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 :ملخص الدراسة 
الدراســـة الراهنـــة الـــى تحديـــد أهـــم اليـــات الحمايـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية والحمايـــة  هـــدفت

بـــرامج الحمايــــة  فاعليــــةهـــم المقترحــــات التـــي قـــد تزيــــد مـــن المجتمعيـــة للمـــرأة ، باإلضــــافة الـــى تحديــــد أ 
م. وتنتمــى هــذه الدراســة إلــى نمــط الدراســات الوصــفية 2535االجتماعيــة للمــرأة فــي ضــوء رؤيــة مصــر 

اهــم آليــات التحليليــة حيــث تحــاول وصــف وتحليــل اســتجابات القيــادات النســائية بمحافظــة الفيــوم حــول 
سياســية، وآليــات حمايـــة المــرأة مــن العنـــف ومقترحــات تفعيـــل الحمايــة االقتصــادية واالجتماعيـــة وال

بــــرامج الحمايــــة االجتماعيــــة للمــــرأة وذلــــك فــــي ضــــوء اســــتراتيجية التنميــــة المســــتدامة رؤيــــة مصــــر 
 م2535

 تتمثل فى :وتوصلت الدراسة الى ان اهم اليات تفعيل الحماية االجتماعية 
 زيادة برامج الرعاية الصحية واالجتماعية للمرأة  -1

 .رامج توعوية لألمهات باالكتشاف المبكر لإلعاقةب -2

 .الحد من ظاهرة االتجار بالنساء واألطفال -3

 .تطوير الخدمات الصحية واالجتماعية للمرأة  -4

 .تشجيع إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج -5

 ، حماية المرأة من العنف : الحماية االجتماعية ، الحماية االقتصادية ، الحماية المجتمعية  الكلمات االفتتاحية
 م2535استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر             
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Study Summary: 

The present study aimed to identify the most important mechanisms of 

economic, social and political protection and community protection for 

women, in addition to identifying the most important proposals that 

may increase the effectiveness of social protection programs for women 

in the light of Egypt's Vision 2030. This study belongs to the pattern of 

analytical descriptive studies where it attempts to describe and analyze 

the responses of women leaders in Fayoum governorate on the most 

important mechanisms of economic, social and political protection, 

mechanisms to protect women from violence and proposals to activate 

social protection programs for women in the light of the strategy of 

sustainable development Egypt Vision 2030 

The study concluded that the most important mechanisms for activating 

social protection are: 

1- Increase women's health and social care programs 

2-awareness programs for mothers early detection of disability. 

Reducing the phenomenon of trafficking in women and children. 

4-Development of health and social services for women. 

5-Encouraging the conduct of medical examinations for those who are 

about to marry. 

Key words: social protection, economic protection, community 

protection, protection of women from violence- Sustainable 

Development Strategy Egypt Vision 2030 
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 :أوالً: مدخل إىل مشكلة الدراسة
اصــبحت الحمايــة االجتماعيــة  االن حقــات للمــواطنين علــى الدولــة  ومــن ثــم فعلــى الدولــة  ان      

تتبنــــى سياســــات اجتماعيــــة  جيــــدة وفعالــــة تكفــــل مواجهــــة الفقــــر والبطالــــة والتهمــــيش االجتمــــاعي  
وتشجع منظمات المجتمـع المـدني علـى دعـم نظـام حمايـة اجتماعيـة عـادل وكـافي لكـل المـواطنين 
يحفظ لهم الحياة الكريمة ويساعدهم في الحصول على حقـوقهم وال يتـركهم لقـوانين اقتصـاد السـوق 

 .  (0)تي تتعارض مع برامج الحماية االجتماعية الحر ال
كمــا ان الحمايــة االجتماعيــة تســاعد علــى دفــع عجلــة التنميــة بمــا يــؤدى الــى بنــاء مجتمعــات       

تســــودها العدالــــة االجتماعيــــة واالســــتقرار وتتــــوافر لهــــا مقومــــات االســــتدامة حيــــث تعمــــل الحمايــــة 
لدمج مبادئ المساواة االجتماعية وحقوق اإلنسان االجتماعية على تكوين االطر المؤسسية االزمة 

السياسات العامة للدولة ، مما يؤدى الى التخفيـف مـن الفقـر واالقصـاء االجتمـاعي باإلضـافة الـى 
ان بـــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة تســـتهدف تأهيـــل العنصـــر البشـــرى ممـــا يـــودى الـــى تحقيـــق التنميـــة 

  (9)المستدامة
االجتماعية ضرورة تنموية ملحـة  فـي المجتمـع المصـري باعتبارهـا  وتمثل برامج الحماية         

مــن اهــم القضــايا التــي نوجههــا فــي الوقــت الــراهن  خاصــة بعــد تنفيــذ اجــراءات برنــامج االصــالح 
االقتصادي وما يتبعها من اجراءات قاسية من الرفع التدريجي للدعم المقدم للمواطنين ، باإلضافة 

.عبد الرحمن علـى ص (3)رية مما ادى الى زيادة االسعار والتضخم الى تحرير سعر العملة المص
حيث تضمن برنامج  اإلصالح االقتصـادي حزمـة مـن السياسـات والمشـروعات التـي تهـدف  158

ـــى النمـــو االقتصـــادي وخفـــض الـــدعم بشـــكل ملحـــوظ واتبـــاع مـــنهج جديـــد للحمايـــة االجتماعيـــة  ال
برنامج الدعم النقدي بمـا يسـمح بتـوفير شـبكة يتضمن اصالح شبكة االمان االجتماعي  واصالح 

  حماية اجتماعية اكثر كفاءة وفاعلية .
م  2535م طرحـــت مصـــر اســـتراتيجية التنميـــة المســـتدامة رؤيـــة مصـــر 2516وفـــى فبرايـــر        

ـــل  م ووضـــعت الحكومـــة الخطـــة 2516وقـــدمت االســـتراتيجية الـــى البرلمـــان وتـــم اعتمـــاده فـــي ابري
م ، وفى هذا االطار تـم اعـالن 517م/2516ى من االستراتيجية للعام المالي التنفيذية للسنة االول

م المنبثقـة 2535عاما للمرأة اطلق المجلـس القـومي للمـرأة اسـتراتيجية المـرأة المصـرية  2517عام 
مــــن اجنــــدة التنميــــة المســــتدامة  والتــــي تســــعى الــــى التمكــــين االقتصــــادي واالجتمــــاعي والسياســــي 

المجتمعيـــة كمـــا راعـــت االســـتراتيجية تغطيـــة اهـــداف التنميـــة المســـتدامة و بـــذل والقـــانوني والحمايـــة 
المزيد من الجهود من اجل تمكين المرأة واالهتمـام بقضـاياها واقـرار العديـد مـن التشـريعات للحفـاظ 

 على حقوقها وتوفير الحماية االجتماعية للسيدات االكثر احتياجات.

أهم اليات الحمايـة االقتصـادية واالجتماعيـة سابقة للتعرف على وبمراجعة الدراسات والبحوث ال        
 فاعليــةوالسياســية والحمايــة المجتمعيــة للمــرأة ، باإلضــافة الــى تحديــد أهــم المقترحــات التــي قــد تزيــد مــن 



 فيوم  جامعة ال -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 254 

 العدد السادس عشر

فــي  –كــان مــن أهــم هــذه الدراســات م 2535بــرامج الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة فــي ضــوء رؤيــة مصــر 
   يلى: ما -حدود اطالع الباحث

والتي هدفت الى عرض تجربة تشيلي في مجـال  (4) م(2558دراسة )كارميلو ميسا الجو         
الحمايــة االجتماعيــة واوضــحت الدراســة ان تشــيلي قامــت بتطبيــق  مجموعــة مــن االجــراءات التــي 
هدفت الى اصالح نظـام الرعايـة الصـحية والمعاشـات والمسـاعدات االجتماعيـة مـن خـالل الحـوار 

جتمعي ، واوصت الدراسة بضرورة االستمرار في زيادة الرعاية الصحية والعمـل علـى الوصـول الم
االجتماعية  ، كما اوصت بضـرورة التخطـيط إلدراج العـاملين  ةالى المستفيدين المستحقين للحماي

االجــراءات التــي تحقــق تغطيــة قانونيــة  ذفــي القطــاع الخــاص فــي بــرامج الحمايــة االجتماعيــة واتخــا
امية لهم ، كما اوصت الدراسة بضرورة التوسـع فـي بـرامج الحمايـة االجتماعيـة لكـل مـن يحتـاج الز 

 اليه وتحسين النظام العام بما يحقق العدالة واالنصاف والتضامن االجتماعي .
ـــة  (5) م(2511دراســـة )اســـامة علـــى الســـيد احمـــد      ـــي حاولـــت التعـــرف علـــى صـــور الحماي والت

ة وجــود سياســة اجتماعيــة متكاملــة تــؤدى الــى اتســاع نطــاق تطبيــق االجتماعيــة فــي مصــر واهميــ
الحمايــة االجتماعيــة ، وتوصــلت الدراســة الــى ان الدســتور المصــري يشــمل العديــد مــن المــواد التــي 
تحتــــوى علــــى بــــرامج الحمايــــة االجتماعيــــة ووجــــود العديــــد مــــن الصــــور االجتماعيــــة واالقتصــــادية 

ر ، واكــدت الدراســة علــى اهميــة وجــود سياســة اجتماعيــة والقانونيــة للحمايــة االجتماعيــة فــي مصــ
 متكاملة تسعى الى تكامل اطر الحماية االجتماعية في مصر. 

والتـــي أكـــدت علـــى ضـــرورة زيـــادة االهتمـــام بشـــبكة   (6) (2512دراســـة )هـــدى ســـالم علـــى        
للــدول ، كمــا الحمايــة االجتماعيــة كونهــا جــزا أساســي مــن خطــط التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية 

اوصـــت الدراســـة بضـــرورة زيـــادة االســـر المشـــمولة بالحمايـــة االجتماعيـــة وتوجيـــه هـــذه الزيـــادة الـــى 
الفئات الضعيفة وضرورة ربط اعانـات شـبكة الحمايـة االجتماعيـة بالتضـخم فـي االسـعار ومتوسـط 

اء تحـديثات انفاق الفرد ومراعاة الحد االدنى لمستوى المعيشة ، كما واوصت الدراسـة بضـرورة اجـر 
مسـتمرة علــى المسـوح االجتماعيــة وتبسـيط االجــراءات الحكوميــة حتـى يــتمكن الفقـراء مــن الوصــول 
الــى اعانــات  الحمايــة االجتماعيــة وخاصــة فــي المنــاطق الريفيــة ، كمــا اوصــت الدراســة بضــرورة 
وضـــع خارطــــة للفقــــر والحالــــة االقتصــــادية حســـب المحافظــــات وحســــب البيئــــة الحضــــرية والريفيــــة 

 عتمادها كأساس في تقديرات االسر المشمولة بإعانات شبكة الحماية االجتماعية.وا 
والتـــي هـــدفت الـــى تحديـــد المعوقـــات التـــي   (7)م ت(2512دراســـة )دراســـة االمـــم المتحـــدة          

تحول دون تحويل مكاسب المرأة في التعليم الى مكاسب حقيقية في القـوى العاملـة واكـدت الدراسـة 
غم مــن المكاســب التــي حققتهــا المــرأة فــي مجــال التعلــيم اال ان هــذا لــم يــنعكس عــل علــى انــه بــالر 

فرص المرأة في سوق العمل ومساهمتها في النشاط االقتصادي لوجـود بعـض القـوانين التـي تعـوق 
المشاركة االقتصادية للمرأة ، واوصت الدراسة بضـرورة وضـع سياسـات اقتصـادية وتعليميـة تراعـى 
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وضــرورة دعــم الجهــود الراهنــة التــي تهــدف الــى تعزيــز وتمكــين المــرأة فــي  لمــرأة احتياجـات وحقــوق ا
 المجاالت االجتماعية واالقتصادية.

والتــي هــدفت الــى عــرض جهــود المؤسســات الوطنيــة  (6) م (2513دراســة )االمــم المتحــدة        
الدراسة على للنهوض بالمرأة في مجال النوع االجتماعي في خاصة المؤسسات الحكومية  واكدت 

ـــ ـــة واجهـــت العدي ـــاهيم  دان االليـــات الوطني ـــوعى بمف ـــة ال مـــن الصـــعوبات والتحـــديات مـــن اهمهـــا قل
وقضــايا النــوع االجتمــاعي لــدى المســئولين وضــعف الخبــرات والكفــاءات واوصــت الدراســة بضــرورة 
ت تعزيـز الـدعم السياسـي والتواصـل المـنظم مـع الجهـات الحكوميـة والمتواصـل والمنـتظم مـع الجهــا

ــيم بــرامج بنــاء القــدرات بهــدف جعلهــا اكثــر قــدرة علــى ادمــاج قضــايا النــوع  الحكوميــة وضــرورة تقي
االجتمــاعي فــي المؤسســات الحكوميــة والقياديــة ، كمــا اوصــت الدراســة الــى ضــرورة تــوفير المــوارد 

احـل المادية والبشرية الضرورية الى تعميم مفاهيم النوع االجتماعي واحتياجات المرأة في جميـع مر 
 التخطيط للخدمات االجتماعية .

ــــة  (0)م ( 2513دراســــة )االمــــم المتحــــدة           ــــى توصــــيف دور المــــرأة العربي والتــــي هــــدفت ال
ومشاركتها في العمـل السياسـي أكـدت علـى دور المشـاركة المجتمعيـة فـي تنميـة وتطـوير المجتمـع 

ـــاء الســـكنية كأحـــدي وســـائ ـــة دور لجـــان األحي ـــة، المحلـــي وأكـــدت علـــى أهمي ل المشـــاركة المجتمعي
وأكــدت الدراســة إلــى وجــود رغبــة وتوجــه إيجــابي نحــو المشــاركة المجتمعيــة وأن الســكان يتفهمــون 

 طبيعة األنشطة التي تقوم بها لجان األحياء السكنية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي.
التعــرف علــى والتــي هــدفت إلــى  (01) م (2514دراســة )دراســة رشــاد احمــد عبــد اللطيــف         

واقــع مقومــات الحمايــة االجتماعيــة فــي الــوطن العربــي ، واوصــت الدراســة بضــرورة تــامين شــبكة 
الحمايــة االجتماعيــة لمواجهــة المشــكالت المترتبــة علــى الفقــر والمــرض والجهــل وقضــايا االســتبعاد 

ابعــة والتهمــيش االجتمــاعي ، كمــا اوصــت بضــرورة تأســيس اليــات لتــوفير المعلومــات المطلوبــة لمت
تنفيـــذ سياســـات الحمايـــة االجتماعيـــة ومراقبـــة تأثيرهـــا علـــى الفقـــراء كمـــا اوصـــت الدراســـة بضـــرورة 
اصـــدار اتفاقيـــة عمـــل عربـــي بشـــان الحمايـــة االجتماعيـــة للعـــاملين فـــي المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة 
ن واالستفادة من المدخل الوقائي ومدخل التدخل المبكر كأساس لبرامج الحماية االجتماعيـة بـالوط

 العربي.
والتـــي حاولـــت التعـــرف علـــى سياســـات وبـــرامج الحمايـــة  (00) (2515دراســـة )منـــى الحديـــدى      

االجتماعيـــة الخاصـــة باألســـر الفقيـــرة فـــي مصـــر والتـــي تضـــم نظـــم الضـــمان االجتمـــاعي وشـــبكات 
االمان االجتماعي والتعرف على التحديات والمعوقـات التـي تواجـه بـرامج الحمايـة االجتماعيـة فـي 

عيها لمكافحـــة الفقـــر وتـــامين العجـــز والشـــيخوخة والتهمـــيش االجتمـــاعي و قـــدمت الدراســـة رؤيـــة ســـ
مستقبلية لتدعيم برامج الحماية االجتماعية لألسر الفقيرة والمهمشة بهدف تمكين االسر الفقيرة من 

 . ةمواجهة الفقر والبطالة واالرتقاء بكافة الخدمات االجتماعي
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هــــدفت الدراســــة الــــى عــــرض بــــرامج الحمايــــة  (09) م (2515حســــن  دراســــة ) ســــيده مهنــــاز      
االجتماعية في باكستان وتحديد اهم التحديات التي تواجه هذه البـرامج حاليـا والمتوقـع ان تواجههـا 
في المستقبل القريب والتي تحد من وصول فوائد هذه البرامج الى الفئات المسـتفيدة منهـا ، واكـدت 

حمايــة االجتماعيــة يتضــمن شــبكات االمــان االجتمــاعي وبــرامج الضــمان الدراســة علــى ان بــرامج ال
االجتمــاعي لحمايــة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة ، واكــدت الدراســة علــى وجــود العديــد مــن المعوقــات 
والتــي منهــا عــدم التخطــيط لبــرامج الحمايــة االجتماعيــة فــي الوقــت المناســب ممــا يــؤدى الــى عــدم 

 .نها عند الحاجة اليهاوصول الخدمات لى المستفيدين م
والتي هدفت الى التعـرف علـى التحـديات  (03) (م2516دراسة )كواكب صالح حميد البيرمانى     

ــــة  ــــة شــــبكة الحماي ــــى اهمي ــــة االجتماعيــــة  ، واكــــدت الدراســــة عل التــــي تواجــــه عمــــل شــــبكة الحماي
مج  اساســية االجتماعيــة فــي احــداث تنميــة بشــرية حقيقيــة ، واوصــت الدراســة بضــرورة تــوفير بــرا

ــــة مــــن اجــــل اقامــــة  ــــل وتقديمــــة المســــاعدات العيني ــــدريب والتأهي ــــة تتضــــمن الت ــــة االجتماعي للحماي
المشروعات التنموية الصغيرة وتوسيع وتحسين الخدمات خاصة للشرائح السكانية الفقيـرة ومراجعـة 

قتصـادية ، كمـا نوعية التعليم لتواجه متطلبات السوق ومكافحـة البطالـة والفقـر وزيـادة االنتاجيـة اال
اوصــت الدراســة بضــرورة تحديــد معــايير الفقــر والتــأثيرات االجتماعيــة لإلصــالح االقتصــادي علــى 

 الدخل الحقيقي لمختلف شرائح المجتمع .
والتـي هــدفت الـى تحديــد اليـات تمكــين  (04) (2516دراسـة )هنـاء محمــد السـيد عبــد المجيـد        

االجتماعيــة لألســر الفقيــرة بالمنــاطق العشــوائية والتــي  المنظمــات غيــر الحكوميــة لتحقيــق الحمايــة
تضــمنت الحمايــة االقتصــادية والتعليميــة والصــحية والغذائيــة ، وتوصــلت الدراســة الــى ان اهــم هــذه 
االليــات يتمثــل تطــوير الخــدمات االجتماعيــة حتــى تتناســب مــع احتياجــات االســر الفقيــرة وتوطيــد 

ع المــدني المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة ، كمــا اوصــت العالقــة بــين هــذه االســر ومنظمــات المجتمــ
الدراسة بضرورة التنسيق بين هذه المنظمات افقيا وراسيا والتقييم المستمر للخدمات المقدمة ومدى 

 كفايتها كما وكيفا وتيسير اجراءات الحصول على هذه الخدمات لتكون في متناول مستحقيها .
والتـي هـدفت إلـى وضـع رؤيـة مسـتقبلية ألليـات  (05) م (1625دراسة ) نرمين ابـراهيم حلمـى      

الجمعيــات االهليــة فــي تعزيــز الحمايــة االجتماعيــة لألســر الفقيــرة اجتماعيــا واقتصــاديا ، وتوصــلت 
الدراسة الى ان هذه االليات تتضمن تشجيع االسر الفقيرة على استثمار قدرتها وامكانيتهـا المتاحـة 

فــي ادارة المشــروعات باإلضــافة الــى التســويق والتمويــل للمشــروعات  وزيــادة مشــاركة االســر الفقيــرة
االنتاجية الصغيرة ، واوصت الدراسة بضرورة رسم خطط مشتركة للجمعيات االهلية للتخفيف من 
الفقــر والتنســيق بــين هــذه الجمعيــات للتعــرف علــى احتياجــات الفقــراء وتــوفير خطــط لبــرامج التأهيــل 

 الفقراء وانشاء لجان للزكاة كاليه لتوفير الدعم االقتصادي . والتدريب الهادفة الى تأهيل
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والتـــي حاولـــت مســـاعدة الـــدول العربيـــة فـــي  (16) م(2517دراســـة )دراســـة االمـــم المتحـــدة          
توسيع نطاق جهودها الراميـة الـى الوفـاء بتحقيـق اهـداف التنميـة المسـتدامة المتعلقـة بالمسـاواة بـين 

على وجود نقص كبير في وجود المرأة في المستويات االدارية العليا في  الجنسين ،واكدت الدراسة
الســلم الــوظيفي والمجــالس المحليــة ، كمــا اكـــدت الدراســة علــى ان التمثيــل السياســي للمــرأة يواجـــه 
العديد من المعوقات الثقافية واالجتماعيـة والقانونيـة ، واوصـت الدراسـة بضـرورة مراجعـة واصـالح 

ة لتشــجيع المشــاركة الكاملــة للمــرأة فــي الحيــاة االجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية  المنــاهج التعليميــ
وتــوفير المـــوارد التـــي تيســـر مشـــاركة المـــرأة فــي الحيـــاة العامـــة ، والتأكيـــد علـــى الفوائـــد االجتماعيـــة 
واالقتصــادية التــي تعــود مــن تمثيــل المــرأة فــي الحيــاة العامــة ، كمــا اوصــت الدراســة بضــرورة دعــم 

 كة المرأة  في منظمات المجتمع المدني .  مشار 
 ثانيًا: مشكلة الدراسة:

ان الواقــع المصــري يشــير الــى محــاوالت جــادة الــى توســيع شــبكة فــي ضــوء مــا ســبق يتضــح       
الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة ، وهــذا يســتوجب البحــث عــن اليــات جديــدة يمكــن ان تســد الثغــرات بمــا 

ســـات الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني يســـمح بتكامـــل االدوار بـــين المؤس
ـــة اجتماعيـــة فعـــال للمـــرأة المصـــرية  ـــة وتعزيـــز هـــذه الجهـــود لتأســـيس نظـــام حماي ، و الدراســـة الراهن

ـــة للمـــرأة ،  ـــة المجتمعي ـــة والسياســـية والحماي ـــة االقتصـــادية واالجتماعي ـــد أهـــم اليـــات الحماي لتحـــاول تحدي
برامج الحماية االجتماعيـة للمـرأة فـي ضـوء  فاعليةحات التي قد تزيد من باإلضافة الى تحديد أهم المقتر 

 م. 2535رؤية مصر 
 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 الراهنة تحقيق األهداف التالية: الدراسةتحاول 
 م.2535تحديد أهم اليات الحماية االقتصادية للمرأة في ضوء رؤية مصر   -1

 م.2535ة في ضوء رؤية مصر تحديد أهم اليات الحماية االقتصادية للمرأ   -2

 . م2535اليات الحماية االقتصادية للمرأة في ضوء رؤية مصر تحديد أهم   -3

 م.2535أهم اليات الحماية االقتصادية للمرأة في ضوء رؤية مصر تحديد   -4

تحديــد أهــم المقترحــات التــي قــد تزيــد مــن فاعليــة بــرامج الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة فــي ضــوء   -5
 م. 2535رؤية مصر 

 ابعًا: تساؤالت الدراسة:ر
 اإلجابة على التساؤالت التالية: الراهنةتحاول الدراسة 

 م ؟2535ما أهم اليات الحماية االقتصادية للمرأة في ضوء رؤية مصر  -1
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 م ؟2535ما أهم اليات الحماية االجتماعية للمرأة في ضوء رؤية مصر  -2

 م ؟2535ما أهم اليات الحماية السياسية للمرأة في ضوء رؤية مصر  -0

 م ؟2535ما أهم اليات حماية المرأة من العنف في ضوء رؤية مصر  -4

مــا أهـــم المقترحـــات التـــي تزيـــد مـــن فاعليـــة بــرامج الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة فـــي ضـــوء رؤيـــة   -6
 م؟ 2535مصر 

 خامسًا: أهمية الدراسة: 
ــتتمثــل اهميــة الدراســة الراهنــة  فــي انــه علــى الــرغم مــن التطــور الملحــوظ فــي        ةبــرامج الحماي

اال انـه  ناالجتماعية للمرأة في المجتمع المصري  في زيادة فرص التعليم وتمثيل المرأة فـي البرلمـا
ــــدم  ــــي التق ــــي تحــــول دون مشــــاركة المــــرأة يشــــكل فعــــال ف ــــات الت ــــد مــــن المعوق ــــاك العدي ــــزال هن الي

تفعيـل بـرامج  االجتماعي واالقتصادي ، االمر الذى يتطلب منا البحث عن اليات جديـدة تسـتهدف
الحمايـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية والسياســـية وحمايـــة المـــرأة مـــن العنـــف حتـــى تـــؤتى هـــذه البـــرامج 

 ثمارها ، وهذا ما تحاول الدراسة الراهنة القيام به.
 سادسا  : االطار النظري للدراسة:

اهين مــن خــالل اتجــ ةيمكــن تعريــف مفهــوم الحمايــة االجتماعيــمفهتتوم الحمايتتة االجتماعيتتة : -0
 (07) :هما نرئيسيي
: والــذى يتبنــى فكــرة عــدم التــدخل وتقلــيص مســئولية الدولــة فــي اشــباع  ياالتجتتاه الليبيرالتت -1

الحاجـــات االجتماعيـــة اال فـــي وقـــت المخـــاطر واالزمـــات ويتبنـــى هـــذا االتجـــاه المؤسســـات 
يــث الماليــة الدوليــة مثــل صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة ح

تعرف وحدة الحماية االجتماعية بالبنك الدولي الحماية االجتماعيـة بانهـا مجموعـة واسـعة 
التي تهدف الى تحسين ادارة المخاطر وبالتالي فالهدف  منهـا العمـل علـى  تمن السياسا

الحــد مــن الضــعف مــن خــالل تحســين االدوات المتاحــة إلدارة المخــاطر ومســاعدة الفقــراء. 
رف بنــك التنميــة األســيوي الحمايــة االجتماعيــة بانهــا مجموعــة مــن نفــس الســياق يعــ ىوعلــ

والبـــرامج التـــي تهـــدف الـــى تخفـــيض الفقــر والضـــعف مـــن خـــالل تعزيـــز اســـواق  تالسياســا
العمــل وتقليــل تعــرض النــاس للمخــاطر وتعزيــز قــدرتهم علــى حمايــة انفســهم ضــد مخــاطر 

 فقدان او انقطاع الدخل .
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لى مفهوم الحق فـي الرعايـة االجتماعيـة  ومبـدا العدالـة والذى يؤكد ع االتجاه المحافظ :  -9
االجتماعيـــة والحمايـــة االجتماعيـــة باعتبارهـــا نســـق او نظـــام مـــن البـــرامج والخـــدمات التـــي 

ـــا ـــديم المســـاعدات للفئ ـــة الحاجـــات وتق ـــى هـــذا االتجـــاه االمـــم  تتســـتهدف تلبي ـــرة ويتبن الفقي
الدوليــــة ان مفهــــوم الحمايــــة المتحــــدة ومنظمــــة العمــــل الدوليــــة حيــــث تــــرى منظمــــة العمــــل 

االجتماعيـــــة يتـــــرادف مـــــع مفهـــــوم الضـــــمان االجتمـــــاعي وتســـــعى الـــــى حـــــث الحكومـــــات 
والمنظمات االهلية على اعتبار ان برامج الحماية االجتماعية حقا وليس خدمة من خالل 
دعـــوة الحكومـــات الـــى تعـــديل التشـــريعات التـــي تؤكـــد علـــى هـــذا الحـــق والعمـــل علـــى ســـد 

اية االجتماعية ومد شمولها ليغطـي جميـع فئـات السـكان .وتعـرف االمـم الفجوات في الحم
المتحــدة الحمايــة االجتماعيــة بانهــا النســق المــنظم مــن الهيئــات والمؤسســات والبــرامج التــي 
تهدف الى دعم وتحسين الظروف االقتصادية او الصحية او القدرات الشخصية المتبادلة 

كتـب العمـل الـدولي الحمايـة االجتماعيـة بانهـا لمجموع السكان  وفى هـذا االطـار يعـرف م
مجموعة من المؤسسات والتـدابير والحقـوق وااللتزامـات التـي تهـدف الـى ضـمان الوصـول 
الــى الخــدمات الصــحية واالجتماعيــة وتــوفير امــن الــدخل للمســاعدة علــى مواجهــة مخــاطر 

 (06) .الحياة 

 ية ( :مالمح برامج الحماية االجتماعية في مصر ) نظرا تاريخ 
تنمويـــة اثـــرت علـــى نظـــم وبـــرامج واليـــات الحمايـــة  تتبنـــت مصـــر فـــي العقـــود االخيـــرة اســـتراتيجيا 

والفئات المستفيدة منها والقوى االجتماعية المشاركة فيهـا بـل والمؤسسـات التـي تقـدمها  االجتماعية
  (02)ويمكن عرض ذلك باختصار كما يلى : 

ولــة بــدور الفاعــل الرئيســي فــي مجــاالت م قامــت الد1075م وحتــى 1052فــي الفتــرة مــن  -
الحمايــة االجتماعيــة والعمــل االجتمــاعي حيــث تحملــت عــبء تقــديم الخــدمات االجتماعيــة 
وتبت سياسات تستهدف توزيـع الـدخل وتكـافؤ الفـرص والعدالـة االجتماعيـة وكفالـة تشـغيل 

وتمكــين  الخـريجين والتوســع فــي الــدعم الســلعي وتــوفير المعاشــات والتأمينــات والمســاعدات
 وحماية الفئات الفقيرة .

م حـدث تحـول فـي اسـتراتيجيات التنميـة حيـث بـدأت مصـر فـي تطبيـق 1074بحلول عام  -
سياســـة االنفتـــاح االقتصـــادي مـــع التوســـع فـــي الـــدعم الســـلع واســـتمرار الدولـــة فـــي االلتـــزام 

 بمجانية التعليم وضمان تشغيل الخريجين وحماية العمال والمرأة.
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بــدأت سياســات االصــالح االقتصــادي والتحــول نحــو الخصخصــة  م1006وبحلــول عــام  -
التكيــف الهيكلــي وانشــات الدولــة الصــندوق االجتمــاعي للتنميــة بهــدف التخفيــف  توسياســا

من االثار االجتماعية واالقتصادية السلبية للخصخصة والتي تسارعت خطواتها في الفترة 
م الدولـــة لقطـــاع م ( وصـــاحب ذلـــك انخفـــاض واضـــح فـــي دعـــ2556م حتـــى 2554)مـــن 

 الخدمات االجتماعية وتخلت الدولة عن الكثير من برامج الحماية االجتماعية .

م تــم انشــاء المجلــس القــومي للمــرأة بقــرار جمهــوري كأليــة وطنيــة تابعــة لرئاســة 2555عــام  -
التي تستهدف النهـوض بـالمرأة  جالجمهورية تقوم باقتراح السياسات العامة والخطط والبرام

 مكينها من اداء دورها االجتماعي واالقتصادي والسياسي في بهدف ت

م ظهــــرت مشــــكلة التأمينــــات االجتماعيــــة  نتيجــــة مبادلــــة الدولــــة ديــــون 2553وفــــى عــــام  -
الحكومة لهيئة التأمينات الى اصول مملوكة للدولة واستثمار اموال التأمينات في البرصـة 

ارة التأمينــات الــى وزارة مليــون جنيــة وصــدر قــرار ضــم وز  555حيــث فقــدت مــا يقــرب مــن 
المالية وكانت النتيجة عـدم القـدرة علـى تحقيـق اهـداف نظـم وبـرامج التأمينـات االجتماعيـة 

 .وتراجع االستثمار العام في قطاع الصحة والتعليم وغيرها من المجاالت االجتماعية 

حماية م والتي اكدت على ال2535م تبنت الدولة استراتيجية التنمية المستدامة 2516في  -
ــــين القطــــاع  ــــة ب ــــدا الشــــراكة المجتمعي ــــات الضــــعيفة  وخاصــــة المــــرأة ومب ــــة للفئ االجتماعي
الحكومي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المـدني كشـركاء فـي تحقيـق بـرامج الحمايـة 

 االجتماعية والتضامن االجتماعي .

 :(م ) الرؤية والمحاور 9131ستراتيجية الوطنية لتمكين المرأا المصرية اال
م تصــبح المــرأة المصــرية 2535تنطلــق االســتراتيجية مــن رؤيــة تركــز علــى انــه بحلــول عــام     

في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لهـا كافـة حقوقهـا التـي كفلهـا الدسـتور  ةفاعلة رئيسي
الفــرص االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية  -دون تمييــز –ويحقــق لهــا حمايــة كاملــة ويكفــل لهــا 

 ي تمكنها من االرتقاء بقدراتها ، ومن ثم القيام بدورها في اعالء شان الوطنالت
وتؤكد االستراتيجية على التزام مصر بحقوق المرأة وفقا لما اقرتـه المواثيـق الوطنيـة والدسـتور      

م واالتفاقيــات والمواثيــق واالعالنــات الدوليــة وتســعى االســتراتيجية الــى االســتجابة 2514المصــرى
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ياجات الفعلية للمرأة المصرية الفقيرة والمسنة والمعاقة باعتبارهن الفئات االولى بالرعاية وفى لالحت
   (91) : على تحقيق ما يلى ةسبيل ذلك تركز االستراتيجي

مــن خــالل تنميــة لتوســيع خيــارات العمــل امامهــا وتحقيــق تكــافؤ التمكتتين االقتصتتادي للمتترأا  -0
االقتصــــادية وتهيئــــة الفــــرص لضــــمان مشــــاركة  الفــــرص فــــي التوظيــــف فــــي كافــــة القطاعــــات

اجتماعية اكبر للمرأة ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة سواء في المجـال العـام 
 او داخل االسرة .

مـــن خـــالل مســـاعدة النســـاء علـــى الحصـــول علـــى حقـــوقهن فـــي التمكتتتين االجتمتتتاعي للمتتترأا  -9
وكـــذلك مســـاندة المـــرأة التـــي تعـــيش فـــي المجـــاالت المختلفـــة وتـــوفير فـــرص التعلـــيم والصـــحة 

ظـــروف صـــعبة بمــــا فـــي ذلـــك المــــرأة المســـنة والمعاقـــة وتمكــــين الشـــابات وزيـــادة مشــــاركتهن 
  االجتماعية .

مـن خـالل تحفيـز المشـاركة السياسـية للمـرأة التمكين السياسة للمرأا وتعزيز ادوارها القياديتة  -3
لمسـتويين الـوطني والمحلـى ومنـع التمييـز بكافة اشكالها ، بما في ذلك التمثيل النيـابي علـى ا

  ضد المرأة في المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية

من خالل القضاء علـى الظـواهر السـلبية التـي تهـدد حياتهـا وسـالمتها وكرامتهـا حماية المرأا  -4
وتحـول بينهـا وبـين المشـاركة الفاعلـة فـي كافـة المجـاالت ، بمـا فـي ذلـك كافـة اشـكال العنــف 

المـــرأة وحمايتهـــا مـــن االفكـــار الســـيئة التـــي قـــد تـــؤثر بالســـلب مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة  ضـــد
 واالقتصادية

تنتمـى هـذه الدراسـة إلـى نمـط الدراسـات الوصـفية التحليليـة سابعًا: نوع الدراسة واملـنهج املسـتخدم : 
ت الحمايــة اهــم آليــاحيــث تحــاول وصــف وتحليــل اســتجابات القيــادات النســائية بمحافظــة الفيــوم حــول 

ـــرامج  ـــة المـــرأة مـــن العنـــف ومقترحـــات تفعيـــل ب االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية، وآليـــات حماي
 م2535الحماية االجتماعية للمرأة وذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 

رؤيـة مصـر مقيـاس اليـات تفعيـل بـرامج الحمايـة االجتماعيـة للمـرأة فـي ضـوء ثامنا": أدوات الدراسة: 
األولية والتي تشمل االسم والسـن والمؤهـل وعـدد سـنوات الخبـرة  البياناتم وتضمن هذا المقياس 2535

فـــي مجـــال العمـــل وعضـــوية المؤسســـات االجتماعيـــة ، كمـــا تـــم تحديـــد مجموعـــة مـــن األبعـــاد الرئيســـية 
م 2535مصـــر والفرعيــة تــدور حـــول اليــات تفعيــل بـــرامج الحمايــة االجتماعيـــة للمــرأة فــي ضـــوء رؤيــة 

آليـــات الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة  البعـــد الثـــاني:آليـــات الحمايـــة االقتصـــادية للمـــرأة،  البعـــد األول:،
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البعـد آليـات حمايـة المـرأة مـن العنـف ، :  البعـد الرابـعآليـات الحمايـة السياسـية للمـرأة ،البعد الثالث: ،
 م.2535ضوء رؤية مصر  مقترحات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأة في: الخامس

( عبــارة موزعــة علــى أبعــاد المقيــاس كمــا يلــى: 75حيــث بلــغ المجمــوع الكلــى لعبــارات المقيــاس )
ـــاني )10البعـــد األول ) ـــارة، البعـــد الث ـــث )18( عب ( 11( عبـــارة، البعـــد الرابـــع )13( عبـــارة، البعـــد الثال

م إعـــداد المقيـــاس فـــى صـــورته ( عبـــارة  وهكـــذا تـــ14( عبـــارة، العـــد الســـادس)0عبـــارة، البعـــد الخـــامس )
 )وقـد تـم االعتمـاد علـى مفتـاح التصـحيح:األولية تمهيداع لخضوعه إلجـراءات الصـدق والثبـات عليـه، 

 .(1   )غير ضروري اآلن(، 2  ضروري إلى حد ما )(،3   ضروري جداع 
راســة الد إعــداد أداةتــم  ألهــدافهافــي ســبيل تحقيــق الدراســة :  الدراستتة أدااأواًل: خطتتوات إعتتداد 

 :بالمرحلتين التاليتين هذه األداةوقد مرت إعداد  الميدانية،

مــن صــه بمــا استخل االســتبانةالباحــث فــي إعــداد  اســتعانقــد  المرحلتتة األولتتى: إعتتداد أدوات الدراستتة:
ت بـرامج الحمايـة االجتماعيـة الدراسات والبحوث التي عالج اإلطار النظري للدراسة ومجموعة من

  م2535ة الوطنية لتمكين المرأة المصرية للمرأة واالستراتيجي

جراء التعديالت المطلوبة االمرحلة الثانية: تحكيم أدا الدراسـة  ةالباحـث بعـرض أدا  قـامحيتث  الدراسة وا 
مناســبة كــل مفــردة مــن مــدى للوقــوف علــى  الخدمــة االجتماعيــةمــن أســاتذة  علــى الســادة المحكمــين

آليـات تفعيـل بـرامج الحمايـة االجتماعيـة للمـرأة فـي  ة فـي تعـرفلتحقيق هدف الدراسـ ةمفردات األدا 
 .م2535ضوء رؤية مصر 

 الدراسة: وصدق أداا ثباتثانيًا: 

، وذلـك لقيـاس األداةباستخدام التحليل اإلحصائي لمفردات  قام الدراسةاا لقياس ثبات أد -0
 كرونبـــاخطريقـــة ألفـــا  وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام ، SPSSثباتهـــا، وذلـــك باســـتخدام برنـــامج  ىمـــد
حرص الباحث على استخدام أكثـر مـن طريقـة لضـمان قيـاس ثبـات  وقد النصفية.طريقة التجزئة و 

علــى المقيــاس  عبــارات مــنعبــارة قــام الباحــث بإدخــال الــدرجات الخــام لكــل حيــث ، المقيــاس
 -زوجيــة، وفرديــة   -إلــى نصــفين متكــافئين  عبــارات المقيــاس، وتــم تجزئــة SPSSبرنــامج 

تــم معالجــة معامــل الثبــات و  المقيــاسعلــى معامــل الثبــات بــين نصــفي  وقــد حصــل الباحــث
 .وجاءت النتائج كما يلي   Guttmanبمعامل 

( ثبات مقياس آليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأة في ضوء رؤية 1جدول رقم )
 م2535
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 طريقة التجزئة النصفية  معامل الفا كرونباخ المحور
 ) معامل جيتمان(

الحمايااة االقتصااادية للماارأة فااي ضااوء  آليااات
 م،6020رؤية مصر 

5.831 5.756 
آليااات الحمايااة االجتماعيااة للماارأة فااي ضااوء 

 م،6020رؤية مصر 
5.680 5.633 

آليااات الحماياااة السياساااية للمااارأة فاااي ضاااوء 
 م،6020رؤية مصر 

5.813 5.653 
آليااات حمايااة الماارأة ماان العنااف فااي ضااوء 

 م،6020رؤية مصر 
5.680 5.652 

مقترحااات تفعياال باارامج الحمايااة االجتماعيااة 
 م. 6020للمرأة في ضوء رؤية مصر 

5.881 5.820 

 5.704 5.800 الكل

من الجدول السابق ُيالحظ أن ثبات مقياس آليات تفعيل برامج الحمايـة االجتماعيـة 
(  وذلــك فــي كــل المحــاور والمقيــاس ككــل 5.800( و )5.652كبيــر حيــث تــراوح مــا بــين )

 ذا ينم على معامل ثبات كبير للمقياس. وه

الصـــدق الظـــاهري(، )وقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى صـــدق المحكمـــين صتتتدق أداا الدراستتتة:  -9
 وصدق االتساق الداخلي لمعرفة صدق المقياس. (اإلحصائي)وكذلك الصدق الذاتي

على  : وهو ما قام به الباحث بعرض عبارات المقياس (صدق المحكمين  ))ا( الصدق الظاهري 
حيــث أوضــح الباحــث فيــه مــدى مناســبة المحكمــين لمعرفــة مــدى صــدقه فــي قيــاس مــا وضــع لــه ، 

في قيـاس آليـات تفعيـل بـرامج الحمايـة االجتماعيـة للمـرأة فـي ضـوء لتحقيق هدف الدراسة  المقياس
للعينـــة المقيـــاس مـــدى مالئمـــة و  ،صـــدق المضـــمون( –)الصـــدق المنطقـــي م. 2535رؤيـــة مصـــر 
)الصـدق  المقيـاس عبـارات مـنعبـارة مدي سالمة الصياغة اللغويـة والعلميـة لكـل و ، الموجهة إليها

ثم قام الباحث بإجراء التعـديالت للعبـارات فـي ضـوء مقترحـاتهم تمهيـدعا إلعـداد المقيـاس .الظاهري(
فـي صــورته النهائيــة ؛ وذلــك بعــد تعــديل البنــود التـي تحتــاج إلــى إعــادة صــياغة ، وحــذف العبــارات 

ضافة عبارات أخرى يمكن االستفادة منها.غير مناسبة   ، وا 
:ويشـــمل الصـــدق الـــذاتي ،ت ويحســـب الصـــدق الـــذاتي بحســـاب الجـــذر  الصتتتدق اإلحصتتتائي)ب( 

التربيعي لمعامل الثبات .ت ، وهذا ما يوضحه الجـدول التـالي: وحيـث إن معامـل الثبـات  للمقيـاس  
 صدق بنسبة عالية .أي أن ال  5.048   
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( الصدق االحصائي لمقياس آليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأا في ضوء رؤية مصر 9جدول )
 م9131

 الصدق اإلحصائي معامل الفا كرونباخ المحور
آليااات الحمايااة االقتصااادية للماارأة فااي ضااوء 

 م،6020رؤية مصر 
5.831 5.012 

أة فااي ضااوء آليااات الحمايااة االجتماعيااة للماار
 م،6020رؤية مصر 

5.680 5.835 
آليااات الحماياااة السياساااية للمااارأة فاااي ضاااوء 

 م،6020رؤية مصر 
5.813 5.052 

آليااات حمايااة الماارأة ماان العنااف فااي ضااوء 
 م،6020رؤية مصر 

5.680 5.835 
مقترحااات تفعياال باارامج الحمايااة االجتماعيااة 

 م. 6020للمرأة في ضوء رؤية مصر 
5.881 5.030 

 5.048 0.899 الكل

 

مـــن الجـــدول الســـابق ُيالحـــظ أن الصـــدق االحصـــائي لمقيـــاس آليـــات تفعيـــل بـــرامج 
م، كبيــــر حيـــث تـــراوح مـــا بــــين 2535الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة فــــي ضـــوء رؤيـــة مصـــر 

 ( وهذا ينم على صدق كبير للمقياس. 5.084( و )5.835)

خلي للمقيـــاس كخطـــوة مـــن تـــم اجـــراء االتســـاق الـــدا صتتتدق االتستتتاق التتتداخلي للمقيتتتاس (ج 
خطــوات التأكــد مــن مــدى ارتبــاط مكونــات المقيــاس بعضــها الــبعض، وذلــك مــن خــالل تحديــد 
مــدى ارتبــاط درجــة كــل مفــردة بالدرجــة الكليــة للمقيــاس، ودرجــة كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس 

 بالدرجة الكلية للمقياس، وذلك على النحو التالي:
كلية لمقياس آليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأا في ضوء رؤية ( ارتباط كل مفردا بالدرجة ال3جدول )

 9131مصر 

 معامل االرتباط المفردا معامل االرتباط المفردا معامل االرتباط المفردا معامل االرتباط المفردا
1 .482** 19 

.622** 
37 

.752** 
55 

.235* 
2 .702** 20 .378** 38 .551** 56 .247* 
3 .473** 21 

.551** 
39 

.505** 
57 

.219* 
4 .702** 22 .591** 41 .534** 58 .323** 
5 .453** 23 

.329** 
41 

.453** 
59 

.702** 
6 .403** 24 

.247* 
42 

.252* 
61 

.317** 
7 .237* 25 

.219* 
43 

.266** 
61 .237* 

8 .465** 26 
.323** 

44 
.479** 

62 
.630** 

9 .460** 27 
.538** 

45 
.203* 

63 
.644** 
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10 .643** 28 
.762** 

46 
.626** 

64 
.582** 

11 .454** 29 
.636** 

47 
.566** 

65 
.587** 

12 .316** 31 
.500** 

48 
.708** 

66 .237* 
13 .702** 31 .582** 49 .702** 67 .242* 
14 .642** 32 

.697** 
50 

.744** 
68 

.312** 
15 .453** 33 

.517** 
51 .453** 69 

.533** 
16 .463** 34 

.662** 
52 .403** 71 

.555** 
17 .609** 35 

.749** 
53 .237*   

18 .466** 36 
.593** 

54 .465**   

 5.55تعني معامالت االرتباط دالة عند مستوى  *، 5.51تعني معامالت االرتباط دالة عند مستوى  ** 
اس بالدرجة ويظهر الجدول السابق أن معامالت ارتباط كل مفردة من مفردات المقي

، 53، 45، 42، 25، 24(، ما عدا المفردات )5.51الكلية للمقياس جميها دالة عند مستوى )
(،  مما يعني 5.55( حيث جاء االرتباط دالة عند مستوى )67، 66، 61، 57، 56، 55

ارتباط قوي بين كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس، وقد تم حساب معامل االرتباط بين كل بعد 
 بعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس كما يلي:من أ

 ( معامل االرتباط بين مكونات المقياس والدرجة الكلية للمقياس4جدول )

 األبعاد

آلياات الحماياة 

االقتصااااااااادية 

 للمرأة 

آلياااات الحماياااة 

االجتماعيااااااااااااة 

 للمرأة 

آليااااااات الحمايااااااة 

 السياسية للمرأة 

آلياااااااات حماياااااااة 

 المرأة من العنف 

يل مقترحات تفع

باارامج الحمايااة 

االجتماعيااااااااااااة 

 للمرأة 

 الكل

آلياااااات الحماياااااة االقتصاااااادية 

 **865. **746. **624. **681. **664. 1 للمرأة 

آلياااااات الحماياااااة االجتماعياااااة 

 **886. **690. **749. **684. 1 **664. للمرأة 

 آليات الحماية السياسية للمرأة 
.681 ** .684 ** 1 .777** .821** .768** 

 ليات حماية المرأة من العنف آ
.624 ** .749 ** .777** 1 .751** .838** 

مقترحااااااات تفعياااااال باااااارامج 

 **672. 1 **751. **821. **690 . ** 746. الحماية االجتماعية للمرأة 

 1 **627. **838. **868. **886. **865. الكل

 5.55ت االرتباط دالة عند مستوى تعني معامال *، 5.51تعني معامالت االرتباط دالة عند مستوى  **
من الجدول السابق ُيالحظ أن معامالت االرتباط بين مكونات المقياس دالة جمعيها على مستوى 

 ( مما يدل على قوة تماسك المقياس واعتمادية تطبيقه.5.51)
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 :  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:  سادسا
باحث بتفريغ اإلجابات التي تم الحصول عليها في جـداول بعد أن تم تطبيق المقياس ، قام ال

 إكسيل أُعّدت لهذا الغرض ، وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في معالجة البيانات : 
، وتحويلهـــا إلـــى بنـــد مـــن بنـــود المقيـــاسحســـاب تقـــدير تكـــرارات اســـتجابات أفـــراد العينـــة لكـــل  (1

 ):جات المقابلــة لكــل بــديل مــن البــدائل كمــا يلــيالــدرجات المقابلــة، وقــد افتــرض الباحــث الــدر 
 .(1   )غير ضروري اآلن(، 2  ضروري إلى حد ما )(،3   ضروري جداع 

للمعالجــة اإلحصــائية؛ حيــث اســتخدمت األســاليب اإلحصــائية  SPSSتــم اســتخدام برنــامج  (2
مـل معاالمقيـاس ، و طريقـة التجزئـة النصـفية لحسـاب ثبـات و ألفا كرونباخ لحسـاب :  التالية

االرتباط بيرسون لدراسة االتساق الداخلي للمقياس، ومعامل االلتواء والتفلطح لقياس التوزيع 
االعتــدالي الســتجابات عينــة الدراســة وتحليــل التبــاين لدراســة الفــروق بــين اســتجابات العينــة 

 على المقياس.

 عاشرًا: جماالت الدراسة:
 الفيوم  ةمحافظ :المجال المكاني -ا

: المســح االجتمــاعي بالعينــة العمديــة للقيــادات النســائية بــالفيوم والتــي تضــمنت  البشتترىالمجتتال -ب    
المجلس القومي للمرأة ، ومديريـة التضـامن االجتمـاعي ، ومديريـة التنظـيم واالدارة ، ومديريـة الصـحة ، 

 يادة نسائية ( ق05ومديرية التربية والتعليم ، والقيادات النسائية بجامعة الفيوم و بلغ حجم العينة )
 م.2510م حتى مايو 2510: تم إجراء هذه الدراسة في الفترة من يناير المجال الزمنى-ج   

 عرض وتحليل بيانات الدراسة:
الخبرا،، والحالة  ت( يوضح خصائص عينة الدراسة من حيث النوع، والفئة العمرية وعدد سنوا5جدول رقم )

 25الخبرا    ن =  تالتعليمية، وعدد سنوا
 % ك االستجابة لمتغيراتا

 الفئة العمرية 

 14.74 14 سنة 31أقل من  ا
 20.00 19 سنة 41-31من  ب
 35.79 34 سنة 51-41من  ج
 29.47 28 سنة فأكثر 51 د

 %155 05 المجموع

 الحالة التعليمية 

 17.89 17 دبلوم متوسط . ا
 5.26 5 دبلوم فوق المتوسط  ب
 56.84 54 تعليم جامعي  ج
 20 19 دراسات عليا 
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 % ك االستجابة لمتغيراتا
 %155 05 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

 12.63 12 سنوات . 5اقل من  ا
 10.53 15 سنوات . 15 – 5من  ب
 21.05 25 سنوات . 15 – 15من  ج
 55.79 53 سنة فأكثر. 15من  د

 %155 05 المجموع
راســة تتــوزع توزيعــاع إحصــائياع مــن حيــث ( إلــى أن عينــة الد1تشــير بيانــات الجــدول الســابق جــدول رقــم )

النوع والفئة العمرية، ومسـتوي التعلـيم وعـدد سـنوات الخبـرة فـي مجـال عـدد سـنوات الخبـرة  وعلـى النحـو 
 التالي:

 

( هــي سنننة 51-41مننن مــن حيــث الفئــة العمريــة: حيــث تشــير بيانــات الدراســة أن الفئــة العمريــة ) -1
( ثــم تــأتي %35.70( مفــردة بنســبة )38عــددها ) الفئــة األعلــى بــين الفئــات العمريــة حيــث بلــغ

( مفــــردة بنســــبة 28( فــــي الترتيــــب الثــــاني حيــــث يبلــــغ عــــددها )سنننننة فننننأكثر 51الفئـــة العمريــــة )
(29.47% ،) 

من حيث الحالة التعليمية: تشير بيانات الدراسة إلى ارتفاع نسبة الحاصلين علـى تعلـيم جـامعي  -2
 دراسننات عليننا ، ثــم يلــي ذلــك الحاصــلين علـى(%56.84( مفــردة بنســبة )54حيـث بلــغ عــددهم )
 (%20( مفردة بنسبة )19حيث بلغ عددهم )

ســـنة فـــاكثر( هـــي الفئـــة  15عـــدد ســـنوات الخبـــرة: حيـــث تشـــير بيانـــات الدراســـة أن الفئـــة )مـــن  -3
 5( ثـم تـأتي الفئـة )مـن%55.79( مفـردة بنسـبة )53األعلى بين فئات الخبرة حيث بلغ عـددها )

( مـن عينـة %21.0( مفـردة بنسـبة )25تيب الثاني حيـث يبلـغ عـددها )سنوات( في التر  15الى 
 الدراسة.

 المحور الثاني : نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها .
 م. 9131أواًل: آليات الحماية االقتصادية للمرأا في ضوء رؤية مصر 

 م9131وء رؤية مصر ( نتائج اجمالي عينة الدراسة عن آليات الحماية االقتصادية للمرأا في ض6جدول )

 رقم العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

داللة مستوى 

 كاي تربيع
 الترتيب

 % ك % ك % ك

توووو ير بووورامب تدريبوووة لزيوووادة م ووواركة   1
 المرأة  ي سوق العمل .

5 5.263 18 18.947 72 75.789 2.705 0.563 0.902 0.01 14 

ضمان بيئة عمل امنة للمرأة خاصوة  وي   2
 القطاع الخاص .

4 4.211 9 9.474 82 86.316 2.821 0.483 0.940 0.01 8 



 فيوم  جامعة ال -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 268 

 العدد السادس عشر

 رقم العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي

داللة مستوى 

 كاي تربيع
 الترتيب

 % ك % ك % ك

ت جيع اقامة الم روعات التنموية كثيفوة   3
 العمالة النسائية .

3 3.158 18 18.947 74 77.895 2.747 0.505 0.916 0.01 12 

اص بووارجر ضوومان التووزام القطوواع الخوو  4
 العادل للمرأة .

0 0 9 9.474 86 90.526 2.905 0.294 0.968 0.01 2 

تأهيووووووول المووووووورأة المعيلوووووووة لمسووووووواعدت ا   5
 للحصول على دخل مستمر.

0 0 14 14.737 81 85.263 2.853 0.356 0.951 0.01 5 

تطوووووووير التعلوووووويم الفنووووووي بمووووووا يناسووووووب   6
 احتياجات وقدرات المرأة .

0 0 22 23.158 73 76.842 2.768 0.424 0.923 0.01 10 

 تح مجاالت عمل جديدة تناسوب قودرات   7
 المرأة .

0 0 12 12.632 83 87.368 2.874 0.334 0.958 0.01 4 

8  
 15 0.01 0.860 0.557 2.579 61.053 58 35.789 34 3.158 3 ن ر برامب ريادة االعمال بين النساء .

ت جيع اقامة م روعات تملك ا وتوديرها   9
 ة.المرأ

3 3.158 16 16.842 76 80.000 2.768 0.494 0.923 0.01 10 

ضمان عدالة عالقات العمل التوي ت ومل   11
 التدريب واالجور .

2 2.105 23 24.211 70 73.684 2.716 0.498 0.905 0.01 13 

تفعيل الت ريعات والقوانين التوي تضومن   11
 حماية المرأة العاملة .

1 1.053 5 5.263 89 93.684 2.926 0.300 0.975 0.01 1 

بنووووواء قووووودرات وم وووووارات المووووورأة  وووووي   12
 المناطق الع وائية .

0 0 17 17.895 78 82.105 2.821 0.385 0.940 0.01 8 

حمايووووة عووووامالت المنووووازل بمووووا يضوووومن   13
 حقوق م.

0 0 9 9.474 86 90.526 2.905 0.294 0.968 0.01 2 

تووو ير بوورامب تنمويووة تسووت دف التخفيووف   14
 ين النساء .من البطالة ب

4 4.211 37 38.947 54 56.842 2.526 0.581 0.842 0.01 16 

دراسوووووة المسووووواهمة االقتصوووووادية غيووووور   15
 مد وعة االجر داخل االسرة .

14 14.737 21 22.105 60 63.158 2.484 0.742 0.828 0.01 19 

تو ير خدمات رعاية االطفال )الرضاعة   16
 الحضانة ( للمرأة العاملة. –

2 2.105 10 10.526 83 87.368 2.853 0.412 0.951 0.01 5 

تنمية الوعى نحو ثقا ة تر يد االست الك   17
 واالدخار لدى المرأة .

3 3.158 39 41.053 53 55.789 2.526 0.562 0.842 0.01 16 

العموول علووى ر ووع انتاجيووة الموورأة العاملووة   18
  ي الن اط الزراعي

11 11.579 25 26.316 59 62.105 2.505 0.698 0.835 0.01 18 

ضووومان تكووووا   الفووورص  ووووي التو يووووف   19
 والترقي.

2 2.105 11 11.579 82 86.316 2.842 0.421 0.947 0.01 7 

 
آليات الحماية االقتصادية للمرأة  ( والذى يوضح اهم6باستقراء بيانات الجدول السابق جدول رقم )

 ىزع توزيعاع إحصائياع عليتضح أن استجابات عينة الدراسة تتو  م،2535في ضوء رؤية مصر 
 النحو التالي:

( والتي تنص على ت تفعيل التشريعات والقوانين التي 11جاء في المرتبة األولى العبارة رقم ) -
تضمن حماية المرأة العاملةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

( وهذا يدل على 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.3( وانحراف معياري )2.026)
تأكيد عينة الدارسة على ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تضمن حماية المرأة العاملة، 

 حتى تضمن المرأة حق الدفاع عن حقوقها.
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( والتي تنص على ت ضمان التزام القطاع الخاص 4بينما جاء في المرتبة الثانية العبارة رقم ) -
( 2.055اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )باألجر العادل للمرأةت، حيث 

( وهذا يدل على تأكيد 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.204وانحراف معياري )
عينة الدارسة على ضرورة التزام القطاع الخاص بتوفير األجر العادل للمرأة العاملة ومن ثم 

 ضمان حقوقها المادية.
( والتي تنص على تحماية عامالت المنازل 13مكرر العبارة رقم ) وجاء في المرتبة الثانية -

( 2.055بما يضمن حقوقهمت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )
( ويعزى هذا إلى أن 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.204وانحراف معياري )

ضرورة ضمان حقوقهم المادية  عامالت المنازل ضمن العاملين في القطاع الخاص ومن ثم
 والمعنوية لذا جاءت العبارتين في نفس الترتيب.

( المرتبة الرابعة والتي تنص ت فتح مجاالت عمل جديدة تناسب قدرات 7واحتلت العبارة رقم ) -
( وانحراف معياري 2.874المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

(، وهذا يؤكد على أهمية فتح آفاق جديدة 5.51الة عند مستوى )(، وكاي تربيع د5.334)
 للعمل أمام المرأة تناسب قدراتها.

( والتي تنص على ت فتح مجاالت عمل جديدة 5وقد جاء في المرتبة الخامسة العبارة رقم ) -
( 2.853تناسب قدرات المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

(، وهذا يؤكد على توفير 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.356ياري )وانحراف مع
 دورات تأهيل للمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة أمامها للعمل والحصول على دخل مستمر.

( والتي تنص على ت توفير خدمات رعاية 16وجاء في المرتبة الخامسة مكرر العبارة رقم ) -
للمرأة العاملةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري الحضانة(  –األطفال ) الرضاعة 

(، وكاي تربيع دالة عند مستوى 5.412( وانحراف معياري )2.853جداع( بمتوسط )
(، وهذا يدل على أهمية توفير خدمات رعاية األطفال للمرأة العاملة لتمكنها من أداء 5.51)

 مهام عملها بشكل مناسب.
حتلت المرتبة السابعة والتي تنص على ت ضمان تكافؤ الفرص ( فقد ا10اما العبارة رقم )  -

( 2.842في التوظيف والترقيت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )
(، وهذا يدل على أهمية 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.421وانحراف معياري )

 توفير العدالة في توفير الفرص المتاحة والترقي.
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( والتي تنص  على ت ضمان بيئة عمل آمنة للمرأة 2ء في المرتبة الثامنة العبارة رقم )وجا -
خاصة في القطاع الخاصت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

(، وهذا يعزى 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.483( وانحراف معياري )2.821)
 بالنسبة للمرأة.إلى أهمية توفير األمن الوظيفي 

( والتي تنص على ت بناء قدرات ومهارات 12وجاء في المرتبة الثامنة مكرر العبارة رقم ) -
المرأة في المناطق العشوائيةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

(، وهذا يعزى 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.385( وانحراف معياري )2.821)
ة فرص العمل المتاحة للمرأة في المناطق العشوائية ومن ثم تحتاج المرأة إلى بناء إلى قل

 قدرات ومهارات تتيح لها القدرة على توفير فرصة عمل مناسبة.
 م. 9131ثانيًا: آليات الحماية االجتماعية للمرأا في ضوء رؤية مصر 

 م9131اعية للمرأا في ضوء رؤية مصر ( نتائج اجمالي عينة الدراسة عن آليات الحماية االجتم7جدول )

 العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب داللة كاي تربيعمستوى  االتجاه

 % ك % ك % ك

زياااااادة دعااااام خااااادمات الصاااااحة   1
 االنجابية وخدمات تنظيم االسرة .

 7 0.01 ضروري جدا   0.933 0.402 2.800 80.000 76 20.000 19 0 0

تعااااديل االتجاهاااااات نحاااااو زياااااادة   2
 االنجاب وخاصة في الريف.

 17 0.01 ضروري جدا   0.828 0.770 2.484 65.263 62 17.895 17 16.842 16

تااوفير باارامج تنمويااة لاادعم الماارأة   3
 المعاقة.

 9 0.01 دا  ضروري ج 0.916 0.437 2.747 74.737 71 25.263 24 0.0 0

مسااااااندة المتفوقاااااات والمهوباااااات   4
 علميا رياضيا".

 7 0.01 ضروري جدا   0.933 0.402 2.800 80.000 76 20.000 19 0 0

الحااد ماان زواج االطفااال وخاصااة   5
 في الريف 

 1 0.01 ضروري جدا   0.972 0.347 2.916 93.684 89 4.211 4 2.105 2

التوسع فاي انشااء مكاتاب المسااندة   6
 ية للمرأة .القانون

 13 0.01 ضروري جدا   0.874 3.049 2.958 64.211 61 34.737 33 0 0

تشاااجيع اجاااراء الفحاااوص الطبياااة   7
 للمقبلين على الزواج

 6 0.01 ضروري جدا   0.940 0.412 2.821 83.158 79 15.789 15 1.053 1

تاااااااوفير الحاااااااوافز االجتماعياااااااة   8
 الستخدام وسائل تنظيم االسرة .

 16 0.01 ضروري جدا   0.835 0.666 2.505 60.000 57 30.526 29 9.474 9

االسااتفادة ماان طاقااات الماارأة فااي   9
 االعمال التنموية والخيرية .

 14 0.01 ضروري جدا   0.870 0.607 2.611 67.368 64 26.316 25 6.316 6

تبنااااى باااارامج تنمويااااة للحااااد ماااان   11
 مشكالت الغارمات.

 10 0.01 ضروري جدا   0.898 0.507 2.695 71.579 68 26.316 25 2.105 2

زيااااادة باااارامج الرعايااااة الصااااحية   11
 واالجتماعية للمرأة في السجون.

 2 0.01 ضروري جدا   0.965 0.309 2.895 89.474 85 10.526 10 0 0

بااااااااارامج توعوياااااااااة لألمهاااااااااات   12
 باالكتشاف المبكر لإلعاقة.

 3 0.01 ضروري جدا   0.961 0.322 2.884 88.421 84 11.579 11 0 0

دعاام دور مكاتااب الشااكاوى التااابع   13
 للجلس القومي للمرأة.

 12 0.01 ضروري جدا   0.877 0.584 2.632 68.421 65 26.316 25 5.263 5

الحااد ماان ظاااهرة االتجااار بالنساااء   14
 واالطفال .

 4 0.01 ضروري جدا   0.954 0.402 2.863 88.421 84 9.474 9 2.105 2
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 العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب داللة كاي تربيعمستوى  االتجاه

 % ك % ك % ك

تطااااااااوير الخاااااااادمات الصااااااااحية   15
 ة للمرأة المسنة .واالجتماعي

 5 0.01 ضروري جدا   0.944 0.519 2.832 89.474 85 4.211 4 6.316 6

مساااندة الجمعيااات االهليااة العاملااة   16
 في مجال حماية المرأة.

 11 0.01 ضروري جدا   0.895 0.588 2.684 74.737 71 18.947 18 6.316 6

زياادة دور االحازاب السياساية فاي   17
 ة للمرأة .تقديم الخدمات االجتماعي

 18 0.01 ضروري جدا   0.811 0.767 2.432 60.000 57 23.158 22 16.842 16

دعااااااام دور النقاباااااااات العمالياااااااة   18
 والمهنية في مجال حماية المرأة .

 14 0.01 ضروري جدا   0.870 0.551 2.611 64.211 61 32.632 31 3.158 3

 
 

آليات الحماية  االجتماعية للمرأة  يوضح اهم( والذى 7باستقراء بيانات الجدول السابق جدول رقم ) 
 ىيتضح أن استجابات عينة الدراسة تتوزع توزيعاع إحصائياع عل م،2535في ضوء رؤية مصر 

 النحو التالي:
( والتي تنص على ت الحد من زواج األطفال وخاصة 5رقم ) ةجاءت في المرتبة األولى العبار  -

( وانحراف 2.016)ضروري جداع( بمتوسط )في الريفت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.347معياري )

( والتي تنص على ت زيادة برامج الرعاية الصحية 11بينما جاءت في المرتبة الثانية رقم ) -
واالجتماعية للمرأة في السجونت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.350نحراف معياري )( وا2.805)
( والتي تنص على تبرامج توعوية لألمهات 12رقم )  ةوجاءت في المرتبة الثالثة العبار  -

باالكتشاف المبكر لإلعاقةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 
( ويعزى هذا 5.51عند مستوى ) (، وكاي تربيع دالة5.322( وانحراف معياري )2.884)

 إلى أهمية االكتشاف المبكر في معالجة اإلعاقات المختلفة.
( المرتبة الرابعة والتي تنص على ت الحد من ظاهرة االتجار بالنساء 14رقم ) ةواحتلت العبار  -

( وانحراف 2.863واألطفالت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.452معياري )

( والتي تنص على ت تطوير الخدمات 15رقم ) ةوقد جاءت في المرتبة الخامسة العبار  -
الصحية واالجتماعية للمرأة المسنةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.510( وانحراف معياري )2.832)
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( والتي تنص على ت تشجيع إجراء الفحوص 7البند رقم ) ةوجاءت في المرتبة السادسة العبار  -
الطبية للمقبلين على الزواجت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.412( وانحراف معياري )2.821)
لت المرتبة السابعة والتي تنص على ت مساندة المتفوقات ( فقد احت4اما العبارة رقم )  -

( 2.8والموهوبات علمياع ورياضياعت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )
(، وهذا يدل على أهمية 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.452وانحراف معياري )

 ت.تقديم الدعم المناسب للمتميزين في مختلف المجاال
( والتي تنص على ت زيادة دعم خدمات 1رقم ) ةوجاءت في المرتبة السابعة مكرر العبار  -

الصحة اإلنجابية وخدمات تنظيم األسرةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( 
(، وهذا 5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.452( وانحراف معياري )2.8بمتوسط )

على تنظيم األسرة وتوفير األساليب والطرق الداعمة لذلك من خدمات  يعزى إلى أهمية العمل
 صحية وتوعوية.

( والتي تنص على ت توفير برامج تنموية لدعم 3وجاءت في المرتبة التاسعة العبارة  رقم ) -
( وانحراف 2.747المرأة المعاقةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

(، وهذا يعزى إلى قلة البرامج 5.51كاي تربيع دالة عند مستوى )(، و 5.437معياري )
التنموية المقدمة للمرأة المعاقة ومن ثم ضرورة توفير برامج داعمة تساعدها على تحقيقها 

 حياة كريمة في المجتمع.
 م. 9131ثالثًا: آليات الحماية السياسية للمرأا في ضوء رؤية مصر  .

 م9131الدراسة عن آليات الحماية السياسية للمرأا في ضوء رؤية مصر ( نتائج اجمالي عينة 6جدول )

رقم 

 العبارة
 العبارة

غير ضروري 

 اآلن
 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 االتجاه

مستوى 

داللة كاي 

 تربيع

 الترتيب

 % ك % ك % ك

تااوفير ثقافااة مجتمعيااة تقباال   1
 كة السياسية للمرأة.المشار

 6 0.01 ضروري جدا   0.825 0.633 2.474 54.737 52 37.895 36 7.368 7

دعااام المااارأة للمشااااركة فاااي   2
 االنتخابات المحلية والقومية 

 5 0.01 ضروري جدا   0.849 0.579 2.547 58.947 56 36.842 35 4.211 4

3  
مراجعااااااااة التشااااااااريعات و 
القااااوانين لاااادعم المشاااااركة 

 لمرأة .السياسية ل
 8 0.01 ضروري جدا   0.811 0.663 2.432 52.632 50 37.895 36 9.474 9

4  
نشر اآلراء الدينية المستنيرة 
حااااول المشاااااركة السياسااااية 

 للمرأة.
 4 0.01 ضروري جدا   0.860 0.723 2.579 71.579 68 14.737 14 13.684 13

 3 0.01 ضروري جدا   0.933 0.452 2.800 82.105 78 15.789 15 2.105 2ابااراز النماااذج الناجحااة ماان   5
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رقم 

 العبارة
 العبارة

غير ضروري 

 اآلن
 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 االتجاه

مستوى 

داللة كاي 

 تربيع

 الترتيب

 % ك % ك % ك

النساااء فااي مجااال المشاااركة 
 عية .المجتم

اكتشاااااف وتأهياااال القيااااادات   6
 الطبيعية من النساء.

 1 0.01 ضروري جدا   0.965 0.309 2.895 89.474 85 10.526 10 0.000 0

7  
تعزيااز فاارص تااولى الماارأة 
المناصااااااب القياديااااااة فااااااي 

 االجهزة التنفيذية.
 2 0.01 ضروري جدا   0.940 0.385 2.821 82.105 78 17.895 17 0.000 0

8  
زيااااادة تمثياااال الماااارأة فااااي 
مجلاااس الناااواب والمجاااالس 

 المحلية .
 9 0.01 ضروري جدا   0.804 2.143 2.642 58.947 56 24.211 23 15.789 15

9  
تبنااااى نظااااام الكوتااااا لاااادعم  

مشاااركة المااارأة فاااي الحيااااة 
 الديموقراطية .

 12 0.01 ضروري جدا   0.782 0.726 2.347 49.474 47 35.789 34 14.737 14

11  
مطالباااة االحااازاب السياساااية 
بااااااادعم مشااااااااركة المااااااارأة 

 السياسية.
 13 0.01 إلى حدا ماضروري  0.747 0.782 2.242 45.263 43 33.684 32 21.053 20

11  
تبناااى منااااهج دراساااية لااادعم 
قااااايم المواطناااااة والمسااااااواة 

 وعدم التمييز.
 10 0.01 ضروري جدا   0.793 0.853 2.379 62.105 59 13.684 13 24.211 23

12  
وضااع اسااتراتيجية اعالميااة 
لتعاااااديل الصاااااورة السااااالبية 

 للمرأة .
 7 0.01 ضروري جدا   0.821 0.836 2.463 68.421 65 9.474 9 22.105 21

13  
ضااامان تكاااافؤ الفااارص فاااي 
التوظيااااااف والترقااااااي فااااااي 

 المناصب السياسية.
 10 0.01 ضروري جدا   0.793 0.877 2.379 64.211 61 9.474 9 26.316 25

آليات الحماية السياسية للمرأة في  ( والذى يوضح اهم8باستقراء بيانات الجدول السابق جدول رقم )
النحو  ىيتضح أن استجابات عينة الدراسة تتوزع توزيعاع إحصائياع عل م،2535ضوء رؤية مصر 

 التالي:
والتي تنص على ت اكتشاف وتأهيل القيادات  (6جاءت في المرتبة األولى العبارة رقم ) -

( 2.805الطبيعية من النساءت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.350وانحراف معياري )

ة ( والتي تنص على ت تعزيز فرص تولي المرأ 7بينما جاءت في المرتبة الثانية العبارة رقم ) -
المناصب القيادية في األجهزة التنفيذيةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.385( وانحراف معياري )2.821بمتوسط )
( والتي تنص على تإبراز النماذج الناجحة من 5وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم ) -

ركة المجتمعيةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( النساء في مجال المشا
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.452( وانحراف معياري )2.8بمتوسط )
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( المرتبة الرابعة والتي تنص على ت نشر اآلراء الدينية المستنيرة حول 4واحتلت العبارة رقم ) -
الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط  المشاركة السياسية للمرأةت، حيث اتجهت عينة

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.723( وانحراف معياري )2.570)
( والتي تنص على ت دعم المرأة للمشاركة في 2وقد جاءت في المرتبة الخامسة العبارة رقم ) -

سط االنتخابات المحلية والقوميةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتو 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.570( وانحراف معياري )2.547)

( والتي تنص على ت توفير ثقافة مجتمعية تقبل 1وقد جاءت في المرتبة السادسة العبارة رقم ) -
المشاركة السياسية للمرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.633( وانحراف معياري )2.474)
( والتي تنص على ت وضع استراتيجية إعالمية 12وجاءت في المرتبة السابعة العبارة رقم ) -

لتعديل الصورة السلبية للمرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.836( وانحراف معياري )2.463)

( فقد احتلت المرتبة الثامنة والتي تنص على ت مراجعة التشريعات 3اما العبارة رقم )  -
والقوانين لدعم المشاركة السياسية للمرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.663( وانحراف معياري )2.432بمتوسط )
( والتي تنص على ت زيادة تمثيل المرأة في 8بة التاسعة مكرر العبارة رقم )وجاءت في المرت -

مجلس النواب والمجالس المحليةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.143( وانحراف معياري )2.642)

 م. 9131رؤية مصر  رابعًا: آليات حماية المرأا من العنف في ضوء
 م9131ضوء رؤية مصر  في ( نتائج اجمالي عينة الدراسة عن حماية المرأا من العنف2جدول )

 العبارة  م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 االتجاه

مستوى 

داللة كاي 

 تربيع

 الترتيب

 % ك % ك % ك

ضااااااء علاااااى ظااااااهرة الق  1
 التحرش ضد المرأة .

 4 0.01 ضروري جدا   0.989 0.228 2.968 97.895 93 1.053 1 1.053 1

2  
دعم المرأة في الحصاول 
علااى الميااراث الشااارعي 

 لها.
 7 0.01 ضروري جدا   0.986 0.249 2.958 96.842 92 2.105 2 1.053 1

3  
نشااار الشااارطة النساااائية 
لحماياااااااة المااااااارأة فاااااااي 

 ة.المناطق العام
 11 0.01 ضروري جدا   0.954 0.346 2.863 86.316 82 13.684 13 0 0

دعم ثقافاة احتارام المارأة   4
كشاااااريك أساساااااي فاااااي 

 4 0.01 ضروري جدا   0.989 0.176 2.968 96.842 92 3.158 3 0 0
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 العبارة  م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 االتجاه

مستوى 

داللة كاي 

 تربيع

 الترتيب

 % ك % ك % ك

 المجتمع .
5  

تبنى مناهج دراسية تؤكد 
علااااى احتاااارام وحماياااااة 

 حقوق المرأة.
 9 0.01 ضروري جدا   0.968 0.329 2.905 91.579 87 7.368 7 1.053 1

6  
التنفياااذ الفاااورم ألحكاااام 
النفقاااة الخاصاااة باااالمرأة 

 واالطفال.
 1 0.01 ضروري جدا   0.996 0.103 2.989 98.947 94 1.053 1 0 0

7  
الاااااااااادعم االقتصااااااااااادم 
واالجتماااااعي والقااااانوني 

 للمرأة المعيلة.
 1 0.01 ضروري جدا   0.996 0.103 2.989 98.947 94 1.053 1 0 0

8  
القضاء على كافة اشاكال 
العناااااف الموجاااااه ضاااااد 

 المرأة.
 1 0.01 ضروري جدا   0.996 0.103 2.989 98.947 94 1.053 1 0 0

9  
ضااامان التنقااال والسااافر  

االماان للماارأة فااي ضااوء 
 التشريعات والقوانين.

 10 0.01 ضروري جدا   0.965 0.309 2.895 89.474 85 10.526 10 0 0

11  
مواجهااااااااااااة االنتاااااااااااااج 

عالماااي الاااذى يشاااجع اإل
 على العنف ضد المرأة.

 8 0.01 جدا   ضروري 0.972 0.279 2.916 91.579 87 8.421 8 0 0

11  

. تطااااااوير العماااااال فااااااي 
محااااكم االسااارة لسااارعة 
حصاااااول المااااارأة علاااااى 

 حقوقها.
 4 0.01 ضروري جدا   0.989 0.176 2.968 96.842 92 3.158 3 0 0

 
آليات حماية المراة من العنف في  ( والذى يوضح اهم0)باستقراء بيانات الجدول السابق جدول رقم 

النحو  ىيتضح أن استجابات عينة الدراسة تتوزع توزيعاع إحصائياع عل م،2535ضوء رؤية مصر 
 التالي:

( والتي تنص على ت التنفيذ الفوري ألحكام النفقة 6جاءت في المرتبة األولى العبارة رقم ) -
تجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط الخاصة بالمرأة واألطفالت، حيث ا

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.153( وانحراف معياري )2.080)
( والتي تنص على ت الدعم االقتصادي 7بينما جاءت في المرتبة األولى مكرر العبارة رقم ) -

ضروري جداع( واالجتماعي والقانوني للمرأة المعيلةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.153( وانحراف معياري )2.080بمتوسط )

( والتي تنص على تالقضاء على كافة أشكال 8وجاءت في المرتبة األولى مكرر العبارة رقم ) -
( 2.080العنف الوجه ضد المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.153ياري )وانحراف مع
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( المرتبة الرابعة والتي تنص على ت القضاء على ظاهرة التحرش ضد 1واحتلت العبارة رقم ) -
( وانحراف معياري 2.068المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.228)
( والتي تنص على ت دعم ثقافة احترام 4جاءت في المرتبة الرابعة مكرر العبارة رقم )وقد  -

المرأة كشريك أساسي في المجتمعت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.176( وانحراف معياري )2.068)

( والتي تنص على ت تطوير العمل في 11العبارة رقم )وقد جاءت في المرتبة الرابعة مكرر  -
محاكم األسرة لسرعة حصور المرأة على حقوقهات، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري 

(، وكاي تربيع دالة عند مستوى 5.176( وانحراف معياري )2.068جداع( بمتوسط )
(5.51.) 

على ت دعم المرأة في الحصول على ( والتي تنص 2وجاءت في المرتبة السابعة العبارة رقم ) -
( 2.058الميراث الشرعي لهات، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.240وانحراف معياري )
( فقد احتلت المرتبة الثامنة والتي تنص على ت مواجهة اإلنتاج 15اما العبارة رقم )  -

ي يشجع على العنف ضد المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري اإلعالمي الذ
(، وكاي تربيع دالة عند مستوى 5.270( وانحراف معياري )2.016جداع( بمتوسط )

(5.51.) 
( والتي تنص على ت تبني مناهج دراسية 5وجاءت في المرتبة التاسعة مكرر العبارة رقم ) -

ت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( تؤكد على احترام وحماية حقوق المرأة
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.320( وانحراف معياري )2.055بمتوسط )

 م. 9131رابعًا: مقترحات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأا في ضوء رؤية مصر 
ضوء رؤية  في ماية االجتماعية للمرأا( نتائج اجمالي عينة الدراسة عن مقترحات تفعيل برامج الح01جدول )

 م9131مصر 

 العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب داللة كاي تربيعمستوى  االتجاه

 % ك % ك % ك

1  
صااانع سياساااات رعاياااة 
اجتماعية داعماة لحقاوق 

 المرأة.
 4 0.01 ضروري جدا   0.958 0.334 2.874 87.368 83 12.632 12 0 0

فاااااتا قناااااوات الحاااااوار   2
المجتمعااي حااول قضااايا 

 9 0.01 ضروري جدا   0.895 0.588 2.684 74.737 71 18.947 18 6.316 6
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 العبارة م

 ضروري جدا   ضروري إلى حد ما غير ضروري اآلن
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب داللة كاي تربيعمستوى  االتجاه

 % ك % ك % ك

 المرأة المعاصرة .

3  

الاااادعم المااااادم والفنااااي 
للمؤسساااات االجتماعياااة 
التاااي تعمااال فاااي مجاااال 

 المرأة .

 5 0.01 ضروري جدا   0.947 0.367 2.842 84.211 80 15.789 15 0 0

4  
تبناااااى بااااارامج تنموياااااة 
تهااااادف تعزياااااز مكاناااااة 
 المرأة في سوق العمل .

 6 0.01 ضروري جدا   0.944 0.376 2.832 83.158 79 16.842 16 0 0

5  
وضااع باارامج اجتماعيااة 
تهدف الى حماية الفقيارة 

. 
 1 0.01 ضروري جدا   0.996 0.103 2.989 98.947 94 1.053 1 0 0

6  
ضمان ادماج المرأة فاي 
جمياااع بااارامج الرعاياااة 

 االجتماعية .
 2 0.01 ضروري جدا   0.982 0.224 2.947 94.737 90 5.263 5 0 0

7  

اجااااااااااااراء البحااااااااااااوث 
والدراساااااااااااات عااااااااااان 
احتياجاااااات ومشاااااكالت 

 المرأة .

 8 0.01 ضروري جدا   0.940 0.412 2.821 83.158 79 15.789 15 1.053 1

8  
تمكاااااااين المااااااارأة مااااااان 
الوصاااااول الاااااى جمياااااع 

 الخدمات االجتماعية .
 3 0.01 ضروري جدا   0.979 0.245 2.937 93.684 89 6.316 6 0 0

9  

زياااااادة الشاااااراكة باااااين  
الدولااااااااااة ومنظمااااااااااات 
المجتماااع المااادني لااادعم 

 حقوق المرأة.

 6 0.01 ضروري جدا   0.944 0.376 2.832 83.158 79 16.842 16 0 0

 
مقترحات تفعيل برامج  ( والذى يوضح اهم15ابق جدول رقم )باستقراء بيانات الجدول الس    

يتضح أن استجابات عينة الدراسة تتوزع  م،2535الحماية االجتماعية للمرأة في ضوء رؤية مصر 
 النحو التالي: ىتوزيعاع إحصائياع عل

( والتي تنص على ت وضع برامج اجتماعية تهدف 5جاءت في المرتبة األولى العبارة رقم ) -
( 2.080حماية الفقيرةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )إلى 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.153وانحراف معياري )
( والتي تنص على ت ضمان إدماج المرأة في 6بينما جاءت في المرتبة الثانية العبارة رقم ) -

نة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط جميع برامج الرعاية االجتماعيةت، حيث اتجهت عي
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.224( وانحراف معياري )2.047)

( والتي تنص على تتمكين المرأة من الوصول إلى 8وجاءت في المرتبة الثالثة العبارة رقم ) -
 جميع الخدمات االجتماعيةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.245( وانحراف معياري )2.037)
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( المرتبة الرابعة والتي تنص على ت صنع سياسات رعاية اجتماعية 1واحتلت العبارة رقم ) -
( 2.874داعمة لحقوق المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط )

 (.5.51يع دالة عند مستوى )(، وكاي ترب5.334وانحراف معياري )
( والتي تنص على ت الدعم المادي والفني 3وقد جاءت في المرتبة الخامسة العبارة رقم ) -

للمؤسسات االجتماعية التي تعمل في مجال المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى 
(، وكاي تربيع دالة عند 5.367( وانحراف معياري )2.842)ضروري جداع( بمتوسط )

 (.5.51ى )مستو 
( والتي تنص على ت تبني برامج تنموية تهدف 4وقد جاءت في المرتبة السادسة العبارة رقم ) -

تعزيز مكانة المرأة في سوق العملت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 
 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.376( وانحراف معياري )2.832)

( والتي تنص على ت زيادة الشراكة بين 0السادسة مكرر العبارة رقم ) وجاءت في المرتبة -
الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى 

(، وكاي تربيع دالة عند 5.376( وانحراف معياري )2.832)ضروري جداع( بمتوسط )
 (.5.51مستوى )

المرتبة الثامنة والتي تنص على ت إجراء البحوث والدراسات  ( فقد احتلت7اما العبارة رقم )  -
عن احتياجات ومشكالت المرأةت، حيث اتجهت عينة الدراسة إلى )ضروري جداع( بمتوسط 

 (.5.51(، وكاي تربيع دالة عند مستوى )5.412( وانحراف معياري )2.821)
عينة الدراسة من الكليات  لدراسة الباحث للفروق بينالفروق بين استجابات عينة الدراسة: 
للتعرف إلى هذه الفروق، وقد قام الباحث بإدخال  SPSSالمختلفة قام الباحث باستخدام برنامج 

للتأكد من تحقيق استجابات عينة الدارسة لشروط تطبيق اإلحصاء المتوسطات على البرنامج 
حجم ثم ،  لبارمتري: وهو مستوى فتري مناسب لإلحصاء امستوى القياس البارامتري كالتالي:

فرد وهذا الحجم مناسب لتطبيق شروط  05حجم العينة مناسب حيث أن عينة الدراسة  العينة:
 SPSSاإلحصاء البارمتري، واإلعتدالية: وللتحقق من شرط االعتدالية استخدم الباحث برنامج 

 لحساب االلتواء والتفلطح كما يلي:
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 ة الدراسة على المقياس ككل( اإلحصاء الوصفي الستجابات عين00)جدول 

 التفلطحمعامل  معامل االلتواء المدى أقل قيمة أعلى قيمة االنحراف المعياري الوسيط المتوسط

142246 194 162312 212 145 67 - 62466 62874 

، واقتراب 1-، 1من الجدول السابق ُيالحظ أن معامل االلتواء والتفلطح يقع بين +
ثم تقترب توزيع استجابات عينة الدراسة من التوزيع االعتدالي ويمكن المتوسط من الوسيط، ومن 
 والرسم البياني التالي  ةتطبيق االختبارات البارامتري

لدراسة الفروق بين المجموعات  بين استجابات عينة الدراسة وفقًا للسن:  دراسة الفروق
 مثلت النتائج فيما يلي:في حساب تحليل التباين وت SPSSالمختلفة استخدام الباحث برنامج 

 ( تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة وفقاً للسن12جدول )

 

 مصدر التباين المحور
 مجموع

 المربعات 

درجة 

 متوسط المربعات الحرية

 قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 

آليات الحماية االقتصادية 

للمرأة في ضوء رؤية مصر 

 م،6020

غير دالة  098. 2.159 43.696 3 131.089 بين المجموعات

عند مستوى 

0.03 
   20.235 91 1841.395 داخل المجموعات

    94 1972.484 المجموع

آليات الحماية االجتماعية 

للمرأة في ضوء رؤية مصر 

 م،6020

غير دالة عند  143. 1.851 72.157 3 216.471 بين المجموعات

مستوى 

   38.976 91 3546.834 داخل المجموعات 0.03

    94 3763.305 المجموع

آليات الحماية السياسية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة عند  072. 2.411 93.115 3 279.346 بين المجموعات

مستوى 

   38.623 91 3514.654 داخل المجموعات 0.03

    94 3794.000 المجموع

آليات حماية المرأة من 

صر العنف في ضوء رؤية م

 م،6020

غير دالة عند  101. 2.137 3.357 3 10.070 بين المجموعات

مستوى 

   1.571 91 142.919 داخل المجموعات 0.03

    94 152.989 المجموع

مقترحات تفعيل برامج 

الحماية االجتماعية للمرأة 

في ضوء رؤية مصر 

 م.6020

عند غير دالة  127. 1.949 10.173 3 30.518 بين المجموعات

مستوى 

   5.219 91 474.914 داخل المجموعات 0.03

    94 505.432 المجموع

غير دالة عند  085. 2.281 583.203 3 1749.608 بين المجموعات الكل

مستوى 

   255.648 91 23264.013 داخل المجموعات 0.03

    94 25013.621 الكل
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( لجميع المحاور ومن ثم ال 5.55لة دائماع أكبر من )من الجدول السابق ُيالحظ أن مستوى الدال
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة وفقاع للعمر على جميع آليات تفعيل برامج 

 م. 2535الحماية االجتماعية للمرأة في ضوء رؤية مصر 

ة الفروق بين لدراس بين استجابات عينة الدراسة وفقًا للمؤهل الدراسي: دراسة الفروق )ا(
في حساب تحليل التباين وتمثلت النتائج  SPSSالمجموعات المختلفة استخدام الباحث برنامج 

 ( تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة وفقاً للمؤهل الدراسي13جدول )فيما يلي: 

 مصدر التباين المحور
 مجموع

 المربعات 

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 ف

مستوى 

 ةالدالل

 

آليات الحماية االقتصادية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  702. 472. 10.080 3 30.239 بين المجموعات

عند 

مستوى 

0.03 

   21.343 91 1942.245 داخل المجموعات

 94 1972.484 المجموع
   

آليات الحماية االجتماعية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  273. 1.320 52.327 3 156.980 تبين المجموعا

عند مستوى 

0.03 
   39.630 91 3606.326 داخل المجموعات

    94 3763.305 المجموع

آليات الحماية السياسية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  305. 1.225 49.108 3 147.324 بين المجموعات

عند مستوى 

0.03 
   40.073 91 3646.676 داخل المجموعات

    94 3794.000 المجموع

آليات حماية المرأة من 

العنف في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  091. 2.224 3.483 3 10.449 بين المجموعات

عند مستوى 

0.03 
   1.566 91 142.540 داخل المجموعات

    94 152.989 المجموع

مقترحات تفعيل برامج 

الجتماعية للمرأة الحماية ا

في ضوء رؤية مصر 

 م.6020

غير دالة  083. 2.297 11.859 3 35.577 بين المجموعات

عند مستوى 

0.03 
   5.163 91 469.854 داخل المجموعات

 94 505.432 المجموع

   

غير دالة  348. 1.114 295.278 3 885.833 بين المجموعات الكل

عند مستوى 

0.03 
   265.141 91 24127.788 داخل المجموعات

    94 25013.621 الكل
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( لجميع المحاور ومن ثم ال 5.55من الجدول السابق ُيالحظ أن مستوى الداللة دائماع أكبر من )
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات العينة وفقاع للمؤهل الدراسي على جميع آليات 

 .  2535أة في ضوء رؤية مصر تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمر 

 بين استجابات عينة الدراسة وفقًا لسنوات الخبرا:  دراسة الفروق (أ
في حساب  SPSSلدراسة الفروق بين المجموعات المختلفة استخدام الباحث برنامج 

 تحليل التباين وتمثلت النتائج فيما يلي:

 ت الخبرة( تحليل التباين لمجموعات عينة الدراسة وفقاً لسنوا14جدول )

 

 مصدر التباين المحور
 مجموع

 المربعات 

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة

 

آليات الحماية االقتصادية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  486. 819. 17.294 3 51.881 بين المجموعات

عند 

مستوى 

0.03 

   21.106 91 1920.603 داخل المجموعات
    94 1972.484 المجموع

آليات الحماية االجتماعية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  837. 284. 11.647 3 34.941 بين المجموعات

عند مستوى 

   40.971 91 3728.364 داخل المجموعات 0.03
    94 3763.305 المجموع

آليات الحماية السياسية 

للمرأة في ضوء رؤية 

 م،6020 مصر

غير دالة  385. 1.026 41.393 3 124.179 بين المجموعات

عند مستوى 

   40.328 91 3669.821 داخل المجموعات 0.03
    94 3794.000 المجموع

آليات حماية المرأة من 

العنف في ضوء رؤية 

 م،6020مصر 

غير دالة  382. 1.032 1.678 3 5.035 بين المجموعات

عند مستوى 

   1.626 91 147.955 داخل المجموعات 0.03
    94 152.989 المجموع

مقترحات تفعيل برامج 

الحماية االجتماعية للمرأة 

في ضوء رؤية مصر 

 م.6020

غير دالة  672. 517. 2.823 3 8.470 بين المجموعات

عند مستوى 

   5.461 91 496.962 داخل المجموعات 0.03
    94 505.432 المجموع

غير دالة  430. 929. 247.884 3 743.652 بين المجموعات لكلا

عند مستوى 

   266.703 91 24269.969 داخل المجموعات 0.03
    94 25013.621 الكل
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( لجميـع المحـاور ومـن ثـم ال 5.55من الجدول السابق ُيالحظ أن مستوى الداللة دائماع أكبر مـن )
اســتجابات العينـــة وفقــاع لســنوات الخبــرة علــى جميــع آليـــات يوجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 

 .2535تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمرأة في ضوء رؤية مصر 

متن التحليتل اإلحصتائي للبيانتات والمعلومتات التتي حصتل عليهتا  عاشرًا: النتائج العامة للدراسـة:
يل برامج الحمايتة االجتماعيتة للمترأا الباحث يمكن عرض النتائج العامة للدراسة المرتبطة باليات تفع

)من وجهـة نظـر عينـة الدراسـة( كمـا م 9131في ضوء االستراتيجية الوطنية لتمكين المراا المصرية 
 يلى:

اليات تفعيل برامج الحماية االجتماعية للمترأا فتي ضتوء االستتراتيجية الوطنيتة لتمكتين  
 م9131المرأا المصرية 

آلياااااااااااات الحماياااااااااااة 
مارأة فاي االقتصادية لل

ضااااوء رؤياااااة مصااااار 
 م.2131

 تفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن حماية المرأة العاملة. -1

 .ضمان التزام القطاع الخاص باألجر العادل للمرأة -2

 .حماية عامالت المنازل بما يضمن حقوقهم -3

 .فتح مجاالت عمل جديدة تناسب قدرات المرأة -4

 .ة( للمرأة العاملةالحضان –توفير خدمات رعاية األطفال ) الرضاعة  -5

 .ضمان تكافؤ الفرص في التوظيف والترقي -6

 .ضمان بيئة عمل آمنة للمرأة خاصة في القطاع الخاص -7

 بناء قدرات ومهارات المرأة في المناطق العشوائية. -8

آليااااااااااااات الحمايااااااااااااة 
االجتماعيااة للماارأة فااي 
ضااااوء رؤيااااة مصاااار 

 م.6020

 .الحد من زواج األطفال وخاصة في الريف -6

 مج الرعاية الصحية واالجتماعية للمرأة في السجون.ت زيادة برا -7

 .برامج توعوية لألمهات باالكتشاف المبكر لإلعاقة -8

 .الحد من ظاهرة االتجار بالنساء واألطفال -0
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 .تطوير الخدمات الصحية واالجتماعية للمرأة المسنة -15

 .تشجيع إجراء الفحوص الطبية للمقبلين على الزواج -11

 .ت علمياع ورياضياع مساندة المتفوقات والموهوبا -12

 .زيادة دعم خدمات الصحة اإلنجابية وخدمات تنظيم األسرة -13

 توفير برامج تنموية لدعم المرأة المعاقة. -14

 تبني برامج تنموية للحد من مشكالت الغارمات -15

آليات الحماية السياسية 
للمرأة في ضاوء رؤياة 

 م.6020مصر 

 .اكتشاف وتأهيل القيادات الطبيعية من النساء -1

 .فرص تولي المرأة المناصب القيادية في األجهزة التنفيذية تعزيز -2

 .إبراز النماذج الناجحة من النساء في مجال المشاركة المجتمعية -3

 .نشر اآلراء الدينية المستنيرة حول المشاركة السياسية للمرأة -4

 .دعم المرأة للمشاركة في االنتخابات المحلية والقومية -5

 .اركة السياسية للمرأةتوفير ثقافة مجتمعية تقبل المش -6

 .وضع استراتيجية إعالمية لتعديل الصورة السلبية للمرأة -7

 .مراجعة التشريعات والقوانين لدعم المشاركة السياسية للمرأة -8

آليات حماية المرأة من 
العنف في ضوء رؤياة 

 م.6020مصر 

 التنفيذ الفوري ألحكام النفقة الخاصة بالمرأة واألطفال. -1

 االجتماعي والقانوني للمرأة المعيلة.الدعم االقتصادي و  -2

 .القضاء على كافة أشكال العنف الوجه ضد المرأة -3

 .القضاء على ظاهرة التحرش ضد المرأة -4
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 .دعم ثقافة احترام المرأة كشريك أساسي في المجتمع -5

 تطوير العمل في محاكم األسرة لسرعة حصور المرأة على حقوقها. -6

 لشرعي لها.دعم المرأة في الحصول على الميراث ا -7

مقترحات تفعيل برامج 
الحماياااااة االجتماعياااااة 
للمرأة في ضاوء رؤياة 

 م. 6020مصر 

 .وضع برامج اجتماعية تهدف إلى حماية الفقيرة -1

 .ضمان إدماج المرأة في جميع برامج الرعاية االجتماعية -2

 .تمكين المرأة من الوصول إلى جميع الخدمات االجتماعية -3

 .اعمة لحقوق المرأةصنع سياسات رعاية اجتماعية د -4

 .الدعم المادي والفني للمؤسسات االجتماعية التي تعمل في مجال المرأة -5

 .تبني برامج تنموية تهدف تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل -6

 .زيادة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأة -7
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 مراجع البحث
تولى : تنمية قدرات اعضاء الجمعيات االهلية في تعزيز الحمايتة االجتماعيتة لستكان محمود على عطية م (0) 

العشوائيات للحتد متن استتغاللهم سياستيا ) برنتامج تتدريبي متن منظتور طريقتة تنظتيم المجتمتع ( ، بحتث 
ة منشور في مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلتوم االنستانية ، كليتة الخدمتة االجتماعيتة ، جامعت

 .91-02م ، ص ص 9105ابريل ،  36حلون ، العدد 
عبتتد التتونيس محمتتد الرشتتيدي : سياستتات الحمايتتة االجتماعيتتة والحتتد متتن مشتتكلة الهجتترا غيتتر الشتترعية  (9) 

للشتتباب ، بحتتث منشتتور فتتي مجلتتة الخدمتتة االجتماعيتتة ، الجمعيتتة المصتترية لالخصتتائيين االجتمتتاعيين ، 
 . 447م، ص 9105، يونيو 54مصر ، العدد 

عبد الترحمن علتى عبتد الترحمن : استهامات برنتامج تكافتل وكرامتة فتي تحقيتق الحمايتة االجتماعيتة للفئتات  (3)
االولتتتى بالرعايتتتتة ، بحتتتث منشتتتتور فتتتتي مجلتتتة الخدمتتتتة االجتماعيتتتتة ، الجمعيتتتة المصتتتترية لألخصتتتتائيين 

 . 016م ، ص 9107،  3، الجزء 56االجتماعيين ، مصر ، العدد 
AGO : Social protection in Chile Reforms to improve L-Carmelo MESA 4)

equity International Labour Review, Vol. 147 (2008), No. 4 

علتتى الستتيد احمتتد : الحمايتتة االجتماعيتتة فتتى مصتتر) نحتتو حمايتتة اجتماعيتتة متكاملتتة (، المجلتتة استتامة   (5)
 م.9100العلمية لالقتصاد والتجارا ، مصر ، العدد االول يناير 

هدى ستالم علتى : نحتو شتبكة حمايتة اجتماعيتة فعالتة فتي العتراق بتالتطبيق علتى محافظتة نينتوى ، بحتث  (6) 
، 34، مجلتتد 012منشتور فتتي مجلتة تنميتتة الرافتتدين ، كليتة االدارا واالقتصتتاد ، جامعتتة الموصتل ، العتتدد 

 .م 9109

ا ) االسكوا ( : عمتل المترأا فتي المنطقتة العربيتة االمم المتحدا ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسي (7)
  م .9109) وقائع وافاق ( ، مطبوعات االمم المتحدا ، نيويورك ، 

االمتتم المتحتتدا ، اللجنتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة لغربتتي استتيا ) االستتكوا ( : تجتتارب البلتتدان العربيتتة فتتي   (6) 
  م .9103بوعات االمم المتحدا ، نيويورك ، ادماج النوع االجتماعي في المؤسسات الحكومية ، مط

االمم المتحدا ، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا ) االسكوا ( : مشاركة المرأا العربيتة فتي العمتل  (2)
 م .9103السياسي ) تحديات ومقترحات ، مطبوعات االمم المتحدا ، نيويورك ، 

مايتتة االجتماعيتتة بتتالوطن العربتتي ، بحتتث منشتتور فتتي متتؤتمر رشتتاد احمتتد عبتتد اللطيتتف : مقومتتات الح( 01) 
م 9104الحماية االجتماعية والتنمية ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، المملكة العربية السعودية ، 

 . 

منتتى الحديتتدي : سياستتات الحمايتتة االجتماعيتتة لرعايتتة وتمكتتين االستترا فتتي مصتتر ، بحتتث منشتتور فتتي  (00) 
الستتابع عشتتر ، المركتتز القتتومي للبحتتوث االجتماعيتتة والجنائيتتة ، القتتاهرا ، الفتتترا متتن  المتتؤتمر الستتنوي

 . م9105فبراير  06حتى 06
  Syeda  Mahnaz Hassan: Making an impact( Analysis of Social  12)

Protection Programs in Pakistan)  JRSP, Vol. 52, No. 1, January-June, 

2015 
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ح حميد البرمانى : الخدمة االجتماعية وشبكات الحماية واالمتان االجتمتاعي ) افتاق مستتقبلية كواكب صال( 03)
 م 9106، بحث منشور في مجلة االطروحة للعلوم االنسانية ، العدد الثاني ، 

هناء محمد السيد عبد المجيد : اليات تمكين المنظمات غير الحكومية لتحقيق الحماية االجتماعية لألسر ( 14)
لفقيرا بالمناطق العشوائية ، بحث منشور في مجلة الخدمة االجتماعية ، الجمعية المصرية لألخصائيين ا

 م 9106يناير ،  55االجتماعيين ، مصر ، العدد 
نرمين ابتراهيم حلمتى : رؤيتة مستتقبلية ألليتات الجمعيتات االهليتة فتي تعزيتز الحمايتة االجتماعيتة لألستر ( 05) 

ة علتتتى الجمعيتتتات االهليتتتة بمدينتتتة الريتتتاض ، بحتتتث منشتتتور فتتتي مجلتتتة الخدمتتتة الفقيتتترا ) دراستتتة مطبقتتت
 م 9106، يونيو 3، الجزء 56االجتماعية ، الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين ، مصر ، العدد

 االمتتم المتحتتدا ، اللجنتتة االقتصتتادية واالجتماعيتتة لغربتتي استتيا ) االستتكوا ( : التمثيتتل السياستتي للمتترأا فتتي (06)
  م.9107المنطقة العربية ، مطبوعات االمم المتحدا ، نيويورك ، 

عبد الهادي يورى : سياسات الحماية االجتماعية  ) دراسة حول سياسات الضمان االجتماعي في الجزائر  (07)
ستعيدا ، الجزائتر ،  –( ، رسالة ماجستير غير منشورا ، كلية العلتوم السياستية ، جامعتة الطتاهر متوالى 

 . 01 -2، ص ص  م9106
خالد عبد الفتاد عبد هللا : الحماية االجتماعيتة لألطفتال فتي المنتاطق الحضترية الفقيترا ، بحتث منشتور    (06)

 . 39 -91م ، ص ص 9107، 96، العدد  7في مجلة الطفولة والتنمية ، مصر ، المجلد 
مصتر ، بحتث منشتور فتي المجلتة  خضر عبد العظيم ابو قورا : نحو اصالد نظم الحماية االجتماعية في (02)

 . 936-934م ، ص ص 9100، العدد ، يونيو 02المصرية للتنمية والتخطيط  ، مصر ، المجلد 
م ) الرؤيتتتة والمحتتتاور ( ، 9131الوطنيتتتة لتمكتتتين المتتترأا المصتتترية   ةالمجلتتتس القتتتومي للمتتترأا : االستتتتراتيجي (91)

 .  91-02م ، ص ص 9107المجلس القومي للمرأا ، الطبعة االولى ، مارس 
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