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ختان و العمل،  الحرمان منو الزواج القسرى، مثل التعرف على واقع أهم الممارسات السلبية التقليدية ضد المرأة الريفية إستهدفت الدراسة  الملخص:
اإلتجاه كل من ن تحديد العالقة بيو  .وحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة اإلتجاه نحو تعليم الفتياتو التعرض للعنف، و الحرمان من الميراث، و اإلناث، 
ة واالقتصادية ات الديموجرافيالمتغير لفتيات، وحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة وبين اعليم تاإلتجاه نحو و ودرجة التعرض للعنف، ، ختاننحو 
التعرف و  .لدراسةا تبعًا إلختالف منطقتى التعرف على الفروق بين مظاهر الممارسات السلبية تجاه المرأة الريفيةباإلضافة إلى  .تماعية المدروسةجواإل

اإلجتماعى  إعتماداً على منهج المسحوتم إجراء الدراسة  .الريفية توفيرها للحد ومعالجة العنف الموجه ضد المرأةعلى اإلجراءات التى يجب على الدولة 
 مبحوثة بقريتى الحمادين التابعة لمركز الحسنية، وقرية العبس التابعة لمركز بلبيس 652عشوائية بإستخدام طريقة الكيس المثالى قوامها عينة ل

م تحليل البيانات بإستخدام عدة أساليب إحصائية هى: التكررات والنسب المئوية، والمتوسط المرجح، ومعامل اإلرتباط البسيط وت بمحافظة الشرقية.
ختبار  ختبار كاtest-tلبيرسون، وا  مها: وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أه لمعرفة الفروق فى المتغيرات المدروسة تبعًا إلختالف منطقتى الدراسة. 6، وا 

ولديهن إتجاه (، %77,3(، وحدث لهن ختان بنسبة )%26,1(، وحرمن من العمل بنسبة )%55,7غالبية المبحوثات تزوجن براضاهن بنسبة ) أن
اإلستخدام وسائل تنظيم األسرة حرية ، ولديهن ال(%53,1بنسبة ) الفتيات تعليم، ولديهن إتجاه إيجابى نحو (%52,2محايد نحو ختان اإلناث بنسبة )

وجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة كما أشارت نتائج الدراسة ل .(%26,9(، وتعرضن لدرجة عنف متوسطة بنسبة )%72,6بنسبة ) بدرجة متوسطة
نوية سالبة وجود عالقة إرتباطية مع، فى حين تبين عدد سنوات زواج المبحوثة، وعدد األبناء :إلناث وبين متغيراتختان ابين إتجاه المبحوثات نحو 

 ين الزوجين.ناء، ودرجة اإلختالف بغيرات: سن المبحوثة، وعدد سنوات زواج المبحوثة، وعدد األبتلفتيات وبين مابين إتجاه المبحوثات نحو تعليم 
تعرض للعنف، درجة الهى: و  لمرأة الريفيةضد اوجود فروق معنوية بين منطقتى الدراسة فى بعض مظاهر الممارسات التقليدية السلبية كما تبين 

 . تان اإلناثختبين عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لمتغير اإلتجاه نحو فى حين  ،حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرةلفتيات، و ااإلتجاه نحو تعليم و 
 
 ، المرأة الريفية، محافظة الشرقية. ختان اإلناثالممارسات التقليدية السلبية،  :لكلمات اإلفتتاحيةا
 

هتمام بههه القضية ويتزايد اإلتنال قضايا المرأة إهتمامًا خاصًا فى المرجعية الدولية المعاصرة على مستوى الفكر والتنظيم  المقدمة والمشكلة البحثية:
إلجتماعية ، حيث بدأ الفكر النسوى فى جميع حقول العلوم انسانىاإل مننسان والتنمية البشرية واألبإنتشار أطر فكرية ومفاهيمية على رأسها حقوق اإل

، 7002على، )ينشط فى عملية من المرجعيات المستمرة للثقافة السائدة وموقفها من المرأة بهدف إعادة تعريف أدوارها وتعزيز مكانتها اإلجتماعية 
األعراف فقد تكون نافعة ومفيدة وقد تكون ضارة، وغالبًا ما ترتبط  منهااسية للسلوك اإلجتماعى أسثقافية لكل مجتمع عدة معايير ، و (7-1ص ص

، 7010مى، )رزق وحلي وقد تساهم بعض ههه التقاليد اإلجتماعية إلى إضطهاد النساء وتخويفهنههه العادات باإلناث والعالقة بين الرجل والمرأة 
ر أساسية األول ينظر إلى المرأة بوصفها كائنًا ضعيفًا ويرى أن وظيفة المرأة هى تأخه النظرة إلى المرأة فى المجتمع العربى ثالثة محاو و  .(11ص

ى نطاق وظائف ولكن ف ،رجها للعمل يعتبر خروج على القيم والدين، بينما المحور الثانى يرى أن للمرأة الحق فى العملاإلنجاب وأن إختالط المرأة وخ  
بات جمعينة وهلك لتحسين أحوال معيشة األسرة، فى حين رأى أنصار المحور الثالث أنه يجب المساواة بين كل من المرأة والرجل فى الحقوق والوا

يرتبط تقدم وبهلك ، (659، ص7012)نجم، وأن تخلف المجتمع ينبع من تخلف المرأة  ،بإعتبار أن المرأة تمتلك طاقات اإلبداع وممارسة الحرية
 لىعيز الهى نال من كرامتها اإلنسانية وحرصها يحيث أن المرأة عانت فى كل المجتمعات من التم ،المرأة بمدى ممارستها وحصولها على حقوقها

ن تفاوت هلك تبعًا لمستوى الوعى الحضارى والمجتمعى فيها  ،حقوقها لمتزايد لحقوق المرأة لم وبالرغم من اإلنتباه ا .(19، ص7002)الرويلى، وا 
نتشرًا فى كل بلد من بلدان العالم بإعتباره انتهاكًا م اً العنف ضد المرأة مستمر مازال حيث  ،يحدث تقدم يهكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة

سرة أو أللحقوق اإلنسان وعائقًا كبيرًا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين، وهها العنف غير مقبول سواء أقامت به الدولة أو وكالؤها أو أعضاء ا
دام العنف ضد المرأة مستمر ال نستطيع أن ندعى بأننا امو  وبهلك و فى وقت الصراع،العامة أو الخاصة فى وقت السلم أ أشخاص غرباء فى الحياة

ة فى مختلف ساعد المرأوبهلك فإن الهى ي، (12: 2، ص ص7005المتحدة،  )الجمعة العامة لألممنحقق تقدمًا حقيقيًا نحو المساواة والتنمية والسالم 
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فيف فى وكهلك التغير الط ،لحصول على العدالةلع مرور الزمن وحرصها لى وضع يختلف عن السابق هو النمو والتقدم مالمجتمعات فى الوصول إ
نتاج تساهم معه فى العمل واإلحيث ها مثل الرجل ر وهى ما تزال تطالب بالعدالة التامة بإعتباالنظرة إلى المرأة ودورها ضمن مختلف المجتمعات 

 ،حق التعليم ومنحت حق اإلنتخابكق المرأة المصرية عدد من الحقو  سابإكتكما أنه بالرغم من ، (70، ص7002ويلى، )الر وتطوير وتقدم المجتمع 
صور  ا زال هناكاإل أنه م ،وأعطيت لها الحريات فى مجال إختيار شريك الحياة ،، وأعطيت الحرية مجال إختيار المهنةوفتحت أمامها أبواب العمل

تبين قد ف ،(262، ص7005)الشامى،  وتدنى مكانة المرأة ونقص فاعلية دورها فى الحياة االقتصادية واإلجتماعية ،عدم المساواة بين المرأة والرجلل
المرأة  على الرغم من اإلعتراف بالمجهود التى تقوم بههلك و ، وجود فروق بين الرجال والنساء فى التعليم كمًا وكيفًا، وفى نسبة خروج المرأة للعمل

تعيش فيه،  خل مجتمعها المحلى الهىضدها وههه المشكالت تعيق عملها وتمنع إبراز مكانتها دايز يتعانى من إنبثاق لمشكالت التمالريفية اإل أنها 
جتماعيًا.يز ضد المرأة يمنعها من المشاركة التامة يحيث أن التم ول مقام األفعملية إحياء المجتمع الريفى وتطويره تعتمد فى ال فى المجتمع إقتصاديًا وا 

يجدر على  ولهلكيتم اإل بعد القضاء على المشكالت التى تواجه كل طرف،  مرأة على السواء، وهها التفعيل لنعلى تفعيل دور كل من الرجل وال
ة فى ظل إطار اإلتجاه للتنمية البشريمن هنا و و لمرأة، رسات الضارة وما تحمله من إهانة لاألفراد ان يغيروا من سلوكهم عندما يدركون أخطاء المما

الزواج القسرى، مثل  ةيالتى تمارس ضد المرأة الريفالتقليدية الممارسات السلبية واقع جاءت الدراسة الراهنة للتعرف على دون تمييز أو تجاهل للمرأة 
 .  اإلتجاه نحو تعليم الفتياتكهلك التعرف على و  والتعرض للعنفالحرمان من الميراث، و ختان اإلناث، و الحرمان من العمل، و 
 
 إلى: ى المشكلة البحثية تهدف الدراسةما ورد فإتساقًا من : بحثيةهداف الاأل
الحرمان من و ختان اإلناث، و الحرمان من العمل، و الزواج القسرى، مثل  لمرأة الريفيةضد االممارسات السلبية التقليدية  واقع أهمالتعرف على  -1

 .  وحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة تجاه نحو تعليم الفتياتاإلو التعرض للعنف، و الميراث، 
وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة، سن  ختان اإلناثعالقة بين اإلتجاه نحو ال تحديد -6

 .درجة اإلختالف بين الزوجينو  واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و المبحوثة، 
سن المبحوثة، و تحديد العالقة بين درجة التعرض للعنف وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة،  -3
 درجة اإلختالف بين الزوجين.و  واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و  عدد سنوات زواج المبحوثة،و 
سن و  ،تحديد العالقة بين اإلتجاه نحو تعليم الفتيات وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة -5

 درجة اإلختالف بين الزوجين.و  واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و المبحوثة، 
عالقة بين حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة، ال تحديد -5
 .درجة اإلختالف بين الزوجينو  حو التماسك األسرىواإلتجاه نعدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و سن المبحوثة، و 
ناء اإلناث، وختان المبحوثة، وختان األبالعمل، الزواج القسرى، و  :لمرأة الريفيةلالسلبية التقليدية بين مظاهر الممارسات  التعرف على الفروق -2

خدام وسائل وحرية إست لفتياتاواإلتجاه نحو تعليم ودرجة التعرض للعنف، وملكية الميراث، والحصول على الميراث،  ،واإلتجاه نحو ختان اإلناث
 .تنظيم األسرة تبعًا إلختالف منطقتى الدراسة

 .الريفية لمرأةااإلجراءات التى يجب على الدولة توفيرها للحد ومعالجة العنف الموجه ضد التعرف على  -7
 

 :اإلستعراض المرجعىاإلطار النظرى و 
ن ويترتب عليه معاناة المرأة سواء معلى نحو جائر ى أساس نوع الجنس ويوجه تجاه المرأة أى فعل من أفعال العنف يمارس علالعنف ضد المرأة: 

مة لألمم عا)الجمعية ال العام ية بموجب القانون الدولىة بحقوق اإلنسان والحريات األساسيؤثر على تمتع المرأالناحية الجسمانية أو النفسية، كما 
 .(77-12ص ، ص7005المتحدة، 

ناث على ثالثة جرائم هى: اإليهاء الجسدى، وهتك العرض، وممارسة العمل الطبى دون ترخيص إها تم بدون يتضمن فعل ختان اإلختان اإلناث: 
حيث وصلت نسبة ختان  ،، وتحتل مصر المرتبة الثالثة من حيث إرتفاع نسبة الختان(792، ص7005شعبان، المليجى و )إشراف متخصص 
وفقًا لتقرير منظمة اليونسيف  6612عام  %77، ثم بدأت ههه النسبة فى اإلنخفاض إلى أن وصلت إلى 6615عام  %96اإلناث بها نحو 

(http://www.topsarabia.com ،7015). 
تقوم عليه الحياة الزوجية السليمة والخالية من المشكالت المعيقة إلستقرار الحياة  حجر األساس الهى ر شريك الحياة هويعتبر إختيا: الزواج القسرى

، 7016السيد، )بين الزوجين، ويعرف بأنه إختيار فرد والرضا باإلرتباط به ليكون شريكًا وفقاً للمعايير والخصائص التى يراها الفرد مناسبًا له  وتقدمها
سرتها لقاء بدل مالى أو عينى يدفع ألالوعد بتزويج المرأة او تزويجها فعاًل دون أن تملك حق الرفض ويعرف الزواج القسرى بأنه  ،(77، ص12ص

 .(9، ص7010)برنامج األمم المتحدة، أو للوصى عليها 
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ما تعمل خارج ك ،ايتهم وتؤدى واجباتها المنزليةعحيث تقوم بتربية األبناء ور ويقصد به قيام المرأة بدور مزدوج داخل المنزل وخارجه عمل المرأة: 
 .(127ص ،7016الذهبى ومكاك، )المنزل وتقف جنبًا إلى جنب مع الرجل وتشاركه فى عمليات اإلنتاج 

بأنه الجزء  ة، ويعرف ميراث المرأالميراث هو ما تركه الميت من أموال منقولة أو غير منقولة وحقوق يستحقها بموته الوارث الشرعىميراث المرأة: 
 (.9-2بدون سنة، ص ص)مركز المرأة لإلرشاد القانونى واإلجتماعى، من حصة الوريث 

 هى:و وهناك مجموعة من النظريات التى إعتمدت عليها الدراسة الراهنة  
داخل األسرة، كما أنه تشير إلى أن الرجل هو األب الروحى المهيمن والمسيطر على الموارد والقرارات : Patriarchyنظرية السيطرة األبوية 

م والتوظيف كبر فى فرص التعلياألنصيب الله  خارج نطاق األسرة، حيث أن يحوز دائمًا على المناصب اإلدارية والشرعية والتنفيهيةالشخص الهى 
)المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمى دور المرأة داخل المجتمع و على نوعية ومستوى مشاركة مما أثر هلك على  ،والتدريب والثروة
أن ههه النظرية ترى أن الرجال هم مصدر اإلضطهاد الواقع على النساء، بحيث تخلق فيما بينهم كما  .(15-16، ص ص7005والديموقراطية، 

ة فى الموارد االقتصادية الضروري على النساء، ويتم الحفاظ على ههه السيطرة من خالل حرمان المرأة من التحكمتضامنًا يمكنهم من السيطرة 
 .(6: 2، ص 7005)منصور، 

ال يمكن تحليل السلوكى اإلجتماعى بأنواع المحكات الموضوعية، ولكن لكى يتسنى لنا فهم السلوك : Behavioral Theory النظرية السلوكية
تعود ممارسة األفراد للسلوكيات العنيفة ، كما أن (772، ص7007)الجوهرى، فهمًا كاماًل ينبغى أن نتعلم المعانى الهاتية التى تالزم أفعال الناس 

، 7011غوانمة، )الالمجتمع الهين يعيشون فيه، ومن ثم يمكن السيطرة على ههه السلوكيات والتحكم فيها  إلى محاكاتهم لسوك األخرين فى نطاق
  .(75ص

وبهلك  (،12، ص7007)الجوهرى، فالدراسات الثقافية النسائية تركز على تباين أوضاع القوة بين النساء والرجال المستوى اإلجتماعى الثقافى: 
  .(752ص، 7012الكعبى، )العنف يحدد فى ضوء متغيرات المجتمع كعدم المساواة، والفردية والمعايير الثقافية المتبعة فى المجتمع  فإن

 الممارسات السلبية ضد المرأة، ويمكن إستعراض بعضها فيما يلى:  دراسة مظاهرهناك العديد من الدراسات التى تناولت  الدراسات السابقة:
لوجود عالقة إرتباط موجبة بين بعض العادات اإلجتماعية والتمييز النوعى فى  (7006)أحمد، أشارت دراسة  متعلقة بالزواج القسرى:دراسات  -أ

تشير إلى وجود فروق هات داللة إحصائية تبعًا لمعايير إختيار شريك  (7016)السيد، دراسة  األسرة المصرية من حيث حرية اإلختيار فى الزواج.
أشارت لوجود فروق فى المستوى التعليمى وفقًا لقيمة حرية إختيار شريك  (7010)عبد الال وأخرون، لصالح معيارى الخلق والتدين. ودراسة الحياة 
 الحياة.

 لنوعىلوجود عالقة إرتباط موجبة بين بعض العادات اإلجتماعية والتمييز ا (7006)أحمد، أشارت دراسة  دراسات متعلقة بالحرمان من العمل: -ب
تشير لوجود فروق دالة إحصائيًا بين العامالت وغير العامالت لصالح العامالت فى  (7009)ريحان، فى األسرة المصرية من حيث العمل. دراسة 

اج جتمع تحتإلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات يعتقدن بأهمية عمل المرأة، وأن تنمية الم (7005)محمود، إسلوب إتخاه القرارات. وبينت دراسة 
يجابى نحو حق المرأة ( 7012و)نجم،  (7009)ربيع وطنطاوى، إلى مشاركة المرأة. وبينت دراسة كل من  أن غالبية المبحوثين هو إتجاه محايد وا 

 أشارت لوجود فروق فى المستوى التعليمى وفقًا لقيمة عمل المرأة. (7010)عبد الال وأخرون، فى العمل. ودراسة 
لى إحداث ء التناسلية لإلناث يجب التوجه إأشارت إلى أنه لوقف تشوية األعضا (Toubia, 1998)دراسة  قة بختان اإلناث:دراسات متعل -جـ

لممارسة ختان اإلناث منها النزيف واأللم عند تشير إلى وجود آثار سلبية  (Dirie and Lindmark, 1992)دراسة عملية التغير اإلجتماعى، و 
تشير إلى أن الدافع إلى إجراء عملية الختان هو الخوف من  (LAX, 2000)دراسة و التبول وتعرض النساء المتزوجات للتهميش من قبل أزواجهن. 

 (7006أحمد، )ودراسة تشير أيضًا إلى عدة عواقب ناتجة عن عملية الختان منها: فقدان المرأة الثقة، واإلصابة باإلكتئاب. و الحياة الجنسية للمرأة، 
حت دراسة كما أوض .تشير لوجود عالقة إرتباط موجبة بين بعض العادات اإلجتماعية والتمييز النوعى فى األسرة المصرية من حيث ختان اإلناث

ود فروق هات داللة إحصائية بين متوسطات درجات األمهات فى اإلتجاه نحو تأييد ختان األنثى بإختالف السن ومستوى التعليم لوج (7005)محمد، 
إلى أن ثلثى المبحوثين ال يتقبلون منع ختان اإلناث، كما  (7010)خليفة، وأشارت دراسة  لصالح األمهات األصغر سنًا وهوى التعليم المنخفض.

 قة معنوية بين مستوى تقبل المبحوثين لمنع ختان اإلناث وبين المستوى التعليمى والمهنة.أشارت لوجود عال
أشارت إلى أن النساء األكثر تعرضًا للعنف  (Moraes and Reichenheim, 2002)دراسة  دراسات متعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة: -د

أشارت لوجود تأثير للتفاعل بين العنف األسرى  (7005)عبد الحميد، البدنى هم األقل فى المستوى التعليمى والالتى لم يعملن خارج المنزل. ودراسة 
لوجود  (7011)العزبى، لريفى. فى حين أشارت دراسة لآلباء ومستوى التعليم وان اآلباء من األصل الحضرى أكثر عنفًا من اآلباء من األصل ا
تشير لوجود العديد من مظاهر العنف  (7012)الكعبى، عالقة إرتباطية عكسية بين درجة فهم الدين ودرجة السلوك التمييزى ضد المرأة. دراسة 

وفر وبهلك ال يت ،إهمال الوالدين لتصرفات أبنائهم، كما تؤكد على أن أهم العوامل التى تفسر العنف هو %21,7السائد فى المجتمع بنسبة تصل 
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ترى أن المرأة تعرض لتهميش دورها اإلجتماعى فى  (7011)الغوانمة، لألبناء إكتساب المعايير اإلجتماعية وعوامل الضبط اإلجتماعى. ودراسة 
أشارت إلى أن رد فعل المرأة عن  (7016سلطان، )عملية التنمية، كما أنها تتعرض للعنف المزدوج الممارس ضدها من قبل المجتمع. ودراسة 

زواج المبكر، الو منها حرمان الفتيات من التعليم، والتى تنوع أشكل العنف المعرض له المرأة و العنف الموجه إليها هو البكاء والههاب إلى األهل، 
 الختان. و  والزواج اإلجبارى

لوجود عالقة إرتباط موجبة بين بعض العادات اإلجتماعية والتمييز النوعى فى  (7006 )أحمد،أشارت دراسة  دراسات متعلقة بتعليم الفتيات: -ه
إلى أن الغالبية العظمى من المبحوثات يوافقن على تعليم البنت  (7005)محمود، وبينت دراسة  األسرة المصرية من حيث حق البنات فى التعليم.

ود إتجاه إيجابى نحو تعليم الفتيات، وعدم وجود فروق معنوية بين منطقتى الدراسة فيما أشارت لوج (7002)المنوفى ورميح، ودراسة  مثل الرجل.
لشهرى، كما ايتعلق بإتجاهات الريفيين نحو تعليم الفتيات، وأن أكثر المتغيرات عالقة بدرجة إتجاهات الريفيين نحو تعليم الفتيات هى: السن والدخل 

أن غالبية المبحوثين ( 7012و)نجم،  (7009)ربيع وطنطاوى، دد أفراد األسرة. وبينت دراسة كل من أوضحت عدم وجود عالقة معنوية مع متغير ع
يجابى نحو تعليم المرأة.  هو إتجاه محايد وا 

تشير إلى أن قرار تنظيم األسرة يعتبر قرار مشترك بين الزوجين  (7011)أحمد، دراسة دراسات متعلقة بحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة:  -و
  وفقًا لرأى األغلبية. 

 
 الفروض البحثية:

سن المبحوثة، و إلناث وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة، ختان ابين  توجد عالقة إرتباطية -1
 وهلك كل على حده. ،درجة اإلختالف بين الزوجينو  ،واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و حوثة، عدد سنوات زواج المبو 
سرة، ألتوجد عالقة إرتباطية معنوية بين درجة التعرض للعنف وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى ل -6
 .ده، وهلك كل على حدرجة اإلختالف بين الزوجينو  ،واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و سن المبحوثة، و 
بين اإلتجاه نحو تعليم الفتيات وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة،  توجد عالقة إرتباطية -3
 .ده، وهلك كل على حدرجة اإلختالف بين الزوجينو اإلتجاه نحو التماسك األسرى، و عدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و سن المبحوثة، و 
هرى شبين حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل ال توجد عالقة إرتباطية -5

كل على  وهلك، درجة اإلختالف بين الزوجينو اإلتجاه نحو التماسك األسرى، و عدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و سن المبحوثة، و لألسرة، 
 .حده
بناء اإلناث، وختان المبحوثة، وختان األالعمل، الزواج القسرى، الحرمان من  :الريفية لمرأةضد افى مظاهر الممارسات التقليدية السلبية  توجد فروق-5

تخدام وسائل وحرية إس ،لفتيات، ودرجة التعرض للعنفاوملكية الميراث، والحصول على الميراث، واإلتجاه نحو تعليم واإلتجاه نحو ختان اإلناث، 
 .وهلك كل على حده، تنظيم األسرة تبعًا إلختالف منطقتى الدراسة

 
لنسبة  حيث تم إختيار مركزين وفقاً  ،بمحافظة الشرقية بالمعاينة تم إجراء الدراسة إعتمادًا على منهج المسح اإلجتماعى منهجية الدراسة وأدواتها:

أقل نسبة للتعليم ما قبل ومركز بلبيس ) ،(%37,9لتعليم ما قبل الجامعى لإلناث ل)أكبر نسبة  الحسنيةهما مركز  التعليم ما قبل الجامعى لإلناث
بطريقة عشوائية بإستخدام طريقة الكيس  داخل المراكز ثم تم إختيار القرى ،(7015)مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار،  (%63,2الجامعى لإلناث 

مبحوثة  652نحو لدراسة العينة بلبيس، وبلغ حجم المجال البشرى مركز التابعة ل العبسمركز الحسنية، وقرية التابعة ل نيالحماديفكانت قرية  ،المثالى
تم و  ،(1كما هو موضح بالجدول رقم ) عدد متساوى من كل قريةب هنتم توزيعو الجامعى،  لم يكملن تعليمهنالمتزوجات و من اإلناث  تم إختيارهن

 التالية:  (22، ص1926)إستخدام معادلة سرحان ب تحديد حجم العينة
 6ق ك/ د6ه                                 

 حجم العينة = 
 (1- 6ق ك/ د6/ن )ه1+ 1                         

 حيث أن:
 (  3176765المحافظة )النساء ب/ إجمالى عدد ( 6556762نساء الريفيات )ق= عدد ال

 6.65د=               1,92ق                     ه= -1ك= 
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 الميدانية. عينة الدراسة 1جدول رقم 
 حجم العينة عدد اإلناث القرية المركز

 167 3639 نيالحمادي الحسينية
 167 6625 العبس بلبيس

 652 5365 اإلجمالى
 محافظة الشرقية. خريطة خدمات القرية"،(: "6612مركز المعلومات ودعم إتخاه القرار ) المصدر:

يط لبيرسون، ومعامل اإلرتباط البس، المتوسط المرجحالتكررات والنسب المئوية، و  أساليب إحصائية هى:وتم تحليل البيانات بإستخدام عدة 
ختبار  ختبار كاللفروق بين عينتين مستقلتين test-tوا   .المختلفتين منطقتى الدراسةو المتغيرات المدروسة  العالقة بينلمعرفة  6، وا 

 
 قياس المتغيرات:التعريفات اإلجرائية و 

 .الجامعى ممن لم يكملن تعليمهنفى جميع األعمار المتزوجات النساء جميع ها فى الدراسة الراهنة بأنها يمكن تعريف :الريفية المرأة
المجتمع أفراد  رة أواألسأفراد شارك فيه يمكن أن ي الريفية، ز ضد المرأةيهناك عدة مظاهر للتمي: الريفية الممارسات التقليدية السلبية للمرأةمظاهر 
 عليمت اإلتجاه نحوالتعرض للعنف، و و الزواج القسرى، والحرمان من العمل، وختان اإلناث، والحرمان من الميراث، تتضمن ، وههه المظاهر المحلى
   .(1ويمكن توضيحها بالشكل رقم )، وحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة، الفتيات

 
 لمرأة الريفية. ضد ا( مظاهر الممارسات التقليدية السلبية 1شكل رقم )

 
 أواًل: قياس المتغيرات المستقلة: 

 تم قياسه بسؤال المبحوثة عن عمرها الحالى وقت إجراء الدراسة، وتم قياسه كمتغير كمى بإستخدام األرقام المطلقة لعدد السنوات. سن المبحوثة:-1
بالجنيه  المطلقة األرقامإستخدام ببسؤال المبحوثة عن إجمالى الدخل الشهرى ألسرتها، وتم قياسه كمتغير كمى تم قياسه  الدخل الشهرى لألسرة:-7

 .المصرى
األرقام تخدام إستم قياسه بتم قياسه بسؤال المبحوثة عن عدد السنوات التى مرت على زواجها وقت إجراء الدراسة، و  :المبحوثة زواجعدد سنوات -2

 لعدد السنوات. المطلقة
تم قياسها بسؤال المبحوثة عما إها كانت تعيش مع أسرة الصغيرة منفردة أم أنها تعيش مع عائلة زوجها، وتم قياس هها المتغير  نوع األسرة:-1

 . 6=أسرة مركبة، 1=أسرة بسيطةكمتغير إسمى، ورمزت اإلستجابات كاألتى: 
 لعدد األبناء. األرقام المطلقةإستخدام تم قياسه بالمبحوثة عن عدد أبنائها وقت إجراء الدراسة، و تم قياسه بسؤال  عدد األبناء:-6

مظاهر 
الممارسات 

لبية التقليدية الس
ضد المرأة 

الريفية

حرية -7
ل إستخدام وسائ
تنظيم األسرة

الزواج -1
القسرى

الحرمان من -2
العمل

ختان اإلناث-3
الحرمان من -4

الميراث

درجة -5
التعرض 

للعنف

اإلتجاه نحو-6
اتتعليم الفتي
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تالف درجة اإلخعبارات تعبر عن  ستمقياس مكون من موافقتها لدرجة تم قياسها بسؤال المبحوثة عن  درجة اإلختالف بين الزوج والزوجة:-5
، 3كبيرة=: ورمزت اإلستجابات كاألتى، ومكان النشأة، المستوى المالى، والمستوى اإلجتماعىو  ،التعليمىبينها وبين زوجها من حيث السن والمستوى 

 ، وتم حساب الدرجة الكلية لهها المتغير بجمع الدرجات التى حصلت عليها كل مبحوثة.1، منخفضة=6متوسطة=
رباء ثمانى عبارات تعبر عن مدى اإلستعانة بالغموافقتها لمقياس مكون من درجة تم قياسه بسؤال المبحوثة عن  التماسك األسرى:نحو  اإلتجاه-2

ل التى تواجه مدى التفكير فى المشاكو ، عن الحديث مع أفراد األسرة والدخول على اإلنترنت ،تفضيل مشاهدة التليفزيون مدىو فى حل مشاكل األسرة، 
وصيغت بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضها ، الوقوف بجانب األسرة وقت الحاجةمدى و مناقشة مشاكل األسرة مع األصدقاء، مدى و األسرة، 

مع عكس األوزان فى حالة العبارات السلبية،  1، غير موافق=6، محايد=3بطريقة سلبية، ورمزت اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: موافق=
 لتى حصلت عليها كل مبحوثة. وتم حساب الدرجة الكلية لهها المتغير بجمع الدرجات ا

 ثانيًا: قياس المتغير التابع: 
 . 1، بإجبار من األهل=6تم قياسه بسؤال المبحوثة عما إها تزوجت برضاها أم باإلجبار، ورمزت اإلستجابات كاألتى: برضاها=الزواج القسرى:  -1
 .6تعمل= ،1، ورمزت اإلستجابات كاألتى: ال تعمل=أم الخارج المنزل  بسؤال المبحوثة عما إها كانت تعملتم قياسها الحرمان من العمل:  -7
 ختان اإلناث:-2
 .1، ال=6تم قياسه بسؤال المبحوثة عما إها حدث لها ختان أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= ختان المبحوثة:-أ

 .1، ال=6تم قياسه بسؤال المبحوثة عما إها قامت بختان بناتها أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= ختان األبناء اإلناث:-ب
 .1، ال=6تم قياسه بسؤال المبحوثة عما إها كانت لديها النية لختان بناتها أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= النية لختان األبناء اإلناث:-جـ
تم قياسه بسؤال المبحوثة عن مدى موافقتها لمقياس مكون من أربعة عشر عبارة تعبر عن اإلعتقاد بأن الختان أمر  ناث:اإلتجاه نحو ختان اإل -د

عض بدينى، وأن الختان يزيد من عفة المجتمع، وأن الختان يعتبر جريمة، وأن مضاره أكثر من فوائده، وأن الختان يعتبر إهانة للفتاة، وصيغت 
مع عكس  1، غير موافق=6، محايد=3ابية وبعضها بطريقة سلبية، ورمزت اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: موافق=العبارات بطريقة إيج

 األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة الكلية لهها المتغير بجمع الدرجات التى حصلت عليها كل مبحوثة. 
 الحرمان من الميراث:-1
 .1، ال=6تم قياسها بسؤال المبحوثة عما إها كانت تمتلك ميراث أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= ث:ملكية ميرا-أ

 .1، ال=6عليه أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= تم قياسه بسؤال المبحوثة التى تمتلك ميراث هل حصلت الحصول على الميراث:-ب
، على 1، ورمزت اإلستجابات كاألتى: على شكل أرض=ى الميراثعل شكل حصولهاعن تم قياسه بسؤال المبحوثة  شكل الحصول على الميراث:-ج

 .6شكل نقود=
، 6تم قياسها بسؤال المبحوثة عن هل لها الحرية فى إستبدال شكل ميراثها أم ال، ورمزت اإلستجابات كاألتى: نعم= حرية إستبدال شكل الميراث:-د

 .1ال=
ت كاألتى: ميراث، ورمزت اإلستجاباالعلى أساسها الحصول على تم عن المرجعية التى  تم قياسه بسؤال المبحوثة لحصول على الميراث:مرجعية ا-ه

 .3، حكم محكمة=6، العرف=1الشرع=
ت شراء أرض منهم، ورمز تم قياسه بسؤال المبحوثة عن درجة موافقة أخواتها الهكور على  درجة موافقة األخوات الذكور على شراء أرض منهم:-و

 .1، ال يوافق=6، على حسب=3اإلستجابات كاألتى: يوافق=
 التعرض للعنف:-6
من  عبارات تعبر عن مدى ما تتعرض له المبحوثة ثمانىتم قياسها بسؤال المبحوثة عن درجة موافقتها لمقياس مكون من  درجة التعرض للعنف:-أ

ومحاولة لمس  ،وتعرضها للسرقة ،السب واإلهانة والتقليل من شأنها أمام األخرين، والتخويف وتسميتها باسم حيوان، وتعرضها لمعاكسات لفظية
، وتم حساب الدرجة 1، ال=6بات كاألتى: نعم=المجتمع الهى تعيش فيه، ورمزت اإلستجاأفراد جسدها فى الشارع سواء من داخل االسرة أو من 

 الكلية لهها المتغير بجمع الدرجات التى حصلت عليها كل مبحوثة. 
ى نوع من ألتم قياسها بسؤال المبحوثة عن الجهة التى تلجأ إليها ألخه حقها فى حالة تعرضها  الجهة التى تلجأ إليها المبحوثة ألخذ حقها:-ب

، بلجأ إلى 5، بلجأ ألحد كبار البلد=3، بلجأ ألحد أفراد أسرتى=6، بأخه حقى بنفسى=1اإلستجابات كاألتى: ال أطالب بحقى=، ورمزت أنواع العنف
 .5القانون=

تم قياسه بسؤال المبحوثة عن مدى موافقتها لمقياس مكون من عشر عبارات تعبر عن أهمية التعليم بالنسبة لتنشئة  اإلتجاه نحو تعليم الفتيات: -5
رأة سواء داخل ماألبناء، وأهمية التعليم لمساندة األسرة إقتصاديًا، ومدى تأثير التعليم على أنوثة المرأة وفرص زواجها، ومدى دعم التعليم ألدوار ال

لعبارات اأسرتها أو مجتمعها المحلى الهى تعيش فيه، وصيغت بعض العبارات بطريقة إيجابية وبعضها بطريقة سلبية، ورمزت اإلستجابات على 
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مع عكس األوزان فى حالة العبارات السلبية، وتم حساب الدرجة الكلية لهها المتغير بجمع  1، غير موافق=6، محايد=3اإليجابية كاألتى: موافق=
 الدرجات التى حصلت عليها كل مبحوثة. 

ا إلستخدام عبارات تعبر عن مدى حريتهمقياس مكون من ست تم قياسه بسؤال المبحوثة عن درجة موافقتها ل حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة: -2
رمزت لتنظيم النسل، و  ورفضها وسائل تنظيم األسرة، ومدى ميلها لمتابعة إنجاب األبناء دون توقف، ومدى اإلعتقاد بأن األبناء عزوة للعائلة

ساب الدرجة الكلية لهها المتغير بجمع الدرجات التى حصلت ، وتم ح1، قليلة=6، متوسطة=3اإلستجابات على العبارات اإليجابية كاألتى: كبيرة=
 عليها كل مبحوثة. 

الشهرى  أسرهندخل ، و (%39,1بنسبة ) سنة( 56-36فى الفئة العمرية من ) أن غالبية المبحوثات( 6يشير جدول رقم ) الدراسة: عينةخصائص 
وعدد أبنائهن (، %76,3)أن األسرة البسيطة بلغت نسبتها (، و %56,2بنسبة ) سنة 66أكثر من وعدد سنوات زواجهن  ،(%23,7بنسبة ) منخفض
سلبى بنسبة  ومستوى إتجاههن نحو التماسك األسرى (،%26,6ودرجة إختالفهن عن أزواجهن متوسطة بنسبة )(، %57,6أبناء بنسبة ) 5أقل من 

وميل  نحو إندثار األسر المركبة وجد إتجاهومن خالل إستعراض خصائص العينة يتبين أن هناك إختالف فى خصائص الريفين حيث  (.56,6%)
لبنيان اويمكن إرجاع هلك للتغيرات التى طرأت على  ،، باإلضافة إلى تغير إتجاه األفراد نحو التماسك األسرىبسيطةاألفراد للمعيشة فى أسر 

تجاهاتهم.فى اإلجتماعى الري        وتأثيرها على سلوكيات األفراد وا 
 عينة الدراسة.بللنساء المبحوثات لخصائص الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية التوزيع العددى والنسبى ل( 6جدول رقم )
 % العدد الفئات المتغير % العدد الفئات المتغير

 1,4 4 يوجد أبناءال  عدد األبناء-5 55,4 44 سنة 03أقل من  السن-1
 54,5 143 أبناء( 0-1عدد ) 03,1 133 سنة 43-03من 

 09,3 39 أبناء( 4-4عدد ) 05,5 33 سنة 43أكبر من 
الدخل -5

الشهرى 
 األسرى

 5,0 4 أبناء( 3-9عدد ) 40,9 140 جنيه(5000-533منخفض )
درجة -4 01,0 43 جنيه(4149-5004متوسط )

اإلختالف بين 
 والزوجةالزوج 

 

 11,9 03 درجة( 3-4منخفضة )
 43,5 154 درجة( 14-13متوسطة ) 5,1 10 جنيه(4333-4144مرتفع )

عدد -0
سنوات 
 الزواج

 54,1 95 درجة( 14-15مرتفعة ) 01,4 41 سنوات 13أقل من 

اإلتجاه نحو -9 59,9 91 سنة 53 -13من 
 التماسك األسرى

 

 45,5 134 درجة( 10-4سلبى )
 50 53 درجة( 13-14محايد ) 43,4 134 سنة 53من أكثر 

نوع -4
 األسرة

 04,4 43 درجة( 54-53إيجابى ) 93,0 143 أسرة بسيطة
 554ن= 53,9 94 أسرة مركبة

 
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

اث، الحرمان من المير و ختان اإلناث، و الحرمان من العمل، و الزواج القسرى،  مثل واقع أهم الممارسات السلبية التقليدية ضد المرأة الريفيةأواًل: 
تكرارات والنسب تم إستخدام ال ،لتحقيق الهدف األول من الدراسة: وحرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة اإلتجاه نحو تعليم الفتياتو التعرض للعنف، و 

 ( النتائج المتحصل عليها، وهلك كما يلى:3الجدول رقم )ويوضح لريفية، لمرأة اضد االمئوية للتعرف على أهم مظاهر الممارسات السلبية التقليدية 
 منهن تزوجن بإجبار من أهلهن. %55,3ضاهن، فى حين أن من المبحوثات تزوجن بر  %55,7أن الزواج القسرى:  -1
، ومن هلك يتضح أن غالبية خارجى لديهن عمل %37,9فى حين أن خارج المنزل تعملن من المبحوثات ال  %26,1: أن العملالحرمان من  -7

 .التى قد تكون متاحة بالمجتمع الريفى المحلى أو خارجه من فرص العملات محرومالنساء الريفيات بالعينة البحثية 
 وهو يتكون من النقاط التالية: ختان اإلناث: -2
 تجرى لهن ختان.لم  %66,7من المبحوثات أجرى لهن ختان فى حين أن  %77,3: أن ختان المبحوثة -أ

منهن ليس  %3,5منهن قمن بختان بناتهن، و %55,7من المبحوثات لم يقمن بختان بناتهن، فى حين أن  %56,7أن  ختان األبناء اإلناث: -ب
 لديهن بنات إناث.

منهن لديهن  %61,5ى حين أن من المبحوثات الالتى لم تختن بناتهن ليس لديهن النية لختانهن، ف %77,5: أن النية لختان األبناء اإلناث -جـ
 النية لختان بناتهن.

منهن لديهن  %15,7و ، %67,5من المبحوثات لديهن إتجاه محايد نحو ختان اإلناث، فى حين أن  %52,2: أن اإلتجاه نحو ختان اإلناث -د
يجابى على التوالى.  إتجاه سلبى وا 
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 .بالعينة البحثية لمرأة الريفيةنحو امظاهر الممارسات التقليدية السلبية التوزيع العددى والنسبى ل( 3جدول رقم )
 % العدد الفئات المتغير % العدد الفئات المتغير

 45,1 153 ال تعمل الحرمان من العمل-5 54,9 143 موافقة على الزوج الزواج القسرى.-1
 09,3 39 تعمل 45,0 114 بإجبار األهل

 ختان اإلناث:  -0
 ختان المبحوثة-أ

الحرمان من  -4 55,9 54 ال
 الميراث:

 ملكية ميراث-أ

 09,3 39 ال تملك 

 45,1 153 تملك 99,0 134 نعم

ختان األبناء -ب
 اإلناث

الحصول على -ب 0,5 3 ال يوجد أبناء إناث
 الميراث

 (*153)ن=

 45,1 49 لم تحصل عليه
 19,4 54 حصلت على جزء  53,4 103 ال

 43,0 44 حصلت عليه كامالا  45,9 119 نعم
النية لختان -جـ

 األبناء اإلناث***
 94,5 135 ال

شكل الميراث -جـ
 (**35)ن=

 04,4 05 على شكل أرض

 45,5 43 على شكل نقود 51,5 54 نعم 
اإلتجاه نحو -د

 ختان اإلناث
المرجعية الحصول -د 54,5 90 درجة( 50-14سلبى )

 على الميراث
 (*153)ن=

 34,5 150 الشرع
 0,4 4 العرف 54,4 145 درجة( 00-54محايد )

 صفر صفر حكم محكمة 14,4 04 درجة( 45-04إيجابى )
التعرض  -5

 للعنف:
درجة التعرض -أ

 للعنف

 10-4منخفضة )
 درجة(

49 54,5 
حرية إستبدال شكل -ه

 الميراث
 (*153)ن=

 44,4 99 ال

 13-14متوسطة )
 درجة(

 51,4 45 نعم 43,3 154

موافقة اإلخوات الذكور -و 15,3 00 درجة( 54-53كبيرة )
 على شراء أرض منهم.

 04,9 34 عدم الموافقة
الجهة التى تلجأ -ب

إليها المبحوثة 
 ألخذ حقها

 45,9 119 على حسب 13,5 59 ال أطالب بحقى
 19,4 45 الموافقة 59,0 93 بأخذ حقى بنفسى

اإلتجاه نحو تعليم -4 45,4 133 بلجأ ألحد أفراد أسرتى
 الفتيات.

 14,1 04 درجة(14-13سلبى )
 05,4 44 درجة(50-19محايد ) 9,4 53 بلجأ ألحد كبار البلد

 50,1 104 درجة(03-54إيجابى ) 11,9 03 بلجأ إلى القانون
حرية إستخدام -9

وسائل تنظيم 
 األسرة

 ميراث*عدد المبحوثات الالتى يمتلكن  5,3 15 درجة( 3-4منخفضة )
 **عدد المبحوثات الالتى حصلن على ميراثهن كامالا أو جزء منه

 ***عدد المبحوثات الالتى لن تقومن بختان بناتهن
 14-13متوسطة)

 درجة(
135 94,5 

 14 44 درجة( 14-15كبيرة )

 
( لآلثار المترتبة على إجراء عملية ختان اإلناث مرتبة تنازليًا وفقًا للمتوسط المرجح من 5يشير الجدول رقم )اآلثار المترتبة على ختان اإلناث:  -ه

لدى  ختان اإلناث يسبب البرود الجنسىو ختان اإلناث يؤدى الى العقم، و وجهة نظر المبحوثات كما يلى: ختان اإلناث يمثل صدمة نفسية للفتاة، 
 ختان اإلناث يسبب إضطراب فى الدورة الشهرية. و  لى موت الفتياتإختان اإلناث يؤدى و بب حدوث نزيف للفتاة، ختان اإلناث يسو الزوجات، 

 .حسب رأى النساء المبحوثات بالعينة إلناثختان اآلثار المترتبة على التوزيع العددى والنسبى ل( 1جدول رقم )

 اآلثار
المتوسط  ال نادراا  أحياناا  دائماا 

 المرجح
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد % العدد

 األول 91,5 15,1 01 55 44 04,4 44 54,5 90 ختان اإلناث يمثل صدمة نفسية للفتاة.-1

 الثانى 43,4 55,4 45 50,4 41 03,5 131 11,0 53 ختان اإلناث يؤدى الى العقم. -5

ختان اإلناث يسبب البرود الجنسى لدى  -0

 الزوجات.
 الثالث 54 59 43 59,0 93 09,3 39 9,4 53

 الرابع 54,3 55,4 44 05 45 04,0 30 5,3 15 ختان اإلناث يسبب حدوث نزيف للفتاة. -4

 الخامس 54,4 59,9 91 53,9 94 09,1 35 5,5 14 ختان اإلناث يؤدى الى موت الفتيات. -5

ختان اإلناث يسبب إضطراب فى الدورة  -4

 الشهرية.
 السادس 50,0 04,4 44 03,3 93 54 43 9,4 53

 :( البنود المختلفة التى تدور حول الميراث، وهى كاآلتى3حيث يوضح الجدول رقم )الحرمان من الميراث:  -1
 ليس لديهن ميراث. %37,9من المبحوثات يمتلكن ميراث، فى حين أن  %26,1أن : ملكية الميراث-أ
منهن إما حصلن على جزء  %57,9فى حين أن  ،حصلن عليهلم يمن المبحوثات الالتى يمتلكن ميراث  %56,1أن  الحصول على الميراث:-ب 

 حصلن عليه كاماًل.منه أو 
منهن حصلن عليه فى  %35,7فى شكل نقود، فى حين أن  حصلن على ميراثهن من المبحوثات %25,6أن  الميراث:الحصول على شكل -جـ

 شكل أرض.
من المبحوثات حصلن على ميراثهن  %3,7من المبحوثات حصلن على ميراثهن على حسب الشرع، بينما  %92,3أن  الميراث: توزيعمرجعية  -د

 على حسب العرف الهى يتبعه المجتمع.
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حق منهن ليس لديهن  %57,5من المبحوثات لهن الحرية فى إستبدال شكل ميراثهن، فى حين أن  %51,2أن  :حرية إستبدال شكل الميراث-ه
 اإلستبدال.

على هن الهكور يوافقون على بيع أرض لهن إلى أن أخوان رنمن المبحوثات أش %55,7أن : موافقة اإلخوات الذكور على شراء أرض منهم -و
من  %17,2بينما أشار  ،موافقة إخوانهن الهكور لبيع أرض لهن لعدم رنمنهن أش %32,7، فى حين أن حسب الغرض من إستخدام ههه األرض

  المبحوثات لموافقة أخوانهن على بيع أرض لهن بدون عائق.
 :بالعينة البحثية، وهلك كما يلى( المظاهر المختلفة لتعرض النساء للعنف 3يتناول الجدول رقم )و التعرض للعنف:  -6
درجة تعرضهن للعنف  %16,9و %62,6من العنف فى حين أن  متوسطةمن المبحوثات تعرضن لدرجة  %26,9أن  درجة التعرض للعنف: -أ

 ومرتفعة على التوالى. منخفضة
ن ألحد أفراد أسرهن عند حدوث أى مشكلة لهن، فى حين أن من المبحوثات يلجئ %56,2أن  الجهة التى تلجأ إليها المبحوثة ألخذ حقها: -ب

 البلد ألخه حقهن على التوالى.ن إلى أحد كبار ن بحقهن، ويلجئمنهن يأخهن حقهن بأنفسهن، وال يطالب %7,7و ،%16,5و، 67,3%
المبحوثات إتجاههن إيجابى نحو  من %53,1أن  حيث تبينكهلك اإلتجاه نحو تعليم الفتيات  (3ويوضح جدول رقم ) :لفتياتا اإلتجاه نحو تعليم-5

 من المبحوثات إتجاههن محايد وسلبى على التوالى. %15,1و، %36,7تعليم الفتيات، فى حين أن 
، %17من المبحوثات درجة حريتهن متوسطة إلستخدام وسائل تنظيم األسرة فى حين أن  %72,6أن و  إستخدام وسائل تنظيم األسرة:حرية  -2
 درجة حريتهن مرتفعة ومنخفضة على التوالى. %5,9و

عضها فى حين ظل بتحسن قد ف ،مظاهر الممارسات التقليدية ضد المرأة الريفيةوفقًا لما تم إستعراضه من نتائج يتبين وجود تغيرات فى  
مجتمع، يتعرضن لها سواء من داخل األسرة أو من ال وقلة درجة العنف التىبنات، البعضها كما هو، حيث حدث تحسن فى إتجاه الريفيات نحو تعليم 

الدراسة أن  كما أوضحت نتائج عليه فى هيئة نقود وليس أرض. حصولهاشكل على هن، ولكن مع التحفظ على ميراث كما حدث تحسن فى حصولهن
ريفيات نحو ختان لدى ال تجاهاإلوجود تغيير فى مع  بعض الممارسات التقليدية ضد المرأة الريفية ظلت كما هى دون تغير مثل إرتفاع نسبة الختان

       .باإلضافة إلى حدوث تغيير فى درجة حرية إستخدام المبحوثات لوسائل تنظيم األسرة بناتهن،
 لفتياتاتعليم و واإلتجاه نحوالتعرض للعنف، ختان اإلناث، اإلتجاه نحو ) الريفية لمرأةضد امظاهر الممارسات التقليدية السلبية العالقة بين ثانيًا: 

 يمكن توضيح هلك فيما يلى: لديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة:وبين المتغيرات ا (حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرةو 
من الدراسةةةةةة تم صةةةةةياغة الفرض البحثى األول وإلختباره تم صةةةةةياغة الفرض الصةةةةةفرى التالى: "ال  الثانىلتحقيق الهدف  إلناث:اإلتجاه نحو ختان ا-أ

إلناث وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصةةادية واإلجتماعية المدروسةةة: الدخل الشةةهرى لألسةةرة، ختان اتوجد عالقة إرتباطية معنوية بين اإلتجاه نحو 
ه تم وإلختبار صةةةةةةحت ،درجة اإلختالف بين الزوجين"و  واإلتجاه نحو التماسةةةةةةك األسةةةةةةرىعدد األبناء، و عدد سةةةةةةنوات زواج المبحوثة، و سةةةةةةن المبحوثة، و 

 ( يوضح النتائج المتحصل عليها.5والجدول رقم )إستخدام معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، 
واج عدد سةةةةةنوات ز  :وبين متغيرات ختان اإلناثنحو المبحوثات  ( وجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة بين إتجاه5تبين من الجدول رقم )

أى أنةه كلمةا زاد عدد سةةةةةةةةةةةةةةنوات زواج المبحوثة وزاد عدد أبنائها كلما أدى هلك لزيادة إتجاهها ، 6,61عةدد األبنةاء عنةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى معنويةة و المبحوثةة، 
درجة و اإلتجاه نحو التماسةةةةةةك األسةةةةةةرى، و سةةةةةةن المبحوثة، و كما تبين عدم وجود عالقة مع متغيرات: الدخل الشةةةةةةهرى لألسةةةةةةرة، الختان، اإليجابى نحو 

 .ختان اإلناثتؤثر على إتجاه المبحوثات نحو اإلختالف بين الزوجين أى أن ههه المتغيرات ال 
إتجاه بوقبول الفرض البديل بالنسةةةةةةةةةةةةةةبة للمتغيرات التى ثبتت معنوية عالقتها  ض الصةةةةةةةةةةةةةفرىبناءًا على النتائج السةةةةةةةةةةةةةابقة يمكن رفض الفر 

 ها. ورفض الفرض البديل فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية عالقت ض الصفرى، كما يمكن قبول الفر إلناثختان انحو المبحوثات 
لتحقيق الهدف الثالث من الدراسة تم صياغة الفرض البحثى الثانى وإلختباره تم صياغة الفرض الصفرى التالى: "ال توجد  درجة التعرض للعنف: -ب

سن و ن المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة، عالقة إرتباطية معنوية بين درجة التعرض للعنف وبي
ستخدام وإلختبار صحته تم إ ،درجة اإلختالف بين الزوجين"و  واإلتجاه نحو التماسك األسرىعدد األبناء، و عدد سنوات زواج المبحوثة، و المبحوثة، 

 ( يوضح النتائج المتحصل عليها.5معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، والجدول رقم )
( لوجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة بين درجة التعرض للعنف وبين متغير: اإلتجاه نحو التماسك األسرى أى أنه 5أشار الجدول رقم )

 كويمكن تفسير هلك على أن ميل المبحوثة نحو التماس ،سك األسرى كلما أدى هلك لزيادة درجة تعرضها للعنفكلما زاد إتجاه المبحوثة نحو التما
عنف تتعرض له من أفراد أسرتها. كما تبين عدم وجود عالقة معنوية مع متغيرات: الدخل الشهرى لألسرة، وسن  األسرى يؤدى إلى تحملها ألى

وهها يعنى أن ههه المتغيرات ال تؤثر على درجة تعرض  ،، وعدد األبناء، ودرجة اإلختالف بين الزوجينالمبحوثة، وعدد سنوات زواج المبحوثة
 المبحوثة للعنف سواء من أفراد األسرة أو من المجتمع.
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رجة دبناءًا على النتائج السةةةةةةةةةةةةةابقة يمكن رفض الفرض الصةةةةةةةةةةةةةفرى وقبول الفرض البديل بالنسةةةةةةةةةةةةةبة للمتغيرات التى ثبتت معنوية عالقتها ب
 التعرض للعنف، كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البديل فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية عالقتها. 

ـــ فرى التالى: "ال وإلختباره تم صياغة الفرض الص الثالثمن الدراسة تم صياغة الفرض البحثى  الرابعلتحقيق الهدف  لفتيات:اتعليم اإلتجاه نحو  -جـ
، لفتيات وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصةادية واإلجتماعية المدروسةةة: الدخل الشةةهرى لألسةةرةاتوجد عالقة إرتباطية معنوية بين اإلتجاه نحو تعليم 

ه تم وإلختبار صةةةةةةحت ،درجة اإلختالف بين الزوجين"و  اسةةةةةةك األسةةةةةةرىواإلتجاه نحو التمعدد األبناء، و عدد سةةةةةةنوات زواج المبحوثة، و سةةةةةةن المبحوثة، و 
 ( يوضح النتائج المتحصل عليها.5إستخدام معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، والجدول رقم )

مبحوثة، وعدد سن ال :لفتيات وبين متغيراتاإتجاه المبحوثات نحو تعليم  بين سالبة( لوجود عالقة إرتباطية معنوية 5أشار الجدول رقم )
فى حين تبين وجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة مع متغير: اإلتجاه نحو سنوات زواج المبحوثة، وعدد األبناء، ودرجة اإلختالف بين الزوجين، 

ا وزادت درجة اإلختالف زاد سن المبحوثة وزاد عدد سنوات زواجها وزاد عدد أبنائهأى أنه كلما ، 6,61التماسك األسرى وهلك عند مستوى معنوية 
نخفض إتجاهها نحو التماسك األسرىبينها وبين زوجها  ن عدم وجود عالقة كما تبي .لفتياتاكلما أدى هلك إلنخفاض إتجاهها اإليجابى نحو تعليم  ،وا 

 لفتيات. امتغير الدخل الشهرى لألسرة أى أن هها المتغير ال يؤثر على إتجاه المبحوثات نحو تعليم معنوية مع 
اإلتجاه نحو ببناءًا على النتائج السةةةةابقة يمكن رفض الفرض الصةةةةفرى وقبول الفرض البديل بالنسةةةةبة للمتغيرات التى ثبتت معنوية عالقتها 

 ، كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البديل فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية عالقتها. لفتياتاتعليم 
من الدراسة تم صياغة الفرض البحثى الرابع وإلختباره تم صياغة الفرض  الخامسلتحقيق الهدف  إستخدام وسائل تنظيم األسرة: درجة حرية -د

جتماعية الصفرى التالى: "ال توجد عالقة إرتباطية معنوية بين حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإل
ف بين درجة اإلختالو  رىاإلتجاه نحو التماسك األسو عدد األبناء، و زواج المبحوثة، عدد سنوات و سن المبحوثة، و المدروسة: الدخل الشهرى لألسرة، 

 ( يوضح النتائج المتحصل عليها.5وإلختبار صحته تم إستخدام معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، والجدول رقم ) ،الزوجين"
هرى الدخل الش ام وسائل تنظيم األسرة وبين متغيرات:( وجود عالقة إرتباطية معنوية موجبة بين حرية إستخد5تبين من الجدول رقم )

فى حين تبين وجود عالقة إرتباطية معنوية سالبة مع متغيرات: سن المبحوثة، وعدد ، واإلتجاه نحو التماسك األسرى، 6,65لألسرة عند مستوى 
كلما زاد الدخل الشهرى لألسرة ، وهها يعنى أنه كلما 6,61سنوات زواج المبحوثة، وعدد األبناء، ودرجة اإلختالف بين الزوجين وهلك عند مستوى 

وقل عدد أبنائها وقلت درجة اإلختالف بينها وبين زوجها كلما أدى هلك  وزاد إتجاه المبحوثة نحو التماسك األسرى وقل سنها وقل عدد سنوات زواجها
 ا فى إستخدام وسائل تنظيم األسرة.لزيادة درجة حريته

السةةةةابقة يمكن رفض الفرض الصةةةةةفرى وقبول الفرض البديل بالنسةةةةةبة للمتغيرات التى ثبتت معنوية عالقتها درجة حرية بناءًا على النتائج و 
 تها. قإستخدام وسائل تنظيم األسرة، كما يمكن قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البديل فيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية عال

 
اإلتجاه و ودرجة التعرض للعنف، إلناث، ختان ااإلتجاه نحو  :الريفية لمرأةضد االعالقة بين مظاهر الممارسات التقليدية السلبية  (6جدول رقم )
 وبين المتغيرات الديموجرافية واإلقتصادية واإلجتماعية المدروسة. حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرةودرجة  لفتياتانحو تعليم 

 المتغيرات
 (rاإلرتباط البسيط لبيرسون )معامل 

اإلتجاه نحو ختان 
اإلتجاه نحو تعليم  التعرض للعنف اإلناث 

 الفتيات
حرية إستخدام 

 وسائل تنظيم األسرة
 *6,163 6,672 6,165- 6,652 الدخل الشهرى لألسرة.-1
 **6,627- **6,332- 6,117- 6,112 سن المبحوثة.-6
 **6,317- **6,359- 6,165- **6,611 عدد سنوات زواج المبحوثة.-3
 **6,356- **6,369- 6,161- **6,616 عدد األبناء.-5
 **6,563 **6,562 *6,135 6,655 اإلتجاه نحو التماسك األسرى.-5
 **6,352- **6,125- 6,656 6,115- درجة اإلختالف بين الزوجين.-2

 652ن=                 6,61**= مستوى معنوية              6,65*= مستوى معنوية 
 

ان وختان المبحوثة، وختالعمل، الحرمان من و الزواج القسرى، مثل الريفية لمرأة ضد اهر الممارسات التقليدية السلبية ثالثًا: الفروق فى مظا
ودرجة  اتلفتياواإلتجاه نحو تعليم ودرجة التعرض للعنف، وملكية الميراث، والحصول على الميراث، األبناء اإلناث، واإلتجاه نحو ختان اإلناث، 

 لتحقيق الهدف السادس من الدراسة تم صياغة الفرض البحثى الخامس وإلختباره تبعاً إلختالف منطقتى الدراسة: حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة
الحرمان من و رى، : الزواج القسالريفية لمرأةاضد فى مظاهر الممارسات التقليدية السلبية تم صياغة الفرض الصفرى التالى: "ال توجد فروق معنوية 

، واإلتجاه فالعمل، وختان المبحوثة، وختان األبناء اإلناث، واإلتجاه نحو ختان اإلناث، وملكية الميراث، والحصول على الميراث، ودرجة التعرض للعن
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-testإختبار خدام تم إستهها الفرض  إلختبار صحةو ، الدراسة" نحو تعليم الفتيات ودرجة حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة تبعًا إلختالف منطقتى
t ختبار كا ،للمتغيرات هات الطبيعة الكمية لمعرفة الفروق  (7، ورقم )(2الجدول رقم )كل من و لمعرفة الفروق للمتغيرات هات الطبيعة اإلسمية،  6وا 

 .النتائج المتحصل عليها انيوضح
بين منطقتى لوجود فروق معنوية ( 2يشير الجدول رقم ) ذات الطبيعة الكمية:الريفية لمرأة ضد اهر الممارسات التقليدية السلبية الفروق فى مظا -أ

جة الحرية إلستخدام در لفتيات، و ااإلتجاه نحو تعليم : هات الطبيعة الكميةالريفية  لمرأةضد اارسات التقليدية السلبية لممفى بعض مظاهر االدراسة 
بالنسبة لمتغير اإلتجاه نحو  ، كما تبين عدم وجود فروق معنوية6,65عند مستوى  ، ودرجة التعرض للعنف6,61عند مستوى  وسائل تنظيم األسرة

كل على  تختلف من منطقة ألخرى وسائل تنظيم األسرةلالمبحوثات ختان اإلناث، ومن هلك يتضح أن اإلتجاه نحو تعليم الفتيات وحرية إستخدام 
والنساء المجتمع الريفى ان سكغالبية  حيث يعتبرحسب عادات وتقاليد ههه المنطقة، ولكن إتجاه الريفيات نحو الختان لم يتغير وفقاً للمنطقة الجغرافية 

   .أنه أمر دينى يجب عدم المساس بهمنهن 
 

جاه اإلت :ذات الطبيعة الكمية الريفية لمرأةضــــد ا فى مظاهر الممارســــات التقليدية الســــلبيةإلختبار الفروق  test-tنتائج إختبار ( 5جدول رقم )
 .ةتبعًا إلختالف منطقتى الدراس حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرةو واإلتجاه نحو تعليم الفتيات  ،ودرجة التعرض للعنفختان اإلناث، نحو 

 t-testقيمة  المظاهر
 6.276 نحو ختان اإلناث. اإلتجاه-1
 **7,666 اإلتجاه نحو تعليم الفتيات.-6
 *6,655 درجة التعرض للعنف.-3
 **5,769 حرية إستخدام وسائل تنظيم األسرة.-5

 652ن=                 6,61**= مستوى معنوية              6,65*= مستوى معنوية 
( لوجود فروق معنوية بين 7يشةةةةير الجدول رقم )ذات الطبيعة اإلســـمية: الريفية لمرأة ضـــد االفروق فى مظاهر الممارســـات التقليدية الســـلبية  -ب

 ،هات الطبيعة اإلسةةةةمية: ملكية الميراث، والحصةةةةول على الميراثالريفية لمرأة ضةةةةد امنطقتى الدراسةةةة فى بعض مظاهر الممارسةةةةات التقليدية السةةةةلبية 
مان حر ، فى حين تبين عدم وجود فروق معنوية بين منطقتى الدراسةةةةةة بالنسةةةةةبة لمتغيرى: 6,61اإلناث عند مسةةةةةتوى معنوية ختان ، و والزواج القسةةةةةرى

جبارها على الزواج ا وختان، المبحوثة من العمل يتغير من منطقة ألخرى على حسةةةةةةةب طبيعة لمبحوثة، وهها يعنى أن حصةةةةةةةول المرأة على ميراثها وا 
   هه المنطقة وعادات أهلها.ه

الفروق بينها وفقًا ية التى ثبتت معنو  ،وبناءًا على النتائج السةةةةةةةابقة يمكن رفض الفرض الصةةةةةةةفرى وقبول الفرض البديل بالنسةةةةةةةبة للمتغيرات
لفروق افيما يتعلق بالمتغيرات األخرى التى لم تثبت معنوية  ،، كما يمكن قبول الفرض الصةةةةةةةةةةةةةةفرى ورفض الفرض البديلإلختالف منطقتى الدراسةةةةةةةةةةةةةةة

 .  بينها
ميراث، ملكية الو العمل، رمان من حال :الريفيةلمرأة ضةةةةةةد اإلختبار الفروق فى مظاهر الممارسةةةةةات التقليدية السةةةةةةلبية  6نتائج إختبار كا( 2جدول رقم )

 تبعًا إلختالف منطقتى الدراسة. ألبناء اإلناثا ختانو لمبحوثة، ختان او الزواج القسرى، و الحصول على الميراث، و 
 معامل التوافق درجة الحرية 6قيمة كا المظاهر

 - 6 6,677 الحرمان من العمل.-1
 **6,197 1 **16,375 ملكية الميراث.-6
 **6,656 1 **9,916 الحصول على الميراث.-3
 **6,666 1 **16,252 الزواج القسرى.-5
 - 1 6,357 ختان المبحوثة.-5
 **6,566 6 **55,775 ختان األبناء اإلناث.-2

 652ن=                                                      6,61**مستوى معنوية 
 

إستخدام التكرارات  تم ،لتحقيق الهدف السابع من الدراسة: الريفية مرأةللالعنف الموجه ومعالجة رها للحد يفتو اإلجراءات التى يجب على الدولة رابعًا: 
تم و  لريفية،ا للحد من العنف الموجه ضد المرأة حسب رأى النساء المبحوثات التى يجب على الدولة توفيرها ،والنسب المئوية للتعرف على اإلجراءات

 ( يوضح النتائج المتحصل عليها.7ترتيب ههه اإلجراءات وفقًا للمتوسط المرجح، والجدول رقم )
قًا المرأة الريفية مرتبة تنازليًا وف الموجه ضدلدولة توفيرها للحد من العنف يجب على االتى  ،( لمجموعة اإلجراءات7م )يشير الجدول رق

صدارو تنشئة األبناء على إحترام الفتاة، و وهى كاألتى: رفع الوعى بالتعاليم الدينية،  ،للمتوسط المرجح من وجهة نظر المبحوثات ، قانون صارم ا 
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وقف بث المشاهد و متابعة األبناء فى عالقاتهم بأصدقائهم، و ، وجود دوريات للشرطة بصفة مستمرة فى الشوارعو تقليل البطالة وزيادة فرص العمل، و 
 .رفع الوعى من خالل برامج اإلعالم الهادفو  المخجلة على التليفزيون

 
يات الريفية وذلك حسب رؤى النساء الريف لمرأةضد اجراءات التى يجب توافرها للحد من العنف الموجه التوزيع العددى والنسبى لإل( 2جدول رقم )

 بالعينة البحثية.

 اإلجراء
 المتوسط ال نحتاجه نحتاجه لحد ما نحتاجه بشدة

 المرجح
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد
 األول 117,33 6 5 17,7 57 79,3 663 .رفع الوعى بالتعاليم الدينية-1
 األول 117,33 6,5 1 61,9 52 77,7 199 .حترام الفتاةئة األبناء على إتنش-6
 الثانى 117,27 1,2 5 61,1 55 77,3 197 .صدار قانون صارمإ-3
 الثالث 117,5 6,5 1 63,7 21 75,7 195 .تقليل البطالة وزيادة فرص العمل-5
 الرابع 112,27 6 5 66,7 57 75,5 193 .الشوارعوجود دوريات للشرطة بصفة مستمرة فى -5
 الخامس 116,27 3,5 9 67,9 75 27,2 173 .صدقائهممتابعة األبناء فى عالقاتهم بأ-2
 السادس 169,33 6,7 6 56,6 167 57 152 .وقف بث المشاهد المخجلة على التليفزيون-7
 السابع 162 13,3 35 65 25 21,7 157 .عالم الهادفبرامج اإلرفع الوعى من خالل -7
 
 

 وفقًا لما تم التوصل إليه من نتائج توصى الدراسة الراهنة بما يلى:  :التوصيات
اإلناث، وهلك  انختاهرة والقضاء على ظ ،لفتيات الريفياتاتعليم اإليجابى نحو زيادة تجاه اإلورفع  يادةلز بما يتناسب  البرامج اإلعالمية إعداد-1

خدمة اإلجتماعية وأخصائى فى ال ،وخبراء فى التنمية الريفية ،يمكن اإلستعانة بأخصائى فى علم النفس اإلجتماعىحيث أساليب مختلفة بإستخدام 
   ة المساجد.ههه البرامج من خالل أئمتبث فى أجهزة اإلعالم الجماهيرية، وفى مدارس البنات، وكهلك توجه بعض لتغيير اإلتجاه ووضع برامج لهلك 

يكون للمجلس األعلى  ، وقدالتوعية القانونية بحقوق المرأة الريفية فى الميراث وزيادة توعيتها بالطرق التى يمكن اللجوء إليها للحصول على حقها-6
قانونية لة، وكهلك تعريفهن بمدى تسهيل فرص المشورة الشئون المرأة دور فى هلك بالتواصل المباشر بالنساء الريفيات من خالل عقد ندوات مبسط

  المجانية التى قد يتيحها المجلس.
ى فرص ، وعدم التمييز بين البنين والبنات ففى مجالى العمل والتعليم تحقيق اإلنصاف اإلجتماعى بين المرأة والرجل داخل المجتمعالعمل على -3

 التعليم المتاحة.
ن أنواع د تعرضها ألى نوع مبالمطالبة بحقوقها عن ندوات التوعيةإقامة لمرأة الريفية من خالل لتفعيل دور الدولة فى الحد من العنف الموجه -5

 وبهلك ينشئن على معرفة بحقوقهن القانونية.العنف، وهلك بتعريف المرأة بحقها القانونى، وتعريف الفتيات بالمدارس بهلك الحق، 
 المراجع

األسرة المصرية: بحث ميدانى على العادات اإلجتماعية فى ريف محافظة "إشكالية التمييز النوعى فى (: 6665أحمد، سناء محمد على محمد )-1
 ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة أسيوط.أسيوط وحضرها"

"، راسالة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة "الصحة اإلنجابية لدى الشباب الجامعى(: 6615أحمد، محمد صالح مسعى )-6
 ح ورقلة. قاصدى مربا

)أ(،  2"، الدورة الحادية والستون، البند "دراسة متعمقة بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة(: 6662الجمعية العامة لألمم المتحدة )-3
http://www.ungei.org 

مطبوعات مركز البحوث والدراسات اإلجتماعية، كلية األداب، جامعة "، قراءات معاصرة فى نظرية علم االجتماع(: "6666الجوهرى، محمد )-5
 القاهرة.

جامعة الشهيد حمة  مجلة الدراسات والبحوث اإلجتماعية،(: "عمل المرأة وأثره على اإلستقرار األسرى"، 6615الههبى، ابراهيم وليلى مكاك )-5
 .177-175، ص ص11لخضر، الوادى، العدد 

http://www.ungei.org/
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 المودة الخيرية لإلصالح اإلجتماعى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
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Abstract 

Social study of the reality of negative traditional practices against rural women In some villages of 
Sharkia Governorate. 

Huda A.E. El-Deeb and Sahar M.Sh. Newaser 
Agric. Economic Dept., Branch of Rural Sociol. (Rural Sociol), Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt   The 
study aimed to identify the most important traditional negative practices to rural women like Coercion marriage, 
Deprivation of employment, female genital mutilation, Deprivation of inheritance, exposure to violence, attitudes 
toward girls' education and the free use of family planning methods. Determine the relationship between the 
attitudes toward female genital mutilation, the degree of exposure to violence, attitudes toward girls' education, 
the free use of family planning methods and the studied demographic, economic and social variables. Also identify 
the differences between the traditional negative practices to rural women according to the different regions of the 
study. Identify the procedures that the state must provide to reduce and addressing violence against rural women. 
The study was conducted depending on the social survey method on a random sample using the ideal bag method 
of 256 researchers in Hamadin villages of Al Hassaniya Center and Al Abas village of Belbeis Center in Sharkia 
Governorate. Data were analyzed using frequencies and percentages, weighted mean, Pearson correlation 
coefficient, t-test, Chi-square test. The study found that 54.7% of respondents were married with their satisfaction, 
62.1% Deprivation of employment, 77.3% happened them genital mutilation, 56.6% had a neutral attitude toward 
female genital mutilation, 53.1% had apositive attitudes toward girls' education, 76.2% had the freedom to use 
family planning methods at a moderate rate and 60.9% had happened moderate violence. Also The results indicate 
that a significant positive correlation relationship between the attitudes of female toward genital mutilation and 
the variables: the number of years of marriage, number of children and was found a significant negative correlative 
relationship between the attitudes toward girls' education with the variables: age, the number of years of marriage, 
The number of children and the degree of difference between the couple. The results indicate that a significant 
differences between the two study areas in some aspects of the negative traditional practices of rural women: the 
degree of violence, the trend towards girls' education, the freedom to use family planning methods and no a 
significant differences with attitudes toward female genital mutilation. 
 
Key words: negative traditional practices, female genital mutilation, rural women, Sharkia Governorate 

http://www.wclac.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0020-7292%2802%2900250-3/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0020-7292%2802%2900250-3/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0020-7292%2802%2900250-3/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1016/S0020-7292%2802%2900250-3/full

