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 ،التمكيف ،صندوؽ التنمية المحمية :الكممات الدالة

 التمكيف االقتصادي
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

دور صندوؽ  ىاستيدفت الدراسة الحالية التعرؼ عم 
 التنمية المحمية التابع لوزارة التنمية المحمية في تمكيف

في درجة  لمرأة الريفية اقتصاديا، وأىـ العوامؿ المؤثرةا
مع تحديد أىـ  ،الدراسة االقتصادي لعينةالتمكيف 

المشاكؿ االقتصادية واالجتماعية والصحية التي تعاني 
 اـ. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخدالريفيةمنيا المرأة 

تـ أسموب المعاينة العشوائية في سحب مفرداتيا، و 
 (Krejcie & Morgan, 1970)تطبيؽ معادلة 

حيث تـ اختيار عينة عشوائية مف المستفيدات بقروض 
صندوؽ التنمية المحمية بالوحدة المحمية بقرية " طحمػة " 

 150محافظة القميوبية بمغ قواميا  –مركز بنيا  -
 % مف إجمالي الشاممة.62.5مفردة يمثمف نحو 

تحقيقا ألىداؼ الدراسة تـ تصميـ استمارة استبياف  
صية، وقد تضمنت االستمارة جمعت بالمقابمة الشخ

عديد مف األسئمة منيا ما يتعمؽ بالمتغيرات المستقمة 
المدروسة وكذلؾ المتغير التابع محؿ الدراسة، وتـ جمع 
البيانات الميدانية خالؿ شيري يوليو وأغسطس 

. وتمي ذلؾ عممية تفريغ بيانات االستمارة في 2017
 سجالت خاصة أعدت ليذا الغرض.

بمجموعة مف األساليب اإلحصائية في تـ االستعانة 
تحميؿ البيانات الميدانية، والتي تتفؽ وطبيعة ىذه 
البيانات، وقد تدرجت ىذه األساليب بدايًة مف المدى، 
والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ 
االرتباط البسيط لبيرسوف، وأسموب تحميؿ االنحدار 

 . SPSSبرنامج المتعدد المتدرج الصاعد. باستخداـ 
أوضحت نتائج الدراسة أف المدى الفعمي لمؤشر  

(، 29التمكيف االقتصادي لعينة الدراسة تراوح بيف )
درجة وانحراؼ  36.8( درجة بمتوسط حسابي بمغ 43)

درجة. وبتقسيـ المدى الفعمي لقيـ  3.36معياري قدره 
ىذا المؤشر إلى ثالثة فئات متساوية الطوؿ ومتدرجة 

عمى وتوزيع عينة الدراسة عميا اتض  أف تصاعديا أل
% مف إجمالي عينة الدراسة تقعف في الفئة 44.7نحو 

المتوسطة لممؤشر، في حيف تضـ الفئة المرتفعة 
%، بينما ال تضـ الفئة المنخفضة 36.7لممؤشر نحو 

 % مف إجمالي عينة الدراسة. 18.7سوي نحو 
وتعكس تمؾ النتائج النجاح النسبي الذي حققو  

صندوؽ التنمية المحمية في إثارة الوعي واالنتباه بأىمية 
عمؿ المرأة وتمكينيا اقتصاديًا كمدخؿ لمتنمية الشاممة، 
مف خالؿ الدعـ الذي يقدمو الصندوؽ سواء المتعمؽ 

% في 6بسعر الفائدة عمى القروض والتي ال تتجاوز 
مع تقديـ التسييالت في السداد، وعمى اآلونة األخيرة 

سبيؿ المثاؿ يبدأ سداد القسط األوؿ بعد بداية االستفادة 
مف عوائد القرض أي بعد دورة إنتاجية كاممة، أو تقديـ 
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الدورات التدريبية والتثقيفية المجانية لمريفيات لرفع 
مستوياتيف المعرفية والميارية في مجاؿ إدارة وتنظيـ 

  فية الصغيرة.المشروعات الري
باستخداـ  يحصائأوضحت نتائج التحميؿ اإلكما  

االنحدار المتعدد المتدرج الصاعد معنوية أسموب 
النموذج اإلحصائي عند الخطوة الرابعة حيث بمغت 

( وىى معنوية عمى 12.94قيمة " ؼ " المحسوبة )
، كما بمغت قيمة معامؿ 0.01 يالمستوى االحتمال

لؾ أف ىناؾ أربع متغيرات ، ويعنى ذ0.284التحديد 
تشرح نحو  المستقمة المدروسةفقط مف جممة المتغيرات 

التمكيف % مف التبايف الكمي في درجة 28.4
عمر لعينة الدراسة وىى: حالة المسكف،  االقتصادي

الزوج، عمر المبحوثة، إدراؾ المرأة لمكانتيا في 
 .المجتمع

 
 المقدمة والمشكمة البحثية

 
احتمت قضايا المرأة بصفة عامة والريفية بصفة  

خاصة اىتماما كبيرًا في الفترة األخيرة وذلؾ مف خالؿ 
دعـ مستواىا الثقافي واالجتماعي والسياسي مع إبراز 
الدور الذي تقـو بو سواء داخؿ األسرة، أو المجتمع، 
وقد أصب  تمكيف المرأة لممشاركة في التنمية مف أىـ 

ة عمي المستوي العالمي. وقد اىتمت القضايا المعاصر 
المكسيك بمؤتمر األمـ المتحدة بيذا الموضوع بدءًا 

ثـ  3721نيروبي ثـ  3721كوبنياجن ثـ  3721
بالذكر أف إعالف بكيف ومقرراتو  ، والجدير1990بكيف 

التي الزالت تمثؿ إلى اليـو المنارة والمرشد التي ينبغي 
رامجيا التنمية بما عمى كافة الدوؿ صياغة سياساتيا وب

يتسؽ وروح ومبادئ المؤتمر التي ىدفت بصفة رئيسية 
  (.43، ص 7131)يونس، غادة، تمكيف المرأة. 

وتتعدد المداخؿ التي تستيدؼ مشاركة المرأة في  
جيود التنمية وتضمف المساواة مع الرجؿ عف طريؽ 
االستفادة مف الموارد المتاحة. ومف ىذه المداخؿ: 
مدخؿ المرأة والرفاىية وييدؼ إلى ضماف الحصوؿ 
عمي الرفاىية والتمتع بالعناصر األساسية لمحياة مف 

ؿ وكؿ ما ىو ىاـ صحة وتغذية وتعميـ ومسكف ودخ
لتحقيؽ ضروريات الحياة األولية، ومدخؿ المساواة 
والعدالة وييدؼ إلي كسب العدالة والمساواة لممرأة في 
عممية التنمية وذلؾ عف طريؽ زيادة مساىمتيا في 

اإلنتاج خارج المنزؿ مف خالؿ منحيا فرصًا اقتصادية 
 وسياسية متساوية مع الرجؿ، ومدخؿ الكفاءة الذي يأخذ
في االعتبار قدرة النساء عمي المساىمة في اإلنتاج 
وتحسينو بحيث تكوف التنمية أكثر كفاءة وتأثيرًا مف 
خالؿ المساىمة االقتصادية والمساواة االجتماعية 
لممرأة، ومدخؿ مكافحة الفقر الذي يعترؼ بالدور 
اإلنتاجي لممرأة ويسعى إلي تمبية احتياجاتيا العممية عف 

الصغيرة المدرة لمدخؿ، ومدخؿ  طريؽ المشاريع
المشاركة وييدؼ لممشاركة الكاممة لممرأة مع الرجؿ في 
جميع أنشطة التنمية وخاصة المجاالت االقتصادية 
واالجتماعية وأيضًا السياسية، ومدخؿ التمكيف وىو 
أحدث المناىج المستخدمة إلدماج المرأة في التنمية وقد 

المناىج تداواًل  ظير في نياية الثمانينات وىو أكثر
العترافو بدور المرأة كعنصر فاعؿ في التنمية حيث 
يؤمف بالدور الثالثي لممرأة: اإلنجابي واإلنتاجي 
والمجتمعي سعيا وراء القضاء عمي كافة مظاىر التمييز 

)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي لممرأة، ضدىا. 
 .(2 - 6، ص ص: 2000

ة عامة إلي بموغ التنمية البشرية بصفوتيدؼ برامج  
مجتمع يتشكؿ مف مجموعات بشرية ذات طاقات 
متنوعة يسيـ كؿ منيا بقدر استطاعتو في االستقرار 
االجتماعي والشعور باألمف بأبعاده المختمفة الجسدي 
واالقتصادي واالجتماعي والنفسي، وتضـ تمؾ 
المجموعات الرجاؿ والنساء معًا، أي تمكيف جميع 

قدراتيـ البشرية إلي أقصي درجة، األفراد وتوسيع نطاؽ 
حميم، )ف وتوظيؼ تمؾ القدرات أفضؿ توظيؼ ممك

  (.1، ص 7114نادية & وفاء مرقس، 
ولكف كؿ ما تالقيو النساء مف مشكالت في  

المجتمعات النامية مف وجية نظر بعض الباحثيف ىو 
إضعاؼ وليس مجرد ضعؼ، ناتج عف فعؿ آليات 

تقرة، في مجتمعات قصديو، أو عمميات مجتمعية مس
يسيطر عمييا أساسا  الرجاؿ، وفي سياؽ مجتمعي، 
ثقافي ومؤسسي، يعيد خمؽ ضعؼ النساء وتخمؼ 
المجتمع. وطبيعي أنو ال يمكف أف تقـو تنمية بشرية 
ونصؼ البشرية ُمضعفو، فوؽ ذلؾ، يتواتر اآلف تأكيد 
البحوث العممية عمى أف لمنساء قدرات خاصة، عقمية 

جسدية، يتفوقف بيا عمى الرجاؿ في وعاطفية بؿ و 
مختمؼ مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية بؿ 
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والسياسية األمر الذي يحـر المجتمعات المضعفة لممرأة 
 (.122، ص 7111فرجاني، نادر، ) مف مزايا ضخمة

ويتفاوت دور المرأة في االقتصاد الريفي مف نشاط  
ءات ال إلي آخر حيث يالحظ أف البيانات واإلحصا

تعطي صورة صحيحة عف حجـ إسياـ المرأة في 
اإلنتاج الزراعي واالقتصاد الريفي ذلؾ ألف ىذه 
البيانات ال تتضمف في الغالب عمؿ المرأة غير الرسمي 

 والموسمي وال دورىا في اإلنتاج العائمي. 
ويزداد دور المرأة وضوحًا كمما صغرت الحيازة  

واعتمدت أكثر عمي الزراعية لؤلسرة وانخفض دخميا، 
العمؿ العائمي غير مدفوع األجر، وقد تعاظـ دور المرأة 
االقتصادي بعد ىجرة أعداد كبيرة مف الرجاؿ إلي المدف 
دارة  أو إلى الخارج تاركيف مسئولية العمؿ الزراعي وا 
المنزؿ لممرأة فتتحمؿ عبء اتخاذ القرارات بالنسبة 

ا لمتعامؿ مع لمزراعة وبالنسبة ألفراد األسرة، وخروجي
مجتمع القرية لمبيع والشراء والتسويؽ. وال يمكف إغفاؿ 
دور المرأة الريفية في النواحي األسرية واالجتماعية 
واالقتصادية حيث تعد المرأة الريفية المصرية قوة 
إنتاجية واضحة تمعب دورًا بارزًا في االقتصاد الريفي، 

خارجو، حيث تمعب أدوار عديدة وأساسية داخؿ المنزؿ و 
كما تتحمؿ العبء األكبر في السياسات والبرامج التي 
تيدؼ إلى تحوؿ القرية المصرية مف مستيمكة إلى 
منتجة، فمف خالليا يمكف أف يكوف المنزؿ الريفي وحدة 
منتجة لمدواجف ومنتجات األلباف وحتى الخبز الذي 
تتسوقو حاليًا الغالبية مف األسر الريفية يمكف أف ينتج 

يا إذا اتخذت المرأة الريفية قرارًا بذلؾ وفقًا مف خالل
لقياميا بدورىا في تصنيع منتجات األلباف أو صناعة 
بعض األغذية، أو قياميا بعممية الخبيز وكذلؾ قياميا 
نتاج البيض وغير ذلؾ مف األنشطة  بتربية الطيور وا 
التي تؤكد أىمية دورىا، فضاًل عف دورىا كزوجة وكأـ 

كاظم، ) وتنشئتيـ ورعاية أفراد األسرة في تربية األوالد
 (.13، ص 7111فاطمة & عدلي أبو طاحون، 

وتكمف المشكمة في حرماف المرأة إلي حد كبير مف  
التمتع بحالة األمف بأبعاده المختمفة. ىذا الحرماف 
تعانيو بصور متعددة خالؿ مراحؿ حياتيا منذ الوالدة 

اـ التشريع وحتى الشيخوخة، وقد يصؿ األمر إلى استخد
لمحد مف االختيارات المتاحة لممرأة أو طريقة توزيع 

، 7117تقرير التنمية البشرية، ) الموارد المجتمعية
 (. 722ص 

ولقد تولد مفيـو تمكيف المرأة مف فكر " الجندر "  
Gender  الذي تدور حولو معظـ مصطمحات األمـ

المتحدة والمعني الظاىري لمتمكيف ىو أف تأخذ المرأة 
فرصتيا في التنمية، ولكف المعني اإلنجميزي الوارد في 
وثائؽ الجندر ال يحمؿ ىذا المعني، بؿ أف كممة تمكيف 
في المغة العربية ترجمتيا في المغة اإلنجميزية ىو 

Enabling  أما كممة ،Empowerment  المذكورة في
النصوص والوثائؽ لؤلمـ المتحدة، فيي تعنى وفؽ 

 والتسمط ".مفيوميـ " التنموية 
وفي العصر الحالي أصب  مفيـو تمكيف المرأة مف  

المفاىيـ الشائعة، وخاصة في مجاؿ التنمية، وفي 
كتابات المرأة، حيث حؿ مفيـو التمكيف جوىريًا سواء 
في مناقشة السياسات، أو البرامج محؿ مفاىيـ النيوض 
والرفاىية، ومكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية، وشكؿ 

ـ المفاىيـ الرئيسية في المؤتمرات المحمية أحد أى
 والمحافؿ الدولية.

ويعرؼ التمكيف االقتصادي لممرأة بأنو تزويد النساء  
الرياديات صاحبات األفكار بالدعـ المالي والفني لتنفيذ 
مشاريع مستدامة تمكنيا مف العيش بكرامة ودوف حاجو 
لآلخر، أو دعـ مشاريع صغيرة قائمة بالفعؿ مف 

وانب التسويقية والفنية عمى حد سواء، بما يضمف الج
استدامة المشروع وتمكيف المرأة مف تطوير ذاتيا 

 اقتصاديا.
وييدؼ التمكيف االقتصادي لممرأة إلى إدماج المرأة  

اقتصاديًا بمعني إدماج النساء في أنشطة التنمية 
الرئيسية وذلؾ لمحاجة الممحة لزيادة النشاط االقتصادي 

جية، ومف الجية األخرى، االنتقاؿ مف  لممرأة مف
مفيـو " المرأة في التنمية " إلى منيج " النوع 
االجتماعي والتنمية " أي مشاركة المرأة في التنمية مف 
خالؿ زيادة إسياميا في الناتج المحمي اإلجمالي بيدؼ 
زيادة الناتج الوطني. وبطبيعة الحاؿ فإف تحسيف معدؿ 

ي إال باتخاذ تدابير لتشجيع النمو االقتصادي لف يتأت
المرأة عمى المشاركة في النشاط االقتصادي والبدء 

 ,Jesus, A., et al 2009)بمشاريع مدره لمدخؿ 
p. 13)..  ويمكف القوؿ أف بداية مرحمة تمكيف المرأة

تاريخيًا كانت بمنحيا المساواة في فرص التعميـ 
والتدريب والمساواة في الحصوؿ عمى الموارد والتحكـ 
فييا، والحؽ في المشاركة في السمطة واتخاذ القرارات. 
ومنذ التسعينيات اتخذت الحركة النسائية العالمية أبعادًا 
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نيج النوع االجتماعي لمتنمية تعد جديدة، وبموجب م
 المرأة جزءًا مف صيغة التنمية، ال عنصرًا إضافيًا.

وال يقتصر تمكيف المرأة اقتصاديًا عمى إصدار  
التشريعات ميما كانت مواكبة إليقاع العصر، بؿ يجب 
وجود بيئة سياسية واجتماعية وثقافية ...... الخ 

 حاضنة ليذه القوانيف.
االقتصادي لممرأة المصرية مف أىـ ويعتبر التمكيف  

القضايا التي كانت والزالت عمى رأس أولويات منظمات 
المجتمع المدني والعديد مف الجيات الرسمية المصرية. 
فالتمكيف االقتصادي لممرأة ىو أحد محاور اإلستراتيجية 
الوطنية لمنيوض بواقع المرأة المصرية. وال يأتي 

ميا، وتحقيؽ مبدأ تكافؤ تمكينيا إال بتطويرىا، وتأىي
الفرص، وتييئة الحماية القانونية ليا، وتوفير سبؿ 
التوفيؽ بيف مسئولياتيا في األسرة والعمؿ وتحفيزىا عمى 
المبادرة لتعزيز دورىا كشريؾ في الكثير مف قطاعات 
االقتصاد الوطني. وعمى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا 

لتعزيز المشاركة مختمؼ الجيات الرسمية وغير الرسمية 
االقتصادية لممرأة، إال أف ىناؾ العديد مف التحديات 
التي مازالت تواجو المرأة وتعيؽ مف مشاركتيا الفعالة 
في الحياة االقتصادية، فيي مازالت تعيش في بيئة 
تقميدية محافظة تعاني مف التمييز الممارس عمى خمفية 
الجنس، ومف بطئ التقدـ عمى صعيد حقوقيا 

قراطية، ومنحيا حقيا في المشاركة في صنع القرار الديم
 بأشكالو السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ويعد صندوؽ التنمية المحمية التابع لجياز بناء  
وتنمية القرية المصرية بوزارة التنمية المحمية أحد آليات 
التمكيف االقتصادي في المحميات، والتي تعتمد عميو 

في من  قروض صغيرة ميسرة  الوزارة بصفة رئيسية
لممرأة والشباب والفئات األكثر احتياجا إلقامة مشاريع 
صغيرة مدره لمدخؿ يمكف أف تساىـ في تحقيؽ األماف 
االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة، والحد مف العوز 
وتخفيض معدالت الفقر في المناطؽ الريفية. ويمتد 

نة الفنية نشاط صندوؽ التنمية المحمية إلى تقديـ المعو 
قامة المعارض  والتدريب والخدمات غير المالية وا 
واألسواؽ لتسويؽ منتجات المشروعات الممولة مف 

 الصندوؽ.
  

 
 

 مشكمة الدراسة
 

في ضوء العرض السابؽ يمكف بمورة مشكمة الدراسة  
 في التساؤالت التالية:

لممرأة الريفية ما ىو مستوى التمكيف االقتصادي  .1
قروض مف صندوؽ التنمية التي حصمت عمى 

 عينة الدراسة؟المحمية ب
ما ىي طبيعة العالقة بيف األوضاع االقتصادية  .2

واالجتماعية لممستفيدات مف القروض والخدمات 
غير المالية لصندوؽ التنمية المحمية وبيف مستوى 

التي اكتسبتو مف تنفيذ المشروع  االقتصاديالتمكيف 
 ؟الصغير المموؿ مف الصندوؽ

التي تقؼ أماـ تمكيف المرأة  المشاكؿأىـ ما ىي  .3
)المبحوثات( وتعوقيا عف أداء دورىا التنموي  الريفية

 مف وجيو نظر عينة الدراسة؟
 

 أىداف الدراسة
 

في ضوء صياغة مشكمة الدراسة يمكف تحديد  
 أىدافيا فيما يمي:  

 ريفياتمل التعرؼ عمى مستوى التمكيف االقتصادي .1
حاصالت عمي قروض مف صندوؽ التنمية ال

 بعينة الدراسة.المحمية 
العالقة بيف المتغيرات المستقمة المدروسة  تحديد .2

ممثمو في الخصائص االقتصادية واالجتماعية 
لممبحوثات الالتي حصمف عمى قروض مف صندوؽ 

 القتصادي.تمكينيف امستوى التنمية المحمية وبيف 
تواجو المرأة  التعرؼ عمي أىـ المشكالت التي .3

عف أداء دورىا التنموي  وتعوقياالريفية )المبحوثات( 
 .مف وجيو نظر عينة الدراسة

 
 اإلطار النظري لمدراسة

 
عمي مدي العقود األربعة الماضية تطورت األدبيات  

التنموية في تعامميا مع وضع المرأة ولقد لحقت 
بالمفاىيـ واألطر التحميمية تطورات أساسية مصدرىا 

 عدد مف العوامؿ ىي: 
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تطورات في البيئة العالمية تمثمت في وثائؽ األمـ  -
المتحدة الصادرة عف المؤتمرات العالمية المتتابعة، 

انتياءه بإعالف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية التي و 
تضمنت مواجية تحدي تمكيف المرأة حتى عاـ 

 والتزاـ دوؿ العالـ بيا. 2015
اإلقميمية والتوجو و التطورات االقتصادية العالمية  -

نحو دعـ آليات السوؽ والتحوؿ إلي الرأسمالية وما 
صاحبو مف سياسات إعادة الييكمة االقتصادية 

ا السمبية عمي تيميش النساء وزيادة حدة وآثارى
 الفقر.

المتغيرات السياسية العالمية وتطور الخطاب  -
السياسي العالمي، لمتأكيد عمي احتراـ حقوؽ 
اإلنساف وتعميؽ الممارسة الديمقراطية وما صاحب 
ذلؾ في النظر إلي حقوؽ المرأة باعتبارىا ركنًا 

 أساسيًا في حقوؽ اإلنساف.
والممارسات التنموية نحو التأكيد تطور النظريات  -

عمي مفيـو المشاركة وأىمية استقطاب الفئات 
 الميمشة ودعـ المواطنة.

 
  EMPOWERMENT مفيوم التمكين:

 
يتضمف مفيـو التمكيف قدرا مف األىمية باعتباره  

عنصرًا حيويًا ال يمكف تجاىمو في عممية التنمية، 
الجماعي في فعممية التمكيف تعني بصورة خاصة العمؿ 

الجماعات المقيورة، أو المضطيدة لتخطي أو مواجية 
والتغمب عمى العقبات وأوجو التمايز التي تقمؿ مف 
أوضاعيـ أو سمب حقوقيـ. ومفيـو التمكيف والتقوية  
أساسي لتقدـ المرأة فيو يمكف المرأة مف اتخاذ القرارات 

المجمس ) والمطالبة بالحصوؿ عمى الحقوؽ والخدمات
  (.17، ص 7111مي لممرأة، القو 
التمكيف عمى أنو التغيير الراديكالي لؤلبنية  وُيعرؼ 

 Caroline) والمؤسسات التي تؤدي لخضوع المرأة
Moser,: 1993, P. 75)  . 

ف أ (Kate young, 1993, P.158 ) وتري 
تحسيف وضع المرأة ال يمكف أف يتحقؽ دوف إحداث 
تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية في المجتمع مما 
يؤدي إلى تمكيف جماعي يتأتى بخمؽ صورة إيجابية 
لمذات وتعزيز الثقة بالنفس، وخمؽ تضامف بيف النساء 

إلحداث ىذه التغيرات، فتمكيف المرأة ليس فقط طمب 
نما السع ي لمحصوؿ عمى القوة. والقوة ىنا الموارد وا 

ليست قدرة المرأة عمى التسمط عمى الرجؿ إنما حصوليا 
عمى حؽ المشاركة في اتخاذ القرارات التي تسيـ في 

  رسـ سياسات المجتمع التي ىي نصؼ قواه المنتجة.
أف  (727، ص 7117)زعموك، وقد أوضحت  

ـ التمكيف ىو قدرة النساء عمى التحكـ في مسار حياتي
بوجو عاـ وعمى وعييف بحقوقيف السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وممارستيا بوجو خاص، وقدرة المرأة عمى 
العمؿ الجماعي لموصوؿ إلى حقوقيا مف خدمات 
وموارد مف خالؿ مشروع ما، ويرتبط بالمشروع التنموي 
الشامؿ الذي يدعو إلى المشاركة السياسية واالجتماعية  

يمكف المرأة مف المشاركة الفعالة في واالقتصادية، و 
  ع.األسرة والمجتم

أف (VANESSA, 1987, p. 117) وتضيؼ  
تمكيف المرأة ىو "إضفاء القوة عمى المرأة. والقوة ىنا 
تعني أف يكوف لممرأة كممة مسموعة وليا القدرة عمى 
التحميؿ والتأثير في القرارات االجتماعية المؤثرة عمى 

تكوف موضع احتراـ كمواطنة المجتمع ككؿ، وأف 
المستويات في  افةمتساوية وليا إسياماتيا عمى ك

دراؾ قيمتيا ليس فقط في المنزؿ بؿ في  المجتمع، وا 
 ع. المجتم
وقد ارتبط مفيـو التمكيف في مصر بمفيـو تنمية  

قدرات األفراد مف خالؿ برامج التنمية التي ارتبطت 
ية، في حيف ارتبط بالجيود الحكومية أو األىمية أو الدول

ىذا المفيـو في الخارج وبخاصة الواليات المتحدة 
األمريكية بأنشطة العمؿ االجتماعي والسياسي، ولعؿ 
ذلؾ يرجع إلى اختالؼ الظروؼ االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية بيف مصر وأمريكا ومف ثـ 

عبد المطيف، سوسن ) تالؼ طبيعة المشكالتاخ
 (. 742-746، ص ص 7111وآخرون، 

وىكذا يمكف تعريؼ قوة المرأة بقدرتيا عمى السيطرة  
أو تغيير سموؾ النساء أو الرجاؿ اآلخريف، والقدرة عمى 
توجيو أحداث ىامة في حياتيـ، ولكف طالما ىناؾ تفرقة 
اجتماعية واضحة بيف الرجاؿ والنساء، فإف احتماؿ 

، ريتشارد أنكر) حصوؿ المرأة عمى القوة يكوف ضئيال
   .(324، ص 3776 وزمالؤه،
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 مؤشرات التمكين
 

ُيعد قياس التمكيف عممية معقدة ولـ يبذؿ سوى  
القميؿ مف الجيد لصياغة المؤشرات التي يمكف 
استخداميا لقياس التمكيف، وعموما فإف وضع مؤشرات 
التمكيف يعتمد أساسا عمى الطريقة التي يتـ بيا تحديد 

تتفاوت ىذه المؤشرات تبعا  وتعريؼ التمكيف، حيث
لمجاؿ التمكيف الذي سيغطيو عمى الصعيد الفردي أو 
االجتماعي أو السياسي، كما تختمؼ المؤشرات وفقا 

 لميدؼ مف التمكيف. 
وىناؾ مجموعة مف نماذج مؤشرات التمكيف طرحت  

عبر تقارير دولية ومحمية وجيود فردية وفيما يمي 
لتي تمثؿ في مجمميا استعراضا لبعض ىذه المؤشرات وا
، 7112)فرج، حنان، المؤشرات الدالة عمي قوة المرأة 

  :(32 - 36ص ص 
 Sharing inالمشاركة في اتخاذ القرارات األسرية   .1

major family household decisions  في
حياتيا مثؿ المشتريات الصغيرة والكبيرة والتوقيت 
بيف كؿ طفؿ وآخر، وقبوؿ حؽ التعميـ لمبنات 

 واشتغاليا، وحريتيا في اختيار شريؾ الحياة.
أي حرية الحركة واالنتقاؿ خارج  mobilityالحراؾ .  2

المنزؿ، وزيارة األسرة الممتدة واألقارب، وشراء 
ت اإلنتاج إذا كانت مستمزمات األسرة أو مستمزما

 صاحبة عمؿ والذىاب إلي الطبيب عند الضرورة.
بأف  Economic securityاألماف االقتصادي  .3

تكوف صاحبة عمؿ بمعني تحقيؽ رغبتيا في إقامة 
مشروع خاص بيا سواء داخؿ المنزؿ أو خارجو، 
واتخاذ القرارات المتعمقة بالنشاط اإلنتاجي أو 

دارتو بنفسي ، وحصوليا عمي العائد  االتجاري، وا 
المادي منو، وتحكميا في عممية التمويؿ باإلقراض 

 وتحمؿ مسئولية السداد.
أف تكوف ليا ممكية خاصة وتمتمؾ أصوؿ المشروع  .4

 وأف يكوف ليا حساب خاص بيا في البنؾ.
إبداء الرأي فيما يتعمؽ بتقسيـ العمؿ داخؿ المنزؿ، . 5

ولد، والحرية والمعاممة المتساوية بيف البنت وال
النسبية مف سيطرة الزوج وأسرتو، وأف تعرؼ قيـ 
العمؿ واإلنجاز، والمساواة بيف أبناءىا إضافة إلي 

 السموؾ اإلداري المنظـ لموارد األسرة.
 اإللماـ بحقوؽ المرأة القانونية والسياسية. .6

االندماج في أنشطة الجمعيات غير الحكومية . 7
تخابات وجمعيات واألحزاب السياسية وفي االن

صاحبات األعماؿ حتى يكوف ليا صوت مؤثر في 
 السياسات االقتصادية لمدولة.

وقد أشار المجمس القومي لممرأة في تقريره األوؿ  
التالية  االقتصادي إلى مؤشرات التمكيف 2001عاـ 

 :(37، ص 7111حممي، إجالل، )
زيادة األنشطة والمشروعات التي تساعد في زيادة  -

 الدخؿ لممرأة.توليد 
زيادة فرص المرأة في الحصوؿ عمي دخؿ خاص  -

 بيا.
زيادة وتحسيف ميارات المرأة ومعارفيا التي تمكنيا  -

 مف المنافسة في سوؽ العمؿ.
دارة المشروعات. -  زيادة مشاركة المرأة في تنظيـ وا 
المساواة النوعية في األجور والرواتب عف نفس  -

 العمؿ وبنفس الكفاءة.
لعامالت في مشروعات القطاع الخاص تزايد أعداد ا -

 والعاـ واألجيزة اإلدارية المختمفة.
 قدرة المرأة عمي التصرؼ في دخميا الخاص بيا. -
زيادة فرص المرأة في الحصوؿ عمي تسييالت  -

ائتمانية وذلؾ لمحصوؿ عمي قروض لمحصوؿ عمي 
 دخؿ خاص بيا. 

 
 الدراسات السابقة

 
)عبد أشػارت الدراسػات التػي أتي  اإلطالع عمييا:  

(، )سميمان، نسرين، 7131الوىاب، ميرفت، 
محمد، أسامة، ) ،(7134(، )عبده، إيمان، 7134

(، 7131)خير الدين، رييام، (، 7134وآخرون، 
(، )العزاوى، نادية، 7131)مصطفى، سماح، 

(، )إبراىيم، محمد، و 7131(، )محمد، كامل، 7137
(، 7117(، )الفقى، ىبة اهلل، 7117دراز  أحمد

(، 7112فرج، حنان، (، )7112)الميدي، سالي، 
(، 7111 ،حجازي، أحمد & وخميل عبد المقصود)

(، 7114(، )ثابت، نشوي، 7114)إبراىيم،عماد، 
(، 7111 ،اليادي، حامد(، )7114)خالف، محمود، 

(، 7111حممي، إجالل، )(، 7111 ،سعادة، أنور)
إلي  (7113مود، وشادية صالح الدين،)خالف، مح

أف ىناؾ عديد مف المتغيرات التي يمكف أف تؤثر عمي 
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ف اختمفت ىذه الدراسات بشأف معنوية ا  ، و تمكيف المرأة
ىذه المتغيرات. لذلؾ تري الدراسة الراىنة ضرورة أخذ 

تمكيف العوامؿ التالية في االعتبار باعتبارىا مؤثرة عمى 
ة، المستوى التعميمي مبحوثوىي: عمر ال المرأة

المبحوثة، الحالة الزواجية، عمر  مينةلممبحوثة، 
مينة ، المستوى التعميمي لمزوج، الزوج ، عمرالمشروع
، أعمار األبناء متوسط، األبناءعدد  إجمالي، الزوج

عدد ، نوع األسرة، متوسط عدد سنوات تعميـ األبناء
ؽ الكمي اإلنفا، الشيري لؤلسرة ، الدخؿأفراد األسرة

حالة ، الحيوانية الحيازة، الحيازة الزراعية، حجـ لؤلسرة
األجيزة المنزلية، الرضا عف الخدمات  ، ممكيةالمسكف

بالقرية، االستفادة مف الخدمات بالقرية، إدراؾ المرأة 
 لمكانتيا في المجتمع، مستوى الطموح، القيادية، وأخيرا

 المشاركة االجتماعية غير الرسمية.
 

 دراسة وطريقة التحميلفروض ال
 

 فروض الدراسة –أ 
 

ترتبط فروض الدراسة الراىنة بتحقيؽ اليدؼ الثاني  
مف أىدافيا السابؽ اإلشارة إلييا، وفي ضوء تحديد أىـ 

التمكيف االقتصادي لممرأة الريفية  ىالمتغيرات المؤثرة عم
والسابؽ اإلشارة إلييا أمكف اشتقاؽ فرض عاـ واحد، 

 فرضًا إحصائيًا. وثماني وعشروف
 

 الفرض العام الرئيسي
 

 التمكيف االقتصادي لممرأة الريفيةيتأثر مستوى  
. المدروسة)المتغير التابع( بتأثير المتغيرات المستقمة 

فرضًا  ثماني وعشروفومف ىذا الفرض العاـ تـ اشتقاؽ 
 إحصائيًا بيانيا عمي النحو التالي:

 

 (72 – 3الفروض اإلحصائية )
 

 متغيراتثر الأتختص ىذه الفروض باختبار  
التمكيف االقتصادي  المستقمة كؿ عمى حده عمى مستوى

الدراسة وتشترؾ جميعيا في مقولة لممرأة الريفية بعينة 
التمكيف االقتصادي  واحدة مؤداىا: ال يتأثر مستوى

معنويًا بتأثير المتغيرات المستقمة التالية:  لممرأة الريفية
ة، المستوى التعميمي لممبحوثة، الحالة مبحوثعمر ال

 عمرالزواجية لممبحوثة، الحالة العممية لممبحوثة، 

عدد ، مينة الزوج، المستوى التعميمي لمزوج، الزوج
عدد  األبناء الذكور، عدد األبناء اإلناث، إجمالي

، ، متوسط تعميـ األبناءأعمار األبناء متوسط، األبناء
، الحيازة اؽ الكمي لؤلسرةاإلنف، الشيري لؤلسرة الدخؿ

، حالة المسكف، الحيوانية الحيازةالزراعية، حجـ 
عصرية المسكف، الرضا عف الخدمات بالقرية، 
االستفادة مف الخدمات بالقرية، إدراؾ المرأة لمكانتيا في 
المجتمع، مستوى الطموح، القيادية، المشاركة 

 نوع المشروع، قيمة القرض،االجتماعية غير الرسمية، 
 عمر المشروع.

 

 الفرض اإلحصائي الثامن والعشرون
 

ويختص باختبار األثر المجمع لممتغيرات المستقمة  
 التمكيف االقتصادي لممرأة المعيمةعمي  المدروسة

التمكيف االقتصادي لممرأة  ومنطوقة: ال يتأثر مستوى
عينة الدراسة بالتأثير المتجمع لممتغيرات ب الريفية

 الدراسة.المستقمة موضوع 
 

 طريقة التحميل –ب 
 

لبياف معنوية العالقة بيف المتغيرات المستقمة  
المدروسة والمتغير التابع )مستوى التمكيف االقتصادي 
لممبحوثات الحاصالت عمى قروض مف صندوؽ 
التنمية المحمية( استخدمت الدراسة معامؿ االرتباط 
البسيط لبيرسوف، كما تـ استخداـ أسموب  التحميؿ 

-Step)الرتباطى االنحداري المتعدد المتدرج الصاعد ا
Wise)  وذلؾ لتقدير نسبة مساىمة كؿ مف المتغيرات

المستقمة المدروسة في التبايف الكمى لدرجة التمكيف 
 االقتصادي لعينة الدراسة.

 
 الطريقة البحثية

 
 التعريفات اإلجرائية  –أ 
 

  Empowering of womanتمكين المرأة: 
 

عممية "  أنوعمى  الدراسة الراىنة تمكيف المرأةُتعرؼ  
تستيدؼ مجموعة اإلجراءات والوسائؿ االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية التي يمكف أف توجو لممرأة الفقيرة 
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التي تعوؿ في الريؼ بغرض رفع مستوى معيشتيا 
   ". تمييدا  لمشاركتيا في عممية التنمية

 

 منيج الدراسة –ب
 

الدراسة الحالية ضمف الدراسات الوصفية تدخؿ  
والكمية في إطار منيج دراسة الحالة سعيا لمتعرؼ عمي 
درجة تمكيف المرأة اقتصاديًا. كما اتبعت الدراسة المنيج 
الكمي الستخالص النتائج والمؤشرات مف المعمومات 
والدراسات السابقة التي أمكف الحصوؿ عمييا. وقد 

ة ألسموب االستبياف بالمقابمة تطمب ىذا استخداـ الدراس
لجمع بيانات مقننة مف عينة الدراسة، وقد استغرقت فترة 
 -جمع البيانات الميدانية حوالي ثالثة أشير )مايو 

. كما استخدـ األسموب التحميمي 2017يوليو( عاـ 
بشكؿ أساسي في معالجة البيانات التي تـ جمعيا مف 

إلحصائي مف عينة الدراسة، وذلؾ إلجراء التحميؿ ا
ناحية واختبار صحة الفروض اإلحصائية مف ناحية 

 أخرى.
 

 المجال الجغرافي لمدراسة –جـ
  

تمثؿ إطار المعاينة في مراكز محافظة القميوبية،  
نظرًا ألف محافظة القميوبية ىي النطاؽ الجغرافي 
األساسي لمباحثة مما يوفر حرية التنقؿ وجمع 

المواصالت وتوفرىا، المعمومات والبيانات وسيولة 
فضاًل عف الرغبة في تحقيؽ اليدؼ العممي لؤلبحاث 
وىو ربط الدراسات العممية بالبيئة المحمية المحيطة، 
مما يساىـ في خدمة المجتمعات المحمية والعمؿ عمى 

 تنميتيا، مف خالؿ ربط سياسة البحث العممي بالواقع.
عد تـ توزيع المراكز الريفية لمحافظة القميوبية )ب -

استبعاد مركز شبرا الخيمة( تبعًا لعدد مشروعات 
المرأة الريفية بالمحافظة الممولة مف صندوؽ التنمية 

( عمى النحو 2016 – 2007المحمية خالؿ الفترة )
 .(3بالجدول رقم )الموض  

تـ اختيار مركز " بنيػػا " حيث يقع بو أغمبية  
 مشروعات المرأة الريفية الممولة بقروض مف صندوؽ

 – 2007التنمية المحمية خالؿ العشر سنوات األخيرة )
( مف ناحية، كما أف نسبة مشروعات المرأة عمى 2016

% مف إجمالي 61.8مستوى المركز بمغت نحو 
المشروعات الممولة مف الصندوؽ خالؿ نفس الفترة 

 .(3بالجدول رقم )عمى النحو الموض  

يفيػػػػة التوزيػػػػع النسػػػػبي لمشػػػػروعات المػػػػرأة الر . 1جــــدول 
بمراكػػز محافظػػػة القميوبيػػػة الممولػػػة مػػػف صػػػندوؽ التنميػػػة 

 – 7002وزارة التنميػػة المحميػػة خػػالؿ الفتػػرة ) –المحميػػة 
7002) 

 

المراكـز 
 اإلداريـة

إجمالي 
عدد 

 المشروعات

عدد 
مشروعات 
المرأة 
 الريفية

% مشروعات 
المرأة الريفية 
إلجمالي 
 المشروعات

 8.18 484 387 بنيـــــــا

 8718 41 .1 طـــــوخ

 8118 47 48 قميــــوب

 .181 41 .8 كفر شكر

 3818 19 1.. شبين القناطر

 8919 9. 09 الخانكــة

إجمالي 
 8810 308 0... محافظةال

جمعػػت وحسػػبت مػػف وزارة التنميػػة المحميػػة، جيػػاز المصــدر: 
بناء وتنميػة القريػة المصػرية، صػندوؽ التنميػة المحميػة، وحػدة 

 . 7002اآللي، بيانات غير منشورة، الحاسب 
 
 
تػػـ اختيػػار الوحػػدة المحميػػة لقريػػة " طحمػػة " مػػف بػػيف  -

ا نظػػرًا ألنيػػا تحتػػؿ ػالوحػػدات المحميػػة القرويػػة بمركػػز بنيػػ
المرتبػػػػػػػة األولػػػػػػػي سػػػػػػػواء عمػػػػػػػى مسػػػػػػػتوى إجمػػػػػػػالي عػػػػػػػدد 
المشػػروعات أو عػػدد مشػػروعات المػػرأة الممولػػة بقػػروض 

الفتػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػندوؽ التنميػػػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػػالؿ 
% 4118%، 8417بنسػػبة بمغػػت نحػػو  0993/09.8

عمػػػػى الترتيػػػػب. كمػػػػا تحتػػػػؿ المرتبػػػػة األولػػػػي وفقػػػػا لقيمػػػػة 
القػػػروض الموجيػػػة لممػػػرأة الريفيػػػة مػػػف الصػػػندوؽ خػػػالؿ 

% مف إجمػالي قيمػة 8913نفس الفترة بنسبة بمغت نحو 
. كما 0993/09.8القروض لقرى المركز خالؿ الفترة 

 .(2بالجدول رقم )ىو موض  
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التوزيع العددي والنسبي إلجمالي عدد المشروعات وعدد المستفيدات منيا وقيمة قروض صندوؽ التنمية . 7جدول 

 – 2007محافظة القميوبية خالؿ الفترة ) -المحمية الموجية لممرأة الريفية بالوحدات المحمية القروية بمركز بنيا 
2016) 

 القيمة باأللف جنيو 

إجمالي عدد  الوحدات المحمية
 % المشروعات

عدد 
مشروعات 

 المرأة
% 

إجمالي 
 قيمة

 القروض

 قيمة
قروض 
 المرأة

% 

 0.4 6.0 28.0 0.4 2 1.3 10 مدينة بنيػا
 50.7 732.0 1225.0 49.6 240 54.3 425 قرية طحمػة
 28.7 414.0 560.0 29.1 141 22.7 178 قرية بتمدة

 11.0 159.0 372.0 11.0 53 14.7 115 قرية كفر الجزار
 5.4 78.0 78.0 6.8 33 4.2 33 قرية شبمنجو
 1.9 27.0 34.0 1.9 9 1.5 12 قرية مرصفا

 1.4 21.0 33.5 0.8 4 1.0 8 قرية سندنيور
 0.5 8.0 8.0 0.4 2 0.3 2 قرية جمجره

 311.1 3441 7112.1 311.1 424 311.1 221 إجمالي المركز
جمعت وحسبت مف وزارة التنمية المحمية، جياز بناء وتنمية القرية المصرية، صندوؽ التنمية المحمية، وحدة الحاسب  المصدر:

 . 2016اآللي، بيانات غير منشورة، 
 
 
 المجال البشري لعينة الدراسة -د
 

الختيػػػار مفػػػردات عينػػػة الدراسػػػة تػػػـ تطبيػػػؽ معادلػػػة  
(Krejcie & Morgan, 1970)  حيػث تػـ اختيػار

عينة عشوائية مػف المسػتفيدات بقػروض صػندوؽ التنميػة 
" بمػػػغ قواميػػػػا  طحمـــــةالمحميػػػة بالوحػػػدة المحميػػػػة بقريػػػة " 

% مػػػف إجمػػػالي عػػػدد 62.5مسػػػتفيدة يمػػػثمف نحػػػو  150
اسػػػػػتفدف مػػػػػف سػػػػػيدة  240المسػػػػػتفيدات البػػػػػالغ عػػػػػددىف 

 (.2016 – 2007قروض الصندوؽ خالؿ الفترة )
 

 القياس الكمي لمتغيرات الدراسة
 

تطمب اختيػار الدراسػة لممػنيج الكمػي ضػرورة تكػويف  
بعػػض المقػػاييس والمؤشػػرات الكميػػة المعبػػرة عػػف مختمػػؼ 
المتغيػػػػرات المسػػػػتقمة المدروسػػػػة والمتغيػػػػر التػػػػابع، حتػػػػى 

المالئمػػػػة لطبيعػػػػة يمكػػػػف إجػػػػراء االختبػػػػارات اإلحصػػػػائية 
 الفروض السابؽ اإلشارة إلييا.

القيــاس الكمــي لممتغيــر التــاب : مســتوى التمكــين  –أ 
 االقتصادي لممرأة الريفية

 
المكونات  مؤشر التمكيف االقتصادي تضمفوقد  

 :الفرعية التالية
 .قياميا بعمؿ مشروع خاص بيا -
 .قدرتيا عمى سداد أقساط القرض بانتظاـ -
 .دخميا مف عممياحرية التصرؼ في  -
قػػػػػدرتيا عمػػػػػى إدارة مشػػػػػروعيا بنفسػػػػػيا دوف مسػػػػػاعدة  -

 .حدأ
يػػػر مسػػػتوي معيشػػػتيا ورفػػػع مسػػػتواىا يقػػػدرتيا عمػػػى تغ -

 .االقتصادي
رأييػػػا بالنسػػػبة لعمػػػؿ المػػػرأة مػػػف خػػػالؿ مجموعػػػة مػػػف  -

  .العبارات
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 القياس الكمي لممتغيرات المستقمة –ب 
 

 ثة[ عمر المبحو  3] 
 

الممثمة لعمر المبحوثة الحالي استخدـ عدد السنوات  
 .كمؤشر كمي لقياس ىذا المتغير

 

 [ المستوى التعميمي لممبحوثة  7] 
 

اسػػػتخدـ عػػػدد السػػػنوات التػػػي قضػػػتيا المبحوثػػػة فػػػي  
التعمػػػػيـ الرسػػػػمي كمؤشػػػػر كمػػػػي لمتعبيػػػػر عػػػػف المسػػػػتوى 

 .التعميمي لممبحوثة
 
 الحالة الزواجية[  1] 

 

مطمقػة أو أرممػة( حيػث  / استخدـ تصػنيؼ )متزوجػة 
كمؤشػر لكؿ منيا عمػى الترتيػب ( 1(، )2أعطيت القيـ )

 .  لممبحوثةكمي لقياس الحالة الزواجية 
 

 ممبحوثة[ الحالة العممية ل 4] 
 

استخدـ تصنيؼ )ربة منزؿ / موظفة( حيث  
( لكؿ منيا عمى الترتيب كمؤشر 2(، )1أعطيت القيـ )

 .كمي لقياس الحالة العممية لممبحوثة
 

 [ عمر الزوج 1] 
 

اسػػتخدـ عػػدد السػػنوات الممثمػػة لعمػػر الػػزوج كمؤشػػر  
 .كمي لقياس ىذا المتغير

 

 [ المستوى التعميمي لمزوج 6] 
 

اسػػػتخدـ عػػػدد السػػػنوات التػػػي قضػػػاىا زوج المبحوثػػػة  
فػػي التعمػػيـ الرسػػمي كمؤشػػر كمػػي لمتعبيػػر عػػف المسػػتوى 

 .التعميمي لمزوج
 
 [ مينة الزوج 2] 
 

تصػػنيؼ )غيػػر قػػادر عمػػى العمػػؿ/ مػػزارع / اسػػتخدـ  
يعمػػػػػػػؿ بالقطػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص/ يعمػػػػػػػؿ بالقطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ أو 

( 4(، )3(، )2(، )1الحكومػػػػػة( حيػػػػػث أعطيػػػػػت القػػػػػيـ )
 كمؤشر كمي لقياس مينة الزوج.

 

 [ عدد األبناء الذكور 2] 
 

اسػػػتخدـ عػػػدد أبنػػػاء المبحوثػػػة الػػػذكور كمؤشػػػر كمػػػي  
 .لقياس ىذا المتغير

 
 األبناء اإلناث[ عدد  7] 
 

اسػػػتخدـ عػػػدد أبنػػػاء المبحوثػػػة اإلنػػػاث كمؤشػػػر كمػػػي  
 .لقياس ىذا المتغير

 
 [ إجمالي عدد األبناء 31] 
 

استخدـ عدد أبناء المبحوثة الػذكور واإلنػاث كمؤشػر  
 .كمي لقياس ىذا المتغير

 
 [ متوسط عمر األبناء 33] 
 

استخدـ متوسط عمر األبناء بالسنوات كمؤشر كمػي  
 لقياس ىذا المتغير. 

 
 [ متوسط تعميم األبناء 37] 
 

اسػػتخدـ متوسػػط عػػدد السػػنوات التػػي قضػػاىا األبنػػاء  
في التعميـ الرسمي )بعد اسػتبعاد مػف ىػـ دوف السادسػة( 

 .كمؤشر كمي لقياس ىذا المتغير
 
 [ الدخل الشيري بالجنيو 31] 
 

لػػدخؿ الشػػيري لؤلسػػرة بالجنيػػو )مجمػػوع مػػا اسػػتخدـ ا 
يتكسػػػبو األفػػػراد العػػػامميف باألسػػػرة فػػػي الشػػػير مػػػف ميػػػف 

 أساسية أو معاش( كمؤشر كمي لقياس ىذا المتغير. 
 
 [ اإلنفاق الكمي لألسرة 34] 
 

اسػػػػتخدـ اإلنفػػػػاؽ الكمػػػػي بالجنيػػػػو )مجمػػػػوع مػػػػا ينفقػػػػو  
 أفراد  األسػرة فػي الشػير مػف نقػود عمػى المأكػؿ والممػبس
والتعميـ والعالج ومستمزمات البيػت األساسػية ومصػروؼ 

 لؤلوالد( كمؤشر كمي لقياس ىذا المتغير. 
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 [ الحيازة الزراعية 31] 
 

اسػػتخدـ تصػػنيؼ )تحػػوز / ال تحػػوز( أرض زراعيػػة  
( لكػػؿ منيػػا عمػػى الترتيػػب 1(، )2حيػػث أعطيػػت القػػيـ )

 كمؤشر كمي لقياس ىذا المتغير. 
 

 الحيوانية[ الحيازة  36] 
 

استخدـ عدد الحيوانات الممموكة لؤلسرة بعد توزيعيػا  
عمى خمس فئات  تشمؿ الفئػة األولػى )األبقػار(، وتضػـ 
الفئػػػػػة الثانيػػػػػة )الجػػػػػاموس( وتػػػػػـ ترجيحيػػػػػا بضػػػػػربيا فػػػػػي 

(، وتضػػػػػـ الفئػػػػػة الثالثػػػػػة )الحميػػػػػر( وتػػػػػـ ترجيحيػػػػػا 1.3)
(، وتضػػػػػػـ الفئػػػػػػة الرابعػػػػػػة )األغنػػػػػػاـ 0.5بضػػػػػػربيا فػػػػػػي )

(، وتضػـ الفئػة 0.2وتـ ترجيحيا بضربيا في )والماعز( 
الخامسػػة )العجػػوؿ الصػػغيرة( وتػػـ ترجيحيػػا بضػػربيا فػػي 

(0.1 .) 
 

 [ حالة المسكن 32]  
 

اشػػػتمؿ مؤشػػػر حالػػػة المسػػػكف عمػػػى عشػػػرة عناصػػػر  
فرعيػػػػة )ممكيػػػػة المسػػػػكف، عػػػػدد حجػػػػرات المسػػػػكف، نػػػػوع 
أرضية المنزؿ، نوع مادة البناء، مصدر الميػاه، الصػرؼ 
الصحي، مادة دىػاف الحػوائط، نػوع مػادة السػقؼ، وسػيمة 
الطػػبخ( واعتبػػرت الدراسػػة حاصػػؿ جمػػع اسػػتجابات أفػػراد 

لعشػػػرة مؤشػػػرا كميػػػا عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى تمػػػؾ العناصػػػر ا
 لقياس حالة المسكف. 

 
 [عصرية المسكن 32] 
 

استخدـ عدد األجيػزة المنزليػة الممموكػة لؤلسػرة، بعػد  
توزيعيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى ثػػػػػػػػالث فئػػػػػػػػات تشػػػػػػػػمؿ الفئػػػػػػػػة األولػػػػػػػػى 

يفزيػػػػػػػػػوف م)الثالجة/الفيػػػػػػػػػديو/ الغسػػػػػػػػػالة األوتوماتػػػػػػػػػؾ/ الت
المموف/ دش/ كمبيوتر( وتـ ترجيحيا بضرب عددىا فػي 

فزيػػوف األبػػيض واألسػػود/ يالفئػػة الثانيػػة )التم(، وتضػػـ 3)
الغسػػالة العاديػػة/ وصػػمة دش/ البوتاجػػاز/ السػػخاف( وتػػـ 

(، وتشػػمؿ الفئػػة الثالثػػة 2ترجيحيػػا بضػػرب عػػددىا فػػي )
)كاسيت/ راديو/ المروحة/ ماكينة خياطة( كمؤشر كمػي 

 .لقياس ىذا المتغير
 
 
 

 [ الرضا عن الخدمات الموجودة بالمجتم  37]  
 

تصػػػػػنيؼ )راضػػػػػية / إلػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا / غيػػػػػر  اسػػػػػتخدـ 
درجػة  تعكػسوحػدات   10 لعدد راضية / غير موجودة(

ف الخػػػػػػدمات الموجػػػػػػودة بػػػػػػالمجتمع عػػػػػػالمبحوثػػػػػػة  رضػػػػػػا
 (، )صػػفر(1(، )2(، )3) حيػػث أعطيػػت القػػيـالمحمػػي، 

. واعتبػػرت الدراسػػة مجمػػوع قػػريف كػػؿ منيػػا عمػػى الترتيػػب
مؤشػرا كميػا عينة عمػى ىػذه الوحػدات العشػر الاستجابات 

 لقياس ىذا المتغير.
 
 [ االستفادة من الخدمات الموجودة بالمجتم  71] 
 

تصػػنيؼ )اسػػتفادة كبيػػرة / اسػػتفادة متوسػػطة  اسػػتخدـ 
وحػػػػدات   10 لعػػػػدد / اسػػػػتفادة ضػػػػعيفة / غيػػػػر موجػػػػودة(

درجػػة اسػػتفادة المبحوثػػة مػػف الخػػدمات الموجػػودة  تعكػػس
(، 1(، )2(، )3) حيث أعطيػت القػيـبالمجتمع المحمي، 

. واعتبػرت الدراسػة قػريف كػؿ منيػا عمػى الترتيػب )صفر(
عينػػػػة عمػػػػى ىػػػػذه الوحػػػػدات العشػػػػر المجمػػػػوع اسػػػػتجابات 

 مؤشرا كميا لقياس ىذا المتغير.
 
 [ إدراك المرأة لمكانتيا في المجتم  73] 
 

تصػػػػػنيؼ )موافقػػػػػة / إلػػػػػى حػػػػػد مػػػػػا / غيػػػػػر  اسػػػػػتخدـ 
المبحوثػػػػػة تعكػػػػػس إدراؾ عبػػػػػارات  ثمػػػػػاني موافقػػػػػة( لعػػػػػدد

(، 2(، )3قػػػيـ )الحيػػػث أعطيػػػت  لمكانتيػػػا فػػػي المجتمػػػع
اعتبرت الدراسة مجموع اسػتجابات ، و قريف كؿ منيا( 1)

لقيػػػاس ىػػػذا  يػػػاكم امؤشػػػر العينػػػة عمػػػى العبػػػارات الثمانيػػػة 
 المتغير. 

 

 [ مستوى الطموح 77] 
 

سػػبع  تصػنيؼ )نعػػـ/ إلػى حػد مػػا / ال( لعػدد اسػتخدـ 
حيػػث أعطيػػت  المبحوثػػةتعكػػس مسػػتوى طمػػوح عبػػارات 

اعتبػػػر مجمػػػوع ، و قػػػريف كػػػؿ منيػػػا( 1(، )2(، )3قػػػيـ )ال
لقياس  ياكم امؤشر استجابات العينة عمى العبارات السبع 

 ىذا المتغير. 
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 [ القيادية 71] 
 

 عشػر تصنيؼ )نعـ/ إلى حد مػا / ال( لعػدد استخدـ 
(، 3قػيـ )الحيػث أعطيػت  تعكس مفيػـو القياديػةعبارات 

اعتبػػػػر مجمػػػػوع اسػػػػتجابات ، و قػػػػريف كػػػػؿ منيػػػػا( 1(، )2)
لقيػػػػاس ىػػػػذا  يػػػػاكم امؤشػػػر العينػػػة عمػػػػى العبػػػػارات العشػػػػر 

 المتغير. 
 

 [ المشاركة االجتماعية غير الرسمية 74] 
 

تصػػنيؼ )دائمػػا / أحيانػػا / نػػادرا / ال( لعػػدد  اسػػتخدـ 
تعكس المشػاركة االجتماعيػة غيػر الرسػمية ست عبارات 

(، )صػػفر( 1(، )2(، )3قػػيـ )الحيػػث أعطيػػت  لممبحوثػػة
اعتبػػػػرت الدراسػػػػة مجمػػػػوع اسػػػػتجابات ، و قػػػػريف كػػػػؿ منيػػػػا

لقيػػػػاس ىػػػػذا  يػػػػاكم امؤشػػػػر العينػػػػة عمػػػػى العبػػػػارات السػػػػت 
 المتغير. 

 

 نوع المشروع [ 71]  
 

اسػػػتخدـ تصػػػػنيؼ )إنتػػػػاج حيػػػػواني/ تسػػػػميف دواجػػػػف/  
( لكػػػؿ منيػػػا 3(، )2(، )1سػػػجاد( حيػػػث أعطيػػػت القػػػيـ )
 رقمي لقياس ىذا المتغير.عمى الترتيب وذلؾ كمؤشر 

 

 [ قيمة القرض 76] 
 

اسػػػتخدـ قيمػػػة القػػػرض بالجنيػػػو الػػػذي حصػػػمت عميػػػو  
المبحوثػػة مػػف صػػندوؽ التنميػػة المحميػػة إلقامػػة المشػػروع 

 كمؤشر رقمي لقياس ىذا المتغير.
 

 [ عمر المشروع 72] 
 

استخدـ عدد السنوات منذ بدء العمؿ بالمشروع حتى  
الميدانيػػة كمؤشػػر كمػػي لقيػػاس ىػػذا تػػاريخ جمػػع البيانػػات 

 المتغير.
 

 ومناقشتيا النتائج
 

 عينـــة الدراســـةل التمكـــين االقتصـــادي أواًل: مســـتوى
قــــروض مــــن صــــندوق التنميــــة  حاصــــالت عمــــيال

 المحمية
 

التمكػيف  مسػتوىاختص اليدؼ األوؿ بالتعرؼ عمػى  
الحاصػػػػػالت عمػػػػػي قػػػػػروض مػػػػػف  ريفيػػػػػاتمل االقتصػػػػػادي

مسػػتوى بعينػػة الدراسػة. ولقيػػاس صػندوؽ التنميػػة المحميػة 

التمكػػػيف االقتصػػػادي اسػػػتخدمت الدراسػػػة سػػػبعة مكونػػػات 
فرعيػػة عمػػى النحػػو الموضػػ  مػػف قبػػؿ فػػي القيػػاس الكمػػي 
لممتغيػػػػػػػػر التػػػػػػػػابع. واعتبػػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػػة حاصػػػػػػػػؿ جمػػػػػػػػع 
اسػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى تمػػػؾ المكونػػػات الفرعيػػػة 

التمكػػػيف االقتصػػػادي لعينػػػة  مسػػػتوىمؤشػػػرا كميػػػا لقيػػػاس 
ىػذا المؤشػر بػػيف  لدراسػة. وقػد تػراوح المػدى الفعمػي لقػيـا

( وحػدة 34( وحػدة، وحػد أعمػى قػدره )92حد أدني قدره )
وحدة وانحراؼ معيػاري قػدره  4.63وسط حسابي قدره بمت

وحدة، األمر الػذي أدى إلػى تقسػيـ المػدى الفعمػي  .464
متسػػػػاوية الطػػػػػوؿ لقػػػػيـ ىػػػػػذا المؤشػػػػر إلػػػػػى ثػػػػالث فئػػػػػات 

ألعمػػى وتوزيػػع عينػػة الدراسػػة عمػػى  متدرجػػة  تصػػاعدياو 
الػػػواردة ىػػػذه الفئػػػات طبقػػػا السػػػتجابتيف. وتشػػػير النتػػػائج 

% مػػػف إجمػػػالي 3364إلػػػى أف نحػػػو  (0بالجـــدول رقـــم )
التمكػػيف  لمؤشػر المتوسػطةيقعػف فػػي الفئػة  الدراسػة عينػة

لممؤشػر نحػو  المرتفعػةي حػيف تمثػؿ الفئػة ، فػاالقتصادي
نحػػػػػو فتمثػػػػػؿ لممؤشػػػػػر %، أمػػػػػا الفئػػػػػة المنخفضػػػػػة 4.64
 % مف إجمالي عينة الدراسة.7364

 
العالقــــة بــــين المتغيــــرات المســــتقمة  ثانيــــًا: تحديــــد
 ةعينــــالقتصــــادي لتمكــــين اال مســــتوىالمدروســــة و 

 الدراسة
 

باختبػػػػارات صػػػحة الفػػػػروض  نيخػػػتص اليػػػػدؼ الثػػػاا 
اإلحصػػػػائية لبيػػػػػاف أثػػػػػر المتغيػػػػػرات المسػػػػػتقمة )منفػػػػػردة / 

 التمكػػػػػػػيف مسػػػػػػػتوىومجتمعػػػػػػػو( عمػػػػػػػى المتغيػػػػػػػر التػػػػػػػابع )
(. ففيمػػػا يتعمػػػؽ االقتصػػػادي لممػػػرأة الريفيػػػة بعينػػػة الدراسػػػة

الفػػػػػػروض  أيببيػػػػػػاف أثػػػػػػر المتغيػػػػػػرات المسػػػػػػتقمة منفػػػػػػردة 
( أوضػػػػػػػػػػػحت نتػػػػػػػػػػػائج التحميػػػػػػػػػػػؿ 94 - 7اإلحصػػػػػػػػػػػائية )

معنوية العالقة بػيف  (5بالجدول رقم ) الواردة يحصائاإل
 االقتصػادي لممػرأة الريفيػة بعينػة الدراسػة التمكػيف مستوى

عمر المبحوثة )الفػرض رقػـ والمتغيرات المستقمة التالية: 
(، وحالػػػػػة المسػػػػػكف 5(، وعمػػػػػر الػػػػػزوج )الفػػػػػرض رقػػػػػـ 7

دراؾ (، و 74)الفػػرض رقػػـ   لمكانتيػػا فػػي المجتمػػع المػػرأةا 
(، 99)الفػرض رقػـ  مستوي الطموح(، و 97)الفرض رقـ 

 االحتمػػػاليعمػػػى المسػػػتوى  (.94والقياديػػػة )الفػػػرض رقػػػـ 
المسػػػػػػػتوي غيػػػػػػػرات المسػػػػػػػتقمة التاليػػػػػػػة: أمػػػػػػػا المت . 6.7.

والػػػدخؿ الشػػػيري ، (9)الفػػػرض رقػػػـ  لممبحوثػػػة التعميمػػػي
والحيػػػازة الزراعيػػػة )الفػػػرض  ،(74لؤلسػػػرة )الفػػػرض رقػػػـ 

 ابيني  واالرتباطي العالقة  معنوية  ثبت   فقد  (75رقـ 
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 لتمكيف االقتصاديا والنسبي لعينة الدراسة وفقا لمستوىالتوزيع العددي  .4جدول 

 

مستوى 
التمكين 

 االقتصادي 

 المدى الفعمي
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 فئات التمكين االقتصادي
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعمى

77- 11 14 - 12 17 - 41 
 % عدد % عدد % عدد

29 43 36.8 3.36 28 18.7 67 44.7 55 36.7 
 نتائج التحميؿ اإلحصائي.المصدر : 

 
 
 

الريفية بعينة الدراسة لممرأة  مستوى التمكيف االقتصاديلبياف العالقة بيف  يحصائنتائج التحميؿ اإل .1جدول 
 المدروسةوالمتغيرات المستقمة 

 

 رقم
معامل االرتباط  المتغيرات المستقمة الفرض

 البسيط
 رقم

 المستقمةالمتغيرات  الفرض
معامل 
االرتباط 
 البسيط

 *0.184 الحيازة الزراعية 15 **0.245- ةمبحوثعمر ال 1
 0.104 حجـ الحيازة الحيوانية 16 *0.186 المستوى التعميمي لممبحوثة 2
 **0.331 حالة المسكف 17 0.112 لممبحوثة الحالة الزواجية 3
 0.041 المسكفعصرية  18 0.142 المبحوثة مينة 4
 0.110 الرضا عف الخدمات بالقرية 19 **0.248 عمر الزوج 5
 0.008 االستفادة مف الخدمات بالقرية 20 0.126 المستوى التعميمي لمزوج 6
 **0.300 إدراؾ المرأة لمكانتيا في المجتمع 21 0.149 مينة الزوج   7
 **0.279 مستوي الطموح 22 0.094 عدد األبناء الذكور 8
 **0.212 القيادية 23 0.105 اإلناثعدد األبناء  9
 0.121 المشاركة االجتماعية غير الرسمية 24 0.154 إجمالي عدد األبناء  10
 0.056 نوع المشروع 25 0.023 متوسط أعمار األبناء   11
 0.046 قيمة القرض 26 0.084 متوسط تعميـ األبناء 12
 0.139- عمر المشروع 27 *0.177 الدخؿ الشيري لؤلسرة  13
    0.055  نفاؽ الكمي لؤلسرةاإل 14

 0.05 االحتمالي مستوىالعند  ي*  معنو 
 0.01 االحتمالي مستوىالعند  ي** معنو 
 نتائج التحميؿ اإلحصائي. المصدر:
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 0.05 عمػػػى المسػػػتوى االحتمػػػالي وبػػػيف المتغيػػػر التػػػابع 

، 74 ،5 ،9 ،7الفروض الصػفرية ) رفضوىو ما يعنى 
75 ،74 ،97 ،99 ،94.) 
 والعشػروف الثػامف اإلحصػائيوفيما يختص بػالفرض  
( الخػػػاص ببيػػػاف أثػػػر المتغيػػػرات المسػػػتقمة مجتمعػػػة 93)

 اإلحصػائيأوضحت نتائج التحميػؿ  عمى المتغير التابع،
ـــم ) الػػػواردة االنحػػػدار أسػػػموب باسػػػتخداـ  (2بالجـــدول رق

 اإلحصػػػائيمعنويػػػة النمػػػوذج لصػػػاعد االمتػػػدرج المتعػػػدد 
حيػػث بمغػػت قيمػػة " ؼ " المحسػػوبة  ةرابعػػعنػػد الخطػػوة ال

، 6.7. يحتمال( وىى معنوية عمى المستوى اال79623)
، ويعنػى ذلػؾ أف 6933.كما بمغت قيمة معامؿ التحديػػد 

 المسػتقمةمتغيػرات فقػط مػف جممػة المتغيػرات  ةأربعىناؾ 
التمكػػػػيف مسػػػػتوى  فػػػػي% مػػػػف التبػػػايف 9363تشػػػرح نحػػػػو 
  (X17)حالػة المسػكف لعينػة الدراسػة وىػى:  االقتصػادي
يميو عمر الزوج  % مف التبايف الكمي،7464ويشرح نحو 

(X5)  مػػف التبػػايف الكمػػي، ثػػـ عمػػر 463ويشػػرح نحػػو %
% مػػػػف التبػػػػايف الكمػػػػي، 3ويشػػػػرح نحػػػػو  (X1)المبحوثػػػػة 

ويشػرح  (X21) لمكانتيػا فػي المجتمػع المرأةإدراؾ وأخيرا 
% مػػػػػػػف التبػػػػػػػايف الكمػػػػػػػي لمسػػػػػػػتوى التمكػػػػػػػيف 464نحػػػػػػػو 

، أمػػػػا النسػػػػبة الباقيػػػػة وقػػػػدرىا االقتصػػػػادي لعينػػػػة الدراسػػػػة
% يمكػػف عزوىػػا إلػػى متغيػػرات أخػػرى لػػـ تتضػػمنيا .476

 الدراسة.
قبػػوؿ الفػػرض عػػدـ ضػػوء مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ ب فػػي

 ةربعػػبالنسػػبة لممتغيػػرات األ والعشػػروف الثػػامف اإلحصػػائي
الفػػػػػرض قبػػػػػوؿ حػػػػػيف تػػػػػـ  فػػػػػيتضػػػػػمنيا النمػػػػػوذج،  التػػػػػي

لػػػـ يتضػػػمنيا النمػػػوذج  التػػػيبالنسػػػبة لممتغيػػػرات األخػػػرى 
 .التحميمي

 

ـــًا:  ـــة ثالث ـــرأة الريفي ـــي تواجـــو الم مـــن المشـــاكل الت
 الدراسة ةعين وجية نظر أفراد

 

المشػػاكؿ التػػي  اخػػتص اليػػدؼ الثالػػث بػػالتعرؼ عمػػى
الدراسػة،  ةعينػ مػف وجيػة نظػر أفػرادتواجو المرأة الريفية 

إلػػػي  ت وفقػػػا لطبيعتيػػػاالمشػػػكال حيػػػث تػػػـ تصػػػنيؼ تمػػػؾ
مشػػػػػػػاكؿ اقتصػػػػػػػادية، واجتماعيػػػػػػػة،  :أنػػػػػػػواع ىػػػػػػػي ةثالثػػػػػػػ

 .وصحية

 المشاكل االقتصادية - أ

 
إلػى التوزيػع  (7بالجدول رقم ) تشير البيانات الػواردة 

النسػػػػبي لممشػػػػاكؿ االقتصػػػػادية التػػػػي تواجػػػػو المػػػػرأة وفقػػػػا 
وقػد لتكرار ورودىػا مػف وجيػة نظػر أفػراد عينػة الدراسػة. 

احتمػػػت مشػػػكمة " ارتفػػػاع األسػػػعار " المرتبػػػة األولػػػى مػػػف 
% مػػف 8413المشػػكالت االقتصػػادية بنسػػبة بمغػػت نحػػو 

إجمػالي اسػتجابات عينػة الدراسػػة، بينمػا جػاءت مشػػكمة " 
 فػي " ـ تناسػب الػدخؿ مػع متطمبػات األسػرة األساسػيةعد

% مػػف إجمػػالي 3013المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة بمغػػت نحػػو 
صػػعوبة االسػػتجابات، يمييػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة مشػػكمة " 
" بنسػبة  الحصوؿ عمى دخؿ ثابػت يمكػف االعتمػاد عميػو

% مػػػف إجمػػػالي االسػػػتجابات، وتػػػأتي 4413بمغػػػت نحػػػو 
سػبب زيػادة المصػاريؼ ومحاولػػة تػراكـ الػديوف بمشػكمة " 

" فػي المرتبػة الرابعػة  االستدانة لتغطيػة مصػاريؼ األسػرة
% مػػف إجمػػػالي االسػػػتجابات، ثػػػـ 40بنسػػبة بمغػػػت نحػػػو 

األبنػػػػػاء " فػػػػػي المرتبػػػػػة  ارتفػػػػػاع تكػػػػػاليؼ تعمػػػػػيـمشػػػػػكمة " 
% مػػػػػػػػف إجمػػػػػػػػالي 79الخامسػػػػػػػػة بنسػػػػػػػػبة بمغػػػػػػػػت نحػػػػػػػػو 

تفػاع االستجابات، يمييػا فػي المرتبػة السادسػة مشػكمة " ار 
% مػػف 0.17" بنسػػبة بمغػػت نحػػو  تكػػاليؼ زواج األبنػػاء

إجمػػػالي االسػػػتجابات، وأخيػػػرًا جػػػاءت مشػػػكمة " صػػػعوبة 
" فػػي المرتبػػة السػػابعة بنسػػبة  تسػػويؽ المنتجػػات الزراعيػػة

% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي اسػػػػػػتجابات عينػػػػػػة 317.بمغػػػػػػت نحػػػػػػو 
 الدراسة.

لتغطيػػػػػػة  الشػػػػػػيري ؿدخوفػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ كفايػػػػػػة الػػػػػػ 
بالجـــدول رقـــم توضػػػ  البيانػػػات الػػػواردة  التزامػػػات األسػػػرة

التوزيػػػػع النسػػػػبي السػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػة حيػػػػث  (8)
احتؿ " القياـ بالسمؼ " المرتبة األولي بنسػبة بمغػت نحػو 

% مف إجمالي استجابات عينة الدراسػة، يميػو فػي 7.17
بنسػبة  " عف بعػض الكماليػاتالمرتبة الثانية " االستغناء 

لي االستجابات، وجاء في % مف إجما7913بمغت نحو 
( " غػذاء ودواء) األساسػيةأقمػؿ حاجػاتي المرتبة الثالثػة " 
% مف إجمالي االسػتجابات، ويمػي 08بنسبة بمغت نحو 

بالجدول رقم  ستجابات عمى النحو الموضػ االذلؾ بقية 
(8). 
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باسػػتخداـ أسػػموب االنحػػدار  نمػػوذج التحميػػؿ لممتغيػػرات المسػػتقمة فػػي تأثيرىػػا المجمػػع عمػػى المتغيػػر التػػابع .6جــدول 

 المتدرج الصاعد

خطوات 
 التحميل

 المتغير المستقل الداخل
 في التحميل

معامل 
رتباط اال 

 المتعدد

معامل 
 التحديد

% 
لمتباين 
 المفسر

معامل 
 نحداراال 

 نسبة
 " ف "

 **16.65 0.253 13.7 0.137 0.371 المسكفحالة  األولى
 **15.06 0.316 7.4 0.211 0.459 عمر الزوج الثانية
 **13.19 0.338- 4.0 0.251 0.501 عمر المبحوثة الثالثة
 **12.94 0.177 3.7 0.284 0.533 إدراؾ المرأة لمكانتيا في المجتمع الرابعة

  0.284معامؿ التحديد 
  0.533معامؿ االرتباط المتعدد 

 نتائج التحميؿ اإلحصائي.المصدر: 
 
 

 التوزيع العددي والنسبي لممشكالت االقتصادية التي تواجو عينة الدراسة. 2جدول 

 الترتيب % تكرار* المشكالت االقتصادية

 1 84.7 127    ارتفاع األسعار                               -
 3 44.7 67 عمى دخؿ ثابت يمكف االعتماد عميوصعوبة الحصوؿ  -
 5 30.0 45 ارتفاع تكاليؼ تعميـ األبناء -
 2 72.7 109 عدـ تناسب الدخؿ مع متطمبات األسرة األساسية -
 7 17.3 26         صعوبة تسويؽ المنتجات الزراعية            -
 4 42.0 63 مصاريؼ األسرةتراكـ الديوف بسبب زيادة المصاريؼ واالستدانة لتغطية  -
 6 21.3 32 ارتفاع تكاليؼ زواج األبناء -

 - - 150 الجممـــة
 أتي  لممبحوثة اختيار أكثر مف مشكمة*

 المصدر: عينة الدراسة الميدانية
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التوزيػػع العػػددي والنسػػبي السػػتجابات عينػػة الدراسػػة فػػي حالػػة عػػدـ كفايػػة الػػدخؿ الشػػيري . 2جــدول 
 األسرةلتغطية التزامات 

 
 الترتيب % ر*تكرا االستجابات

 2 30.7 46     أستغني عف بعض الكماليات             -
 4 6.0 9      أبيع بعض األشياء مف البيت              -
 3 26.0 39    أقمؿ حاجاتي األساسية ) غذاء ودواء (       -
 1 31.3 47 أستمؼ -
 6 2.0 3     األوالد يسيبوا المدارس ويعمموا بأجر   -
 5 2.7 4 ألجأ ألىؿ الخير                               -

 - - 311 الجمــــمة
 أتي  لممبحوثة اختيار أكثر مف مقترح*

 المصدر: عينة الدراسة الميدانية.
 
 
 

إلػػػػػى  (7بالجـــــدول رقـــــم )البيانػػػػػات الػػػػػواردة وتشػػػػػير  
محمػػػوؿ التوزيػػػع النسػػػبي السػػػتجابات عينػػػة الدراسػػػة وفقػػػا ل

المقترحػة مػف وجيػة نظػرىف فػي حالػة عػدـ كفايػة الػػدخؿ 
وجػػػػود  حيػػػػث احتػػػؿ "  الشػػػيري لتغطيػػػة التزامػػػػات األسػػػرة
" المرتبػة األولػي بنسػبة  معاش مساعد لممرأة  التي تعوؿ

ي اسػػػػػػتجابات عينػػػػػػة % مػػػػػػف إجمػػػػػػال38.7بمغػػػػػػت نحػػػػػػو 
إيجػػػاد دعػػػـ خػػػاص الدراسػػػة، يميػػػو فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة " 

% مػػف إجمػػالي 32بنسػػبة بمغػػت نحػػو  لمسػػمع التموينيػػة "
إيجػػػاد فػػػػرص االسػػػتجابات، وجػػػاء فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة " 

% مػػػػف 18بنسػػػػبة بمغػػػػت نحػػػػو عمػػػػؿ مناسػػػػبة لؤلبنػػػػاء " 
تػػوفير إجمػػالي االسػػتجابات، ويػػأتي فػػي المرتبػػة الرابعػػة " 

بنسػػبة بمغػػت نحػػػو عايػػة صػػحية مجانيػػة لػػػي وألبنػػائي"  ر 
ويػػػأتي فػػػي المرتبػػػة % مػػػف إجمػػػالي االسػػػتجابات، 17.3

"  الخامسػػة واألخيػػرة " إيجػػاد فػػرص عمػػؿ مناسػػبة لؤلبنػػاء
عينػة إجمػالي اسػتجابات مػف % 10.7بنسبة بمغت نحو 

 .الدراسة
 
 المشاكل االجتماعية  -ب 
 

 إلػػى أف (31)جــدول رقــم بالالبيانػػات الػػواردة  تشػػير 
التوزيع النسبي لممشكالت االجتماعية التي تواجيػو أفػراد 

عينػػة الدراسػػة سػػواء مػػع أزواجيػػف أو أبنػػائيف أو أقػػاربيف 
وجيػػرانيف وفقػػا لتكػػرار ورودىػػا مػػف وجيػػة نظػػرىف. حيػػث 

 تربيػة األوالد وتعمػػيميـ وتيػذيب سػػموكيـاحتمػت مشػػكمة " 
% مػف إجمػالي 62.7" المرتبة األولى بنسبة بمغت نحو 

المشػكالت االجتماعيػة التػي تعػػاني منيػا المػرأة، وجػػاءت 
عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى التوفيػػػؽ بػػػيف األسػػػرة والبيػػػت مشػػػكمة " 

" في المرتبة الثانية " بنسبة بمغت نحو  ومتطمبات العمؿ
% مػػػػف إجمػػػػالي االسػػػػتجابات، يمييػػػػا فػػػػي المرتبػػػػة 39.3

" بنسػػػبة  الصػػػراع والشػػػجار الػػػدائـ  بػػػيف األبنػػػاءالثالثػػػة " 
% مػػػف إجمػػػالي االسػػػتجابات، وتػػػأتي 35.3بمغػػػت نحػػػو 

عػدـ اإلحسػاس بتعبيػا وعػدـ في المرتبة الرابعة مشكمة " 
% مػػف 32.7" بنسػػبة بمغػػت نحػػو  مسػػاعدتيا فػػي البيػػت

إجمػػػػالي اسػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػة، ويمييػػػػا فػػػػي المرتبػػػػة 
مػػػرأة عمػػػى حػػػؿ مشػػػاكؿ عػػػدـ قػػػدرة الالخامسػػػة مشػػػكمة " 

% مػػػػػػػف إجمػػػػػػػالي 23.3" بنسػػػػػػػبة بمغػػػػػػػت نحػػػػػػػو  األسػػػػػػرة
االستجابات، ويمي ذلؾ بقية المشكالت االجتماعية التي 

بالجــدول رقــم  تواجػو عينػة الدراسػة عمػػى النحػو الموضػ 
(31)  . 
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 الشػيري ؿدخالدراسػة فػي حالػة عػدـ كفايػة الػ التوزيػع العػددي والنسػبي لمقترحػات عينػة .9جـدول 

 لتغطية التزامات األسرة
 

 الترتيب % ر*تكرا المقترحات
 7 4364 53   تعوؿ       التي معاش مساعد لممرأة   وجود

 9 .496 33 مسمع التموينية      لإيجاد دعـ خاص 
 4 .736 94 إيجاد فرص عمؿ مناسبة لؤلبناء           
 3 7464 .9 توفير رعاية صحية مجانية لي ولؤلبناء  
 5 7.64 .7      إيجاد فرص عمؿ مناسبة لؤلبناء       

 - - 354 الجمـــمة
 أتيح لممبحوثة اختيار أكثر من مقترح*

 المصدر: عينة الدراسة الميدانية.
 
 التوزيع العددي والنسبي لممشكالت االجتماعية التي تواجو عينة الدراسة مف وجيو نظرىف  .01 جدول

 

 الترتيب % ر*تكرا المشكالت االجتماعية
 3 4964 32 عدـ اإلحساس بتعبيا وعدـ مساعدتيا في البيت -
 4 4564 54 الصراع والشجار الدائـ  بيف األبناء -
 9 4264 52 األسرة والبيت ومتطمبات العمؿعدـ القدرة عمى التوفيؽ بيف  -
 5 9464 45 عدـ قدرة المرأة عمى حؿ مشاكؿ األسرة -
 7 964. 23 تربية األوالد وتعميميـ وتيذيب سموكيـ -
 4 464 77  شعور الزوج بإىمالو          -
 . 7764 74 العالقة بيف األـ وأوالدىاتوتر  -

 - - 354 الجمـــمة
 لممبحوثة اختيار أكثر من مشكمةأتيح * 
 المصدر: عينة الدراسة الميدانية.  

 
 المشاكل الصحية -جـ
 

بسؤاؿ المبحوثات عػف مػدى معانػاتيف مػف مشػكالت  
% مػف 80.7( مبحوثة يمثمف نحػو 121صحية أفادت )

 إجمػػالي عينػػة الدراسػػة بمعانػػاتيف مػػف مشػػكالت صػػحية،
البيانػػػات وعػػػف طبيعػػػة ىػػػذه المشػػػكالت الصػػػحية توضػػػ  

ىػػػػػػـ التوزيػػػػػػع النسػػػػػػبي أل (33)رقــــــم الجــــــدول ب الػػػػػػواردة
مػػػف وجيػػػة نظػػػر المشػػػاكؿ الصػػػحية التػػػي تواجػػػو المػػػرأة 

قػػدرة عمػػى م" عػػدـ ال مشػػكمةاحتمػػت  . حيػػثعينػة الدراسػػة
 العالج عند المرض " المرتبػة األولػى بنسػبة سداد نفقات

عينػػػػػػة  إجمػػػػػػالي اسػػػػػػتجابات مػػػػػػف %40.5 بمغػػػػػػت نحػػػػػػو
الدراسة الالتي يعانيف مف مشػكالت صػحية، أمػا مشػكمة 
" تػػػػأثر حػػػػػالتيـ الصػػػػػحية بسػػػػػبب ظػػػػػروؼ العمػػػػػؿ " فقػػػػػد 

 مػػف %433.9 بمغػػت نحػػو احتمػػت المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة
فالعمػػؿ لغػػالبيتيف فػػي القطػػاع غيػػر  إجمػػالي االسػػتجابات

 سػػػػاعات طويمػػػػة بػػػػدوف راحػػػػة،يسػػػػتغرؽ الرسػػػػمي شػػػػاؽ و 
 تمتعيف بخدمات التػأميف الصػحي "مشكمة " عدـ  وتأتي
 %25.6 بمغػػت نحػػو المرتبػػة الثالثػػة واألخيػػرة بنسػػبةفػػي 
عينػػة الدراسػػة الالتػي يعػػانيف مػػف  إجمػػالي اسػتجابات مػف

 .مشكالت صحية
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 التوزيع العددي والنسبي لممشكالت الصحية التي تواجو عينة الدراسة مف وجيو نظرىف  .00جدول 

 
 الترتيب % رتكرا المشكالت الصحية

 9 4462 37 .تأثر حالتيـ الصحية بسبب ظروؼ العمؿ -
 7 3.65 32 .عدـ المقدرة عمى سداد نفقات العالج عند المرض -
 4 .956 47 عدـ تمتعيف بخدمات التأميف الصحي. -

 - 34404 363 الجممة
 المصدر: عينة الدراسة الميدانية.

 
 

وعػػػػف مػػػػدى قيػػػػاميف بػػػػالعالج مػػػػف تمػػػػؾ المشػػػػكالت  
% 52.1( مبحوثػػػػػة يمػػػػػثمف نحػػػػػو 63الصػػػػػحية أفػػػػػادت )

بقيػاميف بػالعالج مػف تمػؾ المشػكالت الصػحية، ويوضػ  
التوزيػػػع النسػػػبي السػػػتجابات عينػػػة  (37الجـــدول رقـــم )

الدراسػػة وفقػػا لمقػػائـ بوصػػػؼ العػػالج فػػي حالػػة التعػػػرض 
لمشكالت صػحية، حيػث احتػؿ " الػذىاب لطبيػب خػاص 

% مػف إجمػالي 49.2" المرتبة األولي بنسبة بمغت نحو 
االسػػتجابات، ويػػأتي فػػي المرتبػػة الثانيػػة " طبيػػب الوحػػدة 

لي % مػػػػػف إجمػػػػػا28.6الصػػػػػحية " بنسػػػػػبة بمغػػػػػت نحػػػػػو 
االسػػػػػػتجابات، وجػػػػػػاء فػػػػػػي المرتبػػػػػػة الثالثػػػػػػة " الوصػػػػػػفات 

% مػػػػػػف إجمػػػػػػالي 12.7الشػػػػػػعبية " بنسػػػػػػبة بمغػػػػػػت نحػػػػػػو 
االسػػػػػػتجابات، فػػػػػػي حػػػػػػيف جػػػػػػاء فػػػػػػي المػػػػػػرتبتيف الرابعػػػػػػة 
والخامسة " طبيبة بمركز رعاية األمومػة " و " الصػيدلية 

% مف إجمالي االستجابات لكؿ 4.8" بنسبة بمغت نحو 
 منيما.      

ب عدـ قيػاـ بػاقي المبحوثػات بػالعالج مػف وعف أسبا 
( مبحوثػػة يمػػثمف 58تمػػؾ المشػػكالت الصػػحية وعػػددىف )

% مف إجمالي المبحوثات الالتي يعانيف مف 47.9نحو 
التوزيػػػع  (31الجـــدول رقـــم )مشػػػكالت صػػػحية، يوضػػػ  

النسػػػػبي السػػػػتجابات عينػػػػة الدراسػػػػة وفقػػػػا ألسػػػػباب عػػػػدـ 
حية، قيػػاميف بػػالعالج فػػي حالػػة التعػػرض لمشػػكالت صػػ

حيػػث احتػػؿ " البيػػت أولػػى بالمصػػاريؼ " المرتبػػة األولػػي 
% مػػػف إجمػػػالي االسػػػتجابات، 65.5بنسػػػبة بمغػػػت نحػػػو 

ويػػػأتي فػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة " قمػػػة الفمػػػوس " بنسػػػبة بمغػػػت 
% مػػػػػف إجمػػػػػالي االسػػػػػتجابات، وجػػػػػاء فػػػػػي 41.4نحػػػػػو 

المرتبػػة الثالثػػة " دروس األوالد أولػػى " بنسػػبة بمغػػت نحػػو 
االسػػػتجابات، وجػػػاء فػػػي المرتبػػػة  % مػػػف إجمػػػالي17.2

الرابعػة واألخيػرة " عػدـ وجػػود الوقػت " بنسػبة بمغػت نحػػو 
 % مف إجمالي االستجابات.8.6
 

 
 التوزيع العددي والنسبي لعينة الدراسة وفقا لمقائـ بوصؼ العالج  .02جدول 

 
 الترتيب % رتكرا القائم بوصف العالج

 7 3269 47 طبيب خاص                         -
 9 .936 73 طبيب بالوحدة الصحية -
 3 363 4   طبيبة بمركز رعاية األمومة -
 5 363 4 الصيدلية -
 4 7964 3 الوصفات الشعبية                     -

 - 34404 21 الجممة
 عينة الدراسة الميدانية.المصدر:  
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التوزيػػع العػػددي والنسػػبي لعينػػة الدراسػػة وفقػػا ألسػػباب عػػدـ العػػالج فػػي حالػػة  .01جــدول 

 التعرض لمشكالت صحية
 

 الترتيب % ر*تكرا األسباب
 9 3763 93 قمة الفموس                            -
 3 .36 5 عدـ وجود الوقت                     -
 7 565. 43   البيت أولى بالمصاريؼ             -
 4 7469 .7   أولى             دروس األوالد -

 - - 52 الجممة
 أتي  لممبحوثة ذكر أكثر مف سبب*

 عينة الدراسة الميدانية. المصدر:
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اكتسػػػػػبت قضػػػػػية التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية المحميػػػػػة أو "  
المحميػػػػػة " كمػػػػػا ىػػػػػو شػػػػػائع االسػػػػػتخداـ، أىميػػػػػة التنميػػػػػة 

متزايدة خاصة مع مطمع القرف الحادي والعشػريف، حيػث 
تػػػأجج الصػػػداـ بػػػيف الفكػػػر الرأسػػػمالي الػػػذي يعتمػػػد عمػػػى 
تغميب األسس االقتصادية مػع إغفػاؿ البعػد االجتمػاعي، 
وبػػػػػػػيف الفكػػػػػػػر االشػػػػػػػتراكي القػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى تغميػػػػػػػب البعػػػػػػػد 

صػػداـ عمميػػة مراجعػػة االجتمػػاعي. ولقػػد نػػتج عػػف ىػػذا ال
لمقومػػػػػات ىػػػػػاتيف المدرسػػػػػتيف و ظيػػػػػور مفيػػػػػـو التنميػػػػػة 
االقتصػػػػادية المحميػػػػة كتيػػػػار متػػػػوازف يأخػػػػذ فػػػػي حسػػػػبانو 
انعكاس النمو االقتصادي عمى مستوى معيشة الفػرد، أو 
تحسيف نوعية الحياة، وىو غاية التنمية في أي دولة مف 

 الدوؿ.
ة ىػػػي وتقػػػـو التنميػػػة المحميػػػة عمػػػى مقومػػػات أساسػػػي 

المكاف، اليوية، والمجتمع المحمى وتعمؿ تمػؾ المقومػات 
مكتممة عمى خمؽ منظومة اقتصػادية واجتماعيػة تفاعميػة 

 تأخذ في االعتبار البعد الثقافي.
وتيػػدؼ التنميػػة المحميػػة إلػػى االىتمػػاـ بالمشػػػروعات  

الصػػػػػػػػػػغيرة والمتوسػػػػػػػػػػطة باعتبارىػػػػػػػػػػا البوابػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػية 
شػػػػػراؾ أبنػػػػػاء القػػػػ رى فػػػػػي عمميػػػػػة التنميػػػػػة، لالسػػػػتثمار، وا 

باإلضػػػػافة إلػػػػى تحويػػػػؿ المحافظػػػػات وخاصػػػػة المنػػػػاطؽ 
الريفيػػػة إلػػػى كيانػػػات اقتصػػػادية تػػػدعـ عنصػػػر المنافسػػػة 
قػػػادرة عمػػػى تحقيػػػؽ معػػػدالت نمػػػو أعمػػػى، والعمػػػؿ عمػػػى 
خمؽ فرص عمؿ جديدة ومتنوعة. وىذا التطور ال يكػوف 

إال عمػػػػى أسػػػػس منظومػػػػة تقػػػػـو عمػػػػى المعرفػػػػة والتػػػػدريب 
عمى رأس الماؿ االجتماعي، والعمؿ المشػترؾ  واالعتماد

بػػػروح التعػػػاوف وتبػػػادؿ المعرفػػػة والخبػػػرة. ويعػػػد صػػػندوؽ 
التنميػػة المحميػػة اآلليػػة الرئيسػػية التػػي تعتمػػد عمييػػا وزارة 
التنميػػػة المحميػػػة فػػػي مجػػػاؿ التمكػػػيف االقتصػػػادي لممػػػرأة 
والشػػػػػػػػباب واألسػػػػػػػػر األكثػػػػػػػػر احتياجػػػػػػػػا فػػػػػػػػي المحميػػػػػػػػات 

تخصػػػػص لتمػػػػػؾ الفئػػػػػات بتخصػػػػيص األمػػػػػواؿ كقػػػػػروض 
إلقامػػػة مشػػػروعات صػػػغيرة ومتناىيػػػة الصػػػغر ومتوسػػػطة 
إنتاجيػػػة وخدميػػػة فػػػي المحميػػػات وتشػػػجيعيـ عمػػػى تغييػػػر 
أنمػػػػاط تفكيػػػػرىـ لتبنػػػػى فكػػػػر العمػػػػؿ الحػػػػر. و لقػػػػد نجػػػػ  

فػػػي تبنػػػى سياسػػػات  1979الصػػػندوؽ منػػػذ إنشػػػائو عػػػاـ 
مالئمػػة لظػػروؼ المحافظػػات والقػػرى، ينػػتج عنيػػا تحقيػػؽ 

ي مجػػػػػػػػػاؿ التمكػػػػػػػػػيف االقتصػػػػػػػػػادي معػػػػػػػػػدالت جيػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػ
لممسػػػػتيدفيف مػػػػف الصػػػػندوؽ حيػػػػث يمتمػػػػؾ آليػػػػات فعالػػػػة 
لموصػػػػػػوؿ بخػػػػػػدمات االئتمػػػػػػاف إلػػػػػػى أصػػػػػػغر التجمعػػػػػػات 
السػػػػكانية بػػػػالقرى والعػػػػزب والكفػػػػور والنجػػػػوع مػػػػف خػػػػالؿ 

 وحدات اإلدارة المحمية المنتشرة بجميع أنحاء البالد.
نتػػػػػائج التحميػػػػػؿ اإلحصػػػػػائي يتبػػػػػيف أف  وفػػػػػي ضػػػػػوء 

رجػػة التمكػػيف االقتصػػادي لمريفيػػات الحاصػػالت متوسػػط د
عمى قروض مف صندوؽ التنميػة المحميػة بعينػة الدراسػة 

مػػف إجمػػالي  %37درجػػة، وأف نحػػو  36.8بمػػغ حػػوالي 
عينػة الريفيػات الحاصػالت عمػػى قػروض تقعػف فػي الفئػػة 
ذا مػػػا أضػػػيفت  المرتفعػػػة لمؤشػػػر التمكػػػيف االقتصػػػادي وا 

مؤشػػػػر لصػػػػارت ليػػػف مػػػػف تقعػػػف فػػػػي الفئػػػػة المتوسػػػطة لم
 % مف إجمالي العينة.82النسبة حوالي 



 3471                دور صندوق التنمية المحمية في التمكين االقتصادي لممرأة الريفية                                

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

وبالتػػػػالي يمكػػػػف القػػػػوؿ أف إسػػػػتراتيجية تمكػػػػيف المػػػػرأة  
الريفيػػػة البػػػد أف تسػػػعي إلػػػى الفيػػػـ والقػػػدرة عمػػػى تجػػػاوز 
األسباب الكامنة لػنقص وافتقػاد القػوة لػدي المػرأة الريفيػة. 
وفى ىذا الشأف يمكف تبني اإلطار الفكري لمتمكيف الذي 

)صـــــندوق األمـــــم المتحـــــدة اإلنمـــــائي لممـــــرأة، طرحػػػػو 
 والذي يتضمف ثالثة محاور أساسية:  (12، ص7111

تػػدعيـ القػػدرات االقتصػػادية لمنسػػاء كأصػػحاب أعمػػاؿ  -
 ومنتجات خصوصًا في ظؿ السياؽ الجديد لمتجارة.

توليػػد الحكػػـ والقيػػادة التػػي تزيػػد مػػف مشػػاركة النسػػاء  -
 في عممية صنع القرار.

نسػػػػانية النسػػػػاء لمحػػػػد مػػػػف جميػػػػع تعزيػػػػز الحقػػػػوؽ اإل -
مظػػػػاىر العنػػػػؼ ضػػػػد المػػػػرأة ولتحقيػػػػؽ تنميػػػػة ىادفػػػػة 

 ومستدامة. 
كما أوضحت النتائج أىمية التغمب عمى المشكالت  

والعقبات التي تواجو المقترضات مف صندوؽ التنمية 
المحمية لتحقيؽ الكفاءة القصوى مف تمؾ القروض 

فاع خاصة المشكالت االقتصادية المتمثمة في ارت
األسعار، وعدـ تناسب الدخؿ مع متطمبات األسرة 
األساسية، صعوبة الحصوؿ عمى دخؿ ثابت يمكف 
االعتماد عميو. والمشكالت الصحية المتمثمة في تأثر 
حالتيف الصحية بسبب ظروؼ العمؿ، وعدـ مقدرتيف 
عمى سداد نفقات العالج عند المرض، وعدـ تمتعيف 

 بخدمات التأميف الصحي.   
 

  ـــــراجالم
 

 أواًل: المراج  العربية 
 

" دراسػة  .2119إبراىيم، محمد سـميمان، وأحمـد دراز، 
حالة تمكػيف المػرأة الريفيػة اقتصػاديًا واجتماعيػًا بقريػة 

المػػػػؤتمر التاسػػػػع والثالثػػػػوف  ،العصػػػػموجى الشػػػػرقية "
لقضػػػػػػػػايا السػػػػػػػػكاف والتنميػػػػػػػػة، األزمػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية 

المركػػػػػػػػػػػز العالميػػػػػػػػػػة، معيػػػػػػػػػػد التخطػػػػػػػػػػػيط القػػػػػػػػػػومي، 
 .ص 90 ، مصر، الديموجرافى، القاىرة

" المػػػػرأة وسػػػػوؽ العمػػػػؿ فػػػػي  .2111الخواجــــة، ليمــــي، 
مصػػر، االتفاقيػػة الدوليػػة لمقضػػاء عمػػي جميػػع أشػػكاؿ 
التميػػػز ضػػػد المػػػرأة"، األوراؽ الخمفيػػػة، أوراؽ بحثيػػػة، 

 .ص 081  مس القومي لممرأة، القاىرة، مصر،المج

ــون،  ــاظم عن ــة ك " تمكػػيف المػػرأة  .2102العــزاوى، نادي
الريفيػػػػة فػػػػي التنميػػػػة المسػػػػتدامة فػػػػي ريػػػػؼ محافظػػػػة 

رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراه، قسػػػػػػـ االجتمػػػػػػاع الريفػػػػػػي بغػػػػػػداد "، 
، واإلرشػػػاد الزراعػػػي، كميػػػة الزراعػػػة، جامعػػػة القػػػاىرة

 .211-212ص ص  الجيزة، مصر،

" تقيػػػػيـ  .2119ىبــــة اهلل عبــــد المــــنعم طــــو، ، الفقــــى
صػندوؽ بعض المشروعات االقتصادية الممولػة مػف 
رسالة  ،التنمية المحمية ببعض محافظات الجميورية"

كميػة قسػـ االقتصػاد الزراعػي، دكتػوراه غيػر منشػورة، 
 97، القػػاىرة، مصػػر، الزراعػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس

 .ص

تطػػػػور أوضػػػػاع "  .2112المجمــــس القــــومي لممــــرأة، 
الطبعػػػػة  "، 0994-.18.المػػػػرأة فػػػػي عيػػػػد مبػػػػارؾ

 .مصرالثانية، القاىرة، 

التمكػػػػػيف "  ،2118ســـــالي جـــــالل رشـــــيد، الميـــــدي، 
السياسػػػػػػػػػػي لممػػػػػػػػػػرأة مػػػػػػػػػػدخؿ التمكػػػػػػػػػػيف االجتمػػػػػػػػػػاعي 

رسػػالة دكتػػوراه، قسػػـ االجتمػػاع، كميػػة  واالقتصػػادي"،
ص  ، القػػػاىرة، مصػػػر،اآلداب، جامعػػػة عػػػيف شػػػمس

 .042-019ص 

" المػػػرأة والجمعيػػػات األىميػػػة  .2111 اليـــادي، حامـــد،
بػػػػيف التيمػػػػيش والتمكػػػػيف: دراسػػػػة ميدانيػػػػة فػػػػي قريػػػػة 

العولمػػػة وقضػػػايا المػػػرأة والعمػػػؿ،  ،"الغػػػار بالشػػػرقية 
مطبوعػػػػات مركػػػػز البحػػػػوث والدراسػػػػات االجتماعيػػػػة، 

 .ص 071مصر،  كمية اآلداب، جامعة القاىرة، 

المػػػػرأة والمشػػػػكمة "  .0991أنكــــر، ريتشــــارد وزمــــالؤه، 
ترجمػػة عميػػاء شػػكري،  "، ة فػػي العػػالـ الثالػػثالسػػكاني

وحسػػػػػػػف الخػػػػػػػػولي، وأحمػػػػػػػػد زايػػػػػػػػد، مراجعػػػػػػػػة محمػػػػػػػػد 
الجػػػػػػوىري، دار الثقافػػػػػػة لمتوزيػػػػػػع والنشػػػػػػر، القػػػػػػاىرة، 

 .ص 071مصر، 

تمكػػػيف المػػػرأة "  .7114ثابـــت، نشـــوى توفيـــق أحمـــد، 
رسػػالة ماجسػػتير، قسػػـ  "، ودورىػػا فػػي عمميػػة التنميػػة

، االجتمػػػػػػػاع، كميػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػة عػػػػػػػيف شػػػػػػػمس
 .242-241ص ص القاىرة، مصر، 

إعػػػػادة الييكمػػػػة "  .7111حممــــي، إجــــالل إســــماعيل، 
 "، الرأسػػػػػمالية، تمكػػػػػيف أـ تيمػػػػػيش لممػػػػػرأة المصػػػػػرية

دراسػػػػػػػػة حالػػػػػػػػة مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػتفيدات مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػندوؽ 
االجتمػػاعي لمتنميػػة، العولمػػة وقضػػايا المػػرأة والعمػػؿ، 
مطبوعػػػػات مركػػػػز البحػػػػوث والدراسػػػػات االجتماعيػػػػة، 
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، الجيػػػػػػػزة، مصػػػػػػػػركميػػػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػػػة القػػػػػػػاىرة، 
UNIFEM ،312 ص. 

النسػػػػػػاء "  .2114 حمــــــيم، ناديــــــة & وفــــــاء مــــــرقس،
المػػؤتمر السػػنوي  "، العػػائالت ألسػػر فػػي العشػػوائيات
والتنميػػػة، المركػػػز  فالثػػػاني والثالثػػػوف لقضػػػايا السػػػكا

 .ص 1، مصرالديموجرافي بالقاىرة، 

ــــــدين، رييــــــام محمــــــد محمــــــدين،  "  .7131خيــــــر ال
المشػػػروعات الصػػػغيرة وعالقتيػػػا بتغيػػػر نمػػػط الحيػػػاة 

، " دراسػػػػة ميدانيػػػػة بمحافظػػػػة دميػػػػاط -لػػػػدى المػػػػرأة 
اإلنسانية البيئيػة، معيػد رسالة ماجستير، قسـ العمـو 

، الدراسػػػػات والبحػػػػوث البيئيػػػػة، جامعػػػػة عػػػػيف شػػػػمس
 .ص 311القاىرة، مصر، 

فجػوة النػوع "  .2111 ريحان، جاسنت إبـراىيم إبـراىيم،
الريػػؼ المصػػري: دراسػػة مقارنػػة بػػيف  ياالجتمػػاعي فػػ

 عرسػػػػػالة دكتػػػػػوراه، قسػػػػػـ المجتمػػػػػ "،ثقػػػػػافتيف فػػػػػرعيتيف
الريفي واإلرشاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة عيف 

 .22-21ص ص القاىرة، مصر، شمس، 

المػػػػرأة العاممػػػػة والتمكػػػػيف فػػػػي "  .6446زعمــــوك، ممــــك، 
مػػػػؤتمر  "، ريػػػػؼ الػػػػدلتا: دراسػػػػة حالػػػػة قريػػػػة اخطػػػػاب

القرية المصرية، المركز القومي لمبحوث االجتماعيػة 
 .ص 676 مصر،والجنائية، القاىرة، 

دور التمكػػػػػػػيف "  .7134ســـــــميمان، نســـــــرين وحيـــــــد، 
دراسػة  -االقتصادي لممرأة في مواجية مشكمة الفقر 

ميدانيػػػػػة عمػػػػػى عينػػػػػة مػػػػػف النسػػػػػاء العػػػػػامالت بقريػػػػػة 
رسػػػالة ماجسػػػتير، قسػػػـ  "، الحرانيػػػة بمحافظػػػة الجيػػػزة

الجيػػػػػزة، ، االجتمػػػػػاع، كميػػػػػة اآلداب، جامعػػػػػة القػػػػػاىرة
 .ص 021مصر، 

المػػػػػػػرأة والتنميػػػػػػػة دراسػػػػػػػة "  .2111 ســـــــعادة، أنـــــــور،
سوسػػػػيولوجية عػػػػف دور المػػػػرأة فػػػػي التنميػػػػة لجنػػػػوب 

رسالة دكتوراه، المجمة االجتماعية القوميػة ، "الصعيد
 القػػػػػاىرة ، مصػػػػػر، لمبحػػػػػوث االجتماعيػػػػػة والجنائيػػػػػة،

41(0)، 019-040. 

"  .6444، صــــندوق األمــــم المتحــــدة اإلنمــــائي لممــــرأة
، مكتػػػب غػػػرب " مػػػداخؿ سياسػػػات النػػػوع االجتمػػػاعي

، مكتبػة المجمػس القػومي لممػرأة،  UNIFEMآسيا، 
 .2-6ص ص 

" دور المػػػرأة  .2111عبــد البـــاري، أســامة إســـماعيل، 
في المشاركة السياسػية: دراسػة حالػة عمػى عينػة مػف 
 المشػػػػتغالت بالعمػػػػؿ السياسػػػػي بمحافظػػػػة الشػػػػرقية "،

العولمػػػػة وقضػػػػايا المػػػػرأة والعمػػػػؿ، مطبوعػػػػات مركػػػػز 
ت االجتماعيػػػػػػػػة، كميػػػػػػػػة اآلداب، البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػا

 .ص 10 ، الجيزة، مصرجامعة القاىرة، 

"  .6445عبــــد المطيــــف، سوســــن عثمــــان وآخــــرون، 
التمكػػػػػػػػػػيف وأجيزتػػػػػػػػػػو، تنظػػػػػػػػػػيـ المجتمػػػػػػػػػػع األجيػػػػػػػػػػزة 

، المعيػػػػػد العػػػػػالي لمخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػػة، "المعاصػػػػػرة
 .607-602ص ص  مصر،القاىرة، 

الريفيػػة المػػرأة "  .7131عبــد الوىــاب، ميرفــت صــدقي، 
العاممػػة بالزراعػػة وتمكينيػػا زراعيػػًا فػػي ظػػؿ تحػػديات 

بػػػبعض قػػػرى محافظػػػة  2015التنميػػػة لمػػػا بعػػػد عػػػاـ 
قسػػػػـ بحػػػػوث ترشػػػػيد المػػػػرأة الريفيػػػػة، معيػػػػد  "، المنيػػػػا

بحػػػػػوث اإلرشػػػػػاد الزراعػػػػػي والتنميػػػػػة الريفيػػػػػة، مركػػػػػز 
 ص. 343، الجيزة، مصر، البحوث الزراعية

القػػروض  " .7134عبــده، إيمــان عبــد الوىــاب محمــد، 
رة دراسػة لعينػة مػف يػالصغيرة كآلية لتمكيف المػرأة الفق

رسػػػالة  "، المسػػتفيدات مػػف بػػرامج القػػروض الصػػغيرة
ماجستير، قسـ االجتماع، كمية البنات، جامعػة عػيف 

 .ص 312، القاىرة، مصر، شمس

ــان مكــرم،  تمكػػيف المػػرأة التػػي تعػػوؿ "  .6447فــرج، حن
محافظػػػػػة لممشػػػػػاركة فػػػػػي التنميػػػػػة فػػػػػي بعػػػػػض قػػػػػرى 

رسػػالة دكتػػوراه، قسػػـ المجتمػػع الريفػػي، كميػػة  ،"الجيػػزة
ص  القػػاىرة، مصػػر،، الزراعػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس

 .32-36ص 

ــــادر، قيػػػػاـ المػػػػرأة عمػػػػاد نيضػػػػة  " .2111 فرجــــاني، ن
إنسػػػانية فػػػي مصػػػر: صػػػياغة أولػػػي لممناقشػػػة فقػػػط، 

مطبوعػػػػػات  "، األسػػػػػرة المصػػػػػرية وتحػػػػػديات العولمػػػػػة
مركز البحوث والدراسػات االجتماعيػة، كميػة اآلداب، 

 .ص 178الجيزة، مصر،  جامعة القاىرة، 

المػرأة "  .2111 كاظم، فاطمـة & عـدلي أبـو طـاحون،
المجمػػػػس  "، الريفيػػػػة المصػػػػرية عطػػػػاء عبػػػػر التػػػػاريخ

 .ص 20، القومي لممرأة، القاىرة، مصر

ل أســـامة متـــولي، نفيســـة أحمـــد اليـــواري، أمـــ، محمـــد
تمكػػػػيف المػػػػرأة محػػػػددات "  .2104، مســــعود ســــالم

مجمػػػة المنوفيػػػة لمبحػػػوث "، فيػػػـو محافظػػػة الب الريفيػػػة
المنوفيػػػػة، شػػػػبيف ، كميػػػػة الزراعػػػػة، جامعػػػػة الزراعيػػػػة
 ،  .ص 7(،  1)19الكـو

ـــــومي،  تقريػػػػػر التنميػػػػػة "  .2112معيـــــد التخطـــــيط الق
 .مصرالقاىرة،  "، البشرية
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ـــونس، غـــادة محمـــد أحمـــد،  تمكػػػيف المػػػرأة  " .2101ي
واألداء البرلمػػاني: دراسػػة ميدانيػػة لعينػػة مػػف الػػػدوائر 

رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير، قسػػػػػػـ ، "االنتخابيػػػػػػة فػػػػػػي مصػػػػػػر
 40،  االجتمػػػاع، كميػػػة اآلداب، جامعػػػة اإلسػػػكندرية

  .ص
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