
 

 

قرى الريف المصرى حياة كريمة ببعض محافظات  فى ظل تطوير فرص وتحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا
 جمهورية مصر العربية
1مرفت صدقى عبد الوهاب السيد

 
 asejaiqjsae./10.21608.2520882022معرف الوثيقة الرقمي:   

 أة الريفية معهد بحوث االرشاد والتنمية الريفية،مركز البحوث الزراعية.مصر رئيس بحوث بقسم بحوث المر 1
 2022يوليو 30 ى، الموافقة على النشر ف2022 يهيون 30 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استهدف البحث التعرف على التحديات والفرص المستقبلية 

البحث بمنطقة التى تقابل الريفيات فى سبيل تمكينهن اقتصادًيا 
وتم اجرائه  فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

وفقًا لمحافظات المرحلة األولى بمحافظة أسيوط وسوهاج والمنيا 
 من تنفيذ مبادرة حياة كريمة. 

والختيار العينة بمجتمع  البحث تم حصر مجتمع البحث وهو 
لة عدد السكان المستهدفين بكل قرية من المبادرة والتى تمثل شام

ختيار عينة عشوائية من النساء الريفيات تم إختيارهم  المجتمع وا 
 ((sample fractionبطريقة عشوائية وفقًا لكسر المعاينة

 886من حجم الشامله بكل قرية وقد بلغ حجم العينة  %10وهو
مبحوثة تم توزيعها كنسبة وتناسب كالتالى بمحافظة المنيا 

وثة، وبمحافظة مبح 111مبحوثة، وبمحافظة اسيوط 678
وتم جمع البيانات بإستخدام إستمارة إستبيان  ،97سوهاج 

 بالمقابلة الشخصية، وتم إستخدام التكرارات والنسب المئوية.
ومنها الفرص المتاحة وقد توصل البحث لعدة نتائج 

عبر آلية توفير بناء منزل من اآلمان االقتصادى  والمستقبلية
وفرصة  المشروعات الصغيرة، وتوفير كريم بالقرى موضع البحث،

درار الدخل،  توفير الوقت إلمكانية اإلستفادة منه فى العمل وا 
وفرصة تنمية المهارات عبر آلية التدريب المهنى متوافرة بمجتمع 

التحدى  البحث،وعن التحديات التى تقابل الريفيات لتمكينهن،
وهو الثقافى عبر بعض العادات التى تمنع المرأة من تنمية ذاتها 

( من المبحوثات بكل من %61( و)%92( و)%81ما أوضحته)
تحدى التحكم بالموارد محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج، و 

من  (%78و) (%57و) (%80) أوضحت اإلنتاجيةواالصول 
المبحوثات صعوبة إمتالك األرض الزراعية، وعن تحدى العمل 

( من %65و)    (%45و) (%72غير مدفوع االجر تشير)
وثات بمحافظة المنيا واسيوط وسوهاج بأنه تحدى موجود المبح

وعن تحدى فجوة االجور بين الجنسين أوضحت بمجتمع البحث،
( من المبحوثات بأن عدم التساوى %56و) (%16( و)100%)

 فى االجر بالعمل الزراعى واقع متواجد بقرى البحث.
اة ، حي، المرأة الريفيةفتاحية: التمكين االقتصادىمالكلمات ال

 ، تطوير قرى الريف المصرى.كريمة

 و المشكلة البحثية المقدمة
تعتبر العدالة االجتماعية عاماًل أساسًيا في تحقيق السالم 
االجتماعي، كما تعتبر ضرورة لتماسك بنية المجتمع وتحقيق 
االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي واألمن القومي، 

يهدف إلى إزالة الفوارق بين وهي نظامًا اجتماعيًا اقتصاديًا 
طبقات المجتمع الواحد،عن طريق المساواة في الحقوق 
والواجبات وتوافر الفرص بين األفراد والتوزيع العادل للثروات 
واألعباء في ظل مبادئ المواطنة وفي إطار من المبادئ 
والقيم واألعراف االجتماعية بما يحقق المصلحة العليا 

 للمجتمع. 
إلى تكافؤ  Social Justiceلة االجتماعية وتشير العدا

تاحة الفرص المتساوية  الفرص بين أفراد المجتمع وفئاته، وا 
أمام الجميع في جميع مجاالت الحياة، والحصول على 
نصيب عادل من السلع والخدمات وتخفيف التفاوت بين 
الطبقات، وال تكفي المساواة في الفرص لتحقيق العدالة 

عدة شروط يجب توافرها لتحقيق العدالة  االجتماعية، فهناك
ووفرة  ،ة العوائق التي تؤدي إلى التمييزاالجتماعية إزال

الفرص أي اإلتاحية وهذا يقتضي خلق أو إيجاد الفرص، 
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وتمكين األفراد من االستفادة منها والتنافس على أرضية 
مستوية من أجل الحصول عليها، ومن ثم السعي المستمر 

وة  من خالل لواسعة في توزيع الدخل والثر لتصحيح الفروق ا
 (.10: 2015، برامج التنمية) مراد

حيث يتوقف نجاح برامج التنمية وضمان إستدامتها وقدرة 
المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية والتكيف معها 
علي مشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله، 

ذا ما أريد وتعتبر المرأة عنصرًا مهًما في  عملية التنمية، وا 
لهذا العنصر أن يكون فعااًل فال بد أن تتوافر للمرأة معطيات 
أساسية تمكنها من المساهمة اإليجابية في حركة التنمية 
وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات القدرة االقتصادية 
التى تضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة 

ستن مجتمعها. ادًا على هذا يمكن القول أن العدالة وا 
 االجتماعية والتمكين االقتصادى وجهان لعملة واحدة.

وتعد سياسة التمكين االقتصادي للمرأة طريق للقضاء 
على الفقر حيث أن للفقر أنواع  فقر الدخل، فقر القدرات، 
وفقر الفرص، ويعد فقر القدرات هو األكثر تخصصًا وتعرضا 

، اب عديدة منها عدم كفاية التعليمذلك ألسبللمرأة، وقد يرجع 
وضعف الحالة الصحية، وقصور التدريب، وهذا يؤدى إلى 
تهميش وضع المرأة ويجعلها تدور في حلقات مفرغة من 
الفقر وتهميشها خارج المسار الرئيسي للتنمية )نصار، 

2006 :2 .) 
فالتمكين يعد أداة لمساعدة االفراد والفئات على إطالق 

هم اإلبداعية واإلنتاجية لتحقيق نمو وتطور مستدام فى قدرات
العدالة )ظروف معيشتهم ،وعن المساواة بين الجنسين

وتمكين المرأة تتم من خالل  (gender equality) الجندرية(
حمايتها من التميز فى مكان العمل وتزويدها بالمهارات 
لى  لتطوير منتجاتها وتسويقها والوصول إلى األسواق وا 

دمات المالية وغير المالية حيث تعد من أهم العوائق التى الخ
تعترض العمليات الهادفة إلى تحسين وضع المرأة االقتصادى 

 (.2: 2012وتمكينها ) من أجل حقوق النساء اقتصاديًا، 

وتؤثر الظروف المحيطة بالمرأة تأثيرًا ملحوظًا  فى قدرتها 
جتمعها وهو ما على العمل والقدرة على المشاركة فى تنمية م

توضحة بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 
يتضح أن نسبة الفقراء بين أقاليم الجمهورية لعام حيث 
، وريف %14.3بريف الوجة البحرى بلغت  2017/2018

جمالى الجمهورية %51.9الوجة القبلى  وعن  ،%32.5، وا 
 اثللذكور، ولإلن %4.7بلغ  2019معدل البطالة لعام 

عام  %16.8، ولإلناث للذكور %5.1، ليصل الى 22.7%
( طبقا للنوع سنوات فأكثر10بلغ نسبة االمية )وت ،2020

وسجلت لإلناث  %21.2للذكور  2017االجتماعى لعام 
للجمهورية لعام  %25.8بإجمالى نسبة امية  30.8%
 2021، : المركزى للتعبئة العامة واالحصاء) الجهاز 2017

:135) 
 لهذة االرقام والمعطيات ظهرت المبادرة الرئاسية ووفقاً 

بغرض تحقيق العدالة االجتماعية بين جميع االفراد؛ ولهذا 
الذى يأتي  ُيعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري
حيث  2019ضمن مبادرة حياة كريمة التي تم إطلقها عام 

يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة 
قرية  4584ي الريف المصري من خالل تطوير لمواطن

تقديم حزمة عبر  ٪ من إجمالي السكان58يمثلون نسبة 
خدمات المرافق والبنية   متكاملة من الخدمات تشمل

باإلضافة  التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل، األساسية،و
بهدف تحسين . التدخالت اإلجتماعية وتوفير سكن كريم إلى 

لفئات المجتمعية األكثر احتياًجا على مستوى مستوى الحياة ل
الدولة، حيث سيكون له مردود مباشر وعميق على المرأة 

 الريفية.
ووفقًا لهذة المعطيات البد من ضرورة العمل على إيجاد 
معبر لتحقيق التمكين االقتصادى للنساء عبر اإلستفادة بكافة 

ستفادة جوانب الفرص ومحاولة التغلب على التحديات عبر اال
من التغيرات المجتمعية الحادثة التى تهدف إلى تحقيق العدالة 
االجتماعية من خالل مشروع تنمية الريف المصرى حياة 



.....قرى الريف المصرى فى ظل تطوير افرص وتحديات تمكين الريفيات اقتصاديً  .:مرفت صدقى عبد الوهاب السيد  

 

887 

على التسأوالت  كريمة وهو ما دعى إلى محاولة االجابة
 :البحثية التالية

ما  هى فرص تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة البحث -1
 مصرى حياة كريمة؟فى ظل تطوير قرى الريف ال

ما هى تحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة البحث -2
 فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة؟

 يةهداف البحثاأل
التعرف على فرص تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة -1

 البحث فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة؟
ت اقتصادًيا بمنطقة التعرف على تحديات تمكين الريفيا-2

 البحث فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة؟
 مرتكزات البحث:

استند البحث على مجموعة من المرجعيات الدولية التى 
تشير إلى أن التمكين االقتصادى للريفيات أحد معابر 

ومن ثم  ،2030يق أهداف التنمية المستدامة الوصول لتحق
ة متمثلة فى مبادرة تنمية االستفادة من خالل فرص متاح

الريف المصرى حياة كريمة التى تسعى الى تحقيق العدالة 
االجتماعية وتحسين مستوى معيشة الريف المصرى وسوف 

 يتم عرضها كالتالى. 
تشير غايات الهدف األول من أهداف التنمية المستدامة - 

إستحداث نظم وهو)تقليل الفقر المدقع( إلى  2030
إجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني وتدابير حماية 

و ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما  للجميع ،
الفقراء والضعفاء بنفس الحقوق في الحصول على الموارد 

 p22) (Monitoring:2030,2015االقتصادية بحلول عام 

Gender Equality  (105-95 , 2015:p Indicators and a 

Monitoring)  وفرة مبادرة تنمية الريف المصرى توهو ما
 .حياة كريمة عبر بعد التنمية االقتصادية

تشير غايات الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة - 
مضاعفة اإلنتاجية )تحقيق االمن الغذائى( الى  2030

الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء 
األراضي  من خالل ضمان المساواة في حصولهم على

وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخالت والمعارف 
مكانية وصولهم إلى األسواق  والخدمات المالية وا 
وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم 

وهو ما  2030على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 
يسعى مشروع تنمية قرى الريف المصرى بتحقيقة، عبر 

روعات الصغيرة وتوفير فرص مشالمجمعات لصناعية وال
نحو تعزيز تمكين الريفيات على  االتجاة ومن ثم ،العمل

مستوى السياسات والبرامج وهو متواجد بسياسات الدولة 
عبر مشروع تنمية قرى الريف المصرى تحت مظلة حياة 

 كريمة.

  يةهمية البحثاأل
ٌيعد البحث من االبحاث المستقبلية التى تمثل إنذار مبكر 

ع حلول وتوصيات من أرض الواقع تساعد فى امكانية لوض
تمكين النساء اقتصاديًا عبر مراحل مشروع تنمية الريف 
المصرى مستقباًل خاصة بوجود مراحل زمنية مختلفة 
للتطبيق، ومن ثم امكانية تحقيق تنمية حقيقة بمشاركة النساء 
على قدم المساواةمع الرجال،وتعد بمثابة تكليل لجهود مشروع 
تنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة وهو مشروع قومى 
يهدف الى إحداث تغير جزرى بين أفراد المجتمع وأكثرهم 
احتياًجا النساء الريفيات،ومن ثم ينطوي البحث على إضافة 
علمية متواضعة لكى تثري العالقة بين تمكين الريفيات 

 اقتصادًيا ومبادرة تطوير الريف المصرى حياة كريمة.
 :بحثدات المحد

من األهمية اإلشارة إلى أن نتائج البحث ال يمكن تعميمها 
على مستوى أكثر من إطار المجتمع الذي تم سحب العينة 

وهى بعض قرى محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج التى تم منه،
تنفيذ المرحلة االولى بها للمبادرة الرئاسية لمشروع تطوير قرى 

 ،الريف المصرى حياة كريمة
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 :بحثية المستقبلية للؤ ر ال
مشروع تنمية قرى الريف المصرى )حياة كريمة( يسعى 
لتحقيق العدالة االجتماعية بين جميع أفراد المجتمع عبر 
التوزيع المتساوى للفرص والموارد واالمكانيات لجميع أفراد 

االفراد االكثر احتياًجا وتهميشًا، ومن ثم  المجتمع وخاصة
الى تحقيق خفض فى أعداد  ىدتمكين الريفيات الذى يؤ 

السكان من خالل زيادة الوعى والطموح عبر العمل وليس 
ومن ثم خفض نسبة المعالين اقتصاديا وهى  كثرة االنجاب،

من أهم المكاسب الديموجرافية من خالل تمكين الريفيات؛ 
الذى يسعى الى تغيير قدرات ومهارات عقول الريفيات قبل 

الالئق، وتوفير فرص عمل،  لمزيادة دخولهن من خالل الع
إرتفاع مستوى وخفض نسبة البطالة والذى يصب فى بوتقة 

خفض نسبة الفقر والمرور الى تحقيق النمو االقتصادى، و 
االمن الغذائى والصحة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين 

وهو من أسمى أهداف  (gender equality)العدالة الجندرية( )
 .2030 ةمالتنمية المستدا

 

 
 

 
 .الرؤية المستقبلية لمشروع تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة1شكل

 المصدر: الباحثة 
 
 
 
 

هداف التنمية أ

2030املستدامة   

تطوير الريف 
 المصرى 

 ) حياة كريمة(
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 اإلطار النظرى:
تعد التنمية الهدف الذي تتطلع إليه كافة المجتمعات 
المتقدمة والمتخلفة على السواء فالتنمية تعد عملية تغير 

احي الحياة نو إرتقائي مخطط للنهوض الشامل بمختلف 
جتماعيا وثقافيا وبيئيا يقوم على أساسها المجتمع  اقتصاديا وا 

وبتكاتف المساعدات الحكومية بها  ديموقراطيالريفي بنهج 
حيث  (.6: 2004يحقق تكامل نواحي النهوض) محرم، 

طة السكانية بما يكفل تحقيق االتجاه األمثل يإعادة رسم الخر 
توفرة والموارد المتاحة في لملالستفادة من الطاقات البشرية ا

 المناطق الجغرافية المختلفة.
مشروع تطوير القرى المصرية الذى يأتي ولهذا ظهر 

ويستهدف  .2019ضمن مبادرة حياة كريمة والذى بداء عام 
التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري 

 ٪ من إجمالي58قرية يمثلون نسبة  4584من خالل تطوير 
كان الجمهورية ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من س

الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية األساسية وتحقيق 
التنمية االقتصادية وتوفير فرص عمل عبر إنشاء مجمعات 

مشروعات ذات عائد  توفيرو  تأهيل مهني و صناعية
إضافة الى التدخالت االجتماعية وتوفير سكن  ،قتصاديإ

اذن فالتطوير وحمالت توعية وثقافية   أمية وتعليم حوكريم وم
 موقع مبادرة حياة كريمةسيطال كل الخدمات داخل القرى )

www.hayakarima.com.) 
وتتمحور أهداف حياة كريمة نحو تحقيق تنمية شاملة،   

تى تعانى من اللها مردود مباشر وعميق على المرأة الريفية 
الهشاشة االجتماعية واالقتصادية والفقر عبر تمكينهن 
اقتصادًيا من خالل االستفادة من الفرص المتاحة  والمستقبلية 

تظهر العالقة  ذات التأثير ومن ثم  للتغلب على التحديات
والتأثر بين التمكين االقتصادى للريفيات والعدالة االجتماعية 

وهناك العديد من الدراسات لمتاحة ا عبر االستفادة من الفرص
حيث تشير التى تناولت التمكين االقتصادى للنساء واهميته  

 (11:  2016دراسة)منظمة المرأة العربية ،

انه يجب  االتجاة إلـى ( 64:  2021، المساواة بين الجنسين)
تمكيـن المـرأة لمكافحـة الجـوع وتحقيـق االمن الغذائـي. 

تهـن عبـر تأميـن فـرص الوصـول راوضـرورة تنميـة قد
واالستفادة المتسـاوية ويهدف التمكين االقتصادي إلى زيادة 
حجم مشاركة المرأة في سوق العمل ومدى إستفادة المرأة من 

حيث من مالمح العدالة  عائد المشاركة في التنمية.
عدالة توزيع مكتسبات  .االجتماعية في مبادرة حياة كريمة

 ى  والتمُكين االقتصادي للنساء.اداالصالح االقتص
حديد الفرص المتاحة ومن هنا حاول البحث الحالى ت

من خالل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير والمستقبلية 
قرى الريف المصرى للوصول إلى تمكين الريفيات اقتصادًيا 
والتغلب على تحديات تمكينهن وتكليل جهود هن عبر توضيح 

اديا لتحقيق العديد من غايات أهداف تصأهمية تمكينهن اق
 .2030التنمية المستدامة 

 الطريقة البحثية

على مجاالت  Methodologyأشتملت الطريقة البحثية 
البحث، ونوع البحث والمنهج المستخدم، وأدوات جمع 

، والتعاريف ت، واألدوات األحصائية المستخدمةالبيانا
 اإلجرائية وكيفية قياسها. 

ختيار العينة:الأوال: مجال   بحث وا 
المجال الجغرافى للبحث: تم إختيار منطقة البحث وفقًا  -1

قرى الريف ديدًا للمبادرة الرئاسية لتطوير للمعيار األكثر تح
. ومن ثم بعض وهو مستوى الفقر المصرى حياة كريمه

القرى ببعض المحافظات التى تمت بها المرحلة االولى 
لمصرى وهى محافظة ا للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف

 المنيا واسيوط وسوهاج.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء فأن 
أعلى المحافظات فقًرا بعد ترتيب محافظات الجمهورية كانت 

( من نسبة %51.9محافظات ريف الوجة القبلى  بنسبة )
الفقر على مستوى الجمهورية ،وبلغت نسبة الفقر فى محافظة 

http://www.hayakarima.com/
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وقد أحتلت المركز االول  2017/2018لعام  %67وط سيأ
، تليها محافظة ى الجمهورية من حيث نسبة الفقراءعلى مستو 

، بينما بلغت انىوقد أحتلت المركز الث %60سوهاج بنسبة 
المركزى الجهاز ) %55لمنيا المركز الرابع بنسبة محافظة ا

مية الووفقًا لنسبة ا (135: 2021،للتعبئة العامة واالحصاء
 ات المختارة سجلت بمحافظة المنيالإلناث بالمحافظ

 (%41.3( وأسيوط )%41.5وبمحافظة سوهاج ) (45.4%)
 ( 125: 2017، المركزى للتعبئة العامة واالحصاء)الجهاز 

المجال البشري وطريقة إختيار العينة: إلختيار قرى  -2
البحث تم تحديد القرى  المختارة من قبل البرنامج الرئاسى 

وير قرى الريف المصرى بالمحافظات المختارة وهى تطل
أكثر القرى فقًرا وكانت من واقع سجل بيانات وزارة التنمية 

كفر المغربى، رى )المحلية بمحافظة المنيا مركز العدوة ق
 ومركز مغاغة قرية) اوالد الشيخ(،  الشيخ مسعود(

 . عينة  البحث1جدول 
 حجم العينة القرية المركز المحافظة

 77 كفر  المغربى العدوة لمنياا
 231 الشيخ مسعود العدوة

 92 اوالد الشيخ مغاغة 
 131 جزيرة شيبة ابو قرقاص 
 103 الشيخ عبادة ملوى 
 44 زعبرة دير مواس 

 678 6780                   االجمالى 
 49 اوالد الياس صدفا اسيوط
 62 التناغة ساحل سليم 

 111 1110           االجمالى          
 41 االصالح البلينا سوهاج
 56 بنى حرب طهطا 

 97 970                     االجمالى   
المصدر: مديرية الزراعة المنيا ،وزارة التنمية المحلية ، سوهاج،  اسيوط ، بيانات 

 2021غير منشورة 
 

مركز ملوى قرية  ،مركز أبوقرقاص قرية )جزيرة شيبة(و 
ادة( ،ومركز دير مواس قرية )زعبرة(  ومحافظة عب)الشيخ 

( ومحافظة سوهاج وط مركز صدفا قرية )اوالد الياسأسي
والختيار  (.حرب، وبنى كز البلينا وطهطا قريتى )االصالحمر 

العينة بمجتمع البحث تم أواًل حصر مجتمع البحث وهو)عدد 

 لةالسكان المستهدفين بكل قرية من المبادرة( والتى تمثل شام
ختيار عينة عشوائية من النساء الريفيات وفقًا  المجتمع وا 

( وهو 45: 2000)بركات، ((sample fractionلكسر المعاينة 
 886من حجم الشامله بكل قرية وقد بلغ حجم العينة  10%

مبحوثة تم توزيعها كنسبة وتناسب كالتالى بمحافظة المنيا 
فظة حا، وبممبحوثة 111وثة، وبمحافظة اسيوط مبح678

 (.1مبحوثة كما هو موضح بالجدول ) 97سوهاج 
المجال الزمني: ويقصد به الفترة الزمنيه التي تم خاللها -3

جمع البيانات الميدانيه حيث تم خالل شهر يوليو 
 . 2021واغسطس لعام 

الدراسة من  ههذ تعد ثانيا: نوع الدراسة والمنهج المستخدم:
لى طريقة المسح ع وهي تعتمدمجموعة الدراسات الوصفية 
 اإلجتماعي الجزئي بالعينة. 

تم جمع البيانات بالمقابلة أدوات جمع البيانات:  ثالثا:
الشخصية للمبحوثات بإستخدام إستمارة إستبيان تم إعدادها 

. ختبارها مبدئيا على عشرين مبحوثهوفقا ألهداف البحث وتم إ
وقد تم تحديد الفرص والتحديات للتمكين من خالل عدة 

تى تمثل الواقع تماعات تمت ببعض القرى المختارة حاج
 .الميدانى الحقيقى

إستخدم فى  رابعا: األدوات اإلحصائية المستخدمة في البحث:
تحليل بيانات البحث العرض الجدولى باألعداد والتكرارات 

 والنسب المئوية لعرض النتائج.
  اإلجرائية وتعاريفها وكيفية قياسها:المفاهيم خامسًا: 

االيجابيات  يقصد بة :رص التمكين االقتصادى للريفياتف .1
التى يمكن الحصول عليها واالستفادة منها فى الوقت 
الحاضر أو مستقبليًا بقرى البحث التى تتم بها مبادرة حياة 
كريمة إلحداث التمكين االقتصادى للريفيات عبر زيادة 
الدخل وتنمية القدرات من خالل فرصة اآلمان 

فرصة  فرصة الحصول على عمل الئق،، االقتصادى
 فرصة توفير الوقت.وتم قياسة كالتالى: تنمية المهارات،
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. توضيح قياس فرص التمكين االقتصادى للريفيات فى ظل المبادرة2شكل   
 

وهو أولى معابر التمكين  فرصة اآلمان االقتصادى: •
حيث فرصة إمتالك مورد إنتاجى أو االقتصادى للريفيات 

للدخل  لتحسين مستوى المعيشة وتم قياسة من ر مصد
العمل  فرصة،سكن كريم،ومشروع صغيرةخالل فرصة 

فرصة معاش تكافل وكرامة، بمجمعات صناعية زراعية، و 
وتوفير منفذ تسويق لبيع منتجات الريفيات وتم قياسة من 

فى إطار ( ، الى حد ماإعطاء اإلستجابات )متواجدخالل 
،  3( الدرجات )، غير متواجدريمة(ك االنشاء بمبادرة حياة

، وسؤال المبحوثة عن االستفادة الفعلية ( للترميز فقط1، 2
عطاء أورغبتها باالستفادة من عدمة مستقبليا وا  

على التوالى  (0، 1)( الدرجات ال االستجابات )نعم،
 للترميز فقط.

تنمية قدرات الريفيات ومهاراتهن  فرصة تنمية المهارات: •
 على تعلم الحرف، والمهن اليدوية، التىريب تدمن خالل ال

وتم  .وتواجد الفرصة حاليا أو مستقبلياتدر دخل لهن  
متواجد، الى حد ما، إعطاء اإلستجابات )قياسة من خالل 

، وسؤال ( للترميز فقط1، 2،  3( الدرجات  )غير متواجد
المبحوثة عن االستفادة الفعلية أو رغبتها باالستفادة من 

، 1( الدرجات )عطاء االستجابات )نعم، البلياوا  تقعدمة مس
 ( على التوالى للترميز.0

من خالل فرص العمل  فرصة الحصول على عمل الئق: •
من خالل المبادرة  مستقبليابالوقت الحالى أو الجديدة 

إعطاء الرئاسية تنمية الريف المصرى وتم قياسة من خالل 
( الدرجات  جدمتواجد، الى حد ما، غير متوا اإلستجابات )

وسؤال المبحوثة عن االستفادة  ( للترميز فقط1، 2،  3)
عطاء الفعلية أو رغبتها باالستفادة من عدمة مستقبلياوا  

على التوالى  (0، 1( الدرجات )االستجابات )نعم،ال
 للترميز.

عبر تسهيالت الحياة المعيشية  وتوفير  فرصة توفير وقت: •
ة فى العمل وزيادة امالوقت التى تستطيع الريفيات إستخد

الصحي،  الصرفالدخل من خالل تسهيالت  توفير 
، وتوفير مدارس جديدة وذلك والكهرباء، و مياة الشرب

وتم قياسة عبر تسهيالت مشروع تنمية الريف المصرى ، 
إعطاء اإلستجابات )متواجد، الى حد ما، غير من خالل 

ل ،  وسؤا( للترميز فقط1، 2،  3متواجد ( الدرجات  )
المبحوثة عن االستفادة الفعلية و رغبتها باالستفادة من 

( الدرجات واعطاء االستجابات )نعم ، العدمة مستقبليا
 ( على التوالى للترميز.0، 1)
العقبات التى  تحديات التمكين االقتصادى للريفيات: .2

تتعرض لها الريفيات وتقف فى سبيل تحقيق المرور الى 
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وزيادة دخولهن حيث   تحسين مستوى معيشة الريفيات
التحدى الثقافى ،تحدى التحكم بالموارد واالصول 
االنتاجية، وتحدى العمل غير مدفوع االجر، والعنف ضد 
المرأة، وتحدى نقص مهارات تكنولوجيا االتصال، وتم 

 قياسة كالتالى: 
ويقصد بة بعض العادات التى تمنع  التحدى الثقافى: •

راتها إلدارة مشروع قدالمرأة من تنمية ذاتها والثقة ب
والحصول على التدريب وصقل المهارات المختلفة أو 
العمل وذلك النها إمراة وهو تحدى مستند على بعض 
التفسيرات االجتماعية المغلوطة.وتم قياسة من خالل 

الى حد ما، غير متواجد( ، متواجدإعطاء اإلستجابات )
ثة حو وتم سؤال المب،  ( للترميز فقط1، 2،  3)الدرجات 

فى حالة تعرضها للتحدى واعطاء االستجابات )نعم، ال( 
 ( على التوالى للترميز.0، 1الدرجات )

صعوبة الوصول الى  تحدى التحكم باالصول االنتاجية: •
إمتالك االصول االنتاجية من حيازة زراعية أو عقار أو 

، إعطاء اإلستجابات ) متواجدمشروع وتم قياسة من خالل 
للترميز  (1، 2،  3واجد( الدرجات )متالى حد ما، غير 

دى  وتم سؤال المبحوثة فى حالة تعرضها للتح،  فقط
عطاء االستجابات )نعم ( على 0، 1( الدرجات )، ال وا 
 التوالى للترميز للترميز.

العمل باالعمال الحقلية  تحدى العمل غير مدفوع االجر: •
غير مدفوعة االجر باالرض الزراعية المملوكة لالسرة 

يقل الوقت الكافى المكانية البدء بمشروع أو  يثح
االنخراط بعمل ُيدر دخل مادى وتم قياسة من خالل 
إعطاء اإلستجابات ) متواجد، الى حد ما، غير متواجد ( 

وتم سؤال المبحوثة ، ( للترميز فقط1، 2،  3الدرجات )
عطاء االستجابات )نعم ، ال فى حالة تعرضها للتحدى ( وا 

 على التوالى للترميز.( 0، 1الدرجات )
التعرض للعديد من أوجه العنف  تحدى العنف ضد المرأة: •

ومنها العنف الممارسات التي تلحق بها ضررًا وهى 
ويعنى حرمان الزوجة من الظروف الصحية التي  الصحى

تؤدي إلى صحة إنجابية أفضل حيث عدم السماح للزوجة 
انجاب ى باستخدام وسيلة لمنع الحمل، اجبار الزوجة عل

والعنف طفل ذكر، او االجبار على الحمل المتكرر، 
حرمان المرأة من إتخاذ القرارات المالية االقتصادى ويعنى 

التي تخص المنزل،والحرمان من التصرف في ممتلكاتها 
أو االنفاق على حاجاتها األساسية أو حرمانها من 

ومن ثم يشكل العنف ضد الميراث، حرمنها من العمل.
بة  فى سبيل طريقها للتمكين االقتصادى وتم عقالمرأة 

، الى حد ما، غير إعطاء اإلستجابات )متواجد قياسة حيث
وتم سؤال ، ( للترميز فقط1، 2،  3متواجد( الدرجات  )

عطاء االستجابات المبحوثة فى حالة تعرضها للتحدى وا  
 ( على التوالى للترميز.0، 1( الدرجات ) )نعم ، ال

إنخفاض :  كنولوجيا االتصاالتت نقص مهاراتتحدى  •
مستوى التدريب على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المتمثلة بكيفية الوصول الى المعلومات الحديثة عبر 
وسائل االتصال من تليفونات محمولة ومواقع تواصل 

إعطاء وشبكات متخصصة وتم قياسة من خالل 
لدرجات  ا ، الى حد ما، غير متواجد(اإلستجابات ) متواجدة

وتم سؤال المبحوثة فى حالة ، ( للترميز فقط1، 2،  3)
عطاء االس ( ، ال تجابات )نعمتعرضها لهذا التحدى وا 

 ( على التوالى للترميز.0، 1الدرجات )
ويقصد تحدى فجوة االجور بين الجنسين بالعمل الزرعى:  •

به أن تتعرض الريفيات الى تحدى عدم التساوى فى 
مع الرجال بالعمل الزراعى وتم  ملاالجور عن نفس الع

)متواجد، الى حد ما، إعطاء اإلستجابات قياسة من خالل 
وتم ، للترميز فقط (1، 2،  3( الدرجات )غير متواجد

حدى واعطاء سؤال المبحوثة فى حالة تعرضها للت
 ( على التوالى.0، 1( الدرجات )االستجابات )نعم ، ال

 متغيرات وصف عينة البحث: 
لى: العمر الحالي للمبحوثة مقاسًا بعدد السنوات حاالسن ال -1

 الخام للعمر مقرب القرب سنة ميالدية. 
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تعليم المبحوثة: عدد سنوات التعليم الرسمي التي أتمتها  -2
 المبحوثة بنجاح وعبر عنه بالرقم الخام.

عدد األبناء فى األسرة: ويقصد به عدد األبناء فى األسرة  -3
ناثًا وعبر عنة با  قم الخام. لر ذكورًا وا 

به الحالة االجتماعية للمرأة  : ويقصدالحالة الزواجية -4
 متزوجة / معيلة /مطلقة / مهجورة / أرملة

درجة معاناة المبحوثة من الفقر: ويقصد بها درجة المعاناه 
عمل من ظروف المعيشة واإلستدانة ودرجة توافر فرص 

م نقص المهارات والتدريب وتبالقرية أو القري المحيطة، و 
سؤال المبحوثة عن درجة  قياس هذا المتغير عن طريق

عطاء االستجابات)أعانى، ( 2، 1ال أعانى( القيم )المعاناة، وا 
علي التوالي ثم تجميع الدرجة الكلية لتعبر عن درجة معاناة 

ثم تقسيم الدرجة الكلية الى فئات المبحوثة من الفقر 
 ومستويات.

 وصف عينة البحث: 
( الى توزيع المبحوثات وفقا 2ة بجدول )ردتشير النتائج الوا

للسن الحالي بمحافظة المنيا حيث ما يقرب من ثالثة أرباع 
، في ( سنة50-41( تقع في فئة السن من )%74العينة )

تقع فى  %62حين أكثر من نصف العينة بمحافظة أسيوط 
وعن  .من محافظة سوهاج %59( سنة مقابل 40-31الفئة )

من العينة أميات بمحافظة المنيا،  %68تعليم المبحوثات 
 ، بمحافظة اسيوطمن المبحوثات  %63مقابل 
 

 . توزيع المبحوثات وفقًا لبعض خصائصهن التي تناولها البحث2جدول 
 N=97سوهاج  N=111اسيوط  N=678المنيا 

 % عدد % عدد % عدد السن الحالى
 59 57 62 69 16 108 ( سنوات31-40)
 11 11 29 32 74 502 ( سنوات50 -41)
 30 29 9 10 10 68 فأكثر( سنوات 51)

 100 97 100 111 100 678 اإلجمالي
   تعليم المبحوثة                

 57 59 63 70 68 461 ال تقراء وال تكتب
 11 10 16 17 26 176 ( سنوات 1-3) 
 15 15 12 13 4 27 ( سنوات 4-6) 
 9 9 6 7 1 7 ( سنوات9 -7)
 8 7 3 4 1 7 ثر ( سنواتاكف -10)

 100 97 100 111 100 678 اإلجمالي
 إمتالك المهارات                

 6 5 11 12 54 366 زراعة
 25 24 23 25 9 61 الصناعات الغذائية

 20 19 29 32 27 183 خياطة
 11 10 37 41 10 67 تربية مواشى

 38 36 -  - - صناعات جريد النخل
 100 97 100 111 100 678 االجمالى

       عدد االبناء فى االسرة
 2 2 3 4 1 7 فرد 2-3
 11 11 14 15 31 210 فرد4-5
 74 71 77 85 64 433 فرد7- 6
 13 13 6 7 4 27 فاكثر فرد -8

 100 97 100 111 100 678 االجمالى
       مستوى المعانة من الفقر

 - - - - - - درجة) مستوى منخفض( 1-6
 - - - - - - جة)مستوى متوسط(در  7-12

 100 97 100 111 100 678 فاكثر  ) مستوى عالى( -13
 المصدر : جمعت وحسبت من إستمارات اإلستبيان .
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من المبحوثات بمحافظة سوهاج وهو ما اتفق مع  %57و 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاءحيث نتائج تقارير 
ارة سجلت بمحافظة ت المختانسبة االمية لإلناث بالمحافظ

( وأسيوط %41.5ة سوهاج )( وبمحافظ%45.4المنيا )
، المركزى للتعبئة العامة واالحصاءالجهاز ) (41.3%)

وهو ما قد يشير إلى عدم الوعى بأهمية  (125: 2017
التعليم و إستمرار توريث الفقر فيما يخص عنصر التعليم. 

( من %54) ةوعن امتالك المهارات أكثر من نصف العين
 %37، مقابل افظة المنيا لديهن مهارة الزراعةالمبحوثات بمح

، سيوط يمتلكن مهارة تربية المواشىمن المبحوثات بمحافظة ا
من المبحوثات بمحافظة سوهاج يمتلكن  %38ين فى ح

مهارة صنع منتجات يدوية وعن عدد االبناء فى االسرة ما 
ظة المنيا لديهن فمن محا %64يقرب من ثالثة ارباع العينة 

 %74بمحافظة أسيوط، و %77فرد مقابل  (7-6من )
( من االبناء حيث العادات 7-6بمحافظة سوهاج لديهن من)

والتقاليد بمحافظات الوجة القبلى تشيد بكثرة اإلنجاب كمصدر 
للعزوة والهيبة بين العائالت وهو ما اتفق مع نتائج الجهاز 

تقدير متوسط حجم األسر بالمركزى للتعبئة العامة واالحصاء 
لمحافظات البحث نجد أنها تحتل الرتب األعلى على مستوى 

 4.7الجمهورية ففى محافظة المنيا كان متوسط حجم االسرة 
)الجهاز المركزى للتعبئة 4.6، وسوهاج 4.8، وباسيوط 

 (.22-12: 2015العامة واالحصاء، 
 النتائج ومناقشتها

ت اقتصادًيا بمنطقة االتعرف على فرص تمكين الريفي -1
 البحث فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

التعرف على فرص تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة   •
البحث بمحافظة المنيا فى ظل تطوير قرى الريف 

 المصرى حياة كريمة.
( والخاصة بتوزيع 3) تشير النتائج الواردة بجدول

اقتصادًيافى ظل  تالمبحوثات وفقا لفرص تمكين الريفيا
تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة بمحافظة المنيا الى 

أن فرصة األمان االقتصادى عبر عدة آليات متمثلة فى آلية 
من المبحوثات بتواجده الى حد  %71بناء منزل كريم أشارت 

ما وهى فرصة مستقبلية ،وتعنى تسجيل األسماء واالنتظار 
عض المنازل تم بالفعل بنائها بلحين البدء فى البناء وهناك 

من خالل دعم بعض المؤسسات التى تعمل تحت مشروع 
من المبحوثات،  %6تطوير الريف المصرى، واستفادات منها 

من المبحوثات بالحصول عليه  %53فى حين كانت رغبة 
 مستقبليا.

وفى مجمل النتائج السابقة لفرصة األمان االقتصادى عبر 
لى انها فرصة مستقبلية لم يتم االنتهاء اامتالك الموارد  تشير 

ورغبة  ،%6منها،واالستفادة الفعلية من الفرصة بلغت 
المبحوثات بإمتالكها واالستفاة منها تجاوزت نصف 
العينة،وهى تشير إلى أنها فرصة تمثل اإلحتياج الفعلى 
للمبحوثات،ويمكن استخدمها إلحداث التمكين االقتصادى 

المنازل التى تم بنائها بالمبادرة  عبر االستفادة من أسطح
، أو توفير مكان مخصص اعة االسطحواالستفادة منها بزر 

لعمل السيدات به مع تجهيزة اثناء البناء بما يتوافق مع صحة 
 وسالمة بناء المسكن.

وفيما يتعلق  بالتمكين االقتصادى عبر زيادة الدخل من 
فرصة ) خالل فرصة عمل بمجمعات صناعية زراعية

بقرى البحث  %100قبلية( هى متواجدة لحد ما بنسبة تمس
وتعنى أنها تحت االنشاء حيث تم الحديث واالعالن عن 
التنفيذ بمشروع حياة كريمة خالل عدة إجتماعات بالق ري 
،وهناك رغبة من المبحوثات باإلستفادة منها والعمل بها بنسبة 

 %31، وعن آلية توفير المشروعات الصغيرة أوضحت 48%
ستفاد منها  نم من  %2المبحوثات بأنها متواجدة بالقرى وا 

رغبتهن بالوصول الى إحدى  %60المبحوثات، وذكر
المشروعات الصغيرة  مستقبليا والعمل بها للتمكين. وهى 
فرص مستقبلية توفر العمل الالئق الذى يعد من احد خطوات 

 التمكين للنساء عبر  المشاركة بقوة العمل 
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 %30ة توفير معاش تكافل وكرامة أشارتيوفيما يتعلق بآل
 %57، وأوضحت واالستفادة منها من المبحوثات بتواجدها

رغبتهن بالوصول اليه وتمكينهن من خالله. وهى فرصة 
متواجده تعد من اليات الحماية االجتماعية للدولة ويجب 
حسن استخدامه بالتمكين االقتصادى عبر  التدريب لهن على 

مورد المالى الحالى المتمثل فى تكافل لكيفية حسن ادارة ا
 وكرامة. 

 %99وعن آلية توفير منفذ تسويق للبيع والشراء أشارت
 %98من المبحوثات بأنه غير متواجد فى حين أوضحت 

من المبحوثات برغبتهن بالحصول علية مستقبليا. وتعد 
فرصة يرغبن بالوصول اليها مستقبليا تدخل فى صميم 

ادى حيث انها فرصة إلدرار الدخل صإحداث التمكين االقت
من حيث البيع والشراء لمنتجاتهن ومن ثم البد من مراعاة 
هذا المطلب فى المراحل التالية من المبادرة حيث نتائج 

 .نذار مبكرالبحث بمثابة إ
 عبر آلية التدريب أشارت وعن فرصة تنمية المهارات

من  %74من المبحوثات أنها متواجدة فى حين  17%
حوثات أوضحت عدم التواجد، وهناك رغبة من قبل بالم
من المبحوثات بالوصول اليها وااللتحاق بها فى حالة  86%

 توافرها مستقبليا.
 وفيما يتعلق بفرصة الحصول على عمل الئق أشارت

من المبحوثات بأنها فرصة متواجدة لحد ما وتعنى  56%
ى يتم تفرصة مستقبلية عبر  المجمعات الصناعية الزراعية ال

إنشائها خالل المبادرة، وهناك رغبة فى الحصول عليها 
 من المبحوثات.  %36واالستفادة منها من قبل 

وعن فرصة توفير الوقت عبر عدة أليات تخص البنية 
من  %79التحتية ومنها توافر الصرف الصحى أشارت
من  %100المبحوثات متواجد لحد ما فى حين أشارت

ول عليه بالمستقبل، وأوضحت صالمبحوثات الرغبة فى الح
من المبحوثات الى تقوية التيار الكهربائى متواجد لحد  75%

والحصول على تلك من المبحوثات بتوافره  %100ما،ورغبة 
 من %80، وعن توفير مدارس جديدة أشارتالفرصة مستقبليا

من المبحوثات  %75و ،المبحوثات بأنها متواجدة لحد ما
تلك الفرصة واالستفادة منها  لديهن الرغبة فى الحصول

 مستقبليا 
وفى ظل تلك النتائج والمعطيات نجد أن الريفيات 
اوضحت إلى وجود بعض الفرص على أرض الواقع وفرص 

حياة أخرى مستقبلية فى طور االعداد واالنشاء عبر مبادرة 
 ولديها رغبة من االستفادة بها  ،كريمة

لوجود منفذ  فجاء فى الترتيب االول إحتياج الريفيات
للتسويق حيث تعد مشكلة الريفيات التسويق تحتاج الى مكان 
أمن تستطيع من خالله عرض منتجاتها للبيع والشراء لمحاولة 
زيادة دخولهن، وعند الربط بين هذا المطلب ومبادرة حياة 
كريمة نجد أن البنية التحتية وربط القرى ببعضها من خالل 

بسهولة  إلى تحقيق الوصول إلى االسواقطرق ممهدة أدت 
ويق بشكل حضارى لفتح منفذ ولكن ينتظرن وجود منافذ للتس

 .لعملهن
وتأتى فى المرتبة الثانية إمتالك مشروع صغير وبالنظر 
إلى فرص حياة كريمة تحتاج الريفيات التوعية والمعرفة 
بمصادر التمويل للمشروعات الصغيرة من خالل قوافل متنقلة  

 ا لعدم معرفتهن.نظرً 
وتأتى بالمرتبة الثالثة وفقا إلحتياجاتهن من اإلستفاة من 
الفرص سكن كريم عبر مبادرة حياة كريمة نظرًا إلرتفاع نسبة 
حتياجاتهن له، ولكن الملفت للنظر   الفقر بقرى البحث وا 
رغبتهن فى تخصيص جذء منه للعمل وزيادة الدخل سواء 

 نع منتجات االلبان اوء لصتخصيص جز و بزراعة االسطح أ
المبحوثات بأن المنازل الحديثة ال  المخبوزات نظرا لذكر

 .ا كانت المنازل القديمة الترابيةنستطيع تربية المواشى بها كم
وتأتى بالمرتية الرابعة اإلحتياج واالستفادة من معاش تكافل 

، ليأتى بالمرتبة ثبات الدخلوكرامة من منطلق االستفادة من 
 .مستقبليا لتجمعات الصناعية الزراعية والعمل بهاالخامسة ا
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 . توزيع المبحوثات وفقًا لفرص تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة المنيا 3جدول 
 االستفادةمستقبليا االستفادة الفعلية منها       N= 678 678حالة الوجود    =N فرص التمكين

N=678 
االمان ( 1

 االقتصادى
 ترتيب % تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد ماالى حدا  متواجد

  % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
 3 53 365 100 678 94 636 6 42 100 678 13 87 71 480 16 111 توفير سكن كريم
توفير مجمعات 

 5 48 328 100 678 100 678 - - 100 678 - - 100 678 - - صناعية
روعات توفير مش

 2 60 411 100 678 98 664 2 14 100 678- 42 284 27 185 31 209 صغيرة
توفير معاش 
 4 57 388 100 678 70 475 30 203 100 678 70 475 - - 30 203 تكافل وكرامة
توفير منفذ 
 1 98 670 100 678 99 670 - - 100 678 99 670 - - 1 8 تسويق

(تنمية 2
  تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى ر متواجدغي لحد ما متواجد المهارات

توفير تدريب 
 مهنى

 ترتيب % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
114 17 62 9 502 74 678 100 11 1 103 15 678 100 587 86 1 

  تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد ( عمل الئق3
فرصة توفير 

 عمل
 ترتيب % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
- - 384 56 294 43 678 100 21 31 363 53 678 100 247 36 1 

  تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد (توفير وقت4
 ترتيب % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد 

 1 100 678 100 678 100 678 - - 100 678 21 145 79 533 - - الصرف الصحى
 1 100 678 100 678 100 678 - - 100 678 - - 75 511 25 169 تقوية الكهرباء
 3 31 211 100 678   5 36 100 678 5 36 - - 95 642 توفيرمياة الشرب
توفير مدارس 

 2 75 511 100 678 678 678 - - 100 678 20 135 80 542 - - جديدة
قرى البحث ، غير متواجد المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان متواجد= متوافر بالقرية ، لحد ما = يتم العمل علية من خالل مشروع التطوير  حياة كريمة ب

 = غير متوافر بقرى البحث
 

التعرف على فرص تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة   •
حافظة أسيوط فى ظل تطوير قرى الريف البحث بم

 المصرى حياة كريمة.
( والخاصة بتوزيع 4) تشير النتائج الواردة بجدول

المبحوثات وفقا لفرص تمكين الريفيات اقتصادًيا فى ظل 
بمحافظة أسيوط  تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

إلى أن فرصة األمان االقتصادى عبر آلية بناء منزل كريم 
من  %79ت ما يزيد عن ثالثة أرباع العينة أوضح

المبحوثات بتواجده إلى حد ما وهى تعنى فرصة مستقبلية قيد 
من المبحوثات  %53البناء بمبادرة حياة كريمة، و رغبة 

بالحصول عليه مستقبليا،وجاءات بالترتيب األول لرغبتهن 
باإلستفادة من تلك الفرصة وذلك لوقوع  قرى البحث بمستوى 

 %67بلغت نسبة الفقر بمحافظة أسيوط رتفع  حيث فقر م
وقد أحتلت المركز االول على مستوى  2017/2018لعام 

: 2021الجمهورية من حيث نسبة الفقراء) الجهاز المركزى ،
135) 

وفيما يتعلق بتوفير مجمعات صناعية زراعية) فرصة 
من المبحوثات انها متواجدة لحد  %100مستقبلية( أوضحت 

بقرى الدراسة وتعنى أنها تحت االنشاء  %100ما بنسبة 
بمبادرة حياة كريمة،وهناك رغبة من المبحوثات االستفادة 

حيث جاءت بالمرتبة الخامسة من  %13والعمل بها بنسبة 
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حيث الرغبة لالستفادة من تلك الفرصة نظرا لبعض العادات 
والتقاليد بالمجتمع والتى تمنع المرأة بالعمل بتلك المجمعات 

 لصناعية.ا
وفيما يتعلق بتوفير المشروعات الصغيرة أوضحت 

من المبحوثات بأنها غير متواجده بالقرى، فى حين    100%
رغبتهن بالوصول الى إحدى المشروعات  %80 ذكرت

الصغيرة مستقبليا والعمل بها. وجاءت بالمرتبة الثالثة من 
حيث االحتياج واالستفادة منها وهو ما يستدعى ضرورة 

خريطة المشروعات الصغيرة للريفيات بالمراحل القادمة وضع 
 من حياة كريمة على نطاق اوسع بقرى البحث.

من  %100وعن آلية توفير معاش تكافل وكرامة أشارت
من المبحوثات استفادات به،  %42المبحوثات بتواجدها، و

 رغبتهن بالوصول اليه وتمكينهن من خالله. %54وأوضحت 
بعة من حيث الرغبة واالستفادة من وجاءت بالمرتبة الرا

 الفرصة
وعن آلية توفير منفذ تسويق حضارى للبيع والشراء 

من المبحوثات بأنه غير متواجد فى حين  %100أشارت
برغبتهن بالحصول عليه مستقبليا.وجاءت  %93أوضحت 

بالمرتبة االولى من حيث اإلحتياج والرغبة لالستفادة من تلك 
 .عمل اليومى لهانفذ للااللية حيث تعد م

 
 

 

 . توزيع المبحوثات لفرص تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة أسيوط4جدول 
 الرغبة باالستفادةمستقبليا االستفادة الفعلية منها       N= 111 111حالة الوجود    =N فرص التمكين

N=111 
(االمان 1

 االقتصادى
الى حدا  متواجد

 ترتيب % تكرارات جمالىاال ال نعم االجمالى غير متواجد ما
   % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

 1 95 106 100 111 95 105 5 6 100 111 - - 79 88 21 23 توفير سكن كريم
توفير مجمعات 

 5 13 14 100 111 100 111 - - 100 111 100 111 - - - - صناعية
توفير مشروعات 

 3 80 89 100 111 100 100 - - 100 111 100 100 - - - - صغيرة
توفير معاش 
 4 54 60 100 111 58 64 42 47 100 111 - -   100 111 تكافل وكرامة
توفير منفذ 
 2 93 103 100 111 - - - - 100 111 100 111 - - - - تسويق

(تنمية 2
 ترتيب تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد المهارات

  % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد تدريبتوفير 
5 3   107 97 111 100 - - 111 100 111 100 72 65 1 

  تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد ( عمل الئق3
توفير فرصة 

 عمل
 ترتيب % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
18 16 - - 93 84 111 100 8 7 103 93 111 100 51 46 1 

 ترتيب تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد (توفير وقت4
  % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

 1 100 111 100 111 - - - - 100 111 17 19 83 92 - - الصرف الصحى
 1 100 111 100 111 100 111 - - 100 111   - - - - ربائىتقوية الكه

توفير مياة 
  - - 100 111 - - 100 111 100 111 - - - - 100 111 الشرب

توفير مدارس 
 2 53 59 100 111 100 111 - - 100 111 9 29 91 82 - - جديدة

، لحد ما = يتم العمل علية من خالل مشروع التطوير  حياة كريمة بقرى البحث ، غير متواجد = المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان متواجد= متوافر بالقرية 
 بقرى البحث غير متوافر

 



 2022 برسبتم - وليوي( 3العدد  43)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

 

898 

 

 %97وعن فرصة تنمية المهارات عبر آلية التدريب أشار
من  %65من المبحوثات عدم التواجد، وهناك رغبة من قبل 

توافرها  المبحوثات بالوصول إليها وااللتحاق بها فى حالة
مستقبليا.وهو ما يستدعى ضرورة التركيز على تنمية 
المهارات من خالل التدريب الذى يؤهل الريفيات للمشاركة 
الحقيقة بسوق العمل أو إدارة إحدى المشروعات الصغيرة 

 بالمرحلة الثانية للمبادرة 
وفيما يتعلق بفرصة الحصول على عمل الئق من خالل 

من المبحوثات بأنها  %16رتآليه توفير فرصة عمل أشا
أشارت بعدم وجودها، وهناك  %84فرصة متواجده، فى حين 

رغبة فى الحصول عليها بالمستقبل واالستفادة منها من قبل 
من المبحوثات. حيث المرحلة االولى بالمبادرة  تتعلق  46%

بتوفير البنية التحتية ومن ثم السعى نحو تحقيق التنمية 
 االقتصادية

توفير الوقت عبر عدة آليات تخص البنية وعن فرصة 
من  %83التحتية ومنها توافر الصرف الصحى أشارت

من المبحوثات  %83المبحوثات متواجد لحد ما، وأوضحت 
الى تقوية التيار الكهربائى متواجد لحدما، وعن توفير مدارس 

من المبحوثات بأنها متواجدة لحدما وهى  %91جديدة أشارت
اعد على توفير الوقت الذى يمكن للريفيات آليات مستقبلية تس

 .استخدامه لتحسين الدخل
التعرف على فرص تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة  •

البحث بمحافظة سوهاج فى ظل تطوير قرى الريف 
 المصرى حياة كريمة.

( والخاصة بتوزيع 5تشير النتائج الواردة بجدول )
دًيا فى ظل المبحوثات وفقا لفرص تمكين الريفيات اقتصا

بمحافظة سوهاج الى تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.
أن فرصة االمان االقتصادى عبر عدة آليات متمثلة فى آلية 

من المبحوثات بتواجدة الى حد  %95بناء منزل كريم أشارت 
ما وتعنى تسجيل االسماء واالنتظار لحين البدء فى البناء، 

ثات بالحصول علية من المبحو  %100فى حين كانت رغبة 

 لق بتوفير مجمعات صناعية زراعيةوفيما يتع مستقبليا،
بقرى  %100( متواجدة لحد ما بنسبة )فرصة مستقبلية

الدراسة وتعنى أنها تحت االنشاء ،وهناك رغبة من المبحوثات 
 .%19لإلستفادة منها والعمل بها بنسبة 

 %100وعن آلية توفير المشروعات الصغيرة أوضحت 
، فى حين  ذكرت بحوثات بأنها غير متواجدة بالقرىممن ال
رغبتهن بالوصول الى إحدى المشروعات الصغيرة   11%

مستقبليا والعمل بها. وعن آلية توفير معاش تكافل وكرامة 
من  %60من المبحوثات بتواجدها، و %100أشارت 

رغبتهن بالوصول  %40المبحوثات أستفادت به، وأوضحت 
 الله.اليه وتمكينهن من خ

 %100وعن آلية توفير منفذ تسويق للبيع والشراء أشارت 
وعن فرصة تنمية المهارات  من المبحوثات بأنه غير متواجد.
من المبحوثات عدم  %100 عبر الية التدريب المهنى أشارت

من المبحوثات بالوصل  %23، وهناك رغبة من قبل التواجد
 يا.اليها وااللتحاق بها فى حالة توافرها مستقبل

وفيما يتعلق بفرصة الحصول على عمل الئق من خالل 
من  %100آليه توفير فرصة عمل ذو مكانة أشارت 

المبحوثات بعدم وجودها، وهناك رغبة فى الحصول عليها 
. وعن فرصة توفير %16بالمستقبل واالستفادة منها من قبل 

الوقت عبر عدة أليات تخص البنية التحتية ومنها توافر 
من المبحوثات متواجد لحد ما  %60حى أشارت الصرف الص

من المبحوثات الرغبة فى الحصول  %100فى حين أشارت 
من المبحوثات الى تقوية  %60علية بالمستقبل، وأوضحت 

من المبحوثات  %100التيار الكهربائى متواجد لحد ما،ورغبة 
بتوافرة والحصول على تلك الفرصة مستقبليا، وعن توفير 

من المبحوثات بأنها متواجدة  %90أشارت مدارس جديدة 
 لحدما وهى تعنى أنها تحت االنشاء بمبادرة حياة كريمة،

من المبحوثات لديهن الرغبة فى الحصول على تلك  %62و
 الفرصة واالستفادة منها مستقبليا.
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 . توزيع المبحوثات وفقًا لفرص تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة سوهاج5جدول 
 الرغبة باالستفادةمستقبليا N=97االستفادة منها 97حالة الوجود    =N ينفرص التمك

N=97 
االمان  (1

 االقتصادى
الى حدا  متواجد

 ترتيب % تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد ما
   % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

توفير سكن 
 1 100 97 100 97 100 97 - - 100 97 5 4 95 93   كريم

توفير مجمعات 
 3 19 19 100 97 100 97 - - 100 97 100 97 - - - - صناعية
توفير 

مشروعات 
 صغيرة

  - - 97 100 97 100   97 100 97 100 11 11 5 

توفير معاش 
 2 40 39 100 97 40 39 60 58 100 97 - -   100 97 تكافل وكرامة
توفير منفذ 
 4 18 18 100 97 - - - - 100 97 100 97 - - - - تسويق

(تنمية 2
 ترتيب تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد المهارات

توفير تدريب 
 مهنى

  % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
    97 100 97 100 - - 97 100 97 100 23 23 1 

 ترتيب تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى ممتواجد غير لحد ما متواجد ( عمل الئق3
توفير فرصة 

 عمل
  % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

 
  - - 97 100 97 100   97 100 97 100 16 16 1 

 ترتيب تكرارات االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد (توفير وقت4
  % تكرارات % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد 

الصرف 
 1 100 97 100 97 0  - - 100 97 40 39- 60 58 - - الصحى

 1 100 97 100 97 100 97 - - 100 97 40 39 60 58 - - تقوية الكهرباء
 3 13 13 100 97 100 97   100 97 100 97 - - - - مياة الشرب

توفير مدارس 
 2 62 60 100 97 100 97 - - 100 97 10 9 90 88 - - جديدة

قرى  البحث ، غير متواجد المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان متواجد= متوافر بالقرية ، لحد ما = يتم العمل علية من خالل مشروع التطوير  حياة كريمة ب
 بقرى  البحث = غير متوافر

 

منطقة التعرف على تحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا ب-2
 البحث فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

التعرف على تحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة  •
البحث بمحافظة المنيا فى ظل تطوير قرى الريف 

 المصرى حياة كريمة
( والخاصة بتوزيع 6) تشير النتائج الواردة بجدول

افى ظل المبحوثات وفقا لتحديات تمكين الريفيات اقتصاديً 
بمحافظة المنيا إلى تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة.

تواجد التحدى الثقافى فى صور ةبعض العادات التى تمنع 
المرأة من تنمية ذاتها من خالل التدريب على مهارات جديدة 

من المبحوثات  %81وأوضحت أكثر من ثالثة أرباع العينة 
حوثات من المب %56انه تحدى موجود بقرى البحث، و

 تعرضن له.
وفيما يتعلق بتحدى التحكم بالموارد واألصول اإلنتاجية 

من المبحوثات أن تحدى صعوبة إمتالك  %80أوضحت 
تعرضن لهذا  %31االرض الزراعية متواجد بقرى البحث، و
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من  %45التحدى فعلًيا، وعن تحدى إمتالك مشروع أشارت 
ت.وعن من المبحوثا %42المبحوثات بتواجده، وتعرضت لة 

من  %72تحدى العمل غير مدفوع االجر أوضحت 
 المبحوثات بأنه تحدى موجود بمجتمع البحث وتعرضن له.

وعن تحدى العنف ضد المرأة ومنه العنف الصحى 
من المبحوثات بأنه متواجد بقرى البحث  %60أوضحت 

من المبحوثات فعلًيا، وعن العنف  %36وتعرضن له 
حوثات بأنه متواجد بقرى من المب %80االقتصادى أشارت 

 من المبحوثات. %58البحث، وتعرضت لة  

أما فيما يتعلق بتحدى نقص مهارات تكنولوجيا االتصاالت 
من المبحوثات بأنه تحدى متواجد بقرى  %95أوضحت 

ى مهارات تكنولوجيا البحث من حيث عدم التدريب عل
من المبحوثات. وعن تحدى  %95تعرضت له االتصاالت، و 

من المبحوثات  %100الجور بين الجنسين أوضحت فجوة ا
بأن عدم التساوى فى االجر بالعمل الزراعى واقع متواجد وقد 

 .من المبحوثات %42تعرضت لهذا 
 

 
 

 . توزيع المبحوثات وفقًا لتحديات تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة المنيا 6جدول 
 عرض لهالت        N= 678 678حالة الوجود    =N التحديات

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد الى حدا ما متواجد (التحدى الثقافى1
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

بعض العادات التى تمنع المرأة 
 100 678 44 300 56 378 100 678 19 131 - - 81 547 من تنمية ذاتها

 االجمالى ال نعم االجمالى اجدغير متو  لحد ما متواجد التحكم بالموارد (2

 صعوبة امتالك حيازة زراعية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
542 80 - - 136 20 678 100 211 31 467 69 678 100 

 صعوبة امتالك مشروع
 305 45 - - 373 55 678 100 287 42 391 58 678 100 

تحدى العمل غير مدفوع (3
 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد ما لحد متواجد االجر
 

العمل غير مدفوع االجر 
 باالعمال الحقلية

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
488 72 - - 190 28 678 100 187 27 491 72 678 100 

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد تحدى العنف ضد المرأة(4
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد 

 100 678 64 431 36 247 100 678 40 267 - - 60 411 العنف الصحى
 100 678 42 282 58 396 100 678 20 131   80 547 العنف االقتصادى

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد (مهاراتتكنولوجيا االتصاالت5
 

جيا نقص التدريب تكنولو 
 المعلومات

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
647 95   31 5 678 100 647 95 31 5 678 100 

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد (فجوة االجور بين الجنسين6
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

عدم التساوى فى االجر بالعمل 
 100 678 58 395 42 283 100 678 - - - - 100 678 الزراعى

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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التعرف على تحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة   •

البحث بمحافظة أسيوط فى ظل تطوير قرى الريف 
 المصرى حياة كريمة

( والخاصة بتوزيع 7تشير النتائج الواردة بجدول )
فى ظل  ات وفقا لتحديات تمكين الريفيات اقتصادًياالمبحوث

تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط 
تواجد التحدى الثقافى حيث العادات التى تمنع المرأة من 

تنمية ذاتها من خالل التدريب بقرى البحث حيث أوضحت 
من المبحوثات  %77وتعرض  من المبحوثات تواجدة، 92%
 لة.

تعلق بتحدى التحكم بالموارد واالصول االنتاجية وفيما ي
بة إمتالك من المبحوثات أن تحدى صعو  %57أوضحت 

تعرضن لهذا التحدى فعلًيا. %12، واالرض الزراعية متواجد

 
 . توزيع المبحوثات وفقًا لتحديات تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة اسيوط7جدول 

 التعرض له N= 111 111حالة الوجود    =N التحديات

 (التحدى الثقافى1
الى حدا  متواجد

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد ما

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
بعض العادات التى تمنع 
 100 111 22 25 77 86 100 111 8 9 - - 92 102 المرأة من تنمية ذاتها

 االجمالى ال نعم االجمالى تواجدغير م لحد ما متواجد التحكم بالموارد (2
صعوبة امتالك حيازة 

 زراعية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
64 57   47 43 111 100 14 12 97 88 111 100 

 100 111 89 98 11 13 100 111 81 90   19 21 صعوبة امتالك مشروع
تحدى العمل غير  (3

 االجمالى ال نعم االجمالى واجدغير مت لحد ما متواجد مدفوع االجر
 

العمل غير مدفوع االجر 
 باالعمال الحقلية

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
51 45 - - 60 55 111 100 23 20 88 80 111 100 

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد تحدى العنف ضد المراة(4
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد 

 100 111 52 57 48 54 100 111 46 52 - - 54 59 العنف الصحى
 100 111 69 77 31 34 100 111 30 33   70 78 العنف االقتصادى

(تحدى نقص مهارات 5
 لحد ما متواجد تكنولوجيا االتصاالت

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد -

 نقص التدريب
 لمعلوماتعلى تكنولوجيا ا

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
111 100   - - 111 100 111 100 - - 111 100 

(فجوة االجور بين 6
 الجنسين

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

 
عدم التساوى فى االجر 

 100 111 95 106 5 5 100 111 84 97 - - 16 14 بالعمل الزراعى
 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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من  %45وعن تحدى العمل غير مدفوع االجر تشير 
 اشاروا الى انه %54المبحوثات بانة تحدى موجود مقابل 

 .غير متواجد
وعن تحدى العنف ضد المرأة حيث العنف الصحى 

نه متواجد بالمجتمع المحيط أمن المبحوثات ب %54أوضحت 
من المبحوثات له فعلًيا، وعن العنف  %48بهن وتعرضت 

من المبحوثات بأنة متواجد بقرى  %70االقتصادى أشارت 
 من المبحوثات له. %31البحث، وتعرض 

أما فيما يتعلق بتحدى نقص مهارات تكتولوجيا 
من المبحوثات بأن التحدى  %100االتصاالت أوضحت 

ى مهارات ى البحث من حيث عدم التدريب علر متواجد بق
من المبحوثات لهذا  %100 تعرضتتكنولوجيا االتصاالت، و 

. وعن تحدى فجوة االجور بين الجنسين بالعمل التحدى
من المبحوثات بأن عدم التساوى  %16الزراعى أوضحت 

فى االجر بالعمل الزراعى واقع متواجد وقد تعرضت لهذا 
بانه غير  %84ين أشارت حمن المبحوثات، فى  4%

طبيعة المجتمع بقرى البحث بمحافظة  متواجد نظرا الن
 .ض الزراعيةاسيوط التفضل عمل النساء باألر 

التعرف على تحديات تمكين الريفيات اقتصادًيا بمنطقة   •
البحث بمحافظة سوهاج فى ظل تطوير قرى الريف 

 المصرى حياة كريمة 
الخاصة بتوزيع و ( 8) تشير النتائج الواردة بجدول

المبحوثات وفقا لتحديات تمكين الريفيات اقتصادًيافى ظل 
مبادرة تنمية الريف المصرى بمحافظة سوهاج الى تواجد 
التحدى الثقافى حيث العادات التى تمنع المرأة من تنمية ذاتها 

من  %61من خالل التدريب بقرى البحث وأوضحت هذا 
 تعرضن له. %19المبحوثات، و

 توزيع المبحوثات وفقًا لتحديات تمكين الريفيات اقتصاديا بمحافظة سوهاج فى ظل تطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة .8جدول 
 التعرض له        N= 97 حالة الوجودN= 97 التحديات

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد ما الى حدا متواجد (التحدى الثقافى1
 % عدد % عدد % ددع % عدد % عدد % عد % عدد

بعض العادات التى تمنع 
 100 97 81 79 19 18 100 97 39 38 - - 61 59 المرأة من تنمية ذاتها

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد التحكم بالموارد (2
صعوبة امتالك حيازة 

 زراعية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
76 78 - - 21 22 97 100 41 43 56 57 97 100 

 100 97 76 74 24 23 100 97 36 34 - - 64 63 صعوبة امتالك مشروع
تحدى العمل غير  (3

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد مدفوع االجر
العمل غير مدفوع االجر 

 باالعمال الحقلية
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
63 65 - - 34 35 97 100 8 9 89 91 97 100 

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد تحدى العنف ضد المراة(4
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد 

 100 97 87 85 13 12 100 97 61 59 - - 39 38 العنف الصحى
 100 97 16 16 84 81 100 97 6 6   94 91 العنف االقتصادى

(تحدى نقص مهارات 5
 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما متواجد تكنولوجيا االتصاالت
نقص التدريب على 
 تكنولوجيا المعلومات

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد
97 100   - - 97 100 97 100 - - 97 100 

(تحدى فجوة االجور بين 6
 الجنسين

 االجمالى ال نعم االجمالى غير متواجد لحد ما دمتواج
 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد % عد % عدد

عدم التساوى فى االجر 
 100 97 79 77 21 20 100 97 44 43 - - 56 54 بالعمل الزراعى

 المصدر: جمعت وحسبت من استمارات االستبيان
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نتاجية وفيما يتعلق بتحدى التحكم بالموارد واالصول اال
من المبحوثات أن تحدى صعوبة إمتالك  %78أوضحت 

تعرضن لهذا  %43األرض الزراعية متواجد بقرى البحث، و
من  %64التحدى فعلًيا،  وعن تحدى إمتالك مشروع أشارت 

 من المبحوثات. %24المبحوثات بتواجده، وتعرضت له 
من  %65وعن تحدى العمل غير مدفوع االجر تشير 

وعن تحدى العنف ضد المرأة . %9ضت له المبحوثات،وتعر 
من المبحوثات بأنه %39حيث العنف الصحى أوضحت 

من المبحوثات ، وعن العنف  %13متواجد وتعرضت له 
من المبحوثات بأنه متواجد بقرى  %94االقتصادى أشارت 

أما فيما يتعلق من المبحوثات تعرضن له . %84البحث، و 
صاالت أوضحت بتحدى نقص مهارات تكتولوجيا االت

من المبحوثات بأن التحدى متواجد بقرى البحث من  100%
حيث عدم التدريب على مهارات تكنولوجيا االتصاالت، و 

 من المبحوثات لهذا التحدى .  %100تعرضت  

من  %56وعن تحدى فجوة االجور بين الجنسين أوضحت 
المبحوثات بأن عدم التساوى فى االجر بالعمل الزراعى واقع 

 .من المبحوثات %21اجد بقرى البحث وقد تعرضن له متو 

 لتوصيات ا
انتهى البحث إلى مجموعة من التوصيات من شأنها 
االستفادة من فرصة المبادرة الرئاسية مشروع تنمية الريف 
المصرى حياة كريمة لتحقيق التمكين االقتصادى للريفيات 

ى بعض والتغيير الجذرى لتحقيق العدالة الجندرية والتغلب عل
االستفادة من الفرص  من خاللالتحديات العائقة للتمكين 

يتم وتلك الفرص المتاحة أو المستقبلية بالبرنامج الرئاسى 
 عرضها كالتالى: 

فرصة األمان االقتصادى عبر آلية توفير بناء منزل كريم  .1
حيث االمان االقتصادى أحد معابر التمكين ومن ثم 

مبادرة الرئاسية لمشروع ضرورة االستمرار من خالل ال
تنمية الريف بتخصيص جزء منة إلمكانية أن تعمل المرأة 

من داخل المنزل وذلك فى إطار المعايير البيئية بما 
يضمن سالمة افراد االسرة وصحة المسكن ،حيث تهئية 
بناء المنازل لزراعة االسطح واالسهام فى تحقيق االمن 

 الغذائى على المستوى االسرى.
ة توفير المشروعات الصغيرة البد من تدخل وزارة . فرص2 

التضامن االجتماعى من خالل فتح منافذ للتعرف على 
المشروعات الصغيرة المتاحة بتلك القرى والمراكز من 
خالل )قوافل متنقلة للمشروعات الصغيرة( لتوضيح كيفية 
الحصول على المشروع فالرغبة باالمتالك متواجدة ولكن 

 المعرفة بمصادر التمويل. االعاقة هى عدم
. فرصة توفير معاش تكافل وكرامة ضرورة وصول دعم 3

تكافل وكرامة لمستحقية عبر التقييم والمتابعة المستمرة 
ضافة معايير  ستبعاد من ال يستحق وا  لكشوف االسماء وا 

 جديدة لالختيار.
. فرصة توفير الوقت من خالل االستفادة منة فى العمل 4

درار الدخل وم ن ثم تمكينهن اقتصاديا وهذا يساهم فى وا 
رفع مستوى معيشتهن عبر السعى نحو توافر آليات البنية 
التحتية من حيث الصرف الصحى وتقوية مياه الشرب 
والكهرباء وبناء المدارس الحديثة وتلك االنشطة تقوم بها 

 حاليًا مبادرة تطوير الريف المصرى االن. 
تقبليًا من خالل آليه . فرصة الحصول على عمل الئق مس5

توفير فرصة عمل ذو مكانة إجتماعية وهو ما يستدعى 
ضرورة قيام وزارة الزراعة بمشروع تنمية الريف المصرى 
بإنشاء مجمعات صناعية زراعية بالمحافظات المختارة 
حيث تشتهر بزراعة مساحات كبيرة من الخضروات 

القضاء والفاكهة ومن ثم فتح منافذ جديدة للعمل وبالتالى 
 على البطالة وتوفير عمل الئق 

. التحديات التى تقابل الريفيات لتمكينهن وجود التحدى 6
إقامة وورش العمل من قبل فروع وهو مايستدعى الثقافى 

المجلس القومى للمرأة بمحافظات البحث بضرورة تغير 
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وأنها قادرة على الصورة النمطية عن وضع المرأة وقدرتها 
عبر توفير وقت ومكان مناسب للتدريب التدريب والتعلم 

بمراكز الشباب بقرى البحث التى تم تجديدها بمشروع 
 تنمية الريف المصرى 

. فيما يتعلق بتحدى التحكم بالموارد واالصول االنتاجية 7
وصعوبة إمتالك األرض الزراعية وهو ما يستدعى 
ضرورة التوعية المجتمعية التى تستهدف كبار السن وقادة 

ى بحق الريفيات فى إمتالك االصول االنتاجية، الراء
 ودور االعالم فى ازالة بعض الرواسب الثقافية 

. تحدى العمل غير مدفوع االجر فحينما تتخطى المهام 8
االعمال المنزلية الى مهام أخرى تتعلق بالحقل والتعامل 
مع الريفيات على أنهن عامالت بدون أجر فهو يشكل 

 لمرأة.احد اشكال العنف ضد ا
. تحدى العنف ضد المرأة فى مجمل النتائج يتضح وجود 9

عنف ممارس ضد المرأة صحى واقتصادى، وهو يستدعى 
تدخل وزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة ومنظمة المرأة 
نشاء سلسلة من ورش العمل عن العنف ضد  العربية،وا 
المرأة بتخطيط ومحتوى مختلف يتضمن الرجال وتنفذ 

 الشباب التى تم تطويرها بمشروع حياة كريمة.بمراكز 
فيما يتعلق بتحدى نقص مهارات تكنولوجيا االتصاالت  .10

وفى ظل الرقمنة يستدعى ضرورة تعاون وزارة الزراعة 
ووزارة االتصاالت، وذلك لإلستفادة من المراكز االرشادية 
على مستوى الجمهورية حيث بدء االنتشار السريع 

و االليكترونى وهو أحد وسائل تقليل لالرشاد الرقمى أ
 الفجوة المعرفية بين الجنسين بقطاع الزراعة.

. تحدى فجوة االجور بين الجنسين واقع متواجد بقرى 11
البحث، وهو ما يستدعى القاء الضوء على وضعهن 
القانونى ضمن قانون العمل.و ضرورة إنشاء التجمعات 

يف المصرى الصناعية الزراعية بمشروع تطوير قرى الر 
حيث فتح منافذ جديدة للعمل ومن ثم حماية حقوق 

 العامالت بها.
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ABSTRACT 

Opportunities and Challenges of Economic Empowerment of Rural Women in 

Light of Developing Egyptian Rural Villages of a decent Life in Some 

Governorates of the Arab Republic of Egypt  

Mervat Sedke Abd El Wahab El Said  

The study aimed to identify the challenges and 

opportunities facing rural women toachieveeconomic 

empowerment in light of the president’s initiative to 

develop Egyptian rural villages of a decent life.                                                        

The study was conducted in Assiut, Suhag, and 

Minya governorates according to the governorates of 

the first phase implementing the initiative of a decent 

life.                                                

The sample, selected according to the sample 

fraction, which is 10% of the total size in each village 

sample size was 886 respondents distributed as a 

proportion and as follows in Minya Governorate 678 

respondents, Assiut Governorate 111respondents, and 

Suhag Governorate 97,Data were collected using a 

personal interview questionnaire, and frequencies and 

percentages were used. 

The most important results of the analysis are as 

follows;future opportunities through economic security 

by building a house in a decent lifein Minya, Assiut, and 

Suhaggovernorates, andsmall projects, the opportunity 

to save time for work and increaseincome, and develop 

skills through training. (17%) and (3%) of the 

respondents indicated that they are available in the study 

governorates of Minya, Assiut, and (100%) of the 

respondents indicated that they are not available in the 

Suhag governorate.And about the challenges facing 

rural women to empowerment, the cultural challenge 

through some customs that prevent women from 

developing themselves, which was clarified by (81%), 

(92%) and (61%) of the respondents in Minya, Assiut, 

and Suhag governorates, and the challenge of 

controlling resources and productive assets. (80%), 

(57%), and (78%) of the respondents indicated the 

difficulty of owning agricultural land, and about the 

challenge of unpaid work, (72%), (45%) and (65%) of 

the respondents indicated that it is A challenge that 

exists in the study community, and aboutchallenges of 

the gender wage gap, it was clear by (100%), (16%) and 

(56%) of the respondents that the unequal wages for 

agricultural work are present in the villages of the study. 

Keywords: Economic empowerment, rural women, a 

decent life, the development of Egyptian rural villages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


