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لدورها الفعال في التنمية  المرأة الريفية تحول دون ممارسة العقبات التي 
 جبلة  منطقة فيالريفية 

 (1)*صبا معين سعيد

 سورية. الالذقية، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة تشرين،  (1)
 (  sibasaeed1978@gmail.com:. البريد االلكترونيم. صبا سعيد) * للمراسلة: 

 29/05/2020تاريخ القبول:    5/03/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص 
من أجل خدمة   في منطقة جبلة  المرأة الريفية  المعوقات التي تواجه  دراسة  هدف البحث إلى
مجتمعها هذه    ،وتنمية  اختالف  مدى  باختالف  ومعرفة  )ذكور  المعوقات،  . إناث(–الجنس 

الذي يتم عن طريقه دراسة    ، االجتماعي  منهج المسح  خدمست  ا هداف جل تحقيق هذه األومن أ
الدراسة خالل    ،إلى أبعادها المختلفة، وذلك بتحليل الظاهرة  ا  وكيفي    يا  الظاهرة كم   وقد نفذت 

أكثر العوامل    أن إلىنتائج أشارت ال ، محافظة الالذقية، سورية.ريف جبلةفي  ، 2019عام 
أمامالتي   المرأة   تقف  دور  جبلة  تفعيل  ريف  االجتماعية  في  العوامل  العوامل    ،هي  تالها 

والسياسية هذه  .  الشخصيةالعوامل    أخيرا  و   ،االقتصادية  مستوى  بالمستوى  وقدر  المعوقات 
المعوقات    المتوسط. و  االجتماعية  المعوقات  أن  يرون  اإلناث  أن  الدراسة  أوضحت  كما 

صعوبة   أن  الذكور  يرى  حين  في   ، تمكينهم  وبين  بينهم  حائل  تقف  والسياسية  االقتصادية 
وأوصى البحث بضرورة توعية    خاصة بالمرأة.  رأة ترجع إلى عوامل ذاتية وشخصية تمكين الم

 .تمع بأهمية التنمية اإلدارية للمرأة في تقدم المجتمع، وتطور عناصره، وتحقيق أهدافهالمج
 .  ، المعوقات التنمية الريفية ، المرأة الريفية، ، المجتمع الريفي الكلمات المفتاحية:

 مقدمة: لا
المنزل و تهتم بشؤون أسرتها، و تسهم  عمال  ، فهي تقوم بأهاتؤدي المرأة الريفية دورا  أساسيا  في دعمها ألسرتها و مجتمع

تحول دون تمتعها الكامل   ، و مع ذلك فهي تواجه معوقات مستمرةفي األعمال الزراعية، فالمرأة عنصر فعال في المجتمع
 . )2011)الفاو،  .بحقوقها

يتصف الذي  الزراعي  القطاع  على  يعتمد  سورية(  )ومنها  النامية  الدول  أغلب  بل  الكثير  اقتصاديات  أدائه،   إن    بضعف 
المورد   الموارد  تلك  من  و  الموارد،  في  الهدر  من  الكثير  في  يسهم  مما  المستخدمة،  اإلنتاج  تكنولوجيا  مستويات  وتخلف 

حاليا  أقل مما يجب أن يكون عليه لعدة أسباب من أهمها افتقار    القطاع الزراعي البشري وبالتحديد النساء، كما أن أداء  
مواجهتها للعديد من المعوقات فيما يتعلق بالحصول على الموارد اإلنتاجية والنفاذ    والفرص،    و  الريفية إلى الموارد ،رأة  الم

الزراعي القطاع  أداء  لتحسين  يعتبر وسيلة  الريفيات  النساء  تمكين  فإن  ثم  الخدمات. ومن    . إلى األسواق والحصول على 
 . )2011)الفاو، 

mailto:sibasaeed1978@gmail.com
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دو  النساء  تلعب  النامية،  البلدان  من  الريفية  المناطق  اإلنتاج    را  وفي  في  كبيرة  إسهامات  وتأدية  األسرة  إدارة  في  رئيسيا  
إال أن عدم المساواة بين النساء والرجال، يجعل من الصعب على النساء تحقيق كامل طاقتهن الكامنة. )إيفاد،    ،راعيالز 

2011( . 
المالية و فرص الموارد اإلنتاو تتحقق مساواتها مع الرجل في إمكانية حصولها على    ،عندما يتم تمكين المرأة و  جية ، و 

 FAOعدد الفقراء و الجياع .  الزراعي ، وانخفاض نتج عن ذلك زيادة في اإلنتاجيالتعليم ، و الخدمات ، فسوف ، و العمل
.2014 )) . 

، وذلك من خالل  و المعايير البالية التي تكبلها  ، و تشجيعها على ترك القيملمرأة بأنه : تطوير طاقات المرأة عرف تمكين اي  
يم و التدريب المهني  ، و تزويدها بالتعلللعمل في المجاالت المختلفة، وإتاحة الفرصة لها  فع مستواها من الناحية التعليميةر 

نمية في  منظمة التعاون و الت)  .دون مشاركتها الفعالة في التنمية، و العمل على مواجهة المعوقات التي تحول  الالزم لذلك
 (. 2011الميدان االقتصادي،  

احتكار   إلى  التقليدية كاألسرة والمدرسة، مما يؤدي  المرأة  أدوار  العربي عامة واألردني خاصة ما زال يعزز  المجتمع  إن 
 (. 2006الرجال للمناصب السياسية والقيادية، ومراكز اتخاذ القرار. )العثمان، 

جع إلى  التمكين  األعمال،  ويهدف  سائر  في  السواء  د  ح  على  والنساء  الرجال  بين  المشاركة  أساس  على  قائمة  التنمية  ل 
الفقي النساء  على اتخاذ القرارات من خالل امتالكهن للموارد والوصول    قادراتت وإنما جعلهن  راوليست قائمة على إعانة 

 .  ,Alsop) 2006لعناصر القوة االقتصادية.) 
عي واالقتصادي، وخاصة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض، والتي تمثل  أساسيا  في اإلنتاج الزرا   تؤدي المرأة دورا  

ي، حيث تشكل النساء جزءا  كبيرا  من قوة العمل الزراعية على الرغم من  كبيرا  من الناتج المحلي اإلجمال  ا  ءز الزراعة فيها ج
الن جعل  من  ب د  ال  وبالتالي  المناسب،  التمكين  على  حصولها  الز عدم  التنمية  في  أساسية  عوامل  والريفية را ساء  عية 

االقتصادية واالجتماعية   وي ضعف التنمية،  حيث أن نقص االستثمار في النساء يعوق جهود الحد من الفقر  ،  واالقتصادية  
 ( 2013البنك الدولي، )

ارعة تختلف من دولة ألخرى، إال أنها بلغت في سورية عام  سبة النساء العامالت في قطاع الز وتوضح اإلحصاءات أن ن
مصر  %5.20  نحو  2011 وفي  الجزائر  3.39،  في  بينما  %  1.65السودان    و%،  1.49المغرب    و%  %9.32 

(FAO,2011 ( 
  ، ير مدفوع األجر أو لحسابهن الخاص تعمل معظم العامالت الريفيات في الساحل السوري إما كعمل أسري غبشكل عام  

%، كما أن وظائفهن عادة  غير مستقرة ومتدنية 66حيث تبلغ نسبة العامالت بال أجر إلى إجمالي العامالت الزراعيات  
%( عن األجر الذي يحصل عليه  25في المتوسط بنسبة )األجر، فعندما تحصل المرأة الريفية على أجر، فإنه يكون أقل  

المجال   نفس  في  العامل  و الرجل   ،( بنسبة  الرجال  أجور  عن  الريفية  المناطق  في  النساء  أجر  )إسبر،  .  %(  41يقل 
2014( . 

عام   بعد  لما  المستدامة  التنمية  تحديات  ظل  األزمة،  2015وفي  ظل  في  سورية  منها  عانت  التي  الظروف  ظل  وفي   ،
ت الحاجة إلى ضرورة تمكين المرأة الريفية ، والذي يقصد به أن تكون تلك المرأة قادرة على المشاركة على نحو كامل ظهر 
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باإلنتاج،   المتعلقة  القرارات  واتخاذ  والخدمات،  الموارد  إلى  الوصول  على  القدرة  خالل  من  والريفية  الزراعية  التنمية  في 
اجه أو المساهمة في إنتاجه، وإمكانية توفر وقت للرفاهية إلى جانب وقت العمل،  والتحكم في الدخل الناتج عما تقوم بإنت

 عاملة بدون أجر .  ومشاركتها في المنظمات االجتماعية والنقابية كامرأة عاملة في الزراعة وليست
الريفية   المرأة  تواجهها  التي  المعوقات  سوريةوهناك مجموعة من  خاص  ،  في  بشكل  الزارعة  في  انخراطها   والعاملة  عند 

) المقداد و  . بيئة العمل ويجب العمل على حلهابأو  ،  أو بالمجتمع    ،  بسوق العمل وتلك المعوقات قد تتعلق بالمرأة نفسها
 . (2019،  آخرون 

من  إ كان  بآرائها  اآلخرين  إلقناع  الفرصة  إعطائها  وعدم  المرأة،  آلراء  المجتمع  تهميش  تواجه    أهمن  التي  المعوقات 
والعادات والتقاليد والثقافة السائدة والتنشئة االجتماعية والسياسية والخبرات الشخصية، تؤثر في    .(Strulik, 2007)المرأة.

 . (2011كون اتجاهات سلبية أو إيجابية .)الطراونة ، اتجاهات األفراد تجاه المرأة ، حيث تت
   .(Zaman, 2007) والعوامل السياسية ال تقل أهمية عن العوامل االجتماعية والثقافية فيما يتعلق بتفعيل دور المرأة.

 :يةمشكلة البحثال
والثقافية والسياسية، إال أنه ما زال دون الطموح، في الحياة االقتصادية واالجتماعية    السورية  المرأة تنامي دور    من  بالرغم

التمييز  هذا  وأشكال  الشاملة،  التنمية  ميادين  في  المرأة  انخراط  تعيق  والمرأة  الرجل  بين  التمييز  أشكال  من  الكثير  فهناك 
يشير   إذ  والتقاليد،  العادات  ببعض  ممثلة  موروثة،  واجتماعية  ثقافية  عوامل  إلى  يعود  ما  فمنها  من متعددة،  كبير  عدد 

االجتماعي والقيمي ضد مشاركة  الموروث  إلى تحيز  السياسية والع  الدراسات  الحياة  في  إلى  المرأة  يعود  العام. ومنها  مل 
الدراسات إلى أن بعض الخصائص النفسية والشخصية والمعرفية للمرأة تحول دون انخراطها   بعض  المرأة ذاتها، إذ تشير

 في العمل العام والسياسي. 
المتعلقة بالعمل الزراعي و عدم و جود دور فعال للمرأة الريفية يسهم في الحد من الوصول إلى أهداف التنمية الريفية  وإن  

 . كما يعمل على خفض مؤشرات التنمية الريفية و الزراعية الشاملة ،والتعليم و الصحة  الدخل
 أهمية البحث وأهدافه:

تمكين  بو  ،  وأنها قادرة على تولى أدوار اجتماعية مهمة في المجتمع  ،التقليدية للمرأة ن تعديل النظرة  أهمية البحث متنبع  
الريفيات   الزراعية   تصبحالنساء  التنمية  برامج  و  عملية  في  كامل  نحو  على  المشاركة  على  قادرة  السورية  الريفية  المرأة 

 . والريفية الشاملة، ولهذا يجب أن تكون قضية تمكين المرأة الريفية من أهم أولويات تلك البرامج
أنه أن يسهم في بناء السياسات و إبراز جوانب الضعف و العوامل التي تؤدي إلى انخفاض مستوى تمكين المرأة من شوإن 

في تحقيق أهداف التنمية   ة، وعندما تأخذ المرأة دورها الفعال فإن ذلك سيسهمد من هذه المشكلحاإلجراءات التي تسهم في ال
   ، و رفع مؤشرتها.الريفية

 و بناء على ما سبق فالبحث يهدف إلى دراسة اآلتي : 
 من أجل خدمة وتنمية مجتمعها.   الريفية في منطقة جبلةالمرأة  تمكينالمعوقات التي تواجه  دراسة -1
  .الجنسالمرأة من أجل خدمة وتنمية مجتمعها، باختالف  فعيل دورمدى اختالف هذه المعوقات التي تعيق ت دراسة -2

 مواد البحث وطرائقه:
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عينة من خالل جمع البيانات الي يتجه إلى معرفة ووصف خصائص  ذعلى المنهج الوصفي التحليلي اليعتمد هذه البحث  
، من وكيفيا    يا  االجتماعي الذي يتم عن طريقه دراسة الظاهرة كم    ا وتفسيرها. كما يعتمد أيضا على لمنهج المسح وتحليله

 خالل تحليل الظاهرة وكشف العالقات بين أبعادها المختلفة.
الدراسة السكان   التابعة لمحافظة الالذقية  11في )  الريفيين الموجوديناستهدفت  وهي )  ،  ( قرية من منطقة جبلة 

  .(  ، بيت حجيرةجوب ياشوط، ديروتان، وادي ضاهر ،السخابة، القرنبادية، البقعة، ، عرمتي، بسوطر، الديرونةبتمانا
األسر  و  عدد  ) بلغ  المدروسة  القرى  أسرة2865في  عينة  (  أخذ  تم  ت قدر،  األسر  هذه  من  %  10  بنسبة  عشوائية 

) ،  تقريبا   المدروسة  األسر  عدد  يكون  تتضمن  286وبذلك   ( أسرة  المبحوثات  327(  واإلناث   من  المبحوثين   170،  من 
 . ( الذكور

صياغة فقرات االستبيان، تمت  و ،  المجتمعفي    دون تمكين المرأة ول  تم إعداد استبيان لمعرفة المعوقات المختلفة التي تح
 وتصنيفها إلى محاور كل محور يعبر عن تحدي معين يواجه تمكين المرأة. وهذه المحاور هي:  

 المعوقات االجتماعية.  .1
 المعوقات االقتصادية و السياسية. .2
 المعوقات الشخصية .  .3

 : االستبانةوذلك لإلجابة على فقرات  Likert Scaleمقياس ليكرت الخماسي  تم استخدام
 ( تماما  وتأخذ  ) 4( درجات، موافق ) 5موافق  إلى حد ما  أو غير موافق  3( درجات، موافق  و غير  درجتان،  ( درجات، 

 موافق تماما  درجة واحدة. 
 . 2019/ 8/ 10إلى    1/5/2019جمعت البيانات خالل الفترة الممتدة من 

 جابات المستجيبين وذلك لكل فقرة من فقرات االستبيان. تم استخراج المتوسطات الحسابية إل
،  وتم تحديد مستوى أهمية تقديرات إجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة، في ضوء ثالث مستويات هي مرتفعة

  ، ومنخفضة، وتم حساب هذه المستويات الثالثة من المعادلة التالية : متوسطة
أعلى  درجة  −أقل  درجة 

عدد المستويات 
   =1−5 

3
  =1.33 

( بين  يتراوح  المنخفض  المستوى  فإن  من    1وبالتالي  أقل  )2.33إلى  المتوسط  والمستوى  أقل    2.33(،  (،  3.66إلى 
 درجة(.  5 إلى  3.66 والمستوى المرتفع )

 النتائج و المناقشة :
 :  خدمة وتنمية مجتمعهاالتي تواجه المرأة السورية من أجل االجتماعية المعوقات  .1

   لتمكين المرأة في ريف جبلة .لإلجابات المتعلقة بمحور المعوقات االجتماعية ( يبين المتوسط الحسابي 1الجدول ) 
يشير إلى أن المعوقات متوسط، مما  ( وهو بمستوى  3.38جتماعية بلغ )( يتضح أن متوسط المعوقات اال1من الجدول ) 

والتي  االجتماعية خدمة ،  من  تمكينها  سبيل  في  كبيرة  عقبة  يشكل  السورية  للمرأة  والثقافي  االجتماعي  الموروث  تتضمن 
مجتمعها، وأن عدم تقبل المجتمع للقيادة النسائية من أعلى األسباب المعوقة لتمكين المرأة من وجهة نظر عينة الدراسة ،  
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( متوسطها  بلغ  المر 3.82حيث  تنشئة  تاله  مرتفع،  مستوى  وهو  الرجل  (،  ألوامر  واالنصياع  االنقياد  على  اجتماعي ا   أة 
 ثم تقاربت بقية األسباب في أهميتها لتشغل المستوى المتوسط . و هو مستوى مرتفع أيضا ، (، 3.71بمتوسط )
 . لتمكين المرأة في ريف جبلة محور المعوقات االجتماعيةب لإلجابات المتعلقة (المتوسطات الحسابية 1جدول )ال

 المعوقات
المتوسط  

 الحسابي

ترتيب   

 األهمية

مستوى  

 األهمية

 متوسط  5 3.61 دور المرأة ينصب في األعمال التقليدية )اإلنجاب، ورعاية األسرة ( فقط.

 متوسط  3 3.65 تدخل األقارب الذكور )اآلباء واألزواج( في مشاركة المرأة لقضايا مجتمعها. 

 متوسط  9 2.52 قلة الخدمات االجتماعية المقدمة للمرأة )كتوفير الحضانات( مثالً. 

 متوسط  8 3.11 تعرض المرأة للعنف.

 مرتفع  1 3.82 عدم تقبل المجتمع للقيادة النسائية. 

 متوسط  4 3.63 العادات والتقاليد تمنع تولى المرأة لمناصب قيادية.

 متوسط  7 3.22 المرأة مقارنة بالرجل.ضعف اهتمام المجتمع بتدريب 

 مرتفع  2 3.71 تنشئة المرأة اجتماعيا على االنقياد واالنصياع ألوامر الرجل. 

 متوسط  6 3.29 اجتماعيا ووظيفياً.  تخوف الرجل من تفوق المرأة عليه

 متوسط - 3.38 المتوسط العام 

 spssالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني باستخدام برنامج 
على االنقياد واالنصياع ألوامر   وتدل هذه النتائج على أن عدم تقبل المجتمع للقيادة النسائية، وتنشئة المرأة اجتماعيا     

االجتماعية المعوقات  أكثر  من   مأهمية  الرجل،  وهي  أن  ،  على  وتدل  واالجتماعي،  الثقافي  بالموروث  متعلقة  عوقات 
 هو مجتمع ذكوري. السوري المجتمع 

 :المعوقات االقتصادية والسياسية .2
 ياسية لتمكين المرأة في ريف جبلة( يبين المتوسط الحسابي لإلجابات المتعلقة بمحور المعوقات االقتصادية والس2الجدول ) 

، وهو مستوى متوسط. (3.11متوسط المعوقات المتعلقة بالجوانب االقتصادية والسياسية بلغ )( يتضح أن  2من الجدول ) 
م بقضايا  (، وهو من حيث األهمية يعد مرتفعا ،  تلى ذلك قلة اهتمام اإلعال3.72وأن ضعف مشاركة المرأة سياسيا  بلغ )

(، ثم جاءت بقية المعوقات متعلقة 3.43ة بمتوسط )ثم عدم المساواة في الدخل بين الرجل والمرأ ،  (  3.45المرأة بمتوسط )
( بمتوسط  والصحة(  )كالتعليم  التقليدية  للوظائف  المرأة  بمتوسط 3.26باختيار  المرأة  وآراء  بقرارات  والثقة  القناعة  وقلة   ،)

 (. 2.97(، و غياب النماذج القدوة المشاركة في العمل السياسي والعام بمتوسط )3.16)
 (المتوسطات الحسابية الستجابات العينة على االستبيان محور المعوقات االقتصادية والسياسية2جدول )ال

المتوسط  المعوقات 

 الحسابي 

ترتيب   

 األهمية 

مستوى 

 األهمية 

 متوسط  3 3.43 عدم المساواة في الدخل بين الرجل والمرأة. 

 متوسط  4 3.26 اختيار المرأة للوظائف التقليدية )كالتعليم والصحة(

 متوسط  6 2.97 غياب النماذج القدوة المشاركة في العمل السياسي والعام. 

 مرتفع  1 3.72 ضعف مشاركة المرأة سياسياً. 

 متوسط  5 3.16 قلة القناعة والثقة بقرارات وآراء المرأة.

 متوسط  2 3.45 ال يقدم األعالم قضايا المرأة بشكل كافي.

 منخفض  8 2.31 الرجل والمرأة. عدم المساواة في التعليم بين 

 متوسط  7 2.62 قلة التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة

 متوسط  - 3.11 المتوسط العام 

 spssالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني باستخدام برنامج 
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 . المرأة  لتفعيل دوروتدل النتائج السابقة على أن عدم المساواة السياسية واالقتصادية بين الرجل والمرأة عامل معوق 
 : المعوقات الشخصية .3

 ( يبين المتوسط الحسابي لإلجابات المتعلقة بمحور المعوقات الشخصية لتمكين المرأة في ريف جبلة . 3الجدول ) 
( وهو بمستوى متوسط، مما يشير إلى أن المعوقات 2.79متوسط المعوقات الشخصية بلغ )( يتضح أن  3من الجدول ) 

الشخصية تمثل هي األخرى معوقا  تعرقل تفعيل دور المرأة، ويتضح أيضا  أن أكثر ثالث أسباب ذاتية تتعلق بقدرات المرأة  
ومسؤوليت  األسرية  مسؤوليتها  بين  التوفيق  المرأة  قدرة  عدم  هي:  المعوق ومهاراتها  هذا  متوسط  بلغ  حيث  االجتماعية،  ها 

 ( . 3.1(، ثم محدودية المؤهالت والخبرات لدى المرأة بمتوسط )3.12(، تاله ضعف المرأة جسديا بمتوسط )3.61)
(، وضعف ثقة المرأة بنفسها  2.93ثم جاءت بقية المعوقات متعلقة بتصلب المرأة لرأيها وعدم تقبلها للرأي األخر بمتوسط )

 (.2.5(، ثم ضعف مهاراتها على القيادة بمتوسط )2.81ط )بمتوس 
انفعاالتها  في  تحكما   اقل  المرأة  بأن  متعلقة  فكانت  المرأة  لتمكين  كمعوقات  العينة  أدركتها  شخصية  أسباب  ثالثة  أقل  أما 

التخطيط والتنفيذ بمتوسط )2.49مقارنة بالرجل بمتوسط ) المرأة على  دم قدرة المرأة (، وأخير ع 2.44(، ثم ضعف لقدرة 
 (، وهو مستوى منخفض .2.11على اإللمام بقضايا مجتمعها والتنفيذ بمتوسط )

وبصفة عامة نجد أن أكثر العوامل إعاقة لتمكين المرأة كانت العوامل االجتماعية تالها العوامل االقتصادية والسياسية ثم  
 أخيرا العوامل الشخصية. 

 :ات العينة على االستبيان محور المعوقات الشخصية(المتوسطات الحسابية الستجاب 3جدول )ال

 المعوقات
المتوسط  

 الحسابي

ترتيب   

 األهمية

مستوى  

 األهمية

 متوسط  1 3.61 عدم قدرة المرأة التوفيق بين مسئوليتها األسرية ومسئوليتها االجتماعية. 

 متوسط  7 2.49 المرأة اقل تحكماً في انفعاالتها مقارنة بالرجل. 

 منخفض  9 2.11 قدرة المرأة على اإللمام بقضايا مجتمعها. عدم 

 متوسط  8 2.44 ضعف قدرة المرأة على التخطيط والتنفيذ. 

 متوسط  4 2.93 تصلب المرأة لرأيها وعدم تقبلها للرأي األخر. 

 متوسط  6 2.5 ضعف مهارات على القيادة.

 متوسط  2 3.12 ضعف المرأة جسدياً.

 متوسط  3 3.1 المؤهالت والخبرات لدى المرأة. محدودية 

 متوسط  5 2.81 ضعف ثقة المرأة بنفسها. 

 متوسط - 2.79 المتوسط العام 

 spssباستخدام برنامج  المصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني
 : تنمية المجتمعإناث( في إعاقة تفعيل دور المرأة في –تأثير الجنس )ذكور 

 :الفروق بين الذكور واإلناث في المعوقات االجتماعية (1
(  3.56( درجة ، وانحراف معياري )3.156( أن متوسط درجات الذكور للمعوقات االجتماعية كان )4يتضح من الجدول )

اث أعلى من  (. كما هو واضح نجد أن متوسط درجات اإلن4.25( ، وانحراف معياري )3.48، ومتوسط درجات اإلناث )
المعوقات  حول  اإلناث  النظر  ووجهة  الذكور  نظر  وجهة  بين  فروق  هناك  أن  أيضا   ويتضح   ، الذكور  درجات  متوسط 

( في اتجاه اإلناث. وهو ما يعني أن اإلناث يرون أن  0.05االجتماعية لتمكين المرأة وكانت هذه الفروق دالة عند مستوى )
 بين تمكينهم وذلك مقارنة بالذكور.المعوقات االجتماعية تقف حائل بينهم و 
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 ( داللة الفروق بين الذكور واإلناث في المعوقات االجتماعية لتمكين المرأة 4جدول )ال
المعوقات  

 االجتماعية

 الذكور 

 170ن= 

 اإلناث

 327ن= 

 الداللة tقيمة 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

-2.32 0.05 

3.156 3.56 3.48 4.25 

 spssالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني باستخدام برنامج 
 الفروق بين الذكور واإلناث في المعوقات االقتصادية والسياسية. (2

( درجة وانحراف  2.7والسياسية كان )( أن متوسط درجات الذكور على محور المعوقات االقتصادية  5يتضح من الجدول )
(. وكما هو واضح نجد أن متوسط درجات  4( وانحراف معياري )3.052( ، ومتوسط درجات اإلناث )3.24معياري )

اإلناث أعلى من متوسط درجات الذكور ، ويتضح أيضا أن هناك فروق بين وجهة نظر الذكور ووجهة النظر اإلناث حول 
( في اتجاه اإلناث، وهو ما يعني 0.05ياسية لتمكين المرأة وكانت هذه الفروق دالة عند مستوى )المعوقات االقتصادية والس

 أن اإلناث يرون أن المعوقات االقتصادية والسياسية تقف حائل بينهم وبين تمكينهم وذلك مقارنة بالذكور.
 ية لتمكين المرأة ( داللة الفروق بين الذكور واإلناث في المعوقات االقتصادية والسياس5جدول )

المعوقات  

االقتصادية 

 والسياسية

 الذكور 

 170ن= 

 اإلناث

 327ن= 

 الداللة tقيمة 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

-2.36 0.05 

2.7 3.24 3.052 4 

 spssالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني باستخدام برنامج 
 الفروق بين الذكور واإلناث في المعوقات الشخصية. (3
   ( الجدول  من  )6يتضح  كان  الشخصية  المعوقات  محور  على  الذكور  درجات  متوسط  أن  وانحراف  3.492(  درجة   )

)  3معياري   اإلناث  درجات  ومتوسط   ،3.092( معياري  وانحراف   ، درجات 3.38(  متوسط  أن  واضح نجد  هو  كما   .)
نظر الذكور ووجهة النظر اإلناث حول   الذكور أعلى من متوسط درجات اإلناث، ويتضح أيضا أن هناك فروق بين وجهة

( مستوى  عند  دالة  الفروق  هذه  وكانت  المرأة،  لتمكين  الشخصية  أن  0.05المعوقات  يعني  ما  وهو  الذكور.  اتجاه  في   )
 الذكور يرون أن صعوبة تمكين المرأة ترجع إلى عوامل ذاتية وشخصية  خاصة بالمرأة. 

 في المعوقات الشخصية لتمكين المرأة ( داللة الفروق بين الذكور واإلناث 6جدول)
المعوقات  

 الشخصية

 الذكور 

 170ن= 

 اإلناث

 327ن= 

 الداللة tقيمة 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

االنحراف  المتوسط 

 المعياري

2.45 0.05 

3.492 3 3.092 3.38 

  spssالمصدر: تم إعداد الجدول من قبل الباحث باالستناد إلى االستبيان الميداني باستخدام برنامج 
 االستنتاجات: 

في المرتبة األولى من حيث األهمية في تأثيرها على الحد من ممارسة جتماعية لتمكين المرأة الريفية  المعوقات اال  جاءت .1
 . مستوى المتوسطالب مستوى هذه المعوقات وقدرمجتمعها، المرأة لدورها التنموي في 
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في المرتبة الثانية من حيث األهمية في تأثيرها على الحد  الريفية  المعوقات الخاصة بالجوانب االقتصادية والسياسية    جاءت .2
 . سطوقدر مستوى هذه المعوقات بالمستوى المتو ، تالها المعوقات الشخصية من ممارسة المرأة لدورها التنموي في مجتمعها

المرأة  .3 لتمكين  االجتماعية  المعوقات  حول  اإلناث  النظر  ووجهة  الذكور  نظر  وجهة  بين  فروق  أن  يوجد  اإلناث  ترى  و   ،
 المعوقات االجتماعية تقف حائل بينهم وبين تمكينهم وذلك مقارنة بالذكور.

وترى   .4  ، المرأة  لتمكين  السياسية  و  االقتصادية  المعوقات  حول  اإلناث  النظر  ووجهة  الذكور  نظر  وجهة  بين  فروق  يوجد 
 تقف حائل بينهم وبين تمكينهم وذلك مقارنة بالذكور.المعوقات االقتصادية و السياسية اإلناث أن 

المعوقات .5 اإلناث حول  النظر  الذكور ووجهة  بين وجهة نظر  المرأة    يوجد فروق  لتمكين  الذكورالشخصية  أن    حيث يرى 
 صعوبة تمكين المرأة ترجع إلى عوامل ذاتية وشخصية  خاصة بالمرأة.  

 التوصيات:  
تصحيح الصورة السائدة عن المرأة في المجتمع عن طريق تقديم المناهج الدراسية والبرامج التلفزيونية وجميع وسائل اإلعالم   .1

 أة. التي ترفع من قيمة ودور المر 
 العمل على تدعيم وترشيح المرأة في الحياة السياسية وللمناصب القيادية والسياسية.  .2
والسياسية   .3 واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  من  تتمكن  لكي  اإلدارية  وقدراتها  المرأة  ثقة  لزيادة  التدريبية  البرامج  تصميم 

 المختلفة.
المرأة   .4 تمكين  عدم  وراء  تقف  التي  الحقيقية  العوامل  على  للوقوف  المرأة  تمكين  في مجال  العلمية  البحوث   السورية إجراء 

 اجتماعيا وسياسيا  واقتصاديا . 
 توعية المجتمع بأهمية التنمية اإلدارية للمرأة في تقدم المجتمع، وتطور عناصره، وتحقيق أهدافه. .5
 على مشاركة الرجل في أداء الواجبات والحصول على الحقوق.السورية  ة وضع القوانين المشجعة للمرأ  .6

 المراجع: 
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 .  صفحة  213دكتوراه، كلية االقتصاد، جامعة تشرين، سورية. 
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-عين شمس    -بواسطة الحسين، المصدر مجلة كلية التربية     مشاركة المرأة األردنية في المجالس البلدية 
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 . 32، ص   3, ع  21األردن , مج  -العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -والدراسات 

( . المرأة في قطاع الزراعة، سد الفجوة بين الجنسين من أجل التنمية، منظمة 2011تقرير حالة األغذية والزراعة )  
 . تحدةاألغذية والزراعة لألمم الم



 2021األول/أكتوبر   تشرين182   -173(:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية   – سعيد

Said- Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 173-182 October 2021 

181 

الزرا  للتنمية  الدولي  الرابط (IFAD)(2011) .عيةالصندوق  على  متاح  الريفية،  والتنمية    :النساء 
-b1a4-4e4a-34a5-https://maintenance.ifad.org/documents/10180/4d0730f0

20023962fda 
 .الرخاء المشترك. التقرير السنوي لتعزيز 2030. تقرير إنهاء الفقر المدقع  2013البنك الدولي  

، ، محمد  أمين   ، ، نجاح  العامة والمعوقات (   2011)الطراونة  األردنية  الجامعات  في  للمرأة  اإلداري  التمكين  واقع 
التدريس هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  فيه  والدراسات  المؤثرة  للبحوث  مؤتة  مجلة  اإلنسانية   -،  العلوم 

 . 178   ، ص 4, ع 26األردن , مج -واالجتماعية 
  .لدعم التمكين االقتصادي للنساء ( .المساعدات2011منظمة التعاون و التنمية في الميدان االقتصادي )

Alsop, R.; M. Bertelsen; and J. Holland (2006). Empowerment in Practice from Analysis to 

Implementation. Washington, DC: World Bank, 2006 

Strulik, Stefanie (2007). Local Governance and Women’s Quota Reservations in India. In: 

Pakistan Journal of Women’s Studies, P-72. 

Zaman, Farhana (2007) . The Nature of Political Empowerment and Gender in Local 

Governance: A Comparative Study of Dhaka City Corporation and Narayangonj 

Municipality,   Bangladesh e-journal of sociology, P -22. 

www.FAW.org/3/a-av040e.pdf2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maintenance.ifad.org/documents/10180/4d0730f0-34a5-4e4a-b1a4-20023962fda
https://maintenance.ifad.org/documents/10180/4d0730f0-34a5-4e4a-b1a4-20023962fda
http://www.faw.org/3/a-av040e.pdf2014


 2021األول/أكتوبر   تشرين182   -173(:5)8المجلة السورية للبحوث الزراعية   – سعيد

Said- Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(5): 173-182 October 2021 

182 

The Obstacles that Prevent  Rural Woman from Doing 

her Effective Role in Rural Development in Jableh 

Region 

Siba Said(1)* 
(1) Department of Agricultural Economic, faculty of Agriculture, Tishreen 

University, Lattakia, Syria. 

(*Corresponding author: Eng. Siba Said E-Mail 
:sibasaeed1978@gmail.com) 

Received: 5/03/2020     Accepted: 29/05/2020 

Abstract: 

The research aimed to study the obstacles that facing rural woman in 

Jableh region, inorder to serve and develop their society, and to know 

the extent to which these impedimenta are different by gende , and 

inorder to  achieve the goals the social survey method  that is carried 

out by studying the phenomenon to different dimensions was used. 

The study was performed in 2019, in the countryside of Jableh, 

Lattakia, Syria.  The results The results indicated that the most 

important factors that stand in the way of activating the role of 

women in the countryside of Jableh are social factors, after that  

economic and political factors, and finally personal factors, The level 

of these obstacles was estimated at the middle level   . The study 

showed that females see that social and economic and political 

obstacles prevent them from empowering them, while males see that 

the difficulty of empowering women is due to the personal factors 

specific to women.The research recommended that community should 

be made aware of the importance of women’s administrative 

development in the progress and development of society, components 

and the achievement of its goals . 

Key words: Rural community, Rural woman, Rural development, 

obstacles . 
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