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  لقرارات األسريةل هاوعالقتها باتخاذ لربة األسرة السياسية والمجتمعيةالمشاركة 
  عبير عبده محمد علي، محمدشرين جالل محفوظ 

  جامعة األزهر -ىكلية االقتصاد المنزل -والمؤسساتإدارة المنزل قسم 

  ١٨/٨/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٣٠/٥/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
أجريت  العالقة المشاركة السياسية و المجتمعية لربة األسرة وعالقتها باتخاذها للقرارات األسرية،يستهدف البحث بصفة عامة دراسة 

، وتم أخذ عينة الحضر مـن  كفر الشيخ ربة أسرة من ريف وحضر محافظة) ٤١٤(وقد تم أخذ عينة قوامها هذه الدراسة علي عينة قوامها 
ربـة  ) ٢١٥(وقد بلغـن   دسوقالتابعة لمركز  كنيسة الصرادوسىربة أسرة، وتم أخذ عينة الريف من قرية ) ١٩٩(وقد بلغن دسوق مركز 

عشوائية مقننة لربات أسر من مستويات اجتماعية واقتصادية مختلفة ويعشن مع أزواجهن وأطفالهن فى نسـق  أسرة، وتم االختيار بطريقة 
ت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وهو وصف ما هو كائن من خصائص معينة عـن طريـق جمـع    واتبع .أسرى وفى منزل واحد

  .واالستنتاجات النتائجالبيانات واستخالص 
  :كانت أدوات الدراسة متمثلة في
إعـداد  . (ات األسـرية لربة األسرة وعالقتها بتطبيق ربة األسرة لمراحل اتخاذ القرار السياسية والمجتمعيةاستبيان لدراسة المشاركة 

  .)الباحثتان
  -:ويشتمل علي ما يأتي

  .محور البيانات العامة لربة األسرة  -أ 
  .لربة األسرة السياسية والمجتمعيةمحور المشاركة   -ب 
  .اتخاذ القرارات األسرية محور -جـ

  .٢٠١٢مايو ي وحت  ٢٠١٢ مارس من  أشهر ثالثةوتم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصية واستغرقت 
  : ملخص ألهم النتائج

توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين مستوى المشاركة المجتمعية والسياسية ككل وبين إتباع ربات األسر للمراحل العلمية التخاذ القـرارات   -
ارتفع مستوى إتبـاع  وهذا يعنى انه كلما ارتفع مستوى المشاركة المجتمعية والسياسية ككل كلما ، ٠.٠١ككل وذلك عند مستوى داللة 

  .ربات أسر عينة البحث للطريقة العلمية التخاذ القرارات
المشـاركة  من الريف والحضر فـي مسـتوي   في كل  عينة الدراسة ربات األسرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  توجد -

  .رالحض عينة لصالح ٠.٠٠١عند مستوي داللة   لربة األسرة ككل  السياسية والمجتمعية
طريقة اتخاذ ربة األسرة من الريف والحضر في في كل  عينة الدراسة ربات األسرفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات  توجد -

  .الحضريات لصالح  ٠.٠٠١عند مستوي دالله  وذلكككل  للقرارات األسرية

  سريةاتخاذ القرارات األ -المشاركة المجتمعية -المشاركة األساسية :كلمات دليلية
 

  المقدمة
هى أحـدى أهـم دعـائم المجتمـع     تعتبر المرأة 

تهتم  بها مختلـف العلـوم االجتماعيـة      حيث االنسانى
الحقيقى للوقـوف علـى    وتعد دراسات المرأة المؤشر

مكانتها ودورها فى المجتمع، وهناك اهتمام متزايد بين 
فى المجتمع، ويرجع بدورها مختلف الدراسات اإلنسانية 

المرأة من مكانة فـى   هتمام المتزايد إلى ما تمثلههذا اال
المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء، ومن ثـم ال  
يمكن دراسة المرأة بمعزل عن المجتمـع ككـل ألنهـا    
نصف المجتمع، بل أنها نصف ضروري من التركيـب  
البنائى والوظيفى للمجتمع كله، ولذلك فان دراسة المرأة 

تها العضوية بالمجتمع تتضـمن  المصرية من حيث عالق
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أوضعها ومدى وعيها بالقضايا  التعرف على مكانتها و
  . فى المجتمع الذى تعيش فيهواالجتماعية السياسية 

وتحتل المرأة منذ عقدين من الزمن مكان الصدارة 
فى أجندة السياسات والمنظمات العالمية الحكومية منهـا  

ها األمم المتحدة واألهلية، تماشيا مع األهداف التى حددت
والتى تضمنت ثالثة محاور أساسـية هـى المسـاواة      

شـيماء أغـا،   (والتنمية والسالم لكل النساء فى العـالم 
  ).١ص – ٢٠٠٧

تشكل المرأة فى مصـر نصـف عـدد السـكان     
ونصف الطاقة اإلنتاجية، لذا فقد أصبحت مساهمتهن فى 
العملية التنموية أمر حتمى وضرورى، وعدم استبعادهن 

ما يملكن من خبرات وكفاءات و قدرات فـى التنميـة   ب
الشاملة خاصة وأن وضع المرأة فى أى مجتمع يعتبـر  

 – ٢٠٠٣هنـاء عـز،   (مقياسا لمدى تطـوره وتقدمـه  
وتشير الدراسات الميدانية المتاحة إلى التزايد ) ٣٨٨ص

المستمر فى أعداد ربات األسر المشاركات فى صـنع  
م وجود تقديرات دقيقة، القرار االسرى، وبالرغم من عد

إال أن البيانات المتاحـة تشـير إلـى أن حجـم تلـك      
فى الحضـر،  % ٥٢المشاركات  فى مصر يبلغ حوالى 

المجلس القومى للمرأة فى مصرـ، (فى الريف%  ٤٥و
  ).٣٤٠ص  - ٢٠٠٦

والمرأة المصرية شأنها شان المرأة فى كثير مـن  
منهـا  المجتمعات النامية تواجه العديد من المشـكالت  

المتعلق بالتعليم، والصحة، والمشاركة فى اتخاذ القرار، 
وكذلك عـدم الـوعى بحقوقهـا وقـدراتها وإدراكهـا               

  ).١١ص  -١٩٩٧رفيقة محمود، (لمهاراتها
تلعـب  أصبحت ويمكننا القول أن المرأة المصرية 

دورا بارزا فى كافة مجاالت الحياة من أجل الحصـول  
لم  حيث، ا تعانيه من مشكالترغم م على كافة حقوقها

تستجب لكافة الضغوط والقيود االجتماعية التى فرضت 
عليها زمنا طويال، وسرعان ما نظمت نفسها فى إطـار  

ــا      ــدفاع عـــن مكانتهـ ــائية للـ                   حركـــات نسـ
واستقاللها، وكان من أبرز حقائق هذه الحركات مبـدأ  

لت قسطا من الثقافة، ونا انه كلما تعلمت المرأة: " مؤداه

همية دورها االجتماعى عامـة والسياسـى   أكلما وعت 
ويعد التعليم أحـد   )٤٥ص-١٩٨٤لطفية سالم، (خاصة

أهم المؤشرات الدالة على الوضع االجتماعى للمـرأة،  
فهو ساحة اإلعداد التى تصقل وتنمى الميول والمهارات 
ى التى تمكن المرأة من ممارسة دورها المتعدد المهام ف

  )١٣ص  -٢٠٠٣ عايدة زاهر،(المجتمع واألسرة 
ولقد كافحت المرأة من أجل أن تشارك وتسـاهم  

والسياسية، فسعت فى البداية  بجهد فى الحياة االجتماعية
ويعد هذا مدخال رئيسيا ، للحصول على حقها فى التعليم

للحصول على كافة حقوقها األخرى، و لم تكتف المرأة 
ختلفة، بل دفعها وعيها السياسـى  بالمطالبة بحقوقها الم

على المطالبة بحق االشتراك والعضوية فـى النقابـات   
واالتحــادات وخــوض غمــار الممارســة السياســية 
والمجتمعية التى تنتج عـن مـدى الـوعى باألحـداث     

والسياسية المختلفة، وعلى الرغم مـن أن    االجتماعية
انت  بداية مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية ك

متواضعة، إال أنها كانت بداية مؤثرة فى جذب المزيـد  
من قطاع المرأة للمشاركة فى المجال السياسى، وخاصة 
بعد أن أثبتت النجاح فى أدوارها السياسية بحكم كفاءتها 

ولقد كان للتطـور  . الشخصية والمجتمعية على السواء
الذى شهده المجتمع المصرى وللظروف التى تظـافرت  

لتنتج واقعا يخضع لمؤثرات جديدة أثر كبيـر   بأنواعها
مية دورها فى المجتمع، أهعلى مكانة المرأة التى وعت 

بعد أن أزاحت الستار عن كافة الضغوط التى فرضـت  
  .عليها، فخرجت لتشارك فى جميع مجاالت الحياة

وقد أعلت الشريعة اإلسالمية من شـأن المـرأة   
التصرف فـى  أعطتها كافة حقوقها فأصبح لها والية و

أموالها، وحق اختيار زوجها، وحق طالقها، كما أصبح 
لها حق معلوم فى الميراث حددته لها الشريعة اإلسالمية 
باإلضافة إلى إلزام الزوج بمصروفاتها، وأجـاز لهـا   
االشتغال بالتجارة والخروج مـن منزلهـا الكتسـاب    
معيشتها بالطرق المشروعة، وبذلك عنيـت الشـريعة   

المرآة وبمركزها االجتماعى، وقـد أعطـى   اإلسالمية ب
اإلسالم للمرأة كافة حقوقها السياسية، وأهمها الحق فـى  
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إبداء الرأى أو حرية النقاش، وغيرها من الحقوق، ولقد 
كانت المرأة فى صدر اإلسالم تشارك مشـاركة فعالـة   
وتعى كل ما يدور فى مجتمعها من أحـداث اجتماعيـة   

ولتكن منكم أمة يـدعون  " وسياسية مختلفة ويقول تعالى
" إلى الخير ويأمرون بالمعروف و ينهون عـن المنكـر  

  ١٥٩سورة آل عمران آيه 
حيث يدعو اإلسالم كل أهل الرأى مـن الرجـال   
والنساء فى المجتمع إلى إبداء رأيهم فيما يعـود علـى   

ومن هنـا نسـتطيع القـول أن    . المجتمع بالخير والنفع
ييد المـرأة فـى   موقف اإلسالم صريح وواضح من تأ

وتعتبر مكانة المرأة فى اى مجتمع  .المساواة مع الرجل
أحد المعايير الرئيسية لقياس درجة تقدم هذا المجتمـع،  
وال يتصور أن يتقدم أى مجتمع فى عصـرنا الـراهن   
بخطى منتظمة، مخلفا وراءه النصف من أعضائه فـى  
حالة من الجهل، فجهل المرأة وعدم درايتها بما حـدث  

لمجتمع من  أحداث اجتماعية وسياسية مختلفة، يعد فى ا
من اخطر األمور التى تنعكس أثارهـا علـى عمليـة    

   .)٩ص– ١٩٩٢إيناس غزاله، (التنمية
ولكى يستفيد اإلنسان مـن التنميـة ال بـد و أن    
يشارك ويسهم فيها، ألن التغيير المنشـود فـى الـذات    

ولذلك فإن  اإلنسانية ال يأتي إال بالنشاط الذاتى لإلنسان،
المشاركة هى الوسيلة األساسية للتنمية إذ يجمـع كـل   
الخبراء فى شئون التنمية بأن مشاركة المـواطنين فـى   

نى عنها لضمان حسن غمجهودات التنمية ضرورية ال 
أحمـد  (مسار هذه المجهودات ووصولها إلى الجمـاهير 

   .)١٤ص  – ١٩٩٢الدردير، 
ــار ــارك Ledesmaetal (1981,p24)وأش ة المش

السياسية فى معناها األعم هى المشـاركة فـى اتخـاذ    
كما توضح  .قرارات الحياة، أى فى تحديد مسيرة التنمية

عملية  بانها  FAO(1991,p12)منظمة األغذية والزراعة
مستمرة يشارك فيها كل إنسان سواء أدرك ذلـك أم ال  
يدركه، حتى يكون تأثيره إيجابيا ساعيا نحو الهدف، إنها 

وال تقتصر علـى عمليـة   ، د التمثيل النيابىليست مجر
االنتخابات والترشيح، بل هى فى كافة القرارات التـى  

واالختيـارات والقـيم   ، يتخذها اإلنسان فى رحلة حياته
التى يعكسها قوال وسلوكا، إنها فى واقع األمر مسئولية 

    قرار يشـكل  هو يتخذ قرار فكل، يومية نمارسها جميعا
ــى  ــؤثر فــ ــر ويــ ــتقبل الحاضــ ، المســ

المشاركة فى صنع  نأ   (D,G,Hay,1998,p244)وأوضح
هى المشاركة فى صنع القرارات التـى   القرار السياسى

تصنع السياسات أو التى تؤثر فيها من خالل المؤسسات 
الدستورية والقانونية واالجتماعية واالقتصـادية التـى   
تصدر هذه القرارات، وهذه المشاركة فى صنع القـرار  

ى ال تقتصر على المجالس النيابية، إنما تشـمل  السياس
سائر المنظمات التى تساهم فى تشكيل المجتمـع مثـل   
األحزاب والنقابات والجامعات ودور الصحافة ووسائل 

واألنديــة والمراكــز  الثقافيــة والرياضــية اإلعــالم 
  -:علـى أمـرين     وتؤكد، والجمعيات األهلية وغيرها

صنع مثل هذا القرار هـو  أن دخول المرأة فى  :أولهما
أسلوب فى الحياة أكثر من أن يكون عمـال منفـردا أو   

ها أو عليها تحصل عليه من فراغ وهـو يبـدأ   فرضا ل
بالمشاركة فى أمور المنزل والعائلة والمدرسة و الحـى  
والمجتمع، ثم على مسـتوى المصـانع والمؤسسـات    
و والهيئات النقابية وأجهزة الحكم المحلى سواء القرية أ

  .المدينة ثم المحافظة ثم المجالس التشريعية
هو أن ال نركز إهتمامنا على االنتخابـات  : األمر الثانى

البرلمانية فقط إنما علينا دعم أسلوب المشاركة فى اتخاذ 
القرار فى سائر المجاالت وعلى سائر درجـات السـلم   

فالممارسة والتعود على العمـل  ، اإلدارى واالجتماعى
المشاركة فى صنع القرار هى المدرسـة  و الديمقراطى

التى يتخرج فيها من يمكنهم تقديم األداء الجيد فى الحياة 
  .على مستوى المجالس التشريعيةواالجتماعية  السياسة 

وتتطلب عملية صنع القـرار المعرفـة العلميـة    
لمراحل صنع القرار والخبرات المكتسبة فى ممارسات 

تمـام عمليـة التنبـؤ    فعلية سابقة وتوافر فكر راجح إل
والتوقع وأيضا كل ما شأنه أن يفيد فى عملية االختيـار  

- ٢٠٠٤نهى نـافع،  (بين الحلول الممكنة أو المقترحة
  .)٤٦ص 
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وبناء على ما سبق ارتأت الباحثتان ثمـة عالقـة   
يمكن الكشف عنها بين هذا الدور الذى يمكن أن تلعبـه  

سياسـية  ربة األسرة من خالل المشاركة المجتمعية وال
  .وبين إتباع ربة األسرة للمراحل العلمية التخاذ القرار

تتلخص مشكلة البحث فى اإلجابـة علـى    عليه و
  -:التساؤالت اآلتية

هل توجد عالقة بين مستوى المشاركة السياسـية و   -
المجتمعية لربة األسرة ومسـتوى تطبيـق ربـة    

  .األسرة للمراحل العلمية التخاذ القرارات
 ن فى كال مـن مسـتوى المشـاركة   هل يوجد تباي -

ومستوى تطبيـق خطـوات    السياسية والمجتمعية
اتخاذ القرارات تبعا إلختالف المستوى التعليمـى  

  لكل من الزوج والزوجة ؟
فى كال من مسـتوى المشـاركة    ما طبيعة  الفروق -

لربات أسر عينـة البحـث    السياسية والمجتمعية
ومستوى تطبيق خطوات اتخاذ القـرارات تبعـا   

  ؟  مكان السكنإلختالف 
هل يوجد تباين فى كال مـن مسـتوى المشـاركة     -

لربات أسر عينـة البحـث    السياسية والمجتمعية
ومستوى تطبيق خطوات اتخاذ القـرارات تبعـا   

 ؟ دخل األسرةإلختالف 

فى كال من مسـتوى المشـاركة    يوجد فروقهل   -
لربات أسر عينـة البحـث    السياسية والمجتمعية
طوات اتخاذ القـرارات تبعـا   ومستوى تطبيق خ

 ؟ةأالمرإلختالف عمل 

هل توجـد عالقـة بـين  العوامـل االقتصـادية       -
 واالجتماعية وكـل مـن المشـاركة المجتمعيـة      
والسياسية لربة األسرة وتطبيقها لخطوات التفكير 

  العلمى التخاذ القرارات ؟
إلـى   هذا البحث بصفة رئيسيةهدف ي -:البحثأهداف 

المشاركة السياسية والمجتمعية لربة  دراسة العالقة بين
األسرة وبين إتباعها للطريقـة العلميـة فـى اتخاذهـا     
للقرارات األسرية، ولتحقيق هذا الهدف يستلزم تحقيـق  

  -:عدد من األهداف الفرعية وهى كاالتى

  المجتمعيـة  السياسـية و  تحديد مستوى المشاركة .١
 .لربات أسر عينة البحث

سرة لمراحل اتخـاذ  تحديد مستوى تطبيق ربة األ .٢
 .القرارات األسرية

التعرف على العالقة بين العوامـل االجتماعيـة    .٣
      واالقتصادية وبين كل من المشـاركة المجتمعيـة   
والسياسية لربات األسر وبـين مراحـل اتخـاذ    

 .القرارات األسرية

دراسة بعض العوامل المؤثرة على مشاركة ربـة   .٤
مستوى تعليم ( ومنها السياسية والمجتمعيةاألسرة 

مكـان   –مستوى تعليم ربة األسرة –رب األسرة
خروج المرأة للعمل مـن   –دخل األسرة -السكن
   .)عدمه

دراسة بعض العوامل المؤثرة على تطبيق ربـة   .٥
مسـتوى  (القرارات التخاذاألسرة للمراحل العلمية 

 –مستوى تعليم ربـة األسـرة   –تعليم رب األسرة
ج المرأة للعمل خرو –دخل األسرة -مكان السكن
    .)من عدمه
  -:أهمية البحث

لفت األنظار إلى ضرورة المشـاركة السياسـية    .١
وجعلها عضو فعال فى   والمجتمعية لربة األسرة

 .مجتمعها

ربط ربة األسرة بواقعها السياسى والمجتمعى فى  .٢
 .محاولة لتفعيل أدوارها داخل األسرة وخارجها

علمى عند التأكيد على ضرورة التفكير المنهجى ال .٣
    .اتخاذ ربة األسرة لقراراتها

توجه هذه الدراسة إلى المعنـين بشـأن المـرأة     .٤
ودورها فى التنمية والمشاركة الفعالة فى الحيـاة  
السياسية والمجتمعية سواء كانـت الـوزارات أو   

 .األحزاب السياسية أو الجمعيات األهلية

تفيد نتائج الدراسة فى توجيه ربات أسر للتفكيـر   .٥
 .اتخاذ القرارات عندمى المنهجى العل
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  -:فروض البحث 
ال توجد عالقة بين المشاركة السياسية والمجتمعية  - ١

المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة  (بمحاورها 
المشاركة فى المناقشـات   –فى األحزاب السياسية

السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 
–المسئولية التفاعل االجتماعى وتحمل –السياسية

المسـاهمة   –العضوية فى المنظمات االجتماعيـة 
وإتبـاع  ) المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمـع 

ــاذ    ــة التخ ــل العلمي ــر للمراح ــات األس رب
مرحلـة   –مرحلة التعرف على المشكلة(القرارات

مرحلة دراسة مزايا وعيوب  –البحث عند البدائل
 –مرحلة اختيـار أفضـل البـدائل    –هذه الحلول

  ).ة تحمل مسئولية القرار المتخذمرحل
ذو داللة إحصـائية فـى مسـتوى     يوجد تباين ال -٢

المشاركة السياسية والمجتمعيـة لربـة األسـرة    
المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة  (بمحاورها 

المشاركة فى المناقشـات   –فى األحزاب السياسية
السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 

–ل االجتماعى وتحمل المسئوليةالتفاع –السياسية
المسـاهمة   –العضوية فى المنظمات االجتماعيـة 
ومسـتوى  ) المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع

إتباع ربة األسـرة للمراحـل العلميـة التخـاذ     
مرحلة التعرف على (القرارات األسرية بمحاوره 

مرحلـة   –مرحلة البحث عند البـدائل   –المشكلة
مرحلة اختيار  -ه الحلولدراسة مزايا وعيوب هذ

مرحلة تحمل مسـئولية القـرار    –أفضل البدائل 
  .تبعا للمستوى التعليمى للزوج )المتخذ

يوجد تباين ذو داللـة إحصـائية فـى مسـتوى      -٣
المشاركة السياسية والمجتمعيـة لربـة األسـرة    

المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة  (بمحاورها 
ى المناقشـات  المشاركة ف –فى األحزاب السياسية

السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 
–التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية – السياسية

المسـاهمة   –العضوية فى المنظمات االجتماعيـة 

ومسـتوى  ) المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع
إتباع ربة األسـرة للمراحـل العلميـة التخـاذ     

ف علـى  مرحلة التعر(القرارات األسرية بمحاوره
مرحلـة   –مرحلة البحث عنـد البـدائل   –المشكلة

مرحلة اختيار  –دراسة مزايا وعيوب هذه الحلول
مرحلة تحمـل مسـئولية القـرار     –أفضل البدائل

  .تبعا للمستوى التعليمى للزوجة )المتخذ
فـى مسـتوى    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -٤

 األسـرة المشاركة السياسية واالجتماعيـة لربـة   
المشاركة فى االنتخابات، المشاركة فى (ورهابمحا

المشـاركة فـى المناقشـات     –األحزاب السياسية
السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 

–التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية –السياسية
المسـاهمة   –العضوية فى المنظمات االجتماعيـة 

وبـين  ) المالية والمشاركة فى أنظمـة المجتمـع  
لقـرارات األسـرية   ل األسـرة ذ ربة طريقة اتخا
مرحلـة   –مرحلة التعرف على المشكلة(بمحاورها

مرحلة دراسة مزايا وعيوب  –البحث عند البدائل
 –مرحلة اختيـار أفضـل البـدائل    –هذه الحلول

تبعـا  ) مرحلة تحمل مسـئولية القـرار المتخـذ   
  .الختالف مكان السكن

فـى مسـتوى    إحصـائية توجد فروق ذات داللة  -٥
 األسـرة اركة السياسية واالجتماعيـة لربـة   المش

المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة  ( بمحاورها
المشاركة فى المناقشـات   –فى األحزاب السياسية

السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 
–التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية –السياسية

المسـاهمة   –العضوية فى المنظمات االجتماعيـة 
وبـين  ) والمشاركة فى أنظمـة المجتمـع  المالية 

لقـرارات األسـرية   ل األسـرة طريقة اتخاذ ربة 
مرحلـة   –على المشكلة مرحلة التعرف(بمحاورها

مرحلة دراسة مزايا وعيوب  –البحث عند البدائل
 –مرحلة اختيـار أفضـل البـدائل    –هذه الحلول
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تبعا لخروج ) مرحلة تحمل مسئولية القرار المتخذ
  .الزوجة للعمل

فـى مسـتوى    إحصـائية ذات داللة  تباينتوجد  -٦
 األسـرة المشاركة السياسية واالجتماعيـة لربـة   

المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة  ( بمحاورها
المشاركة فى المناقشـات  –فى األحزاب السياسية

السياســية، المتابعــة اإلعالميــة للموضــوعات 
–التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية –السياسية
المسـاهمة   –ة فى المنظمات االجتماعيـة العضوي

وبـين  ) المالية والمشاركة فى أنظمـة المجتمـع  
لقـرارات األسـرية   ل األسـرة طريقة اتخاذ ربة 

مرحلة  –مرحلة التعرف على المشكلة(بمحاورها 
مرحلة دراسة مزايا وعيوب  –البحث عند البدائل

 –مرحلة اختيـار أفضـل البـدائل    –هذه الحلول
تبعا لـدخل  ) ية القرار المتخذمرحلة تحمل مسئول

  .األسرة
  األسلوب البحثى

 منهج الدراسة : أوالً

يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمـد  
على دراسة الوقائع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً وتحليلها 

فـالتعبير  . كميـاً ووتفسيرها، ويعبر عنها تعبيرا كيفياً 
ـ  ها، أمـا  الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائص

التعبير الكمي فيعطى وصـفاً وقيمـاً توضـح مقـدار     
الظاهرة أو حجمها، ودرجة ارتباطها مع غيرهـا مـن   

-٢٠٠٦ –عبيدات وآخـرون   نذوقا(الظواهر األخرى
  .)٥٤ص 
    -:المصطلحات العلمية و المفاهيم االجرائية :ثانيا

  -:المصطلحات العلمية
م اإلنسـان  هى العملية التى من خاللها يقو -:المشاركة

بدوره فى الحياة وذلك من حيث مساهمته وتعاونه مـع  
اآلخرين فى القيام بأنشطة معينة تهدف فى النهاية إلـى  
إبراز دوره فى المجتمع والمشاركة فى اتخاذ القرارات 

سـعد لبيـب،   .(التى تؤثر عليه وعلى المجتمـع ككـل  
  .)٩ص-١٩٨٨

طريقة حياة تتخلل كل نسيج المجتمع لتتيح لكـل  
اطن أن يشترك فى صنع القرارات التى تـؤثر فـى   مو

حياته دون تميز بين األفراد على أساس النوع أو الدين 
  ).٨٠ص  -١٩٩٥هدى بدران، (أو الطبقة 

هى حرص الفرد على أن يكون  -:المشاركة السياسية
له دور ايجابى فى الحياة السياسية من خالل المزاولـة  

لهيئات المنتخبة أو اإلدارية لحق التصويت أو الترشيح ل
المناقشة للقضايا السياسية مع اآلخرين أو باالنضمام إلى 

  ).٤٣ص – ١٩٩٢داود الباز، (المنظمات المعنية
هى العملية التى يسـاهم مـن    -:المشاركة المجتمعية

خاللها السكان فى صنع القرارات المجتمعية وذلك مـن  
 خالل العمل فى برامج وانشطة مجتمعية محلية تستهدف

 ١٩٨٧محمد جـامع،  (مقابلة احتياجاتهم وحل مشكالتهم
  .)٨٥ص  –

هو االختيار المدرك بـين عـدد مـن     -:اتخاذ القرار
البدائل المطروحة بعد دراستها دراسة كاملـة للتعـرف   
على أفضلها طبقا للوضع الراهن لمتخذ القرار وتحمـل  

   .)٢٧ص– ١٩٩٣ كوثر كوجك،(تبعات القرار المتخذ
هى المراحل الواجب المرور بها  -:قرارمراحل اتخاذ ال

وتشمل التعرف علـى المشـكلة،    تعند اتخاذ القرارا
دراسة مزايا وعيوب هـذه  ، البحث عن البدائل والحلول

الحلول، اختيار أفضل البدائل، تحمل مسـئولية القـرار   
  ) .٢٨ص – ١٩٩٣كوثر كوجك، (المتخذ

   -:المفاهيم اإلجرائية
بها حرص ربة األسـرة   ويقصد: المشاركة السياسية

على أن يكون لها دور ايجابي فى الحياة السياسة مـن  
خالل المشاركة فى االنتخابات، المشاركة فى األحزاب 
السياسية، المشاركة فى المناقشات السياسية، المتابعـة  

  .اإلعالمية للموضوعات السياسية
ويقصد بها هى العملية التـى    -:المشاركة المجتمعية

بة األسرة بدور ايجابي فى مجتمعهـا مـن   تساهم بهار
خالل التفاعل االجتماعي وتحمل المسئولية، العضـوية  
فى المنظمات المجتمعية والجمعيات األهلية، المسـاهمة  

  . المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع
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ويقصد بها تطبيـق   :المراحل العلمية التخاذ القرارات
التخاذ القرارات مراحل التفكير العلمى الواجب إتباعها 

فيما يعرض على ربة األسـرة مـن مواقـف حياتيـة       
وتتمثل فى التعرف على المشكلة، البحث عـن البـدائل         

دراسة مزايا وعيوب هذه الحلـول، اختيـار   ، والحلول
  .أفضل البدائل، تحمل مسئولية القرار المتخذ

 عينة الدراسة   -:ثالثًا

، وقد تم شيخكفر الأجريت هذه الدراسة بمحافظة 
ربة أسرة من ريـف وحضـر   ) ٤١٤(أخذ عينة قوامها

، وتم أخذ عينة الحضر من مركـز  كفر الشيخ محافظة
ربة أسرة، وتم أخذ عينة الريف ) ١٩٩(وقد بلغندسوق 

وقـد   دسوقالتابعة لمركز  كنيسة الصرادوسىمن قرية 
صـدفية  ربة أسرة، وتم االختيار بطريقـة  ) ٢١٥(بلغن

لعينة لربات أسر مـن مسـتويات   غرضية حيث كانت ا
اجتماعية واقتصادية مختلفة ويعشـن مـع أزواجهـن     

  . وأطفالهن فى نسق أسرى وفى منزل واحد
 أدوات الدراسة وجمع البيانات -:رابًعا

  :كانت أدوات الدراسة متمثلة في
 السياسـية والمجتمعيـة  استبيان لدراسة المشاركة  -١

سرة لمراحل لربة األسرة وعالقتها بتطبيق ربة األ
  )إعداد الباحثتان. (اتخاذ القرارات األسرية

  ـ:ويشتمل علي ما يأتي
  .محور البيانات العامة لربة األسرة -أ
  .لربة األسرة السياسية والمجتمعيةمحور المشاركة  -ب
  .محور المراحل العلمية التخاذ القرارات األسرية -ج 

وتم جمع البيانات عن طريق المقابلة الشخصـية  
مـايو  وحتي  ٢٠١٢ مارس من  أشهر ثالثةستغرقت وا

٢٠١٢ .  
يحتوي هـذا   -:محور البيانات العامة لربة األسرة) ا(

المحور علي البيانات العامة األولية لربة األسرة والتـي  
  : اشتملت علي البيانات التالية

ويعرف الحضر علي ): حضر-ريف(منطقة السكن -
عاصـمة   انه ما كان عاصمة للمحافظة أو ما كان

للمركز باستثناء المناطق الصـحراوية ومـا دون   

 -فـتح اهللا هلـول  . (ذلك يعتبر مجتمعـا ريفًيـا  
، ويقصد به في هذا البحث المكان الحالي )١٩٥٩

تعيش فيه ربة األسرة من كونها تعيش فـي   ذيال
  .الريف أو في الحضر

ويقصد به عدد أبناء ربـة األسـرة    -:عدد األبناء –
  .وتم التعبير عنه بقيمة رقميةالذكور واإلناث، 

يشـتمل   وال). ال تعمـل  -تعمـل (عمل ربة األسرة-
المحور علي نوع المهنة وذلك لوجـود تغيـرات   
اجتماعية في المجتمع المصري يصعب معهــا  
االعتماد عـلــي نــوع الــمهنة كمتغيـر     
موضوعي في تحديد المستوي االجتماعي لألسرة 

  ) .١٩٩٠ -إبراهيم العيسوي( 
لزوج والزوجـة، وقـد   لكل من ا مستوي التعليميال -

  -:رتب إلي ثالثة مستويات  رئيسية
و أويشتمل على الـزوج  : منخفض تعليمي مستوى* 

 )أمي. (وال يكتبون يقرءونالزوجة الذين ال 

و أويشتمل علـى الـزوج   : متوسط تعليمي مستوى* 
الزوجة الذين تدرجوا فـي المراحـل التعليميـة    

القراءة والكتابة وحتى الحصول  المختلفة بداية من
  .على مؤهل متوسط

و أويشتمل علـى الـزوج   : مرتفع تعليمي مستوى* 
الزوجة الحاصلين على مؤهل جامعي أو دراسات 

  )        دكتوراه –ماجستير(عليا 
وقد رتب إلي ثالثـة  : مستوي دخل األسرة الشهري -

  :مستويات
  )٣٠٠أقل من (مستوي دخل منخفض -
، )٦٠٠ اقل مـن  -٣٠٠من (متوسط مستوي دخل -

  )   ٩٠٠اقل من - ٦٠٠ من(
، ) ١٢٠٠اقل من -٩٠٠  من: (مستوي دخل مرتفع -

 ١٥٠٠مـن  ( ،)١٥٠٠اقـل مـن   -١٢٠٠ من(
  ).فأكثر

محور المشاركة السياسية و المجتمعيـة لربـة   ) ب(
والهدف من هذا المحور هو التعرف على : األسرة

لربـات   مستوي المشاركة السياسية والمجتمعيـة 
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وقد أعد هذا االسـتبيان بعـد   . أسر عينة الدراسة
اإلطالع علـى اإلطـار النظـري والدراسـات     

وقد تم قياس هذا . والبحوث المرتبطة بالموضوع
عبارة مقسمة إلى أربعـة  ) ٤٤(المحور من خالل

بنود فى المشاركة السياسية، ثالثـة بنـود فـى    
المشـاركة  (عبـارات ) ٥( -المشاركة المجتمعية

عبـارات  ) ٦(، و)ء الصوت فى االنتخابـات بإدال
 عبارات) ٥(، و)للمشاركة فى األحزاب السياسية(
) ٥(، و)للمشــاركة فــى المناقشــات السياســية(

، أما )المتابعة اإلعالمية للقضايا السياسية(عبارات
التفاعـل  (عبارات) ٦(المشاركة المجتمعية فكانت

عبـارات  ) ٦(، و)االجتماعى وتحمل المسـئولية 
ضوية فى المنظمات المجتمعيـة والجمعيـات   الع(

المشـاركة فـى تنميـة    (عبارات) ٦(، و)األهلية
وقد صيغت العبارات صياغة خبريـة  ، )المجتمع

وتتحدد االسـتجابة   بعضها ايجابى واألخر سلبى
على هذه العبارات وفقاً الستجابتين وعلى مقياس 

حيث كانت الدرجة الكليـة لهـذا   ، )١، ٢(متصل
أقل من : (قسمة إلى ثالثة مستوياتم) ٨٨(المحور

بنسبة مئويـة  (لمستوى المشاركة المنخفضة) ٥٩
لمستوى المشاركة ) ٧٤ – ٥٩(، %) ٦٧أقل من 
، %) ٨٤إلـى  %  ٧٦بنسبة مئوية من (المتوسط

بنسبة ) (٧٤أكثر من (ومستوى المشاركة المرتفع
  %). ٨٤مئوية أكثر من 
  -:صدق وثبات االستبيان
  ويهدف إلي الحكم  -:لالستبيان أوال الصدق المنطقي

علي مدي تمثيل االستبيان للهدف الذي يقيسه وللتعرف 
االستبيان تم عرضه المحور من هذا validityعلى صدق 

على مجموعة من المتخصصين في مجـال االجتمـاع   
واالقتصاد المنزلي  بالجامعات المصرية والـذين بلـغ   

صـحة   –:علـي  محكمين، وذلك للتعـرف ) ٧(عددهم
 -مناسبة كل عبارة للمجال المقـاس  -ياغة العباراتص

مدي ارتباط العبارة بكل مجـال أو بعـد مـن أبعـاد     
. االستبيان في ضوء الهدف منه والتعريـف اإلجرائـي  

عبـارة  ) ٤٨(وقد اشتمل هذا المحور من االستبيان علي
في صورته األولية، وبلغت نسبة االتفاق بين المحكمين 

ت هذا المحور إلـي أكثـر   عبارة من عبارا) ٤٤(على
) ٤(في حين تناقصت نسـبة االتفـاق علـى   %. ٩٦من

كما تم تعـديل صـياغة  بعـض    . عبارة تم استبعادهم
العبارات وفقا آلراء المحكمين، ويصبح هذا المحور في 

عبارة، وبذلك يكون هذا ) ٤٤(صورته النهائية مكون من
المحور من االستبيان قد خضع لصدق المحتـوى فـي   

توى المشاركة السياسية و المجتمعيـة لربـة   مسقياس 
  .األسرة

تم  قياس صدق االتساق  -:ثانيا صدق االتساق الداخلي
بطريقـة   Reliabilityالداخلي لهذا المحور من االستبيان 

Alpha-Cronbach   وتم حساب معامل ألفا لكل بند مـن
  .بنود هذا المحور علي حدة  وللمحور ككل

المشاركة السياسية حور بلغت  قيمة معامل ألفا لم
وهى قيمة عالية تؤكد علـى  ٠.٩٧٨٠ككل  والمجتمعية

  .اتساق هذا المحور من االستبيان

  عينة البحث والسياسية لربات أسر قيم معامل أالفا لمحور المشاركة المجتمعية: ١جدول 
عدد العبارات معامل ألفا المحاور
 تالمشاركة فى االنتخابا   ٨ ٠.٩٤٧٤
 المشاركة فى األحزاب السياسية   ٩ ٠.٨٠٣٣
 المشاركة فى المناقشات السياسية  ٦ ٠.٩٧٠٦
 المتابعة اإلعالمية للموضوعات السياسية   ٥ ٠.٥٧٥٠
 وتحمل المسئولية االجتماعية التفاعل االجتماعى   ٨ ٠.٨٥٨٣
 العضوية فى المنظمات االجتماعية     ٨ ٠.٧٧٥١
 لمشاركة فى أنظمة المجتمعالمساهمة المالية وا   ٥ ٠.٨٣٩٣
  مجموع المشاركة المجتمعية والسياسية    ٦ ٠.٩٥٧٤
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من الطرق الشائعة فـي إيجـاد    -:ثالثا ثبات االستبيان
معامل ثبات االستبيان تطبيق االسـتبيان علـي نفـس    
المجموعة مرتين علي أن تكون هناك فترة مناسبة بين 

األسئلة فـي   المرة األولي والثانية حتى ال يؤدي تذكر
المرة األولي إلي تغير النتائج في المرة الثانيـة، فـإذا   
حصلنا علي معامل ثبات مرتفع أمكن االطمئنان إلـي  
إمكانية تطبيق هذا المحور وتقييم نتائجه، وقد تم تطبيق 
دراسة استطالعية علي عينة قوامها ثالثون ربة أسـرة  

وبعـض   دسـوق ومركز  كنيسة الصرادوسىمن قرية 
ثالثة أسابيع تم إعادة تطبيق هذا المحور علـي  مضي 

نفس العينة، وبذلك حصلت كل ربة أسرة علي درجتين، 
معامل ألفا تم حساب معامل الثبـات وكانـت   وبحساب 

وهى قيمة عالية تؤكد على ثبات هذا ) ٠.٩٦٨٠( قيمته
  .المحور من االستبيان

  -:محور تطبيق مراحل اتخاذ القرارات األسرية - ج
من هذا المحور هو التعرف على مستوي والهدف 

وقـد  . إتباع ربة األسرة للمراحل العلمية التخاذ القرار
أعد هذا المحور من االستبيان بعد اإلطالع على اإلطار 

وقد . النظري والدراسات والبحوث المرتبطة بالموضوع
عبارة مقسمة إلـى  ) ٣١(تم قياس هذا المحور من خالل

رحلـة التعـرف علـى    م(عبـارات  ) ٦( -خمسة بنود
مرحلة البحث عـن  (عبارات) ٥(، و)وتحديدها المشكلة

مرحلة دراسة (عبارات ) ٥(، و)البدائل والحلول للمشكلة
اختيـار  (عبـارات  ) ٧(، و)مزايا وعيوب هذه الحلول

مرحلة تحمل مسـئولية  (عبارات) ٨(، و)أفضل البدائل
 ).القرار المتخذ

قـاً  وتتحدد االستجابة علـى هـذه العبـارات وف   
كما تنوعت  ،)١، ٢، ٣(الستجابتين وعلى مقياس متصل

  العبارات في اتجاهاتها فكان بعضها إيجابي واآلخر

 ٩٣(حيث كانت الدرجة الكليـة لهـذا المحـور    .سلبي
للمسـتوى  ) ٥١اقل مـن  : (مقسمه إلي ثالثة مستويات
، %) ٥٤بنسبة مئوية أقل مـن  (المنخفض التخاذ القرار

% ٥٤بنسبة مئوية من (توسطللمستوى الم) ٧١ – ٥١(
فأكثر للمستوى المرتفـع التخـاذ   ) ٧٤(، %) ٧٦إلى 
  .%) ٧٦بنسبة مئوية أكثر من (القرار

  -:صدق وثبات االستبيان
تـم عـرض هـذا     -:الصدق المنطقي لالستبيان: أوال

المحور من االستبيان على مجموعة من المتخصصـين  
ـ   االجتماعيةفي مجال الدراسات  ي  واالقتصـاد المنزل

محكمـين،  ) ٧(بالجامعات المصرية والذين بلغ عـددهم 
مناسبة  -صحة صياغة العبارات –:وذلك للتعرف علي

مدي ارتباط العبـارة بكـل    -كل عبارة للمجال المقاس
االسـتبيان فـي    هذا المحور من مجال أو ُبعد من أبعاد

، وقد اشتمل هـذا  ضوء الهدف منه والتعريف اإلجرائي
عبارة فـي صـورته   ) ٣٦(علي المحور من االستبيان

) ٤٠(بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين علـى األولية، و
%.  ٩٦إلي أكثر مـن   عبارة من عبارات هذا المحور

رة عبـا ) ٤(في حين تناقصـت نسـبة االتفـاق علـى    
كما تم تعديل صياغة  بعض العبارات وفقا . استبعادهم

ويصبح هذا المحـور فـي صـورته     .آلراء المحكمين
وبذلك يكون هذا المحور  عبارة،) ٤٤(ة مكون منالنهائي

من االستبيان قد خضع لصدق المحتـوى فـي قيـاس    
  .مستوي ممارسة ربة األسرة

تم قياس صدق االتساق  -:صدق االتساق الداخلي: ثانيا
بطريقة ألفا كرونباخ  Reliabilityالستبيان لالداخلي 

Alpha-Cronbach بند من ، وتم حساب معامل ألفا لكل
      .ككل وللمحورعلى حدة نود هذا المحور من االستبيان ب

  تطبيق ربة األسرة لمراحل اتخاذ القراراتالستبيان قيم معامل ألفا  :٢جدول
 المحاور                 عدد العبارات معامل ألفا
 .مرحلة التعرف على المشكلة وتحديدها  ٦ ٠.٩٨٥٧
  .حلول المختلفة لحل المشكلةمرحلة البحث على البدائل وال  ٥ ٠.٩٤٤٨
 .مرحلة دراسة مزايا وعيوب هذه الحلول  ٥ ٠.٩٠٠٠
 .اختيار أفضل البدائل  ٧ ٠.٨٨٦٨
 .تحمل المسئولية اتخاذ القرار ٨ ٠.٨٥٢٦



Vol. 58, No. 2, pp. 221‐247, 2013(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

تطبيق ربة بلغت قيمة معامل ألفا لمحور مستوي 
 ٠.٩٣٦٦ككـل  األسرة للمراحل العلمية التخاذ القرار 

مـن   كد على اتساق هـذا المحـور  وهى قيمة عالية تؤ
  .االستبيان
         :تحليل البيانات والمعامالت اإلحصائية المتبعة: خامسا

استخدمت بعض األسـاليب اإلحصـائية لكشـف    
العالقة بين متغيرات الدراسة واختبار الفروض ومـن  

  : هذه األساليب ما يلي
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  العددحساب  -١

 :نحرافات المعيارية لكل متغيـرات الدراسـة  واال
المستوي  -األبناءعدد -منطقة السكن(والتي تشمل

 -عمل ربة األسـرة   -والزوجةالتعليمي للزوج 
  ).الدخل الشهري لألسرة

حساب معامل الفا  لمعرفة مـدي اتسـاق محـاور    -٢
  .االستبيان وثبات االستبيان

 المشـاركة حساب معامل االرتباط بـين مسـتوي    -٣
مسـتوى  وبين السياسية والمجتمعية لربة األسرة 

  .تطبيق ربة األسرة لمراحل اتخاذ القرارات
  :لمعرفة داللة الفروق بين كل من    Tاختبار - ٤
  .الريف والحضر فيربات األسر  -أ 

  .ربات األسر العامالت وغير العامالت -ب 
  :وذلك لمعرفة   ANOVAحساب تحليل التباين - ٥

فروق بين المستويات التعليميـة المختلفـة   داللة ال -أ 
  . لربات األسر وأزواجهن

داللة الفروق بين مسـتويات الـدخل المختلفـة     -ب 
  .لربات األسر

  النتائج ومناقشاتها
  وصف العينة : أوالً

فيما يلي وصف لعينة الدراسة والتي تمثلت فـي  
ربة أسرة، والالتي تم اختيـارهن مـن ريـف    ) ٤١٤(

  .   الشيخ كفروحضر محافظة 
 ٤١٤أن العينة مكونة مـن  ) ٣(يتضح من جدول

، حيـث  كفر الشيخربة أسرة من ربف وحضر محافظة 

، ونسـبة  %٥١.٩كانت نسبة ربات األسر في الحضر 
ويالحـظ أن نسـبة   % ٤٨.١ربات األسر في الريـف  

     .  الريفيات إلي الحضريات تكاد تكون متقاربة
سة تبعا لمنطقـة  التوزيع النسبي لعينة الدرا: ٣جدول

  سكن ربة األسرة
 النسبة المئويةالعددمنطقة السكن

 ١٩٩٤٨.١ريف
 ٢١٥٥١.٩حضر

 ٤١٤١٠٠المجموع
التوزيع النسبي لعينة الدراسة  تبعـا لعمـل   : ٤جدول

  ربة األسرة
 النسبة المئويةالعددعمل ربة األسرة

 ١٥٨٣٨.٢تعمل
 ٢٥٦٦١.٨ال تعمل
 ٤١٤١٠٠المجموع
أن نسـبة ربـات األسـر    ) ٤(ضح من جدوليت

غيـر   ، وان نسـبة ربـات األسـر   %٣٨.٢العامالت 
، ويالحظ أن العامالت أقل من غير %٦١.٨العامالت 
  .العامالت
التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعـا للحالـة   : ٥جدول

  لربة األسرة االجتماعية
 النسبة المئوية العدد الحالة االجتماعية

 ٦١.٨ ٢٥٦متزوجة
 ٢٩.٢ ١٢١مطلقة 
 ٣٧٨.٩أرملة

 ١٠٠ ٤١٤ المجموع
من ربـات  %)  ٦١.٨(أن ) ٥(يالحظ من جدول

أسر عينة البحث من ربات األسر اللواتى يتمتعن بحياة 
زوجية مازالت قامة حتى وقت تطبيق أدوات الدراسـة  

، أمـا  %) ٢٩.٢( بينما  كانت المطلقات ممثالت بنسبة
  . أسر عينة البحثمن ربات %)  ٨.٩(األرمل كن

  التوزيع النسبي لعينة الدراسة  تبعا للسن: ٦جدول
 النسبة المئويةالعددربة األسرةعمر
٢٨١٥٨٣٨.٢ - ١٨ 
٣٩٢٣٧٥٧.٢ -٢٩ 
 ١٩٤.٦فأكثر٤٠

 ١٠٠ ٤١٤ المجموع
إلى أن أكثر من نصـف عينـة   ) ٦(يشير جدول

عـام  )٣٩ – ٢٩(البحث كانت أعمارهن تتراوح مابين 
يلـيهن مـن كانـت    %)  ٥٧.٢(لغت نسـبتهن حيث ب
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عـام فكانـت   )٢٨ – ١٨(أعمارهن تتراوح مـا بـين   
بينما كانت من أعمارهن تصل إلى %)  ٣٨.٢(نسبتهن
  .فقط%)  ٤.٦(عاما فأكثر ممثالت بنسبة ٤٠

التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبعا لعدد أبناء  :٥جدول 
  ربات األسر عينة الدراسة

سبة المئويةالنالعددعدد األبناء
١١.٤ ٤٧ابن واحد

١١٠٢٦.٦ابنان
١٩٩٤٨.١ثالثة أبناء
١٨٤.٣أربعة أبناء
٢٠٤.٨خمسة أبناء
 ٢.٩ ١٢ ستة أبناء

 ١.٩ ٨سبعة
٤١٤١٠٠المجموع

أن نسبة ربات األسر الالتي ) ٥(يتضح من جدول
نسبة  مع ، وكادت أن تتساوي%١.٩لديهن سبعة أبناء 

أبناء حيث بلغت نسبتهم  ستةالالتي لديهن ربات األسر 
، بينما نالت ربات األسر الالتي لديهن ثالثة أبناء %٢.٩

، يليهـا  %٤٨.١النصيب األكبر حيث بلغت نسـبتهن  
مباشرة ربات األسر لالتي لديهن ابنـان حيـث بلغـت    

، وكادت أن تتساوى نسبة ربات األسر %٢٦.٦نسبتهن 
للواتى لديهن خمسة أبناء اللواتى لديهن أربعة أبناء مع ا

  %. ٤.٨، % ٤.٣فكانت نسبتهن على التوالى
التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبًعـا لتعلـيم    :٦جدول

  الزوج 
 النسبة المئوية العدد تعليم الزوج

٣٧٨.٩مستوي تعليم منخفض
١٢١٢٩.٢مستوي تعليم متوسط
٢٥٦٦١.٨مستوي تعليم مرتفع

٤١٤١٠٠ المجموع
أن أعلى نسبة في مسـتوى  ) ٦(من جدوليتضح 

تعليم الزوج كانت للمستوى التعليمي المتوسـط والتـي   
يليها مباشرة المستوى التعليمي المرتفع % ٤٦.٥بلغت 

، أما أقـل نسـبة فكانـت    %٤٥.٥حيث بلغت النسبة 
     %.٨للمستوى التعليمي المنخفض والتي بلغت 

أن أعلى نسبة في مسـتوى  ) ٧(يتضح من جدول
يم الزوجة كانت للمستوى التعليمي المرتفـع حيـث   تعل

يليها المستوى التعليمـي المـنخفض   % ٤٩بلغت نسبته
، أما أقل نسبة فكانت للمستوى %٢٨حيث بلغت نسبته 

    %.٢٣التعليمي المتوسط حيث بلغت نسبته
التوزيع النسبي لعينة الدراسة تبًعـا لتعلـيم   : ٧جدول 

  الزوجة
ة المئويةالنسبالعددتعليم الزوجة   

 ٥٦٢٨مستوي تعليم منخفض 
 ٤٦٢٣مستوي تعليم متوسط 
 ٩٨٤٩مستوي تعليم مرتفع 

 ٢٠٠١٠٠المجموع 
التوزيع النسبي لعينة الدراسـة تبًعـا لـدخل    : ٨جدول

  األسرة الشهري
 النسبة المئويةالعدددخل األسرة الشهري
 ١٨٤.٣مستوي دخل منخفض
 ١٨١٤٣.٧مستوي دخل متوسط
 ٢١٥٥١.٩مستوي دخل مرتفع

 ٤١٤١٠٠المجموع
ان أعلى نسبة في مسـتوى  ) ٨(يتضح من جدول

دخل األسرة كانت لمستوى الدخل المرتفع حيث بلغـت  
يليها مستوى الدخل المـنخفض حيـث   %  ٦٠.٥نسبته 

، أما أقل نسبة فكانـت لمسـتوى   %٣٥.٥بلغت نسبته 
  .%٤ممثلة بنسبةالدخل 

  ياسية والمجتمعية لربة األسرة المشاركة السمستوي -
ان مستوي الوعي المرتفـع  ) ٩(يتضح من جدول

% ٥٣اعلي من المنخفض والمتوسط حيث بلغت نسبته 
% ٢٨يليه مستوي الوعي المنخفض حيث بلغت نسـبته  

  .%١٩يليه مستوي الوعي المتوسط حيث بلغت نسبته
  تطبيق ربة األسرة لمراحل اتخاذ القراراتمستوي  -

  المشاركة السياسية و المجتمعيةتوزيع ربات أسر عينة الدراسة تبعا لمستوى  :٩جدول 
المشاركة السياسية و المجتمعيةمستوي العدد النسبة
 )٥٩أقل من ( منخفض المشاركةمستوى  ١٥٨ ٣٨.٢
 )٧٤ -٥٩( متوسطال المشاركة ىمستو ٩٣ ٢٢.٥
 )٧٤أكثر من ( مرتفعال ى المشاركة مستو ١٦٣ ٣٩.٣
 المجموع ٤١٤ ١٠٠
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  تطبيق ربة األسرة للمراحل العلمية التخاذ القرارتوزيع ربات أسر عينة الدراسة تبعا لمستوى : ١٠جدول 
تطبيق المراحل العلمية إلتخاذ القرارمستوي  العدد النسبة
 )٥١أقل من  ( منخفضممارسه مستوى  ١٥٨ ٣٨.٢
  )٧١- ٥١(  متوسط  ممارسة مستوى ٩٩ ٣٢.٩
 )٧١أكثر من ( مرتفعممارسة  مستوى ١٥٧ ٣٧.٩
 المجموع ٤١٤ ١٠٠

أن اعلي نسـبة لمسـتوي   ) ١٠(يتضح من جدول
الممارسة كانت في المستوي المنخفض حيـث بلغـت   

فيمثل مستوى الممارسة المنخفض ثلثي %  ٦٠.٥نسبته 
العينة  تقريبا يليه مستوي الممارسة المتوسـط حيـث   

عينة تقريبا بينمـا  فهو يمثل ثلث ال% ٣٩.٥بلغت نسبته 
   .ال توجد أي ممارسه في المستوي المرتفع

  : مناقشة الفروض البحثية: ثانًيا
  -:ينص الفرض األول على أنه -:الفرض األول

ال توجد عالقة بين المشاركة السياسية والمجتمعية 
المشاركة فى االنتخابـات، المشـاركة فـى    (بمحاورها

قشات السياسـية،  المشاركة فى المنا –األحزاب السياسية

التفاعـل   –المتابعة اإلعالمية للموضـوعات السياسـية  
العضوية فى المنظمـات  –االجتماعى وتحمل المسئولية

المساهمة المالية والمشاركة فـى أنظمـة    –االجتماعية
وإتباع ربات األسر للمراحل العلمية التخـاذ  ) المجتمع
مرحلة البحث  –مرحلة التعرف على المشكلة(القرارات

 –مرحلة دراسة مزايا وعيوب هذه الحلول –البدائل عند
مرحلة تحمـل مسـئولية    –مرحلة اختيار أفضل البدائل

وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم  ).القرار المتخذ
حساب معامالت االرتباط بطريقة بيرسون بين كل من 
المشاركة المجتمعة والسياسية بمحاورها وبين المراحل 

  .يوضح ذلك) ١١(وجدول . راتالعلمية التخاذ القرا
  طريقة اتخاذ القرارات األسرية -معامالت االرتباط بيرسون بين المشاركة السياسية والمجتمعية: ١١جدول 

التعرف على  المتغيرات
المشكلة 
 ودراستها

مرحلة البحث
عن بدائل 
 الحلول

مرحلة دراسة
مزايا  وعيوب 

 الحلول

مرحلة اختيار 
  أفضل الحلول

 مرحلة تحمل
  المسئولية

اجمالى تطبيق 
المراحل العلمية 
  التخاذ القرار

ــى   ــاركة ف المش
  االنتخابات

٠.٤٣٢  * ٠.٤٣٦  * ٠.٣٦٣  * ٠.٤٦٤  .**٠.٧٤٩  **٠.٨٧٢ *  

ــى   ــاركة ف المش
  األحزاب السياسية

٠.٤٩٩  * ٠.٥٢٩  ** ٠.٨٦٦  ٠.١٧٦  ٠.٢٨٦  ٠.٢٤٧*  

ــى   ــاركة ف المش
  المناقشات السياسية

٠.٩٣٧  ** ٠.٨٤٤  ** ٠.٩٢٠  ** ٠.٩٥٧  ** ٠.٩٣٦  **٠.٩٦٣ **  

المتابعة اإلعالمية 
ــوعات  للموضــ

  السياسية 

٠.٩٥٢  ** ٠.٨٥٧  ** ٠.٩٤٦  ** ٠.٩٨٦  ** ٠.٩٨٧  **٠.٩٤١ **  

  **  ٠.٩٨٢  ** ٠.٩٢٠  ** ٠.٩٧٤  ** ٠.٩٧٩  ** ٠.٩٧٢  * ٠.٧٨٤  المشاركة السياسية
التفاعل االجتماعى 
  وتحمل المسئولية

٠.٧٨٢  ** ٠.٩٣٠  ٠.٨٩٧  **٠.٨٧٩  ** ٠.٩٥٤  ** ٠.٨٩٥ **  

ــى   ــوية ف العض
المنظمـــــات 

  المجتمعية

٠.٨٥٣  ** ٠.٨٧٤  *٠.٣٨٢  ٠.٢٦٤  ** ٠.٧٧٧  **٠.٨٨٥ **  

المساهمة الماليـة  
ــى  ــاركة ف والمش

  .أنظمة المجتمع

٠.٥٧٥  ** ٠.٥٦٩  ** ٠.٨٦٦  ٠.٢٠٤  ٠.٣٥٨  ٠.٢٣٧ **  

المشــــــاركة 
  المجتمعية

٠.٩٤٣  ** ٠.٨٧٧  * ٠.٩٤٢  ** ٠.٩٣٥  ** ٠.٩١٣  ** ٠.٩٧٧ **  

اجمالى المشـاركة  
المجتمعيـــــة 

  والسياسية 

٠.٩٧٢  ** ٠.٩٠٧  **٠.٩٩٦  ** ٠.٩٦٦  ** ٠.٩٥٣  ** ٠.٩٨٧ **  
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وجود عالقة ارتباطية بين ) ١١(يتضح من جدول
المشـاركة فـى   (المشاركة السياسية ككل بمحاورهـا  

 –االنتخابات، المشـاركة فـى األحـزاب السياسـية     
ياسية، المتابعة اإلعالميـة  المشاركة فى المناقشات الس

و بين إتبـاع ربـات األسـر     )للموضوعات السياسية
                 للمراحل العلمية التخاذ القـرارات ككـل بمحاورهـا   

مرحلـة البحـث عنـد     –مرحلة التعرف على المشكلة(
 –مرحلة دراسة مزايا وعيوب هـذه الحلـول    –البدائل

مسـئولية   مرحلة تحمـل  –مرحلة اختيار أفضل البدائل
  . ٠.٠١عند مستوى معنوية ) القرار المتخذ

كما توجد عالقة ارتباطيه موجبة بـين مسـتوى   
التفاعل االجتماعى (المشاركة المجتمعية ككل بمحاورها 

 –العضوية فى المنظمات االجتماعية –وتحمل المسئولية
وبـين  ) المساهمة المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع

لمراحل العلمية التخـاذ القـرارات   إتباع ربات األسر ل
مرحلـة   –مرحلة التعرف على المشكلة (ككل بمحاورها

مرحلة دراسة مزايا وعيوب هـذه   –البحث عند البدائل
مرحلة تحمـل   –مرحلة اختيار أفضل البدائل –الحلول

  .٠.٠١عند مستوى معنوية ) مسئولية القرار المتخذ
كما توجد عالقة ارتباطيه موجبة بـين مسـتوى   
المشاركة المجتمعية والسياسية ككل وبين إتباع ربـات  
األسر للمراحل العلمية التخاذ القرارات ككل وذلك عند 

وهذا يعنى انه كلما ارتفع مستوى ، ٠.٠١مستوى داللة 
المشاركة المجتمعية والسياسية ككل كلما ارتفع مستوى 
إتباع ربات أسر عينة البحث للطريقة العلميـة التخـاذ   

  .وبذلك لم يتحقق الفرض األول .القرارات
  :علي أنه الثانىينص الفرض  -:الثانىالفرض 
ذو داللة إحصـائية فـى مسـتوى     يوجد تباين ال

المشاركة السياسية والمجتمعية لربة األسرة بمحاورهـا  
المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة فـى األحـزاب    (

 المشاركة فى المناقشات السياسية، المتابعـة  –السياسية
التفاعل االجتمـاعى   –اإلعالمية للموضوعات السياسية 

 –العضوية فى المنظمات االجتماعية –وتحمل المسئولية

) المساهمة المالية والمشـاركة فـى أنظمـة المجتمـع    
ومستوى إتباع ربة األسرة للمراحـل العلميـة التخـاذ    

مرحلـة التعـرف علـى    (القرارات االسرية بمحاوره 
مرحلة دراسـة   –ند البدائل مرحلة البحث ع –المشكلة

مرحلـة اختيـار أفضـل     –مزايا وعيوب هذه الحلول
تبعـا  ) مرحلة تحمل مسئولية القـرار المتخـذ   –البدائل

وللتحقق مـن صـحة الفـرض    . لمستوى تعليم الزوج
إحصائيا تم استخدام اختبار تحليل التباين فى اتجاه واحد 

One  Way Anova    للوقوف على داللة الفـروق بـين
سطات درجات ربات األسر فى كل من المشـاركة  متو

المجتمعية والسياسية بمحاورها وإتباع ربـات األسـر   
للطريقة العلمية التخاذ القرارات بمحاورها تبعا لمستوى 

  .يوضحا ذلك) ١٣(و) ١٢(وجدولي. تعليم الزوج
وجود فـروق ذات داللـة   ) ١٢(يتضح من جدول

ة الدراسة إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عين
تبعـا   ككـل  المشاركة المجتمعية والسياسيةمستوي في 

حيـث بلغـت قيمـة ف     للـزوج للمستوي التعليمـي  
فهي قيمة أكبر من مثيلتها الجدولية وهي ) ٧١٩٦٢.٧(

وهذا يعنى أن  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مستوي دالله 
مستوي يسهم في تحقيق التباين في  الزوجمستوى تعليم 
وبتطبيـق اختبـار    ككل معية والسياسيةالمشاركة المجت

وجد أن متوسط درجات عينة الدراسة في  tukeyتوكى 
ــوعي ــتوي ال ــي ) ٧٥.٠٠٠٠(مس ــتوى التعليم للمس

للمسـتوى التعليمـي   ) ٨٤.٠٤٣٥(وللزوج، المنخفض 
. للمستوى التعليمي المرتفـع ) ١٠٢.٦٧٦٥(المتوسط، و

أسر العينة البحثيـة المتزوجـات   ربات وهذا يعنى أن 
كان لـديهن مسـتوي   مرتفع  تعليمىزوج ذو مستوى ب

المتزوجات بزوج ذو مستوى من نظائرهن وعي أعلي 
ومنخفض، ويعني تدرج المتوسـطات   تعليمي متوسط 

من المخفض إلي المرتفـع انـه كلمـا زاد المسـتوي     
المشـاركة المجتمعـة   كلما ذاد مستوي  التعليمي للزوج

    .والسياسية لربات أسر عينة البحث
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تبعـا الخـتالف المسـتوى     المشاركة السياسية و المجتمعيـة  لمستوي تحليل التباين في اتجاه واحد  :١٢جدول
  )٤١٤=ن (للزوجالتعليمي 

 مصدر التباين الوعي بالخدمات 
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

المشاركة فى 
 االنتخابات

  بين المجموعات
  مجموعات داخل ال
الكلى

١٢٣١.٨١٢.  
٤٥٧.٣٤٠  
١٦٨٩.١٥٢

٢  
٤١١  
٤١٣

٦١٥.٩٠٦  
١.١١٣ 

٠.٠٠١ ٥٥٣.٥٠٠ 

المشاركة فى االحزاب 
 السياسية 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٤٦٩.٣٥٠  
٦٤٠.٨٠٩  
٣١١٠.١٠٩

٢  
٤١١  
٤١٣

١٢٣٤.٦٥٠  
١.٥٥٩ 

 غير دالة ٠.٨٧٦ ٧

المشاركة فى 
 المناقشات السياسية 

  موعاتبين المج
  داخل المجموعات 

الكلى

١٣٨٥.٣٨٦  
٤٥.٩٣٨  
١٤٣١.٣٢٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٦٩٢.٦٩٣  
٠.١١٢ 

٠.٠٠١ ٦١٩٧.٤٨٣ 

المتابعة اإلعالمية 
 للموضوعات السياسية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٩٩٥,٦٤٦  
٣٠٩.٩٠٣  
٢٣٠٥.٥٤٨

٢  
٤١١  
٤١٣

٩٩٧.٨٢٣  
٠.٧٥٤ 

٠.٠٠١ ١٣٢٣.٣٣٧ 

  لمجموعاتبين ا المشاركة السياسية
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٧٧٨.٣١١١  
٢١٤٠.٢١٥  
٢٩٩٢٣.٣٢٦

٢  
٤١١  
٤١٣

١٣٨٩.٥٥٦  
٥.٢٠٧ 

٠.٠٠١ ١ ٦١٩٠.٨٧٥ 

التفاعل االجتماعى 
 وتحمل المسئولية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٧٨١.٤٣٧  
٢٣٢.٤٣٨  
١٠١٣.٨٧٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٣٩٠.٧١٨  
٠.٥٦٦ 

٠.٠٠١ ٥٩٨.٩٧٤ 

العضوية فى 
المجتمعية  المنظمات

 والجمعيات األهلية  

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٦٣٧.٣٤٢  
٥٦١.٧٥٠  
٢١٩٩.٠٩٢

٢  
٤١١  
٤١٣

٨١٨.٦٧١  
١.٣٦٧ 

 غير دالة ٠.٣٥٣٤

المساهمة المالية 
والمشاركة فى أنظمة 

 المجتمع

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٥٩٣.٦٢  
٣٧.٠٥٩  
٢٦٣٠.٦٧٩

٢  
٤١١  
٤١٣

١٢٩٦.٨١٠  
٩.٠١٧ 

٠٠.٥ ١٣٢.٣٣٠ 

اجمالى المشاركة   
 المجتمعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٤٢٤٣.٤٣٧  
٣٦٧.٥٩٠  
١٤٦١١.٠٢٧

٢  
٤١١  
٤١٣

٧١٢.٧١٨  
٠.٨٩٤ 

٠.٠٠١ ١٤٣٨٢.٣٣٠ 

اجمالى المشاركة 
  السياسية والمجتمعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلى

٨١٨١٢.٣٢٤  
٣٦٢٩  

٨٥٤٤١.٣٢٤  

٢  
٤١١  
٤١٣  

٤٠٩٠٦.١٦٢  
٨.٨٣٠  

٠.٠٠١  ٧١٩٦٢.٧٥١  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط درجـات   ـ 
ربات األسر عينة الدراسة في  مستوي الـوعي فـي   

تبعـا الخـتالف   ) المشاركة فـى االنتخابـات  (محور
حيث بلغـت قيمـة ف    المستوى التعليمي للزوج

وهي قيمه اكبر من مثيلتها الجدولية ) ٥٥٣.٥٠٠(
  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مسـتوي داللـه   وهي 

وجـد أن متوسـط    tukeyوبتطبيق اختبار توكى 
فـى محـور   درجات ربات األسر عينة الدراسة 

للمسـتوى  ) ٩.٠٠٠٠( المشاركة فى االنتخابـات 
) ١٤.٦٣٤٢( التعليمــي المــنخفض للزوجــة، و
) ١٦.٢٣١٦(للمســتوى التعليمــي المتوســط، و

ذا يعنى أن ربـات  وه. للمستوى التعليمي المرتفع

 لـه  التعليمـي المتزوجات بزوج المستوى األسر 
ــوعي   ــتو ي ال ــي مس ــر ف ــن أكث ــع ك مرتف

من نظـائرهن   )المشاركة فى االنتخابات(بمحور
متوسط   لهم تعليمياللمستوى ا المتزوجات بأزواج

  .ومنخفض
ذات داللة إحصائية بين  يتضح عدم وجود فروق 

في  مسـتوي   متوسط درجات ربات أسر عينة الدراسة
تبعا ) المشاركة فى األحزاب السياسية(الوعي في محور

النسـبة  حيث بلغت  الختالف المستوى التعليمي للزوج
وهي قيمـه  ) ٠.٨٧٦٧( الفانية المعبرة عن هذه الفروق

مستوى تعليم وهذا يعنى أن . من مثيلتها الجدولية اصغر
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في مستو ي الـوعي   الزوج ال يسهم فى تحقيق التباين
  .)المشاركة فى األحزاب السياسية(وربمح

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط    
عينة الدراسة في  مستوي الـوعي   درجات ربات أسر

تبعـا  ) المشاركة فى المناقشـات السياسـية  (في محور
حيث بلغـت قيمـة     الختالف المستوى التعليمي للزوج

 وهي قيمه اكبر من مثيلتها الجدوليـة ) ٦١٩٧.٤٨٣(ف
وبتطبيق  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مستوي دالله  وهي

وجد أن متوسط درجـات ربـات    tukeyاختبار توكى 
المشـاركة فـى   ( األسر عينة الدراسة فـي محـور   

للمسـتوى التعليمـي   ) ٧.٠٠٠٠(  )المناقشات السياسية
للمستوى التعليمـي  ) ١٠.٦٥٢٢(المنخفض للزوجة، و

. المرتفـع للمستوى التعليمي ) ١١.٨٥٩٢(المتوسط، و
وهذا يعنى أن ربات األسر الالتي لديهن مستوي تعليمي 

كــن أكثــر فــي مســتوي الــوعي للــزوج مرتفــع 
من نظائرهن ) المشاركة فى المناقشات السياسية(بمحور

مسـتوى تعليمـي متوسـط      لـه  لمتزوجات بـزوج ا
  . ومنخفض

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط    
ة في مستوي الـوعي  عينة الدراس درجات ربات األسر

) المتابعة اإلعالمية للموضـوعات السياسـية  (في محور
حيـث بلغـت     تبًعا الختالف المستوى التعليمي للزوج

وهي قيمه اكبـر مـن مثيلتهـا    ) ١٣٢٣.٣٣٧(قيمة ف
 ٠.٠٠١الجدولية ووهي داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

وجد أن متوسط درجـات   tukeyوبتطبيق اختبار توكى 
المتابعة اإلعالمية (سر عينة الدراسة في محورربات األ

للمستوى التعليمـي  ) ٨.٣٢٦١) (للموضوعات السياسية
للمسـتوى التعليمـي   ) ١٣.٠٠٠٠(المنخفض للزوج، و

. للمستوى التعليمي المرتفـع ) ١٣.٠٠٠٠(المتوسط، و
وهذا يعنى أن ربات األسر الالتي لديهن مستوي تعليمي 

بعـة اإلعالميـة   المتامرتفع كن أكثـر فـي مسـتوي    
من نظـائرهن الالتـي ينتمـين    للموضوعات السياسية 
  .لمستوى تعليمي منخفض

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط    
درجات ربات أسر عينة الدراسة في  مستوي الـوعي  

تبعـا الخـتالف   ) اجمالى المشاركة السياسية(في محور
ــزوج ــي لل ــتوى التعليم ــة  المس ــت قيم ــث بلغ حي

وهي قيمه اكبر من مثيلتها الجدولية ) ١٦١٩٠.٨٧٥(ف
وبتطبيق  ٠.٠٠١وهي داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

وجد أن متوسط درجـات ربـات    tukeyاختبار توكى 
ــي  ــة ف ــة الدراس ــر عين ــاركة األس ــالى المش اجم

للمستوى التعليمـي المـنخفض   ) ١١.٠٠٠٠(السياسية
   للمستوى التعليمي المتوسـط،  ) ١٤.٦٧٣٩( للزوج، و

وهذا يعنى . للمستوى التعليمي المرتفع) ١٦.٠٠٠٠( و
 هممسـتوي تعلـيم   أزواج أن ربات األسر الالتي لديهن
)  اجمالى المشاركة السياسية( مرتفع كن أكثر في مستوي

من نظائرهن الالتي ينتمين لمستوى تعليمـي متوسـط    
  .ومنخفض

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط    
الدراسة في  مستوي الـوعي   درجات ربات أسر عينة

تبًعـا  ) التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية(في محور
الختالف المستوى التعليمي للزوجة حيث بلغت قيمة ف 

وهي قيمه اكبر مـن مثيلتهـا الجدوليـة     ) ٥٩٨.٩٧٤(
وبتطبيق  ٠.٠٠١وهي داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

 وجد أن متوسط درجـات ربـات   tukeyاختبار توكى 
التفاعل االجتمـاعى وتحمـل   األسر عينة الدراسة في 

للمستوى التعليمـي المـنخفض   ) ١١.٠٠٠٠(المسئولية
 للمستوى التعليمي المتوسـط،  ) ١٣.٨٤٧٨( للزوج، و

وهذا يعنى . للمستوى التعليمي المرتفع) ١٥.٢٨٥٧( و
 هممستوي تعليمـي ازواج أن ربات األسر الالتي لديهن 

التفاعل االجتماعى وتحمـل  مرتفع كن أكثر في مستوي 
من نظائرهن الالتي ينتمين لمستوى تعليمـي  المسئولية 

  .متوسط ومنخفض
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـط  ال 

العضـوية  (محور عينة الدراسة في  أسردرجات ربات 
تبعـا  ) فى المنظمات الحكوميـة والجمعيـات األهليـة   

النسـبة  ت حيث بلغ الختالف المستوى التعليمي للزوج
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وهي قيمـه  ) ٠.٣٥٣٤(الفانية المعبرة عن هذه الفروق
مستوى تعليم هذا يعنى أن و، من مثيلتها الجدولية اصغر

فـي   الزوج ال يسهم فى وجود تباين لدى ربات األسر
العضوية فى المنظمات الحكومية والجمعيـات  (مستوي
  .)األهلية

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط    
أسر عينة الدراسة في مستوي الوعي في  درجات ربات

المساهمة المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمـع  (محور
حيـث   تبعا الختالف المستوى التعليمي للزوج) المحلى

وهي قيمه اكبر من مثيلتها )  ١٣٢.٣٣٠(بلغت قيمة ف
 ٠.٠٥الجدولية وهي داله إحصائًيا عند مستوي داللـه  

د أن متوسط درجـات  وج tukeyوبتطبيق اختبار توكى 
المسـاهمة الماليـة و   ربات أسر عينة الدراسـة فـي   

) ٨.٠٠٠٠( المشاركة فى أنظمـة المجتمـع المحلـى   
) ١١.٥٢١٧( للمستوى التعليمي المنخفض للـزوج، و 

للمستوى )  ١٢.٧٨٨٥( للمستوى التعليمي المتوسط، و
وهـذا يعنـى أن ربـات األسـر     . التعليمي المرتفـع 
لهم مرتفع كـن   تعليميالستوي مال المتزوجات بأزواج

أكثر فى المساهمة المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع 

المحلى من اللواتى لديهن أزواج مستوى تعليمهم متوسط 
  . ويليهم أصحاب المستوى التعليمى المنخفض

فـروق ذات   يتبين وجود )١٣(بالنظر إلى جدول
داللة إحصائية بين متوسط درجات ربات أسـر عينـة   

اجمالى طريقـة  (راسة في  مستوي الوعي في محورالد
إتباع ربة األسرة للطريقة العلميـة التخـاذ القـرارات    

حيث   تبًعا الختالف المستوى التعليمي للزوج) األسرية
وهي قيمـه اكبـر مـن    ) ١٠٤٢.١٣٦(بلغت قيمة ف 

  مثيلتها الجدولية 
 ٠.٠٠١وهي داله إحصائًيا عند مسـتوي داللـه  

وجد أن متوسط درجـات   tukeyكى وبتطبيق اختبار تو
التفاعـل االجتمـاعى   ربات األسر عينة الدراسة فـي  

للمسـتوى التعليمـي   ) ١٠.٠٠٠٠(وتحمل المسـئولية 
للمستوى التعليمـي  ) ١٢.٨٤٧٨( المنخفض للزوج، و

  . للمستوى التعليمي المرتفع) ١٤.٢٨٥٧(المتوسط، و
ازواج وهذا يعنى أن ربات األسر الالتي لـديهن  

إتبـاعهن  مرتفع كن أكثر في مستوي  همعليميمستوي ت
  للطريقة العلمية فى اتخاذ القرارات األسرية يليهن ربات 

تبعا الخـتالف المسـتوى   اتباع ربة االسرة لمراحل اتخاذ القرار لمستوي تحليل التباين في اتجاه واحد : ١٣جدول
  )٤١٤=ن ( للزوجالتعليمي 

 مصدر التباين الوعي بالخدمات 
مجموع

مربعاتال
درجات
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعاتالحرية

التعرف على 
 المشكلة وتحديدها

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

 الكلى

٨٣٨٦.٩٨٣  
٦٣٦.٢٣٤  
٨٠٢٣.٢١٧

٢  
٤١١  
٤١٣

٣٦٩٣.٤٩٢  
١.٥٤٨ 

٠.٠٥ ٣٨٥.٩٥٣ 

البحث عن البدائل  
والحلول لحل 

 المشكلة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

 كلىال

٩٧٠٩.٠٨١  
٢٢٥١.٧٥  
١١٩٦٠.٨٣١

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٨٥٤.٥٤٠  
٥.٤٧٩ 

٠.٠٠١ ٨٨٦.٠٧٤ 

دراسة مزايا 
وعيوب الحلول 

 المقترحة 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

 الكلى

٨٠٠٣.٢٩٥  
١٠١٨.٣٤٠  
٩٠٢١.٦٣٥

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٠٠١.١٤٨  
٢.٤٧٨ 

٠.٠٠١ ١٦١٥.٠٥٧ 

اختيار أفضل 
 البدائل المتاحة

  بين المجموعات
  المجموعات  داخل
 الكلى

٨٨٠٥.٥٧٤  
٢١٧٩.٧٥٠  
١٠٩٥٥.٣٢٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٤٣٧.٧٨٧  
٥.٢٠٦٠ 

٠.٠٠١ ٨٧٦.٩٩٥ 

تحمل مسئولية 
 القرار المتخذ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

 الكلى

٩٧٥٤.٧٨٩  
٥١٧٧.٩٨٤  
١٤٩٣٢.٧٧٣

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٨٧٧.٣٩٤  
١٢.٥٩٩ 

٠.٠٥ ٣٨٧.١٤١ 

إجمالى اتخاذ 
 القرارات

  بين المجموعات
  اخل المجموعات د

 الكلى

٢١٨٠١٤.٢٥  
٤٢٩٩٠.٤٦٥  
٢٦١٠٠٤.٧٢

٢  
٤١١  
٤١٣

١٠٩٠٠٧.١٢٦  
١٠٤.٦٠٠ 

٠.٠٠١ ١٠٤٢.١٣٦ 
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المتزوجات من أزواج مستوى تعليمهم متوسط ثم  األسر
منخفض، أى أنه يمكن القول ان المسـتوى التعليمـى   
للزوج يسهم فى وجود تباين لدى ربـات األسـر فـى    

وبذلك لـم  . ة فى اتخاذ القراراتإتباعهن للطريقة العلمي
  .يتحقق الفرض الثانى

  :علي أنه الثالثينص الفرض  -:الثالثالفرض 
يوجد تباين ذو داللـة إحصـائية فـى مسـتوى     
       المشاركة السياسية والمجتمعية لربة األسرة بمحاورهـا 

المشاركة فى االنتخابات، المشـاركة فـى األحـزاب    (
قشات السياسية، المتابعـة  المشاركة فى المنا –السياسية

التفاعل االجتمـاعى   –اإلعالمية للموضوعات السياسية
 –العضوية فى المنظمات االجتماعية–وتحمل المسئولية

) المساهمة المالية والمشـاركة فـى أنظمـة المجتمـع    

ومستوى إتباع ربة األسرة للمراحـل العلميـة التخـاذ    
مرحلـة التعـرف علـى    (القرارات األسرية بمحاوره 

مرحلة دراسـة   –مرحلة البحث عند البدائل  –لمشكلةا
مرحلـة اختيـار أفضـل     –مزايا وعيوب هذه الحلول

تبعـا  )  مرحلة تحمل مسئولية القرار المتخـذ  –البدائل
وللتحقق من صحة الفـرض   .للمستوى التعليمى للزوجة

إحصائيا تم استخدام اختبار تحليل التباين فى اتجاه واحد 
One  Way Anova وف على داللة الفـروق بـين   للوق

متوسطات درجات ربات األسر فى كل من المشـاركة  
المجتمعية والسياسية بمحاورها وطريقة اتخاذ القرارات 

. بمحاورها تبعا الختالف المستوى التعليمـى للزوجـة  
  .يوضحا ذلك) ١٥(و) ١٤(وجدولي

تبعا الختالف المستوى التعليمي والمجتمعية المشاركة السياسية لمستوي تحليل التباين في اتجاه واحد  :١٤جدول 
  )٤١٤=ن  (ةللزوج

  
مجموع مصدر التباين الوعي بالخدمات 

متوسط  درجات الحريةالمربعات
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
المشاركة فى 
 االنتخابات

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٢٣١.٨١٢  
٤٥٧,٣٤٠  
١٦٨٩,١٥٢

٢  
٤١١  
٤١٣

٦١٥.٩٠٦  
١.١١٣ 

٠.٠٠١ ٥٤٦.٠٧٤ 

المشاركة فى االحزاب 
 السياسية 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٤٦٩.٣٥٠  
٦٤٠.٨٠٩  
٣١١٠.١٠٩

٢  
٤١١  
٤١٣

١٢٣٤.٦٥٠  
١.٥٥٩ 

٠.٠٠١ ٧١٠.١٠٧ 

المشاركة فى 
 المناقشات السياسية 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٣٨٥.٣٨٦  
٤٥.٩٣٨  
١٤٣١.٣٢٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٦٩٢.٦٩٣  
٠.١١٢ 

٠.٠٠١ ٣٥٣٦.٦٩٨ 

المتابعة االعالمية 
 للموضوعات السياسية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٩٩٥,٦٤٦  
٣٠٩.٩٠٣  
٢٣٠٥.٥٤٨

٢  
٤١١  
٤١٣

٩٩٧.٨٢٣  
٠.٧٥٤ 

٠.٠٠١ ١١٠١.٣٥٨ 

  بين المجموعات المشاركة السياسية
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٧٧٨.٣١١١  
٢١٤٠.٢١٥  
٢٩٩٢٣.٣٢٦

٢  
٤١١  
٤١٣

١٣٨٩.٥٥٦  
٥.٢٠٧ 

٠.٠٠١ ٦١٤.٧٣٨ 

التفاعل االجتماعى  
 تحمل المسئولية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٧٨١.٤٣٧  
٢٣٢.٤٣٨  
١٠١٣.٨٧٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٣٩٠.٧١٨  
٠.٥٦٦ 

٠.٠٠١ ٥٨٥.٢٣٩ 

العضوية فى 
المنظمات المجتمعية 
 والجمعيات األهلية  

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

١٦٣٧.٣٤٢  
٥٦١.٧٥٠  
٢١٩٩.٠٩٢

٢  
٤١١  
٤١٣

٨١٨.٦٧١  
١.٣٦٧ 

٠.٠٠١ ٥٧٠٨.٤٠٨ 

المساهمة المالية 
والمشاركة فى أنظمة 

 المجتمع

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢٥٩٣.٦٢  
٣٧.٠٥٩  
٢٦٣٠.٦٧٩

٢  
٤١١  
٤١٣

١٢٩٦.٨١٠  
٩.٠١٧ 

٠.٠٠١ ٣١٠٨.٩٣٥ 

اجمالى المشاركة   
 المجتمعية

  بين المجموعات
  ل المجموعات داخ
الكلى

١٤٢٤٣.٤٣٧  
٣٦٧.٥٩٠  
١٤٦١١.٠٢٧

٢  
٤١١  
٤١٣

٧١٢.٧١٨  
٠.٨٩٤ 

٠.٠٠١ ١٨٨٥.٧٣١ 

اجمالى المشاركة 
  السياسية والمجتمعية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  الكلى

٨١٨١٢.٣٢٤  
٣٦٢٩  

٨٥٤٤١.٣٢٤  

٢  
٤١١  
٤١٣  

٤٠٩٠٦.١٦٢  
٨.٨٣٠  

٠.٠٠١  ٤٦٣٢.٨٠٠  
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داللـة   وجود فـروق ذات ) ١٤(يتضح من جدول
إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 

تبعـا   ككـل  المشاركة المجتمعية والسياسيةمستوي في 
حيـث بلغـت قيمـة ف     للزوجـة للمستوي التعليمـي  

فهي قيمة أكبر من مثيلتها الجدولية وهي ) ٤٦٣٢.٨٠٠(
وهذا يعنى أن  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

يسهم في تحقيـق التبـاين فـي    ة جالزومستوى تعليم 
وبتطبيـق   ككل  المشاركة المجتمعية والسياسيةمستوي 

وجد أن متوسـط درجـات عينـة     tukeyاختبار توكى 
للمسـتوى  ) ٧٢.٠٠٠٠(مسـتوي الـوعي  الدراسة في 

للمسـتوى  ) ٨١.٠٤٣٥(و، ةللزوجالتعليمي المنخفض 
للمستوى التعليمـي  ) ١٠٠.٦٧٦٥(التعليمي المتوسط، و

أسر العينة البحثية  ذوات ربات وهذا يعنى أن . المرتفع
مشـاركة  كان لديهن مستوي مرتفع ال تعليمىالمستوى ال

اللـواتى لـديهن   نظائرهن  سياسية ومجتمعية أعلى من
ومـنخفض، ويعنـي تـدرج    تعليمي متوسـط  مستوى 

المتوسطات من المخفض إلي المرتفـع انـه كلمـا زاد    
المشـاركة  ستوي كلما ذاد مة المستوي التعليمي للزوج

المجتمعة والسياسية لربات أسر عينة البحث وقد اتفقت 
) ٨٧ص  - ١٩٩٥أمـانى قنـديل،   (النتائج مع دراسة 

حيث أكدت على أن أميـة ربـة األسـرة وانخفـاض      
مستوى التعليمى يعد عامال جوهريا يؤثر سـلبا علـى   
فاعلية الدور الذى تلعبه المرأة المصرية على مشاركتها 

كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مـع  . جتمعياسياسيا وم
والتـى   )٢٢١ص- ٢٠٠٢الهام عبد الحميـد،  (دراسة 

تؤكد على أن تدنى المستوى التعليمى وسوء منظومتـه   
. وان له تأثير سلبى على المرأة ودورها فى المشـاركة 

هالة عبـد البـاقى،   (كما اتفقت الدراسة مع نتائج دراسة
يم لربة األسرة يعـزز  على أن التعل)٣٠٨ص - ٢٠٠٨

وضع المرأة وخاصـة فيمـا يتعلـق بمجـال العمـل      
  .والمشاركة فى كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية

وجود فـروق ذات داللـة   ) ١٥(يتضح من جدول
إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 

تبعـا   ككل المشاركة المجتمعية و السياسيةمستوي في 

حيـث بلغـت قيمـة ف     للزوجـة ليمـي  للمستوي التع
فهي قيمة أكبر من مثيلتها الجدولية وهي ) ٩٢٢.٧٦٦(

وهذا يعنى أن  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مستوي دالله 
يسهم في تحقيـق التبـاين فـي    ة الزوجمستوى تعليم 

وبتطبيـق   ككل  المشاركة المجتمعية والسياسيةمستوي 
نـة  وجد أن متوسـط درجـات عي   tukeyاختبار توكى 
للمسـتوى  ) ٦٥.٠٠٠٠(مسـتوي الـوعي  الدراسة في 

للمسـتوى  ) ٧٤.٠٤٣٥(و، ةللزوجالتعليمي المنخفض 
للمسـتوى التعليمـي   ) ٩٨.٦٧٦٥(التعليمي المتوسط، و

أسـر العينـة البحثيـة    ربـات  وهذا يعنى أن . المرتفع
كن يتخذن قـراراتهن  مرتفع  تعليمىالمتمتعات بمستوى 

  يهن ربات األسر اللواتىاألسرية بطريقة علمية سليمة يل
منخفض، ويعني تدرج ثم تعليمي متوسط لديهن مستوى 

خفض إلي المرتفع انـه كلمـا زاد   لمنالمتوسطات من ا
إتباعهـا للطريقـة   كلما ذاد ة المستوي التعليمي للزوج

وقد اتفقت . العلمية السليمة فى اتخاذ القرارات األسرية
) ٣٠٨ص- ٢٠٠٨هالة عبد البـاقى،  (النتائج مع دراسة
لربة األسرة يسهم بوضوح فـى دعـم   على أن التعليم 

مكانتها وخاصة فيما يتعلق بمجال اتخاذ القرارات وآلية 
  .وبذلك نتحقق من صحة الفرض الثالث .اتخاذه

على انه ال توجد ينص الفرض الرابع  -:الفرض الرابع
فـى مسـتوى المشـاركة     إحصـائية فروق ذات داللة 

المشاركة (بمحاورها  األسرةلربة السياسية واالجتماعية 
 –فى االنتخابات، المشاركة فـى األحـزاب السياسـية   

المشاركة فى المناقشات السياسية، المتابعة اإلعالميـة  
التفاعل االجتمـاعى وتحمـل    –للموضوعات السياسية

 –العضـوية فـى المنظمـات االجتماعيـة    –المسئولية
وبـين  ) المساهمة المالية والمشاركة فى أنظمة المجتمع

لقرارات األسرية بمحاورهـا  ل األسرةطريقة اتخاذ ربة 
مرحلـة البحـث عنـد     –مرحلة التعرف على المشكلة(

 –مرحلة دراسة مزايا وعيوب هـذه الحلـول   –البدائل
مرحلة تحمـل مسـئولية    –مرحلة اختيار أفضل البدائل

وجـدولى  . تبعا الختالف مكان السـكن ) القرار المتخذ
  .كيوضحا ذل) ١٧(و) ١٦(
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 إتباع ربة األسرة للطريقة العلمية فى اتخاذ القـرارات األسـرية  لمستوي تحليل التباين في اتجاه واحد : ١٥جدول
  )٤١٤=ن ( لهاتبعا الختالف المستوى التعليمي 

  
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين الوعي بالخدمات 

 الحرية
متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة
لمشكلة التعرف على ا
 وتحديدها

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٣٨٦.٩٨٣  
٦٣٦.٢٣٤  
٨٠٢٣.٢١٧

٢  
٤١١  
٤١٣ 

٣٦٩٣.٤٩٢  
١.٥٤٨ 

٠.٠٠١ ١٨٨٥.٦٧٥ 

البحث عن البدائل  
 والحلول لحل المشكلة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٩٧٠٩.٠٨١  
٢٢٥١.٧٥  
١١٩٦٠.٨٣١

٢  
٤١١  
٤١٣ 

٤٨٥٤.٥٤٠  
٥.٤٧٩ 

٠.٠٠١ ٧٨١.٦٤٣ 

دراسة مزايا وعيوب 
 الحلول المقترحة 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٠٠٣.٢٩٥  
١٠١٨.٣٤٠  
٩٠٢١.٦٣٥

٢  
٤١١  
٤١٣ 

٤٠٠١.١٤٨  
٢.٤٧٨ 

٠.٠٠١ ١٣١١.٠٥٧ 

اختيار أفضل البدائل 
 المتاحة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٨٠٥.٥٧٤  
٢١٧٩.٧٥٠  
١٠٩٥٥.٣٢٤

٢  
٤١١  
٤١٣ 

٤٤٣٧.٧٨٧  
٥.٢٠٦٠ 

٠.٠٠١ ٧٩٨.٧٦٦ 

تحمل مسئولية القرار 
 المتخذ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٩٧٥٤.٧٨٩  
٥١٧٧.٩٨٤  
١٤٩٣٢.٧٧٣

٢  
٤١١  
٤١٣ 

٤٨٧٧.٣٩٤  
١٢.٥٩٩ 

٠.٠٥ ٣٧٢.١٤٠ 

  بين المجموعات إجمالى اتخاذ القرارات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢١٨٠١٤.٢٥  
٤٢٩٩٠.٤٦٥  
٢٦١٠٠٤.٧٢

٢  
٤١١  
٤١٣ 

١٠٩٠٠٧.١
٢٦  

١٠٤.٦٠٠

٠.٠٠١ ٩٢٢.٧٦٦ 

وللتحقق من صحة الفرض إحصائيا تم اسـتخدام  
للوقوف على داللة الفروق بين متوسـطات  ) ت(اختبار 

فى كال مـن   درجات ربات األسر فى الريف والحضر
المشاركة المجتمعية والسياسية بمحاورهمـا وطريقـة   

  اتخاذ القرارات األسرية بمحاورها 
فـروق ذات داللـة    وجدت) ١٢(يتضح من جدول

 عينة الدراسة ربات األسرإحصائية بين متوسط درجات 
المشـاركة  من الريف والحضر فـي مسـتوي   في كل 

حيث كانت قيمة لربة األسرة ككل  السياسية والمجتمعية
وهي قيمـه  ) ١٩.٣٢٤ -(المعبرة عن هذه الفروق) ت(

لصالح الحضر  ٠.٠٠١داله إحصائًيا عند مستوي داللة 
متوسط الدرجات في الحضر أعلي من الريف  أنحيث 

ربات األسر الحضريات كن أكثر في مستوي  أنبمعني 
  .عن الريفيات المشاركة المجتمعية والسياسية

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  كما توجد
من الريـف  في كل  عينة الدراسة ربات األسردرجات 

فى  المشاركة(مستوى المشاركة السياسيةفي والحضر  
المشاركة  –المشاركة فى األحزاب السياسية –االنتخابات

ــية ــات السياس ــى المناقش ــة  –ف ــة اإلعالمي المتابع
المعبـرة  ) ت(حيث كانت قيمة) للموضوعات السياسية

                 ) ٩.٣٤٩ -(و) ١٠.٧٥٤ -(عــن هــذه الفــروق  
وهى قيم  على التوالى )١٢.١٢٣ -(و) ١١.٠٤٠ -(و

أن منطقة سكن ربة األسـرة    يعنى ١وهذ. دالة إحصائًيا
المشاركة السياسية لربـة  سهم في إحداث اختالف في ت

وذلـك لصـالح الحضـر  حيـث ان جميـع       األسرة
المتوسطات في الحضر اعلي من الريـف، بمعنـي أن   
ربات األسر الحضريات كن أكثر في مستوي الـوعي  

  عن ربات األسر الريفيات
 فـي ئية توجد فروق ذات داللـة إحصـا  ال كما 

مـن الريـف   ربات األسر فـي كـل   متوسط درجات 
لربة األسرة  المشاركة المجتمعية مستوي والحضر في 

التفاعل االجتمـاعى وتحمـل المسـئولية،    (بمحاورها 
 –العضوية فى المنظمات المجتمعية والجمعيات األهلية 

حيث كانت ) المساهمة المالية لمنظمات المجتمع المحلى
وهـى  ) ١٥.٢٥٢(هذه الفـروق   المعبرة عن) ت(قيمة

أن منطقة سـكن ربـة    يعنى ١وهذ. إحصائًيادالة قيمة 
المشـاركة  سهم في إحـداث اخـتالف فـي    األسرة  ت

 أنوذلك لصالح الحضر حيـث   المجتمعية لربة األسرة
  جميع المتوسطات في الحضر اعلي من الريف، 
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 في كل من الريف والحضـر تمعية والسياسية المشاركة المجداللة الفروق بين متوسط درجات مستوي : ١٦جدول
  )٤١٤= ن (

 
 الوعي بالخدمات 

 

٢١٥= حضر       ن      ١٩٩=ريف    ن       
االنحراف المتوسط مستوى الداللة قيمة ت

االنحراف  المتوسطالمعيارى
 المعيارى

١٠.٧٥٤ - ١٠.٠٣٠٢٢.٠٢٧٤١٢.٢٧٤٤٠١.٢٨٧٦المشاركة فى االنتخابات  ٠.٠٠١ 
المشاركة فى االحزاب 

السياسية
٩.٣٤٩٠.٠١ - ٩.٤١٢١٠.٨١٠٩١٤.٦٠٤٧٠.٩٥٠٦ 

المشاركة فى المناقشات 
السياسية

١١.٠٤٠ - ٥.٦١٨١١.٢١٦٤٨.٩١١٦٠.٢٨٤٥  ٠.٠٠١ 

المتابعة االعالمية 
للموضوعات السياسية

١٢.١٢٣٠.٠١- ٧.٤١٢١٠.٨١٠٩١٢.٣٢١٠.٨٣٧٥ 

١١.٥٩٠ - ٣٢.٤٢٣٠٤.٨٦٥٧٤٧.٧٩٠٧٢.١٤٦٠اجمالى المشاركة السياسية  ٠.٠٠١ 
التفاعل االجتماعى  وتحمل 

المسئولية
٨.٨٢٨٠.٠٠١ - ٧.٢٠٦٠٠.٤٠٥٥١٠.١٧٦٧١.٥٦١٣ 

العضوية فى المنظمات 
المجتمعية والجمعيلت االهلية 

١٤.٤٦٦ - ٧.٢٣٦٢٢.٤٣٢٨١٠.٩٩٠٧٠.٩١٢٥  ٠.٠١ 

 ٩.٢٢٣٠.٠٠١ - ٧.٧٩٥٧٢.٣٩٣٦١١.٦٧٢٩٠.٥٧٩١الدعم المالى لمنظمات المجتمع 
١٥.٢٥٢ - ٢٢.٤٧٢٤٤.٨٦٥٧٣٢.٠٨٨٤٣.٣٧٥٩إجمالى المشاركة المجتمعية   ٠.٠٠١ 

إجمالى مشاركة مجتمعية 
 وسياسية 

١٩.٣٢٤- ٣.٣٧٥٩ ٧٩.٨٧٩١ ٩.٧٣١٣ ٥٤.٩٤٤٧  ٠.٠١ 

  كل من الريـف والحضـر  سرية بطريقة اتخاذ القرارات االربة األسر  داللة الفروق بين متوسط درجات :١٧جدول
  )٤١٤= ن(

 
 الممارسة للخدمات 

 

٢١٥= حضر       ن ١٩٩=ريف     ن
مستوى  قيمة ت

االنحراف المتوسط الداللة
االنحراف المتوسطالمعيارى

 المعيارى
٢.٦٥٧ - ٩.٤٤٢٢٢.٨٣٨٣١٧.٠١٨٦١.٥٢٢٣التعرف على المشكلة وتحديدها  ٠.٠٠١ 

 ٠.٠١ ١.٨٧٦ ٦.٨٢٤١١.٦٢١٩١٧.١٠٠٧١.٥٤٧٦والحلول لحل المشكلةالبحث عن البدائل 
 ٠.٠٠١ ٢.٧٦٥ ٧.٠٣٠٢٢.٠٢٧٤١٥.٨٢٣٣١.٠٠٧٦دراسة مزايا وعيوب كل حل

 ٠.٠١ ٣.٦٥٤ ٧.٢٣٦٢٢.٤٣٢٨١٦.٢٠٤٧٢.٦٢١٨اختيار افضل البدائل
 ٠.٠٠١ ٤.٧٦٦ ٨.٠٣٠٢٢.٠٢٧٤١٧.٩٤٤٢٤.٣٠٢٤تحمل مسئولية القرار المتخذ

٣٨.٥٦٢اجمالى اتخاذ القرارت 
٨

١٠.٩٤٧
٨

٠.٠٠١ ٥.٦٥٢ ٨٤.٠٩٧٧١٠.٣٦٦٠ 

بمعني أن ربات األسر الحضريات كن أكثر في مستوي 
   .الوعي عن ربات األسر الريفيات

فروق ذات داللة  توجدأنه ) ١٧(يتضح من جدول
 عينة الدراسة ربات األسرإحصائية بين متوسط درجات 

طريقـة اتخـاذ ربـة    في  من الريف والحضرفي كل 
) ت(حيث كانت قيمـة  ككل   األسرة للقرارات األسرية
وهي قيمـه دالـه   ) ١٧.٦٥٢(المعبرة عن هذه الفروق

، الحضريات لصالح ٠.٠٠١إحصائًيا عند مستوي دالله 
 الريفأعلي من  الحضرحيث أن متوسط الدرجات في 

إتباعهن كن أكثر في  الحضرياتبمعني ان ربات األسر 
  .ة العلمية فى اتخاذ القراراتللطريق

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط  كما توجد
من الريـف  في كل  عينة الدراسة ربات األسردرجات 

للقـرارات   ربـة األسـرة     طريقة اتخاذفي والحضر 
البحث  – التعرف على المشكلة وتحديدها(وهياألسرية 

 دراسة مزايا وعيوب كل –عن البدائل والحلول الممكنة
تحمـل مسـئولية القـرار     –اختيار أفضل البدائل–حل

المعبرة عن هذه الفـروق  ) ت(حيث كانت قيمة ) المتخذ
-(و) ١٢.٧٦٥(و) ٢.٨٧٦-(و) ٢.٦٥٧-(

 على التـوالي  )١٢.٦٦٢(و) ١٠.٣٦٧(و )٠١٣.٧٦٨
ان منطقة سكن ربة  يعنى ١وهذ. وهى قيم دالة إحصائًيا

باع ربة إتسهم في إحداث اختالف في مستوي األسرة  ت
، وذلـك لصـالح   األسرة للطريقة العلمية التخاذ القرار

 لعينـة  الـدرجات  اتحيث أن جميع متوسـط  الحضر
  .ها فى عينة الريفاعلي من الحضر
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مما سبق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 المشاركة السياسية والمجتمعية لربة األسرةفى مستوى 

بـات  في الريف وربات األسر في الحضر لصـالح ر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية  كمااألسر في الحضر 

إتباع ربة األسرة للطريقة العلميـة التخـاذ   فى مستوى 
 لم يتحقق  وبذلك .القرارات األسرية لصالح الحضريات

  .الرابعالفرض 
علـى  ينص الفرض الخامس  -:الخامس نتائج الفرض

فـى مسـتوى    إحصـائية انه توجد فروق ذات داللـة  
ــاركة ا ــة المش ــة لرب ــية واالجتماعي ــرةلسياس  األس
المشاركة فى االنتخابـات، المشـاركة فـى    (بمحاورها

المشاركة فى المناقشات السياسـية،   –األحزاب السياسية
التفاعـل   –المتابعة اإلعالمية للموضـوعات السياسـية  

العضوية فى المنظمـات  –االجتماعى وتحمل المسئولية
كة فـى أنظمـة   المساهمة المالية والمشار –االجتماعية
لقـرارات  ل األسـرة وبين طريقة اتخاذ ربـة  ) المجتمع

 –مرحلة التعـرف علـى المشـكلة   (األسرية بمحاورها
مرحلة دراسة مزايا وعيوب  –مرحلة البحث عند البدائل

مرحلـة   –مرحلة اختيار أفضل البـدائل  –هذه الحلول
تبعا الخـتالف خـروج   ) تحمل مسئولية القرار المتخذ

وللتحقق مـن  . يوضح ذلك) ١٨(جدولو، الزوجة للعمل
للوقوف ) ت(صحة الفرض إحصائيا تم استخدام اختبار

داللة الفروق بين متوسطات درجات ربات األسر على 
العامالت وغير العامالت فـى كـال مـن المشـاركة     
المجتمعية والسياسـية بمحاورهمـا وطريقـة اتخـاذ     

  .القرارات األسرية بمحاورها
فروق ذات داللة  وجدتأنه ) ١٨(يتضح من جدول

 عينة الدراسة ربات األسرإحصائية بين متوسط درجات 
حيـث   المشاركة السياسيةفي  العامالت وغير العامالت

وهي ) ٣.٥٩٠(المعبرة عن هذه الفروق) ت(كانت قيمة
 لصـالح  ٠.٠٠١قيمه داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

لربـات األسـر   ، حيث أن متوسط الدرجات العامالت
ربـات   أنبمعنـي  غير العـامالت  أعلي من  التالعام

مشاركتهن السياسية مـن  كن أكثر في  العامالتاألسر 
  .غير العامالت

فـروق ذات   يتبين من الجدول السابق وجودكما 
 ربـات األسـر  داللة إحصائية بين متوسـط درجـات   

 المشـاركة المجتمعيـة   في  العامالت  وغير العامالت
) ٤.٢٥٢(هذه الفروق المعبرة عن) ت(حيث كانت قيمة

    لصالح العامالت ) ٠.٠٠١(وذلك عند مستوى داللة
كما يظهر من الجدول السابق وجود فـروق ذات  
داللة إحصائية بين ربـات األسـر العـامالت وغيـر     
العامالت فى اجمالى المشاركة السياسـية والمجتمعيـة   

                  المعبـرة عـن هـذه الفـروق    ) ت(حيث كانت قيمـة 
وذلـك   ٠.٠٠١وذلك عند مسـتوى داللـة   ) ٥.٧٤٥(

ربـة   عمـل  أن يعنـى  ١وهذ .العامالت منهن لصالح
المشاركة سهم في إحداث اختالف في مستوي ياألسرة  

وهذا ما اتفـق مـع    .السياسية والمجتمعية لربة األسرة
فـى  ) ٣١٠، ص٢٠٠٨هالة عبد الباقى، (نتائج دراسة 

ل للمـرأة  عمل ربة األسرة من أهم مظاهر التحـو  أن 
المعاصرة والتى جعلتها أكثر قدرة على المشاركة فـى  
العمل العام داخل المجتمع بكفاءة واقتدار سـواء علـى   

  .المستوى السياسى والمجتمعى
فروق ذات داللة  توجدأنه ) ١٨(يتضح من جدول

 عينة الدراسة ربات األسرإحصائية بين متوسط درجات 
خـاذ القـرارات   طريقة اتفي  العامالت وغير العامالت

 المعبرة عن هذه الفـروق ) ت(حيث كانت قيمة األسرية
وهي قيمه داله إحصائًيا عند مستوي داللـه  ) ٤.٧٦٣(

، حيث أن متوسط الـدرجات  العامالت لصالح ٠.٠٠١
بمعنـي  غير العامالت أعلي من  لربات األسر العامالت

عمل ربة األسرة يسهم فى إحداث اختالف فى إتباع  أن
  للطريقة العلمية فى اتخاذ قراراتها األسرية ربة األسرة

 مما سبق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية 
مسـتوى   فىبين ربات األسر العامالت وغير العامالت 

إتبـاعهن     المشاركة السياسية والمجتمعية وكـذلك فـى  
  للطريقة العلمية فى اتخاذ القرارات األسرية 
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            المشاركة المجتمعية و السياسية تبعا لعمل ربـة األسـرة  درجات مستوي   داللة الفروق بين متوسط :١٨جدول 
  )٤١٤= ن (

  
  الوعي بالخدمات 

 

 ٢٥٦= ال تعمل      ن ١٥٨=تعمل     ن   
 قيمة ت

ــتوى  مس
 المتوسط الداللة

االنحراف
 المتوسطالمعيارى

االنحراف
المعيارى

 ٠.٠٠١ ٢.٣٢٤٣.٢٤٧ ٢٢,٩١٤٢.٢١٣٢١.٨٧٥ المشاركة فى االنتخابات
 ٠.٠١ ١.٦٥٦٩٢.٣٨٩ ٢٤.٢١٤٢.٨٧٢٢٤.٢٣١المشاركة فى االحزاب السياسية
 غير دالة ٠.٩١١٥٠.٢٣٢ ٧.٢٩٠٣٢.٤٧٨٥٧.٤٢٠٦المشاركة فى المناقشات السياسية
المتابعة االعالمية للموضوعات 

 السياسية
 غير دالة ١.٠٣٧ ٠.٨٣٧٥ ٩.٥٦٠٧ ٠.٧٣٩٦ ٩.٦٧٧٤

 ٠.٠٠١ ١.٨٢٥٤٣.٥٩٠ ١٥.٨٢٨٠٢.٢٨٢٤١٢.٥٧٠١ إجمالى المشاركة السياسية
 غير دالة ٠.٩٥٣٨٠.٨٩٧٣ ١٢.٦٦٦٧٢.١٥٣٥١٢.٧٠٠٩التفاعل االجتماعى وتحمل المسئولية
العضوية فى المنظمات المجتمعية 

 والجمعيلت االهلية 
٠.٠١ ٢.٤٦٦ ٠.٩١١٥ ٦.٤٢٠٦ ١.٣٥٣٢ ٩.٩٢٤٧ 

 ٠.٠٠١ ٠.٥٧٩١٣.٢٢٣ ٧.٧٩٥٧٢.٣٩٣٦١١.٦٧٢٩ات المجتمع الدعم المالى لمنظم
١٣.٧٨٢ ١٠٤.٨٣٨ إجمالى المشاركة المجتمعية 

٧
٠.٠٠١ ٤.٢٥٢ ٦.٧٠٦٦ ٩٤.٧٥٧٠ 

١٢.٤٣٥  ١١٨.٧٢٨٠  إجمالى مشاركة مجتمعية وسياسية 
٩  

٠.٠٠١  ٥.٧٤٥  ١١.٧٦٥٥٤٤  ١١١.٦٧٥  

             تبعا لعمل ربـة االسـرة  قة اتخاذ القرارات االسرية لطريربة األسر  داللة الفروق بين متوسط درجات: ١٩جدول 
  )٤١٤= ن (

 
 الممارسة للخدمات 

 

١٥٨=تعمل     ن ٢٥٦= ال تعمل     ن    
مستوى  قيمة ت

االنحراف المتوسط الداللة
االنحراف المتوسط المعيارى

 المعيارى
 ٠.٠٠١ ٣.٩٨٧ ٢.٨٧٧ ٧.٧٦٦٥ ٣.٤٣٤٣ ٨.٧٦٦٤التعرف على المشكلة  وتحديدها
البحث عن البدائل والحلول لحل 

 المشكلة
٠٠.٠١ ٢.٢٣١ ٢.٥٣٤٣ ٨.٧٦٥ ٣.٥٤٣٣ ٩.٨٧٦ 

 ٠.٠٠١ ٣.٦٦٢ ١.٢٣٢٥ ٥.٤٣٤ ١.٩٦٨٤ ٦.٥٤٥دراسة مزايا وعيوب كل حل
 ٠.٠٠١ ٣.٧٦٦٥ ١.٢٥٣٥ ٦.٨٥٣٤ ١.٦٤٥١ ٧.٦٥٤٨ اختيار افضل البدائل

 غير دال ١.٧٦٥ ٠.٨٥٤٤ ١١.٥٢٣٤ ٢.٢٨٢٤ ١١.٨٢٨٠تحمل مسئولية القرار المتخذ
 ٠.٠٠١ ٤.٧٦٣ ٣.٢٣٢ ١١.٤٣٤ ٤.٦٥٦ ١٢,٥٤٣ اجمالى اتخاذ القرارت 

وبذلك يكون قـد تحقـق    العامالت منهن،لصالح وذلك 
   .الخامسالفرض 

ذات  تبـاين توجد   على انهالسادس نتائج الفرض  -٦
فى مستوى المشـاركة السياسـية    إحصائيةداللة 

 المشاركة فى(بمحاورها األسرةربة واالجتماعية ل
 –االنتخابات، المشاركة فى األحـزاب السياسـية  

المشاركة فـى المناقشـات السياسـية، المتابعـة     
التفاعــل  –اإلعالميــة للموضــوعات السياســية

العضـوية فـى   –االجتماعى وتحمل المسـئولية  
ــة ــات االجتماعي ــة  –المنظم ــاهمة المالي المس

وبين طريقة اتخاذ  )والمشاركة فى أنظمة المجتمع
مرحلـة  (لقرارات األسرية بمحاورهال األسرةربة 

مرحلـة البحـث عنـد     –التعرف على المشـكلة 
مرحلة دراسـة مزايـا وعيـوب هـذه      –البدائل
مرحلـة   –مرحلة اختيار أفضل البدائل  –الحلول

تبعا لدخل األسرة، ) تحمل مسئولية القرار المتخذ
   .يوضحا ذلك) ٢١(، )٢٠(وجدولى
وجود فـروق ذات داللـة   ) ٢٠(من جدوليتضح 

إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 
   لدخل األسـرة تبعا  ككل المشاركة السياسيةمستوي في 

قيمة أكبر مـن  وهي ) ٤٥٦.٩٨٠(حيث بلغت قيمة ف 
فهي داله إحصائًيا عند مستوي داللـه  مثيلتها الجدولية 

هم فـي تحقيـق   يس دخل األسرةوهذا يعنى أن  ٠.٠٠١
وبتطبيق اختبار   المشاركة السياسيةمستوي التباين في 
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وجد أن متوسط درجات عينة الدراسة في  tukeyتوكى 
، لمستوى الدخل المنخفض) ٦٧.٨٧٦٥(مستوي الوعي 

) ٨٨.٤٥٣٥(، ولمستوى الدخل المتوسط) ٧٢.٢١٣٥(و
األسـر  ربـات  وهذا يعنى أن . لمستوى الدخل المرتفع

كانت لهن مشـاركة  مرتفع مستوى دخل  اللواتى لديهن
لـديهن    سياسية متميزة يليهن ربات األسـر اللـواتى  

 مـنخفض، ويعنـي تـدرج   ثـم  متوسط  مستوى دخل
 زاد خفض إلي المرتفع انـه كلمـا  لمنالمتوسطات من ا

تميزت المشـاركة السياسـية  لربـة    كلما دخل األسرة 
ن األسرة بكل محاورها وهى نتيجة منطقية قد تتفق مع أ

االنشغال بتوفير مقومات الحياة المعيشة األساسـية قـد   
يحول دون المشاركة السياسية والتى قد يراها الـبعض  
أن المشاركة فيها قد تعد نوع من الرفاهيـة ال تتـوافر   

  .لمحدودى الدخل

وجود فروق ذات داللة ) ٢٠(من جدول كما يتبين
إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 

   لدخل االسرةتبعا  ككل المشاركة المجتمعيةمستوي ي ف
قيمة أكبر مـن  وهي ) ٥٦٥.٦٥٤٠(حيث بلغت قيمة ف

فهي داله إحصائًيا عند مستوي داللـه  مثيلتها الجدولية 
يسهم فـي تحقيـق    دخل االسرةوهذا يعنى أن  ٠.٠٠١

وبتطبيق اختبـار   المشاركة السياسيةمستوي التباين في 
متوسط درجات عينة الدراسة في وجد أن  tukeyتوكى 

، لمستوى الدخل المنخفض) ٤٥.٦٤٥٥(مستوي الوعي
) ٧٨.٦٥٥٥(، ولمستوى الدخل المتوسط) ٦٥.٣٢٤٥(و

  .لمستوى الدخل المرتفع
 

             المشـاركة المجتمعيـة والسياسـية تبعـا لـدخل األسـرة      بين متوسط درجات مستوي لتباين داللة ا :٢٠جدول 
        )٣٠٠= ن (

 
مجموع مصدر التباينالوعي بالخدمات 

المربعات
درجات
الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
المشاركة فى 
االنتخابات

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

٥٤١.٥٢٥ 
١١٤٧.٦٢٧ 
١٦٨٧.١٥٢

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٢٧٠.٧٦٣ 
٢.٧٩٢ 

 

٠.٠٠١ ٩٦.٩٦٨ 

المشاركة فى االحزاب 
السياسية 

مجموعاتبين ال  
 داخل المجموعات

 الكلى

٢٧٨٩.٨٦٣٠ 
٣٢٠.٢٤٦ 
٣١١٠.١٠٩

٢ 
٤١١ 
٤١٣

١٣٩٨.٩٣١ 
٣.٧٧٩ 

١٧٩.٢٣٨٠.٠٠١ 

المشاركة فى 
المناقشات السياسية 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

١١٢٨.٥٨٨ 
٣٠٢.٧٣٥ 
١٤٣١.٣٢٤

٢ 
٤١١ 
٤١٣

١٩٨٠.٣٤٥ 
٧.٣١٢ 

٧٦٦.٠٩٨٠.٠٠١ 

المتابعة االعالمية 
ت السياسيةللموضوعا

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

٢١٧٨.٦٩٧ 
١٢٦.٨٥١ 
٢٣٠٥.٥٤٨

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٣٢٣٨٠ 
٥٠.٣٤.٣٤٥ 

٥٦٧.٤٥٨٠.٠٠١ 

 بين المجموعاتالمشاركة السياسية
 داخل المجموعات

 الكلى

٩١٢.٨٧٨ 
١٠٠.٩٩٦ 
١٠١٣.٨٧٩

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٢٩٨٦.٦٨٥ 
٤.٩٨٧ 

٠.٠٠١ ٤٥٦,٩٨٠ 

التفاعل االجتماعى 
لمسئوليةوتحمل ا

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

١٤٨٧.٠٤٠ 
١٤٣.٦٣٩ 
١٦٣٠.٦٧٩

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٢٤٥.٤٤٤ 
٢.٢٨٥ 

١٢٣.٥٤٣٠.٠٠١ 

العضوية فى المنظمات 
المجتمعية والجمعيات 

األهلية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

٣٤٢٨.٥٤٢ 
٤٥٦.٥٤٣ 
٣٨٨٥.٠٨٥

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٤٠٠٥.٧٦٧ 
٢.٤٥٨ 

 

٢٣٤.٨٧٦٠.٠٠١ 

المساهمة المالية 
والمشاركة فى أنظمة 

المجتمع

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

٤٣٥٦.٨٧٦ 
١٠١٠.٦٥٧ 
٥٣٦٧.٥٣٣

٢ 
٤١١ 
٤١٣

٤١٧١.٣٣٥ 
٦.٣٥٧ 

٣٤٢.٤٣ 
 
 

٠.٠٠١ 

اجمالى المشاركة   
 المجتمعية

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

١٠١٧٨.٦٢٣ 
٤٧٨٣.١٤ 
١٤٩٦١.٧٦٣ 

٢ 
٤١١ 
٤١٣ 

٥٠٨٩.٣١٣ 
١١.٥٦٧ 

٠.٠٠١ ٥٦٥.٦٥٤ 
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اجمالى المشاركة 
 السياسية والمجتمعية  

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكلى

٢١٤٨٩.٢١ 
٤٦١١.٤٣٢ 
٢٦١٠٠.٦٤٢ 

٢ 
٤١١ 
٤١٣ 

١٠٧٤٤٥.٦٠٣ 
١١٢.١٨٨ 

 

٠.٠٠١ ٩٨٧.٦٥٤ 

          دخل األسـرة عا الختالف تب األسرية  الطريقة اتخاذ ربة األسرة لقراراتهتحليل التباين في اتجاه واحد  :٢١جدول 
  )٤١٤=ن (

  
 الوعي بالخدمات 

 مصدر التباين
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

التعرف على المشكلة 
 وتحديدها

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٣٨٦.٩٨٣  
٦٣٦.٢٣٤  
٨٠٢٣.٢١٧

٢  
٤١١  
٤١٣

٣٦٩٣.٤٩٢  
١.٥٤٨ 

٠.٠٠١ ٢٣٨٥.٩٥٣ 

البحث عن البدائل  
 والحلول لحل المشكلة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٩٧٠٩.٠٨١  
٢٢٥١.٧٥  
١١٩٦٠.٨٣١

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٨٥٤.٥٤٠  
٥.٤٧٩ 

٠.٠٠١ ٨٨٦.٠٧٤ 

دراسة مزايا وعيوب 
 الحلول المقترحة 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٠٠٣.٢٩٥  
١٠١٨.٣٤٠  
٩٠٢١.٦٣٥

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٠٠١.١٤٨  
٢.٤٧٨ 

٠.٠٠١ ١٦١٥.٠٥٧ 

اختيار أفضل البدائل 
 المتاحة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٨٨٠٥.٥٧٤  
٢١٧٩.٧٥٠  
١٠٩٥٥.٣٢٤

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٤٣٧.٧٨٧  
٥.٢٠٦٠ 

٠.٠٠١ ٨٧٦.٩٩٥ 

تحمل مسئولية القرار 
 المتخذ 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٩٧٥٤.٧٨٩  
٥١٧٧.٩٨٤  
١٤٩٣٢.٧٧٣

٢  
٤١١  
٤١٣

٤٨٧٧.٣٩٤  
١٢.٥٩٩ 

٠.٠٠١ ٣٨٧.١٤١ 

إجمالى اتخاذ 
 القرارات

  بين المجموعات
  داخل المجموعات 

الكلى

٢١٨٠١٤.٢٥  
٤٢٩٩٠.٤٦٥  
٢٦١٠٠٤.٧٢

٢  
٤١١  
٤١٣

١٠٩٠٠٧.١٢٦  
١٠٤.٦٠٠ 

٠.٠٠١ ١٠٤٢.١٣٦ 

األسر اللواتى لديهن مستوى دخل ربات وهذا يعنى أن 
متميزة يليهن ربات كانت لهن مشاركة مجتمعية مرتفع 

منخفض، ثم متوسط  لديهن مستوى دخل األسر اللواتى
خفض إلي المرتفع انه لمنويعني تدرج المتوسطات من ا

تميزت المشاركة المجتمعية كلما دخل األسرة زاد  كلما
لربة األسرة بكل محاورها وهى نتيجة منطقية قد تتفـق  

ألساسية مع أن االنشغال بتوفير مقومات الحياة المعيشة ا
قد يحول دون المشاركة المجتمعية لربة األسرة والتـى  
قد يراها البعض أن المشاركة المجتمعية فيها قـد تعـد   

  . نوع من الرفاهية ال تتوافر لمحدودى الدخل
وجود فروق ذات داللة ) ٢٠(من جدول كما يتبين

إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 
تبعـا   ككـل السياسية والمجتمعية المشاركة مستوي في 

وهـي  ) ٩٨٧.٦٥٤(حيث بلغت قيمة ف  لدخل األسرة
فهي داله إحصائًيا عنـد  قيمة أكبر من مثيلتها الجدولية 

يسهم  دخل األسرةوهذا يعنى أن  ٠.٠٠١مستوي دالله 
المشـاركة السياسـية   مسـتوي  في تحقيق التباين فـي  

ن وجـد أ  tukeyوبتطبيق اختبـار تـوكى   والمجتمعية 
مسـتوي الـوعي    متوسط درجات عينة الدراسة فـي  

ــنخفض ) ٥٥.٦٦٥٣٥( ــدخل المـ ــتوى الـ ، لمسـ
) ٧٣.٥٤٥٥(، ولمستوى الدخل المتوسط) ٦٥.٨٧٩٥(و

األسـر  ربـات  وهذا يعنى أن . لمستوى الدخل المرتفع
كانت لهن مشـاركة  مرتفع اللواتى لديهن مستوى دخل 

  تىسياسية مجتمعية متميزة يليهن ربات األسـر اللـوا  
وهذا ما اتفـق   .منخفضثم متوسط  لديهن مستوى دخل

حيث أكـدت  ) ٩٨: ٢٠٠٠(مع دراسة سلوى شعراوى 
على أن العوامل االقتصادية تؤثر على مدى مشـاركة  
المرأة والرجل على حد السواء، حيث أكدت علـى أن  

من عينة البحث كن يعـزفن عـن المشـاركة    %  ٣٣
قتصادي وترى أن السياسية والمجتمعية بسبب العامل اال

المرأة تستطيع أن تشارك فى الحياة العامـة إذا كانـت   
ميسورة ماديا حتى ال تنشغل عن لقمة العـيش خاصـة   
بعد زيادة نسبة األسر التى تعولها ربة األسرة مما أدى 
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إلى تفاقم تأثير العوامل االقتصادية على مشاركة ربـة  
  . األسرة

داللة وجود فروق ذات ) ٢١(من جدول كما يتبين
إحصائية بين متوسط درجات ربات األسر عينة الدراسة 

إتباع ربة األسرة للطريقة العلمية فى اتخاذ مستوي في 
حيث بلغت قيمة ف  لدخل األسرةتبعا القرارات األسرية 

قيمة أكبر من مثيلتهـا الجدوليـة   وهي ) ١٠٤٢.١٣٦(
وهذا يعنى  ٠.٠٠١فهي داله إحصائًيا عند مستوي دالله 

مسـتوي  يسهم في تحقيق التباين فـي   األسرة دخلأن 
إتباع ربة األسرة للقواعد العلمية فى اتخـاذ القـرارات   

وجد أن متوسـط   tukeyوبتطبيق اختبار توكى األسرية 
) ٧٤.٤٣٥(مستوي الـوعي  درجات عينة الدراسة في 

لمستوى الدخل ) ٨٥.٩٩٥(و، المنخفض لمستوى الدخل
وهـذا  . المرتفع لمستوى الدخل) ٩٣.٤٣٥(، والمتوسط
مرتفع األسر اللواتى لديهن مستوى دخل ربات يعنى أن 

كن أعلى فى مستوى إتباعهن للمراحل العلمية التخـاذ  
لـديهن   القرارات األسرية يليهن ربات األسر اللـواتى 

وبذلك يتحقق الفرض . منخفضثم متوسط  مستوى دخل
  .السادس

  التوصيات
ـ   ائج وفى ضوء ما تقدم من عرض ومناقشـة للنت

  -:نوصى بما يلى
وضع البرامج الداعمة لتنمية وعى ربة األسـرة   .١

فيما يتعلق بتفعيل دورهـا للمشـاركة السياسـية    
 والمجتمعية 

              تفعيل  أدوات التنشـئة السياسـية واالجتماعيـة    .٢
) الـخ .. األحزاب  –الجامعة –المدرسة –األسرة(

فى نشر الـوعى بأهميـة المشـاركة السياسـية     
 .تمعيةوالمج

ضرورة الحرص على إقامة الفاعليات التى تسهم  .٣
 تفى تدعيم مهارات ربة األسرة التخاذ القـرارا 

 األسرية  
وضع إستراتيجية للتحرك االعالمى فـى تناولـه    .٤

للمرأة المصرية بحيث يتم تسليط الضـوء علـى   

الصورة االيجابية للمرأة، وتوفير المواد اإلعالمية 
ية والمشـاركة السياسـية   المتعلقة بالحقوق القانون

 .والمجتمعية للمرأة
  
  

  المراجع
الشـباب  ): ١٩٩٢(أحمد على عبـد العـال الـدردير   

والمشاركة السياسـية، رسـالة دكتـوراه، كليـة     
  .األداب، جامعة أسيوط

التوزيع والنمـو والتنميـة   : )١٩٩٠(إبراهيم العيسوي
بعض الشواهد النظرية والعملية مع إشارة خاصة "

  .القاهرة  -لتخطيط القوميمعهد ا" لمصر
              المرأة المصرية والعمل العـام  ):١٩٩٥(امانى قنديل

، مركـز البحـوث والدراسـات    "رؤية مستقبلية"
  . السياسية، جامعة القاهرة

المرأة فـى مصـر،   ): ٢٠٠٦(المجلس القومى للمرأة
التقرير السادس، القاهرة، مكتبة المجلس القـومى  

  .القاهرة، للمرأة
التعلـيم والمشـاركة    ):٢٠٠٢(عبد الحميدعمر لهام ا

السياسية للمرأة، المؤتمر العلمـى األول للمركـز   
  .القاهرة ،المصرى لحقوق المرأة

الوعى السياسـى لـدى   ): ١٩٩٢(غزالهمحمد  ايناس 
المرأة المصرية ومدى مشـاركتها فـى الحيـاة    
السياسية، رسالة ماجستير، كلية االداب، جامعـة  

  .المنوفية
حق المشاركة فـى  ): ١٩٩٢(داود عبد الرازق الباز 

الحياة السياسية، رسالة دكتوراة غيـر منشـورة،   
  .، كلية الحقوقاإلسكندريةجامعة 

             ذوقات عبيدات، عبد الرحمن عدس وكايد عبد الحـق 
ــه): ٢٠٠٦(  البحــث العلمــى مفهومــه وأدوات

 .وأساليبه، دار أسامة للنشر والتوزيع، جده

المرأة ومشكالت الحاضر ): ١٩٩٧(ة سليم محمودرفيق
والتوزيـع،   وتحديات المستقبل، دار األمية للنشر

  .القاهرة
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العولمة وقضـايا  ): ٢٠٠٣(عايدة عبد المقصود زاهر
 المرأة والعمـل، مطبوعـات مركـز البحـوث    

   .والدراسات االجتماعية، القاهرة
المرأة المصرية والتغيـر  ): ١٩٨٤(لطفية محمد سالم 

، االسكندرية، الهيئة ١٩٤٥ – ١٩١٩الجتماعى ا
  .المصرية العامة للكتاب

المشاركة والتنمية الريفيـة،  ): ١٩٨٨(سعد السيد لبيب
مجلة تنمية المجتمع، مؤسسة فريد ريش، الطبعة 

  .الثانية عشر، العدد الثاني، القاهرة 
المرأة المصرية فـى  ): ٢٠٠٠(سلوى شعراوى جمعة

يز الشراكة بين الرجـال و  الحياة العامة نحو تعز
النساء فى إدارة شئون الدولة والمجتمع، المؤتمر 
العربى االول، كلية االقتصاد والعلوم السياسـية،  

  .جامعة القاهرة
دور المنظمـات  ): ٢٠٠٧(شيماء على محمـد أغـا  

المجتمعية فى مواجهة مشكالت المرأة المعيلـة،  
رسالة ماجستير غيـر منشـورة، كليـة االداب،    

  .ة طنطاجامع
البلدان الريفية والحضرية في "): ١٩٥٩(فتح اهللا هلول

  .جامعة  اإلسكندرية -"جمهورية مصر العربية
االدارة المنزلية، الطبعة  ):١٩٩٣(كوثر حسين كوجك 

  .التاسعة، عالم الكتب، القاهرة
  
  
  

  
التحليل الشـامل ألسـباب   ): ١٩٨٧(محمد نبيل جامع

لبحث العلمـى  تخلف القرية المصرية، أكاديمية ا
  .والتكنولوجيا، القاهرة

المرأة و السياسية فـى  ): ٢٠٠٤(نهى محمد أمجد نافع
 ،"المشاركة السياسية عبـر ثالثـة عقـود   "مصر 

  .المكتبة المصرية للطباعة والنشر، اإلسكندرية
تقرير التنمية البشـرية، معهـد   ): ١٩٩٥(هدى بدران

  التخطيط القومى، القاهرة،
المكانـة  ): ٢٠٠٨(البـاقى هالة السيد محمـد عبـد   
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Political and Community Participation to Heads Of Household 
and Their Relationship to The Family Taking Decisions  
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ABSTRACT 
Targeted research in general study of the relationship of political participation and community for heads 

of household and their relationship by taking the decisions of family, this study was conducted on a sample 
has been taking a sample of (414) heads of household from rural attended the governorate of Kafr El-Sheikh, 
was taking a sample of the urban center Desouk may have reached (199) heads of household, and was taking a 
sample of rural village church Abadossa of the Center for Desouk may have reached (215) heads of household 
were selected at random codified for heads of households levels of social and different economic and living 
with their husbands and their children in the format prisoners and in the house one. 
 This study followed a descriptive analytical method, which is a description of what is an object of certain 
properties by collecting data, draw conclusions and findings. 
Tools were represented in the study: 

Questionnaire for the study of community participation and political head of the household and their 
relationship to the application of heads of household to household decision-making stages. (Preparation of 
researchers) 
It includes the following: 
A - public data hub for heads of household. 
B- Axis of community participation and political head of the household. 
C - the focus of family decision-making.  
Data was collected through personal interview and a three-month period from March 2012 to May 2012. 
A summary of the most important results: 
- There is a positive correlation between the level of community participation and political as a whole and 

among the followers of heads of households for the stages of scientific decision-making as a whole and 
therefore at the level of 0.01, and this means that the higher the level of community participation and 
political whole higher level follow the heads of households sample of the way scientific decision-making. 

- There are significant differences between the average scores of heads of households in the study sample both 
rural and urban areas in the level of political participation and community-based head of the household as 
a whole at the significance level of 0.001 for the benefit of the urban sample. 

- There are significant differences between the average scores of heads of households in the study sample both 
rural and urban areas in a way take the head of the household to household decisions as a whole and at 
the level of 0.001 in favor of the urban. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


