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 التحوالت االجتماعٌة بالرٌف المصري وانعكاسها
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The social changes  in the Egyptian country and their effect on 

the man's vision / opinion of women's work and her 
financial independence 

(An arthropod logical study in one of the Egyptian villages) 

Hassan Barakat 
Abstract 

The study aims to recognize / know the process of social 
changes in the Egyptian country and their effect / reflection on the 
man's opinion / vision of women's work and her financial  
independence and this study has been applied in one of the villages of 
mounofia. 
The researcher used the following methodologies :  
( The historical and the anthropological and studying the case ) 

The researcher also used some tools and sources to collect the 
field materials , they are :  

(Observation with its two kinds, meetings and giving 
information and formal data) . 
The most important results are the following : 
1- The marginality of the economic role of women in the family 

especially her husband . 
2- The prevailing / ruling culture in society enables women to do 

mam's work whereas the man doesn't do woman's work specially 
the housework. 

3- There is duplicity / duality of vision towards women's work 
through her position among relatives in her family. 

4- The issue of inheritance  is one of the forms of women's  economic 
exploitation.  

5- A lot of men often refuse the idea of the wife's independence of 
financial pact. 
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 محتوٌات الدراسة :

 
 

 
 

 :اإلطار النظري والمنهجً للدراسة
 
 

 
 اإلجراءات المنهجٌة للدراسة :
 

 
 

 أدوات ومصادر جمع المادة المٌدانٌة 
 

 الدراسة المٌدانٌة .
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 مشكلة الدراسة:
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 أهداف الدراسة:

 تساؤالت الدراسة:

 مفاهٌم الدراسة : 
 Gender  -النوع : 

sexGender
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 Maseulinityالرجولة  -1

 Feminityاالنوثة:  -2
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 World Viewرؤٌة العالم ، فلسفة الحٌاة :  -4
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 اإلطار النظري والمنهجى للدراسة : 
 أوال : اإلطار النظرى : 

 Feminist Theoryاالتجاه النسوى :  -
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 :نظرٌة الدور  -
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  اإلجراءات المنهجٌة للدراسة:

 المنهج االنثروبولوجى: 

Rapport

Interview
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Life world

 المنهج التارٌخً : 

 : Case Study Methodأسلوب دراسة الحالة   -

Holistic

 ادوات ومصادر جمع البٌانات : 
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 :  Interview  -المقابلة 

 Observationالمالحظة:  

 اإلخبارٌٌن:
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 البٌانات الرسمٌة: 

 دلٌل العمل المٌدانً: 

 دراسة المٌدانٌة : ال
 أوال: أسس اختٌار مجتمع الدراسة:
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 مجتمع الدراسة :

 ة:تسمٌالسبب : أوال 

-الحد الشمالً: -

-الحد الجنوبً:-

-الحد الشرقً:-

الحد الغربى:-

 -ثانٌاً : المصالح الحكومٌة والخدمات الموجودة بالقرٌة:

 قطاع الزراعٌة :

 قطاع التعلٌم : 
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 قطاع االتصاالت:

 ب والرٌاضة : قطاع الشبا

 القطاع الدٌنى : 

القطاع االمنى :
 قطاع الكهرباء :

 قطاع التموٌن : 

 قطاع الصحة والسكان : 

 
 

  : أما بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والخدمى فهو موضح بالجدول التالى 
 العدد النشاط م
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 اسماء العائالت الموجودة بالقرٌة :
 اسم العائلة م اسم العائلة  م
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 رؤٌة الرجل لعمل المرأة واستقاللها المادى : 

 أوال: عمل المرأة وٌتضمن ما ٌلى:
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األمر األول:

. 

األمر الثانى:
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 المهن المفضلة للمرأة من وجهة نظر الرجل:
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 عمل المرأة والمكانة:

Hamer
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Hertz

 ثانٌا : المٌــراث:

 الموقف من حق المرأة فى المٌراث: –
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 ( :9)االخبارٌة ٌة لحقوقها المالٌة تقولوعن مدى وعى المرأة الرٌف
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 ءات الحصول على المٌراث:إجرا –ب 
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 مصٌر المٌــراث: –ج 

أما اآلن:
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 وفً حالة التعدى على حقوق المرأة وعدم القدرة على الحصول علٌه.

 ثالثا: االستقالل المادى للمرأة:
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 استخالصات الدراسة:
 مقدمة: 

- 

 
- 
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- 

 

- 

 
- 
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- 

 

 الرؤٌة المستقبلٌة :
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 وهذا ال ٌتأتى اال من خالل التوصٌات التالٌة : 
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 الت ) األسر المعٌشٌة (بطاقات الحا
 (1حالة رقم )
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 (2حالة رقم )

 ( 3حالة رقم ) 

 (4حالة رقم )

 (5حالة رقم )
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 بٌن بطاقات االخبارٌٌن مرتبة وفقا لورودها فً متن الدراسة: اإلخباربطاقات 

 -أهم التوصٌات :
-  
- 

 
- 

 
 

الهوامش
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