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 :المستخلص

استهدف هذا البحث بصفة أساسية التعرف علي المشكالت المجتمعية،  

من قريتي واألسرية، واالقتصادية، والصحية التي تعاني منها األسر الريفية في كل 

الدراسة بمحافظة كفر الشيخ، وتحديد الفروق الجوهرية بين هذه المشكالت 

مركزين منها  اختياروتم  أجرى البحث بمحافظة كفر الشيخ، ،والمتغيرات المدروسة

، وتم اختيار قرية من كل مركز عشوائيا هما قرية بطريقة عشوائية )كفر الشيخ وبيال(

( مبحوثة، 113( مبحوثة، وقرية الحوة بمركز بيال )87جراجه بمركز كفر الشيخ )

% من حجم الشاملة موزعة 10( أسرة ريفية تمثل 200بإجمالي عينة بلغ مقدارها )

استخدام وجمعت البيانات البحثية ب ،الدراسة حسب نسبة تمثيل كل منها يتيعلى قر

واختبار مربع االستبيان بالمقابلة الشخصية، واستخدمت التكرارات والنسب المئوية، 

وأوضحت النتائج أن مستوي المشكالت التي تعاني منها ي كأساليب إحصائية، كا

%، 48%، 50,5%، 67,5أسر المبحوثات كان متوسطا، حيث بلغت نسبتهم )

ادية، المجتمعية، والصحية %( لكل من المشكالت األسرية، واالقتص42,5

أن المشكالت األسرية واالقتصادية هي األكثر تواجدا بين  تبينعلى الترتيب، و

األسر المبحوثة والتي تعانى منها األسر الريفية وأقلها المشكالت الصحية، وأهم 

عتماد على زراعة المحاييل الحقلية التقليدية، اال، وانتشار البطالةالمشكالت 

دمات ترفيهية لألسرة داخل القرية، وانخفاض دور القطاع وعدم وجود خ

معنوية بين كل من تعليم  اختالفاتالنتائج أن هناك  ، كما بينتالخاص بالقرية
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عمل المرأة،  فيالزوج  ورأيالزوجة، وتعليم الزوج، والحالة العملية للزوج، 

 وكل مجموعة من مجموعات المشكالت المشمولة بالبحث.
األسر الريفية، المشكالت المجتمعية، المشكالت األسرية،  االفتتاحية:الكلمات 

 .المشكالت االقتصادية، المشكالت الصحية

Abstract: 
 The aim of the study was to identify the societal, family, 

economic and health problems that rural families suffered in 

each of the two villages in Kafr El-Sheikh Governorate and to 

determine the significant  differences between these problems 

and the studied variables in the research area. The sample 

involved 200 rural families, representing 10% of the total 

number of families of the two studied villages, 87 of these rural 

families are from the Jarajeh village in Kafr El Sheikh Center, 

while the other 113 are from the Al-Hawah village in Bella 

center. Data were collected using a questionnaire by personal 

interviews. Furthermore, the statistical methods used in this 

study are descriptive analysis and qui square. The results 

indicated that the level of problems faced by the respondents' 

families was moderate. Their percentage reached (67.5%, 50.5%, 

48%, 42.5%) for each of the family, economic, societal and 

health problems, respectively. Family and economic problems 

are most prevalent and afflicted by rural families, while the least 

of them are health problems. The most important problem is the 

spread of unemployment, dependence on the cultivation of 

traditional field crops, the lack of entertainment services for the 

family within the villages, and the declining role of the private 

sector in the village. In addition, the results showed that there are 

significant differences between the wife’s education, the 

husband’s education, the husband’s work status, and the 

husband’s opinion on the woman’s work, and each of the groups 

of problems covered by the research. 
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 المقدمة والمشكلة البحثية 

تمثل الموارد البشرية ثروة قومية حيث يقدر عدد السكان في مصر بحوالي 

تعداد % من إجمالي سكان مصر طبقا لل49مليون نسمة، وتشكل المرأة الريفية  100

ويمثل المجتمع الريفي (، 2020)الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  2020

المصري جزء هام سواء من حيث عدد سكانه حيث يعيش فيه ما يزيد عن نصف 

السكان، أو من حيث الثروات التي يمتلكها، فهو مصدر إنتاج الغذاء والكساء لكل 

منذ سنوات طويلة من الحرمان واإلهمال أفراد المجتمع المصري، ومع ذلك يعاني 

وهو ما انعكس علي تعدد وتنوع المشكالت التي يعاني منها المجتمع المصري، من 

أجل هذا كان البد من االهتمام بتنمية الريف المصري وتطويره والنهوض به 

ً لتعويض سكانه عن الحرمان واإلهمال  ً وثقافيا ً وسياسيا ً وخدميا ً واجتماعيا اقتصاديا

 (.2019 ،إمبابي)

واألسرة ال تزال محل اهتمام الكثير من المتخصصين في مختلف  

التخصصات، خاية العلوم االجتماعية واإلنسانية نظرا ألهميتها، واعتبارها الخلية 

األولى والرئيسية التي يتكون منها المجتمع، فهي أول وحدة اجتماعية عرفها اإلنسان، 

ة التي تطورت عبر الزمن، إلى تنظيمات اجتماعية وانبثاق أولى الجماعات األسري

عديدة مختلفة، تنوعت فيها التنظيمات األسرية في بنيانها وأحجامها ووظائفها 

وأدوارها، وعالقاتها وسلطاتها من مجتمع إلى آخر، ولقد حاولنا التعرض من خالل 

تباينة، والتي التغيرات المطردة عبر الزمن إلى أشكال األسرة المختلفة ووظائفها الم

قامت األسرة بتعديل أشكالها حتى تتالءم مع ظروف الحياة السائدة والتكيف مع 

األزمات االجتماعية التي شهدها تاريخنا المعاير، وال تزال األسرة في حالة تغير 

 (          2010وإنماء مستمرين )مالكي، 

بمرور  وشهدت المجتمعات البشرية تغيرات مختلفة في مختلف جوانبها 

الزمن وعادة ما يصاحب تلك التغيرات ظواهر غير مرغوبة تمثل مشكالت 

اجتماعية، وإن اختلفت في طبيعتها وشدتها من مجتمع ألخر ومن فئة إلى أخرى 

داخل المجتمع الواحد، وعندما تظهر مشكلة اجتماعية فإن المتأثرون بها قد يدركون 

جتماعية مدركة، إال أنه كثيراً ما تظهر وجودها ويتعاملون معها، وهنا تسمى مشكلة ا

المشكلة االجتماعية دون أن يلتفت إليها المتأثرون بها، وهنا تسمى مشكلة اجتماعية 

(، فالمشكالت الموجودة بالمجتمع تسبب قلقا وتوترا 2011غير مدركة )عبد الال، 

مزمن مثير ومعكر لصفو الحياة االجتماعية، وتتحول إلى قلق  إلىينتشر لتتحول 
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للمجتمع، فالمشكالت هي من طبيعة المجتمع ذاته وتنبثق عنه فلكل مجتمع مشكالته 

وتتصل بطبيعته االجتماعية ودرجة تطوره، وتربك المجتمع وتحيره وتزعج 

استقراره، والحياة اإلنسانية ال توجد بدون مشاكل ألن الحياة ما دامت مستمرة فهذا 

وتعتبر شدتها من مجتمع إلى آخر،  أوحدتها  وجود المشكالت التي تتنوع إلىمدعاة 

المشكالت الموجودة بالمجتمع نتاج طبيعي لتفاعل أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، 

يصعب حل الكثير منها أو التكيف معها، فأن األمر خطير خاية وأن المشكالت في 

 (. 2007تزايد وتحتاج إمكانيات كثيرة لحلها )الخولي، 

ت االجتماعية تمثل العقبة الرئيسية أمام التماسك ونظرا ألن المشكال

واالستقرار األسري واالجتماعي، والتغلب عليها أساس أي نهج طويل األمد يهدف 

إلى ضمان حياه أفضل لألجيال في الحاضر والمستقبل، ومن هنا اهتم هذا البحث 

من خالل بالتعرف علي المشكالت التي تعاني منها األسر الريفية في منطقة البحث 

: ما هي المشكالت المجتمعية واألسرية، واالقتصادية، اآلتيةاإلجابة على التساؤالت 

والصحية التي تعاني منها األسر الريفية في منطقة البحث؟ وما هي العالقة بين تلك 

 المشكالت وبعض المتغيرات المستقلة المدروسة؟

 أهداف البحث: 

لتعرف علي المشكالت التي تعاني منها يستهدف هذا البحث بصفة أساسية ا      

 :التاليان انالفرعي نافاألسر الريفية في منطقة البحث، وذلك من خالل الهد

 التعرررف علرري المشرركالت الترري تعرراني منهررا األسررر الريفيررة فرري منطقررة البحررث -1

المشرررركالت و، المشرررركالت األسرررريةووالمتمثلرررة فررري )المشرررركالت المجتمعيرررة، 

 .الصحية(المشكالت و االقتصادية،

المشكالت المدروسة التي تعاني منها بين  واالختالفاتالتعرف على الفروق  -2

تعليم وتعليم الزوجة، ) والمتغيرات المدروسة األسر الريفية في منطقة البحث

 .(موقف الزوج من عمل المرأةوالحالة العملية للزوجة، والزوج، 

 اإلطار النظري

يعرف بيرجس األسرة بأنها عبارة عن جماعة من األشخاص تربطهم روابط  

الزواج أو الدم ويكونون بيتا واحدا ويتفاعلون مع بعضهم البعض في إطار األدوار 

االجتماعية المحددة كزوج، وزوجة ، وأب ، وأم، ابن، ابنه، وأخ، وأخت )زكي 

قوله: أنها الدرع ( األسرة ب1988(، كما يعرف ابن منظور)1987وآخرون، 

بأنها  Bogardusالحصين التي يحتمي بها اإلنسان عند الحاجة وبتقوى بها، وقد ذكر 

جماعة اجتماعية تتكون من األب واألم وواحد أو أكثر من األبناء، يتبادلون الحب 

حتى تمكنهم من القيام  األطفالويتقاسمون المسؤولية وتقوم األسرة هذه بتربية 
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يتصرفون بطريقة اجتماعية )الشتاق،  أشخايام ليصبحوا بواجباتهم وضبطه

( األسرة بأنها جماعة اجتماعية يرتبط أفرادها 2013(، كما يعرف الخولي )2001

ً حياة مشتركة ويتفاعلون علي نحو مستمر للوفاء  برابطة الدم والزواج، يعيشون معا

تعرف شربي وآخرون بالمتطلبات االقتصادية واالجتماعية الضرورية لبقاء األسرة، و

( األسرة بأنها وحدة اجتماعية تتكون من عدد من األفراد الذين تربطهم 2014)

ببعض عالقات القرابة النسب والزواج ويجمعهم شعور مشترك باالنتماء وترتيبات 

 معيشية مشتركة.

ونظررراً ألن المشرركالت داخررل المجتمررع معقرردة وال يمكررن حصرررها فررإن مررن  

احرد لكرل المواقرف إال أنره مهمراً كران التبراين فري التعراريف إال المتعذر وضع تعريف و

أنها تأخذ يفة عامة ومشتركة، ويذكر سالمة وآخرون )غير مبرين التراريخ( نقرالً عرن 

Clarence  أن المشكلة هي شيء أو عقبة تقابلنا وتجرذب اهتمامنرا، وهرو تعريرف غيرر

( يعرف المشركلة 1986بدوي ) دقيق بالرغم من كثرة استخدامه وتداوله، بينما نجد أن

بأنهرا ظظراهرة تتكرون مررن عردة أحرداا أو وقرائع متشررابكة وممتزجرة ببعضرها الرربعض، 

لفترة من الوقت ويكتنفها الغمروض واللربس، تواجره الفررد أو الجماعرة، ويصرعب حلهرا 

قبررل معرفررة أسرربابها والظررروف المحيطررة بهررا وتحليلهررا بهرردف الويررول إلرري قرررار 

 بشأنهاظ.

( المشكلة بأنها ظوجود عائق أمرام الطريقرة 1999ت فرح وآخرون )كما عرف 

المألوفة والمقبولة والمرغوبة للويرول إلري األشرياء أو األهرداف االجتماعيرةظ، ويررى 

( أنها انحراف سلوك أفرراد المجتمرع عرن القواعرد االجتماعيرة المحرددة 2007) الخولي

حرردده المجتمررع، وأن هررذه  الررذيلتصرررفات أفررراده، هررذا االنحررراف يفرروق لحررد التسررام  

المشكالت تمثل تهديدا ألمن وسالمة واستقرار المجتمع إذا لم يتم العمل الجماعي علرى 

الموقف الرذي تعتبرر  أو( أنها الوضع 2009دراستها وإيجاد حلول لها، وذكرت هليل )

 انه يعوق بدرجة ما تحقيقها لوظائفها واستمتاعها بحياتها االجتماعية. األسرة

هناك العديد من المداخل  لتفسير نشأة المشاكل المجتمعيرة والتري قردمها الكثيرر و 

 أناالتجررراه البيولررروجي  أنصرررار يرررث يررررىم، حمرررن العلمررراء علرررى اخرررتالف تخصصررراته

هرذا االتجراه  أنصار، ويهتم اإلنسانالعوامل البيولوجية والعناير الكيميائية التي تشكل 

معررايير  إلررى األفرررادنيررة الترري تررؤثر فرري الظررروف الترري يسررتجيب بهررا يبررالفروق التكو

 إلررىالتخلررف العقلرري واالضررطرابات النفسررية أو  إلررىالمجتمررع، فقررد يرجررع االنحررراف 

علررم  أناالتجرراه النفسرري  أنصررار يرررىتشررويهات الخلقررة ،  إلررى أوالمتوطنررة  األمررراض

 أرجعررتماعيررة، حيررث الررنفس قررد يسرراهم فرري تقررديم تفسرريرات علميررة للمشرركالت االجت

مظرراهر  إلررىمدرسررة التحليررل النفسرري االنحررراف والمشرراعر العدوانيررة نحررو المجتمررع 

االتجراه  أنصرار(، كمرا يررى 1999، وآخروناإلحباط التي يعانى منها الشخص )فرح 
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االنحررراف والمشرركالت تنشررط فرري المجتمررع عنرردما  أشرركال أنالبنررائي ومررنهم دوركررايم 

التوافرق والتماسرك برين الجماعرات  إلىاالستقرار واالفتقاد  يسود المجتمع حالة من عدم

وبعضها البعض وغلبرة الصرراعات والتروترات بينهمرا، ويسراعد علرى ذلرك االنحرراف 

 أنعدم تطابق األهداف الثقافية مع الوسائل التنظيميرة، كمرا يقروم المردخل البنرائي علرى 

تصدع فري أي  أودا انحراف ما ح إذاالمجتمع وحده يسوده الترابط العضوي وبالتالي 

 (. 2007، الخوليجانب من جوانب بناء المجتمع فانه يصيب البناء كله )

( أن للمشكالت االجتماعية عدداً من الخصائص هي: 1999ويرى الخولي ) 

تداخلها وترابطها ترابطاً عضوياً ، وبالتالي فإن حدوا أي اضطراب أو انحراف  -1

المجتمع يؤدي إلى انحرافات واضطرابات أو حتى في جزء أو نظام من أنظمة 

تعدد أسباب المشكلة فال يمكن أن تعزي المشكلة  -2 ،يراعات في األجزاء األخرى

إلى سبب واحد بل إن الترابط والتكامل بين عناير الجهاز االجتماعي يؤدي إلى تعدد 

ي مشكلة البد أن محدد بإطار الزمان والمكان فالتحديد الدقيق أل -3 ،أسباب المشكالت

يشتمل على الزمان أي الوقت الذي حدثت فيه المشكلة ، وكذلك مكان حدوثها ألن 

 المشكالت تختلف باختالف الزمان والمكان.

( أن هناك ثالا درجات أو مستويات للمشكالت 2005) حليمةوتذكر أبو  

الدرجة األولى وهي التي تؤثر بصورة قوية في  مشكالت -1االجتماعية هي:

الظروف االجتماعية المحيطة بها وهى أيضاً ذات نتائج متعددة ومؤثرة في المجتمع، 

مشكالت  -2 ،ومن أبرز مشاكل الدرجة األولى الحرب، والتميز العنصري، والفقر

الدرجة الثانية وهي الظروف والنتائج الضارة التي تنتج بصفة أساسية عن المشاكل 

مشكالت  -3، ا بدورها مشاكل إضافية آخرياالجتماعية المؤثرة والتي يتولد عنه

 -الدرجة الثالثة فهي تلك الظروف الضارة والتي تعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 نتاجاً للمشاكل االجتماعية األساسية من الدرجة األولى.

ً للمشكالت 2007) ويذكر الخولي  ( نقالً عن العادلي وتايمز تصنيفا

في المجتمع وتشمل هذا التصنيف أربعة أنواع من االجتماعية على أساس وجودها 

المشكالت هي: مشكالت أساسية وهي المشكالت التي تنتج من عدم قدرة الخدمات 

الموجودة في المجتمع على الوفاء بما يحتاجه أفراده، ومشكالت تنظيمية وهي 

اتها المشكالت التي تنشأ عندما يغيب التنسيق والتكامل بين األجهزة التي تقدم خدم

للمجتمع، ومشكالت مرضية وهي المشكالت التي تنتج عن كافة يور االنحراف في 

المجتمع، ومشكالت مجتمعية وهى المشكالت التي تنتج من سوء العالقات بين األفراد 

والجماعات بالمجتمع وينتج عنها مشكالت عده منها على سبيل المثال المشكالت 

تدني األوضاع االقتصادية في الريف والناتجة ومنها  :مشكالت اقتصادية -التالية أ

، وانخفاض مستوى الدخل، وانتشار البطالة سوء توزيع ملكية األرض الزراعية عن
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الزراعي مع انخفاض أسعار  اإلنتاجبين العمالة الزراعية، وارتفاع أسعار ومدخالت 

 ،لمصريالمنتجات الزراعية وغيرها من المشكالت االقتصادية التي تواجه الريف ا

ومنها محدودية نطاق العالقات االجتماعية بالريف واتصافها  :مشكالت اجتماعية -ب

بالمحلية والعائلية، وجود مجموعة من العادات والتقاليد المعوقة لعمليات التطوير 

والتحديث بالمجتمع الريفي، لعل من أهمها كثرة اإلنجاب، والزواج المبكر، وتدني 

يم، والبذخ واإلسراف في مناسبات الزواج والمآتم، وسوء فهم االهتمام بالعلم والتعل

 بعض أمور الدين، وهجرة الشباب المتعلم من القرية إلى المدينة.

وتشير بعض الدراسات والشواهد إلي وجود العديد من المشكالت التي تحد  

المشكالت  عن (2018دراسة ريحان )من تحقيق التنمية ألهدافها المرجوة منها 

االقتصادية التي يعاني منها المجتمع المصري بعد ثورتين وأثر ذلك على منظومة 

يعانى  التيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة المشكالت االقتصادية و ،القيم

أن المشكالت االقتصادية إلى تويلت الدراسة و ،منها المجتمع المصري بعد ثورتين

، البطالة، العنف( جميعها مشكالت برزت حدتها بعد ثورتي )الفقر، ارتفاع األسعار

يونيو، كما أكدت أن مشكلة الفقر ترجع إلى مجموعة أسباب متعددة  30يناير و 25

من أهمها قلة الدخل وارتفاع األسعار وزيادة معدالت البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة 

من عدم احترام الكبير  وغيرها فالفقر أدى إلى ظهور مجموعة من القيم السلبية

 .والخروج عن العادات والتقاليد والتفكك األسرى

المشكالت االجتماعية التي تواجه األسرة  عن (2009دراسة هليل )بينت و 

أن أكثر مشكالت حالة المسكن من وجهة  الريفية في إحدى قري محافظة كفر الشيخ،

ني معظم األسر من وتعا، نظر األسر هي ضيق مساحة المسكن ثم ضيق الشوارع

الدروس الخصويية، وارتفاع مصروفات التعليم، وازدحام الفصول، والضرب في 

ونصف المبحوثين يعانوا من عدم وجود  ،المدرسة، وبعد المدارس عن المنازل

متمثًل في غياب الطبيب وسوء المعاملة، ئها والسوء أداوالوحدة الصحية بالقرية، 

( أن المشكالت االجتماعية التي تواجه 2012آخرون )وكانت أهم نتائج دراسة بالي و

ارتفاع أسعار األسمدة بنسبة زراع المحاييل الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ هي 

ارتفاع أسعار المبيدات و، %83,1عار التقاوي المحسنة بنسبة ارتفاع أسو، 89,8%

وعدم دعم  ،%86,2%، وعدم تحديد السعر منذ بداية الموسم بنسبة 86,2بنسبة 

، وهجرة القوة العاملة للمدن %83,6في مواجهة األزمات بنسبة  المزارع المصري

المرشدين مع  ، وعدم تالحم%56تفتت الحيازة الزراعية بنسبة %، و60,4بنسبة 

، %86,7بنسبة  ، وعدم تعويض الزراع في حالة الكوارا%53,8الزراع بنسبة 

%، وانسداد المصارف 88,9سوقية بنسبة وعدم وجود نظام للتأمين ضد التقلبات ال

 %.55,1بالحشائش وورد النيل 
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 الفروض البحثية:

فروق توجد  :التاليتحقيقا للهدف الثاني تم يياغة الفرض البحثي  

، المشكالت األسريةالمشكالت المدروسة )المشكالت المجتمعية،  بين واختالفات

ني منها األسر الريفية، وكل من والتي تعاالمشكالت االقتصادية،المشكالت الصحية( 

الحالة العملية للزوجة، وتعليم الزوج، والمستقلة اآلتية: تعليم الزوجة،  المتغيرات

 .موقف الزوج من عمل المرأةو

في  مع المتغيرات المذكورة ألربعةالبحثي للمشكالت ا تم اختبار الفرضوي 

 .الصفرية يورته

 األسلوب البحثي: 

أجرى هذا البحث بزمام محافظة كفر الشيخ كمجال جغرافي  :شاملة وعينة البحث

، وتم للبحث باعتبار أنها موطن الباحثة، كما أنها المحافظة التي يقع مقر عمل الباحثة

، وتم مركزين منها بطريقة عشوائية وهما مركز كفر الشيخ ومركز بيال اختيار

ُ وهما قرية جراجه بمركز  كفر الشيخ، وقرية اختيار قرية من كل مركز عشوائيا

من حجم الشاملة تقريبا % 10وقد تم اختيار عينة عشوائية بنسبة  بمركز بيال، هالحو

قرى  موزعة على( أسرة ريفية 200)األسر الريفية( وبلغ حجم عينة الدراسة )

(، حيث مستوى 2017)العزبي، الدراسة حسب نسبة تمثيل كل منها في شاملة البحث 

 (.1جدول ) P  =0,05%، و95ومستوى الثقة %، 7±دقة العينة 
 

 ( يوضح عينة البحث1جدول )

 (%10) العينة عدد األسر الريفية القريــة المركز المحافظة

 كفر الشيخ
 87 870 جراجه كفر الشيخ

 113 1135 الحوه بيال

 200 2005 اإلجمالي

جمعت بيانات هذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية  أسلوب جمع وتحليل البيانات:

مع المبحوثات )ربات البيوت( باستخدام استمارة استبيان تم تصميمها لتحقيق أهدافه، 

وتم إجراء االختبار المبدئي لها للتأكد من مدى يالحيتها كأداة لجمع البيانات الالزمة 

توسط والمالنسب المئوية، وتعديل ما لزم تعديله، كما تم استخدام التكرارات، و

 . كايواختبار مربع ، المرج 

 :المتغيرات البحثيةقياس 
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المشكالت التي تعاني منها عينة البحث من األسر في  ويتمثل المتغير التابع أوال:

من المشكالت تعبر عن المتغير المحوري لهذا البحث  أنواع ، وتتكون من أربعالريفية

 وهى: 

لألسرة الريفية: وتعبر عن المشاكل التي تخص المجتمع المشكالت المجتمعية  .1

محل الدراسة، وتم قياسها من خالل سبع مشاكل فرعية هي: نقص في 

نقص وجود خدمات ترفيهية وانتشار البطالة بالقرية، ، والموايالت داخل القرية

لألسرة داخل القرية، وغياب الصرف الصحي داخل القرية، وانخفاض دور 

اعتماد القرية على واألمن واألمان داخل القرية،  ونقص بالقرية، القطاع الخاص

 حيث أخذت وقيست من خالل ثالا استجابات، زراعة المحاييل التقليدية

 (، وبدرجة ضعيفة)درجتين (، وبدرجة متوسطة)ثالا درجات بدرجة كبيرة

 (.)درجة واحدة

التي تخص أسرة المشكالت األسرية داخل األسرة الريفية: وتعبر عن المشاكل  .2

عينة البحث، وتم قياسها من خالل ثمانية مشكالت فرعية هي: تأثير استخدام 

، وعدم واألبناء اآلباءبين  األسري، وضعف الترابط األطفالعلى تنشئة  االنترنت

وجود وظيفة ثابتة لرب األسرة، وانخفاض مستوى التعليم داخل األسرة، وغياب 

جود فئات خاية ونفاق واالستهالك لألسرة، و(، وكثرة اإلالوفاةرب األسرة )

وقد قيست من خالل ثالا  ،داخل األسرة، وعدم التوافق األسري بين الزوجين

 (، وبدرجة متوسطة)ثالا درجات بدرجة كبيرة حيث أخذتاستجابات 

 (.)درجة واحدة (، وبدرجة ضعيفة)درجتين

شاكل التي تخص المشكالت االقتصادية داخل األسرة الريفية: وتعبر عن الم .3

الظروف المادية لألسر الريفية عينة البحث، وتم قياسها من خالل ستة مشكالت 

عدم امتالك األسرة حيازة زراعية، وعدم مشاركة الزوجة في  فرعية هي:

، وعدم تأييد الزوج لعمل المبحوثة المرأةالحيازة الحيوانية باألسرة، وعدم عمل 

األسرة ومعاناة  فاق على االحتياجات األساسية،ال يكفي لإلن دخل األسرةوالمرأة، 

ال توجد و، وأخذت درجتين توجد: وقد قيست من خالل استجابتان ،من الفقر

 . وأخذت درجة واحدة

شكالت الصحية داخل األسرة الريفية: وتعبر عن المشاكل التي تخص الم .4

عينة البحث، وتم قياسها من خالل سبعة مشاكل بالظروف الصحية لألسر الريفية 

أحد أفراد األسرة  ومعاناةالمبحوثة بأي من األمراض المزمنة،  معاناةفرعية هي: 

حدوا وأحد أفراد األسرة من أي نوع من اإلعاقة،  ومعاناةمن أي مرض مزمن، 

وفاة وحدوا والدات ميتة داخل األسرة، ومن قبل باألسرة،  إجهاضحاالت 
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وقد قيست  ،قبل سن الخامسة باألسرة أطفالوفاة وسنة باألسرة،  إتمامقبل  أطفال

 .وأخذت درجة واحدةال توجد و، وأخذت درجتين توجد: من خالل استجابتان

 :متغيرات هي أربعة تضمنوهي  المتغيرات المستقلة ثانيا:

 ان(،)درجت تعليم الزوجة: ويعبر عن الحالة العلمية للمبحوثة، عن كونها متعلمة .1

 . غير متعلم )درجة واحدة(أم 

 تعليم الزوج: ويعبر عن الحالة العلمية لزوج المبحوثة، عن كونه متعلم .2

 . غير متعلم )درجة واحدة(أم  )درجتان(،

 من خالل سؤال المبحوثة عن كونها تعملتم قياسه الحالة العملية للزوجة: و .3

 .تعمل )درجة واحدة( ال وأ، )درجتان(

هل الزوج  من خالل سؤال المبحوثةتم قياسه وموقف الزوج من عمل المرأة:  .4

 عمل المرأة. على  )درجة واحدة(غير موافق أم  ،)درجتان( موافق

 النتائج ومناقشتها

  أوال:النتائج المتعلقة بالمشكالت المجتمعية
 تبين (2بجدول ) علقة بإجمالي المشكالت المجتمعيةباستعراض النتائج المت 

%( أشاروا إلى أن 48,0أن ما يقرب من نصف ربات البيوت المبحوثات بنسبة )

كان متوسطا، على عكس تعرضهن للمشكالت  مستوى تعرضهن لتلك المشكالت

 على الترتيب.  %(28,5 %،23,5) بشكل منخفض ومرتفع بنسبة
 لبحثبعينة ا التي تعاني منها األسر الريفيةالمجتمعية  تمستوى المشكال( 2جدول )

 % عدد المشكالت المجتمعية

 23,5 47 ( درجة11-7مستوى منخفض )

 48,0 96 ( درجة16-12مستوى متوسط  )

 28,5 57 ( درجة21-17مستوى مرتفع   )

 100,0 200 اإلجمالي 

 

المشكالت ولمزيد من اإليضاح وللتعرف على المشكالت المجتمعية كأحد  

بشيء من التفصيل وأيهما تحتل أولوية متقدمة وأيهم  التي تعاني منها األسر الريفية

والتي تتكون من أن المشكالت المجتمعية أشارت النتائج إلى  ، فقدتحتل أولوية أقل

بناءا على  أن هناك خمس مشكالت تحتل مرتبة متقدمة( 3مشكالت بجدول )سبعة 

د القرية على ( درجة، واعتما2,49وهى: انتشار البطالة بالقرية ) المتوسط المرج 

( درجة، وعدم وجود خدمات ترفيهية 2,47زراعة المحاييل الحقلية التقليدية )

( 2,31( درجة، وانخفاض دور القطاع الخاص بالقرية )2,44لألسرة داخل القرية )

 تواحتل ،( درجة2,08وجود مشكلة الصرف الصحي داخل القرية )ودرجة، 



   2021 بريلأ (10العدد ) -اجمللد الرابع                                 الزراعيةاجمللة العربية للعلوم 

 

 

89 
3 

( درجة، 1,95) القريةوايالت داخل نقص في الم امشكلتان أولوية المنخفضة وهم

 ( درجة.1,69عدم وجود أمن وأمان داخل القرية )و
 

 

 ( توزيع استجابات المبحوثات وفقاَ لمدى تواجد المشكالت المجتمعية بمنطقة البحث3جدول )

 المشكالت المجتمعية
 المتوسط بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

نقص في الموايالت داخل 

 القرية
52 26,0 86 43,0 62 31,0 1,95 6 

 1 2,49 15,5 31 20,0 40 64,5 129 انتشار البطالة بالقرية

عدم وجود خدمات ترفيهية 

 لألسرة داخل القرية
125 62,5 37 18,5 38 19,0 2,44 3 

وجود مشكلة الصرف 

 الصحي داخل القرية
71 35,5 73 36,5 56 28,0 2,08 5 

انخفاض دور القطاع الخاص 

 بالقرية
108 54,0 46 23,0 46 23,0 2,31 4 

عدم وجود أمن وأمان داخل 

 القرية
37 18,5 63 31,5 100 50,0 1,69 7 

اعتماد القرية على زراعة 

 المحاييل الحقلية التقليدية
129 64,5 36 18,0 35 17,5 2,47 2 

 

المشكالت المجتمعية التي تعاني  بيناختبار مربع كاي نتائج ( 4يبين جدول ) 

تعليم المدروسة وهي وبين المتغيرات المستقلة  منها األسر الريفية بمنطقة البحث

(، الحالة العملية للمبحوثة، موقف الزوج من عمل المبحوثةالزوج، تعليم الزوجة )

ة وفقا المشكالت نجد أن توزيع فئات المتغيرات المستقلة المدروسحيث ، المرأة

: نسبة كاألتيالمجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية بدرجة عالية كمتغير تابع 

% من الزوجات المتعلمات، 21% مقابل 7,5 بلغتالزوجات غير المتعلمات 

 % لألزواج المتعلمين، وأن الزوجات22من األزواج غير المتعلمين مقابل  %6,5و

%، واألزواج الذين ال 17% مقابل العامالت 11,5بلغت نسبتهن غير العامالت 

 % لألزواج المؤيدون لعمل المرأة.18مقابل في % 10,5نسبتهم يؤيدون عمل المرأة 
 

 المشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية ( نتائج اختبار مربع كاي بين 4جدول )

 المتغيرات المستقلة المدروسةبمنطقة البحث و

المتغيرات 

 المستقلة
 الفئات

 المشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية
قيمة 

)كاي
2

) 

قيمة 

معامل 

 كرامر

 مرتفع

 57ن=

 متوسط

 96ن=

 منخفض

 47ن=
 اإلجمالي
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 % عدد % عدد % عدد % عدد

 تعليم الزوجة
 27,5 55 11,0 22 9,0 18 7,5 15 غير متعلمة

12,5** 0,250 
 72,5 145 12,5 25 39,0 78 21,0 42 متعلمة

 تعليم الزوج
 22,0 44 8,5 17 7,0 14 6,5 13 غير متعلم

8,6** 0,207 
 78,0 156 15,0 30 41,0 82 22,0 44 متعلم

الحالة العملية 

 للزوجة

 51,0 102 16,0 32 23,5 47 11,5 23 ال تعمل
8,2** 0,203 

 49,0 98 7,5 15 24,5 49 17,0 34 تعمل

الزوج موقف 

 من عمل المرأة

 51,0 102 16,0 32 24,5 49 10,5 21 ال يؤيد
10,1** 0,224 

 49,0 98 7,5 15 23,5 47 18,0 36 يؤيد

 2، ودرجات حرية 0,01** معنوي عند مستوى 

المدروسة  بين بعض المتغيرات المستقلةختالفات فيما يتعلق باالو 

ينص الفرض البحثي على وجود المشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية و

المشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث اختالف في توزيع 

وفقا الختالف المتغيرات المستقلة المدروسة، وعند اختبار الفرض اإلحصائي المقابل 

أن قيمة ( 4توض  بيانات جدول ) كايام اختبار مربع له في يورته الصفرية باستخد

بلغ تعليم الزوج ول، 12,51بلغ لهذا التوزيع وفقا لكل من تعليم الزوجة  كايمربع 

(، 10,06(، وموقف الزوج من عمل المرأة )8,23الحالة العملية للزوجة )و، 8,59

يشير إلى أن  مما ،(0,01وكل منها ذات داللة إحصائية عند المستوى االحتمالي )

توزيع المبحوثات وفقا للمشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة 

 البحث يختلف باختالف كل المتغيرات المستقلة المدروسة.

وللوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة المدروسة أهمية وفقا لقيمة معامل  

المستقلة المدروسة أهمية هي على  كرامر تشير نتائج نفس الجدول أن أكثر المتغيرات

(، 0,224(، وموقف الزوج من عمل المرأة )0,250الترتيب كاألتي: تعليم الزوجة )

وبناءا على تلك ، (0,203(، وأخيرا الحالة العملية للزوجة )0,207تعليم الزوج )و

في توزيع  نتمكن قبول الفرض اإلحصائي القائل بعدم وجود اختالف النتائج لن

وفقا الختالف المشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث 

وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود المتغيرات المستقلة األربعة المدروسة 

 هذا االختالف.  

  األسريةثانيا: النتائج المتعلقة بالمشكالت 

( أن غالبية 5بجدول ) متعلقة بإجمالي المشكالت األسريةأوضحت النتائج ال 

%( أشاروا إلى أن مستوى تعرضهن لتلك 67,5ربات البيوت المبحوثات بنسبة )

تعرضهن للمشكالت بشكل منخفض من ذلك جاء المشكالت كان متوسطا، على عكس 

 %( على الترتيب. 19,5 %،13,0ومرتفع بنسبة )
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 بعينة البحث الريفيةالتي تعاني منها األسر المشكالت األسرية  ( مستوى5جدول )

 % عدد المشكالت األسرية

 13,0 26 ( درجة13-8مستوى منخفض )

 67,5 135 ( درجة18-14مستوى متوسط  )

 19,5 39 ( درجة24-19مستوى مرتفع   )

 100,0 200 اإلجمالي

 

وللتعرف على المشكالت األسرية بشيء من التفصيل  التوضي ولمزيد من  

أن إلى ( 6بجدول )أشارت النتائج  ،وأيهما تحتل أولوية متقدمة وأيهم تحتل أولوية أقل

 مشكلتان ذات أولوية وجود، مشكالتوالتي تتكون من ثمانية المشكالت األسرية 

( درجة، 2,39) وهم كثرة اإلنفاق واالستهالك لألسرة بمتوسط مرج  مقداره كبيرة

( درجة، ثم يليهم 2,13بمتوسط مرج  ) األطفالعلى تنشئة  االنترنتأثر استخدام و

عدم ووجود و( درجة، 1,82) واألبناء اآلباءبين  األسريفي األولوية ضعف الترابط 

( 1,61وجود فئات خاية داخل األسرة )و( درجة، 1,80وظيفة ثابتة لرب األسرة )

احتل مشكلتان  وأخيرا( درجة، 1,59تعليم داخل األسرة )انخفاض مستوى الودرجة، 

( درجة، غياب 1,52عدم التوافق األسري بين الزوجين ) األولوية المنخفضة وهم

 ( درجة.1,49)  الوفاةبسبب رب األسرة 

 
 ( توزيع استجابات المبحوثات وفقاَ لمدى تواجد المشكالت األسرية بمنطقة البحث6جدول )

 المشكالت األسرية
 بدرجة كبيرة

بدرجة 

 متوسطة
 المتوسط بدرجة ضعيفة

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد

أثر استخدام االنترنت على 

 تنشئة األطفال
67 33,5 92 46,0 41 20,5 2,13 2 

ضعف الترابط األسري بين 

 اآلباء واألبناء
54 27,0 55 27,5 91 45,5 1,82 3 

عدم وجود وظيفة ثابتة لرب 

 األسرة
70 35,0 20 10,0 110 55,0 1,80 4 

انخفاض مستوى التعليم داخل 

 األسرة
38 19,0 42 21,0 120 60,0 1,59 6 

 8 1,49 74,5 149 2,5 5 23,0 46 غياب رب األسرة بسبب الوفاة

 1 2,39 18,5 37 24,0 48 57,5 115 كثرة اإلنفاق واالستهالك لألسرة

 5 1,61 63,5 127 12,0 24 24,5 49 وجود فئات خاية داخل األسرة

عدم التوافق األسري بين 

 الزوجين
30 15,0 43 21,5 127 63,5 1,52 7 
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األسرية التي تعاني  المشكالتبين  اختبار مربع كاينتائج ( 7يبين جدول ) 

تعليم الزوج،  :اآلتيةوبين المتغيرات المستقلة  منها األسر الريفية بمنطقة البحث

، موقف الزوج من عمل المرأةوالحالة العملية للمبحوثة، و(، المبحوثةالزوجة )تعليم و

لمشكالت األسرية التي لنجد أن توزيع فئات المتغيرات المستقلة المدروسة وفقا حيث 

بلغت : نسبة الزوجات غير المتعلمات كاألتيتعاني منها األسر الريفية بدرجة عالية 

المتعلمين  % من األزواج غير2,5علمات، و% من الزوجات المت14,5% مقابل 5

% 13,5بلغت نسبتهن  غير العامالت لألزواج المتعلمين، وأن الزوجات %17مقابل 

% 12,5 بلغت نسبتهم لذين ال يؤيدون عمل المرأة، واألزواج ا%6مقابل العامالت 

 ن لعمل المرأة.ي% لألزواج المؤيد7مقابل 

 
المشكالت األسرية التي تعاني منها األسر الريفية اي للعالقة بين ( نتائج اختبار مربع ك7جدول )

 والمتغيرات المستقلةبمنطقة البحث 

المتغيرات 

 المستقلة

 الفئات

 

 المشكالت األسرية التي تعاني منها األسر الريفية

 قيمة

)كاي
2

) 

قيمة 

معامل 

 كرامر

 مرتفع

 39ن=

 متوسط

 135ن=

 منخفض

 26ن=
 اإلجمالي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 تعليم الزوجة
 27,5 55 6,5 13 16,0 32 5,0 10 غير متعلمة

7,6** 0,196 
 72,5 145 6,5 13 51,5 103 14,5 29 متعلمة

 تعليم الزوج
 22,0 44 5,5 11 14,0 28 2,5 5 غير متعلم

8,3** 0,204 
 78,0 156 7,5 15 53,5 107 17,0 34 متعلم

الحالة العملية 

 للزوجة

 51,0 102 7,0 14 30,5 61 13,5 27 ال تعمل
7,1** 0,188 

 49,0 98 6,0 12 37,0 74 6,0 12 تعمل

موقف الزوج 

 من عمل المرأة

 51,0 102 8,0 16 30,5 61 12,5 25 ال يؤيد
5,7* 0,168 

 49,0 98 5,0 10 37,0 74 7,0 14 يؤيد

 2، درجات حرية 0,05* معنوي عند مستوى 0,01** معنوي عند مستوى 

 

المشكالت بين المتغيرات المستقلة المدروسة وختالفات فيما يتعلق باالو 

: ينص الفرض البحثي على األسرية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث

المشكالت األسرية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة وجود اختالف في توزيع 

وفقا الختالف المتغيرات المستقلة المدروسة، وعند اختبار الفرض اإلحصائي  البحث

أن قيمة  النتائجتوض   كايالمقابل له في يورته الصفرية باستخدام اختبار مربع 

حالة ولل، درجة 8,28تعليم الزوج ول، درجة 7,64تعليم الزوجة بلغت ل كايمربع 

، وكل منها درجة 5,66عمل المرأة  ، وموقف الزوج مندرجة 7,09العملية للزوجة 

على األقل مما يشير إلى أن  0,05ذات داللة إحصائية عند المستوى االحتمالي 
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توزيع المبحوثات وفقا للمشكالت األسرية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة 

 البحث يختلف باختالف كل المتغيرات المستقلة المدروسة.

ت المستقلة المدروسة أهمية وفقا لقيمة لمعامل وللوقوف على أكثر المتغيرا 

أن أكثر المتغيرات المستقلة المدروسة أهمية هي على  (7) كرامر تشير نتائج جدول

الحالة العملية للزوجة و(، 0,196تعليم الزوجة )و(، 0,204الترتيب: تعليم الزوج )

 نتائج لنوبناءا على تلك ال، (0,168(، وموقف الزوج من عمل المرأة )0,188)

المشكالت في توزيع قبول الفرض اإلحصائي القائل بعدم وجود اختالف من نتمكن

وفقا الختالف المتغيرات التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث  األسرية

وقبول الفرض البديل الذي ينص على وجود هذا  األربعة المدروسة المستقلة

 االختالف.

 بالمشكالت االقتصاديةثالثا: النتائج المتعلقة 

( أن نصف 8أوضحت النتائج المتعلقة بإجمالي المشكالت االقتصادية بجدول ) 

%( أشاروا إلى أن مستوى تعرضهن لتلك 50,5ربات البيوت المبحوثات تقريبا )

تعرضهن باق المبحوثات التي أشرن إلى المشكالت كان متوسطا، على عكس 

 %( على الترتيب. 30,5%،19,5ة )مرتفع بنسب وأللمشكالت بشكل منخفض 
 

 بعينة البحث التي تعاني منها األسر الريفيةالمشكالت االقتصادية  ( مستوى8جدول )

 % عدد المشكالت االقتصادية

 19,5 39 ( درجة7-6مستوى منخفض )

 50,5 101 ( درجة10-8مستوى متوسط  )

 30,0 60 ( درجة12-11مستوى مرتفع   )

 100,0 200 اإلجمالي

 

المشكالت التي تعاني لتعرف على المشكالت االقتصادية كأحد اولمزيد من  

، بشيء من التفصيل وأيهما توجد بشكل أكبر وأيهم يوجد بشكل أقل منها األسر الريفية

والتي تتكون من ستة  االقتصاديةأن المشكالت إلى  (9بجدول ) أشارت النتائج فقد

أن هناك ثالا مشكالت تواجدت بشكل أكبر وهم دخل األسرة ال يكفي  ،مشكالت

عدم تأييد الزوج لعمل المرأة و%، 54,5بنسبة لإلنفاق على االحتياجات األساسية 

%(، ويليهم عدم عمل المرأة المبحوثة 51,0من الفقر ) األسرة ومعاناة%(، 53,5)

عدم مشاركة  وأخيرا%(، 34,0عدم امتالك الزوج حيازة زراعية )و%(، 49,5)

 (.%8,5) وجاءت بنسبة قليلةالزوجة في الحيازة الحيوانية 
 ( : توزيع استجابات المبحوثات وفقاَ لمدى تواجد المشكالت االقتصادية بمنطقة البحث9جدول )

 الترتيب ال توجد توجد المشكالت االقتصادية
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 % عدد % عدد

 5 66,0 132 34,0 68 عدم امتالك الزوج حيازة زراعية

عدم مشاركة الزوجة في الحيازة 

 الحيوانية لألسرة
17 8,5 183 91,5 6 

 4 51,0 102 49,5 98 عدم عمل المرأة المبحوثة

 2 46,5 93 53,5 107 عدم تأييد الزوج لعمل المرأة

دخل األسرة ال يكفي لإلنفاق على 

 االحتياجات األساسية
64 54,0 136 68,0 1 

 3 49,0 98 51,0 102 الفقر معاناة األسرة من

التي  المشكالت االقتصاديةبين  اختبار مربع كاينتائج ( 10ويوض  جدول ) 

حيث المدروسة، وبين المتغيرات المستقلة  تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث

نسبتها المشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسر الريفية بدرجة عالية نجد أن 

% مقابل 12: نسبة الزوجات غير المتعلمات كانت مع المتغيرات المدروسة كالتالي

% مقابل 9,5بلغت  األزواج غير المتعلميننسبة % من الزوجات المتعلمات، و18

% 25,5بلغت نسبتهن  العامالت رالزوجات غي% لألزواج المتعلمين، وأن 20,5

بلغت يؤيدون عمل المرأة األزواج الذين ال نسبة %، و4,5العامالت الزوجات مقابل 

 ن لعمل المرأة .يلألزواج المؤيد %7,5% مقابل 22,5
 

المشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسر ( نتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين 10جدول )

 والمتغيرات المستقلةالريفية بمنطقة البحث 

المتغيرات 

 المستقلة
 الفئات

 منها األسر الريفيةالمشكالت األسرية التي تعاني 

قيمة 

)كاي
2

) 

قيمة 

معامل 

 كرامر

 مرتفع

 60ن=

 متوسط

 101ن=

 منخفض

 39ن=
 اإلجمالي

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 تعليم الزوجة
 27,5 55 6,5 13 9,0 18 12,0 24 غير متعلمة

10,1** 0,225 
 72,5 145 13,0 26 41,5 83 18,0 36 متعلمة

 تعليم الزوج
 22,0 44 4,0 8 8,5 17 9,5 19 متعلمغير 

4,9 0,156 
 78,0 156 15,5 31 42,0 84 20,5 41 متعلم

الحالة العملية 

 للزوجة

 51,0 102 25,5 16 17,5 35 25,5 51 ال تعمل
40,1** 0,448 

 49,0 98 4,5 23 33,0 66 4,5 9 تعمل

موقف الزوج 

 من عمل المرأة

 51,0 102 8,5 17 20,0 40 22,5 45 ال يؤيد
19,9** 0,136 

 49,0 98 11,0 22 30,5 61 7,5 15 يؤيد

 ظ2درجات حرية ظ 0,01** معنوي عند مستوى 
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المشكالت بين بعض المتغيرات المدروسة وختالفات فيما يتعلق باالو          

ينص الفرض البحثي على  ،االقتصادية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث

المشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة وجود اختالف في توزيع 

وفقا الختالف المتغيرات المستقلة المدروسة، وعند اختبار الفرض اإلحصائي  البحث

توض  بيانات جدول  كايالمقابل له في يورته الصفرية باستخدام اختبار مربع 

الحالة و، درجة 10,11 تعليم الزوجةبلغت للهذا التوزيع  كاية مربع أن قيم( 10)

(، وكل 19,93) ، وموقف الزوج من عمل المرأةدرجة 40,10بلغت العملية للزوجة 

( فيما عدا متغير تعليم 0,01منها ذات داللة إحصائية عند المستوى االحتمالي )

تمالي، مما يشير إلى أن عند أي مستوى اح إحصائية( ليس له داللة 4,89الزوج )

توزيع المبحوثات وفقا للمشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة 

تعليم الزوجة، والحالة  :اآلتيةالبحث يختلف باختالف المتغيرات المستقلة المدروسة 

 العملية للزوجة، وموقف الزوج من عمل المرأة.

لة المدروسة أهمية وفقا لقيمة معامل وللوقوف على أكثر المتغيرات المستق 

أن أكثر المتغيرات المستقلة المدروسة أهمية هي على  (10) كرامر تشير نتائج جدول

موقف الزوج و(، 0,225(، وتعليم الزوجة )0,488الترتيب: الحالة العملية للزوج )

اإلحصائي نتمكن قبول الفرض  وبناءا على تلك النتائج لن، (0,203من عمل المرأة )

المشكالت االقتصادية التي تعاني منها األسر في توزيع  القائل بعدم وجود اختالف

تعليم الزوجة، والحالة ) اآلتيةوفقا الختالف المتغيرات المستقلة الريفية بمنطقة البحث 

وقبول الفرض البديل الذي ينص العملية للزوجة، وموقف الزوج من عمل المرأة(، 

 تالف. على وجود هذا االخ

 رابعا: النتائج المتعلقة بالمشكالت الصحية 

أوضحت النتائج  ةالمشكالت الصحيالمتعلقة بإجمالي  جباستعراض النتائ 

% من ربات البيوت المبحوثات أشاروا إلى أن 41,0 %،42,5أن  (11) بجدول

بينما مستوى تعرضهن لتلك المشكالت كان متوسطا ومنخفضا على الترتيب، 

 %.16,5بلغت  من المبحوثات كالت بشكل ومرتفع نسبةتعرضهن للمش
 

 بعينة البحث التي تعاني منها األسر الريفية الصحيةالمشكالت تواجد  ( مستوى11جدول )

 % عدد الصحيةالمشكالت 

 41,0 82 ( درجة9-7مستوى منخفض )

 42,5 85 ( درجة11-10مستوى متوسط  )

 16,5 33 ( درجة14-12مستوى مرتفع   )

 100,0 200 اإلجمالي
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المشكالت التي لتعرف على المشكالت الصحية كأحد اولمزيد من اإليضاح و 

أن المشكالت الصحية إلى ( 12بجدول )أشارت النتائج  ، فقدتعاني منها األسر الريفية

من قبل باألسرة  إجهاضأعالهم حدوا حاالت تواجدت بنسبة ضئيلة جدا جميعها 

%، ومعاناة المبحوثة بأي نوع من األمراض المزمنة 30بمتوسط مرج  مقداره 

معاناة أحد أفراد و%، 18والدات ميتة داخل األسرة بنسبة  اويليهم حدو%(، 24)

معاناة أحد أفراد األسرة من أي نوع ، ثم %17,5 األسرة من أي مرض مزمن بنسبة

 وفاة وأخيرا، لكل منهما %8 سنة بنسبة إتمامباألسرة قبل  أطفالوفاة ومن اإلعاقة، 

 %.  6بنسبة قبل سن الخامسة  أطفال

 

 
 ( : توزيع استجابات المبحوثات وفقاَ لمدى تواجد المشكالت الصحية بمنطقة البحث12جدول )

 المشكالت الصحية
 ال توجد توجد

 الترتيب
 % عدد % عدد

 2 76,0 152 24,0 48 معاناة المبحوثة بأي نوع من األمراض المزمنة 

 4 82,5 165 17,5 35 معاناة أحد أفراد األسرة من أي مرض مزمن 

 5 91,5 183 8,5 17 معاناة أحد أفراد األسرة من أي نوع من اإلعاقة 

 1 70,0 140 30,0 60 حدوا حاالت إجهاض من قبل باألسرة 

 3 82,0 164 18,0 36 حدوا والدات ميتة داخل األسرة 

 5 91,5 183 8,5 17 وفيات أطفال قبل إتمام سنة باألسرة 

 6 94,0 188 6,0 12 وفيات أطفال قبل سن الخامسة باألسرة 

 

المشكالت الصحية التي تعاني منها األسر بين  وفيما يتعلق باالختالفات 

( أن توزيع فئات 13جدول ) المدروسة، يبينوبين المتغيرات  الريفية بمنطقة البحث

المتغيرات المستقلة المدروسة وفقا المشكالت الصحية التي تعاني منها األسر الريفية 

% 6,5% مقابل 10,5 بلغت: نسبة الزوجات غير المتعلمات كالتالي بدرجة عالية

% 8% مقابل 8,5 يناألزواج غير المتعلم بلغت نسبةمن الزوجات المتعلمات، و

نسبة مقابل  %11,5بلغت  العامالت رالزوجات غينسبة لألزواج المتعلمين، وأن 

% 13بلغت %، واألزواج الذين ال يؤيدون عمل المرأة 5,2العامالت الزوجات 

 % لألزواج المؤيدون لعمل المرأة.3,5 نسبة مقابل
 

المشكالت الصحية التي تعاني منها األسر الريفية ( نتائج اختبار مربع كاي الختالفات 13جدول )

 والمتغيرات المستقلةبمنطقة البحث 

المتغيرات 

 المستقلة
 الفئات

 قيمة المشكالت األسرية التي تعاني منها األسر الريفية

)كاي
2

) 

قيمة 

معامل   اإلجمالين=:منخفض طمتوس عمرتف
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 كرامر 82 85ن= 33ن=

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 تعليم الزوجة
 27,5 55 5,0 10 12,5 25 10,5 20 غير متعلمة

27,9** 0,374 
 72,5 145 36,0 72 30,0 60 6,5 13 متعلمة

 تعليم الزوج
 22,0 44 4,0 8 9,5 19 8,5 17 غير متعلم

23,9** 0,346 
 78,0 156 37,0 74 33,0 66 8,0 16 متعلم

الحالة العملية 

 للزوجة

 51,0 102 17,0 34 22,5 45 11,5 23 ال تعمل
7,7** 0,197 

 49,0 98 24,0 48 20,0 40 5,0 10 تعمل

 موقف الزوج

 من عمل المرأة

 51,0 102 17,0 34 21,0 42 13,0 26 ال يؤيد
13,3** 0,258 

 49,0 98 24,0 48 21,5 43 3,5 7 يؤيد

 2، ودرجات حرية 0,01** معنوي عند مستوى 

 

بين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة  ختالفاتباالفيما يتعلق و 

المشكالت ينص الفرض البحثي على وجود اختالف في توزيع  ،األسريةالمشكالت و

وفقا الختالف المتغيرات  التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث األسرية

ه الصفرية المستقلة المدروسة، وعند اختبار الفرض اإلحصائي المقابل له في يورت

لهذا  كايأن قيمة مربع ( 13توض  بيانات جدول ) كايباستخدام اختبار مربع 

 23,92بلغت تعليم الزوج ول ،درجة 27,93بلغت  التوزيع وفقا لكل من تعليم الزوجة

(، 13,27موقف الزوج من عمل المرأة )ل(، و7,73لحالة العملية للزوجة )ول، درجة

مما يشير إلى أن  ،(0,01د المستوى االحتمالي )وكل منها ذات داللة إحصائية عن

توزيع المبحوثات وفقا للمشكالت المجتمعية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة 

 البحث يختلف باختالف كل المتغيرات المستقلة المدروسة.

وللوقوف على أكثر المتغيرات المستقلة المدروسة أهمية وفقا لقيمة لمعامل  

ائج نفس الجدول أن أكثر المتغيرات المستقلة المدروسة أهمية هي على كرامر تشير نت

(، وموقف الزوج من 0,346(، تعليم الزوج )0,374: تعليم الزوجة )كاألتيالترتيب 

 (.0,197الحالة العملية للزوجة ) وأخيرا(، 0,258عمل المرأة )

بعدم وجود نتمكن قبول الفرض اإلحصائي القائل  وبناءا على تلك النتائج لن 

المشكالت الصحية التي تعاني منها األسر الريفية بمنطقة البحث في توزيع  اختالف

وقبول الفرض البديل الذي ينص  المدروسة المستقلة األربعةوفقا الختالف المتغيرات 

 على وجود هذا االختالف.  

 :التوصيات

 التويية بما يلي: نتائج يمكنفي ضوء ما أسفر عنه البحث من 

توجيه برامج تنموية لألسرة الريفية بصفة عامة ولربات األسر بصفة خاية  .1

 والبطالة. تحفزها وتشجعها للقضاء على الفقر
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زراعة وعقده ندوات إرشادية خاية في مجال  اإلرشاد الزراعي تفعيل دور .2

 محاييل مستحدثة غير تقليدية.

مختلف المجاالت الجمعيات األهلية في التوعية في تعاون مسئولي القرية مع  .3

 .وتوافر الموايالت صحي،الصرف ، والعمل على حل مشكالت الالمجتمعية

إعداد الكوادر الطبية والهيئات المعاونة واالهتمام بمباني ومرافق الوحدات  .4

الصحية وييانتها بصورة مستمرة، وتزويدها باإلمكانيات المادية الالزمة للعمل 

 تقاء بالخدمات الصحية.من أجهزة طبية ومعامل للتحاليل لالر

في ضوء  المناسبة حلولاليتعين على الجهات المسئولة على مستوى القرية إيجاد  .5

تعاني منها األسرة الريفية، وعمل  االقتصادية التيالموارد المتاحة للمشكالت 

 مشروعات يغيرة تساعد على رفع مستوى المعيشة.

للريفيات لزيادة المحلية باإلذاعات والقنوات تخصيص برامج توعوية وثقافية  .6

وعيهم بأهمية األسرة وكيفية الحفاظ عليها وتماسكها والتغلب على المشكالت 

 األسرية. 

بناء قدرات المرأة الريفية لالعتماد على نفسها  آلياتتكثيف التدريب على  .7

وتنمية مجتمعها وكيفية التغلب على كافة المشاكل التي  أسرتهاوالمحافظة على 

 تواجهها. 
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