبر عن الدرجة الكلية للمستوي ثم إستخدام المجموع ا Z-scoreباستخدام 
  :وهذا المقياس مكون من السرة المبحوثةالمعيشي 

راديو ( لمبحوثة لألجهزة المنزلية اآلتيةويقصد بها ملكية ا:  حيازة األجهزة المنزليةدرجة  -
ن عدد واستخدمت الدرجة الخام لتعبر ع) فيديو  –تليفزيون  –ثالجة  –مروحة  –غسالة  –

  . األجهزة التي يمتلكها المبحوث
ويقصد بها مدي ملكية المبحوث لآلالت والمعدات الزراعية : ملكية اآلالت والمعداتدرجة  -

مقطورة واستخدام  –ماكينة دراسي  –موتور رش  –ماكينة ري  –والتي تشمل الجرار 
  . الدرجة الخام لتعبر عن عدد اآلالت

رضية أحالة المسكن من حيث مادة البناء مادة الطالء، ويقصد بها  :حالة المسكن درجة  -
طوب  –طوب أحمر (ستجابات التالية مادة البناء إلالمسكن ، مصدر المياة، وتم إعطاء ا

أسمنت  –بالط : (على الترتيب، أرضية المسكن) ١-٢-٣(الدرجات ) طوب لبن –أبيض 
طلمبة  –ة داخل المنزل مصدر مياه الشرب حنفي(على الترتيب، و) ١ - ٢ – ٣) (تراب –
ثم جمع هذه الدرجات لتعبر عن الدرجة الكلية على الترتيب ) ١ -٢ – ٣) (حنفية عامة –

  .لحالة المسكن
ويقصد بها ملكية المرأة المعيلة لألرض الزراعيـة وتـم حسـاب    ويقصد بها ملكية المرأة المعيلة لألرض الزراعيـة وتـم حسـاب      ::حيازة االرض الزراعية حيازة االرض الزراعية  ..٣٣

  . . المساحة بالقيراط وقت جمع البياناتالمساحة بالقيراط وقت جمع البيانات
ة المعيلـة مـن الوحـدات    ة المعيلـة مـن الوحـدات    أأويقصد به إجمالي ما تملكـه المـر  ويقصد به إجمالي ما تملكـه المـر    ::ملكية الحيوانات المزرعية ملكية الحيوانات المزرعية  ..٤٤

ثـم  ثـم  عن نوعية وعدد الحيوانات التي تمتلكها، عن نوعية وعدد الحيوانات التي تمتلكها، وتم قياسه من خالل سؤال المبحوثة وتم قياسه من خالل سؤال المبحوثة   الحيوانية،الحيوانية،
-١٨٠١٨٠: : ١٩٩٣١٩٩٣  ،،حمـد حمـد أأ( ( إجراء معايرة الحيوانات التي تمتلكها المبحوثة وفقا لمقياس سـابق  إجراء معايرة الحيوانات التي تمتلكها المبحوثة وفقا لمقياس سـابق  

من من   ٥٥من المعاز وحدة حيوانية،وكل من المعاز وحدة حيوانية،وكل   ٧٧وكل وكل   حيث إعطاء البقرة وحدة حيوانية واحدة،حيث إعطاء البقرة وحدة حيوانية واحدة،) ) ١٩٠١٩٠
وحدة حيوانية، وجمع الوحدات الحيوانية لتعبـرعن  وحدة حيوانية، وجمع الوحدات الحيوانية لتعبـرعن    ١.٣١.٣الخراف وحدة حيوانية ، والجاموسة الخراف وحدة حيوانية ، والجاموسة 

 . . حيازة المبحوثة من الحيواناتحيازة المبحوثة من الحيواناتدرجة درجة 

، وتم ، وتم ويقصد بة عدد العاطلين بأسرة المرأة المعيلة ويقصد بة عدد العاطلين بأسرة المرأة المعيلة ::  المبحوثةالمبحوثة  باسرةباسرة  عدد العاطلين عن العملعدد العاطلين عن العمل ..٥٥
ظمة العمل ظمة العمل منمن((من لديهم رغبة فى العمل ويبحثون عنة وال يجدونة من لديهم رغبة فى العمل ويبحثون عنة وال يجدونة عن العمل عن العمل   العاطلينالعاطلينتحديد تحديد 
   ).).٢٠١٢٢٠١٢، ، الدوليةالدولية
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  : متغيرات وصف عينة البحث: ثالثا
 . بعدد السنوات الخام للعمر ويقصد به العمر الحالي للمبحوثة مقاسا  :السن الحالى - ١

ها المبحوثة وعبر عنه بالرقم ويقصد به عدد سنوات التعليم الرسمي التي أتمت:  تعليم المبحوثة - ٢
 .الخام

) ١، ٢(وقد أخذت األرقام  به ما إذا كانت األسرة بسيطة أو غير بسيطة ويقصد: نوع األسرة - ٣
 . للترميز على التوالي

 .بعدد السنوات الخام عند الزواج وبقصد بة العمر عند زواج المبحوثة مقاسا : السن عند الزواج - ٤

قصد به المستوى التعليمي ألفراد األسرة، ويتم قياسه بجمع عدد وي :متوسط تعليم أفراد األسرة - ٥
 . سنوات التعليم لكل أفراد األسرة وقسمتها على عدد أفراد األسرة في سن التعليم

  .وعبر عنة بالرقم الخام ناثا إو ويقصد به عدد األبناء فى األسرة ذكورا  :عدد األبناء فى األسرة - ٦

  .حالة اإلجتماعية للمرأة المعيلة متزوجة مطلقة أرملة مهجورةويقصد بة ال: الحالة الزواجية - ٧

 .ويقصد بة إمتالك االرض الزراعية وعبر عنها بالرقم الخام للقيراط :حيازة االرض الزراعية  - ٨

تقان المبحوثة لعدد من المهارات التى تستخدمها إلدرار إويقصد بة  :متالك المهارات إدرجة  - ٩
السؤال عن ما تتقنة المبحوثة وتعمل بة وإعطائها درجة عن كل دخل مادى اليها وتم قياسة ب

 مهارة تذكر

  عينة البحثوصف 
ثالثـة  ثالثـة  الى توزيع المبحوثات وفقا للسن الحالي حيث أكثر من الى توزيع المبحوثات وفقا للسن الحالي حيث أكثر من ) ) ١١((الواردة بجدول الواردة بجدول   النتائجالنتائجتشير تشير   

مـن  مـن  % % ٣.٨٣.٨، في حـين أقـل نسـبة    ، في حـين أقـل نسـبة    فأكثرفأكثر  سنةسنة) ) ٥١٥١((في فئة السن من في فئة السن من   تقعتقع%) %) ٨٤.٢٨٤.٢((رباع العينة رباع العينة أأ
  ..))٤٠٤٠-٣١٣١((ثات تقع في فئة السن ثات تقع في فئة السن المبحوالمبحو

% % ٢٣٢٣من العينة أميات، ومن العينة أميات، و% % ٤٦٤٦إلى أن إلى أن ) ) ١١((وعن تعليم المبحوثات تشير النتائج الواردة بجدول وعن تعليم المبحوثات تشير النتائج الواردة بجدول 
وهو ما اتفق مـع نتـائج تقـارير التنميـة     وهو ما اتفق مـع نتـائج تقـارير التنميـة       سنوات بالتعليمسنوات بالتعليم) )   ٣٣-١١((ى الفئة منى الفئة منمن المبحوثات تقعن فمن المبحوثات تقعن ف

سويف تحتل المرتبة األولى من حيث سويف تحتل المرتبة األولى من حيث   البشرية لمحافظات الدراسة نجد أن قرية الدراسة بمحافظة بنىالبشرية لمحافظات الدراسة نجد أن قرية الدراسة بمحافظة بنى
من قيمـة دليـل   من قيمـة دليـل     ٤٥.٠٤٥.٠أقل عشر قرى على مستوى المحافظة من حيث معدل القراءة والكتابة بقيمة أقل عشر قرى على مستوى المحافظة من حيث معدل القراءة والكتابة بقيمة 

من إجمالى نسبة االمية وهو مـا  من إجمالى نسبة االمية وهو مـا  % % ٣٩.١٣٩.١التنمية البشرية وبمحافظة سوهاج تبلغ نسبة األمية لإلناث التنمية البشرية وبمحافظة سوهاج تبلغ نسبة األمية لإلناث 
تقريـر  تقريـر  ( ( التعلـيم التعلـيم الفقر بفيما يخص عنصـر  الفقر بفيما يخص عنصـر    مرار توريثمرار توريثيشير إلى عدم الوعى بأهمية التعليم و إستيشير إلى عدم الوعى بأهمية التعليم و إست

: : ٢٠٠٥٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية لمحافظة بنى سـويف، تقرير التنمية البشرية لمحافظة بنى سـويف، )( )( ٧٥٧٥: : ٢٠٠٥٢٠٠٥التنمية البشرية لمحافظة سوهاج، التنمية البشرية لمحافظة سوهاج، 
٣١٣١ ( (  

العينـة  العينـة    ثلثـى ثلثـى   ما يقرب مـن ما يقرب مـن الى أن الى أن ) ) ١١((الواردة في جدول الواردة في جدول   النتائجالنتائجأما عن نوع األسرة فتشير أما عن نوع األسرة فتشير 
بسيطة، بسيطة، الالغير غير   المبحوثات يعقن في فئة األسرالمبحوثات يعقن في فئة األسر  منمن% % ٣٣٣٣، مقابل ، مقابل البسيطةالبسيطةيقعن في فئة األسر يقعن في فئة األسر %) %) ٦٧٦٧((

كثر كثر أأسنة فسنة ف  ٥١٥١منهن تقع فى فئة العمر منهن تقع فى فئة العمر % % ٨٤.٢٨٤.٢تقدم المبحوثات فى العمر حيث تقدم المبحوثات فى العمر حيث   وقد يرجع ذلك إلى وقد يرجع ذلك إلى 
ويمكـن  ويمكـن  ، ، ا  لعدم وجود المال قد تم تخطيهـا اً لعدم وجود المال قد تم تخطيهـا هل بمنزل مشترك نظرهل بمنزل مشترك نظرألألقامة مع اقامة مع اإلإلن مرحلة ان مرحلة اأأومن ثم فومن ثم ف

مـن  مـن  % % ١١١١بسـيطة نظـرا  لوجـود    بسـيطة نظـراً لوجـود    الالسرة غيـر  سرة غيـر  ألألمن المبحوثات تسكن بنمط امن المبحوثات تسكن بنمط ا% % ٣٣٣٣تفسير وجود تفسير وجود 
وهن من فئات النساء التـى يتحـتم   وهن من فئات النساء التـى يتحـتم   ) ) ١١((مهجورة كما هو وارد بالجدول مهجورة كما هو وارد بالجدول % % ١٢١٢المبحوثات مطلقات و المبحوثات مطلقات و 

و االخ نظرا  للعادات والتقاليد بالمجتمع المصرى وخاصة بالريف إيضـا   و االخ نظراً للعادات والتقاليد بالمجتمع المصرى وخاصة بالريف إيضـاً  أأقامة بمنزل االب قامة بمنزل االب إلإلعليهن اعليهن ا
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  ..كنوع من الحماية واألمانكنوع من الحماية واألمان  يفضلن اإلقامة بمسكن مشترك مع األهل واألقاربيفضلن اإلقامة بمسكن مشترك مع األهل واألقارب
%) %) ٦١٦١((إلى أن ما يزيد عن نصف العينـة  إلى أن ما يزيد عن نصف العينـة  ) ) ١١((بجدول بجدول   النتائجالنتائجفتشير فتشير   السن عند الزواج السن عند الزواج أما عن أما عن 

تزوجن عند عمـر  تزوجن عند عمـر  من المبحوثات من المبحوثات % % ٧٧  سنة ، مقابلسنة ، مقابل) ) ١٦١٦-١٤١٤( ( تزوجن عند عمر منتزوجن عند عمر منمن المبحوثات من المبحوثات 
تماعيـة وإقتصـادية   تماعيـة وإقتصـادية   فقر المرأة ينبع من مجمل ظـروف إج فقر المرأة ينبع من مجمل ظـروف إج ن ن أأويمكن تفسير ذلك بويمكن تفسير ذلك ب  ،،سنةسنة) ) فأكثرفأكثر  ٢٠٢٠((

  ..موضح بعينة البحثموضح بعينة البحثومنها الزواج المبكر كما هو ومنها الزواج المبكر كما هو   ههوبعدوبعد  ههثناءثناءأأوقرارات تتخذ قبل زواجها ووقرارات تتخذ قبل زواجها و
%) %) ٥١٥١((العينـة  العينـة    نصفنصفإلى أن إلى أن ) ) ١١((متوسط تعليم أفراد األسرة للمبحوثة يوضح الجدول متوسط تعليم أفراد األسرة للمبحوثة يوضح الجدول   وعنوعن  

  مـن مـن % % ٤١٤١، مقابـل  ، مقابـل  ))سـنة سـنة   ٥٥-١١((من المبحوثات متوسط تعليم أفراد أسرهن يقعن في الفئـة مـن   من المبحوثات متوسط تعليم أفراد أسرهن يقعن في الفئـة مـن   
نخفاض مستوى نخفاض مستوى إإ  إلىإلىسنة، وهذا يشير سنة، وهذا يشير ) ) ١٠١٠  -٦٦((الفئة الفئة المبحوثات متوسط تعليم أفراد أسرهن يقعن في المبحوثات متوسط تعليم أفراد أسرهن يقعن في 

قتصادي الذي يؤدي إلى تفضيل عمل األطفال قتصادي الذي يؤدي إلى تفضيل عمل األطفال إلإلنخفاض المستوى انخفاض المستوى اإإحيث حيث مبحوثات مبحوثات الال  أفراد أسرةأفراد أسرةتعليم تعليم 
العينـة  العينـة  مـن  مـن  % % ٤٤.٧٤٤.٧أن أن ) ) ٢٢((توضح النتائج بجدول توضح النتائج بجدول وو  سرة دون اإلستمرار في التعليمسرة دون اإلستمرار في التعليموتوفير دخل لألوتوفير دخل لأل

وفيمـا  وفيمـا    ،،إتجهن إلى إتخاذ قرار بإيقاف تعليم األبناء كأحد أنشطة التكيف المعيشى فى ظل تأنيث الفقرإتجهن إلى إتخاذ قرار بإيقاف تعليم األبناء كأحد أنشطة التكيف المعيشى فى ظل تأنيث الفقر
) ) ٢٢( ( واإلتجاة إلى زواجهن قد أكدتة نتائج جدولواإلتجاة إلى زواجهن قد أكدتة نتائج جدولكمالهن لمراحل التعليم المختلفة كمالهن لمراحل التعليم المختلفة إإعدم عدم وو  يخص الفتياتيخص الفتيات

ـ % % ٢٧.٦٢٧.٦تجاة تجاة إإحيث حيث  ـ من المبحوثات إلى إتخاذ قرار الزواج المبكر للفتي ات للـتخلص مـن العـبء    ات للـتخلص مـن العـبء    من المبحوثات إلى إتخاذ قرار الزواج المبكر للفتي
  . . المادىالمادى

من %) ٦٠(إلى أن أكثر من نصف العينة ) ١(وعن عدد األبناء فى األسرة يوضح الجدول 
بكثرة  تشيد حيث العادات والتقاليد بمحافظات الوجة القبلىالمبحوثات لديهن خمسة أبناء فأكثر 

 ، المجلس القومى للسكان( أتفق مع نتائجنجاب كمصدر للعزوه والهيبه بين العائالت وهو ما إلا
قتصادى إلنخفاض المستوى التعليمى واإطفال يرتفع باأل عددأن  إلى شارأالذى ) ٤٩: ٢٠٠٨

 ملنظر إلى نتائج الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء بتقدير متوسط حجوبا .والعكس صحيح
هورية ففى محافظة بنى على على مستوى الجمألسر لمحافظات الدراسة نجد أنها تحتل الرتب األا

الجهاز المركزى للتعبئة (٤.٦، وسوهاج ٤.٨، وباسيوط  ٤.٧االسرة  مسويف كان متوسط حج
  .)٢٢-١٢: ٢٠١٥، صاءالعامة واالح

%) ٤١(من العينة متزوجات مقابل%) ٣٦( لى أنإ) ١(أما عن الحالة الزواجية يوضح الجدول 
  .ع على عاتق المرأة المعيلة من مسؤلياتء الذى يقالعبوهو ما يوضح من المبحوثات أرامل 

ال يمتلكن حيازة زراعية % ٩١.٧إلى أن ) ١(وعن إمتالك الحيازة الزراعية يشير الجدول 
وقد يكون مرجعة عدم يمتلكن وهو ما يشير إلى تدنى األوضاع اإلقتصادية للمبحوثات  %٨.٣مقابل 

مان اإلقتصادى لهن والذى يؤدى الى توريث اإلناث األرض الزراعية وهو من أحد أسباب عدم األ
  .قتصادىإلمزيد من الهشاشه بالوضع ا

من المبحوثات يمتلكن مهارة الفالحة  %٨٤.٥ن أ )١(إما عن إمتالك المهارات يوضح جدول 
باإلضافة إلى عدم اإلستفادة من تلك المهارة المتواجدة، لى فقر القدرات إما يشير  و الزراعة وهوأ

 لى أنإ، هذا باإلضافة ر القدراتتطوير الذات والخروج من براثن فقة على ثم عدم القدر ومن
  . نخفاض المستوى التعليمى يصاحبه تدنى فى المكانة الوظيفيهإ
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  توزيع المبحوثات وفقا  لبعض خصائصهن التي تناولها البحث  :)١(جدول 
متوسط تعليم افراد  % عدد  السن الحالى

 االسرة
 % عدد

 ٥١ ١٦١  سنواتسنوات) ) ٥٥  -١١(( ٣.٨ ١٢  نواتنواتسس) ) ٤٠٤٠-٣١٣١((    
 ٤١ ١٢٩  سنواتسنوات) ) ١٠١٠  -٦٦(( ١٢ ٣٨  سنواتسنوات) ) ٥٠٥٠  -٤١٤١((  
 ٨ ٢٥  سنواتسنوات) ) فأكثرفأكثر  ١١١١(( ٨٤.٢ ٢٦٥  سنواتسنوات) ) فأكثرفأكثر  ٥١٥١((  

 ١٠٠ ٣١٥  اإلجمالياإلجمالي ١٠٠ ٣١٥  اإلجمالياإلجمالي
بناء فى االسرة ألعدد ا تعليم المبحوثة   

 ١٨ ٥٧  فردفرد) ) ٣٣-٢٢((   ٤٦ ١٤٤  ال تقراء وال تكتب ال تقراء وال تكتب         
 ٢٢ ٦٩  فردفرد) ) ٥٥-٤٤((   ٢٣ ٧٣  سنوات )  ٣-١(  
 ٦٠ ١٨٩  فردفرد) ) فاكثرفاكثر  ٥٥((   ٤٣ ٩٨  سنوات )  ٦-٤(  

 ١٠٠ ٣١٥  اإلجمالياإلجمالي ١٠٠ ٣١٥  اإلجمالياإلجمالي
 الحالة الزواجية  السن عند الزواج

 ٣٦ ١١٤  متزوجة متزوجة  ٦١ ١٩٣  سنواتسنوات)  )  ١٦١٦  -١٤١٤( (   
 ١١ ٣٤  مطلقة مطلقة  ٣٢ ١٠١  سنواتسنوات)  )  ١٩١٩  -  ١٧١٧((  
 ٤١ ١٣٠  أرملة أرملة  ٧ ٢٢  سنواتسنوات) ) فأكثرفأكثر  -٢٠٢٠((  

 ١٢ ٣٧  مهجورة مهجورة  ١٠٠ ٣١٥  االجمالىاالجمالى
 ١٠٠ ٣١٥  االجمالى االجمالى  إمتالك المهارات

 الحيازة الزراعية ٨٤.٥ ٢٦٦  زراعةزراعة
 ٨.٣ ٢٦  أقل من قيراط أقل من قيراط    ١٥.٥ ٤٩  الصناعات الغذائيةالصناعات الغذائية

ال تمتلــــك  أرض ال تمتلــــك  أرض  ١٠٠ ٣١٥  االجمالى االجمالى 
  زراعية زراعية 

٩١.٧ ٢٨٩ 

 ١٠٠ ٣١٥  االجمالى االجمالى     
  من إستمارات اإلستبيانجمعت وحسبت : المصدر 

 النتائج ومناقشتها

  :التعرف على أساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر: وال أ
والخاصة بتوزيع المبحوثات وفقا  ألساليب التكيف )  ٢( تشير النتائج الواردة بجدول  

يعملن لدى الغير بالزراعة، مقابل % ٨٨المعيشى إلى أن أكثر من ثالثة أرباع العينة من المبحوثات 
وفقا   تتحدد طبيعة العمل ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن ال يعملن، %١٢أقل نسبة من المبحوثات 

من المبحوثات % ٤٦أن ) ١(للمستوى التعليمى والمتاح من الموارد وكما هو موضح بالجدول 
هذة النتائج التى توضح ى ظل ف، ومن المبحوثات ال يمتلكن أرض زراعية% ٩١.٧آميات، و 

 تلجاء المبحوثات إلى مهنة العمل لدى الغير بالزراعة إنخفاض المستوى التعليمى وملكية الموارد
  .إلمكانية توفير دخل لالسرة

فى كل من جوانب التعليم  ومهارات ومن ثم فهذه المعطيات تدل على فقر قدرات 
المادى فى بوتقة الفقر  الفقر البشرى الذى يصب من مكونات وهى، والمهنهوالحصول على الموارد 

  .وشديدة التأثر بالفقر وكلها عوامل تجعلها مستضعفهللمرأة، 
تقرير ( و) ٧٧: ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية لمحافظة بنى سويف، (وهو ما أتفق مع نتائج 

وقد أشاروا ) ٣٠: ٢٠٠٨، المجلس القومى للسكان( و) ٧٥: ٢٠٠٥التنمية البشرية لمحافظة سوهاج، 
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إلى أن أوضاع المرأة فيما يتعلق بالتعليم وإمتالك االصول أو الموارد فى تدنى حيث أن المؤشرات 
جمالية بالتعليم االساسى، إلقيد االثالثة المرتبطة بالتعليم لإلناث معدل القراءة والكتابة، ونسبة ال

ناث والذكور ألن الفجوة بين اأثة بالمحافظات الثال توضحعليا  والحاصالت على مؤهالت متوسطة أو
ناث ومن ثم تتحدد طبيعة عمل اإلناث وفقا  إلفى التعليم تكون لصالح الذكور وحرمانا  نسبيا  بالنسبة ل
  . للمستوى التعليمى الذى يجعلها تنحصر فى مهنة الزراعة

تمد من المبحوثات تع% ١٦إلى وجود ) ٢(بجدولأما عن اإلعانة من الغير تشير النتائج 
من المبحوثات ال تعتمد على % ٨٤على اإلعانة من الغير كأحد أساليب التكيف المعيشى مقابل 

النتيجة وفقا  للعادات والتقاليد حيث ال يذكر الريفيين عموما  هذه اإلعانة من الغير، ويمكن تفسير 
 :Regina, 2000(عانات من الغير وهو ما أتفق مع نتائج إلوالمرأة الريفية خاصة بالحصول على ا

ويقصد بة األسر الفقيرة التى ال تفصح عن " بالفقر الخفى"حيث أشار إلى أن هناك مايسمى ) 36
عانات والمساعدات التى تتلقاها أو ترغب فى الحصول عليها وفقا لبعض العادات والتقاليد ألا

  .ى ألسرة المبحوثة، كما أنها ال تعد من األنشطة التى تشكل مصدرا  لإلستقرار المعيشاإلجتماعية
أكثر من نصف أن ) ٢(بجدول وعن العمل عند الغير باألعمال المنزلية توضح النتائج 

التكيف المعيشى  أساليبمن كأسلوب تعتمدن على العمل عند الغير باألعمال المنزلية % ٦٢العينة 
ال ة المعيلة المرأ بأنمن المبحوثات ال يتجهن إلى هذا العمل وهو ما يمكن تفسيرة % ٣٨مقابل 

اإلنتقال فى البناء الطبقى إلى األفضل فى ظل مستوى منخفض من التعليم والدخل والقدرات تستطيع 
( العمل عند الغير باألعمال المنزلية وهو ما أتفق مع نتائجتلجاء إلى مما يجعلها والمعاناة من الفقر 

تشكل األكثرية الساحقة من العمال والتى أشارات إلى أن النساء ) ٦: ٢٠١٢منظمة العمل الدولية ، 
محرم ( مع، واتفقت أيضا  من العدد اإلجمالى للعمالة المنزلية بالجمهورية% ٨٣المنزليين بنسبة 

نخراطها فى إلكثر وضوحا  للنساء نظرا  أنيث الفقر أن تأشار الى أوالذى  )١٢٠٠: ٢٠١٢،وأخرون
، وفى المجمل نجد أن األمان مكانة واألجرتتسم بأنها تقع فى الفئة المنخفضة من حيث العمال أ

  .  ة تأنيث الفقرحوالذى يمثل آلية لمكاف يتواجد بمستوى منخفض اإلقتصادى للنساء المعيالت
% ٦٩.٥العينة  ثلثىإلى ما يقرب من ) ٢(وعن اإلعتماد على المعاش تشير النتائج بجدول 

، وهو ما يمكن تفسيرة بعمل يحصلن على معاش السادات% ٢٤ال يحصلن على المعاش مقابل 
  ).١(هو وارد بالجدول كما  بمهنة الزراعةمن المبحوثات % ٨٨

من المبحوثات % ٣٦أن ) ٢(أما عن األنشطة المنزلية المدرة للدخل توضح النتائج بجدول 
و مشتقات االلبان أ ألغذية المحفوظهو األى األنشطة الغذائية المتمثلة فى صناعة المخالالت إيتجهن 



  أساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة فى ظل ظاهرة تأنيث الفقر
  ببعض المحافظات المصرية

 

320

ليها الكثير من النساء إ ومستلزمات غذائية ومن ثم ال يتجهفى تصنيعها  أنشطة تتطلب مهارههى و
تقرير (نتاجية ضعيفة المردود وهو ما أتفق مع نتائج إ هالمعيالت، وهو ما يمكن تفسيرة بأنها أنشط

لتمكين المرأة األنشطة الم درة للدخل لم تكن كافية والذى أشار إلى أن ) ١٩: ٢٠٠٥المرأة والفقر، 
من توليد دخل يتيح لها الخروج من دائرة الفقر، إذ غالبا ما أتجهت هذه المشاريع نحو حصر المرأة 
في نطاق أنشطة اإلنتاج الهامشية والضعيفة المردود نظرا  إلعتبار الدخل المولد من قبل تلك اإلنشطة 

  . دخال  تكميليا  في م عظم األحيان
من المبحوثات % ٢٢أن ) ٢(بجدول مرأة المعيلة توضح النتائج وعن العمالة اال جرية لل

التكيف المعيشى،  أساليبمن المبحوثات ال يعتمدن على هذا النشاط كأحد % ٧٨يعملن بها فى مقابل 
هذة النتيجة بأن نشاط العمالة اال جرية اليضمن دخال  مستمرا  أو مستقرا  يكفل أسرة  ويمكن تفسير

اد على المناسبات والتى تستدعى مساعدة المرأة المعيلة بها مقابل أجر نقدى المبحوثة حيث اإلعتم
  .   مثل األفراح وغيرها من المناسبات اإلجتماعية التى تتراوح أيام العمل بها ما يقرب من سبعة أيام

إلى أن ما يقرب من نصف العينة  )٢(بجدول  وعن إيقاف تعليم األبناء تشير النتائج
التأقلم مع إنخفاض مستوى  أساليبمن  كأسلوبى إتخاذ قرار إيقاف تعليم أبناهن يتجهن إل% ٤٤.٧

، ويمكن تفسير هذة النتيجة فى إطار تأثير إنخفاض مستوى تعليم المبحوثات يظهر فى المدى المعيشة
عن تغطية أن المرأة المعيلة تعجز إيقاف تعليم أبنائهن حيث ب الخاصة قراراتالالبعيد من خالل 

باإلضافة  طفال من عملهمألسر الفقيرة بشكل كبير على الدخل الذى يحققة األد اوتعتمالتعليم  نفقات
  . عدم الوعى بأهمية التعليملى إ

الدراسة بمحافظة بنى سويف تحتل المرتبة  يةنجد أن قرحيث رية التنمية البش تقرير ويتوافق هذا مع 
من  ٤٥.٠ث معدل القراءة والكتابة بقيمة األولى من أقل عشر قرى على مستوى المحافظة من حي

   .)٣١: ٢٠٠٥تقرير التنمية البشرية لمحافظة بنى سويف،( قيمة دليل التنمية البشرية
، وبمحافظة %٤٩، و بمحافظة أسيوط %٥٢.٢بكل من محافظة بنى سويفتبلغ نسبة األمية لإلناث و

إلى عدم الوعى بأهمية التعليم  وهو ما يشير، ٢٠٠٨لعام  جمالى نسبة االميةإمن % ٤٩.٩سوهاج 
الجهاز المركزى للتعبئة العامة (حيث إستمرار وتوريث الفقر واألمية من األمهات الى أبنائهن 

  .) ٢٧- ٢٦: ٢٠١٥واالحصاء، 
من المبحوثات % ٢٧.٦إلى أن ) ٢(جدول اإلتجاة نحو زواج الفتيات المبكر تشير النتائج  أما عن

ال يتجهن إلى % ٧٢.٤التكيف المعيشى مقابل أساليب من  كأسلوب يتجهن إلى زواج بناتهن مبكرا 
وهو ما يمكن تفسيرة من خالل مالحظة الباحثة أثناء جمع البيانات بأن الزواج المبكر للفتيات، 
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الفتيات تعد مصدرا  للدخل حيث المساهمة فى العمل المزرعى واألعمال المنزلية وعند زواجهن 
حدى إوقد أشارات نتائج مال لهذا يتم تاخير زواج الفتيات لكثير من األعسوف يلقى على عاتق األم ا

رتفاع سن زواج الفتيات الغير متعلمات لعدة أسباب إلى إبمحافظة سوهاج  دراسات الحالة المتعمقة
يضا من تنتسب إلى أسرة فقيرة الحال تكون فرصتها بالزواج ضعيفة لعدم أعتبارهن مصدر للدخل وإ

  . ت االخرى بالمصاهره حيث النظر الى ما ترثه الفتاة من زويهاإقبال العائال
  توزيع المبحوثات وفقا  ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة  :) ٢(جدول 

 N= 315 أساليب التكيف المعيشى N= 315  أساليب التكيف المعيشى  

 % عدد % عدد
    ه للدخلإعداد انشطة منزلية مدر    العمل عند الغير بالزراعةالعمل عند الغير بالزراعة

 ٣٦ ١١٣  باالنتاج الغذائى ٨٨ ٢٧٨  نعم  
 ١.٥ ٥  باالنتاج اليدوى ١٢ ٣٧  ال

 ٠.٦ ٢  بالخياطة والتطريز    االعانة من الغير
 ٢٨.٣ ٨٩  أنشطة متفرقة  ١٦ ٥١  نعمنعم  
 ٣٣.٦ ١٠٦  أنشطة زراعية ٨٤ ٢٦٤  الال  

العمل عند الغير باألعمال 
  المنزلية

    يلةالعمالة األجرية للمرأة المع  

 ٢٢ ٦٩  تعمل ٦٢ ١٩٦  نعمنعم  
 ٧٨ ٢٤٦  ال تعمل ٣٨ ١١٩  الال  

   إيقاف تعليم االبناء    ::االعتماد على المعاشاتاالعتماد على المعاشات
 ٤٤.٧ ١٧٤  نعم ٢٤ ٧٧  معاش السادات معاش السادات 

المعاش الحكـومى للـزوج   المعاش الحكـومى للـزوج   
  المتوفى المتوفى 

 ٥٥.٢ ١٤١  ال ٦ ١٧

المعاش الحكـومى المـراة   المعاش الحكـومى المـراة   
  المعيلة المعيلة 

    االتجاة الى زواج الفتيات المبكر ٠.٥ ٢

 ٢٧.٦ ٨٧  نعم ٦٩.٥ ٢١٩  ال يتم الحصول على معاشات ال يتم الحصول على معاشات 
 ٧٢.٤ ٢٢٨  ال    

 الدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى 
 % عدد الفئات 

)١٧٦ -١٣٦(تكيف معيشى  منخفض   ٤٠ ١٢٦ 
)٢١٧ -١٧٧( تكيف معيشى متوسط   ٤٦ ١٤٤ 
)فأكثر -٢١٨( تكيف معيشى عالى      ١٤ ٤٥ 
 ١٠٠ ٣١٥ االجمالى

  جمعت وحسبت من إستمارات االستبيان: مصدر ال
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 المتوسطوإجماال  لهذة المؤشرات نجد أن المرأة المعيلة بعينة البحث تقع فى فئة المستوى 
، المنخفض فى المستوى% 40من العينة، و% 46التكيف المعيشى بنسبة  ألساليبمن الدرجة الكلية 

ر التى تدور بها المرأة المعيلة، وهو ما أتفق مع وهو ما يشير إلى إستمرار الحلقة المفرغة من الفق
والذى أشار إلى أن النساء الفقيرات فرصتهن ) feminzation of poverty ,2015(تقريرتفسير 

ضعيفة فى الوصول الى الموارد الحيوية مثل األرض واإلرث وعدم الوصول الكافى إلى خدمات 
، وإستمرار التمييز في فرص حصول الفتيات على التعليم وعملهن بدون أجر أو باالعمال الهامشية

التعليم في العديد من المناطق بسبب األعراف ، وتعهد الفتيات بأعباء العمل المنزلي في سن مبكرة 
دى إلى ضعف األداء الدراسي و التسرب من التعليم والعمل بالزراعة ومن ثم تصبح فريسة لألثار أ

أن المرأة المعيلة ال تزال فى حاجه إلى الدعم بكافة أشكاله وهو ما يمكن تفسيرة  السلبية للفقر،
  .إقتصادى وإجتماعى للتغلب على تبعات تأنيث الفقر وعدم توريثه ألفراد أسرتها

 .التعرف على مفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات بقرى الدراسة: ثانيا 

فقا  لمفهوم الفقر من وجهة والخاصة بتوزيع المبحوثات و) ٣(تشير النتائج الواردة بجدول     
الفقر أنحسر فى عدم إمتالك األرض الزراعية، وصغر األبناء وعدم عملهم ، مفهوم إلى أن  هننظر

، وعمل االم على الرغم من وعدم وجود مال، وإنجاب الفتيات دون الذكور، أو مرض األبن والزوج 
  .ناء وسوف يتم عرضها كالتالى، أو هجر الزوج ، وأخيرا  عدم القدرة على تعليم األب مرضها

 أرضالفقر بأنة عدم إمتالك  عرفنمن المبحوثات % ٨١أن ) ٣( توضح النتائج بجدول    
والتى تكاد تكون نمط حياتى  زراعية حيث المصدر األساسى للعمل لديهن يتمحور فى الزراعة

تتمثل في زيادة  تالمعيال قتصادي للنساء الفقيراتإلستراتيجية تحسين الوضع اأن إ حيث، لديهن
إمكانية وصول النساء إلى األراضي الزراعية وتمل كها فالنساء اللواتي يملكن قطعة أرض يمكنهن 

إال أن النتائج  قروضالأو كضمان للحصول على  ستخدام األرض إلنتاج الغذاء أو توليد الدخلإ
تعريفهن للفقر ير إلى يشوهو ما % ٩١.٧تشير إلى عدم تملكهن لألرض الزراعية بنسبة ) ١(بجدول 

                                                                       .                                            .بعدم إمتالك حيازة زراعية
 ينحصر فى من المبحوثات أشاروا إلى أن مفهوم الفقر % ٧٤ن أ) ٣(يوضح جدولبينما          

إلى ) ٢(تفسيرة بالنتيجة الواردة بجدول وهو ما يمكن بناء وعدم قدرتهم على العملصغر سن اال
فى ظل  التكيف المعيشى أساليبمن  كأسلوبمن المبحوثات بإيقاف تعليم األبناء % ٤٤.٧إتجاة 
عبر اإلعتماد عليهن مبكرا  من  لى أبنائهنإمهات ألم توارثة من ان الفقر يتأوهو ما يوضح  ،الفقر
عن إحصائيات  وهو ما توضحة نتائج الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء طفالألعمالة ا خالل
 منهم بالوجة القبلى% ٥٣يعيش  بمصر ٢٠١٢/٢٠١٣مليون طفل فقير لعام  ٩.٢طفال حيث ألافقر 

 ). ٤: ٢٠١٥فقر االطفال فى مصر،(حتياجات المعيشة السرهم الفقيرةحيث عمالة األطفال لسد اال

من % ٧٠إلى أن ) ٣(ا عن تعريف الفقر بعدم توافر المال يتضح من نتائج جدولأم
من المبحوثات أشاروا إلى أن % ٥٦وفى نفس السياق ،ات عرفن الفقر بأنة عدم وجود مالالمبحوث
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لى تلك العالقة بين الفقر وتوفير الغذاء لالبناء فقد إوبالنظر  الفقر عدم وجود مال لتوفير الغذاء لألبناء
توفير الغذاء وتقليل الجوع على ن ألى إ ) Indicators and a Monitoring,2015: 95(أشار تقرير

  .لعمله واحدهالمستوى النسبى باألسرة لن يتحقق اإل بعد القضاء على الفقر حيث أنهما وجهان 
من المبحوثات أشاروا بأن الفقر عبارة عن إنجاب % ٤١إلى أن ) ٣(وتوضح نتائج جدول     
وهو ما من المبحوثات أشاروا أن الفقر هو عدم وجود أبن ذكر إلعالتهم بالكبر، % ٣٦و يات،الفت

يمكن تفسيرة فى إطار ثقافة الفقر التى تتكون من خالل السلوكيات واالتجاهات التى يتم تبنيها 
جيل الى ر تستمر وتورث من قوإتباعها، فالفقر المادى  ينتهى بتحسن االحوال المعيشة ولكن ثقافة الف

إنجاب الفتيات هو اإلعتقاد بأن حيث الرغبة بإنجاب األبناء الذكور و ميةالا يةأخر فى ظل إستمرار
  .الفقر

مرض األبن أو  بأنةالفقر  عرفنمن المبحوثات % ١٨ إلى أن) ٣(وتشير نتائج جدول      
عمل فقر هو من المبحوثات أوضحن بأن ال% ١٣الزوج وعدم القدرة على العمل، وفى نفس السياق 

  .االم على الرغم من مرضها
 ،ئهمن المبحوثات أشاروا أن الفقر هو هجر الزوج ألبنا %١٢أن ) ٣(يوضح الجدولو    

جتماعية كالتفكك إلظهور المشكالت ا حيثجتماعية للفقر إلثار األاويمكن تفسير تلك النتيجة فى إطار 
 ،ى تحمل المسؤولية لباقي أفراد األسرةالناتج عن عدم قدرة رب األسرة عل زواجألا وهجر األسري

الهجر غير الموثق رسميا  يكون بمثابة عائق أمام فوتتأثر المرأة المعيلة بالهجر إجتماعيا  وإقتصاديا  
  . ومعاش المرأة المطلقةجتماعي إلستفادة من خدمات الضمان اإلا

  حوثات بقرى الدراسةتوزيع المبحوثات وفقا  لمفهوم الفقر من وجهة نظر المب :) ٣( جدول 
  مفهوم الفقر من وجهة نظر المبحوثات 

  
تكرار 

N=315 

 الترتيب %

 ١ ٨١ 257  زراعية عدم إمتالك أرض
 ٢ ٧٤ 234  االبناء وعدم القدرة على العمل  صغر

 ٣ ٧٠ 222  عدم وجود مال
 ٤ ٥٦ 177  ال يوجد مال لتوفير الغذاء 

 ٥ ٤١ 130  نجاب الفتيات دون الذكور إ
 ٦ ٣٦ 114  بن ذكر يعولنى بالكبر أجد ال يو

 ٧ ١٨ 57  مرض االبن أو الزوج وعدم قدرتة على العمل
 ٨ ١٣ 41  عمل االم على الرغم من مرضها

 ٩ ١٢ 38  هجر االب ألبنائة  
 ١٠ ١١ 34  على تعليم االبناء هعدم القدر
  جمعت وحسبت من إستمارات االستبيان: المصدر 

من المبحوثات عرفن الفقر بأنة عدم القدرة على تعليم % ١١ة أن أقل نسب) ٣(ويشير جدول 
األبناء، وهو ما يشير إلى إنخفاض الوعى بالطريق الصحيح للخروج من دائرة الفقر حيث جاء هذا 
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رئيسيه ودعائم   أسبابا فالفقر له المفهوم فى الترتيب األخير لمفاهيم الفقر من وجهة نظر المبحوثات، 
  .هنتشار األميقام عليها أهمها إ

والذى أشار إلى ) forth world conference for women,1995:6(وهذة النتيجة قد أتفقت مع نتائج 
أن إستمرار التمييز في فرص حصول الفتيات على التعليم بالعديد من المناطق بسبب األعراف، 

جدا  بالريف يؤدى إلى  والزواج المبكر والحمل، وتعهد الفتيات بأعباء العمل المنزلي في سن مبكرة
ضعف األداء الدراسي والتسرب من النظام التعليمي في كثير من األحيان والبدء فى أولى الخطوات 

  .المؤديه لتأنيث الفقر
التعرف على طبيعة العالقة بين بعض المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية المدروسة والدرجة : ثالثا 

  .رأة المعيلةالكلية ألساليب التكيف المعيشى للم

التعرف على طبيعة العالقة بين بعض المتغيرات اإلجتماعية المدروسة والدرجة الكلية ألساليب .أ
 . التكيف المعيشى للمرأة المعيلة

عمـر  عمـر  ((التاليةالتالية  جتماعيةجتماعيةإلإلعدم وجود عالقة معنوية بين المتغيرات اعدم وجود عالقة معنوية بين المتغيرات ا""ينص الفرض اإلحصائي على ينص الفرض اإلحصائي على           
، درجـة التماسـك   ، درجـة التماسـك   إمتالك المهاراتإمتالك المهاراتدرجة درجة عدد أبناء المبحوثة، عدد أبناء المبحوثة، ة، ة، مبحوثمبحوثالتعليمية للالتعليمية لل  ههالحالالحالالمبحوثة، المبحوثة، 

  ،،  الكلية ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلـة الكلية ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلـة والدرجة والدرجة ) ) ، درجة معاناة المبحوثة من الفقر، درجة معاناة المبحوثة من الفقراالسرىاالسرى
  . . والختبار صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسونوالختبار صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسون

المدروسة والدرجة الكلية  االجتماعية البسيط بين المتغيرات  قيم معامالت االرتباط: ) ٤(جدول 
  ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة بقرى الدراسة 

  قيم معامالت االرتباط البسيط  المتغيرات
  **٠.٢٠٣  عمر المبحوثةعمر المبحوثة
   ٠.١٠٦  تعليم المبحوثةتعليم المبحوثة

  *٠.١١٦  بناء المبحوثةبناء المبحوثةأأعدد عدد 
  ٠.٠٧١  إمتالك المهاراتإمتالك المهاراتدرجة درجة 

  *٠.١٥٢-  تماسك االسرىتماسك االسرىدرجة الدرجة ال
  ٠.١٠١  من الفقر من الفقر المبحوثة المبحوثة درجة معاناه درجة معاناه 

              ٠.٠١٠.٠١مستوى عند مستوى عند معنوى عند معنوى عند ** ** 
  ٠.٠٥٠.٠٥معنوى عند مستوى معنوى عند مستوى * * 

وجود عالقة إرتباطية طردية بين الدرجة الكلية ) ٤(وقد أوضحت النتائج الواردة بجدول      
ث بلغ قيمة معامل االرتباط البسيط ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة وعمر المبحوثة حي

، ووجود عالقة معنوية طردية بين عدد أبناء ٠,٠١وهي معنوية على مستوى  ٠.٢٠٣المحسوبة 
المبحوثة والدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة ، حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

عالقة معنوية عكسية بين الدرجة الكلية  ، ووجود ٠.٠٥وهى معنوية عند  ٠.١١٦البسيط المحسوبة 
ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة ودرجة التماسك االسرى حيث بلغت قيمة معامل اإلرتباط 

في حين لم يثبت وجود عالقة معنوية بين الدرجة الكلية  ٠.٠٥وهى معنوية عند مستوى  -٠.١٥٢
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لمبحوثة ودرجة إمتالك المهارات للمبحوثة ،ودرجة ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة وتعليم ا
معاناة المبحوثة من الفقر وبناء على هذه النتائج ال يمكن قبول الفرض االحصائي السابق كلية بل 
يمكن رفضه بالنسبة لمتغيرات عمر المبحوثة،وعدد االبناء للمبحوثة، ودرجة التماسك األسرى، 

  . النسبة لهذه المتغيراتوإمكانية قبول الفرض النظري البديل ب
ب التكيف المعيشـى  ب التكيف المعيشـى  ألساليألساليويمكن تفسير معنوية العالقة بين عمر المبحوثة والدرجة الكلية ويمكن تفسير معنوية العالقة بين عمر المبحوثة والدرجة الكلية 

إدراكها باألساليب التى من خاللها تمكنهـا  إدراكها باألساليب التى من خاللها تمكنهـا  ، بأنه كلما تقدمت المبحوثة بالعمر كلما زاد ، بأنه كلما تقدمت المبحوثة بالعمر كلما زاد ة المعيلةة المعيلةأأللمرللمر
  ..من تقدمها بالعمرمن تقدمها بالعمر  ههددممحكم خبراتها المستحكم خبراتها المستيجاد البدائل المختلفة بيجاد البدائل المختلفة بإإمع إنخفاض الدخول ومع إنخفاض الدخول و  لتواؤملتواؤممن امن ا

الدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى الدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى   والعالقة الطردية مع والعالقة الطردية مع بناء للمبحوثة بناء للمبحوثة ألألما عن عدد اما عن عدد اأأ    
يمكن إرجاعها الى غريزة االمومة التى تجعل المرأة تبز ل قصـارى جهـدها لتـوفير    يمكن إرجاعها الى غريزة االمومة التى تجعل المرأة تبزل قصـارى جهـدها لتـوفير      للمرأة المعيلةللمرأة المعيلة

، إضـافة الـى   ، إضـافة الـى   ساليب التى تتبعها للمعيشة فى ظل الفقرساليب التى تتبعها للمعيشة فى ظل الفقرإحتياجات أبنائها ومن ثم تتعدد األنشطة واألإحتياجات أبنائها ومن ثم تتعدد األنشطة واأل
  ..سرةسرةألألسهام فى توفير سبل العيش لسهام فى توفير سبل العيش لإلإلإعتبار األبناء كمصدر للدخل واإعتبار األبناء كمصدر للدخل وا

سرى والدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى ألوعن العالقة العكسية بين درجة التماسك ا
يم البناء اإلجتماعي لألسرة و تدعأنة بزيادة التماسك االسرى حيث للمرأة المعيلة يمكن تفسيرها 

 ترابط أجزائه من خالل الروابط والعالقات اإلجتماعية باالسرة كالمودة والسكينة والتوافق والتآلف
اإلتجاة إلى المعيشى من حيث العمل عند الغير أو  المتبعة للتكيف أن تقل األساليبلى إيؤدى هذا 

ن األساليب التى قد تنعكس بالسلب على العالقات وغيرها م إيقاف تعليم األبناء أو الزواج المبكر
  .األسرية

قتصادية المدروسة والدرجة الكلية ألساليب إلالتعرف على طبيعة العالقة بين بعض المتغيرات ا. ب
  .التكيف المعيشى للمرأة المعيلة

الدخل الدخل ((ةةعدم وجود عالقة معنوية بين المتغيرات االقتصادية التاليعدم وجود عالقة معنوية بين المتغيرات االقتصادية التالي""ينص الفرض اإلحصائي على ينص الفرض اإلحصائي على           
عـدد  عـدد  ملكيـة الحيوانـات المزرعيـة،    ملكيـة الحيوانـات المزرعيـة،    ، ، حيازة االرض الزراعيةحيازة االرض الزراعية، ، درجة المستوى المعيشىدرجة المستوى المعيشى، ، السنوىالسنوى

والدرجة الكلية ألساليب التكيـف المعيشـى للمـرأة المعيلـة ،     والدرجة الكلية ألساليب التكيـف المعيشـى للمـرأة المعيلـة ،     ) ) العاطلين عن العمل بأسرة المبحوثةالعاطلين عن العمل بأسرة المبحوثة
  . . والختبار صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسونوالختبار صحة هذا الفرض تم إستخدام اختبار معامل االرتباط البسيط لبيرسون

بين الدرجة الكلية  طرديةوجود عالقة إرتباطية ) ٥(وقد أوضحت النتائج الواردة بجدول      
قيمة  تحيث بلغعدد العاطلين عن العمل بأسرة المبحوثة وألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة 

،  في حين لم يثبت وجود عالقة ٠.٠٥وهى معنوية عند  ٠.١٧٤رتباط البسيط المحسوبة إلمعامل ا
ودرجة المستوى الدخل السنوى، و معنوية بين الدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة 

وبناء على هذه النتائج ال يمكن  ملكية الحيوانات المزرعية،و حيازة االرض الزراعية،و، المعيشى
ن العمل بأسرة عدد العاطلين علية بل يمكن رفضه بالنسبة لمتغير قبول الفرض االحصائي السابق ك
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، وإمكانية قبول الفرض النظري البديل بالنسبة لهذا المتغير والقائل بوجود عالقة معنوية بين المبحوثة
  . الدرجة الكلية ألساليب التكيف المعيشى لللمبحوثة وهذا المتغير الذى سبق ثبوت معنويته

       المدروسة والدرجة الكلية قتصاديةقيم معامالت اإلرتباط البسيط بين المتغيرات اإل :)٥(جدول 

                    ألساليب التكيف المعيشى للمرأة المعيلة بقرى الدراسة   
  قيم معامالت االرتباط البسيط  المتغيرات

  ٠.١٤٣  الدخل السنوى للمبحوثةالدخل السنوى للمبحوثة
  ٠.٠١٣  درجة المستوى المعيشى درجة المستوى المعيشى 

   ٠.٠٣١  حيازة االرض الزراعيةحيازة االرض الزراعية
  ٠.١٠٥  ملكية الحيوانات المزرعيةملكية الحيوانات المزرعية

  *٠.١٧٤  بأسرة المبحوثةبأسرة المبحوثة  عدد العاطلين عن العملعدد العاطلين عن العمل
  ٠.٠٥٠.٠٥مستوى مستوى معنوى عند معنوى عند * *   

والدرجة الكلية ألساليب عدد العاطلين عن العمل بأسرة المبحوثة ويمكن تفسير معنوية العالقة بين  
لمعيلة سرة المرأة اأعن العمل بكلما زاد عداد األفراد العاطلين التكيف المعيشى للمرأة المعيلة، بأنه 

 سريةألتزداد أنشطتها المختلفة لمحاولة التكيف المعيشى حيث يقع على عاتقها كافة المسؤليات ا
  . نخفاض الدخول ومشكالت الفقر المتعددةإفى ظل  وزيادة عدد أفراد من تقوم بإعالتهم

بقرى التعرف على المشكالت التى تواجهها المرأة المعيلة لتحسين مستوى معيشة األسرة : رابعا 
 .الدراسة

وفقا  للمشكالت التى تواجهها والخاصة بتوزيع المبحوثات ) ٦(تشير البيانات الواردة بجدول     
جانبين مشكالت ذات مدلول إقتصادى ومشكالت ذات مدلول أن المشكالت تتمحور فى المرأة المعيلة،

  :إجتماعى سوف يتم عرضها وتفسيرها كالتالى 
نظرا  إلنخفاض المستوى ود مال كافى لتوفير غذاء لألبناء عدم وج من المبحوثات من%) ٦١(تعانى

متالك حيازة زراعية الزراعة وعدم إالعمل لدى الغير بمتهان أكثر من نصف العينة بمهنة إو المعيشى
  . ما يقرب من نصف العينة وامية

من زويها وهـو مـا   من زويها وهـو مـا     الميراثالميراثمن المبحوثات لمشكلة عدم الحصول على من المبحوثات لمشكلة عدم الحصول على   ))%%٥٨٥٨((تتعرضتتعرض
تفسيره بمدى الحرمان من األمان االقتصادي للمرأة والذي يعد مصدر للدخل ووسيلة تمكنها من تفسيره بمدى الحرمان من األمان االقتصادي للمرأة والذي يعد مصدر للدخل ووسيلة تمكنها من   يمكنيمكن

من التقاليد والعادات التي تعوق المرأة من الحصول على ملكيـة  من التقاليد والعادات التي تعوق المرأة من الحصول على ملكيـة    بعضبعضوذلك لوجود وذلك لوجود   ه؛ه؛العيش بكرامالعيش بكرام
دي دي أرض أو غيرها من الممتلكات وبالتالي فإنه من أحد العوامل التي تسبب عـدم األمـان االقتصـا   أرض أو غيرها من الممتلكات وبالتالي فإنه من أحد العوامل التي تسبب عـدم األمـان االقتصـا   

  . . وجعلها من أكثر الفئات تاثرا  بالفقر وهو جوهر مفهوم تأنيث الفقروجعلها من أكثر الفئات تاثراً بالفقر وهو جوهر مفهوم تأنيث الفقر
أخـرى  أخـرى    إمتهان مهنـة إمتهان مهنـة من فقر المهارات حيث عدم القدرة على من فقر المهارات حيث عدم القدرة على   من المبحوثاتمن المبحوثات%) %) ٥٤٥٤((تتأثرتتأثر
ومن ثم عدم القدرة ومن ثم عدم القدرة   وهو ما يوضح فقر القدرات النابع من عدم إمتالك مهارات أخرى وهو ما يوضح فقر القدرات النابع من عدم إمتالك مهارات أخرى غير الزراعة غير الزراعة 

  ..على رفع مستوى معيشتهنعلى رفع مستوى معيشتهن
ما وهو  )%٥١ (بنسبةاألسرة  تحمل األبناء مسؤليةعدم وتعانى المرأة المعيلة من مشكلة     

  . جتماعية للفقر المتمثلة فى عدم التماسك األسرىإلفى إطار األثار ايمكن تفسيرة 
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عدم ، وخرىأعدم وجود فرص عمل من المبحوثات أنها تعانى من  )%٤١(وأشارات     
نظرا  لوجود رغبة لدى بعض المبحوثات بمحاولة  )%٣١(بنسبة القدرة على الحصول على قرض 

البدء فى إمتالك أحد المشاريع يقف أمامها عقبة إمتالك أى من السندات التى تشكل نوع من األمان 
  . للقدرة للحصول على قرض اإلقتصادى كالحيازه الزراعية أو إمتالك عقارات

كرى أو شلل البيئة الفكرى حيث توارث بعد من المبحوثات من أثار الفقر الف) %٢٠(وتعانى
لفقر عدم اإلقبال على زواج بناتهن نظرا  الفقيرة وعدم المصاهرة حيث المرتبطة باالسر  االفكار
إحدى المقابالت الفردية إلى اإلتجاة نحو نتائج وخاصة بالمجتمع الريفي حيث أشارات  ،األسرة

من أرض  الفتاة جتماعيا بالقرية وهناك حسابات لما ترثةذو المكانة المرتفعة ماديا  وإ مصاهرة األسر
   .زراعية

عدم القدرة على زواج قتصادية لمشكلة الفقر فى إلا ثارألمن المبحوثات من ا )%١٨(وتتأثر  
نظرا  إلنخفاض المستوى المعيشى وإنتشار الفقر ال توجد قدرة على تحمل نفقات  الذكوربناء ألا

   .  زواج االبناء
نظرا   عمال المنزليةرفض األبناء لعمل األم عند الغير باألمن المبحوثات من مشكلة ) %١١(وتعانى

وإعتمادهم الكلى على االم تولدت لديهم االتكالية واالعتماد على تتسم بالهامشية نخراطها فى أعمال إل
  . الغير،والنظر الى الغير والمقارنة بين عمل االم واالب وغيرهم

نظرا   بالزراعة للمرأة التى تعملالصحية  نقص الخدمات مبحوثات بمشكلةمن ال%) ١٠(وتتأثر 
للمجهود البدنى المبذول بمهنة الزراعة مع تدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرأة التى تعمل 

   .بالريف فى ظل إنخفاض المستوى المعيشى
تتعرض المرأة المعيلة و فىبالمجتمع الريبالعادات والتقاليد وعن المشكالت التى لها عالقة   
تدخل أهل الزوج المتوفى بشؤن و ،)%٩(حكم األخوة الذكور بحياة المرأة المطلقة بنسبةبت لها تتمثل

النظرة الدونية ألهل و %)4.1( وإجبار المرأة المطلقة على الزواج ثانيا  بنسبة ،)%٧( أسرتها بنسبة
   .)%٥ (القرية على أنها إمراة بدون زوج بنسبة

المرأة  تحمليمكن تفسيرها فى إطار  )%٤ (معاناة المبحوثة من تعدد الزوجات للزوجن وع  
والمحافظة على هذه العالقة االنتهاكية ما بين الزوج والزوجة  ،الريفية العيش فى ظل تعدد الزوجات

 بناءألرفض اوعن  ،لعدم الرغبة فى تحملها لقب مطلقهوسيلة للبقاء والحفاظ على أسرتها ال هىف
  %).٣.١(كانت نسبتها  عمال المنزليةأللعمل االم عند الغير با
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  توزيع المبحوثات وفقا  للمشكالت التى تواجهها المرأة المعيلة بقرى الدراسة توزيع المبحوثات وفقاً للمشكالت التى تواجهها المرأة المعيلة بقرى الدراسة   ::))٦٦((جدول جدول 

 
 المشكالت

     N=315       

 الترتيب % تكرارات
 ١ ٦١ ١٩٣ ال يوجد مال كافى لتوفير غذاء لالبناء

 ٢ ٥٨ ١٨٤  من زويهاورث الى عدم الحصول عل
 ٣ ٥٤ ١٧١ عدم القدرة على إمتهان مهنة أخرى غير الزراعة

 ٤ ٥١ ١٦١ عدم تحمل االبناء مسؤلية االسرة
اخرىعدم وجود فرص عمل   ٥ ٤١ ١٣٠ 

 ٦ ٣١ ٩٨ ال تستطيع الحصول على قرض لعمل مشروع
 ٧ ٢٠ ٦٣ عدم االقبال على زواج بناتهن نظرا  لفقر االسرة

باالسرة  الذكور م القدرة على زواج االبناءعد  ٨ ١٨ ٥٧ 
 ٩ ١١ ٣٤ عدم القدرة على العمل نظرا  للمرض

الصحية  للمرأة التى تعمل بالزراعة نقص الخدمات  ١٠ ١٠ ٣١ 
 ١١ ٩ ٢٨ تحكم االخوة الذكور بحياة المرأة المطلقة 
 ١٢ ٧ ٢٢ تدخل أهل الزوج المتوفى بشؤن اسرتها 

ية ألهل القرية على أنها إمراة بدون زوجالنظرة الدون  ١٣ ٥ ١٥ 
هل على زواج المرأة المطلقة ثانيا ألإجبار ا  ١٤ ٤.١ ١٣ 

 ١٥ ٤ ١٢ معاناة المبحوثة من تعدد الزوجات للزوج
 ١٦ ٣.١ ١٠ رفض االبناء لعمل االم عند الغير باالعمال المنزلية

  جمعت وحسبت من إستمارات االستبيان:المصدر 
  :التعليق على المقابالت الفردية المتعمقة بقرى الدراسة: خامسا 

المقابالت الفردية المتعمقة نستنتج مجموعة من الدالالت الهامة التي توضح المقابالت الفردية المتعمقة نستنتج مجموعة من الدالالت الهامة التي توضح بببتحليل الحوار الوارد بتحليل الحوار الوارد 
  ـ ـ ::دراكهن لمفهوم الفقر وتوريثة من جيل الى أخر ولعل أهم هذه الدالالت ما يليدراكهن لمفهوم الفقر وتوريثة من جيل الى أخر ولعل أهم هذه الدالالت ما يليإإمدى مدى 

  ::وطوطالمقابلة الفردية بمحافظة أسيالمقابلة الفردية بمحافظة أسي
، تبلغ من العمر ، تبلغ من العمر   غير متعلمةغير متعلمة، ، اثنين من األبناءاثنين من األبناءالمبحوثة بمحافظة أسيوط إمراة معيلة مطلقة لديها المبحوثة بمحافظة أسيوط إمراة معيلة مطلقة لديها  -

 ..عامعام٣٦٣٦

  ههالفقر يعنى منلقيش لقمة بكرالفقر يعنى منلقيش لقمة بكر" " عدم وجود مال لتوفير الغذاء البنائها عدم وجود مال لتوفير الغذاء البنائها عن عن ن الفقر عبارة ن الفقر عبارة أأذكرت ذكرت  -
ة المطلقة بـالريف يـتم   ة المطلقة بـالريف يـتم   أأن المرن المرأأحيث ذكرت المبحوثة حيث ذكرت المبحوثة     ""الفقر يعنى تحكم الناس فيكى وبعيالك الفقر يعنى تحكم الناس فيكى وبعيالك 

لـى  لـى  إإضـافة  ضـافة  إلإلل االخوة الذكور وعائلتهـا ، با ل االخوة الذكور وعائلتهـا ، با ببالخاصة بها من قالخاصة بها من ق  ههمور الحياتيمور الحياتيألألالتحكم فى كل االتحكم فى كل ا
احنا بيقولوا علينـا  احنا بيقولوا علينـا  " " إجبارها على الزواج من أى شخص يتقدم اليها حتى لو متقدم بالعمر قائلة إجبارها على الزواج من أى شخص يتقدم اليها حتى لو متقدم بالعمر قائلة 

ـ   ست هجالة يعنى مطلقة والزم تكون فى حمى راجل حتى لو كان عجوز وهـو ست هجالة يعنى مطلقة والزم تكون فى حمى راجل حتى لو كان عجوز وهـو  ـ عال عليهـا  عليهـا    ههعال
 ""  ههوتخدموتخدم  ههتمرضتمرض

مور حياتهـا  مور حياتهـا  أأهل بهل بألألنخفاض الدخول وتحكم انخفاض الدخول وتحكم اإإفى ظل الفقر المتمثل فى فى ظل الفقر المتمثل فى   المتبعةالمتبعةساليب ساليب ألألااأما عن أما عن  -
، وتـم التسـاول عـن    ، وتـم التسـاول عـن      ""بنفلح فى الغيطان بس غيطان أهالينابنفلح فى الغيطان بس غيطان أهالينا"  "  ذكرت ذكرت إلمكانية إعالة اسرتها إلمكانية إعالة اسرتها 

بقى هنشتغل اية غير بقى هنشتغل اية غير نا مبعرفش اقراء واكتب مدخلوناش مدارس ينا مبعرفش اقراء واكتب مدخلوناش مدارس يأأ" " مصدر أخر للعمل ذكرت مصدر أخر للعمل ذكرت 
 ""نفلح فى الغيطاننفلح فى الغيطان

لو البنت جالها عدلها اللى يسترها يبقى جوازها سـتر  لو البنت جالها عدلها اللى يسترها يبقى جوازها سـتر  " " بناء فذكرت بناء فذكرت ألألوتم التساول عن تعليم اوتم التساول عن تعليم ا -
   ..""  ويخرجنا من الفقرويخرجنا من الفقروالولد لوغاوى عالم يكمل مش غاوى يسافر ذى والد العائلة والولد لوغاوى عالم يكمل مش غاوى يسافر ذى والد العائلة 



  مرفت صدقى عبد الوهاب السيد
 

329 

نـا  نـا  أأ  ""  بسـن صـغير  بسـن صـغير  بنتها بنتها أأاج اج نها لديها رغبة بزونها لديها رغبة بزوأأوذكرت المبحوثة عن الزواج المبكر للفتيات وذكرت المبحوثة عن الزواج المبكر للفتيات  -
مش هعمل ذى الناس هنا بيعنسوا بناتهم بإيدهم عشان تخدم أخواتهـا  مش هعمل ذى الناس هنا بيعنسوا بناتهم بإيدهم عشان تخدم أخواتهـا    ههجوزها صغيرجوزها صغيرأأ  ههعايزعايز

 " " وال ترعى الباهيم ويوفر أجرة الكالف والبت تكبر فى السن ومتجوزشوال ترعى الباهيم ويوفر أجرة الكالف والبت تكبر فى السن ومتجوزش  ههالرجالالرجال
منلقيش منلقيش الفقر الفقر ""حيث ذكرت حيث ذكرت بلغ تعريف للفقر بلغ تعريف للفقر أأفقد ذكرت المبحوثة فقد ذكرت المبحوثة وعند تحليل الحوار بالمقابلة وعند تحليل الحوار بالمقابلة 

حيث عدم القدرة على توفير سلة الغذاء لها والسرتها وليس لديها خيـارات لتحقيـق   حيث عدم القدرة على توفير سلة الغذاء لها والسرتها وليس لديها خيـارات لتحقيـق     ""لقمة بكره لقمة بكره 
  . . متطلبات الحياه والعيشمتطلبات الحياه والعيشأولى أولى 
من خالل فكـر  من خالل فكـر  سلوكيا  سلوكياً توريثه توريثه ثم إستمرار ثم إستمرار إدراك الفقر فى مدى تواجد أو عدم تواجد المال  إدراك الفقر فى مدى تواجد أو عدم تواجد المال  وو

فقر المهارات والقدرات حيـث  فقر المهارات والقدرات حيـث  ضافة الى  ضافة الى  هذا باالهذا باالوعدم إكمال تعليمهن وعدم إكمال تعليمهن   ،،زواج الفتيات صغار السنزواج الفتيات صغار السن
التى تتبعها للتكيف المعيشى فى ظل التى تتبعها للتكيف المعيشى فى ظل   االساليباالساليبوعن وعن   إمتهان الزراعة وعدم وجود مهارات أخرى، إمتهان الزراعة وعدم وجود مهارات أخرى، 

والقرار والقرار نها مطلقة نها مطلقة أأمحكومة بوضعها االجتماعى حيث محكومة بوضعها االجتماعى حيث ، والمرأة المعيلة ، والمرأة المعيلة متهان الزراعة متهان الزراعة إإالفقر هى الفقر هى 
ة المطلقة يتم ة المطلقة يتم أأالمرالمروو، ، بالريفبالريف  ههأو الذكوريأو الذكوري  ههبويبوياألاأل  ههحيث السلطحيث السلط  ههالسلطالسلط  ههبحياتها محكوم بمن فى يدبحياتها محكوم بمن فى يد

لتحميلها جزء من إتخاذ قرار الطالق على عكس األرملة تكون النظرة اليها لتحميلها جزء من إتخاذ قرار الطالق على عكس األرملة تكون النظرة اليها   ههالنظر اليها نظرة سلبيالنظر اليها نظرة سلبي
    . . رقى نظرا  لفقدان الزوج بأمر اهللارقى نظراً لفقدان الزوج بأمر اهللاأأ

 ::المقابلة الفردية بمحافظة سوهاجالمقابلة الفردية بمحافظة سوهاج
غير متعلمة ، تبلغ من غير متعلمة ، تبلغ من متزوجة ، متزوجة ،   أبناء ،أبناء ،  ٤٤أما عن المبحوثة بمحافظة سوهاج إمراة معيلة لديها أما عن المبحوثة بمحافظة سوهاج إمراة معيلة لديها    -

 عامعام٤٦٤٦العمر العمر 

نجيب نجيب ذى الناس بالبلد ذى الناس بالبلد رض رض أأالفقر معندناش الفقر معندناش " " رض زراعية  قائلة رض زراعية  قائلة أأالفقر هو عدم وجود الفقر هو عدم وجود ذكرت ذكرت  -
 "  "  ونشتغل ونشتغل   هاهانسند علينسند عليعافيتنا وصحتنا عافيتنا وصحتنا ، اللى عندنا ، اللى عندنا وال هيبهوال هيبه  منها فلوسمنها فلوس

فـى  فـى    الشاطرة نساعدهاالشاطرة نساعدهاوو، ، مها مها أأع ع تشتغل متشتغل مالبنت اللى مش بتاعت تعليم البنت اللى مش بتاعت تعليم "  "  بناء بناء ألألوعن تعليم اوعن تعليم ا   -
هـا  هـا  هلة لكن البنت بيستفيد جوزهلة لكن البنت بيستفيد جوزأأ، والصبيان تعليمة حالل بيرجع على ، والصبيان تعليمة حالل بيرجع على التعليم على قد مقدرتناالتعليم على قد مقدرتنا

 ..""بعلمهابعلمها  واهلهواهله

  المعاش اللى بنخده بنمشى على قده اللحمـه والفواكـه  المعاش اللى بنخده بنمشى على قده اللحمـه والفواكـه  ""ساليب التكيف المعيشى ذكرت ساليب التكيف المعيشى ذكرت أأوعن وعن  -
لقوادم الكبار بالبلد بـس كـل   لقوادم الكبار بالبلد بـس كـل   يوت ايوت اممنوعة عشان نقدر نمشى ونتستر قدام الناس وبخبز لبممنوعة عشان نقدر نمشى ونتستر قدام الناس وبخبز لب

 ..""فترةفترة

مفهوم الفقر مرتبط بالمكانه االجتماعيه وبعض العادات نجد أن بتحليل الحوار بالمقابلة الفردية 
، يحدد المكانة االجتماعية لالسرة بالقرية والتقاليد حيث إمتالك األرض الزراعية فى المقام األول

والتحيز لتعليم االبناء بتعليم الفتيات االمهات ووعى  متمثل فى عدم إهتمامتوريث للفقر أن و
الذكور، وهو ما يشير إلى إستمرار الحلقة المفرغة من الفقر، حيث عدم اإلهتمام بالتعليم عبر 

ومن ثم عدم القدرة االجيال باالسرة أدى إلى إتخاذ أساليب تكيف معيشى تتصف باألعمال الهامشيه 
  .  لالسرة  الغذاء الكافى كما  ونوعا فى  هسية المتمثلاإلحتياجات األساعلى إستيفاء 

 ::المقابلة الفردية بمحافظة بنى سويفالمقابلة الفردية بمحافظة بنى سويف

غير متعلمة ، تبلـغ مـن   غير متعلمة ، تبلـغ مـن     رملةرملةأأبناء ، بناء ، أأ  ٤٤وعن المبحوثة بمحافظة بنى سويف إمراة معيلة لديها وعن المبحوثة بمحافظة بنى سويف إمراة معيلة لديها  -
 ..عامعام٥٠٥٠العمر العمر 

   ..""يكونوا جهلة مش متعلمين يكونوا جهلة مش متعلمين   ىىالفقر أن عيالالفقر أن عيال" " الجهل الجهل نة نة أأذكرت الفقر ذكرت الفقر  -
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فى بيتى عشان أقدر أربى عيالى فى بيتى عشان أقدر أربى عيالى   انا ببيع خضار وفاكههانا ببيع خضار وفاكهه  ""ساليب التكيف المعيشى ذكرت ساليب التكيف المعيشى ذكرت وعن أوعن أ -
وفلوس وفلوس   لكن متاكلش اليومين دول تعب وخدمهلكن متاكلش اليومين دول تعب وخدمهاالرض سترة االرض سترة هى هى انا معنديش أرض انا معنديش أرض وأعلمهم وأعلمهم 

هم من الولد هم من الولد أأكتر وكتر وأأتعليم البنت ضرورى ويمكن تعليم البنت ضرورى ويمكن   " " وذكرت عن تعليم الفتيات وذكرت عن تعليم الفتيات   ،،""تتصرف عليهاتتصرف عليها
 "  "    لف ومينفعش تبقى جهلهلف ومينفعش تبقى جهلهنت بتربى وتخنت بتربى وتخالن البالن الب

  رملة نظرهرملة نظرهألألالنظرة الى بنات االنظرة الى بنات ا" " وذكرت المبحوثة عن المشكالت اللى واجهتها فى تربية أبنائها وذكرت المبحوثة عن المشكالت اللى واجهتها فى تربية أبنائها  -
وبعدين علـى  وبعدين علـى    بها شىء من العيب ملهمش راجل تربية إمراة وكانت سبب تأخير زواج بناتىبها شىء من العيب ملهمش راجل تربية إمراة وكانت سبب تأخير زواج بناتى

 ..""حتى على بابهاحتى على بابهاابوها فقير مخبوطوا ابوها فقير مخبوطوا غنولها غنولها وووراحوا وراحوا   ممقاقاالكل الكل أبوها غنى أبوها غنى "  "  ى المثلى المثلأأرر

توصلت إلـى المعبـر   توصلت إلـى المعبـر     رملةرملةألألة المعيلة اة المعيلة ارأرأن المن المأأوعند تحليل الحوار فى تلك المقابلة الفردية نجد وعند تحليل الحوار فى تلك المقابلة الفردية نجد 
حاولت جاهده التغلـب علـى الظـروف    حاولت جاهده التغلـب علـى الظـروف      الحقيقى للتخلص من براثن الفقر عبر التعليم ، ومن هناالحقيقى للتخلص من براثن الفقر عبر التعليم ، ومن هنا

  ..أبنائهاأبنائهالتعليم لتعليم   فى صورتها البسيطةفى صورتها البسيطةمستوى المعيشى عبر التجارهمستوى المعيشى عبر التجارهللللخفاض خفاض ننإإمن من   الصعبهالصعبه
رملة تقـوم بتربيـة   رملة تقـوم بتربيـة   أأة ة أأنها امرنها امرأأالى الى   ة فالنظرهة فالنظرهأأمام المرمام المرأأولكن دائما العادات والتقاليد تقف عائق ولكن دائما العادات والتقاليد تقف عائق   
قبال على المصـاهرة والـزواج مـن    قبال على المصـاهرة والـزواج مـن    إلإلهل القرية وعدم اهل القرية وعدم اأأمن قبل من قبل   جعلت هناك نظرة دونيهجعلت هناك نظرة دونيهبنائها بنائها أأ
ـ أبنائهأبنائه  يقوم بتربية يقوم بتربية بنائها نظرا  لعدم وجود رجل بنائها نظراً لعدم وجود رجل أأ ـ ا وهو ما يمكن تفسيرة بفق أو الشـلل  أو الشـلل    ر الفكـر ر الفكـر ا وهو ما يمكن تفسيرة بفق

  ..الفكرىالفكرى
  التوصيات 

صقل مهارات يمتلكون مهارة الزراعة لهذا البد من % ٨٤.٥أوضحت النتائج أن  .١
تنمية مركز  تحديثعبر حديثة بالزراعة ومهارات  معارفكل ماهو جديد من ب المبحوثات

 اتوسائل إتصال وتدريب حديثة لمرور المعلومب من قبل وزارة الزراعة المرأة الريفية
فضال   الزراعية من المصادر البحثية المختلفة إلى مستخدميها من المزارعات والمهارات

 . م اإلتجاة إلى تمكينها إقتصاديا عن توفير األرض الزراعية للمرأة المعيلة ومن ث

المبحوثات تتبع أساليب التكيف المعيشى الخاصة بصناعة بعض المنتجات  من% ٣٦ .٢
تجاه نحو إلااليجابية للتقليل من أثار تأنيث الفقر لهذا يجب ا الغذائية وهى من األساليب

ومن هنا يتم التغلب على نقص المهارات  تدعيمه بإنشاء تعاونيات نسائية للتدريب والتسويق
 .  التسويقية

من المبحوثات يوافقن % ٢٢.٦، ونجاب الفتياتإمن المبحوثات عرفن الفقر بأنة  % ٤١ .٣
وهو ما يوضح إستمرار توريث ،ت للتخلص من العب المادىعلى الزواج المبكر للفتيا

جتماعات من قبل إللهذا البد من التوعية عبر الندوات وا الخاصة بالمرأةمفاهيم الفقر 
   .منظمات المجتمع المدنى

من عرفن %١١من المبحوثات نسبة  أقلبناء حيث جاءات ألهتمام بتعليم اإلغياب الوعى وا .٤
، نسبة مرتفعةمن العينة أميات وهى % ٤٦، ووجود لى تعليم االبناءالفقر بأنة عدم القدرة ع

 ىهلية وغيرها من المنظمات التألبل الجمعيات اقلهذا البد من ضرورة بذل المجهود من 
العمود الفقرى هى  ميةألحيث أن اة الريفية أوضاع التعليم للمرأة الريفية بأتهتم بشؤون المر

  .لظاهرة تأنيث الفقر
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وهو ما يشكل الحلقة ، الميراثعلى  عدم الحصول تعرضن لمشكلة لمبحوثاتمن ا% ٥٨ .٥
لهذا البد من إدماج الرجال فى ندوات التوعية قتصادى للمبحوثات إلمان اآلولى من عدم األا

  .متخذى القرار فيما يخص حقوق المرأةمن أحد بحقوق المرأة ألنة 
  المراجع

الصندوق الدولى ،٢٠١٠نظرة عامة، ٢٠١١يفى لفقر الرتقرير ا ،الصندوق الدولى للتنمية .١
 . للتنمية الزراعية

هم المؤشرات السكانية واالقتصادية واالجتماعية لمحافظة ، أ٢٠٠٨، القومى للسكانالمجلس  .٢
 .، المركز الديموجرافىسوهاج

  .، تقرير وضع المرأة والرجل فى مصر٢٠١٤الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ، .٣

 ،الكتاب االحصائى السنوى٢٠١٥،اءواالحصركزى للتعبئة العامةالم الجهاز .٤

www.capmas.gov.eg  
ثار أهداف التنموية لاللفية وألالتقرير العربى الثالث حول ا ،٢٠١٠التقرير العربى الثالث ،  .٥

  .االزمات االقتصادية العالمية على تحقيقها ، االمم المتحدة ، جامعة الدول العربية

جتماعى إلمن األ، دور المأسسة فى تحقيق ا٢٠١٢حمد عبد العال، أالضبع ، ماهر  .٦
دراسة مسحية ، المجلة االردنية للعلوم االجتماعية، ة الفقيرة المعيلة ، أقتصادى للمرإلوا

  .٣العدد ٥المجلد 

لفقر في الوطن العربي، دار ، قياس مؤشرات ظاهرة ا٢٠١٠، داود عدنان، العزارى .٧
 .الطبعة الثانيجرير،

وزارة العامة واالحصاء، موجز إحصائى، الجهاز المركزى للتعبئة ،٢٠١٥االطفال بمصر،فقر .٨
 .التخطيط

، مؤتمر المرأة لنساءين ا، تقييم السياسات المعنية بالحد من الفقر ب٢٠٠١الليثى ، هبة ،  .٩
 .، جامعة الدول العربية، برنامج االمم المتحدة االنمائىوالفقر

كآلية المشروعات الصغيرة ،٢٠١٣، ماهر و واكد ، شرين،عبد الغفار المنوفى ، جيهان .١٠
كلية مجلة إتحاد الجامعات العربية للعلوم الزراعية، ، من مكافحة الفقر  لتمكين الريفيات 

 .عين شمس، جامعة الزراعة

، دراسة دور اإلنتاج الحيواني فى الزراعة المصرية ١٩٩٣حمد، حسن السيد حسن، أ .١١
لرياضية، رسالة دكتوارة ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلية باستخدام أسلوب البرمجة ا

 .الزراعة،جامعة المنوفية

 .اإلحصاء اإلجتماعى وطرق القياس، جامعة عين شمس ،٢٠٠٠ ،محمد محمود  ،بركات  .١٢

ة االجتماعى أعن تهميش المرالمسؤلة جتماعية إل، المتغيرات ا٢٠٠٩، بربرى ، سحر حسانى .١٣
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 .برنامج االمم المتحدة االنمائى ، المضى فى التقدم ،٢٠١٤تقرير التنمة البشرية ، .١٤
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Abstract 

he study aimed at determining the living Adaptation 
methods in the light of feminization poverty, As well as the 
relationship between social and economic independent 

variables and total degrees of living Adaptation methods of house 
hold woman in villages study, perception of their problems in 
addition, and identifying the concept of poverty from perspective 
of respondents. The research was conducted in Assiut, Sohag, and 
banesuf Governorates based on percentage of poverty, illiteracy 
rate, percentage of house hold woman, and these governorates 
located in the first rank based on these criteria.     
Accordingly three districts are selected with one village from each 
districit according to the number of house hold woman, namely 
Dirout Sharif village from Dirout district, Assiut governorate, and el 
shoka village from tama district Sohag governorate, salah village 
from El fashn district, banesuf governorate. 
Data were collected from sample of 315 house hold woman, using 
personal interview questionnaire, and in-depth individual focus 
discusion, Z score test, simple correlation coefficient, frequencies 
and percentages were used for data analysing.  

The most important results of the analysis as follows;  

1. 40% of respondents were found in the low Level category of the total degree of 

living Adaptation methods compared to 46% of respondents located in the middle 

category. 

2. The most important positive living Adaptation methods of household woman in 

light of feminization poverty income activities especially food production by 36%, 

and work for others in agriculture by 88%, while the negative living Adaptation 

methods, prevent children's education by 44.7%, and attitude  towards early 

marriage of girls by 27.6%. 

3. There is a positive correlation between the following social variables: current age, 

number of children in the family, and the total degree of living Adaptation 

methods as values of correlation coefficient.0.116, 0.203 
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4. There is a positive correlation between economic variables: the number of 

unemployed and total degree of living Adaptation methods as values of 

correlation coefficient.0.174 

5. 81% of respondent explained the concept of poverty is not having agricultural 

land, while 74% determining poverty that young children are unable to work,and 

41% of respondent determining poverty as reproductive girls,while the less 

percentage 11% determine the poverty as unability to educate the children.   

6. The most important problems facing house hold woman lack of enough money to 

provide food for children by 61%, and didn't get the inheritance by 58%. 

  

 


