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 : ملخص
 من الرغم وعلى قضايا الدولة المصرية همأ  من المصرية للمرأة االقتصادي التمكين ُيعتبر

تحول دون تحقيق  التى التحديات من العديد هناك إن إال لتمكين المرأة اقتصادياً  المبذولة الجهود
ذلك،وعليه اتجهت الجمعيات األهلية لتبني مفهوم تمكين المرأة كأحدي االستيراتيجيات التى تستهدف 

 تنمية المرأة اقتصاديًا لكي تصبح اكثر اعتمادًا علي نفسها.
وذلك من  ويستهدف البحث التعرف على دور الجمعيات األهلية في التمكين االقتصادى للمرأة

الخدمات االقتصادية بالجمعيات األهلية المستفيدات من عينة من على ر اباستمارة است تطبيق خالل
تبر من أفقر بمحافظة الفيوم والتي تعواستمارة استبيان على القائمين على تقديم تلك الخدمات بالجمعيات 

حليل النظري تمحافظات مصر طبقًا لبيانات أخر تقارير لللتنمية البشرية، وخلصت الباحثة من نتائج ال
لمواجهة  التنسيق من مزيد إلى يحتاج مازال األمر الجهود المبذولة إال أنوالميداني إلى أنه بالرغم من 

المزيد من الجهد واتخاذ بعض التدابير هذا ما يدعي إلي .العقبات التى تعيق تمكين المرأة اقتصاديًا  
 وصوال منها إلي تحقيق التمكين االقتصادى للمرأة. واإلجراءات،

  الكلمات المفتاحية:
 التمكين اإلقتصادي للمرأة  . -الجمعيات االهلية 

:Abstract   
             The economic empowerment of Egyptian women is one of the 
most important issues of the Egyptian state. In spite of the efforts exerted to 

empower women economically, there are many challenges that prevent this 

from happening. Therefore, NGOs have tended to adopt the concept of 

empowering women as one of the strategies that aims at developing women 

economically. Itself. 

The study aims to identify the role of NGOs in the economic 

empowerment of women by applying a questionnaire to a sample of 

beneficiaries of economic services in NGOs and a questionnaire questionnaire 

on those providing services in associations in Fayoum governorate, which is 

considered one of the poorest governorates in Egypt, The researcher concluded 

from the results of the theoretical and field analysis that despite the efforts 

exerted, it is still necessary to coordinate more to face the obstacles that impede 

the economic empowerment of women. This is what calls for more effort and 

taking some Measures and procedures, leading them to achieve economic 

empowerment of women. 

Keywords:  

NGOs - Economic empowerment of women 
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 أواًل: مشكلة الدراسة:
أحد القضايا المجتمعية التى شغلت مساحات االهتمام لدى منظمات المجتمع  المرأةأصبح تمكين 

 منها يركب وجزء تمكين المرأة بأبعاد متعددة  بعضها كمي و األخر كيفي  موضوع يرتبط المدنى ،
 ذاته لوقتا وفي المقدمة، جتماعيةاال بالخدمات رأثتت المجتمع فرادأ باقي مثل مثلها  ةأ فالمر  ،مؤسسي
حد لذلك تعد مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها أ وجودتها انتشارها ومدى الخدمات، تلك بنوعية تتأثر

المؤشرات التى يقاس عليها تقدم األمم ونهوضها، ومن المؤشرات الهامة في ترتيب الدول في أدلة 
على أن التنمية االنسانية  2552التنمية البشرية المختلفة حيث أكد تقرير التنمية االنسانية العربية لعام 

ل أنها نقص المعرفة( ب -نقص التمكين -في البلدان العربية تعاني من نواقص ثالث) نقص الحرية
تعاني من نقص كبير في تمكين المرأة وبالتالي أصبح تمكين المرأة أحد المهام الكبري لبناء التنمية 

 لمساواة والعدل واالنصافاالنسانية في الوطن العربي وتحرير طاقتها في اطار ا
وبالتالي فأن المجتمع العربي احوج ما يكون لتحقيق  (24، ص2553)برنامج.األمم.المتحدة.االنمائى، 

تمكين المرأة خاصة وانه يعد مدخال هاما من المداخل المستخدمة من قبل الدول المتقدمة إلدماج المرأة 
 في المجتمع. 

ويعد اإلستثمار في قدرات المرأة وتمكينها من أكثر السبل ضمانًا لإلسهام في مواجهة مشكالتها  
عبدالجواد، ) ،حيث شهد العقدان الماضيان تزايدا مضطرا لوعى المجتمع بأهمية وتنمية المرأة وتمكينها 

 .(1756، ص2550
ك ضرورة إلدماج المرأة على ان هنا (0،ص2558)ابن.جليلي،  وذلك ما أكدت عليه دراسة    

في العملية التنموية الشاملة من خالل وضع خطط واعية بأوضاع النساء المختلفة ومنحهن ما يعنى 
وضع  -باهتمامهن وتسعي عملية االدماج إلي) أن تصبح النساء جزء من مجهودات التنمية االساسية

ء المعيشية تحسين اوضاع النسا –ة استيراتيجيات العتبار النساء مشاركات ومستفيدات من خطط التنمي
 والعملية ب تاحة الفرص امامهن للمشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية(.

إلي أن عملية تمكين المرأة والنهوض بها تحقق مستوى من  (2512)المشهدانى،  كما توصلت دراسة  
التى  ي واالقتصادى ويتطلب من تحديد اآللياتالمساواه بينها وبين الرجل في العمل السياسي واالجتماع

 من شأنها تحقق هذه المساواه مثل تفعيل وتعديل القوانين المتعلقة بالعقوبات بما يحقق للمرأة كرامتها .
ولذلك اتجهت الجمعيات األهلية حديثًا لتبنى مفهوم تمكين المرأة كأحدى االستيراتيجيات التى  

ة قدراته على التعلم الذاتي المستمر ومالحقة المعارف الجديدة واستيعابها تركز على إعداد الفرد ، وتنمي
واكتساب المهارات المتقدمة باالعتماد على استيراتيجية التمكين التى تستهدف تنمية المرأة اقتصاديًا 

 .(2552)عبدالمنعم،  وذلك لكى تصبح أكثر اعتمادا على نفسها لمواجهة مشكالتها 
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ات األهلية جانبا أساسيا من جوانب العمل التطوعى حيث نالت حظها الوافر هذا وتمثل الجمعي 
من الدعم المادى والمعنوى من جانب الدولة والمواطنين على السواء مما اتاح لها فرصة االنطالق 
والسير بخطوات جادة فهى من أنسب الهيئات المعنية بضرورة الوصول إلي االصالح االقتصادى 

 ور الكبير الفعال في وضع الخطط والبرامج التنموية لتمكين المرأة اقتصادياباإلضافة إلي الد
 .(2552)مؤتمرالقمةالعالمى.للتنميةاالجتماعية، 

وقد تناولت العديد من الدراسات ضرورة قيام الجمعيات األهلية بدورها لتدعيم المرأة ومساندتها 
ي مع المدنى لرفع الوعى بأهمية المشاركة فالكتساب الثقة في قدراتها والمشاركة بفاعلية في المجت

والتى ركزت على أهمية دور  (Ajania ،2558)التنمية االقتصادية ومن بين تلك الدراسات دراسة 
الجمعيات األهلية في تمكين النساء باألسر الفقيرة في نيجيريا، حيث أكدت أن استيراتيجيات الحد من 

الفقيرة  لمشاركة الفعالة للجمعيات األهلية ودورها في تمكين األسرةالفقر التى اقرتها نيجيريا ترتكز على ا
 ومساعدتها على القيام بدور ايجابي في المجتمع.

وتعاني المرأة  ولســــنيين طويلة من التهميش واإلقصــــاء االجتماعي والســــياســــي، واالقتصــــادي،   
قد أدى ذلك إلى أن المرأة ويرجع هذا التهميش الى األســــــــاليب القهرية التى اســــــــتخدمت ضــــــــد المرأة. و 

اصبحت مقتنعة بأنها ال يمكن أن تجاري الرجل أو تتفوق عليه في أي ميدان، لذلك فأن مشكلة تمكين 
 . (2512)أحمد،  فحسب،  تالقوانين والتشريعا -فقط –المرأة مشكلة ال تحققها 

بنــاءًا على ذلــك ترى البــاحــث أن تنــاول قضــــــــــــــيــة تمكين المرأة ومــدى مشـــــــــــــــاركتهــا في الحيــاة 
االقتصـــادية من خالل الدور الذي تقوم به الجمعيات االهلية ، يعد مشـــكلة بحثية تســـتحق الدراســـة،  
كما أن قضـية التمكين للمرأة تزداد بشـكل واضح في ظل بعض المجتمعات التي تحصر دور المرأة 

دارة شئون المنزل. في اإل  نجاب، وا 
ومن خالل الطرح السابق يتضح لنا أهمية الدور الذى تقوم به الجمعيات األهلية ك حدي منظمات 
المجتمع المدنى في تمكين المرأة الفقيرة والمهمشة اقتصاديًا في ظل الظروف والمتغيرات االجتماعية 

 واالقتصادية التى يمر بها مجتمعنا المعاصر.
 :أهمية الدراسة ثانيًا: 

أن موضوع التمكين االقتصادى للمرأة هو محور اهتمام الدولة وجميع القائمين على منظمات 
يمكن تحديد و المجتمع المدنى وخاصة الجمعيات األهلية في ظل التغيرات االقتصادية واالجتماعية الراهنة 

 أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 بدراسة شئون المرأة ومشكالتها وخاصة مشكالت المرأة المهمشة.االهتمام العالمى والمحلى  -
التوجه العلمى للبحوث والدراسات العالمية لتناول العديد من االتجاهات المعاصرة المرتبطة  -

 بتمكين المرأة المهمشة اقتصاديًا.
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ين المرأة كقد تفيد نتائج الدراسة المهتمين وصناع القرار في وضع الخطط والبرامج المستقبلية لتم -
زالة كافة المعوقات التى تحول دون تمكينها اقتصاديًا.  ، وا 

يســـــلط البحث الضـــــوء على الدور المجتمعي الواســـــع الذي يلعب دورًا كبيرا إيجابا أو ســـــلبا في  -
 تمكين المرأة في المجتمع. 

ار اجتماعية و أيضًا أهمية البحث تنبع من تعديل النظرة التقليدية للمرأة ،وأنها قادرة على تولى أد -
 مهمة في المجتمع.

 أهداف الدراسة:ثالثًا:
 تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق رئيسي وهو

 " التعرف علي دور الجمعيات األهلية في التمكين االقتصادي للمرأة"
 ويمكن تحقيق الهدف العام من خالل مجموعة من األهداف الفرعية التالية:

 اقتصاديا.التعرف علي الخدمات التى تمكن المرأة  -أ
 المعوقات التى تحول دون تحقيق التمكين االقتصادى للمرأة. -ب
 تساؤالت الدراسة:رابعًا: 

 تسعي هذه الدراسة إلي االجابة على تساؤل رئيسى وهو 
 ما دور الجمعيات األهلية في التمكين االقتصادي للمرأة؟

 فرعية التالية:ويمكن االجابة على التساؤل العام من خالل مجموعة من االتساؤالت ال
 تحديد الخدمات التى تمكن المرأة اقتصاديا؟ -أ
 ما المعوقات التى تحول دون تحقيق التمكين االقتصادى للمرأة؟ -ب

 خامسًا: مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الجمعيات االهلية:  (5)

تعتبر الجمعيات االهلية أحد األدوات الهامة ومحور االرتكاز في المجتمع المدنى حيث تلعب 
دورًا قياديًا في الوقت الراهن وأصبح وجودها يشكل دورًا فاعال في كافة أنشطة الحياة االجتماعية 

ثر ى انها اكواالقتصادية  وذلك ألن أهم ما يميز به الجمعيات االهلية كاحدى منظمات المجتمع المدن
احساسا بالحاجات والمشكالت الفعلية لسكان المجتمع حيث تقوم باشباع العديد من الحاجات المختلفة 

 لهم وذلك من خالل تحديد موارد وامكانيات المجتمع واالستثمار األمثل لها. 
 ولذلك تعرف الجمعيات األهلية بأنها "مجموعة من األفراد يجتمعون حول هدف معين أو يسعون
لتحقيق غاية لها وفق إطار زمنى وخطة محددة وهى جزء ال يتجزء من تنظيمات المجتمع المدنى بل 
هى أهم تنظيمات المجتمع المدني التى تعرف بأنها تلك التنظيمات التى تعطي الفراغ ما بين األسرة 

 .(2552)شاكر،  والدولة
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مرارية لمدة معينة أو لمدة وتعرف ايضا بأنها"هى جماعة من االشخاص تكون لها صفة االست
 .(27، ص1007)حافظ،  غير معينة وأن يكون لها أغراض تبتعد عن الحصول على الربح المادى 

ويمكن أن نعرف الجمعيات األهلية من خالل هذا الدراسة "هى كل جماعة ، منظمة تتكون 
 اقتصاديا. من مجموعة من االشخاص يسعون إلى تحقيق أهداف محددة من بينها تمكين المرأة

 ويمكن للباحثة تعريف الجمعيات األهلية اجرائيًا:
 منظمة تطوعية ال تهدف للربح. -1
تهدف إلي تقدم خدمات لسكان المجتمع من أجل إشباع حاجاتهم ، ومساعدتهم على حل  -2

 مشكالتهم.
 تعتمد في تمويلها على العون الذاتى من الهبات والتبرعات. -3
 يمقراطي.تستند في ممارستها علي النهج الد -4

 مفهوم التمكين:  (0)
مصطلح التمكين له معاني عديدة في البيئات الثقافية واالجتماعية والسياسية فيعرف التمكين 
"بأنه تزويد  الفرد باألدوات والمعرفة والمهارات وخلق الدوافع واإلحساس بالثقة والتى تعتبر عوامل حيوية 

، Abbott ،2555) الواقع والمهارات والقدرات المتاحة لتمكينه من إصدار أحكام واتخاذ قرارات تقوم على 
P81). 

ويري البعض أن التمكين "عملية تعليمية تزيد من وعي األفراد وتمكنهم من التعامل مع العوائق 
والمشكالت وكيفية القيام باألدوار القيادية والتى تزيد من قدرة المجتمع وأفراده على اتخاذ القرارات 

 .(Maric Over BY Well ،2551و  N.Gamble) والقرارات المتصلة بحياتهم الخاصةالمجتمعية 
 (2556)أبوغزالة و وأخرون، 

 تمكين المرأة: (5)
يشير مفهوم تمكين المرأة إلي " توفير فرصة أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم بها في 

 المجتمع.  
الفعالة للمرأة في األنشطة المختلفة داخل المجتمع كما يعني مفهوم تمكين المرأة بأنه " المشاركة 
 .(etal ،2552و  Melhotra) ومشاركتها في برامج التنمية مما يدعم تنمية المجتمع

ويعرف ايضًا تمكين المرأة بأنه" تلك العملية التى تصبح المرأة من خاللها فرديًا وجماعيًا واعية 
صدي القوة في حياتها فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التبالطريقة التى تؤثر من خاللها على عالقات 

 .(336، ص2514)ناجي،  لعدم المساواة بينها وبين الرجل
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 التمكين اإلقتصادي للمرأة:  (4)
يعرف التمكين االقتصادي للمرأة بأنه"تبني كل السياسات الممكنة واتخاذ كل التدابير الالزمة 

زالة أسبابه  والتخفيف من اثاره على المجتمع ككل وعلى المرأة خاصة وذلك في للقضاء علي الفقر وا 
 .(10، ص2515)الجمال،  إطار من التنمية المتكاملة التى تأخذ بمبدأ االعتماد على الذات كلما أمكن

ويقصد بالتمكين االقتصادى للمرأة في هذه الدراسة بأنه" تزويد المرأة بفرص عمل تجعلها عنصر 
ة في مجتمعها والتنمية الذاتية لها ولألسرتها حيث أن إحداث تغيير في المجتمع فعال لتحقيق التنمي

 مرتبط باالرتقاء بالمرأة اقتصاديا وجذبها من دائرة الفقر.
 ويمكن للباحثة أن تعرف التمكين االقتصادي للمرأة اجرائيًا:

 قدرة المرة على االعتماد على الذات. -1
 تى يتطلبها سوق العمل عن طريق الدورات التدريبية .تسليح المرأة بالمهارات والمعارف ال -2
 توفير فرص عمل للمرأة  تدر لها دخل ثابت. -3
 الدراسة: المنهجية جراءات سادسًا:اإل
 نوع الدراسة:-5

رفة ووصف تجه إلى معتالتي  ةالتحليلي ةلوصفيتنتمى هذه الدراسة إلي نمط الدراسات ا 
د أو التي تهدف إلى تحدي ووتحليلها وتفسيرها خصائص ظاهرة عينة من خالل جمع البيانات

تقدير سمات موقف ما أو جماعة من الناس كما إنها تستهدف تقرير خصائص مشكلة معينة 
 ودراسة الظروف المحيطة بها.

 : الدراسةمنهج  -2

 بنوعيهمسح االجتماعي اليعتمد هذه البحث  على منهج 
 عاملين بالجمعيات االهلية المسئولين عن المشروعات االقتصادية المسح االجتماعي الشامل لل

 .للمستفيدات من خدمات الجمعيات المسح االجتماعي بالعينة
 أدوات الدراسة:  -5

 .فيداتللمست (دور الجمعيات األهلية في التمكين االقتصادى للمرأةبعنوان )  راستمارة استبيا
مرحلة  نللعاملي (الجمعيات األهلية في التمكين االقتصادى للمرأةدور بعنوان )  ناستمارة استبيا   

 صياغة استمارة االستبيان في صورتها األولية: 
وقد قامت الدارسة بوضع عبارات االستمارة الخاصة بالمستفيدات وفقاً لألبعاد السابقة وتم صياغة 

عبارات االستمارة الخاص ( عبارة،كما بلغت 25العبارات الخاصة بكل ُبعد وبلغت في مجملها )
 ( عبارة.25بفريق العمل )
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 مرحلة صدق االستمارة :

يُعد صدق االستمارة من أهم الخطوات التي تؤكد على موضوعية االستمارة النفسية واالجتماعية 
في إجراءات االختبارات وذلك ألنه يكشـــــــــــف عن محتوياتها الداخلية حيث تفيد بالتعرف على الجوانب 

 أبعاد ومتغيرات االستمارة . التي تحددها

( من أســــــــــــــاتذة في كلية الخدمة االجتماعية 15قـامـت البـاحثـة بعرض االســــــــــــــتمارة على عدد)
( للحكم على عبارات االســــــــتمارة من حيث الصــــــــياغة وســــــــالمة 1بجامعتي الفيوم وحلوان )ملحق رقم 

العبارات  تفاق علىالعبارات ووضـــوحها وســـهولة فهمها، وفي ضـــوء نتائج التحكيم تم حســـاب نســـبة اال
ضافة %85وتم حذف العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق أقل من ) ( من المحكمين كحد أدني، وا 

 (عبارة .25( عبارة بداًل من  )25عبارات أخري فأصبح عدد العبارات لالستمارة )
 مرحلة ثبات استمارة االستبيان :

فراد عند تطبيقها عدة مرات على نفس األويعني ثبات االســـــــــــــتمارة االتفاق الكبير بين نتائجها 
وفي نفس الظروف تقريبًا أو أنه درجة االتســـــــاق والتجانس بين نتائج اســـــــتمارتين في تقدير صــــــــفة أو 

 .(282، ص2555)عبدالمجيد،  سلوك
وللتأكد من ثبات" االســـــتمارة للمســـــتفيدات" تم حســـــاب درجة ثبات االســـــتمارة  باســـــتخدام طريقة 

من خالل تطبيق االســـــتمارة على عشـــــرين مفردة من مجتمع البحث،  Test-Retest)إعادة االختبار )
وذلك بفاصـــــــل زمني خمســـــــة عشـــــــر يومًا بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، وتم حســـــــاب معامالت 
الثبات للدرجات على كل عبارات االســـــتمارة والدرجة الكلية باســـــتخدام معامل ارتباط "ســـــبيرمان" والذي 

 ( .502ه)بلغت نسبة ثبات
 :ثبات" االستمارة الخاصة بفريق العمل 

العمل" تم حســـاب درجة ثبات االســـتمارة باســـتخدام  قوللتأكد من ثبات" االســـتمارة الخاصـــة بفري
من خالل تطبيق االســــــــتمارة على عشــــــــرين مفردة من مجتمع  Test-Retest)طريقة إعادة االختبار )

التطبيق األول والتطبيق الثاني، وتم حســـــــــاب البحث، وذلك بفاصـــــــــل زمني خمســـــــــة عشـــــــــر يومًا بين 
معامالت الثبات للدرجات على كل عبارات االستمارة والدرجة الكلية باستخدام معامل ارتباط "سبيرمان" 

 ( .5.04والذي بلغت نسبة ثباته)
 مجاالت الدراسة: -4
 المجال البشري: -

برامج وخدمات وانشطة المستفيدات اقتصاديًا من قامت الباحثة باختيار عينة عمديه من 
 ( مفرده.262الجمعيات األهلية بواقع )
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 .( مفرده22للعاملين على مشروعات التمكين في الجمعيات االهلية بواقع )حصر 
  -المكاني: المجال -

محافظة ب( من الجمعيات األهلية والتى تهتم بتمكين المرأة اقتصاديا 22عدد )طبقت الدراسة على 
المحافظات جمهورية مصر العربية وهذا بحسب ما جاء بتقرير التنمية البشرية أنها من أفقر الفيوم، 
 لمصر .
 -:المجال الزمني -

 .16/1/2525إلى  5/15/2510فترة جمع بيانات البحث والتي تمثلت في الفترة من 

 
 سابعًا:عرض وتحليل نتائج الدراسة:

 عرض بيانات وصف مجتمع الدراسة من المستفيدين :
 (5جدول )

 262ن= الحالة االجتماعية ( -الحالة التعليمية -يوضح استجابات عينة الدراسة من المستفيدين حول كل من)السن

 المتغير

 

 

 التقدير    

 

 الحالة االجتماعية الحالة التعليمية السن

 أقل
 

ن 
م 52 

52>4 2 42
مية 12 <

أ
 تقرأ 

 
تب
وتك

 

ليم
تع

 
 

سط
متو

 

ملة
أر

لقة 
مط

 

 88 594 569 60 55 42 51 589 ك
% 9574 5574 5170 5076 0579 6579 6674 5576 

أن غالبية  يتضـــــح ( والتي يوضـــــح خصـــــائص عينة البحث، 1باســـــتقراء الجدول الســـــابق رقم )
عينة الدراســـــــة في ســـــــن اإلنتاج والعمل وبالتالي أكثر احتياجًا لخدمات االقتصـــــــادية التى تقدم لهم من 
خالل الجمعيات األهلية و أن هناك تنوع في الفئات التى تحصل على الخدمات من الجمعيات االهلية 

م ا ما أكدت علية دراســـة )عصـــاباإلضـــافة أن المرأة المعيلة هي أكثر احتياجًا للتمكين االقتصـــادى وهذ
 .(20، ص2515)محمود،  ( 2515-محمود

 (0جدول )
   الدخل الشهري ( -يوضح استجابات عينة الدراسة من المستفيدين حول كل من)عدد أفراد األسرة

 262ن = 

 المتغير
 
 
 التقدير

 الدخل الشهري عدد أفراد األسرة

ن 
م

5 :6 
فراد
أ

 

ن 
م

6 :7 
فراد
أ

 

من
12
2

 :
92
2

نية
ج

 

من
12
2

 :
92
2

نية
ج

 

من
72
2:
9 22

نية
ج

 

 521 91 80 522 560 ك
% 6578 5870 5575 0876 4275 

تشــــــير هذه النتائج إلى ارتباط كبر حجم األســــــرة بانخفاض المســــــتوى االقتصــــــادى مما يتطلب   
خروج المرأة للبحث عن مورد لســـــــد أحتياجات اســـــــرتها باإلضـــــــافة إلي أن معدالت الدخل الســـــــابقة إلى 
عصام محمود: ت ويم اساليب الجمعيات األهلية العاملة في مشروع الحد من الف ر، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية 
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انخفاض المســـــــــتوي االقتصـــــــــادي لعينة الدراســـــــــة وبالتالي لجأت إلى  .2010، 29والعلوم االنساااااانية، العدد
المالية على تحمل تكاليف المعيشــة  الحصــول على الخدمات المقدمة من الجمعيات األهلية لعدم قدرتها

 من مأكل وملبس ومسكن ونفقات عالج.

 (3جدول )
نتائج وصف وتحليل آراء المستفيدات من الخدمات التي تقدمها الجمعيات لتمكين المرأة اقتصاديا   ن = 

060 
 

مجموع  ال إلى حد ما نعم العبارة م

 األوزان

الوزن 

 المرجح

القوة 

 النسبية

 الترتيب

 % ك % ك % ك

تهتم الجمعيات  1

بإقامة مشروعات 

 مدرة لدخل المرأة

245 93٫5 14 5٫3 3 1٫2 

766 255٫3 97٫46 

1 

تقوم الجمعية  2

بتعبئة الجهود 

الشعبية من اجل 

دعم المشروعات 

 االقتصادية للمرأة

44 16٫8 196 74٫8 22 8٫4 

546 182٫1 69٫47 

9 

تهتم الجمعية  3

بالتدريب الفنى 

 والمهنى للمرأة

238 91٫8 21 8 3 1٫2 

759 253٫1 96٫56 

2 

تعمل الجمعية  4

علي ايجاد فرص 

 عمل للمرأة

198 75٫6 41 15٫3 24 9٫1 

698 232٫7 88٫81 

8 

تتعاون الجمعية  5

مع المؤسسات 

االخرى لتمكين 

 المرأة اقتصاديا

212 81٫9 37 14٫1 13 5 

723 241٫1 91٫98 

6 

توفر الجمعية  6

دراسات جدوى 

للمشروعات 

 االقتصادية للمرأة

14 5٫3 236 91٫1 12 4٫6 

526 175٫3 66٫92 

11 

توفر الدعم المالي  7

للمشروعات 

 االنتاجية للمرأة

215 78٫2 35 13٫4 22 8٫4 

717 235٫7 89٫95 

7 

تتيح الجمعية  8

فرصة عمل 

للمرأة بداخل 

 أنشطتها.

218 83٫2 38 14٫5 6 2٫3 

736 245٫3 93٫64 

5 

تقيم الجمعية  9

معارضة لتسويق 

 منتجات المرأة

225 85٫9 22 8٫4 15 5٫7 

734 244٫7 93٫38 

4 

تمنح الجمعيات  11

قروض للمرأة 

 ميسرة الدفع

236 91٫1 12 4٫6 14 5٫3 

746 248٫7 94٫91 

3 

    6941   134   651   1835 المجموع 

        13٫4   65٫1   183٫5 المتوسط 

        5٫11   24٫85   71٫14 النسبة 

                694٫1 المتوسط المرجح 
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القوة النسبية  

 لليعد
88٫3             

   

على أن الجمعيات األهلية تهتم ب قامة مشروعات مدرة من عينة الدراسة  اتالمبحوث استجاباتتشير 
تعاون بين الجمعيات األهلية والمؤسسات لدخل المرأة العبارة من خالل قروض ميسرة الدفع وهناك 

 األخرى من اجل تمكين المرأة اقتصاديا.
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 ( 4جدول )
 060المعوقات التي تحول دون تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة        ن = 

مجموع  ال إلى حد ما نعم العبارة م

 األوزان

الوزن 

 المرجح

القوة 

 النسبية

 الترتيب

 % ك % ك % ك

صعوبة إجراءات الحصول علي  1

 الخدمات

24 9٫1 226 86٫3 12 4٫6 
536 178٫7 68٫19 

5 

 1 95٫67 251٫7 752 3٫8 11 5٫4 14 91٫8 238 ال يتم اإلعالن عن الخدمات 2

 3 72٫14 189٫1 567 3٫8 11 76 199 21٫2 53 بعد الجمعية عن مسكن المستفيدات. 3

عدم الوعي المجتمعي بأهمية دور  4

 المرأة 

33 12٫6 41 15٫3 189 72٫1 
368 122٫7 46٫82 

8 

عدم توافر عنصر المراقبة على  5

 المشاريع المقامة

221 84٫4 31 11٫8 11 3٫8 
735 245٫1 93٫51 

2 

عدم توافر الخدمات التدريبية  6

 والتسويقية للمشروعات الصغيرة

11 3٫8 32 12٫2 221 84 
314 114٫7 39٫95 

11 

عدم توافر مصادر التمويل المحلية  7

 التى يمكن ان تدعم خدمات الجمعية

36 13٫7 216 82٫5 11 3٫8 
551 183٫3 69٫97 

4 

عدم توافر الخطط االستيراتيجية  8

لضمان استمرارية تمويل 

 المشروعات

23 8٫8 219 83٫6 21 7٫6 

527 175٫7 67٫15 

6 

 7 47٫96 125٫7 377 71 186 14٫1 37 14٫9 39 عدم توافر عنصر المرونة 9

عدم كفاءة العاملين القائمين علي تنفيذ  11

 المشاريع االقتصادية

22 8٫4 45 17٫2 195 74٫4 
351 117٫1 44٫66 

9 

    5177   862   1159   699 المجموع 

        86٫2   115٫9   69٫9 المتوسط 

        32٫91   41٫42   26٫68 النسبة 

                517٫7 المتوسط المرجح 

                64٫6 القوة النسبية لليعد 

توضح نتائج الدراسة بأن عدم اإلعالن الجيد عن الخدمات التى تقدم من خالل الجمعيات 
األهلية  وضعف الوعي المجتمعي بأمية دور المرأة في التنمية من أهم العقبات التى تقف أمام تمكين 

لمقامة وعدم االمرأة ذلك باإلضافة إلي بعد مقر الجمعية وعدم توافر عناصر المراقبة والمتابعة للمشاريع 
توافر صفة االستمرارية للمشاريع نتيجة عدم تواف خطط استيراتيجية للمشاريع ، وهذا يتفق مع ما أكدت 

أن ضعف الوعي المجتمعي بأمية دور المرأة في المجتمع من اهم  (2514)عبدالرحمن، عليه دراسة 
 معوقات تمكين المرأة السعودية.

 بالجمعياتالبيانات األولية للعاملين 
 22(  يوضح السن وعدد سنوات الخبرة         ن = 5جدول )

 المتغير

 

 

 

 التقدير

 عدد سنوات الخبرة السن

ن 
ل م

أق
52

 

52>
42 

42
> 

12 

12 >
62 

62 
كثر
فأ

 

5-
1

1
 

1
1

-
1

5
 

1
5

-
2

1
 

2
1

-
2

5
 

2
5

-
3

1
 

 2 4 4 6 6 2 3 4 7 6 ك

% 27٫3 31٫8 18٫2 13٫6 9٫1 27٫3 27٫3 18٫2 18٫2 9 

نتائج الدراسة أن القائمين على تنفيذ المشاريع االقتصادية للمرأة تتراوح سنوات الخبرة لديهم من تشير 
 سنه وذلك يدل على قدرتهم على مساعدة المرأة والعمل على تمكينها اقتصاديا 15:15
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 نتائج وصف وتحليل آراء العاملين بالجمعيات األهلية
 (6جدول )

 00الخدمات التي تقدمها الجمعيات لتمكين المرأة اقتصاديا       ن =  
مجموع  ال إلى حد ما نعم العبارة م

 األوزان

الوزن 

 المرجح

القوة 

 النسبية

الترت

 يب
 % ك % ك % ك

تهتم الجمعيات بإقامة مشروعات  1

 مدرة لدخل المرأة

18 81٫9 3 13٫

6 

1 4٫5 
61 21٫3 92٫42 

2 

الجمعية بتعبئة الجهود الشعبية تقوم  2

من اجل دعم المشروعات االقتصادية 

 للمرأة

15 68٫2 4 18٫

2 

3 13٫6 

56 18٫7 84٫85 

4 

تهتم الجمعية بالتدريب الفنى والمهنى  3

 للمرأة

17 77٫3 3 13٫

6 

2 9٫1 
59 19٫7 89٫39 

3 

تعمل الجمعية علي ايجاد فرص عمل  4

 للمرأة

17 77٫3 3 13٫

6 

2 9٫1 
59 19٫7 89٫39 

 م 3

تتعاون الجمعية مع المؤسسات  5

 االخرى لتمكين المرأة اقتصاديا

15 68٫2 4 18٫

2 

3 13٫6 
56 18٫7 84٫85 

 م 4

توفر الجمعية دراسات جدوى  6

 للمشروعات االقتصادية للمرأة

19 86٫4 2 9٫1 1 4٫5 
62 

21 

.7 
93٫94 

1 

توفر الدعم المالي للمشروعات  7

 االنتاجية للمرأة

19 86٫4 1 4٫5 2 9٫1 
61 21٫3 92٫42 

 م 2

تتيح الجمعية فرصة عمل للمرأة  8

 بداخل أنشطتها.

15 68٫2 4 18٫

2 

3 13٫6 
56 18٫7 84٫85 

 م 4

تقيم الجمعية معارضة لتسويق  9

 منتجات المرأة

14 63٫6 4 18٫

2 

4 18٫2 
54 18٫1 81٫82 

5 

تمنح الجمعيات قروض للمرأة ميسرة  11

 الدفع

5 22٫8 14 63٫

6 

3 13٫6 
46 15٫3 69٫71 

6 

    571  24  42  154 المجموع 

      2٫4  4٫2  15٫4 المتوسط 

23٫3 النسبة 

3 
 6٫36  3٫64   

   

          57 المتوسط المرجح 

          86٫4 القوة النسبية لليعد 

اتباع نهج أكثر تكامال باستخدام تشير نتائج الدراسة ان هناك توسع في سياسات الدعم المالى من خالل 
.برامج القروض الصغيرة بالتعاون مع الجهات االخرى حيث يعد نهج شامل يساعد في تمكين المرأة اقتصاديا  
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 (7جدول )

 22المعوقات التي تحول دون تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة        ن = 
مجموع  ال إلى حد ما نعم العبارة م

 األوزان

الوزن 

 المرجح

القوة 

 النسبية

 الترتيب

 % ك % ك % ك

صعوبة إجراءات الحصول علي  1

 الخدمات

2 9٫1 2 9٫1 18 81٫8 
28 9٫3 3٫56 

9 

 8 3٫69 9٫7 29 77٫3 17 13٫6 3 9٫1 2 ال يتم اإلعالن عن الخدمات 2

 3 5٫47 14٫3 43 18٫2 4 68٫2 15 13٫6 3 بعد الجمعية عن مسكن المستفيدات. 3

 1 7٫25 19٫1 57 13٫6 3 13٫6 3 72٫8 16 عدم الوعى بدور الجمعيات  4

عدم توافر عنصر المراقبة على  5

 المشاريع المقامة

2 9٫1 4 18٫2 16 72٫7 
31 11٫1 3٫82 

7 

عدم توافر الخدمات التدريبية  6

 والتسويقية للمشروعات الصغيرة

4 18٫2 2 9٫1 16 72٫7 
32 11٫7 4٫17 

5 

عدم توافر مصادر التمويل المحلية  7

 التى يمكن ان تدعم خدمات الجمعية

2 9٫1 18 81٫8 2 9٫1 
44 14٫7 5٫61 

2 

عدم توافر الخطط االستيراتيجية  8

لضمان استمرارية تمويل 

 المشروعات

1 4٫5 5 22٫8 16 72٫7 

29 9٫7 3٫69 

 م 8

 4 4٫33 11٫3 34 63٫6 14 18٫2 4 18٫2 4 عدم توافر عنصر المرونة 9

1

1 

عدم كفاءة العاملين القائمين علي تنفيذ 

 المشاريع االقتصادية

2 9٫1 5 22٫7 15 68٫2 
31 11٫3 3٫94 

6 

 المجموع 
38   61   

12

1 
  357 

   

 المتوسط 
3٫8   6٫1   

12٫

1 
    

   

 النسبة 
5٫7   9٫2   

18٫

3 
    

   

                35٫7 المتوسط المرجح 

                54٫1 النسبية لليعدالقوة  

 

تشير نتائج الدراسة أن من اهم المعوقات التى تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا ان هناك حالة من عدم الوعى 
لدى بعض السيدات بدور الجمعيات االهلية ذلك باإلضافة الي عدم توافر التمول المحلى الكافي لدعم الخدمات 

خالل الجمعيات ناهيك عن بعد الجمعيات عن بعض منازل السيدات مما يعيق استفادتها التى تقدم للمراة من 
 من خدمات الجمعيات االهلية وذلك يتفق مع استجابات المستفيدين من عينة الدراسة .

ما دور الجمعيات األهلية في التمكين النتائج الخاصة باإلجابة على التساؤل الرئيسى للدراسة ومؤداه 
 )من وجهة نظر المستفيدات(  للمرأة؟ االقتصادي

حيث أوضحت نتائج الدراسة أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم لتمكين المرأة من خالل 
الجمعيات األهلية  مثل إقامة مشروعات مدرة للدخل و منح السيدات قروض ميسرة الدفع ذلك باإلضافة 

( ، اما فيما يتعلق %88.3قوى وذلك بقوة نسبية ) إلي توفير المعارض لتسويق منتجاتهن ويعد هذا البعد
خدمات انه ال يتم االعالن عن البالمعوقات التى تحول دون تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة يظهر في 
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قبل الجمعيات ذلك باإلضافة إلي عدم مشاركة وعدم تووافر عناصر المراقبة على المشاريع الم امة من 
مما  (%64.6ويعد هذا البعد ضعيف وذلك بقوة نسبية )المرأة في التخطيط لإلقامة مشاريع تنموية 

يستدعى إلي إزالة المعوقات التى تمنع من تمكين المرأة وهذا ما أوصت به دراسة) فتحية محمد ، أحمد 
باإلضافة إلى إقتراح أساليب ولليات تمكن المرأة من  (2514، )محمد و عبدالحميد ( 2514عبد الحميد

 المشاركة الفاعلة في التخطيط والتنفيذ والتقييم في الخطط التى تستهدف التنمية.
ما دور الجمعيات األهلية في التمكين النتائج الخاصة باإلجابة على التساؤل الرئيسى للدراسة ومؤداه 

 نظر العاملين()من وجهة   االقتصادي للمرأة؟
حيث أوضحت نتائج الدراسة أن هناك العديد من الخدمات التى تقدم لتمكين المرأة من خالل 
الجمعيات األهلية  مثل توفير دراسات جدوى للمشروعات االقتصادية للمرأة وتوفير الدعم المالي 

الدفع وهذا  ض ميسرةللمشروعات االنتاجية للمرأة وتوفير فرص عمل لهن ذلك باإلضافة الى منحهن قرو 
(بأن من الضرورى االهتمام بالتدريب 2555يتفق مع النتائج التى اشارت اليها دراسة )عواطف يوسف 

والتأهيل للمرأة كا توصي بضرورة إنشاء مراكز لتجميع وتسويق المنتج والتنسيق لفتح قنوات لتوزيع 
فيما يتعلق بالمعوقات التى تحول دون  ( ، اما%86.4المنتجات ويعد هذا البعد قوى وذلك بقوة نسبية )

 انه عدم الوعى بدور الجمعيات وعدم تووافر مصادر التمويلتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة يظهر في 
التى يمكن من خاللها تدعيم خدمات وانشطة الجمعيات األهلية التى تساعد في تححقيق التمكين المحلية 

عدم توافر عنصر المرونة مما يقف حائال امام تمكين المرأة من االقتصادي للمرأة ذلك باإلضافة الي 
( مما يستدعى إلي إزالة المعوقات التى %54.1قبل الجمعيات ويعد هذا البعد ضعيف وذلك بقوة نسبية )

تمنع من تمكين المرأة واالهتمام بالمرأة الفقيرة والممشة وتقديم المساعدات المالية باإلضافة إلي توفير 
 يرة وتأهيلهن وتدريبهن على كيفية اقتحام سوق العمل.قروض صغ
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  وصيات الدراسة:ت
ضــــــرورة دعم الدولة الرســــــمي للمرأة بشــــــكل دائم ومســــــتمر من خالل الدعم المادي والتنظيمي  -1

 والتشريعي.
ضـــرورة دعم ومؤازرة المؤســـســـات األهلية ماديا ومعنويا وبشـــريا وتقديم التســـهيالت الالزمة لها  -2

 على تحقيق التمكين االقتصادى للمرأة في المجتمع المصرى.والتى تعمل 
على الجمعيــات األهليــة بنــاء قــاعــدة عالقــات وتعــاون فيمــا بينهــا وبين أفراد المجتمع من خالل  -3

التعرف عن قرب على أولويات واحتياجات المرأة من المشــــــــاريع التنموية، مما يمكنها من نقل 
 الحكومية. صورة واضحة ألصحاب القرار والمؤسسات 

تعاون القطاع الخاص مع الجمعيات ذات النفع العام والعمل على دعمها ماديا بما يتناســــــــــــب  -4
وخدمات تلك الجمعيات والعمل على وضــع هذا الدعم ضــمن إطار قانوني  يهدف إلي تمكين 

 المرأة اقتصاديًا.
مرأة و التي ارية للتصـــحيح الصـــورة الســـائدة عن المرأة في المجتمع وتوعيته بأهمية التنمية اإلد -5

 من شأنها أن ترفع من قيمة ودور المرأة في المجتمع.
تى شــــــتصــــــميم البرامج التدريبية لزيادة ثقة المرأة وقدراتها اإلدارية لكي تحقق نتائج ايجابية في  -6

 المجاالت االقتصادية.
دم عـــ إجراء البحوث العلميـــة في مجـــال المرأة للوقوف على العوامـــل الحقيقيـــة التي تقف وراء -7

 تمكين المرأة واقتصاديًا.
نشـــــــــــــر وتنمية وعى المجتمع بأهمية دور الجمعيات األهلية في تقديم المســـــــــــــاعدة التى تحقق  -8

 التنمية بشكل عام والتنمية االقتصادية بشكل خاص للمرأة .
العمل علي تسهيل وتمكين المرأة من المشروعات التى تتناسب مع قدراتها واستغالل امكانياتها  -0

 الدعم لها بكافة اشكاله. وتقديم
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