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 الملخص:
عيًا" اجتماو تناول البحث قضية "فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية من أجل التخطيط لتمكينها اقتصاديًا 

، رأة الموقد تمثلت أهدافه في: قياس مستوى فعالية تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية 
خطيط تتيجة :قياس مستوى تزويد المرأة الريفية بالمهارات المختلفة نويمكن قياسه من خالل األبعاد التالية

قياس مستوى إحداث تغييرات اقتصادية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط ، و مشروعات تنمية المرأة 
المرأة الريفية نتيجة تخطيط قياس مستوى إحداث تغييرات اجتماعية لدى ، و مشروعات تنمية المرأة 
يط قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الريفية الخاصة بتخطثم  مشروعات تنمية المرأة.
 التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة الريفية. ثم  مشروعات تنمية المرأة.

ية تخطيط مشروعات تنم ما مستوى فعالية تمكين المرأة الريفية نتيجةكما تمثلت تساؤالت البحث في: 
يط جة تخطما مستوى تزويد المرأة الريفية بالمهارات المختلفة نتي المرأة، ويمكن قياسه من خالل ما يلي:

 روعاتما مستوى إحداث تغييرات اقتصادية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط مش، و مشروعات تنمية المرأة 
مية ية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنما مستوى إحداث تغييرات اجتماع، و تنمية المرأة 

ية ات تنمما مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعباإلضافة إلى  المرأة.
 . رأة ما المقترحات والتوصيات لتمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية الم، وكذلك المرأة 

ة نتائج المحور األول: قياس مستوى تمكين المرأة الريفية نتيجأوضحت وفيما يخص نتائج البحث فقد 
ت لمهاراقياس مستوى تزويد المرأة الريفية باأن  تخطيط مشروعات تنمية المرأة: وفقًا ألبعاده كالتالي:

حداث قياس مستوى إة، وأن تم الموافقة عليه بنسبة متوسط ة المرأة تنمي تخطيط مشروعاتنتيجة المختلفة 
رة، سبة كبية المرأة تم الموافقة عليه بنتخطيط مشروعات تنمينتيجة تغييرات اقتصادية لدى المرأة الريفية 

تم  ة المرأة تخطيط مشروعات تنمي نتيجةقياس مستوى إحداث تغييرات اجتماعية لدى المرأة الريفية أن و 
اجه ئج المحور الثاني: أن قياس مستوى الصعوبات التي تو أوضحت نتاكما  الموافقة عليه بنسبة كبيرة.

ة إلى ضافباإل تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة،  تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة.
سبة ليه بنأوضحت نتائج المحور الثالث: أن التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة الريفية تم الموافقة عأنه 
 كبيرة.
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Abstract: 
The research deals with the issue of "effectiveness of rural women development 

projects for planning for their economic and social empowerment" and its 

objectives are: Measuring the level of effectiveness of empowering rural women 

as a result of planning women's development projects, and it can be measured 

through the following dimensions: Measuring the level of providing rural 

women with different skills as a result of planning projects Women 

development, measuring the level of economic change in rural women as a 

result of planning women’s development projects, and measuring the level of 

social change in rural women as a result of planning women’s development 

projects. Then, measure the level of difficulties facing rural women 

empowerment in planning women's development projects. Then come up with 

proposals to empower rural women. 

The research questions were also represented in: What is the level of 

effectiveness of empowering rural women as a result of planning women’s 

development projects, and it can be measured through the following: What is the 

level of providing rural women with various skills as a result of planning 

women’s development projects, and what is the level of economic changes in 

rural women as a result of planning development projects Women, and what is 

the level of social change in rural women as a result of planning women’s 

development projects. In addition to what level of difficulties facing rural 

women empowerment as a result of planning women’s development projects, as 

well as what are the proposals and recommendations for empowering rural 

women as a result of planning women’s development projects. 

Concerning the results of the research, the results of the first axis were clarified: 

Measuring the level of empowerment of rural women as a result of planning 

women’s development projects: according to its dimensions as follows: that 

measuring the level of providing rural women with various skills as a result of 

planning women’s development projects has been agreed upon in a moderate 

percentage, and that measuring the level of creating economic changes In rural 

women, the result of planning women’s development projects has been widely 

approved, and that measuring the level of social change in rural women as a 

result of planning women’s development projects has been approved by a large 

percentage. The results of the second axis also made it clear that measuring the 

level of difficulties facing rural women empowerment as a result of planning 

women’s development projects has been approved by a large percentage. In 

addition, the results of the third axis clarified: that arriving at proposals to 

empower rural women was largely approved. 
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 مقدمة: 

 حيثتعد المرأة من أهم الفئات المهمشة داخل المجتمع المصري على مر العصور والمراحل المختلفة، 
لكم اوالتهميش والظلم االجتماعي رغم الثقل االجتماعي للمرأة من حيث  من اإلهمال مديدة عصورل عانت

والكيف فهي من حيث الكم تمثل قرابة نصف عدد السكان ومن حيث الكيف فهي إحدى النوعين 
دة إعا مل علىالع يستوجب المرأة(، وهذا ما –الوحيدين على الكرة األرضية منذ خلق اإلنسان )الرجل 

من  وسياسياً توزيع قوى المجتمع من خالل تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا التوازن عن طريق إعادة 
ياسية اجتماعية واقتصادية وسبرامج المختلفة والتي تتطلب تنفيذ  خالل التشريعات والقوانين واللوائح

 من التمكين لها. كاف   لتحقيق قدر  
 : لة البحثمشكأواًل: 

فئات حماية الكفالة العدالة التوزيعية و والتي من أهمها  تحدياتال من العديدواجه االقتصاد المصري حاليًا ي
ه جهود كل أبناء الشعب المصري رجالتحتاج إلى تكاتف الفقيرة في المجتمع، وتلك ال شك مهمة ضخمة 

لتي اصادية السياسات االقتالمتزايد ب لتحقيق التنمية ومواصلتها، مع االهتمام اناً في مواجهتها ضم ونسائه
 تحقيقلمن شأنها تعظيم مساهمة المرأة في عملية التنمية باعتبارها شريك كامل سواء في الجهد المطلوب 

 ه،فيدة منستير وماعاًل في التغيالمرأة باعتبارها عنصرًا فد هذه التنمية، فالتنمية، أو في التمتع بثمار وعوائ
ين من تحقيق المساواة في الفرص، تعزيز القدرة على االستمرارية، والتمكيمكنها الوصول لذلك من خالل 

  (317-315، الصفحات 2012)فهمي، المشاركة في القرار. 
ة لك طفلوتعاني المرأة من ذوفي الواقع تعاني المرأة في مصر أشكااًل من التمييز تضعها في مكان أسوأ، 
ة، بل أن لسائدعراف والقيم اوفتاة وشابة وزوجة، وتعاني من أشكال التمييز المرتبطة بالعادات والتقاليد واأل

، 2005)عمران، قد قننته بعض أهم التشريعات التي تنظم العالقات في المجتمع.  أشكال التمييز هذه بعض
 (42صفحة 

التي مازلنا نناقشها ونحن في القرن الحادي ـ من خالل مناقشة قضية المساواة بين الرجل والمرأة و 
إنما هي أحد مردودات تلك الموروثات الثقافية التقليدية، على الرغم من كونها قضية تتم في  - والعشرين
التخفيف من حدة الفقر إن ، بل بالطبع حقوق اإلنسانماعية، وتحقيق الديمقراطية و العدالة االجتمن إطار 

طاقة الفالمرأة نصف المجتمع، ونصف  ،الذي تتسع رقعته يومًا بعد يوم بشكل يدعو إلى مزيد من القلق
من هنا كان تمكينها من المشاركة ضرورة تنموية واجتماعية، وهدف منشود يجدر العمل على و  ،اإلنتاجية

واستنادًا إلى ما توفره المواثيق الدولية والتشريعات المحلية التي  تحقيقه في إطار من العدالة والمساواة 
ة خالل الفترة األخيرة لم وال يمكن ادعاء أن المرأ يز ضد المرأة، يتعمل على القضاء على كافة أشكال التم

 قد كان لها دورها الفاعل والمؤثرتحرز تقدمًا في إطار تغيير أوضاعها االجتماعية، بل على العكس، ف
على كافة األصعدة على المستوى المحلي والدولي. كما كان للدولة دور رائد في مساندتها مساندة قوية بما 
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 ،أتاحته لها من آليات تساعد على تنميتها مما أدى إلى إحراز تقدم في مسيرة تغير أوضاعها االجتماعية
سبة الغالبة من النساء من تحقيق كن النمإال أن حجم المشكالت التي واجهتها المرأة وعمق جذورها، لم ي

أهداف التنمية التي كان من المستهدف تحقيقها، فقد عاقت تلك التنمية موروثات ثقافية متخلفة، وتنشئة 
جتماعية تدعم الفروق بين الجنسين، وأساليب اتصالية يصور جانبًا منها المرأة بما ال يتناسب وواقعها ا

ين الجنسين، ونسب مرتفعة من األمية وما يترتب عليها من بطالة المعاش، وفرص تعليمية غير متساوية ب
منتشرة ونقص في التدريب، وأعباء أسرية ال توزع توزيعًا عاداًل بين أفراد األسرة، وفرص محددة التخاذ 

  (322-321، الصفحات 2012)فهمي، القرار التشريعي والتنفيذي واألسري. 
ة المرأ  ضرورة المساهمة الفعالة في معالجة القضايا االقتصادية الملحة التي تواجههاهذا باإلضافة إلى 

 -بطالةالمصرية، مع التركيز على أكثر الفئات احتياجًا وتتمثل أهم القضايا االقتصادية الملحة في: ال
حسب  ئات المستهدفةومن أهم الف ،التأمين والضمان االجتماعي -تسويقال -لفقرا -إلنتاجيةا -التمويل

 (57، صفحة 2005)عمران، . وبوجه خاص المرأة الريفيةاألولويات: المرأة الفقيرة في الريف والحضر، 
سبة األسر الفقيرة التي تعيش في فقر مدقع بسبب قلة الدخل أو انعدامه وعدم وجود موارد مناحيث أن 
كل من مأ واحتياجات أبنائها األساسية ستطيع هذه األسر إشباع احتياجاتهاوبالتالي ال ت ،أو الدخلللعمل 

 تماعيةمواجهتها للعديد من المشكالت االقتصادية واالجيه مما ينعكس أثره عليها في وملبس وتعليم وترف
 (199صفحة ، 2016)خليل، والصحية والتعليمية وغيرها. 

ال يمكن التصدي لقضايا ومشكالت مثل الفقر والتمكين في المجتمع ونصف ومما ال شك فيه أنه 
 قضية وهو ركيزة لحل قضاياه وأهمها ،المجتمع لم يمكن بعد، فتمكين المرأة هو الركيزة لتقدم المجتمع

 اللتي و اظواهر الماضي من المرأة األمية أ تمكين الفقراء، فال يعقل أن يتقدم المجتمع وال زالت هناك
 (145، صفحة 2014)فهمـي، . تعمل وال تشارك والتي يمكن وصفها بأنها مقهورة

والسياسية،  إلى تمليك المرأة الفقيرة والمهمشين عامة لعناصر القوة المختلفة: االقتصادية، التمكين يسعىو 
 سة حقواالجتماعية، والمعرفية، وتمكينهم من التأثير في السياسات العامة، والعملية التنموية، وممار 

بناء  رفية،القاعدة المع ، كما تتمثل آليات التمكين في: بناء الوعي بالذات، بناء القدرات، بناءاالختيار
 االتجاهات الواضحة المحددة، وتتحدد كذلك استراتيجية التمكين االجتماعي في النظر للفرد ككيان

)قنديل، . أخالقي، وكعضو في أسرة، وكمشارك في عملية صنع القرار بشكل عام في األمور الحياتية
   (104-101، الصفحات 2008

يح لها تشعر باألمان واالستقرار مما يتزن العالقة مع أفراد أسرتها سبتواالمرأة تشعر عندما حيث أنه 
ي فإلى الدخول تها كأم وزوجة وامرأة عاملة بدون الحاجة افرصة أفضل للقيام بدورها في تحمل مسئولي

)فهمي، من هنا وجب مساعدتها على المشاركة في صنع القرار داخل أسرتها. ، و صراع خفي مع الزوج
  (338، صفحة 2012
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 التي ترى أن الهدف من وراءو  (Social Power Theoryويتوافق ذلك مع نظرية القوى االجتماعية )
سهام المرأة في العمل والتطوع وغيره هو الحصول على قوة اجتماعية يمكن استخدامها في تحقيق إ

األهداف الشخصية، حيث أن المشاركة من منظور الخدمة االجتماعية تقترب من مفهوم حق تقرير 
أن المصير باعتبار أن المشاركة هي التطبيق العملي لحق تقرير المصير، فعن طريقها يمكن للمرأة 
هوم تشارك في تحديد طريقة حياتها كما أن كال من المشاركة وحق تقرير المصير يستمدا جذورهما من مف

 (60-58، الصفحات 2012)فهمي، الحرية بالنسبة للفرد بشكل عام. 
 من خالل ما يلي: أهمية وضع المرأة إحصائيًا كما يتضح 
، 2019)اإلحصاء، م 2017وفقًا لتعداد عام   توزيع السكان طبقًا للنوع ونسبة الحضر والريف( 1جدول )

 (25صفحة 
 جملة إناث ذكور البيان
 40240000 19517000 20723000 حضر
 54558000 26390000 28168000 ريف
 94799000 45907000 48892000 جملة
  (20، صفحة 2019)اإلحصاء، م طبقًا للنوع 2019( تقدير أعداد السكان لعام 2جدول )

 جملة إناث ذكور
50547000 47554000 98101000 

حصاء، )اإلم 2017( تقدير عدد السكان طبقًا للحضر والريف وتوزيعهم النسبي طبقًا لتعداد عام 3جدول )
 (21، صفحة 2019

 الجملة % ريف % حضر
40432000 42.5 54771000 57.5 95203000 
( يوضح تقدير أعداد السكان طبقًا للنوع بمحافظة بني سويف وتوزيعهم النسبي في 4جدول )

 (19، صفحة 2019)اإلحصاء، م 1/1/2019
 % جملة إناث ذكور

1694680 1593539 3288219 3.35 
تقاء االهتمام باإلر  فكان من الضرورة ،لذا لما كانت المرأة تمثل نصف الثروة البشرية ونصف المجتمع

 بدأ ، حيثنرتقي بخصائص المرأة البد من االهتمام بالمرأة غير العاملة المرأة المصرية، وحتى بخصائص
 دية لها منتحسين القدرة االقتصابدأ االهتمام ب حيثنساء، لتي ترأسها بالنسبة لألسر اخاصة االهتمام بها 

  (299، صفحة 2010)خـليل، بعض المشروعات المدرة للدخل.  في إدخال نسائهاخالل 
مشروعات وبرامج ذات طابع تتضمن الستراتيجية االستناد من  في مناداة البعض بأنه البد وهذا يعد سبباً 

كل  طط النمو االقتصادي واالجتماعي علىاقتصادي تعمل على اعتبار المرأة محورًا أساسيًا في كل خ
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الدخل، وكذلك االهتمام  محدودةع المشروعات المحلية الصغيرة للنساء يمستوياتها المحلية والوطنية، وتشج
 (38، صفحة 2004)السنوسي و الدويبي، والفقيرة. األحياء المهمشة بالنساء والفتيات الريفيات والقاطنات في 

في  لساحقامما استلزم معه دراسة التوجهات األكاديمية للمرأة الريفية بمعزل عن المرأة الحضرية للتباين 
ر منظو  الظروف المجتمعية للمرأة الريفية بأبعادها االجتماعية من "أمية، وفقر مدقع ودونية وتحقير من

دخول و ر مأجور في معظم األحيان" سلبية" وأيضًا أبعادها االقتصادية من "عمل غيو للمرأة، وقهر  ذكوري 
 ياسيةتكاد تنعدم نتيجة لألمية، وكذلك أبعاد سياسية تمثلت في عزوف كامل عن المشاركة في الحياة الس

ة. والنيابية .. الخ، في مقابل تحول نسبي وتدريجي نحو التقدم والنهوض التي تشهده المرأة الحضري
 (165، صفحة 2003)عـامر، 

الب والقو  المرأة الريفية عامة أقل حظًا من نظيرتها في الحضر حيث أن األعراف التقليديةالقول أن  يمكنف
ى دة علالنمطية تكون أكثر ترسخًا في المناطق الريفية، مما يؤدي إلى محدودية مشاركة النساء في القيا

 ، صفحة2020، (OECD))المستوى المحلي ومحدودية سلطة اتخاذ القرار التي يتمتعن بها داخل أسرهن. 
131) 

ضامن أنشطة المرأة حيث تنفذ وزارة التوأخيرًا فيمكن اإلشارة إلى أن هناك بعض البرامج التي تختص ب
مية بالتعاون مع الجمعيات األهلية، أو جمعيات تن من خالل اإلدارة العامة لشئون المرأة  االجتماعي

المجتمع عددًا من المشروعات التي تهدف إلى تحسين مستويات معيشة األسر الفقيرة ومنها: مشروع 
الحياة  هاراتمتدريب المرأة الريفية في السكان والتنمية، ومشروع تنمية المرأة الريفية، وتدريب المرأة على 

صفحات ، ال2016)خليـل، وير دور المرأة في إنتاج الغذاء، ومشروع مبادرة المرأة. اسية، ومشروع تطيالس
194-195)   

روط مشروعات تنمية المرأة وأهدافه وش أحد هذه المشروعات وهي وفيما يلي اطاللة سريعة على
 ة(الجتماعيالمرأة الصادرة عن وزارة التأمينات والشئون ا)الئحة العمل بمشروعات تنمية  االستفادة منه:

له أسلوبًا للتنمية ينظر من خالم، حيث تعتبر 1998بدأت مشروعات تنمية المرأة في التطبيق منذ عام 
دعم إلى المرأة على أنها وحدة إنتاجية، ويركز على بعد اجتماعي لتنمية األسرة وتحسين أوضاعها بال

 قدرة لتوجيه، وذلك لمواجهة المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والعمل على زيادةوالتدريب وا المادي
ن سيدة ( جنيهًا مصريًا فقط، ويمكن ألكثر م5000، ولكن بقيمة ال تزيد عن مبلغ )وكفاءة األسرة مادياً 

    .جنيه لكل سيدة 5000االشتراك في مشروع واحد والحصول على تمويل مناسب وبحد أكثر 
إلى المساهمة في تحقيق ظروف اجتماعية ومعيشية أفضل مع التركيز على  هذه المشروعات وتهدف

 نمط األسرة الفقيرة ووفقًا ألهداف التنمية، وذلك من خالل: 
  ادي تدر عليها دخاًل يساعدها على رفع مستواها االقتصتدريب المرأة على أنشطة ومهارات إنتاجية

 وألسرتها.ويحقق مستوى معيشي أفضل لها 
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 ي مساعدة المرأة الريفية على ممارسة أنشطة اقتصادية من خالل تقديم مشروعات ذات عائد اقتصاد
اجية في مجاالت اإلنتاج المختلفة التي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية وذلك بتقديم قروض إنت

 ميسرة للمستفيدات.
 لمدارس.محو أمية المرأة وتوجيهها إلى ضرورة إلحاق أبنائها با 
 فرضها ية والقضايا المستجدة التي تعالتوعية بأهمية معالجة القضايا المطروحة على الساحة االجتما

 ظروف المجتمع.
 ستفيد من المشروع المرأة التي: فت شروط االستفادة من المشروع:أما من حيث 

 .تكون مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو المناطق المحيطة بها 
 سنة. 50سنة وقت تقديم الطلب وال يزيد على  18عمرها عن  ال يقل 
 .تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو األمية 
 .تكون مشتركة في عضوية مركز تنمية المرأة الخاص بالمشروع 
 .يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط المناسبة إلنشاء المشروع 
 رة وخبرة على إدارة المشروع المراد تنفيذه.يكون لديها قد 
 .تقدم ضمانًا أو ضامنًا تقبله لجنة البت في المشروع 

ي من قيمة المشروع اإلنتاجي كمساهمة منها ف %10أيضًا أن تتحمل السيدة المستفيدة بنسبة  ويشترط
 ( كمصروفات إدارية.%90من باقي قيمة المشروع ) %5تنفيذه، كما يتم تحصيل نسبة 

 كما تتمثل أنواع األنشطة المنفذة من خالل مشروعات تنمية المرأة فيما يلي:
  زبد  –مشروعات غذائية: المخلالت، تصنيع الملوحة، تصنيع حلويات، منتجات ألبان )جبن– 

 لبن ... الخ(.
  تجارة أعالف مواشي –ثالجة لحفظ األطعمة  –خياطة وتفصيل  –مشروعات إنتاجية: بقالة- 

 كليم وسجاد ... الخ.
 يلي:  يمكن استعراض بعضها فيماة السابقة التي استهدفت هذه القضي مجموعة من الدراسات وهناك

 : المرأة تنميةمشروعات  المحور األول:
تحليل أوضاع األسر التي تعولها ( بعنوان "Nazoktabar & Aliabadi, 2011دراسة ) حيث أن
هية لألسر التي تعولها نساء؟ وماهية الجوانب االجتماعية والثقافية واالقتصادية ماقد تناولت " سيدات

االستراتيجيات التي يمكن تقديمها لهذه األسر لمواجهة مشكالتهم؟ حيث تبين أن المشكالت االجتماعية 
 ،والقدرة على االعتماد على الذات ،والثقافية على رأس هذه المشكالت، كما أن المرأة تفتقد الثقة بالذات
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األسر فقرًا في  مال يؤهلهم للبدء في أي عمل، حيث أنهم من أشدوذلك لعدم توافر مصدر دخل أو رأس 
تمد به على عالمجتمع، ولذلك كانت االستراتيجية المثلى لهذا الوضع هو توفير رأس المال لبدء مشروع ت

  .هاوتستطيع به أن تشبع احتياجات أسرت ذاتها
ي دور المأسسة في تحقيق األمن االجتماعي و االقتصاد( بعنوان "2012الضبع، ) وقد اهتمت دراسة
وليتها تجاه " بالمرأة الفقيرة خاصة المعيلة والتي تعاني من مشكالت عديدة في مسئ للمرأة الفقيرة المعيلة

ديم تياجات أسرتها من خالل تقأسرتها، وبالتالي استخدام األسلوب المؤسسي في إشباع احتياجاتها واح
 تماعيالخدمات الرعائية لها وتوفير برامج تقدم لها قروض صغيرة مدعمة الفائدة من خالل الصندوق االج

 للتنمية وتبني سياسات اقتصادية داعمة للمرأة الفقيرة. 
لبًا لفظ يرتبط غا الفقر" األسر التي تعيلها نساء وتأنيثبعنوان " (Aggarwal, 2012كما تناولت دراسة )

مع  العيشعلى ، حيث غالبًا ما تصر المرأة المرأة بالفقر خاصة عندما تكون المرأة هي عائل  األسرة 
  األبناء وتحمل مسئوليتهم، ما يضع على عاتقها مسئولية توفير متطلباتهم األساسية.

ين المرأة بالريفية: دراسة  جودة حياة العمل لدى المرأة ( بعنوان "2014محمد وسليمان، واهتمت دراسة )
ناسب، الم وهي: الدخل للمرأة الريفية " بالجوانب األساسية لجودة حياة العملالمعيلة والمرأة غير المعيلة

ة، تماعيوظروف العمل المالئمة، المواءمة بين متطلبات العمل ومتطلبات الحياة األسرية، والعالقات االج
 . وضغوط العمل،...الخ

ن أ "تعزيز االبتكار من أجل نتائج اجتماعية أفضل( بعنوان "Declaration,2014دراسة )وقد ناقشت 
رأة للم على أساس التنشيط والتمكين والمشاركة المجتمعية إحداث عملية التغيير المرغوب البد أن يتم

 ،والتي تحتل قدر ال يمكن إهماله في المجتمع حيث يتم ذلك باالرتكاز على الخدمات الحكومية
عات والمشاركات المجتمعية وتعبئة القوى االجتماعية وخلق رأس المال االجتماعي، وتعزيز دور المجتم

حتياجات االجتماعية أن يكون ذلك بأسلوب تكاملي ومستدام مع إشباع اال وبناء الديمقراطية، على
 وخلق فرص عمل مناسبة وإحداث تماسك اجتماعي بالمجتمع.  المطلوبة

 راتو المهجالسيدات مشاكل وتحديات ( بعنوان "Ahmed & Ahmmed, 2015دراسة )كما أوضحت 
غالبا ما تواجه المرأة في المناطق الفقيرة مشكلة عدم القدرة على الوصول لألنشطة  أنه" في بنغالديش

وتمثل  رنظرًا لفقد الزوج إما للوفاة أو الطالق أو الهج المدرة للدخل باإلضافة للقيود االجتماعية الشاملة
ولذا فيعد التحاق هؤالء غير ماهرات وعاطالت وهن  ،من إجمالي النساء المتزوجات %11.29نسبة 

األسباب  النساء بأنشطة تدر دخاًل يعمل على استقرار األسرة في حالة فقد عائل األسرة الذكر ألي من
التقليل من التبعات النفسية حدوث الفوضى االقتصادية لألسرة وبالتالي سابقة الذكر كمدخاًل لتالفي 
سر، وفي وتتمثل هذه األنشطة في منح مساعدات مالية حكومية لتلك األ واالجتماعية والثقافية باألسرة.

الواقع تمنح هذه المساعدات من خالل برامج حكومية للنساء األرامل أو المطلقات من خالل برامج بعينها 
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دات بل قد تواجه غالبًا باالحتقار واللوم، وهذا ما يستلزم بينما تفتقد السيدات المهجورات هذه المساع
           ضرورة التدخل ببعض المشروعات المدرة للدخل لتمكين مثل هذه األسر.

ناطق الخضراء إدارة الممشروع النتائج االجتماعية ل( بعنوان "Ulambayar,2015وساهمت دراسة )
اعي المر رد مواإدارة مشروع دراسة النتائج االجتماعية ل" بالمجتمعيةدارة الموارد القائمة على ا )المراعي(
مواجهة تحديات الفقر وتدهور ل كخيار واعد تم الترويج له ذي، والفي منغوليا (CBRM) المجتمعية
ط ة، ونممصادر المعلومات المتنوعالمستند على الوصول ل، من خالل اتخاذ أسلوب التنمية الريفية الموارد

رأس  م نموالقيادة، والتبادل المعرفي وقواعد إدارة الموارد، وتوفير شبكات اجتماعية ذات تنظيم رسمي يدع
ي ف، وقد نجح المشروع في إحداث تغيير مخطط بالفعل إلحداث تطور وتنمية بمنغوليا االجتماعيالمال 

مرأة ، وتوفير العديد من فرص العمل المتاحة للسكان ومنهم الالمجتمعات الريفية المطبق بها المشروع
  .ديةالريفية التي حازت على قدر ليس بالقليل من التنمية والتطوير في أوضاعها االجتماعية واالقتصا

تصور مقترح لممارسة نموذج الحياة في الخدمة ( بعنوان "2016 المرشد،وقد استهدفت دراسة )
 لثقافيا" االهتمام بقضايا المرأة ورفع مستواها المهارات الحياتية للمرأة المعيلةاالجتماعية لتنمية 

ا واالجتماعي والصحي...الخ من خالل استخدام نموذج الحياة في الخدمة االجتماعية لتنمية مهاراته
ت الحياتية لتستطيع مواجهة مشكالتها الحياتية الناتجة عن وضعها، خاصة المرأة المعيلة، وقد خرج

مرأة تية للوذج الحياة لتنمية المهارات الحياممن خالل ن الدراسة بتصور مقترح لممارسة الخدمة االجتماعية
 المعيلة. 

ة على آليات الحماية االجتماعية للمرأة المصرية: دراسبعنوان " (2019القرنفيلي،كما أوضحت دراسة )
عمل لجأ للت" أن المرأة الفقيرة في حاجة ملحة لبرامج حماية اجتماعية، كما أنها من النساء الفقيرات عينة

في حال قدرتها على ذلك في محاولة لسد احتياجاتها، ومواجهة الفقر، وتحقيق األمان االجتماعي 
دة واالقتصادي لألسرة. كما أنها تعاني من بعض المشكالت الصحية المتمثلة في سوء التغذية وعدم جو 

 خدمات الصحية المجانية، وطول قائمة االنتظار في بعض المستشفيات، وارتفاع تكلفة العالج. ال
ع رأي صاحبات المشروعات الاستط( بعنوان "2020منظمة العمل الدولية، وقد استنتجت دراسة )

 أن" متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حول أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة ڤيروس كورونا
معظم صاحبات المشروعات ترغبن في الحصول على دعم فيما يتعلق بتسويق منتجاتهن بنسبة كبيرة، 

 ويليها بنسبة كبيرة رغبتهن في الحصول على تدريب وتوجيه وإرشاد..
 : الريفية تمكين المرأة المحور الثاني:
( بعنوان "مضمون  Gholipour, Rahimian, Mirzamani, Zehtabi, 2010أشارت دراسة )

ة الحياة الشخصية تحسين نوعيآلية ل ،لسلطة لشخص مااالتمكين كتفويض نموذج تمكين المرأة" إلى أن 
ال يمكن إنكار دور  التعليم العالي والمهنة أداة فعالة لتمكين المرأة ولكنو  ،األخيرة العقودمرأة في لل والعملية
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عراف االجتماعية أن تحد بشكل مباشر أو غير مباشر من يمكن لألحيث  ،في هذه العالقة يالثقافالعامل 
 . تمكين المرأة 

يمكن  " أنه ليس من المعقول أنمقياس تمكين المرأة المعيلة( بعنوان "2011سعدهللا، أوضحت دراسة )
 لديهم الوعي الكافي بأنفسهم، ومجتمعهم ومؤسساته ومشكالتهأناس من تنمية مجتمعهم دون أن يكون 

غلب واحتياجاته، وهذه المعرفة التي توصلهم إلى الحل األمثل لهذه المشكالت ومن ثم تمكينهم من الت
  عليها.

 بعنوان "تمكين المرأة العراقية في مجاالت التنمية" بإعادة صياغة (Ahmed, 2012وأوصت دراسة )
لوجية لتكنو االبرامج التعليمية والتدريبية وبالشكل الذي يضمن تأمين المعرفة الحديثة ورفع مستوى المهارة 

وبالشكل الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل وبما يحقق إمكانيات التوظيف الذاتي لهن من خالل 
 المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. على ماد عتاال

كيفية تغيير األفكار " إعادة النظر في تمكين المرأة ( بعنوان "PORTER, 2013وناقشت دراسة )
نان" كوفي عذلك انطالقًا من مقولة "التقليدية للتمكين بالنسبة للسيدات الالتي تعانين من انعدام األمن، 

ت ستويامالية من تمكين المرأة، لضمان زيادة تمثيل المرأة على جميع أنه ال توجد أداة للتنمية أكثر فع
ميع صنع القرار، واالستجابة الحتياجاتهن، وتعزيز قدرات المرأة على المشاركة في صنع القرار على ج

رس غواة، مستويات الحياة العامة، وانعكاسًا الحترام الحقوق، تلبية االحتياجات األساسية، وتعزيز المسا
نمية تعر األمن،والديمقراطية والشمول والعدالة، ومواجهة التمييز والضعف وعدم المساواة، إلحداث مشا

  والقمع وعالقات القوة القسرية. ، والتغلب على التبعيةايجابية حقيقية
لصغيرة ا" أن برامج القروض قتصاديةالتمكين المرأة والتنمية ا( بعنوان "2013دوفلو، كما طرحت دراسة )

دمة التي تقصر قروضها وإعاناتها المالية على النساء العتبارها أن األموال بهذه الطريقة ستذهب لخ
ي فيؤثر  حجم مساهمة الفرد في موازنة األسرةمامًا، كما أن التنمية، تقر ضمنًا أن المرأة ليست عاجزة ت

خل ي الدالمساهمة في تقرير النفقات، فعندما تكون المرأة صانعة قرار في األسرة، يكون لمساهمتها ف مدى
تصادية ة االقولكن أخيرًا للكاتب رؤيته في أن أيًا من الجانبين )التنميتأثير كبير في الخيارات النهائية. 

ين حيانًا، ولتحقيق المساواة بوتمكين المراة( ال يمكن أن يكون له الحل السحري كما يصور البعض أ
قد ومع ذلك فلفترة طويلة من الزمن، و  الجنسين، ال بد من تبني سياسات تفضل المرأة على حساب الرجل

 تكون فوائد هذا غير كافية لتعويض تكلفة تلك التشوهات، ويحتاج ذلك لقدر من الواقعية في مواقف
 ية والتمكين. صناع السياسات على طرفي الجدل القائم بشأن التنم

والتي تعمل على إحداث تصحيح في  هذا الرأي وهو ما يسمى بالعدالة التصحيحيةمع الباحثة  وتتفق
   وزيعية.تطبيق العدالة الت قبليلزم تصحيح التشوهات أواًل حيث  أوضاع مشوهة للوصول للعدالة الحقيقية،
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" معيلةالمجتمع المدني في تمكين المرأة الكفاءة برامج منظمات بعنوان " (2016 مسلم،ورصدت دراسة )
على  قد جاء في المركز األخير من استجابات العاملين بالبرامج في منظمات المجتمع المدني العملأنه 

   ابتكار مشروعات جديدة تحتاجها المرأة المعيلة.
تطبيق برنامج " أن : ماذا تعمل؟ة تمكين المرأ ( بعنوان "CORNWALL, 2016وأوضحت دراسة )

(Pathways)  ي والتمكين الخاصة بالمرأة فيعمل على فهم وإدراك الظروف التي تحكم سياسات التنمية
صر عالمجتمع، نحو مزيد من العدالة والمساواة وتعزيز حقوق المرأة، واالتجاه نحو تمكين المرأة في 

قدراتها تها و وإدراكها لذا القوة الحالية التنمية، ويستهدف أنه إذا كانت التنمية تعني فهم المرأة لعالقات
من ر لتي تؤثالسلطة والقوة لفعليًا وحقها في اتخاذ القرارات الخاصة بها، فإن التمكين يعني امتالك المرأة 

دمات ، من خالل القدرة الفعلية على الوصول للموارد واألصول والخخاللها في قرارات حياتها ومجتمعها
 . الخارجية
شملت  (2017مم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، منظمة األها )تقرير دراسة أجرت كما أشار

 تعزيز عملية تمكينبعنوان " من بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، (10)شركة في ( 5887)
نمية تعن دراسة : وسط وشمال أفريقياأللة والمستدامة في منطقة الشرق االمرأة للتنمية الصناعية الشام

" إلى أن دوافع ردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونسأل، وامصرعمال لدى النساء في ألا ريادة
السيدات المشاركات في إطالق مشاريعهن إيجابية حيث أنها نشأت من إدراكهن لوجود فرص عمل، ومن 

تهن ومهاراتهن حماسهن لتحقيق إنجازات شخصية أو االستقالل أو الحرية، أو من إدراكهن لمؤهال
 الخاصة. 

بلدان النساء في ال" أن تمكين المرأة في العملبعنوان "( Bandiera, et al., 2018وأوضحت دراسة )
كثرة و  ،والزواج المبكر ،يتفاعل ارتفاع معدل البطالة بين الشبابحيث  من عدم التمكينيعانين النامية 
عتماد االن عليهن فرض القانو باإلضافة إلى  ،للحد من استثماراتهم في رأس المال البشري  األطفالإنجاب 

قت و ، ما دعى إلى تقديم برنامج متعدد األوجه ليجمع بين نوعين من رأس المال البشري في على الرجال
ة ياتيرات الحواحد: المهارات المهنية لتمكينهن من البدء في أنشطة مدرة للدخل على نطاق صغير، والمها

 . للمساعدة في اتخاذ خيارات مستنيرة
( بعنوان "الصراع والسالم وتقييم تمكين Beardsley &Chen &Webster,2019وخرجت دراسة )

ى إيجابي عل أن للصراع والحرب رغم تأثيراتهما السلبية على المجتمع، إال أنه تبين أن لهما تأثير  المرأة"
مجال للطلب على الذكور في ميدان الصراع والحرب فينتج عن ذلك اتساع التمكين المرأة حيث أنه نظرًا 

الت أمام المرأة لتثبت ذاتها على المدى القصير والمتوسط نتيجة تحوالت األدوار في المجتمع والتحو 
ية السياسية لحصول المرأة على فرص أكبر في المجاالت االجتماعية والسياسية والمسئوليات االقتصاد

 .والمشاركة في قوة العمل...الخ 
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 : ما يليومن خالل ما تم عرضه من الدراسات السابقة وتحليلها يمكن استنتاج 
هناك توافق حول أن السبيل األمثل لتنمية المرأة وتمكينها هو توفير فرصة مشروع اقتصادي لها، إال  -1

 & Nazoktabarأن هذه المشروعات قد تعترضها بعض المشكالت، ومن هذه الدراسات )

Aliabadi, 2011 ( ودراسة 2020)منظمة العمل الدولية، ( ودراسة(Ahmed ،2012 ودراسة )
 (.2016مسلم، )
إنشاء المشروعات الصغيرة للمرأة عن طريق توفير فرص قروض ميسرة الفائدة تعمل على تحسين  -2

( 2012الضبع، )لدراسات أوضاع المرأة وأسرتها وتنمية المهارات الحياتية لدى المرأة، ومن هذه ا
( ودراسة 2016 المرشد،)( ودراسة Ulambayar,2015( ودراسة )2014محمد وسليمان، ودراسة )

 (.2017"، اليونيدو"مم المتحدة للتنمية الصناعية ألمنظمة ا)
ثقتها في ذاتها ويعمل على زيادة درجة اعتماد المرأة إمتالك المرأة لمشروع صغير يعمل على تدعيم  -3

 ,Nazoktabar & Aliabadiذاتها ويحسن وضعها أسريًا واجتماعيًا، ومن هذه الدراسات )على 

 Beardsley &Chen( ودراسة )CORNWALL, 2016( ودراسة )2013دوفلو، ( ودراسة )2011

&Webster,2019.) 
در للدخل األكثر احتياجًا لبرامج توفر لها قروض ميسرة الفائدة لتبدأ في مشروع مهي الريفية المرأة  -4

عية الجتمالتتمكن من العناية بأسرتها وإشباع احتياجات األسرة وحل مشكالتها )النفسية، االقتصادية، ا
ت لدراساا... الخ( خاصة المرأة المهجورة حيث أنها تعاني إهمااًل نسبيًا من جانب القانون، ومن هذه 

(Aggarwal, 2012 ودراسة )(Ahmed & Ahmmed, 2015 ودراسة )(،2019القرنفيلي )
 (.Bandiera, et al., 2018( ودراسة )PORTER, 2013ودراسة )

ة، المرأ  وجوبية استدامة وتكاملية البرامج الموجهة للفئات األشد فقرًا وحاجة بالمجتمع، وعلى رأسها -5
 لدراساتاوتماسكًا أسريًا وبالتالي مجتمعيًا، ومن هذه  اً إيجابي اً اجتماعيحداث تغييرًا حتى يمكن إ

(Declaration,2014) ودراسة (Ahmed & Ahmmed, 2015.) 
، ع عامةتنمية المرأة الريفية وتمكينها يؤدي بال شك على إحداث درجة كبيرة في تنمية الريف والمجتم -6

( Ulambayar,2015عليم، ومن هذه الدراسات )حيث أن هناك عالقة تبادلية بين التمكين والت
 Gholipour, Rahimian, Mirzamani, Zehtabi, 2010( ودراسة )PORTER, 2013)ودراسة 

 (.2011سعدهللا، ( ودراسة )
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 التي وقعاالهتمام بالمرأة خاصة الريفية و  البحث الحالي متفق مع الدراسات السابقة فيوبذلك يكون 
انين القو عانت من إهمال هي ف ، وبالتاليأنها امرأة  :أولهما ،المجتمعي من جانبينعليها ظلم اإلهمال 

حث في ة للبكبيرة للريف، ما دعى الباحث والمجتمع للمرأة، وثانيهما: معاناتها من اإلهمال الحكومي لفترات
  من أشد الفئات التي تحتاج لرعاية واهتمام. هذه القضية، حيث أن المرأة الريفية

 
حيث  دراسة المرأة الريفية بمحافظة بني سويف يختلف البحث الحالي عن الدراسات السابقة فيكما 

 - خصوصية الثقافة والوضع االقتصادي والتعليمي للمرأة الريفية، فهل مازالت مشروعات التنمية
المرأة ي نفس النتيجة في تمكين تؤد - م"1998"منذ عام  والمخططة والمنفذة منذ فترة ليست بالقليلة

ط ر نموتغي ،وارتفاع حدود المتطلبات األسرية ،الريفية رغم تغير األوضاع االقتصادية بالمجتمع المصري 
 ؟ ، وبالتالي نمط المشروعات المنفذةالمعيشة داخل الريف المصري بشكل عام

 ططةلمخهل تؤدي مشروعات التنمية ا :لة البحثية وفقًا لما سبق فيما يليوبذلك يمكن صياغة المشك
ي فمن قبل وزارة التضامن االجتماعي والمنفذة من قبل مديرية التضامن االجتماعي ببني سويف دورها 

ذلك  وهل يمكن أن يؤدي ؟ تمكين المرأة الريفية إقتصاديًا واجتماعيًا على الجانب األسري والمجتمعي
 بوجه عام؟ ًا اجتماعيًا إيجابيًا على المجتمع الريفي والمجتمع المصري إلحداث تغيير 

 النقاط التالية: من ثانيًا: أهمية البحث: ويمكن إبراز أهمية البحث في مجموعة
قياس فعالية البرامج والمشروعات المطبقة فعليا بشكل دوري حتى يتم  مساهمة البحث في ضرورة -1

 تجاههاب وبالتالي اتخاذ القرار التخطيطي المناسمن حيث مدى جدواها الخاص بها تقدير الموقف 
 .افي الوصول للمستهدف منه هاتبعا لدرجة نجاح

دل تعاالتي فئة ال مشروع تنمية المرأة حيث أنهاالمعرفي ب إثراء الجانب النظري يساهم البحث في  -2
 االقتصادي ينتمكينها من الجانب، وكيفية مساهمته في نصف المجتمع نوعًا ونصفه تقريبًا عدداً 

 .واالجتماعي
جاح اء الجانب المعرفي النظري بالمرأة الريفية وأوضاعها االجتماعية ومدى نيساهم البحث في إثر  -3

 . اجتماعي في حياتها وحياة أسرتها المشروع في إحداث تغيير
تم يالتي  في إثراء الجانب العملي الميداني بطبيعة وأنواع البرامج والمشروعات واألنشطة يساهم البحث -4

 لبرامجا، ما يدفع للتخطيط نحو تطبيق المزيد من هذه المرأة الريفيةتطبيقها من قبل الدولة لتمكين 
ور ، وتعديل أوجه القصفي حالة نجاحها أو تغيير أسلوب تطبيقها في حالة عدم نجاحها والمشروعات

 .بها، واقتراح ما يلزم لتحسين أداء هذه البرامج
 ثالثًا: أهداف البحث: حيث تتمثل أهداف البحث فيما يلي: 
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 ياسه منق، ويمكن مكين المرأة الريفيةتفي التخطيط لمشروعات تنمية المرأة فعالية مستوى  قياس -1
 خالل ما يلي:

 .يفية بالمهارات المختلفة نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة أ ( قياس مستوى تزويد المرأة الر 
 .مشروعات تنمية المرأة ادية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط قياس مستوى إحداث تغييرات اقتصب(
 .تماعية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة قياس مستوى إحداث تغييرات اجج(
 .ةة المرأتخطيط مشروعات تنميب الخاصةفية قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الري -2
 . تمكين المرأة الريفيةحات لالتوصل إلى مقتر  -3

 تساؤالت البحث: وتتمثل تساؤالت البحث فيما يلي:رابعًا: 
اسه من ، ويمكن قيمكين المرأة الريفيةتفي التخطيط لمشروعات تنمية المرأة فعالية ما مستوى  -1

 خالل ما يلي:
 .يفية بالمهارات المختلفة نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة أ ( ما مستوى تزويد المرأة الر 

 .ادية لدى المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة تغييرات اقتصب ( ما مستوى إحداث 
 .ى المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة ج ( ما مستوى إحداث تغييرات اجتماعية لد

 .مرأةجه تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية الما مستوى الصعوبات التي توا -2
 . لتمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة والتوصيات حاتمقتر ما ال -3

 :خامسًا: مفاهيم البحث: حيث تتمثل مفاهيم البحث فيما يلي
 يعني مصطلح الفاعلية "مقدرة الشيء  Effectiveness of the Project :مشروع  فعاليةمفهوم  -1

، 1991 /1990)العربية، على التأثير"، والفعال هو الفعل حسنًا كان أو قبيحًا وهو أيضًا العمل الحميد. 
 (477صفحة 

ئج ة أو نتاوالفاعلية في تخطيط الخدمات االجتماعية هي الدرجة التي تم بها إنجاز األهداف المنشود
 . وفي الخدمة االجتماعية العالجية هي القدرة على مساعدة العميل على تحقيق األهداف منالمشروع

 (169، صفحة 2000)السكري، التدخل في فترة مالئمة من الوقت. 
فالمشروعات االجتماعية تتصف بعدد من السمات المميزة التي تختلف عن  Project أما المشروع:

جة المشروعات االقتصادية البحتة من أهمها أنها تركز على قضايا تتعلق بالرعاية االجتماعية ومعال
 (39، صفحة 2008)ربيع، مشكلة الفقر وإشباع االحتياجات األساسية للمواطنين. 

تعبر الفعالية عن خدمات الرعاية االجتماعية ومدى قدرة هذه الخدمات على إشباع حاجات الناس، كما 
ومواجهة وحل مشكالتهم، وهناك متغيرات عدة لقياس الفعالية من بينها: مدى قدرة المشروع على إحداث 

المستفيدين منه،  تغيير في أنماط سلوك المستفيدين منها، ومدى قدرة المشروع على تنمية وإثراء معارف
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مدى قدرة المشروع على إحداث تعديل أو تغيير في الظروف البيئية المضطربة والتي تعوق تحقيق 
المشروع ألهدافه المطلوبة، وسهولة وبساطة حصول أفراد المجتمع على الخدمة، ومدى مراعاة االعتبارات 

خالقيات المهنة عند تقديمها لمستحقيها. اإلنسانية عند تقديم الخدمة لمستحقيها، ومدى مراعاة المشروع أل
 (23-22، الصفحات 2008)ربيع، 

باع فهو استثمار رأس مال خالل فترة زمنية معينة إلنتاج سلعة معينة أو إلش Project :أما المشروع
لذي احتياج مجتمعي أو تقديم خدمة إنسانية لقطاع من سكان المجتمع ودون النظر إلى العائد المادي ا
و أيمكن أن يحققه المشروع وهكذا نجد أن المشروعات التنموية يمكن أن تقدم للمجتمع سلعة أو منتج 

 (38، صفحة 2008)ربيع،  مة هناك حاجة إليها.خد
، 2008)ربيع، يركز على رأي المستفيدين ومدى إشباعهم الحتياجاتهم من المشروع. : المشروعاتتقييم و 

 (41صفحة 
إلى  ويعتمد هذا التقييم على نموذج تحقيق الهدف: وهو طريقة منهجية يتم من خاللها التقييم بالرجوع

أساسيات هذا النموذج على متغيرات: مجموعة من الناس يتسمون بخصائص معينة  وتنطوي األهداف 
غيير محقق )مجموعة المستفيدين(، ومن أجل هذه المجموعة ينفذ عمل ما )المشروع( وعن طريقه يتم ت

، صفحة 2008)ربيع، بافتراض أنه قد حدثت تغيرات معينة في خصائص هذه المجموعة عن ذي قبل. 
129)     

 : ويمكن تحديد المفهوم اإلجرائي لفعالية مشروع تنمية المرأة من خالل ما يلي
 .مشروعات تنمية المرأة يفية بالمهارات المختلفة نتيجة ر مستوى تزويد المرأة ال -1
 .تنمية المرأة  مشروعاتالمرأة الريفية نتيجة  مستوى إحداث تغييرات اقتصادية لدى -2
 مشروعات تنمية المرأة.نتيجة  مستوى إحداث تغييرات اجتماعية لدى المرأة الريفية -3
 .رأةتنمية الممشروعات جه تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط توا مستوى الصعوبات التي -4
 .التي تواجه تمكين المرأة لمواجهة الصعوبات ترحاتالتوصل لمق -5
 تنمية المرأة الريفية: مفهوم  -2

 (636، صفحة 1991 /1990)العربية، نما الشيء نماًء، ونموًا: زاد وكثر.  Developmentمفهوم التنمية 
ة، )العربي هو أرض فيها زرع وخصب، ويطلق على ما عدا المدن من القرى والكفور. Ruralالريف وكذلك 
 (284، صفحة 1991 /1990

هي عملية تحسين الفرص والرفاه للسكان الريفيين، وهي عملية تغير يطرأ على  والتنمية الريفية:
خصائص المجتمعات الريفية، وباإلضافة إلى التنمية الزراعية، فإنها تنطوي على التنمية البشرية وعلى 

ولذلك، تشمل التنمية الريفية، القتصادية فقط، أهداف اجتماعية وبيئية، وال تقتصر على األهداف ا
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لصحة، والتعليم والخدمات االجتماعية األخرى، كما أنها تستخدم نهجًا متعدد القطاعات لتعزيز الزراعة، ا
 (17، صفحة 2016)الزراعية، واستخراج المعادن، والسياحة، والترفيه والصناعات التحويلية المتخصصة. 

صادي وهي العملية التي تهدف إلى تطوير الحياة في الريف، والتحسين من نوعيتها، وتقديم الدعم االقت
لزراعية، راضي ابأنها االستفادة من األ وأيضًا التنمية الريفيةلألفراد الذين يعيشون في المناطق الريفية، 

 ساسية لسكان الريف. كما أنمن خالل تنمية الموارد الطبيعية التي تساعد على توفير الحاجات األ
في  هي بناء مجتمع ريفي يعتمد على مجموعة من األسس، والتي تهدف إلى نمو الريف التنمية الريفية

 والبنية التحتية، وغيرها. العديد من المجاالت كالتعليم، والرعاية الصحية،
 تمكين اقتصادي واجتماعي: مفهوم  -3

ي القدرة، والمكنة: همكن له في الشيء: جعل له عليه سلطانًا،     empowerment مفهوم التمكين
 (588-587، الصفحات 1991 /1990)العربية، والشدة. واالستطاعة، والقوة، 

ثير العمليات التي يقوم بها أخصائي تنظيم المجتمع المنشط لمساعدة جماعة أو مجتمع في تحقيق تأهو 
 (178، صفحة 2000)السكري، سياسي أو تأثير على السلطات الرسمية لتحقيق مطالب شرعية لهم. 

ات : هي برامج الرعاية االجتماعية والمنظمات الموجهة نحو إعداد جماعوبرامج التمكين من الفرص
 العمالء من التمكن للوصول للفرص الموجودة لآلخرين، والهدف من أي برنامج ليس بالضرورة مساعدة

 (352، صفحة 2000)السكري، العمالء على التكيف أو اكتساب بصيرة ولكن اكتساب مهارات وموارد. 
، 2014)هاشم، وهو تدعيم وتقوية دافعية الفرد ومساعدته على ضبط مشاعره في مواقف الصراع والتنافس. 

  (165صفحة 
ة تصاديوتمكين المرأة هو وسيلة لتقوية مشاركة المرأة في مختلف الجوانب السياسية، االجتماعية، واالق

يالت وتعتمد على الربط بين الحريات الشخصية والحقوق االجتماعية، وتستلزم خطة من اإلجراءات والتعد
صدي التلناس العاديين على التشريعية والدعم من السلطات العامة... ويركز هذا المفهوم على مساعدة ا

ع متخطيط أو صياغة إلجراءات أو لبرامج اجتماعية تتعلق بالتعامل  عمليةلمشكالتهم والمشاركة بأي 
ة أو ع القو ويتضح من ذلك ارتباط المفهوم بالمقدرة والقوة والتعزيز بتوزيمشكالتهم الحياتية االجتماعية، 

المرأة  أمام التالي يعمل على توسعة الخيارات والبدائل المتاحةإعادة النظر في طريقة توزيعها بالمجتمع، وب
  (332،334، صفحة 2014)ناجي، . التخاذ القرار المناسب لحياتها

هو منح المرأة فرصًا أفضل لتعليمها على كافة  Social Empowerment التمكين االجتماعي:و 
اعية بالتدريب الالزم رغبة في إعطائها القدرة على المشاركة في التنمية االجتم وتزويدهاالمستويات 

 (303، صفحة 2010)خـليل،  والسياسية واالقتصادية والثقافية.
عد مساهمة المرأة في مجاالت النشاط ي Economic Empowerment التمكين االقتصادي:أما 

االقتصادي مؤشرًا هامًا ألغراض تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة... ومدى فعاليتها في مجاالت 
األنشطة االقتصادية المختلفة، حيث كانت هناك ثمة متغيرات طرأت على المجتمع المصري في اآلونة 
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أة بشكل عام من اتساع اآلفاق لمجاالت األعمال أمام األخيرة لعبت دورًا له بصماته على أوضاع المر 
  (304-303، الصفحات 2010)خـليل، المرأة وخاصة في ميادين القطاع الخاص. 

ن أقة بعد فهي المرأة التي أصبحت أرملة أو مطل ربة المنزل عديمة الخبرة للدخول في سوق العمل:أما 
ى فترة من حياتها في رعاية أسرتها ولم تكتسب أية مهارات أو خبرات تساعدها على أن تعتمد عل مضت

   (157، صفحة 2000)السكري، نفسها اقتصاديًا. 
 ويمكن تحديد المفهوم اإلجرائي للتمكين االقتصادي واالجتماعي فيما يلي: 

 .الحصول على دعم أو قرض لتحسين الجانب االقتصادي لهاة في زيادة فرص المرأ  -1
 .ساسيةاأل هاجاتحاتوفير زيادة قدرة المرأة الريفية على  -2
 زيادة قدرة المرأة الريفية على اتخاذ قراراتها الحياتية. -3
 زيادة فرصة المرأة الريفية على تملك السلطة أو القوة. -4
 أوضاعها المعيشية.مع تناسب تزيادة قدرة المرأة الريفية على الحصول على فرصة عمل  -5
 المشاركة في إحداث تنمية اجتماعية.زيادة قدرة المرأة على  -6
 إلاث( في الوصول للحقوق األساسية.ا-تحقيق المساواة بين الجنسين )الذكور -7

 سادسًا: اإلجراءات المنهجية للبحث:
على قياس فعالية التي ينصب اهتمامها و نتمي هذا البحث إلى البحوث التقويمية، ينوع البحث:   -1

 مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها اقتصاديًا واجتماعياً 
 بأسلوب التوزيع المتناسباالجتماعي بالعينة  نهج المسحستخدم هذا البحث ميالمنهج المستخدم:   -2

سئولين )الم اء والمهتمينلخبر ، وبالعينة العشوائية لن مشروعات تنمية المرأة الريفيةللسيدات المستفيدات م
  المشروع ومتابعته(. عن تنفيذ

 تتمثل أدوات البحث فيما يلي:أدوات البحث:   - 3
 أ ( أدوات جمع البيانات: 

 .لى السيدات المستفيدات من مشروعات تنمية المرأة الريفيةتم تطبيقه ع مقياس: -
 المشروع ومتابعته(. ولين عن تنفيذتم تطبيقه على الخبراء والمهتمين )المسئدليل مقابلة:  -

ت معالجاالأو  أدوات تحليل البيانات )المعالجات اإلحصائية المستخدمة في البحوث التقويمية(: ب(
 معامل وشملت: بحثمجموعة من االختبارات اإلحصائية خالل ال ةالباحث تحيث استخدم: اإلحصائية
 - لوزن المرجحا -ين االحادي تحليل التبا - اختبار ت. -بيرمان معامل االرتباط س - بيرسون  االرتباط

 التكرار النسبي. - النسب المئوية - القوة النسبية
 ي:قامت الباحثة بإعداد األدوات على النحو التال حيث :ي توضيح طريقة تصميم تلك األدواتوفيما يل
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  ألداة األولى:العبارات لمرحلة جمع 
 بعـد اإلطـالع علـى الجـزء النظـري : عينة منن السنيدات المسنتفيدات منن المشنروعالمقياس المطبق على 

 الخاص بالبحث واإلطالع على األدوات المتشابهة كونت الباحثة المقياس في صورته األولية كاآلتي:
وينقسـم إلـى  ،رأة الريفينةتمكنين المنالتخطيط لفي مشروعات تنمية المرأة ية مستوى فعال قياس البعد األول:

 محاور كالتالي: ثالث
ميننة يفينة بالمهننارات المختلفنة نتيجنة تخطنيط مشنروعات تنمسنتوى تزويند المنرأة الر قيـاس المحـور األول: 

 ( عبارة.12)ويتضمن المرأة، 
 تتخطننيط مشننروعاادية لنندى المننرأة الريفيننة نتيجننة مسننتوى إحننداث تاييننرات اقتصننالمحـور الثــاني: قيــاس 

 ( عبارات.10ويتضمن )تنمية المرأة، 
ت اعينة لندى المنرأة الريفينة نتيجنة تخطنيط مشنروعامسنتوى إحنداث تايينرات اجتمالمحور الثالث: قيـاس 

 .عبارات (9)ويتضمن  ة،تنمية المرأ
تنمينة  الريفينة نتيجنة تخطنيط مشنروعاتقياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة : البعد الثاني

 عبارة. (13ويتضمن )، المرأة
 .( عبارة12)ويتضمن  ،ت لتمكين المرأة الريفيةالتوصل إلى مقترحاالبعد الثالث: 

  شننروع علننى الخبننراء والمهتمننين )المسنن ولين عننن تطبيننق الماألداة الثانيننة: دليننل المقابلننة المطبننق
 تبعًا ألهداف البحث.( أسئلة 3وقد كان في صورته األولية يتكون من عدد )ومتابعته(، 

 :مرحلة قياس صدق أدوات البحث 
 :الصدق الظاهري 

بعد أن قامت الباحثة بإعداد المقياس في صورته األولية قامـت بعرضـه علـى بعـض المحكمـين مـن السـادة 
وتم تحكيم المقياس من  (7)األكاديميين المتخصصين في الخدمة االجتماعية والبحث االجتماعي وعددهم 

حيــث: ارتبــاط كــل عبــارة بالبعــد المــراد قياســه، وســالمة صــياغة العبــارة، ووضــوح العبــارة وحــذف أي عبــارة 
 غير مناسبة أو غير مرتبطة بالمؤشر وإضافة بعض العبارات التي يرونها مناسبة. 

بـل ( مـن ق%80ق عليهـا بنسـبة )وقد قامت الباحثة نتيجـة لهـذا التحكـيم بحـذف العبـارات التـي لـم يـتم االتفـا
، وبـذلك أصـبحت األداة ت، وإعادة صـياغة بعـض العبـاراما تم إضافة بعض العبارات األخرى المحكمين، ك

 في صورته النهائية كما يلي: مرأة الريفيةقياس المطبق على الالماألولى: 
وينقسـم إلـى  ،المنرأة الريفينةفي التخطيط لتمكنين ية مشروعات تنمية المرأة مستوى فعال قياس البعد األول:

 ثالث محاور كالتالي:
ميننة يفينة بالمهننارات المختلفنة نتيجنة تخطنيط مشنروعات تنمسنتوى تزويند المنرأة الر قيـاس المحـور األول: 

 ( عبارات.10ويتضمن )المرأة، 
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ت صننادية لنندى المننرأة الريفيننة نتيجننة تخطننيط مشننروعامسننتوى إحننداث تاييننرات اقتالمحـور الثــاني: قيــاس 
 ( عبارات.8ويتضمن )تنمية المرأة، 

ت اعينة لندى المنرأة الريفينة نتيجنة تخطنيط مشنروعامسنتوى إحنداث تايينرات اجتمالمحور الثالث: قيـاس 
 (عبارات.10ويتضمن ) تنمية المرأة،

تنمينة  الريفينة نتيجنة تخطنيط مشنروعات جه تمكين المرأةقياس مستوى الصعوبات التي توا: البعد الثاني
 ( عبارة.14ويتضمن )، المرأة

ن ويتضم ،أةات لتمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المر التوصل إلى مقترحالبعد الثالث: 
 ( عبارات.10)

 وقد وضعت الباحثة تدرجًا ثالثيًا لتصحيح المقياس حيث تم وضع أوزان لالستجابات كالتالي:
 (.1(، ال )2(، إلى حد ما )3في حالة العبارات اإليجابية كانت أوزانها كالتالي: نعم ) -
 (.3(، ال )2(، إلى حد ما )1في حالة العبارات السلبية كانت أوزانها كالتالي: نعم ) -

 1من : )لتاليكما أنه وفقًا للمقاييس ثالثية االستجابات تصبح مستويات القوة النسبية للعبارات واألبعاد كا
 قوي(. %100:  66.67متوسط (، و)من  %66.66:  33.34ضعيف(، و)من  33.33%: 
  روع المشننن المسننن ولين عنننن تنفينننذعلنننى الخبننراء والمهتمنننين )األداة الثانيننة: دلينننل المقابلنننة المطبنننق

 (3)لبحث، ويتكون السؤال األول مـن ة تبعًا ألهداف ا( أسئل3)يتكون من عدد  أصبحوقد ومتابعته(، 
 .فرعية أسئلة

 :معنى صدق المحتوى مدى تمثيل بنود األداة للمحتوى المراد قياسه. وللتحقق من صدق المحتوى 
 صدق محتوى أداة الدراسة تم حساب معامل االرتباط بيرسون للعالقة بين درجة كل محور والدرجة

 الكلية لألداة.
 (5جدول رقم )

 المصفوفة االرتباطية بين ابعاد االستبانه والمجموع الكلى  
 المجموع الكلى االبعاد

 **0.94 قياس مستوى تمكين المرأة الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها
قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الريفية من خالل تخطـيط 

 **0.60 المشروعات لتنميتها

مقترحات لتمكين المرأة الريفيـة مـن خـالل تخطـيط المشـروعات  التوصل إلى
 لتنميتها

0.61** 

 (0.01** تدل على أن معامل االرتباط دال عند مستوى )
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ؤكند ( . وهنذا ي0.01ببعضها النبع  بمسنتوى داللنة ) مقياسيتضح من الجدول السابق ارتباط أبعاد ال
 .الصدق تتمتع بدرجة عالية من المقياسأن 
  األداة:ثبات  

لثبات اعامل تم استخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من االتساق الداخلي لفقرات األداة، حيث تم استخراج م
اسة األداة بالكامل وعلى مستوى المحاور، والجدول التالي يبين معامل الثبات ألداة الدر  مستوى على 

 ومحاورها:
 

 (6جدول رقم )
 معامالت الثبات لالبعاد باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ولألداة ككل 

 معامل الثبات االبعاد
 0.86 قياس مستوى تمكين المرأة الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 0.72 قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 0.83 إلى مقترحات لتمكين المرأة الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتهاالتوصل 

 0.80 المقياس ككل

 لمجموعوبالنظر إلى النتائج الموجودة بالجدول السابق يتضح أن معامل ثبات بالنسبة لمحاور االستبانة وا
 البحث الكلي مرتفعة. وبناء على هذه النتيجة فإن مستوى الثبات لمحتوى األداة يعد مالئمًا من وجهة نظر

 العلمي. 
 حيث تنقسم مجاالت البحث إلى: :بحثمجاالت ال  -4

 .لتطبيق على قرى محافظة بني سويفاتم  المجال المكاني:أ( 
  فيما يلي:  للبحث تمثل المجال البشري  ب (  المجال البشري:

  ( مفـردة وفــق 160) وقوامهـا مـن المشـروع( الســيدات المسـتفيداتمـن ) بأسـلوب التوزيـع المتناسـبعينـة
، وذلـك  (سـيدة 254معاينـة قوامـه )تحديد حجم العينة باستخدام جدول تحديـد العينـة، وذلـك مـن إطـار 

 .Morgan, 1970, pp)عـن  (5، صـفحة 2012)الطـائي،  (.2ينـة رقـم )معاال إطـار وفق جدول تحديـد

607-610)  
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 (7جدول )
مديرية ب)وفق بيان عن إدارة المرأة   المشروعالتوزيع المتناسب لعينة السيدات المستفيدات من 

 م(2019التضامن االجتماعي 
 حجم العينة عدد المشروعات اسم القرية م
 13 20 الميمون  1
 14 22 بليفيا 2
 17 27 نعيم 3
 4 7 فابريقة ببا 4
 10 16 دنديل 5
 10 16 اشمنت 6
 11 18 اقفهص 7
 8 12 صفط راشين 8
 20 31 صفط العرفا 9
 12 19 بياض العرب 10
 8 13 بدهل 11
 13 21 جزيرة ببا 12
 17 27 تلت 13
 3 5 هيلية 14

 160 254 اإلجمالي
 وعــددهم  لمــرأة بمديريــة التضــامن االجتمــاعيعلــى تنفيــذ المشــروع بــإدارة ا عينــة عشــوائية مــن القــائمين

 اتمقابلتهم أثناء مدة جمع البيان، وهن من تمكنت الباحثة من ( من الرائدات الريفيات16)وعدد (، 4)
( مــــــن 4)وعــــــدد ( مــــــن منظمـــــات المجتمــــــع المـــــدني، 3وعـــــدد )، نظـــــرًا للظــــــروف الطارئـــــة بــــــالمجتمع

 مفردة. (27) ديميين، وبذلك وصل حجم العينة من الخبراء والمهتميناألكا
  ةأكثر من منطقاستعانت الباحثة بفريق بحثي معها للوصول للعينة أثناء التطبيق نظرًا النتشارها في 

  م.15/11/2020م إلى 2020/ 20/9فترة جمع البيانات في الفترة من  ج (  المجال الزمني:
 لخصائصعلى عدد من المتايرات المتعلقة با ا البحثقوم هذي سابعًا: نتائج خصائص عينة البحث :

 ثبحعينة ال، وفي ضوء هذه المتايرات يمكن تحديد خصائص أفراد بحثالشخصية ألفراد عينة ال
 :كالتالى
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 (8جدول )
 (160بحث )ن=خصائص عينة ال

النسبة الم وية  العدد البيان المتايرات الديموجرافية
 الترتيب التكرار النسبى )%(

 السن

 4 0.03 2.50 4 عام 30أقل من 

 1 0.51 50.63 81 عام 40إلى أقل من  30من 

 2 0.38 38.13 61 عام 50إلى أقل من  40من 

 3 0.09 8.75 14 عام 60إلى أقل من  50من 

Total 160 100.00 1.00  

 الحالة التعليمية

 5 0.05 5.00 8 ملتحقة بفصل محو أمية

 3 0.13 13.13 21 محو أمية

 2 0.33 32.50 52 شهادة اإلعدادية أو ما دونها

 1 0.39 39.38 63 مؤهل متوسط

 4 0.06 6.25 10 مؤهل فوق متوسط

 6 0.04 3.75 6 عالمؤهل 

Total 160 100.00 1.00  

 عدد افراد األسرة

 3 0.06 5.63 9 أفراد 3إلى  1من 

 2 0.44 43.75 70 أفراد 6إلى  4من 

 1 0.47 46.88 75 أفراد 8إلى  6من 

 4 0.04 3.75 6 فأكثر أفراد  9

Total 160 100.00 1.00  

 مصدر فكرة المشروع
 1 0.70 70.00 112 أنا نفسي

 2 0.30 30.00 48 اقتراح المس ولين

Total 160 100.00 1.00  

 الربح الشهري التقريبي

 1 0.42 41.88 67  جنيه     500   من أقل

 3 0.16 16.25 26 جنيه 1000إلى أقل من  500من 

 2 0.29 29.38 47 جنيه 1500إلى أقل من  1000من 

 4 0.12 11.88 19 جنيه 2000إلى أقل من  1500من 

 1 0.01 0.63 1 جنيه 2500إلى أقل من  2000من 

Total 160 100.00 1.00  

 لي اجتماعي بحث عملتم 

 المسئولين بواسطة

 1 0.80 80.00 128 نعم

 2 0.20 20.00 32 ال

Total 160 100.00 1.00  
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ي الالح بحثوفقًا للمتغيرات الديموجرافية التى تناولها ال بحثالجدول السابق توزيع أفراد عينة ال وضحي
  كالتالي:
عامًا( في المركز األول  40إلى أقل من  30من أنه من حيث السن فقد جاءت الفئة العمرية ) حيث
 (.%2.50)عام( في المركز األخير بنسبة  30أقل من ، بينما جاءت الفئة العمرية )%( 50.63)بنسبة 

ما بين(، %39.38)في المركز األول بنسبة  ت فئة المؤهل المتوسط الحالة التعليمية فقد جاءمن حيث و 
( 2000، ويتوافق ذلك مع دراسة )زيتون،(%3.75)بنسبة  فئة المؤهل العاليجاء في المركز األخير 
أنهين تعليمهن المتوسط، خاصة قد من المشتغالت بالقطاع غير الرسمي  %14حيث أوضحت أن نحو 

زيتون، )من الطبقات الفقيرة بخاصة والالتي ال تسمح ظروفهن األسرية لهن بممارسة نشاط خارج المنزل. 
والتي أكدت أن أكبر نسبة  (2016م،)مسل، ويتعارض ذلك أيضًا مع دراسة (910-909، الصفحات 2000

 (. %56.7من عينة الدراسة من الحاصلين على مؤهل جامعي بنسبة )
( %46.88بنسبة ) (أفراد 8إلى  6)من في المركز األول فئة  تفقد جاء أفراد األسرةومن حيث عدد 

يادة الي ز وبالتوربما يوضح ذلك تحمل المرأة المسئولية في حالة احتياج األسرة نظرًا لزيادة عدد أفرادها 
ك مع ، ويتوافق ذل(%3.75بنسبة )فأكثر  أفراد  9 من، بينما في المركز األخير كانت الفئة متطلباتها

 ( حيث أوضحت أن زيادة أفراد األسرة تجعل ربة األسرة تبحث عن كميات أكبر من2007دراسة )عليق، 
بينما يتعارض ذلك مع دراسة ، (1911، صفحة 2007)عليق،  السلع لتحقيق اإلشباع والكفاية ألفرادها.
ي سـائر سـيدات مـن العينـة فـ( والتي أوضحت أن أغلب ال2017)منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، 

ظة، الملحو عدد من التفاوتات  بمسـتوى عال من التعليم ولكن مع وجودتتمتع الـدول السـت بشـكل عـام 
ليـم ت علـى التعالمـن رائـدات المشـاريع مـن العينـة قيـد الدراسـة فـي مصـر حاصـ (%4.92)ث أن يح

 .(22، صفحة 2017)الصناعية،  الجامعـي
وذلك  من كانت فكرتهم هم أنفسهمفقد جاء بالمركز األول فئة  مصدر فكرة المشروعوكذلك من حيث 

بنسبة  عة من قام المسئولون بإرشادهم لفكرة المشرو األخير فئو  الثاني ، بينما جاء بالمركز(%70بنسبة )
(30%.) 

بنسبة  جنيه 500 من أقلالشهري بشكل تقريبي فقد جاء في المركز األول فئة  بحالر  ومن حيث
، بينما جاء في نفسه ضعيفضح انخفاض قيمة الربح ربما ألن رأس مال المشروع ( وذلك يو 41.88%)

 (.%0.63بنسبة ) جنيه 2500  من أقل إلى 2000 من من يربحون  المركز األخير فئة
م وأخيرًا من حيث إذا كان تم عمل بحث اجتماعي للمستفيدات فقد جاء الذين تم عمل بحث اجتماعي له

عي م يتم عمل بحث اجتما(، بينما جاء في المركز الثاني واألخير من ل%80.00بالمركز األول بنسبة )
 (.%20.00وذلك بنسبة )لهم 
 :يكالتال من جانب الخبراء والمهتمين بحثيمكن تحديد خصائص أفراد عينة الكما 

 (9جدول )
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 (27)ن=  من جانب الخبراء والمهتمين بحثخصائص عينة ال

النسبة الم وية  العدد البيان المتايرات الديموجرافية
)%( 

 الترتيب التكرار النسبى

 النوع
 2 0.26 25.9 7 ذكر

 1 0.74 74.1 20 أنثى

Total 27 100.00 1.00  

 السن

 2 0.30 29.6 8 عام 30أقل من 

 1 0.33 33.3 9 عام 40إلى أقل من  30من 

 3 0.15 14.8 4 عام 50إلى أقل من  40من 

 5 0. 07 7.4 2 عام 60إلى أقل من  50من 

 3 0.15 14.8 4 عام فأكثر 60من 

Total 27 100.00 1.00  

 مجال العمل

 1 0.74 74.1 20 مديرية التضامن االجتماعي

 3 0.11 11.1 3 مؤسسات مجتمع مدني              

 2 0.15 14.8 4 أكاديميين

Total 27 100.00 1.00  

 سنوات الخبرةعدد 

 1 0.52 51.9 14 عوامأ 5 منأقل 

 2 0.26 25.9 7 عام 15 أقل من إلى 5من 

 3 0.15 14.8 4 عام 25إلى أقل من  15من                

 4 0.07 7.4 2 فأكثر عام 25من 

Total 27 100.00 1.00  
ي الالح بحثوفقًا للمتغيرات الديموجرافية التى تناولها ال بحثالجدول السابق توزيع أفراد عينة ال يوضح
  كالتالي:
ركز ( بينما جاء الذكور بالم%74.1اإلناث في المركز األول بنسبة )النوع فقد جاءت أنه من حيث  حيث

  .(%25.9الثاني واألخير بنسبة )
 عامًا( في المركز األول بنسبة 40إلى أقل من  30من السن فقد جاءت الفئة العمرية )أما من حيث 

( في المركز األخير بنسبة عام 60إلى أقل من  50من ، بينما جاءت الفئة العمرية )%( 33.3)
(7.4%.) 
بينما (، %74.1)في المركز األول بنسبة التضامن االجتماعي  ت فئةفقد جاء مجال العملمن حيث و 

 (.%11.1)بنسبة  فئة مؤسسات مجتمع مدنيجاء في المركز األخير 
ما ، بين(%51.9( بنسبة )أفراد 5أقل من )في المركز األول فئة  تفقد جاء رةسنوات الخبومن حيث عدد 

 (.%7.4بنسبة ) (فأكثر عام  25 من)في المركز األخير كانت الفئة 
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 ثامنا: نتائج البحث:
 الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة:قياس مستوى تمكين المرأة نتائج المحور األول : 

 : ة المرأةتنميمشروعات تخطيط نتيجة يفية بالمهارات المختلفة أ ( قياس مستوى تزويد المرأة الر 
 (10جدول رقم )

 مشروعات تنمية المرأةوى تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط يوضح مدى قياس مست
 (160=  ( )نة المجتمعتنمي تخطيط مشروعاتنتيجة ة قياس مستوى تزويد المرأة الريفية بالمهارات المختلف)

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 كيفيـــــة علــــى تــــدريبي تــــم 1
 مناسب مشروع اختيار

49 30.63 0 0.00 111 69.38 258 53.75 86.00 9.52 9 

ــــــــدريبي تــــــــم 2  خطــــــــوات علــــــــى ت
ـــى الحصـــول  لعمـــل القـــرض عل
 مشروعي

50 31.25 0 0.00 110 68.75 260 54.17 86.67 9.59 7 

 اختيــار كيفيــة علــى تــدريبي تــم 3
 8 9.56 86.33 53.96 259 68.75 110 0.63 1 30.63 49 للمشروع مناسب موقع

 النشـــاط علـــى تـــدريبي تـــم 4
 بالمشروع الخاص

57 35.63 9 5.63 94 58.75 283 58.96 94.33 10.44 3 

 كيفيــــــــة علــــــــى تــــــــدريبي تــــــــم 5
 4 10.22 92.33 57.71 277 57.50 92 11.88 19 30.63 49 المستقبل في النشاط تطوير

 الحيـاة مهـارات علـى تـدريبي تـم 6
 األســرة رعايــة: مثــل) األساســية
ــة  األوليــة اإلســعافات – والطفول

 مقومــــات – الجــــدوى  دراســــة –
 – الصــغيرة المشــروعات نجــاح

 والقانونيـــــــة السياســـــــبة الحقــــــوق 
 (الخ....  للمرأة 

28 17.50 22 13.75 110 68.75 238 49.58 79.33 8.78 10 

 مبلـغ ادخار على تدريبي تم 7
 لمواجهة المشروع أرباح من

 والتدريب السداد مخاطر
48 30.00 20 12.50 92 57.50 276 57.50 92.00 10.18 5 

ـــــه أعـــــرف 8 ـــــي يمكـــــن أن  حالـــــة ف
 األقســـــاط ســـــداد مـــــن االنتهـــــاء
 يمكننـــــــي للمشـــــــروع المســـــــتحقة
 لمشــروع قــرض علــى الحصــول

 جديد

39 24.38 73 45.63 48 30.00 311 64.79 103.67 11.48 1 

ــــى تــــدريبي تــــم 9 ــــيم كيفيــــة عل  تقي
 6 9.74 88.00 55.00 264 63.13 101 8.75 14 28.13 45 لنفسي مبدئي بشكل المشروع

 لتذليل بمتابعتي المسئولين يقوم 10
 2 10.48 94.67 59.17 284 38.75 62 45.00 72 16.25 26 تواجهني التي الصعوبات

 
 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       271.00 16.94 2710 903.33 56.46 
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ة نتيجة وى تمكين المرأة الريفيمدى قياس مست) ( والذى يوضح10) بيانات الجدول السابق رقم باستقراء
طيط تخيجة نتقياس مستوى تزويد المرأة الريفية بالمهارات المختلفة )تخطيط مشروعات تنمية المرأة 

 لتكراراتاأنها تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق مجموع ستجابات الا ويتضح من هذه(  (ة المرأةمشروعات تنمي
( وقوة نسبية بلغت 16.94( ومتوسط حسابي عام )2710)بـ المرجحة لهذه االستجابات والذى قدر 

يفية بالمهارات أة الر قياس مستوى تزويد المر ( وهذا التوزيع االحصائي يدل على أن 56.46%)
 تجاباتهم، وجاءت استم الموافقة عليه بنسبة متوسطة ة المرأةتنمي تخطيط مشروعاتنتيجة المختلفة 

 :ق القوة النسبية والنسبة المرجحةمرتبة كما يلي وف
أعـرف أنــه يمكــن فــي حالـة االنتهــاء مــن ســداد األقســاط عبــارة "جــاءت األول  فـي الترتيــب -1

ونســبة  ( %64.79" وبقــوة نســبية )يمكننــي الحصــول علــى قــرض لمشــروع جديــدالمســتحقة للمشــروع 
، ويـدل ذلـك علـى طمـوح المـرأة فـي االسـتزادة مـن تنميـة وتمكـين ذاتهـا، باإلضــافة (%11.48مرجحـة )

 ويتوافق ذلك، إلى أداء العاملين لدورهم من حيث اإلعالن عن اإلمكانيات المتاحة من خالل البرنامج
فــي أن بعــض األسـباب ذات البعــد االقتصــادي التــي ( 2007)عبنندالرحمن،  دراسننةاسننتنتجته مننع مننا 

تـــدفع لضـــرورة إدمـــاج المـــرأة فـــي التنميـــة وهـــذه األســـباب هـــي رغبـــة المـــرأة فـــي فـــي تحســـين أوضـــاعها 
 .لاالقتصادية المتردية، وتأكيد المرأة على أهمية ودور القروض والمشروعات الصغيرة في توليد الدخ

سبية وبقوة ن"يقوم المسئولين بمتابعتي لتذليل الصعوبات التي تواجهنيعبارة "جاءت الثاني  في الترتيب -2
 .(، وذلك يوضح أداء المسئولين لدورهم%10.48ونسبة مرجحة ) ( 59.17%)

 ( %58.96" وبقـوة نسـبية )تم تدريبي على النشاط الخاص بالمشـروع" عبارةجاءت الثالث  في الترتيب -3
 .(%10.44ونسبة مرجحة )

" وبقــوة نســبية تــم تــدريبي علــى كيفيــة تطــوير النشــاط فــي المســتقبلعبــارة "جــاءت الرابــع  فــي الترتيــب -4
 .(، ويؤكد ذلك رغبة المرأة في تنمية مشروعها وتطويره%10.22ونسبة مرجحة ) ( 57.71%)

مخـاطر تـم تـدريبي علـى ادخـار مبلـغ مـن أربـاح المشـروع لمواجهـة عبـارة "جـاءت الخامس  في الترتيب -5
ـــــدريب ـــــه %10.18ونســـــبة مرجحـــــة )( %57.5" وبقـــــوة نســـــبية )الســـــداد والت ـــــى توجي ـــــدل ذلـــــك عل (، وي

 .لتخطيط المستقبلالمستفيدات 
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" وبقــوة تــم تــدريبي علــى كيفيــة تقيــيم المشــروع بشــكل مبــدئي لنفســيعبــارة "جــاءت الســادس  فــي الترتيــب -6
لمــــراة لصــــالحها وصــــالح (، ويــــدل ذلــــك علــــى مــــدى وعــــي ا%9.74ونســــبة مرجحــــة ) ( %55نســــبية )
 .المشروع

" تــم تــدريبي علــى خطــوات الحصــول علــى القــرض لعمــل مشــروعيعبــارة "جــاءت الســابع  فــي الترتيــب -7
 .(%9.59ونسبة مرجحة ) ( %54.17وبقوة نسبية )

" وبقــوة نســبية تــم تــدريبي علــى كيفيــة اختيــار موقــع مناســب للمشــروععبــارة "جــاءت الثــامن  فــي الترتيــب -8
(، ويــــدل ذلـــــك علـــــى مســــاهمة المســـــئولين فــــي اختيـــــار نوعيـــــة %9.56ونســــبة مرجحـــــة ) (53.96%)

 .مشروعاتهم

" وبقــــوة نســــبية تــــم تــــدريبي علــــى كيفيــــة اختيــــار مشــــروع مناســــبعبــــارة "جــــاءت التاســــع  فــــي الترتيــــب -9
(، ويــــدل ذلـــــك علـــــى مســــاهمة المســـــئولين فــــي اختيـــــار نوعيـــــة %9.52ونســــبة مرجحـــــة )( 53.75%)

 .مشروعاتهم

تم تدريبي على مهارات الحياة األساسية )مثل: رعاية عبارة "جاءت العاشر  الترتيبفي   -10
 –مقومــــات نجــــاح المشــــروعات الصــــغيرة  –دراســــة الجـــدوى  –اإلســــعافات األوليــــة  –األســـرة والطفولــــة 

 (، يـدل%8.78ونسبة مرجحة ) ( %49.58" وبقوة نسبية )الحقوق السياسبة والقانونية للمرأة .... الخ(
علــى قيــام المســئولين بــبعض النصــائح، أمــا التــدريبات التــي تتطلــب تنظــيم دورات فقــد يكــون هنــاك  ذلــك

بضـرورة مـنح بعـض القـروض  (2007)فنرج،  أوصنت بنه دراسنةويتوافق ذلك مع منا ، بعض القصور
الصـــغيرة وتبســـيط اإلجـــراءات اإلداريـــة إلقامـــة مشـــروعات صـــغيرة تســـاعد المـــرأة علـــى مواجهـــة الحيـــاة، 

يب على بعض األنشـطة الحرفيـة االبسـيطة واكتسـاب بعـض المهـارات إليجـاد بعـض فـرص العمـل والتدر 
 .مما يساعد على وجود دخل ثابت للمرأة مما ينعكس على كافة أوجه الحياة لها

اسب ع المنفي أنه يتم تدريب المرأة الريفية على كيفية انتقاء المشرو  دليل المقابلةكما تمثلت نتائج 
ريبها ، وتدنسبياً  ويتم متابعة المرأة خالل تنفيذ المشروع وقدرات المرأة ذاتها، المكانلطبيعة واحتياجات 

 على كيفية تقييم مشروعها كل فترة، وسبل تطوير المشروع مستقبليًا.
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 : ة المرأةتخطيط مشروعات تنمي نتيجةدية لدى المرأة الريفية ( قياس مستوى إحداث تاييرات اقتصا ب
 (11جدول رقم )

حداث إقياس مستوى )توى تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة مدى قياس مس
 (160( )ن = المرأةة تخطيط مشروعات تنمينتيجة تاييرات اقتصادية لدى المرأة الريفية 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج
القوة النسبية 

)%( 
الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك
 1 13.26 160.00 100.00 480 0.00 0 0.00 0 100.00 160 األسرة دخل زيادة 1
 األسـرة اعتمـاد على القدرة 2

 دون  نفســــــــــــــــــــــها علــــــــــــــــــــــى
 الســـــلف إلـــــى االضـــــطرار

 اآلخرين من

159 99.38 1 0.63 0 0.00 479 99.79 159.67 13.24 2 

 إشـــــــــــــباع علــــــــــــى القــــــــــــدرة 3
 1 13.26 160.00 100.00 480 0.00 0 0.00 0 100.00 160 الغذائية األسرة احتياجات

 إشـــــــــــــباع علــــــــــــى القــــــــــــدرة 4
 األســــــــــــــــــــرة احتياجــــــــــــــــــــات

 التعليمية
158 98.75 2 1.25 0 0.00 478 99.58 159.33 13.21 3 

 إشـــــــــــــباع علــــــــــــى القــــــــــــدرة 5
 األســــــــــــــــــــرة احتياجــــــــــــــــــــات

 الصحية
132 82.50 17 10.63 11 6.88 441 91.88 147.00 12.19 6 

 إشـــــــــــــباع علــــــــــــى القــــــــــــدرة 6
 السـكنية األسرة احتياجات

 اهميــ – كهربــاء – ايجـار)
...  بوتاجــــــاز أو غــــــاز –
 (الخ

157 98.13 3 1.88 0 0.00 477 99.38 159.00 13.18 4 

ــــــــدر أدخــــــــر 7 ــــــــح مــــــــن ق  رب
 مخـــاطر لتـــأمين المشـــروع
 الحياة

43 26.88 84 52.50 33 20.63 330 68.75 110.00 9.12 7 

 المشـــــــــروع ربــــــــح يمكنــــــــي 8
 األسـرة احتياجـات إلشـباع

...  األبنــاء تــزويج: مثــل)
 ( الخ

142 88.75 10 6.25 8 5.00 454 94.58 151.33 12.54 5 

 
 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       452.38 22.62 3619 1206.33 94.24 

نتيجة مدى قياس مستوى تمكين المرأة الريفية ) ( والذى يوضح11باستقراء بيانات الجدول السابق رقم )
نتيجة ات اقتصادية لدى المرأة الريفية تايير قياس مستوى إحداث )تخطيط مشروعات تنمية المرأة 

أنها تتوزع توزيعًا إحصائيًا وفق مجموع   ستجاباتالا ويتضح من هذه(  (ة المرأةتخطيط مشروعات تنمي
( وقوة نسبية 22.62( ومتوسط حسابي عام )3619)بـ التكرارات المرجحة لهذه االستجابات والذى قدر 

ادية لدى قياس مستوى إحداث تاييرات اقتص( وهذا التوزيع االحصائي يدل على أن %94.24بلغت )
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، وجاءت استجاباتهم تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة ة المرأةتخطيط مشروعات تنمينتيجة المرأة الريفية 
 :كالتالى

القـــــدرة علـــــى إشـــــباع عبـــــارة "، و "زيـــــادة دخـــــل األســـــرةعبـــــارة "جـــــاءت األول  فـــــي الترتيـــــب -1
(، ويوضــح ذلــك مــدى %13.26ونســبة مرجحــة ) (%100" وبقــوة نســبية )احتياجــات األســرة الغذائيــة

نجـــاح المشـــروعات فـــي إحـــداث تمكـــين اقتصـــادي للمـــرأة الريفيـــة، والـــذي يـــنعكس بـــدوره علـــى إشـــباع 
 ويتوافق ذلك، حيث أنها حاجة ملحة وال يمكن تأجيلهـااحتياجات أسرهم، وعلى رأسها الحاجة الغذائي 

 بضرورة االهتمام برفع مستوى معيشـة األسـرة وتوعيـة أفـراد( 2006)السيد،  دراسةمع ما أوصت به 
 .األسرة بالطريقة السليمة لزيادة دخل األسرة

 القـدرة علـى اعتمـاد األسـرة علـى نفسـها دون االضـطرارعبـارة "جـاءت الثاني  في الترتيب -2
(، ويــدل ذلــك علـــى %13.24ونســبة مرجحـــة ) ( %99.79" وبقــوة نســبية )إلــى الســلف مــن اآلخـــرين

 .بين دخل األسرة وتكاليف متطلباتها النسبي  التوازن من نجاح المشروعات في إحداث حالة 

" وبقــوة القــدرة علــى إشــباع احتياجــات األســرة التعليميــةعبــارة "جــاءت الثالــث  فــي الترتيــب -3
 .(%13.21ونسبة مرجحة )، (%99.58نسبية )

 –القـدرة علـى إشـباع احتياجـات األسـرة السـكنية )ايجـار عبـارة "جاءت الرابع  في الترتيب -4
 ( .%13.18ونسبة مرجحة ) ( %99.38" وبقوة نسبية )غاز أو بوتاجاز ... الخ( –مياه  –كهرباء 

رة )مثـل: األسيمكني ربح المشروع إلشباع احتياجات عبارة "جاءت الخامس  في الترتيب -5
 ( .%12.54ونسبة مرجحة ) ( %94.58" وبقوة نسبية )تزويج األبناء ... الخ(

" وبقـوة القـدرة علـى إشـباع احتياجـات األسـرة الصـحيةعبـارة "جـاءت السـادس  في الترتيـب -6
، وربمـــــا يوضـــــح ذلـــــك أنـــــه بـــــرغم تحســـــن الوضـــــع (%12.19ونســـــبة مرجحـــــة ) ( %91.88نســـــبية )

يـف مـع أنها مازالت االحتياجات تفوق الدخل بدرجة ليست بالقليلة، وأنهـا قـد تتكاالقتصادي نسبيًا، إال 
 .هذا الوضع بتأجيل بعض االحتياجات رغم ضروريتها

" أدخــر قــدر مــن ربــح المشــروع لتــأمين مخــاطر الحيــاةعبــارة "جــاءت الســابع  فــي الترتيــب -7
 .(%9.12ونسبة مرجحة ) ( %68.75وبقوة نسبية )
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ومن حيث نتائج دليل المقابلة فقد تمثلت في المساهمة في زيادة دخل األسرة، وبالتالي زيادة قدرة المرأة 
 المختلفة، ومن ثم اعتماد األسرة على ذاتها دون استدانة.  احتياجاتهاعلى اشباع 



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 الثاني والعشرونالعدد 

تخطننيط مشننروعات نتيجننة اعيننة لنندى المننرأة الريفيننة قينناس مسننتوى إحننداث تاييننرات اجتم(  ج
 : ة المرأةتنمي

  (12جدول رقم )
قياس مستوى ) نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأةمدى قياس مستوى تمكين المرأة الريفية 

 (160( )ن = ة المرأةتخطيط مشروعات تنمي نتيجةإحداث تاييرات اجتماعية لدى المرأة الريفية 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج
القوة النسبية 

)%( 
الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 فــي المشــروع ربــح يســاعدني 1
 6 9.96 153.67 96.04 461 3.13 5 5.63 9 91.25 146 المجامالت بعض قضاء

 المشـــــروع ربــــح يســــاعدني 2
 الجيران احترام زيادة على

 ألسرتي واألقارب
145 90.63 8 5.00 7 4.38 458 95.42 152.67 9.89 7 

 رأيـــــي يحترمــــون  الجيـــــران أصــــبح 3
 3 10.04 155.00 96.88 465 0.63 1 8.13 13 91.25 146 مشروع إدارة أستطيع ألني

 بالعائلــــــة عالقــــــاتي تحســــــنت 4
 مـن دخل وجود بعد والجيران
 المشروع

160 100.00 0 0.00 0 0.00 480 100.00 160.00 10.37 1 

 1 10.37 160.00 100.00 480 0.00 0 0.00 0 100.00 160 أوالدي بتعليم أهتم أصبحت 5
 بتحســـــــــين أهـــــــــتم أصـــــــــبحت 6

 ألســــــتطيع العلمــــــي وضــــــعي
 أفضل بشكل المشروع إدارة

133 83.13 17 10.63 10 6.25 443 92.29 147.67 9.57 8 

ـــــــــــــر أصـــــــــــــبحت 7 ـــــــــــــرة أكث  خب
 إقامــة بعــد المحــيط بــالمجتمع
 المشروع

156 97.50 4 2.50 0 0.00 476 99.17 158.67 10.28 2 

 أخــــــــــذ أســــــــــتطيع أصــــــــــبحت 8
ـــــرارات ـــــي الهامـــــة الق ـــــاة ف  حي
 المشروع إقامة بعد األسرة

132 82.50 18 11.25 10 6.25 442 92.08 147.33 9.55 9 

 أســرتي بثقــة أتمتــع أصــبحت 9
 5 9.98 154.00 96.25 462 3.13 5 5.00 8 91.88 147 المشروع إقامة بعد

 المشـــكالت درجـــة انخفضـــت 10
 المشــروع إقامــة بعــد األســرية
 مناسب دخل وتوفر

144 90.00 15 9.38 1 0.63 463 96.46 154.33 10.00 4 

 
 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       463.00 28.94 4630 1543.33 96.46 

مدى قياس مستوى تمكين المرأة ) ( والذى يوضح12بيانات الجدول السابق رقم ) اءباستقر 
اعية لدى قياس مستوى إحداث تاييرات اجتم)نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة الريفية 

أنها تتوزع  ستجابات الا ويتضح من هذه ((ة المرأةتخطيط مشروعات تنمينتيجة المرأة الريفية 
( ومتوسط 4630)بـتوزيعًا إحصائيًا وفق مجموع التكرارات المرجحة لهذه االستجابات والذى قدر 

( وهذا التوزيع االحصائي يدل على أن %96.46( وقوة نسبية بلغت )28.94حسابي عام )
ة تخطيط مشروعات تنمي نتيجةماعية لدى المرأة الريفية قياس مستوى إحداث تاييرات اجت
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ق القوة النسبية ، وجاءت استجاباتهم مرتبة كما يلي وفتم الموافقة عليه بنسبة كبيرة المرأة
 :النسبة المرجحةو 

تحسـنت عالقـاتي بالعائلـة والجيـران بعـد وجـود عبـارة "جـاءت األول  في الترتيـب .1
ـــيم أوالديعبـــارة "، و "دخـــل مـــن المشـــروع ونســـبة  (%100" وبقـــوة نســـبية )أصـــبحت أهـــتم بتعل

(، ويوضـــح ذلـــك أن أي تحســـين فـــي أوضـــاع المـــرأة يـــنعكس بـــدوره علـــى %10.37مرجحـــة )
 .من الجانب التعليمي حيث أنه استثمار مستقبلي تحسين وضع األبناء، وخاصة

أصـبحت أكثـر خبـرة بـالمجتمع المحـيط بعـد إقامــة عبـارة "جـاءت الثـاني  فـي الترتيـب .2
انخفضـت عبـارة "، و "أصـبح الجيـران يحترمـون رأيـي ألنـي أسـتطيع إدارة مشـروععبـارة "، و "المشروع

 (%99.17" وبقـــوة نســـبية )مناســـبدرجـــة المشـــكالت األســـرية بعـــد إقامـــة المشـــروع وتـــوفر دخـــل 
(، ويوضـــح ذلـــك ارتبـــاط مســـاهمة المـــرأة اقتصـــاديًا فـــي ميزانيـــة األســـرة %10.28ونســـبة مرجحـــة )

 .بمدى تقدير رأيها وانخفاض المشكالت االقتصادية داخل األسرة

أصـــبحت أتمتـــع بثقـــة أســـرتي بعـــد إقامـــة عبـــارة "جـــاءت س الســـاد فـــي الترتيـــب .3
(، ويوضـح ذلـك مـدى تـأثر ثقـة %9.98ونسـبة مرجحـة ) (%96.25" وبقـوة نسـبية )المشروع

 .المرأة في ذاتها وثقة األسرة فيها عندما أصبح لها دور اقتصادي داخل األسرة

يســـاعدني ربـــح المشـــروع فـــي قضـــاء بعـــض عبـــارة "جـــاءت  الســـابع فـــي الترتيـــب .4
 (.%9.96ونسبة مرجحة ) (%96.04" وبقوة نسبية )المجامالت

يســـاعدني ربــح المشــروع علـــى زيــادة احتـــرام عبــارة "جــاءت  الثـــامن فــي الترتيــب .5
 (.%9.89ونسبة مرجحة ) (%95.42" وبقوة نسبية )الجيران واألقارب ألسرتي

أصــــبحت أهــــتم بتحســــين وضــــعي العلمــــي عبــــارة "جــــاءت  التاســــع فــــي الترتيــــب .6
 .(%9.57ونسبة مرجحة ) ( %92.29" وبقوة نسبية )ألستطيع إدارة المشروع بشكل أفضل

أصــبحت أســتطيع أخــذ القــرارات الهامــة فــي عبــارة "جــاءت  العاشــر فــي الترتيــب .7
، وربمـا (%9.55ونسـبة مرجحـة ) ( %92.08" وبقوة نسبية )حياة األسرة بعد إقامة المشروع

يوضح ذلك مدى قوة تأثير الجانب الثقافي على الحياة الريفية والمرأة الريفية من حيث إهمـال 
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ويحتــــاج ذلــــك لجهــــد أكبــــر لتعــــديل الثقافــــات  القــــرارات األســــرية المصــــيريةآرائهــــا عنــــد اتخــــاذ 
  .المختلفة

ة ومن حيث نتائج دليل المقابلة فقد تمثلت في نجاح المشروع في إحداث تمكين اجتماعي للمرأ 
ليم ، وانخفاض المشكالت األسرية واالهتمام بتعتحسين عالقة المرأة بجيرانها حيثالريفية من 

ة مشاركاألبناء وتحسين الوضع العلمي للمرأة ذاتها، وبالتالي تمكنها من اتخاذ أو على األقل ال
 في اتخاذ القرارات داخل األسرة. 
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: قيناس مسنتوى الصنعوبات التني تواجنه تمكنين المنرأة الريفينة نتائج المحنور الثناني
  مشروعات تنمية المرأةنتيجة تخطيط 

 (13جدول رقم )
)ن  لمرأةلتي تواجه تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات تنمية اقياس مستوى الصعوبات ا

 =160) 

 العبارة م
التكرار  ال إلى حد ما نعم

 المرحج

القوة 
النسبية 

)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب
 % ك % ك % ك

 بالمشـــــــــــــــروع ارشـــــــــــــــادي عـــــــــــــــدم 1
 7 7.48 150.33 93.96 451 5.63 9 6.88 11 87.50 140 قدراتي مع المتناسب

 بالمشـــــــــــــــروع ارشـــــــــــــــادي عـــــــــــــــدم 2
 9 7.39 148.67 92.92 446 5.63 9 10.00 16 84.38 135 المجتمع طبيعة مع المتناسب

 تنفيـــذ ادارة بكيفيـــة ارشـــادي عـــدم 3
 12 6.50 130.67 81.67 392 20.63 33 13.75 22 65.63 105 المشروع

 ربحيــة تفــوق  االســرية احتياجــاتي 4
 المشروع

152 95.00 6 3.75 2 1.25 470 97.92 156.67 7.79 2 

 مشــروعي تســويق فــي مشــكالت تــواجهني 5
 10 7.28 146.33 91.46 439 9.38 15 6.88 11 83.75 134 (المشروع خدمات على الطلب)

 بقــــــــــرض اســــــــــتفادتي اســــــــــتغرقت 6
 6 7.56 152.00 95.00 456 3.75 6 7.50 12 88.75 142 طويل وقت المشروع

 القـرض علـى الحصول إجراءات 7
 8 7.44 149.67 93.54 449 4.38 7 10.63 17 85.00 136 معقدة المشروع لعمل

ـــذ متابعـــة عـــدم 8  لتـــذليل المشـــروع تنفي
 4 7.69 154.67 96.67 464 2.50 4 5.00 8 92.50 148 المشروع تواجه التي الصعوبات

ـــــغ 9 ـــــم القـــــرض مبل  عمـــــل يكفـــــي ل
 3 7.76 156.00 97.50 468 2.50 4 2.50 4 95.00 152 المشروع

 قضــاء عــن المشــروع ربــح يعجــز 10
 علــــــــي المفروضــــــــة المجـــــــامالت

 واألقارب الجيران تجاه
64 40.00 24 15.00 72 45.00 312 65.00 104.00 5.17 14 

 فـي نجاحي تعوق  المجتمع ثقافة 11
 11 6.58 132.33 82.71 397 5.63 9 40.63 65 53.75 86  امرأة  ألني المشروع

 13 5.77 116.00 72.50 348 35.63 57 11.25 18 53.13 85 الشهرية قدراتي عن يزيد القسط مبلغ 12
 وقت القرض أقساط سداد عن أعجز 13

 أزمــة أثنــاء الحظــر:  مثــل) األزمــات
 (كورونا فيروس

147 91.88 8 5.00 5 3.13 462 96.25 154.00 7.66 5 

 قــــدرة عــــن البضــــاعة أســــعار غــــالء 14
 1 7.92 159.33 99.58 478 0.63 1 0.00 0 99.38 159 المشترين

 
 

     
المؤشر 

 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       430.86 37.70 6032 2010.67 89.76 
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قيناس مسنتوى الصنعوبات التني تواجنه ) ( والذى يوضـح13بيانات الجدول السابق رقم ) راءباستق
نهـا أ سـتجابات الا ويتضـح مـن هـذه (نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة تمكين المرأة الريفية

( 6032)بـــ تتـوزع توزيعــًا إحصــائيًا وفــق مجمـوع التكــرارات المرجحــة لهــذه االسـتجابات والــذى قــدر 
( وهذا التوزيع االحصائي يدل على %89.76( وقوة نسبية بلغت )37.70ومتوسط حسابي عام )

ينة تي تواجه تمكين المرأة الريفينة نتيجنة تخطنيط مشنروعات تنمقياس مستوى الصعوبات الأن 
لنســبية ، وجــاءت اســتجاباتهم مرتبــة كمــا يلــي وفــق القــوة اتننم الموافقننة عليننه بنسننبة كبيننرة  مننرأة،ال

 والنسبة المرجحة:
" غــالء أســـعار البضــاعة عـــن قــدرة المشـــترينعبـــارة "جــاءت األول  فــي الترتيـــب -1

، ويتماشى ذلك مع وجود فروق أسـعار (%7.92ونسبة مرجحة ) (%99.58وبقوة نسبية )
، فتــرات زمنيــة متقاربــة ممــا يزيــد العــبء علــى كاهــل الطبقــات الفقيــرة بــالمجتمعمتكــررة وفــي 

نمـــوذج تصـــوري لمواجهـــة بعنـــوان " (2008ويتوافنننق ذلنننك منننع نتنننائج دراسنننة )العتيبننني، 
الخدمــة االجتماعيــة" حيــث أوضــحت أنــه قــد أفــاد نســبة  مشــكالت المــرأة المعيلــة مــن منظــور

 .من أفراد العينة بعدم كفاية الدخل إلشباع متطلبات معيشة المرأة  64.5%
" ســـرية تفـــوق ربحيـــة المشـــروعاحتياجـــاتي األعبـــارة "جـــاءت الثـــاني  فـــي الترتيـــب -2

، وذلــــك نظــــرًا النخفــــاض قيمــــة رأس (%7.79ونســــبة مرجحــــة ) (%97.92وبقــــوة نســــبية )
المال المخصص لهذه المشروعات، وبالتالي يكون هـامش الـربح مسـاهم فـي تحسـين وضـع 

)محمنود،  اسنتنتجته دراسنةويتماشنى ذلنك منع منا ، األسرة ولكن ليس حـاًل جـذريًا للمشـكلة
نميـة أن ازدياد فقراء الريف، واستشراء الفقر كميًا وكيفيًا ال تعود لفشل في برامج ت (1999

)التنميــة الريفيــة( تعمــل علــى إعــادة إنتــاج الفقــر فــي الريــف ضــمن  الريــف فقــط، وانمــا هــي
 آليات أوسع منها عبر السياسات المختلفة التي تمخضت عنها. 

" وبقــوة مبلــغ القــرض لــم يكفــي عمــل المشــروععبــارة "جــاءت الثالــث  فــي الترتيــب -3
فحـــص والموافقـــة ال، وذلـــك نتيجـــة لطـــول فتـــرة (%7.76ونســـبة مرجحـــة ) (%97.5نســـبية )

، نتيجة غالء األسعار ةعلى القرض إلقامة المشروع مما يعرض المرأة لفروق أسعار متكرر 
يـــنخفض حجـــم التمويـــل المعـــد مســـبقًا وفـــق دراســـة جـــدوى المشـــروع عـــن الواقـــع  ووفقـــًا لـــذلك

 .الفعلي أثناء إقامة المشروع بالفعل
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عوبات عـدم متابعـة تنفيـذ المشـروع لتـذليل الصـعبـارة "جـاءت الرابـع  في الترتيـب -4
 .(%7.69ونسبة مرجحة ) (%96.67" وبقوة نسبية )التي تواجه المشروع

اد أقســــاط القــــرض وقــــت أعجــــز عــــن ســــدعبــــارة "جــــاءت الخــــامس  فــــي الترتيــــب -5
ـــل ـــا(األزمـــات )مث ـــاء أزمـــة فيـــروس كورون ونســـبة  ( %96.25" وبقـــوة نســـبية ): الحظـــر أثن

حيـــث تأثرهـــا ، ويوضـــح ذلـــك مـــدى هشاشـــة أوضـــاع هـــذه المشـــروعات (%7.66مرجحـــة )
 .باألزمات المتكررة التي قد يتعرض لها المجتمع

اســتغرقت اســتفادتي بقــرض المشــروع وقــت عبــارة "جــاءت الســادس  فــي الترتيــب -6
 .(%7.56ونسبة مرجحة ) (%95" وبقوة نسبية )طويل

" عدم ارشادي بالمشـروع المتناسـب مـع قـدراتيعبارة "جاءت السابع  في الترتيب -7
 .(%7.48ونسبة مرجحة ) (%93.96وبقوة نسبية )

ــــامن  فــــي الترتيــــب -8 ــــى القــــرض لعمــــل عبــــارة "جــــاءت الث إجــــراءات الحصــــول عل
، وبالتـــــالي فهـــــي (%7.44ونســـــبة مرجحـــــة ) (%93.54" وبقـــــوة نســـــبية )المشـــــروع معقـــــدة

 .تستغرق وقتًا لحين الموافقة على المشروع

طبيعـة عـدم ارشـادي بالمشـروع المتناسـب مـع عبـارة "جـاءت التاسع  في الترتيب -9
، ولعــل ذلــك هــو الســبب فــي (%7.39ونســبة مرجحــة ) (%92.92" وبقــوة نســبية )المجتمــع

 .مواجهة مشكلة في تسويق منتجات المشروع

تـــواجهني مشـــكالت فـــي تســـويق مشـــروعي عبـــارة "جـــاءت العاشـــر  فـــي الترتيـــب -10
 .(%7.28ونسبة مرجحة ) ( %91.46" وبقوة نسبية ))الطلب على خدمات المشروع(

عـــوق نجـــاحي فـــي ثقافـــة المجتمـــع تعبـــارة "جـــاءت الحـــادى عشـــر  الترتيـــبفـــي  -11
 .(%6.58ونسبة مرجحة ) ( %82.71" وبقوة نسبية )المشروع ألني امرأة 

عـــــدم ارشـــــادي بكيفيـــــة ادارة تنفيـــــذ عبـــــارة "جـــــاءت الثـــــاني عشـــــر  فـــــي الترتيـــــب -12
ويتوافننننق ذلننننك مننننع مننننا ، (%6.5ونســــبة مرجحــــة ) ( %81.67" وبقــــوة نســــبية )المشــــروع
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أن إدارة المشروع ال تقـدم المسـاعدة الماديـة والفنيـة أثنـاء ( 1993دراسة )سالم، استنتجته 
 التنفيذ إذا احتاج األمر ذلك. 

" مبلـغ القسـط يزيـد عـن قـدراتي الشـهريةعبـارة "جـاءت الثالـث عشـر  في الترتيـب -13
 .(%5.77ونسبة مرجحة ) ( %72.5وبقوة نسبية )

ــــي الترتيــــب -14 ــــارة "جــــاءت الرابــــع عشــــر  ف يعجــــز ربــــح المشــــروع عــــن قضــــاء عب
ونسـبة مرجحــة  ( %65" وبقـوة نســبية )المجـامالت المفروضـة علــي تجـاه الجيــران واألقـارب

، ولعــل ذلــك مــرده هــو اعتبــار هــذه المجــامالت ديــون علــى الشــخص فأصــبحت (5.17%)
 .تأخذ أهمية الدين في المناطق الريفية

 ومن حيث نتائج دليل المقابلة فقد تمثلت في غالء األسعار وتواضع المبالغ المقدمة كقرض وعدم
 كفاية ربحية المشروع عن الوفاء ببكافة احتياجات األسـرة باإلضـافة إلـى مشـكلة تسـويق المنتجـات

ه عامل احتمالية التقصير في متابعـة المشـروعات وعـدم توجيـ إهمالمن أهم هذه الصعوبات، وتم 
افيــة رشـاد الكــافي للتعامــل مــع المشــكالت، أو تقــديم دورات تدريبيــة معــدة علميــًا ومهنيــًا بدرجــة كاإل

 ط.لتزويد مهارات المرأة الريفية وربما قد تم تزويد معارف المرأة وإمدادها بالنصح المبدئي فق
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  ى مقترحات لتمكين المرأة الريفية: التوصل إلنتائج المحور الثالث
 (14جدول رقم )

 (160)ن =  ة الريفيةالتوصل إلى مقترحات لتمكين المرأ

التكرار  ال إلى حد ما نعم العبارة م
 المرحج

القوة النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

ــــوفير 1  لتــــذليل الكافيــــة المتابعــــة ت
 5 9.93 155.67 97.29 467 2.50 4 3.13 5 94.38 151 الطارئة الصعوبات

 علــى الحصــول إجــراءات تيســير 2
 6 9.91 155.33 97.08 466 3.13 5 2.50 4 94.38 151 المشروع أجل من القرض

ـــــــــل 3 ـــــــــرة تقلي ـــــــــة الفت ـــــــــي الزمني  الت
 1 10.10 158.33 98.96 475 1.25 2 0.63 1 98.13 157 القرض على الحصول يستغرقها

4 
 المشــروعات لنمــاذج الكــافي اإلرشــاد إيجــاد

 المجتمــع طبيعــة مــع يتناســب بمــا المربحــة
  المشروع به يقام الذي

154 96.25 2 1.25 4 2.50 470 97.92 156.67 10.00 3 

ـــي المـــرأة  مشـــاركة نســـبة تقليـــل 5  ف
 5 9.93 155.67 97.29 467 3.75 6 0.63 1 95.63 153 المشروع مال رأس

 3 10.00 156.67 97.92 470 1.88 3 2.50 4 95.63 153 الشهرية األقساط تخفيض 6

7 
ـــــــــة الظـــــــــروف مراعـــــــــاة ـــــــــت الطارئ  وق
 القــــــرض فوائــــــد ســــــداد فــــــي األزمـــــات

 ( كورونا فيروس أثناء الحظر: مثل)
155 96.88 4 2.50 1 0.63 474 98.75 158.00 10.08 2 

8 
ــــب بدايــــة بــــين األســــعار فــــروق  مراعــــاة  طل
 صرف ووقت الجدوى  دراسة وعمل القرض
 المشروع إلقامة القرض

153 95.63 3 1.88 4 2.50 469 97.71 156.33 9.97 4 

ـــــــــى العمـــــــــل 9 ـــــــــة تعـــــــــديل عل  ثقاف
 1 10.10 158.33 98.96 475 1.25 2 0.63 1 98.13 157 المرأة  نجاح تعوق  التي المجتمع

 وزيــادة الريفيــة للمــراة  الكــافي التــدريب 10
 4 9.97 156.33 97.71 469 3.13 5 0.63 1 96.25 154   مهاراتها

 
 

المؤشر      
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع 
االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 

)%( 

       470.20 29.39 4702 1567.33 97.96 

 ى مقترحنات لتمكنين المنرأةالتوصنل إلن) ( والـذى يوضـح14السـابق رقـم ) الجـدولاء بيانـات باستقر 
أنهــــا تتــــوزع توزيعــــًا إحصــــائيًا وفــــق مجمــــوع التكــــرارات  ســــتجابات الا ويتضــــح مــــن هــــذه (الريفيننننة

( وقــوة نســبية 29.39( ومتوســط حســابي عــام )4702)بـــالمرجحــة لهــذه االســتجابات والــذى قــدر 
التوصننل إلننى مقترحننات لتمكننين المننرأة ئي يـدل علــى أن ( وهــذا التوزيـع االحصــا%97.96بلغـت )

بية ق القــوة النســ، وجــاءت اســتجاباتهم مرتبــة كمــا يلــي وفــالريفيننة تننم الموافقننة عليننه بنسننبة كبيننرة
 :والنسبة المرجحة

تقليــل الفتــرة الزمنيــة التــي يســتغرقها الحصــول عبــارة "جــاءت األول  فــي الترتيــب .1
ة " وبقوة نسبيتعديل ثقافة المجتمع التي تعوق نجاح المرأة العمل على عبارة "، و " على القرض

، ويــــدعم ذلــــك فكــــرة أن طــــول المــــدة التــــي تأخــــذها (%10.1ونســــبة مرجحــــة ) ( 98.96%)
 .اإلجراءات هو ما يجعل دراسة الجدوى غير ذات جدوى أحيانا
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مراعــاة الظــروف الطارئــة وقــت األزمــات فــي عبــارة "جــاءت الثــاني  فــي الترتيــب .2
ونســبة  (%98.75" وبقــوة نســبية ))مثــل: الحظــر أثنــاء فيــروس كورونــا(ئــد القــرض ســداد فوا
حيث أنه وقت وجود ظروف طارئة فهـي تتطلـب قـرارات طارئـة للتعامـل  (%10.08مرجحة )

 .معها

إيجـــاد اإلرشـــاد الكـــافي لنمـــاذج المشـــروعات عبـــارة "جـــاءت الثالـــث  فـــي الترتيـــب .3
تخفـيض األقســاط عبــارة "، و "الــذي يقـام بــه المشـروععــة المجتمـع المربحـة بمـا يتناســب مـع طبي

، ويدعم ذلك ضرورة ابتكـار أفكـار (%10ونسبة مرجحة ) (%97.92" وبقوة نسبية )الشهرية
دراسنة )عبندالجواد، بنه أوصت يتوافق ذلك مع ما ، وللمشروعات داخل المجتمعات المختلفـة

" االمرأة المعيلة على مواجهة مشـكالتهاستخدام استراتيجية التمكين لمساعدة بعنوان " (2009
بضـــرورة إتاحـــة الفرصـــة أمـــام تلـــك الفئـــة لزيـــادة الـــدخل ومســـاعدتها للتغلـــب علـــى المشـــكالت 
االقتصــــادية، وتــــدريبها علــــى بعــــض المهــــارات الالزمــــة إلدماجهــــا فــــي التنميــــة ونشــــر الــــوعي 

روض ميســرة بضــرورة المشــاركة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي، ومســاعدتها فيالحصــول علــى قــ
 إلقامة مشروعات بسيطة مدرة للدخل. 

 مراعاة فـروق األسـعار بـين بدايـة طلـب القـرضعبارة "جاءت الرابع  في الترتيب .4
للمــراة التــدريب الكــافي عبــارة "، و "عمــل دراســة الجــدوى ووقــت صــرف القــرض إلقامــة المشــروعو 

 .(%9.97ونسبة مرجحة ) (%97.71" وبقوة نسبية )الريفية وزيادة مهاراتها

تــوفير المتابعــة الكافيــة لتــذليل الصــعوبات عبــارة "جــاءت الخــامس  فــي الترتيــب .5
 ( %97.29وبقـوة نسـبية ) "تقليل نسبة مشاركة المرأة في رأس مال المشـروععبارة "، و "الطارئة

 .(%9.93ونسبة مرجحة )

تيسـير إجـراءات الحصـول علـى القـرض مـن عبـارة "جـاءت السادس  في الترتيب .6
ويتوافننق ذلننك مننع مننا ، (%9.91ونســبة مرجحــة ) (%97.08" وبقــوة نســبية )المشــروعأجــل 

 بضرورة االهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا من خالل توفير( 2007أوصت به دراسة )عليق، 
 فرص عمل مناسبة لها بشرط ربط تلك الوظائف بتعليم المرأة. 
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ويتضح من الجدول عدم وجود فروق كبيرة في نسب الموافقة على المقترحات ولذلك فالترتيـب ال  
 .ر كبير في تحليل نتائج الجدولييعد ذو تأث

ومــن حيــث نتــائج دليــل المقابلــة فقــد تمثلــت فــي تعــديل ثقافــة المجتمــع الريفــي فــي نظرتــه الواقعيــة 
ي خاصــة وقــت األزمــات فتــرة اكبــر للســداد وبالتــال والفعليــة للمــراة، وضــرورة العمــل علــى مــنح المــرأة 

، ، وتيسير اجراءات الحصول على قرض لمن تنطبق عليه الشروط الشهريةخفض قيمة األقساط 
يـة االهتمـام بدرجـة كافقد أهمـل المسـئولون  إال أنه ،وخفض نسبة مشاركة المرأة في بداية المشروع

 والمتابعة المستمرة للمشروعات.بتزويد المرأة بالخبرات والمهارات الكافية، 
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بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية  نتائج الفروق فى أبعاد مقياس خاص تاسعًا:
 :تبعا لمتايرات البحث المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

فننننى أبعنننناد مقينننناس خنننناص بننننالمرأة حننننول  إحصننننائية داللننننة ذات فننننروق  توجنننننندأواًل : هننننل 
 لسن ؟المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها  تبعا لمتاير افعالية مشروعات تنمية 

، ويوضح الجدول ( للتحقق من هذه الفرضيةOne Way ANOVAاستخدمت الباحثة اختبار )
ألبعاد مقياس خاص بالمرأة حول فعالية  (One Way ANOVA) اختبارالتالي نتائج 

 .تبعا لمتغير السن ة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينهامشروعات تنمية المرأ 
 (15جدول رقم )

دخل ية كممقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريف البيانات الوصفية ألبعاد
 تبعا لمتاير السنتخطيطي لتمكينها 

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد السن ابعاد المقياس

قياس مستوى تزويد المرأة الريفية 
المختلفة من خالل تخطيط بالمهارات 

 المشروعات لتنميتها

 2.36 62.75 4 عام 30أقل من 
 6.72 67.12 81 عام 40إلى أقل من  30من 
 8.33 70.25 61 عام 50إلى أقل من  40من 
 8.37 70.43 14 عام 60إلى أقل من  50من 

Total 160 68.49 7.62 

قياس مستوى الصعوبات التي تواجه 
الريفية من خالل تخطيط  تمكين المرأة

 المشروعات لتنميتها

 1.41 35.00 4 عام 30أقل من 
 2.55 37.53 81 عام 40إلى أقل من  30من 
 2.74 38.18 61 عام 50إلى أقل من  40من 
 2.27 37.36 14 عام 60إلى أقل من  50من 

Total 160 37.70 2.62 

التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة 
خالل تخطيط المشروعات  الريفية من

 لتنميتها

 0.00 30.00 4 عام 30أقل من 
 1.32 29.48 81 عام 40إلى أقل من  30من 
 2.81 29.18 61 عام 50إلى أقل من  40من 
 1.09 29.57 14 عام 60إلى أقل من  50من 

Total 160 29.39 2.00 

 المجموع الكلى

 2.06 127.75 4 عام 30أقل من 
 7.71 134.14 81 عام 40أقل من إلى  30من 
 9.80 137.61 61 عام 50إلى أقل من  40من 
 10.27 137.36 14 عام 60إلى أقل من  50من 

Total 160 135.58 8.91 

مقياس خاص بالمرأة حول نحرافات المعيارية ألبعاد يوضح الجدول السابق المتوسطات واال
 .تبعا لمتغير السن  كمدخل تخطيطي لتمكينهافعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية 
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 (16جدول رقم )

مقياس خاص داللة الفروق فى أبعاد ( لOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
 لسنامتاير تبعا ل بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

مجموع  البيان االبعاد م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

1 
قيــــاس مســــتوى تمكــــين المــــرأة الريفيــــة مــــن 

 خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 0.05 3.13 174.58 3.00 523.74 بين المجموعات

   55.83 156.00 8710.26 داخل المجموعات
    159.00 9233.99 المجموع

2 
تواجـــــه قيـــــاس مســـــتوى الصـــــعوبات التـــــي 

تمكـــين المـــرأة الريفيــــة مـــن خـــالل تخطــــيط 
 المشروعات لتنميتها

 غير دالة 2.35 15.73 3.00 47.20 بين المجموعات
   6.69 156.00 1044.40 داخل المجموعات

    159.00 1091.60 المجموع

3 
ــــــى مقترحــــــات لتمكــــــين المــــــرأة  التوصــــــل إل
الريفيــــة مــــن خــــالل تخطــــيط المشــــروعات 

 لتنميتها

 غير دالة 0.44 1.77 3.00 5.31 المجموعاتبين 
   4.04 156.00 630.67 داخل المجموعات

    159.00 635.98 المجموع

 المجموع الكلى 

 0.05 3.10 236.31 3.00 708.92 بين المجموعات
   76.30 156.00 11902.03 داخل المجموعات

    159.00 12610.94 المجموع

ى ( ف0.05توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى معنوية )الدلت نتائج الجدول السابق أنه 
 نها بعاد مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكيأ

ه يار شفتبعا لمتغير السن فيما عدا المحور االول والمجموع الكلى توجد فروق وباستخدام اختب
 .(عام 60إلى أقل من  50من ن اتجاه الفروق لصالح )للمقارنات البعدية تبين أ
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 فننى أبعنناد مقينناس خنناص بننالمرأة حننول فعاليننة إحصننائية داللننة ذات فننروق  توجنننند: هننل ثانينناً 
 ية؟مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها  تبعا لمتاير الحالة التعليم

، ويوضح الجدول ( للتحقق من هذه الفرضيةOne Way ANOVAالباحثة اختبار ) استخدمت
مقياس خاص بالمرأة حول فعالية ألبعاد  (One Way ANOVAالتالي نتائج اختبار )

 .يميةالحالة التعلتبعا لمتغير  مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 
 (17جدول رقم )

خل ية كمدمقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريف ألبعادالبيانات الوصفية 
 تبعا لمتاير الحالة التعليمية تخطيطي لتمكينها

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد الحالة التعليمية اد المقياسابع

قياس مستوى تزويد المرأة الريفية 
بالمهارات المختلفة من خالل تخطيط 

 المشروعات لتنميتها

 1.77 62.50 8 ملتحقة بفصل محو أمية
 8.35 68.67 21 محو أمية

 4.53 65.98 52 شهادة اإلعدادية أو ما دونها
 8.61 71.32 63 مؤهل متوسط

 8.97 68.30 10 مؤهل فوق متوسط
 8.12 68.33 6 مؤهل عال
Total 160 68.49 7.62 

تواجه قياس مستوى الصعوبات التي 
تمكين المرأة الريفية من خالل تخطيط 

 المشروعات لتنميتها

 3.04 38.13 8 ملتحقة بفصل محو أمية
 2.99 38.43 21 محو أمية

 2.08 36.35 52 شهادة اإلعدادية أو ما دونها
 2.56 38.52 63 مؤهل متوسط

 2.41 37.30 10 مؤهل فوق متوسط
 1.75 38.33 6 مؤهل عال
Total 160 37.70 2.62 

التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة 
الريفية من خالل تخطيط المشروعات 

 لتنميتها

 2.80 28.88 8 ملتحقة بفصل محو أمية
 1.66 29.05 21 محو أمية

 0.77 29.63 52 شهادة اإلعدادية أو ما دونها
 2.78 29.21 63 مؤهل متوسط

 0.00 30.00 10 مؤهل فوق متوسط
 0.00 30.00 6 عالمؤهل 

Total 160 29.39 2.00 

 المجموع الكلى

 4.04 129.50 8 ملتحقة بفصل محو أمية
 9.47 136.14 21 محو أمية

 5.71 131.96 52 شهادة اإلعدادية أو ما دونها
 9.65 139.05 63 مؤهل متوسط
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 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد الحالة التعليمية اد المقياسابع
 10.77 135.60 10 مؤهل فوق متوسط
 9.77 136.67 6 مؤهل عال
Total 160 135.58 8.91 

مقياس خاص بالمرأة حول  النحرافات المعيارية ألبعاديوضح الجدول السابق المتوسطات وا
 .ةليميحالة التعلمتغير ال تبعاً   فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها

 (18جدول رقم )

مقياس خاص داللة الفروق فى أبعاد ( لOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
لحالة امتاير تبعا ل بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

 التعليمية

درجات  مجموع المربعات البيان االبعاد م
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

قيــاس مســتوى تمكــين المــرأة الريفيــة مــن خــالل  1
 المشروعات لتنميتهاتخطيط 

 0.01 4.25 223.85 5.00 1119.26 بين المجموعات

   52.69 154.00 8114.73 داخل المجموعات

    159.00 9233.99 المجموع

2 
ـــي تواجـــه تمكـــين  قيـــاس مســـتوى الصـــعوبات الت
المـــرأة الريفيـــة مـــن خـــالل تخطـــيط المشـــروعات 

 لتنميتها

 0.01 5.08 30.93 5.00 154.67 بين المجموعات

   6.08 154.00 936.93 داخل المجموعات

    159.00 1091.60 المجموع

التوصـــل إلـــى مقترحـــات لتمكـــين المـــرأة الريفيـــة  3
 من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 غير دالة 0.78 3.15 5.00 15.77 بين المجموعات

   4.03 154.00 620.20 داخل المجموعات

    159.00 635.98 المجموع

 المجموع الكلى 

 0.01 4.96 349.57 5.00 1747.86 بين المجموعات

   70.54 154.00 10863.08 داخل المجموعات

    159.00 12610.94 المجموع

( فى 0.01دلت نتائج الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى معنوية )
 نهافعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكيبعاد مقياس خاص بالمرأة حول أ

 .د فروق تبعا لمتغير الحالة التعليمية لصالح )مؤهل متوسط( فيما عدا المحور الثالث التوج
فننننى أبعنننناد مقينننناس خنننناص بننننالمرأة حننننول  إحصننننائية داللننننة ذات فننننروق  توجنننننند: هننننل ثالثنننناً 

د تخطيطنننني لتمكينهننننا تبعننننا لمتايننننر عنننندة الريفيننننة كمنننندخل فعاليننننة مشننننروعات تنميننننة المننننرأ
 ؟افراد األسرة
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، ويوضح الجدول ( للتحقق من هذه الفرضيةOne Way ANOVAاختبار ) الباحثةاستخدمت 
مقياس خاص بالمرأة حول فعالية ألبعاد  (One Way ANOVAالتالي نتائج اختبار )

 .سرةعدد افراد األتبعا لمتغير  مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 
 (19جدول رقم )

خل ية كمدمقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفالبيانات الوصفية ألبعاد 
 تبعا لمتاير عدد افراد األسرة تخطيطي لتمكينها 

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد عدد افراد األسرة ابعاد المقياس

مستوى تزويد المرأة الريفية قياس 
بالمهارات المختلفة من خالل 
 تخطيط المشروعات لتنميتها

 8.59 67.44 9 أفراد 3إلى  1من 
 8.74 71.40 70 أفراد 6إلى  4من 
 4.56 65.49 75 أفراد 8إلى  6من 
 8.94 73.67 6 فأكثر أفراد  9

Total 160 68.49 7.62 

قياس مستوى الصعوبات التي 
تواجه تمكين المرأة الريفية من 
 خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 2.73 38.78 9 أفراد 3إلى  1من 
 2.52 38.84 70 أفراد 6إلى  4من 
 2.13 36.45 75 أفراد 8إلى  6من 
 2.73 38.33 6 فأكثر أفراد  9

Total 160 37.70 2.62 

التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة 
خالل تخطيط الريفية من 

 المشروعات لتنميتها

 2.32 29.11 9 أفراد 3إلى  1من 
 2.61 29.21 70 أفراد 6إلى  4من 
 1.22 29.57 75 أفراد 8إلى  6من 
 1.22 29.50 6 فأكثر أفراد  9

Total 160 29.39 2.00 

 المجموع الكلى

 9.70 135.33 9 أفراد 3إلى  1من 
 9.83 139.46 70 أفراد 6إلى  4من 
 5.40 131.52 75 أفراد 8إلى  6من 
 10.33 141.50 6 فأكثر أفراد  9

Total 160 135.58 8.91 

مقياس خاص بالمرأة حول  افات المعيارية ألبعاديوضح الجدول السابق المتوسطات واالنحر 
 .سرةاأل عدد أفرادتبعا لمتغير   فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها
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 (20جدول رقم )

مقياس خاص داللة الفروق فى أبعاد ( لOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
دد عمتاير تبعا ل بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

 افراد األسرة

مجموع  البيان االبعاد م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

1 
قياس مستوى تمكين المرأة الريفية من 
 خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 0.01 9.58 478.96 3.00 1436.89 بين المجموعات

   49.98 156.00 7797.10 داخل المجموعات
    159.00 9233.99 المجموع

2 
قياس مستوى الصعوبات التي تواجه 

الريفية من خالل تخطيط تمكين المرأة 
 المشروعات لتنميتها

 0.01 13.19 73.62 3.00 220.85 بين المجموعات
   5.58 156.00 870.75 داخل المجموعات

    159.00 1091.60 المجموع

3 
التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة 
الريفية من خالل تخطيط المشروعات 

 لتنميتها

 غير دالة 0.45 1.82 3.00 5.45 بين المجموعات
   4.04 156.00 630.52 داخل المجموعات

    159.00 635.98 المجموع

 المجموع الكلى 

 0.01 12.85 833.12 3.00 2499.35 بين المجموعات
   64.82 156.00 10111.59 داخل المجموعات

    159.00 12610.94 المجموع

( فى 0.01فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى معنوية )دلت نتائج الجدول السابق أنه توجد 
 نها أبعاد مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكي

( فأكثر أفراد  9تبعا لمتغير عدد افراد األسرة فيما عدا المحور الثاني توجد فروق لصالح )
 ي( بالنسبة للمحور الثانأفراد 6إلى  4من ى ولصالح )بالنسبة للمحور االول والمجموع الكل

 . توجد فروق بالنسبة للمحور الثالثوال
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مقيناس خناص بنالمرأة حنول فعالينة : هل توجنند فنروق ذات داللنة إحصنائية فنى أبعناد  خامساً  
 ؟ لمتاير مصدر فكرة المشروعتبعا  مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

، ويوضح الجدول التالي نتائج هذه الفرضية ( للتحقق من الريفتاستخدمت الباحثة اختبار )
ة الريفية كمدخل مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأ بعاد أل( تاختبار )

 مصدر فكرة المشروع.  تبعا لمتغير تخطيطي لتمكينها
 (21جدول رقم )

 مشروعات مقياس خاص بالمرأة حول فعاليةأبعاد  الفروق فى( لداللة تنتائج تحليل اختبار )
 لمتاير مصدر فكرة المشروعتبعا  تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

 العدد مصدر فكرة المشروع االبعاد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

1 
بالمهـــــارات قيـــــاس مســـــتوى تزويـــــد المـــــرأة الريفيـــــة 

 المختلفة من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها
 6.25 66.18 112 أنا نفسي

6.61 0.01 
 7.86 73.90 48 اقتراح المسئولين

قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المـرأة  2
 الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 2.56 37.40 112 أنا نفسي
2.23 0.05 

 2.65 38.40 48 المسئوليناقتراح 

3 
التوصــل إلــى مقترحــات لتمكــين المــرأة الريفيــة مــن 

 خالل تخطيط المشروعات لتنميتها
 1.45 29.39 112 أنا نفسي

 غير دالة 0.05
 2.92 29.38 48 اقتراح المسئولين

 المجموع الكلى 
 7.12 132.97 112 أنا نفسي

6.31 0.01 
 9.72 141.67 48 اقتراح المسئولين

 ( فى0.01) معنوية عند مستوى  ةدلت نتائج الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي
بة بالنس ( 0.05)معنوية عند مستوى  المحور األول والمجموع الكلى لصالح اقتراح المسئولين و

 .روق في المحور الثالث، وعدم وجود فالمحور الثاني لصالح اقتراح المسئولين
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فنننى أبعننناد مقيننناس خننناص بنننالمرأة حنننول  إحصنننائية داللنننة ذات فنننروق  توجننننند: هنننل سادسننناً  
فعالينننة مشننننروعات تنمينننة المننننرأة الريفينننة كمنننندخل تخطيطننني لتمكينهننننا  تبعنننا لمتايننننر الننننربح 

 الشهري التقريبي؟
، ويوضح الجدول ( للتحقق من هذه الفرضيةOne Way ANOVAالباحثة اختبار ) استخدمت

مقياس خاص بالمرأة حول فعالية ألبعاد  (One Way ANOVAاختبار )التالي نتائج 
 .يلتقريباالربح الشهري تبعا لمتغير  ة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينهامشروعات تنمية المرأ

 (22جدول رقم )

ل ية كمدخمقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفألبعاد البيانات الوصفية 
 تبعا لمتاير الربح الشهري التقريبي تخطيطي لتمكينها 

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى العدد الربح الشهري التقريبي ابعاد االستبانه

ــــة  ــــد المــــرأة الريفي ــــاس مســــتوى تزوي قي
تخطيط بالمهارات المختلفة من خالل 

 المشروعات لتنميتها

 7.36 67.93 67  جنيه     500   من أقل

 9.03 69.96 26 جنيه 1000إلى أقل من  500من 

 7.12 67.62 47 جنيه 1500إلى أقل من  1000من 

 7.52 71.00 19 جنيه 2000إلى أقل من  1500من 

 0.00 62.00 1 جنيه 2500إلى أقل من  2000من 

Total 160 68.49 7.62 

قياس مستوى الصـعوبات التـي تواجـه 
تمكــــــين المــــــرأة الريفيــــــة مــــــن خـــــــالل 

 تخطيط المشروعات لتنميتها

 2.63 37.25 67  جنيه     500   من أقل

 2.65 38.15 26 جنيه 1000إلى أقل من  500من 

 2.52 37.47 47 جنيه 1500إلى أقل من  1000من 

 2.40 39.11 19 جنيه 2000إلى أقل من  1500من 

 0.00 40.00 1 جنيه 2500إلى أقل من  2000من 

Total 160 37.70 2.62 

التوصــل إلــى مقترحــات لتمكــين المــرأة 
الريفيــــــــــــة مـــــــــــــن خــــــــــــالل تخطـــــــــــــيط 

 المشروعات لتنميتها

 2.67 29.22 67  جنيه     500   من أقل

 0.89 29.65 26 جنيه 1000إلى أقل من  500من 

 0.84 29.66 47 جنيه 1500إلى أقل من  1000من 

 1.88 29.26 19 جنيه 2000إلى أقل من  1500من 

 0.00 23.00 1 جنيه 2500إلى أقل من  2000من 

Total 160 29.39 2.00 

 المجموع الكلى

 8.41 134.40 67  جنيه     500   من أقل

 10.40 137.77 26 جنيه 1000إلى أقل من  500من 

 8.29 134.74 47 جنيه 1500إلى أقل من  1000من 

 8.95 139.37 19 جنيه 2000إلى أقل من  1500من 

 0.00 125.00 1 جنيه 2500إلى أقل من  2000من 

Total 160 135.58 8.91 

مقياس خاص بالمرأة حول  النحرافات المعيارية ألبعادالمتوسطات وا السابقيوضح الجدول 
ي فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها  تبعا لمتغير الربح الشهر 

 التقريبي.
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 (23جدول رقم )

مقياس خاص داللة الفروق فى أبعاد ( لOne Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )
لربح امتاير تبعا ل بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 

 الشهري التقريبي

مجموع  البيان االبعاد م
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف المربعات

1 
قيــــاس مســــتوى تمكــــين المــــرأة الريفيــــة مــــن 

 لتنميتهاخالل تخطيط المشروعات 

 غير دالة 1.19 68.82 4.00 275.30 بين المجموعات

   57.80 155.00 8958.69 داخل المجموعات
    159.00 9233.99 المجموع

2 
قيـــــاس مســـــتوى الصـــــعوبات التـــــي تواجـــــه 
تمكـــين المـــرأة الريفيــــة مـــن خـــالل تخطــــيط 

 المشروعات لتنميتها

 دالةغير  2.41 16.01 4.00 64.04 بين المجموعات
   6.63 155.00 1027.56 داخل المجموعات

    159.00 1091.60 المجموع

3 
ــــــى مقترحــــــات لتمكــــــين المــــــرأة  التوصــــــل إل
الريفيــــة مــــن خــــالل تخطــــيط المشــــروعات 

 لتنميتها

 0.05 3.18 12.05 4.00 48.21 بين المجموعات
   3.79 155.00 587.76 داخل المجموعات

    159.00 635.98 المجموع

 المجموع الكلى 

 غير دالة 2.05 158.71 4.00 634.85 بين المجموعات
   77.27 155.00 11976.09 داخل المجموعات

    159.00 12610.94 المجموع

ى ( ف0.05توجد فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى معنوية )الدلت نتائج الجدول السابق أنه 
 نها أبعاد مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكي

ى إل 1000من تبعا لمتغير الربح الشهري التقريبي فيما عدا المحور الثالث توجد فروق لصالح 
 .جنيه 1500أقل من 
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مقينننناس خنننناص بننننالمرأة حننننول : هننننل توجننننند فننننروق ذات داللننننة إحصننننائية فننننى أبعنننناد سننننابعاً 
لمتاينننر تنننم عمنننل تبعنننا  فعالينننة مشنننروعات تنمينننة المنننرأة الريفينننة كمننندخل تخطيطننني لتمكينهنننا 

 ؟بحث اجتماعي لي بواسطة المس ولين
 ، ويوضح الجدول التالي نتائج اختبارهذه الفرضية( للتحقق من ت) اختباراستخدمت الباحثة 

مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي مقياس خاص بالمرأة حول فعالية بعاد أل( ت)
 . بحث اجتماعي لي بواسطة المسئولينتم عمل  تبعا لمتغير لتمكينها 

 (24جدول رقم )
ت مشروعا مقياس خاص بالمرأة حول فعاليةأبعاد  ( لداللة الفروق فىتنتائج تحليل اختبار )

لي  لمتاير تم عمل بحث اجتماعيتبعا  تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكينها 
 بواسطة المس ولين

 االبعاد م

تم عمل بحث 
اجتماعي لي 

بواسطة 
 المس ولين

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة قيمة )ت(

قيننننناس مسنننننتوى تزويننننند المنننننرأة الريفينننننة بالمهنننننارات  1
 المختلفة من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 6.49 66.76 128 نعم
6.46 0.01 

 7.94 75.44 32 ال

قينناس مسننتوى الصننعوبات التنني تواجننه تمكننين المننرأة  2
 الريفية من خالل تخطيط المشروعات لتنميتها

 2.60 37.37 128 نعم
3.31 0.01 

 2.31 39.03 32 ال

التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة الريفية من خالل  3
 لتنميتهاتخطيط المشروعات 

 1.34 29.53 128 نعم
 غير دالة 1.83

 3.57 28.81 32 ال

 المجموع الكلى 
 7.76 133.66 128 نعم

6.05 0.01 
 9.13 143.28 32 ال

 ( فى0.01) معنوية عند مستوى  ةدلت نتائج الجدول السابق أنه توجد فروق ذات داللة إحصائي
 نها مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي لتمكيأبعاد 
لصالح عمل بحث اجتماعي  بحث عملتم عمل بحث اجتماعي لي بواسطة المسئولين ولم يبين 

عمل بحث اجتماعي لي ، أى أن لي بواسطة المسئولين فيما عدا المحور الثالث التوجد فروق 
عمل بحث اجتماعي لي بواسطة المسئولين يتم بواسطة المسئولين يوافقون بشكل أكبر من لم 

مقياس خاص بالمرأة حول فعالية مشروعات تنمية المرأة الريفية كمدخل تخطيطي على أبعاد 
 المحور الثالث التوجد فروق  لتمكينها  فيما عدا
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 لي:ية كما للبحث: تتمثل النتائج العامة للبحث في عدة نقاط أساسيعاشرًا: النتائج العامة 
: قياس مستوى تمكين المرأة الريفية نتيجة تخطيط مشروعات نتائج المحور األولأوضحت  -1

 وفقًا ألبعاده كالتالي: تنمية المرأة:
  لمرأة ا ةتنمي تخطيط مشروعاتنتيجة قياس مستوى تزويد المرأة الريفية بالمهارات المختلفة أن 

 .تم الموافقة عليه بنسبة متوسطة
أعرف أنه يمكن في حالة االنتهاء من سداد األقساط عبارة "جاءت األول  في الترتيب -

 "المستحقة للمشروع يمكنني الحصول على قرض لمشروع جديد
  ة يتخطيط مشروعات تنمنتيجة قياس مستوى إحداث تغييرات اقتصادية لدى المرأة الريفية أن

 تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة.المرأة 
ات القدرة على إشباع احتياجعبارة "، و "زيادة دخل األسرةعبارة "جاءت األول  في الترتيب -

 "األسرة الغذائية
  ة يتخطيط مشروعات تنم نتيجةقياس مستوى إحداث تغييرات اجتماعية لدى المرأة الريفية أن

 المرأة تم الموافقة عليه بنسبة كبيرة.
تحسنت عالقاتي بالعائلة والجيران بعد وجود دخل من عبارة "جاءت األول  الترتيبفي  -

 "أصبحت أهتم بتعليم أوالديعبارة "، و "المشروع
ية أوضحت نتائج المحور الثاني: أن قياس مستوى الصعوبات التي تواجه تمكين المرأة الريف -2

 بنسبة كبيرة.نتيجة تخطيط مشروعات تنمية المرأة،  تم الموافقة عليه 
 "غالء أسعار البضاعة عن قدرة المشترينعبارة "جاءت األول  في الترتيب -
فقة أوضحت نتائج المحور الثالث: أن التوصل إلى مقترحات لتمكين المرأة الريفية تم الموا -3

 عليه بنسبة كبيرة.
، "القرضتقليل الفترة الزمنية التي يستغرقها الحصول على عبارة "جاءت األول  في الترتيب -

 "العمل على تعديل ثقافة المجتمع التي تعوق نجاح المرأة عبارة "و 
ما فيصية وفقًا للجهات المنوط بها تنفيذ التو إحدى عشر: التوصيات العامة للبحث: وتتمثل 

 يلي:
 :االهتمام بالتخطيط لبرامج اجتماعية تستهدف تنمية المرأة خاصة  وزارة التضامن االجتماعي

الريفية، وتستهدف تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا بالتوازي مع جهود الجهات األخرى لتحسين 
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، مع مراعاة تحديث هذه البرامج وتطويرها بما يتوافق مع الظروف واألوضاع أوضاع المرأة 
 .االقتصادية واالجتماعية

 وضيح ت أئمة المساجد بالريف المصري(: –دار اإلفتاء  –دين )األزهر الشريف رجال ال
وتفسير صحيح الدين فيما يخص حقوق المرأة وقدرها ومكانتها في المجتمع من حيث حقوق 

افة ، واستهداف تصحيح األفكار والثقوواجبات الطرفين دون تشدد أو انحياز ألي من الطرفين
غم المرأة وإهدار حقوقها وتقليص وضعها ومكانتها اجتماعيًا ر والقيم التي تعمل على قهر 

 .في الواقع الفعلي معاناتها من كثرة األعباء الملقاة على عاتقها
 :لمرأة قوق احتضمين المناهج التعليمية أفكار المساواة ودعم واحترام  وزارة التربية والتعليم

عد ت تسادوار الموجود حاليًا "البنوضرورة التعاون والتكامل بين أطراف األسرة دون تنميط األ
 أمها في المنزل والولد يلعب ... الخ"

 :ر ى نفو الدفاع عن حقوق المرأة ولكن بشكل تدريجي وبما ال يؤدي إل المجلس القومي للمرأة
معية ورفض المجتمع لقراراته كما هو الحال حاليًا، واستهداف تغيير الثقافات والقيم المجت

 المؤثرة في طبيعة العالقات األسرية.
 :اعياً اجتمًا و تقديم رسائل إعالمية وبرامج وأعمال فنية تدعم التعاون األسري اقتصادي اإلعالم 

شكل تمع بوثقافيًا، مما يؤثر على تعديل األفكار والقيم والمعتقدات والسلوكيات المختلفة للمج
 عام خاصة الريف.
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(. جــودة حيــاة العمــل لــدى المــرأة الريفيــة : 2014محمــد ســعد محمــد محمــد، و أشــرف عبــدالالهي محمــود ســليمان. )ينــاير، 
 (.1)74صر، م -مجلة كلية اآلداب )جامعة القاهرة ( المرأة غير المعيلة. دراسة بين المرأة المعيلة و 

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. مشاركة المرأة في مجتمعات العالم الثالث.(. 2012محمد سيد فهمي. )

 ي الحديث.االسكندرية: المكتب الجامع تراتيجيات وآليات.اس -العدالة االجتماعية (. 2014محمد سيد فهمـي. )

لخدمـة المـؤتمر العلمـي السـنوي السـابع ل(. مشكالت العملية التخطيطية لتنمية المـرأة الريفيـة. 1993محمد نبيل سعد سالم. )
 امعة حلوان.ج -القاهرة: كلية الخدمة االجتماعية  الجزء الثاني. االجتماعية.

المــؤتمر طــاع غيــر الرســمي: قضــايا ومشــكالت. (. ورشــة عمــل حــول: أوضــاع المــرأة العاملــة فــي الق2000محيــا زيتــون. )
 القاهرة: المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية. المجلد الثالث. السنوي الثاني للبحوث االجتماعية.

 (. تصــور مقتــرح لممارســة نمــوذج الحيــاة فــي الخدمــة االجتماعيــة لتنميــة المهــارات2016مــزاد عبــدالرحمن المرشــد. )يونيــو، 
 (.3)56صر، م -الجمعية المصرية لألخصائيين األجتماعيين (  ) -مجلة الخدمة األجتماعية لمرأة المعيلة. الحياتية ل

فــي  تعزيــز عمليــة تمكــين المــرأة للتنميــة الصــناعية الشــاملة والمســتدامة(. 2017منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية. )
 تحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(.منظمة األمم الم منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تغيير القـوانين وكسـر الحـواجز مـن أجـل تحقيـق التمكـين االقتصـادي للمـرأة فـي (. 2020) .(OECDمنظمة العمل الدولية )
 مركز المرأة العربية كوثر للتدريب والبحوث. مصر واألردن والمغرب وتونس.

صـاحبات المشـروعات متناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة حـول  اسـتطالع رأي(. 2020منظمة العمل الدولية. )يونيو ، 
نظمـة م. القـاهرة:  -مي للمـرأة المجلـس القـو  -منظمة العمل الدولية أهم التحديات التي تواجههن بسبب أزمة فيروس كورونا.

 العمل الدولية.

االســكندرية: المكتــب الجــامعي  الفقــراء.شــبكة األمــان االجتمــاعي وتحســين نوعيــة حيــاة (. 2010منــى عطيــة خــزام خـــليل. )
 الحديث.

اإلسـكندرية: المكتـب  سياسات الحماية االجتماعية للفئات المستضعفة في ضوء العولمـة.(. 2016منى عطية خزام خليل. )
 الجامعي الحديث.

ةائا ور الوة الد(. العالةة بي  التفكك األسةا واالكتئاب العاابا ع د المة ا و همي2006نا ية رجب السيد. )

 .مجلة القاهةا للخدمة االجتماعية، العد  السابع عشةلإلرشا  األسةا. 

الريــاض:  وقهــا القانونيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.معوقــات تمكــين المــرأة مــن حق(. 2014عــوض. )-نجــالء صــالح آل
 مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة.

المـــؤتمر العلمــــي الــــدولي العشــــرون للخدمــــة (. متطلبــــات إدمـــاج المــــرأة فــــي التنميــــة. 2007دالرحمن. )نهلـــة عبــــدالرحيم عبــــ
 القاهرة: كلية الخدمة االجتماعية. المجلد الرابع. الخدمة االجتماعية بين المتغيرات المحلية والعالمية. -االجتماعية
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شـــكالت المــــرأة المعيلـــة مــــن منظـــور الخدمــــة (. نمــــوذج تصـــوري لمواجهــــة م2008نـــوف محمــــد صـــلف العتيبــــي. )ابريـــل، 
 (.1)24صر، م -مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية االجتماعية. 

(. مفـــاهيم أساســـية حـــول تقيـــيم المشـــروعات. تـــأليف أحمـــد عبـــدالفتاح نـــاجي، مجـــدي محمـــد 2008هنــاء عبـــدالتواب ربيـــع. )
لنشـر لالقـاهرة: دار السـحاب  تقييم البـرامج والمشـروعات االجتماعيـة.عبدربه، هالة خورشيد طاهر، و هناء عبدالتواب ربيع، 

 والتوزيع.

مجلـــة دراســـات فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة والعلـــوم . مقيـــاس تمكـــين المـــرأة المعيلـــة. (2011يســـري شـــعبان ســـعدد. )أبريـــل، 
 (.2)30مصر،  -االنسانية 

 

 


