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دة  ساندراسة تقييمية لدور المجلس القومي للمرأة في تحقيق الم
 جا  تيا قتصادية للمرأه في المحافظات األكثر احاالجتماعية واال

 
 (3)أحمد محمد يوسف عليق -(2)مصطفي إبراهيم عوض -(1)منال علي محمد علي

الدراسات والبحوث  كلية، العلوم اإلنسانية البيئية قسم (2جامعة عين شمس ب( اإلدارة العامة 1
 معهد الخدمة االجتماعية بالقاهرة  (3جامعة عين شمس ، البيئية

 
 المستخلص

استهدفت الدراسة الراهنة تقييم دور المجلس القومي للمرأة في تحقيق المساندة االجتماعية 
طبقت الدراسة على (. )دراسة انثروبولوجية رأه في المحافظات االكثر أحتياجاواالقتصادية للم

 .( مفردة250اجراء حصر شامل لعدد )المرأة المبحوثة بمحافظتي المنيا وأسيوط من خالل 
، وتوصلت نتائجها إلى أن الوصفي باستخدام استمارة اسبيان استخدمت الدراسة أسلوب المنهج

، أما المساندة جاءت بدرجة متوسطةمساندة المرأة فى الحصول على حقوقها االجتماعية 
النتائج المتعلقة بأهم المشكالت التي  ها اإلقتصادية جاءت بدرجة ضعيفةللحصول على حقوق

 ت.ها من وجهة نظر السيدات المبحوثاومقترحات حل المبحوثة بعينة الدراسةتعاني منها المرأة 
وقد انتهت الدراسة إلى أهم التوصيات قد تفيد في تحسين مستويات المساندة االجتماعية 

وهي محافظات الصعيد منها المنيا واسيوط لمحافظات االشد فقرا لبيئية باواالقتصادية وا
تمثلت أهم مقترحات حل المشكالت التي تعاني منها  .م برامج التدريب لكافة المحافظاتوالتعمي

المرأة الريفية المبحوثة من وجهة نظر المبحوثات في: توفير فرص العمل المناسبة لقدرات 
، رفع قيمة المعاش المقدم للسيدات وفهن االجتماعية،ولظر  بحوثاتومهارات السيدات الم

وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض سعر الفائدة، وإعفاء أبناء السيدات ذات 
الدخل المنخفض من سداد مصروفات الدراسة، قيام الجمعيات األهلية بتوفير اإلعانات 

لمنخفضة، تنظيم الدورات التدريبية والمساعدات االجتماعية للسيدات المبحوثات ذات الدخول ا
لتنمية مهارات السيدات المبحوثات من خالل برامج التدريب لدي المجلس القومي للمراه 
وتأهيلهن للحصول على فرصة عمل. التوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع السيدات 
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توعية ، الفصول شد فقر وأقل دخال والتشجيع على االلتحاق بهذهبحوثات بالمحافظات األالم
 .الفقيرهكافة فئات المجتمع بأهمية تغيير نظرتهم السلبية للمرأة 

االشد  افظاتدراسة تقويمية، المساندة االجتماعية واالقتصادية للمرأة، المح الكلمات المفتاحية:
 .فقرا  

 
 بحثمقدمة ال

 لمجتمعاتتعد قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي تستحوذ على اهتمام كافة ا
ذكورا  )بشري المتقدمة والنامية، ويزداد االهتمام بها يوما  بعد اآلخر نظرا  لما يلعبه العنصر ال

وتعد حركة المطالبة  .وإناثا ( من دور فاعل في التنمية حيث هو هدف التنمية ووسيلتها
اءت ما جنسية، و بالحقوق السياسية للمرأة ظاهرة عالمية بدأت مع الثورة األمريكية والثورة الفر 

ل به من مبادئ عامة ترتبط بالعدالة والحرية ثم انتشرت في كامل أوروبا وتوسعت لتشمل دو 
العالم الثالث، الشيء الذي أدى إلى اختالفات واضحة تخضع لطبيعة ونسق العالقات في 

 (.27، ص 2002المجتمعات نحو المرأة وعملها السياسي )نعيمة، 
ي والتقدم بنصف طاقته البشرية فقط بينما النصف اآلخر وال يستطيع أي مجتمع الرق

ا معطال  ومهمشا  دون استغالل طاقته لذلك تسعى المجتمعات إلى النهوض بالمرأة ومشاركته
في مسيرة التنمية جنبا  إلى جنب مع الرجل لكي يحققا أفضل عائد ممكن في التنمية. 

 (.49-22: 2009، )شرقاوي 
بمثابة التحرير  2000ألعلى للمرأة ببرنامجه الطموح في ولقد جاء تشكيل المجلس ا
( عام، إذ اعتبرنا أن توقيت صدور كتاب قاسم أمين 100الثاني للمرأة المصرية على مدى )

هو سنة األساس األولى للدعوة لتحرير المرأة المصرية في العصر الحديث، ومنذ  1899سنة 
ن دور المرأة أسريا  وتنمويا  وسياسيا  وإعالميا  إنشاء المجلس القومي للمرأة لم يعد الحديث ع

مجرد حديث صالونات أو ميكروفونات، بل حديث األمر الواقع واإلنجازات واستشراف 
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المستقبل وليس أدل على هذا من تفعيل دور المجلس القومي للمرأة منذ اللحظة األولى لميالده 
بين المؤسسات الحكومية واألهلية وصار بذلك المؤسسة األم ومرجعية التخطيط والتنسيق 

 (.155، 2002المعينة بالنهوض بالمرأة. )القرعي، 
 8( الصادر في 90وقد أنشئ المجلس القومي للمرأة بموجب القرار الجمهوري رقم )

م حيث يعمل المجلس كهيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة باعتباره مؤسسة 2000فبراير سنة 
ع النساء في مصر ويعكس هذا عمق االهتمام بالمرأة وجدية قومية بمعنى الكلمة تضم جمي

االهتمام بقضاياها، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على أهداف المجلس واختصاصاته خاصة 
 (155ص ،. )القرعي2001يونيه  25بعد صدور الالئحة الداخلية للمجلس في 

أة كز على تمكين المر ويعتبر المجلس القومي للمرأة المؤسسة السياسية األولى التي تر 
ة اة المرأ مس حيتسياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  ومراقبة تنفيذ االتفاقيات والقوانين والسياسات التي 

ام اللتز والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها، األمر الذي يعبر عن وجود اإلرادة السياسية وا
 ( 3، ص 2006)رحمة،  القوي بتحسين أحوال المرأة.

 اقياتفق رؤية المجلس القومي للمرأة حول دعم المشاركة السياسية للمرأة مع االتفكما تت
والمواثيق الدولية التي شاركت مصر في صياغتها وصدقت عليها مثل اتفاقية القضاء على 

( والتي دعت إلى 1995، وخطة مؤتمر بكين )(CEDAW)  كافة أشكال التمييز ضد المرأة 
م، ووثيقة األمم المتحدة حول 2005صنع القرار في عام  ( من مراكز%30شغل النساء )

ن والتي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وتمكي 2000األهداف التنموية لأللفية عام 
 (78، 2009لنيابية. )عبد الغفار، المرأة وزيادة نسبة تمثيلها في الحياة ا

في مجال دعم المشاركة  ويتلخص الهدف األساسي إلستراتيجية المجلس القومي للمرأة 
السياسية للمرأة في تحقيق المواطنة الكاملة، وذلك بدعم مشاركة النساء في عملية صنع القرار 
ووضع السياسات وصياغة التشريعات واتخاذ القرارات بحيث تأتي معبرة عن مصالح الرجال 
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نبثق من الهدف العام والنساء معا  كأساس لتحقيق المساواة والديمقراطية والتنمية والسالم، وي
السابق مجموعة أهداف فرعية تشمل: دعم المهارات السياسية للمرأة، نشر ثقافة المشاركة 
السياسية، التنسيق مع الجهات المعينة، وخلق مناخ عام داعم للمشاركة النسائية في الحياة 

 ( 319، 2009)عبد الغفار،  ياسية.الس
ها دا  في مجال حماية المرأة وتعليمها وتثقيفويبذل المجلس القومي للمرأة في مصر جه

ل العام العم وتنميتها سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وثقافيا  وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة في
 .ميواإلنتاج القومي من خالل الشراكة مع المنظمات المجتمعية على المستويين المحلي والقو 

ر على إنشاء أمانات ولجان توعية للمرأة تهتم وتحرص األحزاب السياسية القائمة في مص
 بتقديم خدمات خاصة بها، باإلضافة إلى اهتمام األحزاب في خطابها السياسي على التأكيد

دوما  على تشجيع المرأة على االنضمام لصفوف الحزب وعلى المشاركة في العمل الحزبي 
ية في الفعلي داخل األحزاب السياسالعام، إال أن المتابعة العملية لحجم وثقل تواجد المرأة 

يبين االنخفاض الكبير لنسبة  –سواء على مستوى القاعدة أو المراكز القيادية  –مصر 
ات مشاركة المرأة المصرية في العمل الحزبي، وهي الحقيقة التي خلصت إليها عدد من الدراس

ر اء كثير من الكوادالعلمية المتخصصة التي اعتمدت على دراسات ميدانية وعلى استطالع آر 
 (18، 1999النسائية. )عزه، 

 
 بحثمشكلة ال

تعتبر المساندة االجتماعية واالقتصادية مصدر ا مهما  من مصادر األمن الذي يحتاجه 
اإلنسان من عالمه الذي يعيش فيه، بعد لجوئه إلى هللا سبحانه وتعالى، عندما يشعر أن هناك 

ذت أو ُأجهدت بمعنى آخر أنه لم يعد بوسعه أن يجابه ما يهدده وعندما يشعر أن طاقته استنف
الخطر أو يحتمل ما يقع عليه من إجهاد، وأنه يحتاج إلى مدد وعون من خارجه فاإلنسان 
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بطبعه مخلوق اجتماعي وقد جعله هللا سبحانه وتعالى دائما في حاجة مستمرة ليستمد العون 
أن المساندة االجتماعية هى ادراك ( 2007 من أخيه اإلنسان، فى حين يرى )أحمد شويخ،

الفرد لوجود أشخاص مقربين منه يثق بهم ويهتمون به فى أوقات االزمات ويمدونه بانماط 
المساندة المتعددة سواء فى صورة عطف أو فى صورة تقدير واحترام او فى صورة مساعدة 

: 2013 وى،)القطرا .مادية أو فى صورة عالقات حميمة مع اآلخرين أم لكلهم مجتمعين
167) 

 المساندة االجتماعية على إنها مدى ما يشعر به الفرد منErickson, 2012) ) ى وير 
ى قناعة ورضا لما يتلقاه، كما أن المساندة االجتماعية مفهوم متعدد المظاهر المتمثلة ف

 الخدمات المقدمة من شبكة العالقات االجتماعية المادية الملموسة من خالل تقوية الذات
 مشاعرم االهل واألقارب وتختص المساندة االجتماعية االنفعالية بكل ما يرتبط بمناقشة الودع

كل واألحاسيس واالهتمامات ومسببات القلق أما المساندة االجتماعية الملموسة فهى ترتبط ب
 Erickson, 2012: 92) المساعدات النفسية والعينية فى صورة تدعيم للذات. )

( إلى التعرف على الجهود التي يقوم بها المجلس القومي 2016 وسعت دراسة )سليم،
 للمرأة في مصر. 

( إلي التعرف على الجهود المبذولة من قبل المجلس القومي 2017 دراسة )أبو العال،
د ج جهانموذتي تواجه المرأة في العشوائيات، للمرأة والجمعيات األهلية في مواجهة المشكالت ال

مشروع المرأة . )المجلس القومي للمرأة في التمكين االقتصادي محمود صابر الغنام لدور
 (2020المعيلة 

وفي ضوء ما تقدم ترى الباحثون أن مشكلة الدراسة هي إلى أي مدى ساهم المجلس 
القومي للمرأة بجهوده وأنشطته في تمكين المرأة المصرية وتحقيق المساندة االجتماعية 

التعرف على الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في واالقتصادية والسياسية، وبالتالي 
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مجاالت النهوض بالمرأة المصرية بشكل عام وتقييم هذا الدور والقضاء على المشكالت التي 
تعاني منها، وذلك من خالل البرامج واألنشطة المختلفة للمجلس باعتباره منظمة قومية تسعى 

 .الت الحياةإلى تمكين المرأة المصرية في كافة مجا
 

 بحثأسئلة ال
 ادية ما الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتحقيق المساندة االجتماعية واالقتص

 والبيئية في مجال العمل العام؟
 رأة ة للمما المعوقات التي تواجه المجلس لتفعيل المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسي

 المصرية؟
 عوقات المؤثرة على دور المجلس القومي للمرأة في تفعيل ما المقترحات لمواجهة الم

ة لحزبياالمساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية للمرأة المصرية في الوحدات 
 القاعدية؟

 

 بحثأهمية ال
ديثة وبيانات حتعني اإلضافة العلمية التي سيقدمها هذا البحث من نتائج  همية النظرية:األ

وبالتالي الوصول إلى دراسات ومعلومات لم يتم التطرق إليها  ،مشكلة الدراسة تم جمعها حول
تصبح هذه النتائج التي تم الوصول إليها في الدراسة مبرهنات مسبقا أو الحديث عنها، وأن 

وذات اعتماد على المجال العام، حيث توضح األهمية النظرية في البحث العلمي المفاهيم 
وإزالة  ،ل عليها وكيفية االستفادة منها ومن تطبيقها لفك الغموضالجديدة التي تم الحصو 

، وبالتالي مقارنة ما قدمته تلك لدراسةالعوائق تجاه مشاكل اجتماعية أو علمية تتعلق با
، النظر إليها كمرجع لدراسات الحقة ومبرهنات اإلضافة التي شملتها هذه الدراسةالدراسات و 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  منال علي محمد علي
 

 2022 إبريلالجزء األول،  ،الرابع دالعدون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

85 

مجلس القومي ية  فيما يتعلق بالدور الحيوي الذي يقوم به المعاصرة وقد تكون مستقبل لمشاكل
 .حتياجااشد للمراه للمحافظات األ

مدى مساهمة المجلس القومي للمرأة بجهوده وأنشطته في تمكين المرأة  همية التطبيقية:األ
ية المصرية وتحقيق المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والسياسية وتكمن األهمية العلم

 :بعدة نقاط أهمها
 ومعرفة كيفية إجراء الدراسة ،ينتحقيق فائدة علمية والتعريف بها للباحث. 
  لواقعإليها الباحثين على ارض االتعريف بمدى إمكانية وقابلية تطبيق النتائج التي توصل. 
  تي لالت اتوضيح المبررات لقيام الدراسة وإجراء القسم العملي التطبيقي واإلجابة على التساؤ

 .حددتها الدراسة
 اهتمام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في السنوات األخيرة من القرن  ىكيد علأالت

ي العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين بقضايا ومشكالت المرأة المصرية وتمثل ذلك ف
في  بقرار رئيس الجمهورية وكذلك إنشاء فروع له  2000إنشاء المجلس القومي للمرأة عام 

اسي المحافظات لتفعيل الدور السياسي واالجتماعي واالقتصادي للمرأة باعتبارها شريك أس
 .في المجتمع

 لمرأة ايا اانعقاد الكثير من الندوات والمنتديات والمؤتمرات الدولية والمحلية التي تهتم بقض
نة سكين ي بالسياسية واالجتماعية واالقتصادية مثل )مؤتمر المرأة العالمي الرابع المنعقد ف

 بالمرأة( يوالمعن 1995
 ات زيادة أعداد اإلناث حيث بلغ عددهن طبقا  لتقدير أعداد السكان حسب النوع بالمحافظ

( من جملة سكان جمهورية مصر العربية. )الجهاز المركزي %48.9م )2010 /1 /1في 
 (.220ص  :2020-2009للتعبئة العامة واالحصاء، 
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م أة لدعالدراسة بتقديم الحلول والمقترحات للمجلس القومي للمر  يستفاد منالجهة المستفيدة: 
 ه،أ مر ل تنفيذ المشروعات الداعمة للالمجلس وتفعيل البرامج والسياسات التي يقوم بها من خال

ادي المحافظات االشد فقرا ومنها المنيا وأسيوط واالشد احتياجا للدعم الم ىمع التركيز عل
 والمعنوي.

 

 بحثأهداف ال
يد الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في مجال العمل العام بغرض تحقيق تحد .1

 .والبيئية المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
 .تحديد صور المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئية .2
سية دية والسياتحديد المعوقات التي تواجه المجلس لتفعيل المساندة االجتماعية واالقتصا .3

 .والبيئية للمرأة المصرية
آه التوصل إلى التصور المقترح لمواجهة المعوقات المؤثرة على دور المجلس القومي للمر  .4

 .ةلمصريالسياسية والبيئية للمرأة الذي يمكن من تفعيل المساندة االجتماعية واالقتصادية وا
 فتتمثل في: هداف الخاصة:األ
 قاليم، التوزيع العمري، المستوى األ لمرأة المصرية حسبمعرفة الفروق االحصائية ل

 التعليمي والحالة العملية.
  تقدير نسبة مشاركة المرأة المصرية في العمل العام وتحقيق المساندة االجتماعية

 .كثر احتياجاة في المحافظات األأ قتصادية للمر واال
  قتصادية والسياسية.هتمام المرأة المصرية بالشئون االجتماعية واالا تقدير نسبة 
  لمرأة هتمام اا لعوامل )الجغرافية، التعليمية، واالقتصادية( على ى مدى تؤثر األى إمعرفة

 بالشئون السياسية.
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 بحثمتغيرات ال
  :المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والبيئيةالمتغير المستقل. 
  :دة االجتماعية واالقتصادية المسان المشروعات والبرامج لتحقيقالمتغيرات الوسيطة

 .والسياسية والبيئية
  :حتياجا(اه )المحافظات األشدد أ قومي للمر دور المجلس الالمتغير التابع. 

 

 دراسات وبحوث سابقة
لس القومي جاءت الدراسات السابقة في محور واحد تناول الدراسات التي اهتمت بالمج

االت رأة والعمل علي تمكينها في كافة المجللمرأة والدور الذي يقوم به من أجل النهوض بالم
  .والبيئية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والقانونية

توصلت نتائج الدراسة إلى أهمية التمكين السياسي للمرأة : (2005) أماني قنديل دراسة
بية وزيادة نسبة النساء المرشحات في البرلمان، وزيادة تصويت المرأة واستخراج بطاقات انتخا

لهن من خالل عقد شراكة بين المجلس القومي للمرأة وبعض المحافظات والمحليات واألجهزة 
التنفيذية، باإلضافة إلى ما توصلت إليه نتائج الدراسة الميدانية: إلى تحفيز المرأة على شغل 

تنفيذ مواقع اتخاذ القرار من خالل عقد العديد من المؤتمرات وندوات التوعية السياسية، كما تم 
( دائرة انتخابية، كما تم حصر عدد النساء غير 17وتنظيم عدد من القوافل السياسية شملت )

المقيدات في الجداول االنتخابية وتحفيزهن الستخراج البطاقات االنتخابية مع توضيح أهمية 
 .تصويت المرأة على اعتبار أنها تشكل أكثر من نصف المجتمع تقريبا

ضحت نتائج الدراسة أن المرأة المصرية تعاني من العديد من أو  :(2006) دراسة رحمة
)اقتصادية، اجتماعية، صحية، تعليمية، سياسية... الخ( كما أن المستفيدات  )المشكالت منها
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من مشروعات المجلس القومي للمرأة تشعرن بمشكالت تختلف في الدرجة عن ما تشعر به 
النتائج أن للمجلس دورا  بارزا  في تمكين  غير المستفيدات بمشروعات المجلس، كما أوضحت

المرأة اقتصاديا  خاصة المرأة المعيلة من خالل برنامج المرأة المعيلة والقيام بمشروعات صغيرة 
لهن وترتب على ذلك أن أصبح لديهن مصدر ثابت للدخل، وأصبحن يشعرن بكفاية الدخل، 

كما أوضحت النتائج أن المجلس وأصبحن عامالت في مشروعاتهن ولم يعدن من العاطالت، 
ساهم في التمكين االجتماعي للمرأة المصرية من خالل محو أمية المرأة وتدعيم مبدأ تكافؤ 
الفرص التعليمية للمرأة وحصولها على فرص متساوية في التدريب، ورفع المستوى الصحي 

 وتحسين نوعية الخدمات الصحية لهن. 
وضح دور المجلس القومي للمرأة باعتباره لتوجاءت  :(2008) عبد الحميددراسة 

ملة. العا المؤسسة الوطنية المعنية التي استحدثت لتنمية شئون المرأة، ودوره في النهوض بالمرأة 
أوضحت الدراسة أن إنشاء المجلس القومي للمرأة يعد خطه غير مسبوقة فألول مرة يصبح 

وضع السياسات التي تتيح لها  للمرأة المصرية مؤسسة دستورية ترعى حقوقها وتقوم على
لى عالمشاركة في السياق الرئيسي للتنمية وتتابع مدى تنفيذ وتطبيق هذه السياسات للتأكيد 

زما عدا التحقيق مبدأ المساواة الدستوري وتعميما للديمقراطية والتي بدون مشاركة المرأة تفقد ب
  .الستقرارها

القومي للمرأة في تمكين المرأة لتوضح دور المجلس جاءت  :(2009) دراسة محمد
المصرية اقتصاديا واجتماعيا في ضوء ما يقدمه من برامج تتضمن عدد من المشروعات التي 
تسعي إلي تمكين المرأة وإدماج جهودها في برامج التنمية. انطلقت الدراسة من النظرية النسوية 

تمدت علي المنهج الوصفي وبعض المناهج والسياسات المعالجة لقضية المرأة والتنمية، واع
، وتم جمع البيانات من خالل دليل العيباستخدام دراسة الحالة باإلضافة إلي األسلوب االستط

( حالة من أعضاء المجلس القومي للمرأة والمستفيدات 33بلة المتعمقة من عينة قوامها )المقا
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لس يعمل علي تمكين المرأة أوضحت الدراسة أن المج، من مشروع المرأة المعيلة بالقاهرة والمنيا
علي المستوي االقتصادي واالجتماعي والسياسي والقانوني، وأن المجلس يعاني من ثمة قصور 
في الطرق واآلليات المستخدمة في اإلعالن عن مهامه وأدواره. كما توصلت نتائج الدراسة إلي 

التمكين االجتماعي  أن مشروع المرأة المعيلة قد حقق التمكين االقتصادي إال أنه لم يحقق
للمستفيدات وذلك لعدم االهتمام بالتعليم ومحو األمية ومواجهة العادات والتقاليد والموروثات 

 .الثقافية
أثبتت نتائج الدراسة صحة الفرض األول والثالث للدراسة بينما لم  :(2010) أميرة دراسة

عضوية بأحد األحزاب يثبت صحة الفرض الثاني للدراسة باستثناء ما يتعلق بمتغيري ال
السياسية والحصول على دورات تدريبية قبل االلتحاق بالمشروع، وتوصلت الدراسة إلى تصور 
تخطيطي مقترح لزيادة فعالية المكون التدريبي لمشروع تنمية القدرات السياسية بالمجلس 

 القومي للمرأة.
ية القدرات إلى التعرف على مدى فعالية مشروع تنمهدفت  :(2010) حلمي دراسة

السياسية للمرأة بالمجلس القومي للمرأة في تنمية المعارف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والمهارات القيادية للسيدات المستفيدات من المشروع، والتعرف على الصعوبات التي تحول 

ل دون تحقيق المشروع ألهدافه. وقد اعتمدت الدراسة علي منهج المسح االجتماعي الشام
ومنهج دراسة الحالة وقد تم جمع البيانات من خالل تطبيق استمارة استبيان للمستفيدات من 
مشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة بالمجلس القومي للمرأة من إقليم القاهرة الكبرى والبالغ 

 ( متدربة، وإجراء مقابالت شبه مقننة للقائمين على التدريب بالمشروع وعددهم150عددهن )
وتوصلت الدراسة إلي أن فعالية مشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة كانت  .( مدرب14)

متوسطة في تحقيق أهدافه، وقد واجه المشروع العديد من الصعوبات منها: قصر الفترة الزمنية 
للتدريب، ضعف المادة التدريبية المتعلقة بالمعارف االقتصادية واالجتماعية، قله عدد 
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التدريبية، الطبيعة النظرية للتدريب وغيرها من الصعوبات التي أشار إليها  المستويات
المستفيدات والقائمين على التدريب مما أدى إلى عدم بلوغ المشروع الدرجة المرتفعة في تنمية 

 .القدرات السياسية للمستفيدات
ومي إلى التعرف على الجهود التي يقوم بها المجلس القسعت  :(2016) دراسة سليم

ونيا وتمكينها قانللمرأة في مصر. اعتمدت الدراسة والجمعيات األهلية في تنمية وعي المرأة 
االجتماعي الشامل وتم جمع البيانات من خالل تطبيق استمارة استبيان  علي منهج المسح

، ( مفردة من المجلس القومي للمرأة 50( مفردة موزعين كما يلي: )100للمستفيدات وعددهم )
ولين فردة من رابطة المرأة العربية، باإلضافة إلى تطبيق استمارة استبيان على المسئ( م50)

مقابلة  ( مفردة برابطة المرأة العربية، ودليل29( مفردة بالمجلس القومي للمرأة ) 34وعددهم )
انوني وكشفت الدراسة عن مدى اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الق .شبه مقننه للخبراء

جلس، رأة وأن الحماية القانونية واالجتماعية والتمكين والتوعية من أهم منظومة عمل المللم
 وأي ضا من أهم اختصاصات المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة

ي بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وتنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة ف
 .قوقها وواجباتهاالمجتمع وبح

التعرف على الجهود المبذولة من قبل المجلس  ىإلوهدفت  :(2017)دراسة أبو العال 
القومي للمرأة والجمعيات األهلية في مواجهة المشكالت التي تواجه المرأة في العشوائيات. 

المسح  وانطلقت الدراسة من النظرية النسوية والنظرية النقدية، كما اعتمدت الدراسة على منهج
االجتماعي والمنهج المقارن وقد تم جمع البيانات من خالل استمارة استبيان للنساء القاطنات 
في المناطق العشوائية ودليل مقابلة للمسئولين في المجلس القومي للمرأة والجمعيات األهلية، 

ر السالم للمنطقة الشرقية وحي دا .وأجريت الدراسة في مدينة القاهرة وتم للمنطقة الجنوبية
ممثال  اختيار حي المرج ممثال  وكشفت الدراسة الميدانية أن الغالبية العظمى من المبحوثات 
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في منطقتي الدراسة أكدن على عدم معرفتهن بالمجلس القومي للمرأة، في حين أكدت 
المبحوثات الالتي صرحن بمعرفتهن بوجود المجلس عن دورة الفعال في عدة مجالت أهمها: 

في محو أمية المرأة والدفاع عن حقوقها، واإلسهام في إصدار تشريعات قانونية جديدة اإلسهام 
حداث التمكين االجتماعي واالقتصادي لها، وبالمقارنة إشأنها الحفاظ على حقوق المرأة و  من

بين دور كال  من المجلس القومي والجمعيات األهلية في منطقتي الدراسة من وجهة نظر 
ن الخدمات المقدمة من المجلس القومي للمرأة ضعيفة ودون المستوى في العينة ككل نجد أ

حين كانت الخدمات المقدمة من الجمعيات األهلية أكثر فعالية في مواجهة مشكالت المرأة في 
 .العشوائيات

رصد المساعدات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة  ىإلسعت  :(2017) دراسة المولي
االجراءات والقوانين التي اتخذها بعد  ىة السياسية للمرأة، والتعرف علمن أجل تفعيل المشارك

انطلقت الدراسة من النظرية النسوية، واعتمدت علي منهج المسح  .يونيه 30يناير،  25ثورتي 
 ىع البيانات من خالل االستبيان علاالجتماعي بالعينة لتفعيل مشاركة المرأة سياسيا وقد تم جم

يناير في مدينة  24مفردة من الفتيات والسيدات الالتي شاركن في ثورة  (360عينة قوامها )
أوضحت الدراسة أهمية الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة ، المنصورة

سياسي ا، وذلك من خالل تشكيل لجنة دائمة تختص بالمشاركة السياسية، عقد المؤتمرات وإقامة 
ركة السياسية للمرأة، إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالمرأة، الندوات الخاصة بالمشا

وضع البرامج التدريبية للسيدات الراغبات في الترشح لالنتخابات، واقتراح السياسة العامة في 
من جملة  %93.9مجال تنمية المرأة سياسي ا. من خالل نتائج الدراسة الميدانية أكدت نحو 

يونيو،  30يناير و 25ية دور المجلس القومي للمرأة خاصة بعد ثورتي عينة البحث علي أهم
دعم المرأة  ،2012لخمسين المنوطة بتعديل دستوروذلك من خالل عضوية المجلس في لجنة ا

يونيو، رفع  30في تولي حقائب وزارية في أول حكومة، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بعد 
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ة المشاركة في االستفتاء عليه، وأخي را دعم قدرات المرشحات وعي المرأة بمواد الدستور وأهمي
 .لالنتخابات البرلمانية القادمة

د لمرأة بعتأثير الحراك الثورى على التمكين السياسى لتناولت  :(2017)دراسة هالة 
ير استهدف البحث الحالي تقديم دراسة حالة عن مصر وتونس لبيان تأث ،ثورات الربيع العربى

ل ث بشكلثوري على التمكين السياسي للمرأة بعد ثورات الربيع العربي. وقد اعتمد البحالحراك ا
ن لتبايأساسي على منهج دراسة الحالة، والمنهج المقارن الذي يركز على دراسة أوجه التشابه وا

ي بين الظواهر السياسية، والمنهج القانوني في تحليل ودراسة أهم التشريعات التي وردت ف
 تائج إلى ان التحديات علىبعد الثورة والتي تمكن المرأة سياسيا. وتوصلت الن دستور ما

التشريعي أصبحت قوانين األحوال الشخصية مثار جدل في مصر ما بعد الثورة حيث  ى المستو 
ات تشريعأبدى الكثيرون اعتراضهم عليها بناء على ما تقدم فإن عددا ال بأس به من القوانين وال

يثير جدال واسعا على مستويات عدة وهو ما يؤكد على أهمية وجود دستور الخاصة بالمرأة 
معبر عن كافة شرائح المجتمع المصري بحيث يضمن الحقوق األساسية لإلنسان والتي تعتبر 

انة الضم حقوق المرأة جزءا ال يتجزأ منها. وإن المشاركة السياسية للمرأة والتمكين السياسي هي
قيق رشيد يقوم على المساواة، باإلضافة إلى إن النهوض بالدول وتح األساسية لحكم ديمقراطي

ين التنمية المستدامة لن يتم بدون تمكين المرأة التي تشكل نصف المجتمع، كما إن التجربت
ان المصرية والتونسية مميزتان على مستوى مشاركة المرأة قبل وبعد الثورة وبالتالي جديرت

 تمكينئيا في كلتا الدولتين للوصول إلى الهدف المنشود وهو البالدراسة وأن هناك إصرارا نسا
والمشاركة السياسية للمرأة. وأوصي البحث بضرورة التضافر من جانب منظمات المرأة من 

دار  ُكتب هذا المستخلص من ِقبل أجل التوعية والتثقيف بدور المرأة في المشاركة السياسية.
 .المنظومة
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يناير:  25تغير الدور السياسى للمرأة الريفية بعد ثورة تناولت  :(2018) سليمدراسة 
رف على طبيعة الدور السياسي يهدف هذا البحث إلى التع. ميدانية فى قرية مصرية دراسة

، والتعرف أيضا  على دور العوامل البنائية في 2011يناير  25المتغير للمرأة الريفية بعد ثورة 
المجتمع الريفي التي تسهم في تشكيل هذا الدور السياسي اإليجابي للمرأة الريفية. وجاء 

ة الريفية بعد الثورة؟ وما هي التساؤل األساسي للبحث: إلى أي مدى تغير الدور السياسي للمرأ 
مالمح هذا الدور السياسي؟ وينتمي هذا البحث إلى نمط البحوث الوصفية التحليلية، واتباع 
أسلوب التحليل الكيفي باالعتماد على المقابلة ومنهج دراسة الحالة المتعمقة، حيث أجريت 

ية، واختيار عينة الدراسة الدراسة الميدانية على إحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوف
( حالة دراسة، واالستعانة بدليل للمقابلة المتعمقة. 20بالطريقة العمدية المقصودة، قوامها )

موزعة على فئات ثالث: عددهم داخل النشاط الزراعي، ومن هم خارج النشاط الزراعي، ثم فئة 
وحتى  1/12/2016المثقفات. وأجريت الدراسة الميدانية خالل ثالث أشهر من 

م. وتوصل البحث إلى نتائج هامة منها: أن السمة األساسية للدور السياسي 28/2/2017
للمرأة الريفية المصرية هي التغير المحدد والجزئي من حيث الفاعلية والتأثير في المجال 
السياسي واالجتماعي العام، وأن هناك تحديات أمام تفعيل هذا الدور السياسي للمرأة الريفية، 

ن الملكية والوضع الطبقي ومستوى التعليم ودرجة الثقافة، ووسائل اإلعالم، جميعها تلعب وأ
دورا أساسيا في تحديد طبيعة الدور السياسي والمشاركة السياسية للمرأة الريفية المصرية وحتى 
تعد قيام الثورة والتي شاركت فيها المرأة احتجاجا لتغيير واقع هذا الدور السياسي وتحقيق 

 كتسبات اجتماعية وسياسية في المجتمع المصري حتى اآلن.م
وذج جهاد مشروع المرأة المعيلة نم دور المجلس القومي للمرأة في التمكين االقتصادي

دور المجلس القومي للمرأة  ىالتعرف عل ىهدف هذا البحث إل(: 2020)محمود صابر الغنام 
نموذج من المشروعات التي يقوم بها  ىأة اقتصاديا خالل إلقاء الضوء علفي تمكين المر 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%B1%D8%A3%D9%81%D8%AA
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وانطلق البحث الحالي . المجلس في مجال التمكين االقتصادي للمرأة وهو مشروع المرأة المعيلة
من النظرية النسوية ومدخل النوع االجتماعي، واعتمدت الباحثة في جمع البيانات الخاصة 

تفيدات من مشروع المرأة حالة من المس (12)متعمقة مع الت إجراء مقابالل بالبحث من خ
البحث أن الل اتضح من خ: وقد أسفر البحث عن النتائج التالية. المعيلة في محافظة البحيرة

الدراسة في مشروع المرأة المعيلة، كان نابعا من إحساسهن  التالدافع من مشاركة حا
لبحث ا اللتضح من خ. ابمسئوليتهن تجاه أسرهن، ورغبتهن في تحسين أوضاعهن المعيشية

ل الوحيد بالنسبة للغالبية الدراسة تعد مصدر الدخ التأن المشروعات التي قامت بها حا
 الالدراسة بسيط للغاية و  التالعائد المادي من المشروعات التي قامت بها حا. منهن ىالعظم

البحث أن مشروع المرأة المعيلة  اللاتضح من خ. حتياجات المعيشية فقطاللتلبية ا ى يكفي سو 
تحقيق دخل مستقل والمشاركة في ال الدراسة من خ الت قتصادي لحاالحقق التمكين اقد 

 .سرةألميزانية ا
ية ور الرياده النسائية وأثره فى دعم معطيات التنمدتناولت  :(2021) الغريبدراسة 

يهدف البحث إلى التعرف على دور . (2030المستدامة فى ضوء خطة التنمية المستدامة )
الل ، من خفى دعم معطيات التنمية المستدامةادى للمرأه أثر الريادة النسائية التمکين القي

 وعدد تحقيق مجموعة من األهداف وهي: التعريف بمفهوم الريادة النسائية، والتنمية المستدامة
من التعريفات المرتبطة بها، وتوضيح مدى أهمية الريادة النسائية مع التعرف على أهم 

ات مثل عائقا أمام الريادة النسائية، ومن ثم التوصل إلي حلول ومقترحالتحديات التى قد ت
 ئية.تساهم في التعرف علي الکيفية التي يمکن من خاللها زيادة فاعلية ريادة االعمال النسا

وقد کانت أهم نتائج البحث أنه البد من العمل على زيادة التوعية الشعبية بدور وأهمية 
العمل على دمج ريادة األعمال بصفة عامة وريادة االعمال  المرأة على مختلف األصعدة.

النسائية بصفة خاصة في المناهج التعليمية في کافة المؤسسات التعليمية. العمل على زيادة 
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استيعاب وتقبل المجتمع المحلي لمشروعات ريادة األعمال النسائية من خالل نشر األفکار 
جيع المنظمات االجتماعية المحلية على استيعاب ودعم والمبادرات والتوعية بها وبفوائدها. تش

نطاق واسع. العمل على تعزيز االبتکار واإلبداع  ىأنشطة ريادة األعمال النسائية علوتنفيذ 
بمشرعات ريادة األعمال النسائية على المستوى المحلي، وتوفير الدعم لرواد األعمال النسائية 

وتسويق عدد من الطرق المبتکرة لتطوير مشروعات ريادة  لتطوير ابتکاراتهم وإبداعاتهم. إيجاد
 األعمال النسائية.

. ليميالتمكين االقتصادي واالجتماعي في المجال التعتناولت  :(2021دراسة عبد هللا )
 تناولت الدراسة الراهنة قضية تمكين المرأة العاملة من الحصول على حقوقها فبالرغم من

التى تحققت للمرأة المصرية فى عدة مجاالت اقتصادية الجهود المبذولة واالنجازات 
واجتماعية، وهى الجهود التى تسعى لتمكين المرأة من المشاركة فى األنشطة اإلجتماعية 
واإلقتصادية والسياسية، إال ان هناك العديد من المعوقات التى تحول دون وصول المرأة 

ة الراهنة إلى تحديد العالقة بين المصرية إلى درجات عالية من التمكين، هدفت الدراس
راسة طبقت الد .التخطيط لتمكين المرأة العاملة والحصول على حقوقها االجتماعية واالقتصادية

دد مل لعن خالل اجراء حصر شاعلى المرأة العاملة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة م
 الحصول على حقوقها واالجتماعية مفردة، وتوصلت نتائجها إلى أن تمكين المرأة من( 252)

 .جاءت بدرجة متوسطة ، أما التمكين للحصول على حقوقها اإلقتصادية جاءت بدرجة ضعيفة
 .الكلمات المفتاحية: التخطيط، تمكين المرأة، المرأة العاملة، حقوق المرأة 

 ىهداف التي سعت الدراسات إلألومما سبق من هذا العرض للدراسات السابقة تنوع ا
من حيث توضيح دور  (2009) محمد حقيقها، ولكن اتفقت أهداف البحث مع أهداف دراسةت

المجلس في تمكين المرأة اقتصاديا في ضوء ما يقدمه من برامج ومشروعات، ولقد اختلف 
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البحث مع الدراسات السابقة في منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات، حيث اعتمدت غالبية 
 ستبيان.الجتماعي، وفي جمع البيانات علي تطبيق استمارة االح االدراسات علي منهج المس

ومن خالل عرض الدراسات العربية واألجنبية يتضح مجموعة من االستنتاجات على النحو 
 :التالي

اتفقت بعض الدراسات العربية على أن المجلس القومي للمرأة يلعب دورا  بارزا  في التمكين  .1
ماعي( للمرأة المصرية وذلك من حرص المجلس على االجت –االقتصادي  –)السياسي 

تمكين المرأة اقتصاديا  من خالل برنامج المرأة المعيلة للقيام بمشروعات صغيرة لكي يكون 
لديها دخل ثابت هذا باإلضافة إلى العمل على محو أميتها وتحسين نوعية الحياة لديها. 

 دراسةو  ؛2005ي قنديل دراسة أمانو  ؛ 2006، ومنها دراسة )رحمة عبد الشافي
Southern Political Sciences Association, 2008. 

 أكدت بعض الدراسات على ضرورة التركيز على فعالية المكون التدريبي للمرأة المصرية .2
ت لمشروع تنمية القدرات السياسية للمرأة حتى تستطيع المشاركة بفاعلية في االنتخابا

حلية بمستوياتها المختلفة وكذا عضوية البرلمان وكذلك عضوية المجالس الشعبية الم
 .صري )المجالس النيابية المختلفة(الم
 

 اإلطار النظري
كما يعرف التقويم بأنه: العملية التي يمكن من خاللها التأكد من أن  :مفهوم التقويم

ة االستراتيجيات والمهارات المستخدمة في إعداد وتنفيذ البرامج االجتماعية تتفق مع طبيع
األهداف المخطط لتحقيقها، وقياس النتائج المرغوبة وغير المرغوبة للتعرف على مدى تحقيق 
اإلنجازات المادية والمعنوية في ضوء الكفاءة والفاعلية واالستفادة من النتائج في تحسين 

  (107: ص2004، )أبو المعاطي .ي وتخطيط البرامج الالحقةالبرنامج الحال
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 :يا  ويقصد بالتقويم إجرائ
تي مجموعة البرامج التي توفر قدرا   كافيا  من المعارف للوقوف على حقيقة البرامج ال .1

 .يقدمها المجلس القومي للمرأة المصرية
 .تحديد إيجابيات البرامج التي يقدمها المجلس القومي للمرأة المصرية .2
ا المرأة تحديد المعوقات التي تحول دون تحقيق تلك البرامج ألهدافها بما يخدم قضاي .3

 .المصرية
 .الوقوف على المقترحات المطلوبة لتطوير البرامج التي يقدمها المجلس القومي للمرأة  .4

: 1977)حسن،  تمل على اآلتي:يرى عبد الباسط حسن أن أهداف التقويم تش :أهداف التقويم
 (219 -218 ص ص

 لخصائص الفردالتعرف على قيمة األهداف التي تتبناها المؤسسة والتأكد من مراعاتها  .1
 .وحاجات المجتمع

 .يساعد على تحديد مضمون تلك األهداف ووضع أولويات لتنفيذها .2
 .التحقق من أن المشروع أو الخطة تسير بصورة مطابقة وفق ما هو موضوع من قبل .3
 .يهدف التقويم إلى االرتقاء بمستوى الموارد البشرية والمادية .4
ي البرامج والمشروعات والتي ساعدت على التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية ف .5

 .إنجاح أو فشل البرنامج
التحقق من سالمة الفروض والمسلمات التي تقوم عليها العمليات المختلفة للبرامج  .6

 .والمشروعات
والغرض الرئيسي من البحوث التقويمية هو البحث عن إجابة لتساؤل هام يتعلق باآلثار 

برنامج أو مشروع معين من أجل حل مشكلة معينة، والهدف  أو النتائج المترتبة نتيجة تطبيق
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الرئيسي من تلك البحوث هو اتخاذ القرار المناسب لتطوير البرامج والمشروعات المستقبلية من 
 (108السروجي: ص، أجل تحقيق النمو والتقدم. )حمزاوي 

التقويم  يستهدف (239 -238 ص ص: 1995بالنسبة للخطة ذاتها )مختار،  :أهمية التقويم
التحقق من إنجازات الخطة واألهداف التي تحققت ومعدل نجاح كل هدف منها، وكذلك 
التعرف على األسباب أو المعوقات التي حالت دون تحقيق بعض األهداف األخرى لالستفادة 

 .من تلك المعلومات عند التخطيط لبرامج ومشروعات مستقبلية
ر التقويم بالنسبة للجهاز العامل في المشروع يعتب :بالنسبة للجهاز العامل في المشروع

بمثابة وسيلة لتحقيق النمو المهني والوظيفي المستمر ووسيلة تعليمية يمكنهم من خاللها تنمية 
معارفهم وتعديل اتجاهاتهم وتطوير وتنمية أساليب عملهم واكتساب المزيد من الخبرات العملية 

نسبة لهم بمثابة عملية نقد موضوعي وأسلوب تصحيحي والمهارات الفنية، كما يعتبر التقويم بال
على أساس جوانب القوة وجوانب الخلل ونواحي القصور واالستفادة من كل ذلك في الخطط 

 .المستقبلية
يهتم بالتعرف على رأي المستفيدين من الخدمات  :بالنسبة للمستفيدين من الخدمات

 :قبلية ويهتم بمعرفة ما يليويعتبر ذلك بمثابة التغذية العكسية للخطط المست
 مناسبة الشروط الموضوعة الستحقاق الخدمة بما  مدى توافر الخدمات للمحتاجين إليها

 .يؤدي إلى مرونة إجراءات الحصول عليها
  مدى مساهمة الخدمة في إشباع الحاجات وحل المشكالت أي تحقيق األهداف التي

 .صممت الخدمة من أجلها
 عدد ممكن من المستفيدين المستحقين لتلك الخدمة مدى تغطية الخدمات ألكبر. 
 قياس العائد االجتماعي واالقتصادي للخدمة بالنسبة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة. 
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من ين لقى مصطلح المساندة االجتماعية اهتمام العديد  :مفهوم المساندة االجتماعية
 :ل بعض التعريفات التى سنتناولها، وهذا ما سوف نلمسه من خالوكل تناوله برؤيته الخاصة

( يعرفها على أنها )تلك المساعدات ذات األثر المخفف وهى جد مهمة 1981)هوس 
ومعقدة فى نفس الوقت ، كونها مستمدة من مصادر شبكة العالقات االجتماعية التى ينتمى 

ساعدة وم -مالية  - إليها الفرد والتى تمنحه مساعدة عاطفية ومساعدة مالية )وسائلية
 ((Grazinani et Swendersen, 2001 :98 بالمعلومات إزاء الموقف المهد

 ( المساندة االجتماعية على إنها االعتقاد بوجود1986 ،خرون آساراسون و بينما يرى )
بعض األشخاص التى يمكن للفرد أن يثق بهم والذين يتركون لديه انطباعا بأنهم يحبونه 

 .(25: 2000 يحتاجهم )عبد هللا،االعتماد عليهم عندما ويقدرونه ويمكن اللجوء إليهم و 
( أن المساندة االجتماعية هى ادراك الفرد لوجود أشخاص 2007 ،فى حين يرى )شويخ

واء سمقربين منه يثق بهم ويهتمون به فى أوقات االزمات ويمدونه بانماط المساندة المتعددة 
ة مساعدة مادية أو فى صورة فى صورة عطف أو فى صورة تقدير واحترام او فى صور 

 (.167: 2013 عالقات حميمة مع اآلخرين أم لكلهم مجتمعين )القطراوى،
التي  الرسمية وغير الرسمية يقول أنها األنشطة والعالقات Barker, 1991)ينما بركر )ب

ر( ويعطي )بارك .شخصية الفرد والمجتمع تعمل على إشباع الحاجات اإلنسانية وتسهم في بناء
صحية، منها: التعليم، والضمان االجتماعي، والرعاية ال لة لهذه النشاطات والعالقات نذكرأمث

 ماناالجتماعية التي توفر لإلنسان التشجيع والدعم والتعاطف والشعور باأل وشبكة العالقات
 .   (Barker, 1991:85)واالنتماء، وتساعد في تشكيل هويته االجتماعية

االجتماعية على إنها مدى ما يشعر به الفرد من  لمساندةاErickson, 2012) وعرفت )
قناعة ورضا لما يتلقاه، كما أن المساندة االجتماعية مفهوم متعدد المظاهر المتمثلة فى 
الخدمات المقدمة من شبكة العالقات االجتماعية المادية الملموسة من خالل تقوية الذات 
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اعية االنفعالية بكل ما يرتبط بمناقشة المشاعر ودعم االهل واألقارب وتختص المساندة االجتم
واألحاسيس واالهتمامات ومسببات القلق أما المساندة االجتماعية الملموسة فهى ترتبط بكل 

 Erickson, 2012: 92) ). المساعدات النفسية والعينية فى صورة تدعيم للذات

قات مجموعة من العال هيالمساندة االجتماعية  :التعريف االجرائي للمساندة االجتماعية
 ردجتماعية التى ينتمى إليها الفشبكة العالقات اال رتبطة ببعضها البعض والمستمدة منالم

سواء رسمية أو غير رسمية والتى تمنحه مساعدة عاطفية ومساعدة معنوية ومساعدة 
 لديه كون األشخاص الذين يمكن للفرد أن يثق بهم والذين يتر  وهؤالء، بالمعلومات إزاء المواقف

هي و انطباعا بأنهم يحبونه ويقدرونه ويمكن اللجوء إليهم واالعتماد عليهم عندما يحتاجهم، 
 رسمية  محكمة ومنظمة تقوم بها المؤسسات وغير رسمية يقوم بها األهل واالصدقاء عالقات

شخصية الفرد والمجتمع، مثل  والتي تعمل على إشباع الحاجات اإلنسانية وتسهم في بناء
طف عليم، والضمان االجتماعي، والرعاية الصحية، وتوفر لإلنسان التشجيع والدعم والتعاالت

 .واالنتماء، وتساعد في تشكيل هويته االجتماعية والشعور باألمان
انية اإلنس العلوم تناولته حيث .نسبيا   حديثا   مفهوما   االجتماعية المساندة مفهوم عدي
العالقات  شبكه مصطلح فظهور االجتماعية، القاتللع بحثهم إطار فى االجتماع وعلماء

تقييمه و  الفرد إدراك ألن االجتماعية المساندة مفهوم لظهور الحقيقة البداية يمثل االجتماعية
 التيو  المحيطة به، االجتماعية العالقات لشبكة إدراكه على تعتمد االجتماعية المساندة لدرجة
 2002 أحمد، ،51 )جيهان شخص ألى والثقة مالدع مصادر تضم التي العامة األطر تمثل

.) 
 الحجم مثل المساندة لعالقات البنائية الخصائص على أنها االجتماعية الشبكة وتوصف

 رضا كيفية متضمنة المساندة لعالقات أكبر بدرجة المساندة االجتماعية تقدر بينما والتركيب،
  (Antonucci & Fuhrer, 1997, 192).يتلقونها  التي بالمساندة االفراد
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العالقات  شبكة مفهوم من بكثير أضيق مفهوم االجتماعية المساندة مفهوم إن
لشبكاتهم  علي ادراك االفراد تقديرها فى االجتماعية المساندة تعتمد حيث االجتماعية،
 قتهمعال على ويستندون  فيهم يثقون  الذين األفراد على تشمل التي األطر باعتبارها االجتماعية

 (2، 2001 المقصود، عبد أمانى السرسى، أسماء (بهم
 الفعال الذي االجتماعى الدعم مصادر من مصدرا   االجتماعية المساندة تعتبر ولذلك

 .الرضا ومستوى  االجتماعية، المساندة حجم يؤثر حيث اإلنسان يحتاجه
أ، تكوا عليه واعتمد إليه ركن: أى سنودا   إليه سند إلى للمساندة اللغوى  األصل ويشير

 بمعنى (  فساند456، 1996 العربية، اللغة )مجمع وكانفة عاونه :وسنادا   مساندة وساند
 دةالمسان وتحمل (37أبادى،  اإلنسان )الفيروز معتمد والسند العمل، على وكافأ وكانف عاضد
 صالشخ ةوالمساند والتشجيع، المساعدة ٕواعطاء مالية بمساندة والمساعدة والتقوية التأييد معنى
 (Hornby, A., 1987). .والتشجيع المساندة يقدم الذى

 أن إال ةاالجتماعي للمساندة واحد تعريف يوجد ال أنه من بالرغم :االجتماعية أنماط المساندة
 اإلنصات – مثل انفعالية مساندة صورة فى تكون  قد االجتماعية بأن المساندة اتفاق هناك

 إن ثحي. وحلها المشكالت لمواجهة المادية المساندة مثل األدائية و المساندةأ العون  وتقديم
بعاد. األ متعدد "متغير" مركب هى االجتماعية المساندة بأن الباحثين كبيرا بين اتفاقا   هناك

 (.  2004 ،18بشرى، )
 :هى االجتماعية للمساندة فئات خمس هناك أن  Sarafinoسارفينو  ويرى 

 عانىيفالفرد  والحب، واالهتمام والرعاية، المودة، عرمشا بها ويقصد ة:الوجداني المساندة -1
 منو  تقليل الذات، فقدان أو اكتئاب، بخبرة يمر أو معينة انفعاالت من المشقة أوقات فى

 الكفاءة عدم من مشاعر التقليل أو الذات، تقدير إعادة على يعمل المساندة هذه خالل
 .الشخصية
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 من بلغا  الفرد م بإقراض القيام مثل المالية، أو لماديةا المساعدة وتشمل :المالية المساندة -2
 .المال للقيام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

 سبةالمعلومات المنا أو واإلرشاد بالنصيحة، التزويد بها ويقصد :المعلوماتية المساندة -3
 اكلهمش البيئة أو مشاكل مع التعايش أو موقف فهم فى الفرد مساعدة بغرض للموقف

 .الشخصية
 ساعدتحيث  التقييمية بالمساندة أيضا   المساندة من النمط هذا ويسمى :التقديرية المساندة -4

 .وتكاملها ذاته بتقييم الخاصة مشاعره بناء على الفرد
 تمد الفراغ، وهى وقت نشاطات فى اآلخرين مع االندماج بها يقصد :االجتماعية المساندة -5

 ,Sarafinoتشاركه اهتماماته.  جماعة فى عضو بأنه ليشعر للفرد ةالالزم الفرد بالمشاعر

1998, 97)) 
  :وهى أشكال عدة تأخذ يمكن االجتماعية المساندة إن إلى( اوس)ه يشير وكما

فية العاط الناحية فى المساعدة على تنطوى  والتعاطف والتى االنفعالية والقبول : المساندة1
 .والحب والحنان والتقبل

شياء بالمال: والتي تنطوي على المساعدة بالمال واال والمساعدة لعمللاألدائية  اندة: المس2
اك ن هنم يشعرون بأالعينية لما لها من تأثير على تحمل األعباء المالية لألفراد مما يجعله

 .من يهتم بهم
 لبعض بعضهم األصدقاء يقدمه أن يمكن مما على تنطوى  : والتىبالمعلومات المساندة -3

أن ( 2002 ،الخشاب ناجى (الشدة من معلومات تفيد في مواجهة المواقف ويرى  قتو 
 :وهي االجتماعية للمساندة أبعاد ثالثة هناك

 بيهدف التغل وذلك لنفسه، منحه الفرد يستطيع معنوى  دعم بها ويقصد :الذاتية المساندة -1
 .يواجهها التى المشاكل على
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 ضالمحيطين بالمري من يقدم إجرائي أو معنوى  دعم أى بها ويقصد :االجتماعية المساندة -2
 عالمجتم العالج أو فى علية المشرفين األطباء أو أصدقاءه أو أسرية أفراد كانوا سواء

 .تواجهه التى والمشاكل العقبات لتخطى لمساعدته
 أو المجتمع بالمريض المحيطين من يقدم مادى دعم أى بها المادية: ويقصد المساندة -3

 ومساندته مشاكله المادية على التغلب فى مشاركته بهدف مباشرة غير أو مباشرة قبطري
 (.  78،  2002 الخشاب، ناجى) الشدة وقت

يخلص  االجتماعية للمساندة متعددة وأنواع تصنيفات من عرضه سبق ما ضوء وفى
  :التالية األنواع فى االجتماعية المساندة أنماط تحديد يمكن إلى أنه الباحث

 يعزز الذى السلوك االهتمام وهي ذلك تتضمن التى المساندة االنفعالية: تلك لمساندةا -أ
 لآلخرين والحب الود مشاعر إظهار فى المتمثلة والدفء. وتشمل المساندة بالثقة الشعور

 Malone Beach, E., et)الحاجة  عند وجدانيا   يقف بجانبهم من هناك بأن ٕواشعارهم

al., 1995: 29)  
ن، اآلخري فى والثقة والحب، والرعاية، واالهتمام والصداقة، المودة، مشاعر بها وبقصد

 ر بخبرةيم أو معينة، انفعاالت من المشقة أوقات فى يعانى فالفرد واالنتماء، بالراحة واإلحساس
 بلق له من المقدمة المساندة هذه خالل ومن الذات، تقدير فقدان أو قلق أو حزن، أو اكتئاب

 .الكفاءة عدم مشاعر من التقليل أو الذات تقدير إعادة على عملي اآلخرين
 بإعطاء المعرفى والتوجيه ،النصح أحيانا عليها ويطلق: التقييم المعرفية ومساندة المساندة -ب

 الضاغطة األحداث مع التعامل تحديد فى يساعد المساندة من النوع المعلومات وهذا
 (40. 2002 شعبان،(

بغرض  للموقف المناسبة المعلومات أو واإلرشاد بالنصيحة زويدالت أيضا   بها ويقصد
تختلف  وهى الشخصية مشاكله أو البيئة مشاكل مع التعايش آو موقفة فهم فى الفرد مساعده
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أنها  عن فضال   ذاتها حد فى مساعدة ليست المعطاة المعلومات أن فى األدائية المساندة عن
 إدراكات لضبط عن تقوى  ربما فالمعلومة أنفسهم، دةمساع فى الناس مساعدة فى الناس تساعد
 ( 59 ،2001 )عزة، معها والتعايش مشكلته إدارة بطرق  الفرد تزويد طريق

 عدةمسا للموقف بغرض المناسبة المعلومات أو واإلرشاد بالنصيحة، التزويد بأنها وُتعرف
ات ر تزوده بالخب وأيضا ةمشاكله الشخصي أو البيئة مشاكل مع التعايش أو موقفة فهم فى الفرد

 ,Cohen, S., 1996, 138) (Material Support  .المتشابهة في مثل هذه المواقف
 لمساندةوالعون وا اإلجرائية المساندة عليها األدائية، ويطلق والمساندة المالية، المساندة -ج

 لماديةا كاناتمواال المالى العون  تقديم إلى المساندة المادية وتشير هذا ويشتمل الملموسة:
 الضغوط تخفيف جرائية والعون فهي قد تساعد علىالمساندة اإلأما  والخدمات الالزمة.

 للفرد الوقت بعض إتاحة طريق عن أو اإلجرائية المباشر للمشكالت الحل طريق عن
 الرحمن، عبد الشناوى،) االسترخاء. أو الراحة مثل العون لألنشطة أو للخدمة المتلقى
1994 ،41) 

 من الفرد عليها ويحصل الموقف، فى وفعاله مباشرة مساندة لمساندة الملموسة هىوا
 وتخفيف الموقف وتحمل الجهد بذل فى مشاركته أو واألدوات له باألموال الناس مساعدة

أو  ةعيني أشياء أو ميسرة قروض منح أو هدايا صورة فى ُتقدم وهىر، وتقليل الخسائ المسئولية
، 2000 موسى،) الضراء فى واأللم التوتر يخفف أو السراء فى الفرح يزيد عمل فى التطوع
197) 

 لالزمات كما التعرض أوقات المادى كالدعم عديدة صور فى المالية المساندة تظهر كما
 الصعبة.  للمواقف تعرضه عند للفرد اآلخرون  يقدمها التى المباشرة اإلجراءات فى تظهر
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 رعاية مثل األنشطة واسع الكثير من مدى على لتشتم أن يمكن المالية المساندة إن
 لعمليةا المهام فى والمساعدة اإلدارية واألعمال والمهام المالية والتبرعات والقروض األطفال

 (2004 )بشرى، .المادية السلع وتقديم
 دفع أو المال، من مبلغا   الفرد باقراض القيام على أيضا األدائية المساندة وتشتمل

 األعمال. ببعض للقيام مساعدته أو المنزلية، األعباء فى المساعدة أو الفواتير،
 ةالمساند مثل مختلفة بمسميات المساندة من النوع هذا إلى ويشار التقديرية: المساندة -د

 ذاه بأن معلومات شكل على المساندة هذه وُتقدم، التعبيرية  الذات تقدير ومساندة النفسية
 مقبولون  ٕوانهم وخبراتهم الذاتية لقيمتهم مقدرون  أنهم اصلألشخ تنقل ُمقدر وهي الشخص

 (40 ،1994 الرحمن، عبد الشناوى، (.شخصية أخطاء أو صعوبات أى من بالرغم
 ئهالمستمر ألدا والتأييد التشجيع اآلخرين من الفرد يتلقى عندما المساندة هذه وتتضح

 تمعلوما طريق تقديم عن التأييد هذا الفرد ويدرك غيره، باراء مقارنتها عند خاصة وأفكار
 ة،حمز  )جيهان الشدائد. مواجهة عند ولفاعليتها لذاته الفرد تقدير ارتفاع فى تفيد مباشرة
2002 ،52 ) 

الذاتى  يمالتقي لعملية المناسبة والمعلومات االيجابية التعبيرات أو بالعائد الفرد تمد وهى
اته بتقييم ذ الخاصة مشاعره بناء على الفرد تساعد وهى االجتماعية المقارنة عملية خالل من

 (Helgeson, V., et al., 1996,138) .وتكاملها
 قضاء على تشتمل بأنها (1985، وويلز )كوهين ويعرفها :االجتماعية الصحبة مساندة -ه

 أنها حيث من الضغوط تخفف وهى والترويح الفراغ فى أنشطة اآلخرين مع بعض االوقات
 عن الفرد إبعاد على بالمساعدة وكذلك اآلخرين مع نتماء واالتصالاال إلى الحاجة تشبع

 عبد ومحمد . )الشناوى الموجبة الوجدانية الجوانب تيسير عن طريق أو بالمشكالت االنشغال
 ( 40، 1994 الرحمن،
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. أوقات الشدة فى البعض لبعضهم تقدمة أن لألصدقاء يمكن ما كل أيضا   تتضمن وهى
 ( 46، 2001 فيفيان،(

وتتنوع مصادر المساندة االجتماعية في فاعليتها حسب مصادر المساندة االجتماعية: 
بكات المساندة وتتمثل في الظروف المختلفة وحسب ما يسمى بالشبكات االجتماعية أو ش

 (.22، 2003، واالصدقاء والجيران وزمالء العمل ... الخ )هانم االسرة واالقارب
وتتنوع حسب الظروف المختلفة. ولقد اختلفت الدراسات في وتختلف مصادر المساندة 
، ءصدقاسرة واألاألهي:  ن هناك إجماع علي أن أهم المصادرتناولها لمصادر المساندة وإن كا

ة تكون مصادر المساندو ، معلمين واألقارب كانت محدودةبينما المساندة المقدمة من قبل ال
وائف والزوجات. والط والزمالء والمعلمين والجيرانقاء االجتماعية وتتمثل في األسرة واألصد

 .يةالدينية وهي الشبكات الواقعية التي األفراد يعتمدون عليها من أجل المساندة االجتماع
 (.12: 1998 )الشناوي.

 :ساسيين للمساندة االجتماعية همار علماء النفس إلى وجود مصدرين أيويش
 .ء العمل ، والمحيطين ببيئة العملالعمل زمال : المساندة داخل العمل: ويمثلها رؤساء1
ات لعالق: المساندة خارج العمل: ويمثلها أفراد األسرة واألقارب واألصدقاء والجيران وشبكة ا2

 ( 2، 2005االجتماعية التي يتفاعل معها الفرد في حياته اليومية. )عبد السالم، 
ثمانية مصادر هي: الزوج   ( مصادر المساندة االجتماعية في1984وقد لخص نوربك )

الخدمات الوقائية أو وموفرو ، وزمالء العمل، واألقارب واألصدقاء والجيران والزوجة
: 2001 ،)أحمد شلبي الدين.ورجال ، لمرشدين النفسيون واالجتماعيون واألطباء وا، المعالجون 

149). 
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 :جتماعية إلىمصادر المساندة اال وفي ضوء ما سبق وحسب موضوع الدراسة قسم الباحث
: المساندة االجتماعية من األسرة: وهي الحصول على العون والمساندة من قبل االسرة 1

 .لوجود الفرد بينهم وأنه محل ثقةوالشعور باألمان النفسي 
ن: وهي تقدم الدعم الوجداني والنصائح ي: المساندة االجتماعية المقدمة من األخصائي2

بالرضا من هذا انون من اضطراب التوحد مع الشعور بالمعلومات والتدريب لمن هم يع
 .الدعم المقدم لهم

ع ثة مكونات متصلة م: المساندة االجتماعية تتكون من ثالمكونات المساندة االجتماعية
 :بعضها البعض

قديم ت: هي تشمل إدراك الفرد ومعلوماته عن إمكانية البيئة االجتماعية في : مخطط المساندة1
في هذا المكون بعكس التوجه المعر و  ،إليها الفرد لمواجهة المشقة يحتاجالتي  المساندة

 للمساندة االجتماعية يسعى دائما لتكوين ولتنمية عالقات متعددة مع المحيطين به في
 .مساندة المتاحة من قبل األخرينالبيئة االجتماعية. لتوفير مناسب من ال

 ،ساندةوقعات السابقة لدى الفرد عن أهمية الم: يعتمد هذا المكون علي التعالقات المساندة: 2
ة لمساندة المطلوبالحصول علي ا ىخالل هذه العالقات االجتماعية إلوبالتالي يسعى من 

 . في هذا الموقف
حيث ، : هي أشبه بسلوك المقايضة أو الصفقة بين فردين علي األقلصفقات المساندة: 3

بينما ، من سلوك المساندة لشخص أخر يسعى مقدم المساندة إلي تقديم أنماط متعددة
  (2004، )هناء شويخ .يحاول األخر ببذل مجهود الستقبال هذه السلوكيات المتاحة

 :شروط تقديم المساندة االجتماعية
يمها فسية معتدال  عند تقدالنيكون معدل المساندة االجتماعية و : البد أن ة: كمية المساند1

 . وينخفض تقديره لذاته، اديةال يجعله أكثر اعتم ى. حتىللمتلق
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ى اعية لدهذا البعد يحتاج لكثير من المهارة االجتم: لوقت المناسب لتقديم المساندةاختيار ا: 2
 .لقينتائج جيدة لدى المت ىتؤدي إل ىالمساندة حت

البد أن تتوفر بعض الخصائص لدى مانح المساندة. والتي تتمثل في  : مصدر المساندة:3
قدر م ب. والفهم الكامل لطبيعة المشكلة التي يمر بها المتلقي حتى يساهالمرونة. والنصح

 .فعال في تقديم المساندة
ا إلي لدى المتلقي يؤدي سريعالنفسية عدد مصادر المساندة االجتماعية و : ت: كثافة المساندة4

ا تخطي االزمات التي يمر به ىده سريعا  علتساعمشكالت التي يمر بها المتلقي، و ال حل
 .في حياته

قديمها في ت الفهم لدى مانحي المساندةو  ،المهارةو  ،: ويتمثل هذا البعد في القدرة: نوع المساندة5
طبيعة و  سلوكيات تتناسب مع نوعو  يرغبه المتلقي من تصرفاتو  بما يتناسب مع ما يدركه

 .المساندة التي تقدم إليه
شابه ماعية يمكن تقبلها في حالة التالفهم المتعاطف: المساندة النفسية واالجتو  : التشابه6

تي تكون فعالة لدى المتلقي إذا كانت الظروف الو  ،واالجتماعي للمانح والمتلقيالنفسي 
  (31 – 30: 2005، متشابهة )عبد السالمالمتلقي انح و يمر بها الم

 

 بحثإجراءات ال
خاللها البرامج  تعتبر تلك الدراسة من الدراسات التقويمية التي تكتشف من: نوع الدراسة

والمشروعات المقدمة للمرأة المصرية، والوقوف على مدى فعاليتها كما تتطرق الدراسة إلى 
 .الصعوبات التي تواجه تلك البرامج والمشروعات التي يمكن من خاللها التغلب على المعوقات
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ادي تعتمد الدراسة الراهنة على منهج المسح االجتماعي واالقتص: عينة ومنهج الدراسة
طبقت الدراسة على المرأة المبحوثة بمحافظتي المنيا  .اللنساء بالمحافظات االكثر احتياج

 .( مفردة250وأسيوط من خالل اجراء حصر شامل لعدد )
 ة:مجاالت الدراس
ويتمثل في فرع المجلس القومي للمرأة بالنساء االكثر احتياجا بمحافظات  المجال المكاني:

 .(الدراسة )المنيا وأسيوط
ة ( أربعة عشر عضوا  هم أعضاء فرع المجلس القومي للمرأ 14وتتمثل في ) المجال البشري:

ن ة موزعة بالتساوي بيمفرد 250بالنساء االكثر احتياجا بمحافظات الدراسة )عينة قوامها 
 .المحافظتين

- 2020ولقد استغرقت فترة جمع البيانات من الميدان حوالي ستة أشهر من  المجال الزمني:
2021 

اعتمدت الدراسة الحالية على استمارة استبيان من إعداد : استمارة استبيان :أدوات الدراسة
الباحثون وذلك لجمع البيانات والمعلومات من أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالنساء 

 . االكثر احتياجا بمحافظات الدراسة
ستمارة في صورتها الحالية مجموعة من اإلجراءات الستخراج اال ون وقد اتبع الباحث

تحديد موضوع الدراسة واألبعاد من خالل اإلطالع على اإلطار النظري والدراسات  :كالتالي
السابقة وأدوات مرتبطة بموضوع الدراسة واالستفادة منها في عرض البيانات األولية وأبعاد 

 :االستمارة وقد احتوت االستمارة على المكونات التالية
 .لمفردات الدراسةبيانات أولية  .1
الدور الذي يقوم به فرع المجلس القومي للمرأة في مجال العمل ويتضمن )دور المجلس في  .2

كيفية تنشيط دور منظمات المجتمع المدني في  –تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية 
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اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية وخدمية تناسب المرأة في العمل  –إطار العمل العام 
المردود السياسي لدور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة من وجهة نظر  –العام 

 .فريق العمل
صرية المعوقات التي تواجه المجلس القومي للمرأة في تفعيل الشراكة السياسية للمرأة الم .3

معوقات ترجع  –معوقات تتصل بالمرأة المصرية  –وتتضمن )معوقات تتصل بالمجتمع 
 القومي للمرأة(.إلى المجلس 

فعيل التصور المقترح لمواجهة المعوقات المؤثرة على دور فرع المجلس القومي للمرأة في ت .4
 .الشراكة السياسية للمرأة المصرية مع الوحدات الحزبية القاعدية

يل معالجة البيانات باستخدام التي تم جمعها بالتحل األسلوب االحصائي المستخدم:
(  وذلك لحساب (Spss سب االلى من خالل البرنامج االحصائىاالحصائى باستخدام الحا

، وية(المئ التكرار والنسبةرية )المعادالت التالية: جدولة البيانات االولية فى صورة جداول تكرا
 . حساب معامل ارتباط بيرسون للبيانات الكميةلمقلييس المستخدمة بعينة الدراسةوكذلك ل

اللة االستجابة على االختبارات. اجراء اختبار )ت( لحساب دلمعرفة العالقة بين المتغيرات و 
بار الفروق بين متوسطين المجموعتين )للشرائح المختلفة( تبعا لمتغيرات الدراسة.اجراء اخت

ن جراء اختبار الثبات مإالثبات من خالل معامل التجزئة النصفية الختبار ثبات المقياس. 
 الختبار ثبات المقياس. Alpha Cronbachsخالل معامل ثبات الفا كرونباخ 
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ثبات العبارات ألبعاد مقياس "دراسة تقييمية لدور المجلس القومي للمرأة في : (1جدول )
 حتياجا"ادية للمرأه في المحافظات االكثر تحقيق المساندة االجتماعية واالقتصا

عدد  أبعاد المقياس
 العبارات

 قيمة ألفا
 كرونباخ

ل وم به المجلس القومي للمرأة في مجال العممقياس عن الدور الذي يق
   :العام

 0.862 8 دور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة المصرية
 0.792 7 تنشيط دور منظمات المدني في إطار العمل العام

 0.879 7 اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية وخدمية تناسب المرأة في العمل العام
دور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة من وجهة المردود السياسي ل

 758 9 نظر فريق العمل
ومي كيفية تكوين الشراكات السياسية من منظور فريق العمل بالمجلس الق

   :للمرأة
 0889 5 كيفية تكوين الشراكات

 0.874 7 سبل الشراكة السياسية المراد التوصل إليها
   :دات المبحوثة بعينة الدراسةمقياس المساندة االجتماعية للسي

 0.856 7 المساندة الوجدانية
 0.795 6 المساندة المالية

 0.879 6 المساندة المعلوماتية
ة ياسيالمعوقات التي تواجه المجلس القومي للمرأة في تفعيل الشراكة الس

   :للمرأة المصرية
 0.893 8 معوقات تتصل بالمجتمع

 0.789 5 ريةمعوقات تتعلق بالمرأة المص
ي أة فالمقترحات لمواجهة المعوقات المؤثرة على دور المجلس القومي للمر 
 ة معتفعيل المساندة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمرأة المصري

 :الوحدات القاعدية والمنظمات للمجتمع المدني
  

 0.858 10 فيما يتعلق بالمرأة المصرية بالمجلس القومي للمرأة 
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 دراسة تقييمية لدورم معامالت الثبات ألبعاد مقياس "السابق أن قيمن الجدول اتضح 
ت دية للمرأه في المحافظاالجتماعية واالقتصااالمجلس القومي للمرأة في تحقيق المساندة 

، 0.792، 0.862جميعها قيم مرتفعة، حيث بلغت قيم معامل الثبات ) حتياجا"ااالكثر 
0.879 ،0.758 ،0.889 ،0.87، 0.856 ،0.795 ،0.879 ،0.893 ،0.789 ،
عام، تنشيط دور منظمات المدني في إطار العمل ال(، ألبعاد المقياس للمحاور التالية: 0.858

ياسي اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية وخدمية تناسب المرأة في العمل العام: المردود الس
كيفية تكوين نظر فريق العمل: لدور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة من وجهة 

الية، ة المالشراكات:، سبل الشراكة السياسية المراد التوصل إليها: المساندة الوجدانية، المساند
معوقات تتعلق بالمرأة المصرية، تتعلق  :المساندة المعلوماتية، معوقات تتصل بالمجتمع

حية معامالت الثبات إلى صال وهي قيمة مرتفعة، وتشير هذه القيم من بالمجلس القومي للمراه 
 العبارات وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

ة الكلي تم حساب معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس بالدرجة صدق االت ِّساق الداخلي:
للمقياس التي نتجت عن تطبيق المقياس على عينة مبدئية، وقامت الباحثة بحساب صدق 

 ي ومعامل االرتباط المصحح لمقاييس الدراسة كاآلتي:االتِ ساق الداخل
 دراسةاد ثبات العبارات ألبعاد مقياس "من جدول صدق االتِ ساق الداخلي السابق ألبع

ه في تقييمية لدور المجلس القومي للمرأة في تحقيق المساندة االجتماعية واالقتصادية للمرأ 
 .المحافظات االكثر أحتياجا"

تنشيط دور منظمات المدني في إطار العمل تباط بين أبعاد مقياس نجد أن معامل االر 
العام، اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية وخدمية تناسب المرأة في العمل العام:، المردود 

كيفية السياسي لدور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة من وجهة نظر فريق العمل: ، 
لسياسية المراد التوصل إليها: ، المساندة الوجدانية، المساندة تكوين الشراكات:، سبل الشراكة ا
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، معوقات تتعلق بالمرأة المصرية، :المالية، المساندة المعلوماتية، معوقات تتصل بالمجتمع
(، مما يؤكد صدق 0.01دالة معنويًّا عند مستوى معنوية ) تتعلق بالمجلس القومي للمراه 

دراسة تقييمية لدور المجلس القومي لعبارات ألبعاد مقياس "اد ثبات ااالتِ ساق الداخلي ألبع
، "حتياجا  ادية للمرأه في المحافظات االكثر للمرأة في تحقيق المساندة االجتماعية واالقتصا

، 0.786، 0.885 0.796،0.889، 0.789، 0.885وبلغت قيم معامل ارتباط بيرسون )
0.796 ،0.689 ،0.787 ،0.781 ،0.796). 

 من التحليل قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط المصحح، وبلغت قيم معاملوللمزيد 
، 0.892، 0.792، 0.752، 0.866، 0.829، 0.878، 0.885)  االرتباط المصحح

تنشيط دور منظمات المدني في إطار ألبعاد المقياس ( 0.822، 0.802، 0.853، 0.885
:، وخدمية تناسب المرأة في العمل العام العمل العام، اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية

، :للمرأة من وجهة نظر فريق العمل المردود السياسي لدور المجلس في تنمية الوعي السياسي
، دانيةكيفية تكوين الشراكات:، سبل الشراكة السياسية المراد التوصل إليها: ، المساندة الوج

رأة ، معوقات تتعلق بالم:تصل بالمجتمعالمساندة المالية، المساندة المعلوماتية، معوقات ت
 على التوالي.  أة صرية، تتعلق بالمجلس القومي للمر الم
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دراسة تقييمية لدور ثبات العبارات ألبعاد مقياس "صدق االتِ ساق الداخلي ل :(2جدول )
المجلس القومي للمرأة في تحقيق المساندة االجتماعية واالقتصادية للمرأه في 

 "أحتياجا   المحافظات االكثر
إجمالي  مقياسالثبات العبارات ألبعاد 

 المقياس
معامل االرتباط 

 المصحح
دور المجلس في تنمية الوعي السياسي للمرأة 

 المصرية:
 0.001 الداللة المعنوية 0.885 )**( 0.885 معامل ارتباط بيرسون 

تنشيط دور منظمات المدني في إطار العمل 
 العام:

 0.001 الداللة المعنوية 0.878 )**(0.789 معامل ارتباط بيرسون 
اإلسهام في مشروعات وبرامج سياسية 
 وخدمية تناسب المرأة في العمل العام:

 0.001 الداللة المعنوية 0.829 )**(0.796 معامل ارتباط بيرسون 
المردود السياسي لدور المجلس في تنمية 

الوعي السياسي للمرأة من وجهة نظر فريق 
 :العمل

 )**(0.889 معامل ارتباط بيرسون 
 0.001 الداللة المعنوية 0.866

 0.001 الداللة المعنوية 0.752 )**( 0.885 معامل ارتباط بيرسون  كيفية تكوين الشراكات:
 0.001 الداللة المعنوية 0.792 )**(0.786 معامل ارتباط بيرسون  سبل الشراكة السياسية المراد التوصل إليها:

 0.001 الداللة المعنوية 0.892 )**(0.796 معامل ارتباط بيرسون  المساندة الوجدانية
 0.001 الداللة المعنوية 0.885 )**(0.689 معامل ارتباط بيرسون  المساندة المالية

 0.001 الداللة المعنوية 0.853 )**( 0.787 معامل ارتباط بيرسون  المساندة المعلوماتية
 0.001 الداللة المعنوية 0.802 )**(0.781 معامل ارتباط بيرسون  :صل بالمجتمعمعوقات تت

 0.001 الداللة المعنوية 0.822 )**(0.796 معامل ارتباط بيرسون  
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 عرض ومناقشة النتائج
ا بين متراوحت مستويات المساندة االجتماعية للسيدات المبحوثات  :المساندة االجتماعية

 درجة معيارية(، وذلك بمتوسط 440درجة معيارية( وحد أقصى مقداره )135)حد أدنى مقداره 
درجة معيارية(. ويوضح  59وانحراف معياري مقداره )  درجة معيارية( 7,230حسابي بلغ )

( التوزيع العددي والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير مستوى المساندة 3جدول )
% من المبحوثات تتميز بمستوى  70جدول أن االجتماعية، حيث يتضح من بيانات ال

% منهن مستوى تمكينهن االجتماعي  20المساندة االجتماعية منخفض، في حين أن نسبة 
 .من المبحوثات تتميز بارتفاع مستوى المساندة االجتماعية %10متوسط، وأخيرا  فإن 

مستوى المساندة التوزيع العددي والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير  :(3جدول )
 االجتماعية

 االجمالي محافظة أسيوط محافظة المنيا مستوى المساندة االجتماعية م
 % العدد % العدد % العدد

 منخفض  1
 70 175 72 90 68 85 درجة معيارية( 237)أقل من 

 متوسط  2
 20 50 16 20 24 30 ( درجة معيارية238 - 237)

 10 25 12 15 8 10 درجة( 238 مرتفع )أكثر من 3
 100 250 100 125 100 125 االجمالي 

درجة  237لمنخفض )أقل من ا( مستوى المساندة االجتماعية 3توضح بيانات جدول )
( درجة 238 - 237متوسط )ال، أما %72، %68مفردة تمثل نحو  90، 85 معيارية( بعدد
درجة(  238 كثر منمرتفع )أال، أما %16، %24مفردة تمثل نحو  20، 30 معيارية بعدد

 لمفردات عينة الدراسة لمحافظتي المنيا وأسيوط. %12، %8مثل نحو مفردة ت 15، 10بعدد 
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ا بين متراوحت مستويات المساندة االقتصادية للسيدات المبحوثات : المساندة االقتصادية
 7,6درجة(، وذلك بمتوسط حسابي قدره ) 14درجات( ، وحد أقصى قدره ) 4حد أدنى قدره )

( التوزيع العددي والنسبي 4درجة(. ويوضح جدول ) 6,2درجة( وانحراف معياري بلغ )
دول للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير مستوى المساندة االقتصادية، حيث يتضح من بيانات الج

% من المبحوثات مستوى المساندة االقتصادية، منخفض، في حين تتميز نحو  62أن نحو 
من المبحوثات مستوى  % 14ط من المساندة االقتصادية، أما % منهن بمستوى متوس 24

 .المساندة االقتصادية مرتفع
المساندة  لمتغير مستوى التوزيع العددي والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا   :(4جدول )

 ةاالقتصادي

 االجمالي محافظة أسيوط محافظة المنيا مستويات المساندة االقتصادية م
 % العدد % العدد % العدد

جة در  (18 منخفض )أقل من 1
 62 155 60 75 64 80 معيارية

( درجة 10 - 8متوسط ) 2
 24 60 24 30 24 30 معيارية

 14 35 16 20 12 15 درجة( 10مرتفع )أكثر من  3
 100 250 100 125 100 125 االجمالي 

 75، 80، ية(درجة معيار  18لمنخفض )أقل من اتوضح مستويات المساندة االقتصادية 
مفردة   30، 30( درجة معيارية بعدد 10 - 8لمتوسط )ا، بينما %60، %64مفردة تمثل 

مفردة تمثل نحو  20، 15درجة( بعدد  10مرتفع )أكثر من ال، أما %24، %24تمثل نحو 
 من مفردات العينة بمحافظتي المنيا وأسيوط. 16%، 12%
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ن حد سياسية للسيدات المبحوثات ما بيتراوحت مستويات المساندة ال :المساندة السياسية
درجة معيارية(، وذلك بمتوسط  68درجة معيارية( وحد أقصى مقداره ) 38أدنى مقداره )
 درجة معيارية(. ويوضح جدول 6,8درجة معيارية( وانحراف معياري مقداره ) 50حسابي بلغ )

حيث  التمكين السياسي، ( التوزيع العددي والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير مستوى 5)
السياسي منخفض، في من المبحوثات مستوى تمكينهن  %72ات الجدول أن يتضح من بيان
من  %8التمكين السياسي المتوسط، أما  من المبحوثات يقعن في فئة %20حين أن نحو 

 .لمبحوثات يقعن في فئة التمكين السياسي المرتفعا
وفقا  لمتغير مستوى المساندة ات المبحوثات التوزيع العددي والنسبي للسيد :(5جدول )

 السياسية 
 االجمالي محافظة أسيوط محافظة المنيا مستويات المساندة السياسية م

 % العدد % العدد % العدد
درجة  48منخفض )أقل من  1

 72 180 68 85 76 95 معيارية(
 20 50 24 30 16 20 ( درجة58 - 48) متوسط 2
 8 20 8 10 8 10 درجة( 58 مرتفع )أكثر من 3

 100 250 100 125 100 125 االجمالي 
 85، 95لعدد  ) درجة معيارية 48ستوى توضح المساندة السياسية لمنخفض )أقل من م

 30، 20 بعدد ( درجة معيارية لمتوسط48 - 58) ، بينما%68، %76مفردة تمثل نحو 
 10، 10درجة معيارية( بعدد  58، بينما لمرتفع )أكبر من %24، %16مفردة تمثل نحو 
 لعينة الدراسة بمحافظتي المنيا وأسيوط.  %8، %8مفردة تمثل نحو 

 77راوحت مستويات المساندة الكلية للسيدات المبحوثات ما بين حد أدنى ) :المساندة الكلية
درجة  2,110درجة معيارية(، وذلك بمتوسط حسابي بلغ ) 184وحد أقصى ) (درجة معيارية

( التوزيع العددي 6درجة معيارية(. ويوضح جدول ) 5,21وانحراف معياري مقداره ) معيارية(
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والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير مستوى المساندة الكلي، حيث يتضح من بيانات 
منهن  %26من المبحوثات مستوى مساندتهم الكلي منخفض، في حين  %58الجدول أن 

من المبحوثات تبين أن مستوى  %16وسط ، أما نحو يقعن في فئة المساندة الكلي المت
  .مساندتهم الكلي مرتفع

 ةلكليا التوزيع العددي والنسبي للسيدات المبحوثات وفقا  لمتغير مستوى المساندة : (6جدول )

 االجمالي محافظة أسيوط محافظة المنيا مستويات المساندة الكلية م
 % العدد % العدد % العدد

درجة  113ل من منخفض )أق 1
 58 145 60 75 56 70 معيارية(

 26 65 28 35 24 30 ( درجة148 - 113متوسط ) 2
 16 40 12 15 20 25 درجة( 148 مرتفع )أكثر من 3

 100 250 100 125 100 125 االجمالي 
 75، 70درجة معيارية( لعدد  113لمنخفض )أقل من ايوضح مستوى المساندة  الكلي 

 35، 30لمتوسط عدد ل( درجة معيارية 113 - 148بينما ) %60، %56مفردة تمثل نحو 
 15، 25درجة معيارية( بعدد  148لمرتفع )أكبر من ا، بينما  %28، %24مفردة تمثل نحو 
 الترتيب. ىفظتي المنيا وأسيوط عللمفردات عينة الدراسة بمحا %12، %20مفردة تمثل نحو 

 :المبحوثات هة نظر السيداتمنها المرأة من وجالمشكالت التي تعاني 
( أهم المشكالت التي تعاني منها المرأة من وجهة نظر السيدات 7يوضح جدول )

المبحوثات، حيث يتبين من بيانات الجدول أن السيدات المبحوثات قد ذكرن ستة عشر بندا  
همية ، وذك على النحو التالي يتبين األتعاني منها المرأة بعينة الدراسةمن المشكالت التي 

، ونقص فرص (%98توسط الدخل الشهري لألسرة )النسبية للعينة والتكرارات: انخفاض م
، وانخفاض قيمة المعاش وعدم كفايته للوفاء (%12.07( )%94.4حة أمام المرأة )العمل المتا
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حصول على فرصة ، ونقص الخبرة والتدريب الالزم لل%( 10.74( )%84احتياجات األسرة )ب
(، وغالء %9.20) (%72، وتراكم الديون وصعوبة سدادها )(%9.97) (%78عمل )

، وارتفاع تكاليف تعليم األبناء مما (%7.67( )%60بتها لدخل المرأة )األسعار وعدم مناس
 (%50تفاع تكاليف زواج االبناء )، وار (%6.65) (%52سربهم من الدراسة )يتسبب في ت

( %44ت العمل واحتياجات المنزل واألسرة )، وعدم القدرة على التوفيق بين متطلبا(6.39%)
 (%35.6مشكالت أبنائها بمفردها )، وعدم قدرة المرأة المبحوثة على حل (5.62%)
( %31.2صغير لعدم وجود مكان صالح لذلك )، وعدم القدرة على إقامة مشروع (4.55%)
وعات ، وصعوبة تسويق منتجات المشر (%3.07) (%24، وارتفاع نسبة األمية )(3.99%)

(، وتدني حالة المسكن وعدم توافر االحتياجات األساسية لألسرة %2.30( )%18الصغيرة )
، والتأثير السلبي لخروج المرأة للعمل على العالقة بينها وبين أبنائها (%1.94) (%15.2به )

، والحالة النفسية السيئة بسبب سلبية نظرة المجتمع للمرأة المبحوثة (1.74%) (14%)
 ( مفردة. 250( من العينة المقدرة بنحو )1.53%) (12%)



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  منال علي محمد علي
 

 2022 إبريلالجزء األول،  ،الرابع دالعدون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

120 

 المبحوثات ة نظر السيداتهم المشكالت التي تعاني منها المرأة من وجهأ  :(7جدول )

%  عدد المتغير م
 للعينة

 %
 للتكرارات

 12.53 98 245 نخفاض متوسط الدخل الشهري لألسرةا 1
 12.07 94.4 236 مل المتاحة أمام المرأة المبحوثةنقص فرص الع 2
 10.74 84 210 كفايته للوفاء باحتياجات األسرة انخفاض قيمة المعاش وعدم 3
 9.97 78 195 نقص الخبرة والتدريب الالزم للحصول على فرصة عمل 4
 9.20 72 180 تراكم الديون وصعوبة سدادها 5
 7.67 60 150 م مناسبتها لدخل المرأة المبحوثةغالء األسعار وعد 6
 6.65 52 130 مما يتسبب في تسربهم من الدراسة تكاليف تعليم األبناء ارتفاع 7
 6.39 50 125 ارتفاع تكاليف زواج االبناء 8
العمل واحتياجات المنزل  عدم القدرة على التوفيق بين متطلبات 9

 5.62 44 110 واألسرة
 4.55 35.6 89 اعدم قدرة المرأة المبحوثة على حل مشكالت أبنائها بمفرده 10
ع صغير لعدم وجود مكان صالح عدم القدرة على إقامة مشرو  11

 3.99 31.2 78 لذلك
 3.07 24 60 األمية نسبة ارتفاع 12
 2.30 18 45 تسويق منتجات المشروعات الصغيرة صعوبة 13
 1.94 15.2 38 ر االحتياجات األساسية لألسرة بهتدني حالة المسكن وعدم تواف 14
 1.79 14 35 انائهعلى العالقة بينها وبين أب ي لخروج المرأة للعملالتأثير السلب 15
 1.53 12 30 ثةية نظرة المجتمع للمرأة المبحو الحالة النفسية السيئة بسبب سلب 16

 :البرامج والمشروعات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة
 :تنمية المرأةاستحدث المجلس القومي للمرأة عددا  من البرامج األساسية لدعم و 

اهتم المجلس في هذا السياق بالتمكين االقتصادي للمرأة باعتباره  :برنامج المرأة المعيلة .1
مدخال  إلى تحقيق التمكين االجتماعي والسياسي ويدعم إسهام المرأة في عملية التنمية وهنا 

( حيث %16.7فقط اتجه البرنامج إلى أكثر شرائح المجتمع احتياجا  وهي المرأة المعيلة )
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كشفت الدراسات والبحوث عن سمات تلك الشريحة من النساء المعيالت حيث ترتفع بها 
 .منهم( وينخفض مستوى الدخل إلى حد كبير وأغلبهم من الفقراء %88نسبة األمية )

وهنا فإن البرنامج يهدف  :برنامج متابعة تنفيذ االتفاقيات الدولية الخاصة بشئون المرأة .2
عي والقانوني لحقوق المرأة وعلى المدى الطويل تحريرها من أشكال إلى الدعم التشري

التمييز كافة ضدها، والمجلس القومي للمرأة هو المختص بتمثيل المرأة المصرية في 
المحافل الدولية، والمسئول عن مراجعة االتفاقيات الدولية كافة، ومتابعة تنفيذها وعلى رأس 

 .الخاصة بمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة هذه االتفاقيات االتفاقية الدولية 
وهو يتضمن دورات تدريبية لتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها  :برنامج التدريب .3

وواجباتها، وانشأ المجلس تبعا  لذلك مركزا  للتدريب يهدف إلى التوعية بقضايا النوع 
 .االجتماعي في المجتمعات المحلية

ويهدف إلى حصول النساء المصريات على وثيقة تحقيق  :برنامج رقم قومي لكل امرأة .4
 .الشخصية حتى تتمكن من المشاركة في العمل الوطني

ويهدف إلى دراسة أوضاع واحتياجات المرأة الريفية لتمكينها  :برنامج المرأة الريفية .5
 .اقتصاديا  واجتماعيا  وسياسيا  

ت المرأة العاملة واقتراح الحلول ويهدف إلى دراسة أوضاع ومشكال :برنامج المرأة العاملة .6
 .المناسبة إلزالة المعوقات أمامها

حيث يهدف إلى توثيق وتنمية الفنون والحرف التقليدية التي  :برنامج المرأة حافظة التراث .7
 تراث.تمارسها المرأة وتوعية المجتمع بدور المرأة كحافظة لل

مانحة اهتماما  باإلسهام في دعم أبدت كثير من المنظمات العالمية الجهات ال :المشروعات
مشروعات المجلس، ومن ثم فإن بعض المشروعات تتم بالمشاركة بين جهات دولية مانحة 

 .والمجلس القومي للمرأة 
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ويتم بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االجتماعي  :مشروع معاونة المرأة المعيلة .1
تحديد احتياجاتها وتقديم قروض واالقتصادي ويهدف إلى دراسة أموال المرأة المعيلة و 

 .صغيرة عن طريق الجمعيات األهلية بهدف تنفيذ مشروعات اقتصادية لرفع مستوى األسرة
ويتم بتمويل من  :مشروع تنمية المجتمع من خالل النهوض بالمرأة في محافظة المنيا .2

قتصاديا  المعونة اإليطالية ويطرح باعتباره نموذجا  رائدا  للنهوض بالمرأة وتمكينها ا
 .واجتماعيا  وسياسيا  

ويدعمه االتحاد األوربي ويهدف إلى حل مشكالت المرأة  :مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها .3
التي تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز وإحالتها إلى جهات االختصاص ومتابعتها وتوفير 

 .المشورة القانونية
عية لمساندة جهود محو األمية في وهو تجربة استطال :المشروع النموذجي ألبحاث األمية .4

محافظة الفيوم ويتم بتمويل من مؤسسة فورد وبالتعاون مع مركز البحوث االجتماعية 
 .بالجامعة األمريكية

 :مشروع إنشاء كوادر للمتدربين بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة .5
للحقوق اإلنسانية للمرأة مستندا  ويهدف إلى إنشاء كادر من المدربين وتوفير دليل تدريبي 

، وذلك في ست (CEDAW)  إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 .اليمن( –قطر  –المغرب  –سوريا  –األردن  –دول عربية )مصر 

بتمويل من  :مشروع قياس المساواة بين الجنسين عن طريق اإلحصاءات المصنفة .6
ائي للمرأة وبالتعاون مع جهات منها الجهاز المركزي للتعبئة صندوق األمم المتحدة اإلنم

 .العامة اإلحصاء في مصر



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 وآخرون  منال علي محمد علي
 

 2022 إبريلالجزء األول،  ،الرابع دالعدون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

123 

بتمويل من صندوق األمم المتحدة للسكان ويهدف  :مشروع إدماج النوع في خطط التنمية .7
المشروع إلى تبني منهجية علمية في عملية التخطيط، وترتكز على تحليل أوضاع 

 شاء نظام للمتابعة والتقييم من خالل مؤشرات للنوع.واحتياجات المرأة الفعلية وإن
بتمويل من صندوق األمم  :مشروع الميزانيات التي تستجيب الحتياجات النوع االجتماعي .8

المتحدة اإلنمائي للمرأة ويهدف إلى تحليل السياسات والميزانيات الجارية للقطاع الحكومي 
 .دحسب النوع وإبراز دور مشاركة المرأة في االقتصا

يدعم من مركز تورين التدريبي التابع  :مشروع وضع استراتيجية لتنمية الموارد البشرية .9
لمنظمة العمل الدولية ويهدف هذا المشروع إلى إدماج النوع االجتماعي في استراتيجية 

 .متكاملة لتنمية الموارد البشرية
كالة األمريكية يدعم من الو  :مشروع مركز تنمية المرأة في مجال المشروعات الصغيرة .10

للتنمية الدولية وبهدف المشروع إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من خالل 
تقديم الدعم الفني للمرأة الراغبة في إنشاء مشروع صغير أو متوسط عن طريق التدريب 

 .وتقديم المعلومات واالستشارات الفنية والتسويقية
النساء الريفيات في أسيوط والعمل على  التي تقوم بها :مشروع تطوير حرفة التلى .11

 .الحفاظ على هذا التراث وتنميته وتصديره للخارج
 :أةبرامج التدريب والتشغيل بالمجلس القومي للمر 

 يذ برامج متخصصة مشروطا بالتمويل إلكساب الشباب العاطل عن العمل المهارات تنف
لغير أو ذاتيا، وكذلك التي تؤهلهم لدخول سوق العمل من خالل وظائف الئقة لدى ا

ات المساهمة في اكساب أصحاب المشروعات والعاملين بها المعرفة والمهارة ليصبحوا كفاء
واعدة تعمل على تطوير مشروعاتها لتعمل بصفة رسمية وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة 

 .للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية
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 يد من برامج التشغيل والتي تعمل على تعزيــــــــز مبـــــــادرات االعـــــــمال وتشجــــــــــــــيع تنفـيذ العد
الشباب على االلتحاق بفرص التشغيل الالئقة سواء كانت الفرص التشغيلية لدى الغير أو 

ى والحاصلين عل –العمل الحر، مع إعطاء األولوية للمرأة والفئات الضعيفة )الفقراء 
مستويات متدنية من التعليم وذوى القدرات الخاصة والذين لم يعملوا من قبل في القطاع 
الرسمي...( بالمناطق الجغرافية المستهدفة والنهوض بالمرأة وحل المشكالت التي تواجهها 
وتنميتها علميا  واجتماعيا  واقتصاديا ، للمناطق الجغرافية األكثر احتياجا للفئات المجتمعية 

بتفعيل المعنية  كذلك تنفيذ البرامج( كثر تهميشا )على سبيل المثال ذوي القدرات الخاصةاأل
 -معرفة قدرات ) برامج ريادة االعمال التدريبيةى ضافة الباإل ،مفهوم الدمج المجتمعي

 .(بدء مشروعات -توليد أفكار  -دية مهارات ريا
 تيسير تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خالل القنوات 

 .التسويقية المتنوعة بما يضمن استمرارية ونمو وتطوير تلك المشروعات
 عرَّف ( خدمات تطوير األعمالBDS عادة  على أنها خدمات تعمل على تحسين أداء )

عات والمؤسسات، وتعزز من وصولها إلى األسواق، وتزيد من قدرتها على المشرو 
فن تحديد الفرص وتحويلها إلى أعمال حقيقية بهدف كسب عمالء  المنافسة، كما انها

 جدد.
 ( وتعد خدمات تطوير األعمالBDS ) ،أمر ا حيوي ا ألسواق المشروعات لدفع التغيير

 بلد.ية للساهمة في التنمية االقتصادق، وبالتالي الموتعزيز إنتاجية الجهات الفاعلة في السو 
 / 2021خالل عام  أةأهم البرامج التدريبية التي يقدمها المجلس القومي للمر 

2022: 
  ا لتدريب الفتيات على حرفة صناعة األميجورمي المجلس "القومي للمرأة" ينظم برنامج 

نظم المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا لفتيات حي األسمرات على حرفة : بالكروشية

https://www.msme.eg/ar/Pages/Services/ServiceInfo.aspx?ServiceId=13
https://www.msme.eg/ar/Pages/Services/ServiceInfo.aspx?ServiceId=13
https://gate.ahram.org.eg/News/3417190.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3417190.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3417190.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3417190.aspx
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، صناعة األميجورمي بالكروشية، وذلك بالتعاون مع نواد: روتارى وبنك مصر بالقاهرة
 .فتاة 120واستهدف 

 نظم فرع المجلس : دورات تدريبية لريادة األعمال 9"القومي للمرأة" بأسوان ينظم المجلس
نشطة والفعاليات التوعوية والتدريبية، من أجل التمكين القومي للمرأة سلسلة من األ

آالف بطاقة رقم  10أصدار االقتصادي واالجتماعي للمرأة واألسر األولى بالرعاية، وذلك ب
، الدفعة الثانية بواقع عشرة قومي جديدة للسيدات األولى بالرعاية بالتعاون مع القومي للمرأة 

  .آالف بطاقة رقم قومي جديدة تنفيذ ا لبروتوكول التعاون القائم بين وزارة الداخلية
  منتدى المنظمات األهلية بالقومي للمرأة يناقش تأثير الزيادة السكانية على عمالة األطفال

جتماعه الدورى عقد منتدى المنظمات األهلية بالمجلس القومي للمرأة ا: والصحة العامة
تنفيذ مشروع «.. جلسات الدوار» للجنة المنظمات األهلية والمنتدى، وبمشاركة عضوات

تنطلق خطط وأعمال مشروع تنمية األسرة : «كريمة حياة»تنمية األسرة المصرية في قرى 
المصرية بقرى حياة كريمة، وبدأ المجلس القومي للمرأة بـ جلسات الدوار لتنفيذ المشروع 

 .على أرض المعارض
  المجلس القومي للمرأة، يدين واقعة االعتداء وضرب عروس اإلسماعيلية تعود بنا إلى

المجلس   .لدولة في مساندة المرآه اقتصاديا واجتماعيا  الوراء رغم كل الجهود التي تبذلها ا
أهاب . العنف ضد المرأة تحت أي مبرر القومي للمرأة يحذر من التحريض على استخدام

المجلس القومي للمرأة من أي تبرير أو تحريض على استخدام العنف ضد المرأة يقوم به 
  .أي شخص تحت أي مبرر

  احتفالية تزامنا مع عيد الدقهلية القومي  الدقهليةفي محافظة  المجلس القومي للمرأة أقام
 .تحت عنوان المنصورة حكاية مدينة

https://gate.ahram.org.eg/News/3417092.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3417012.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3417012.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3416620.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3416620.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3416620.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3416620.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3415693.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3415693.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
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 بجامعة « التصميم التعليمي»الدفعة السابعة من تدريبات التعلم اإللكتروني تدريب  انطالق
انطلقت الدفعة السابعة من تدريبات التعلم اإللكتروني تدريب التصميم التعليمي : كفر الشيخ

  .بجامعة كفر الشيخ
 ل الدو  المجلس القومي للمرأة، والمكتب التنفيذي والمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة في

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، أن مصر
  لدول ااري لمنظمة تنمية المرأة في المجلس القومي للمرأة والمكتب التنفيذي والمجلس الوز

 األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي 
  جوع جلسات لتوعية السيدات بعدد من القرى والن 6المجلس القومى للمرأة بأسوان، بتنظيم

 .المستهدفة
يوط من ا وأستمثلت أهم المشكالت التي تعاني منها المرأة المبحوثة بمحافظتي الدراسة المني

 حوثات في: وجهة نظر المب
 المساندة االجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات. 
 .انخفاض متوسط الدخل الشهري لألسرة 
  ضع االقتصادي واالجتماعي المنخفضونقص فرص العمل المتاحة أمام المرأة ذات الو ،

 وانخفاض قيمة المعاش وعدم كفايته للوفاء باحتياجات األسرة.
 صول على فرصة عمل، وتراكم الديون وصعوبة سدادها، نقص الخبرة والتدريب الالزم للح

  .وغالء األسعار وعدم مناسبتها لدخل المرأة 
  اج ارتفاع تكاليف تعليم األبناء مما يتسبب في تسربهم من الدراسة، وارتفاع تكاليف زو

 االبناء.
  لمرأة اعدم القدرة على التوفيق بين متطلبات العمل واحتياجات المنزل واألسرة، وعدم قدرة 

 .المبحوثة على حل مشكالت أبنائها بمفردها

https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/3414469.aspx
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 عدم القدرة على إقامة مشروع صغير لعدم وجود مكان صالح لذلك. 
 .ارتفاع نسبة األمية، وصعوبة تسويق منتجات المشروعات الصغيرة 
 روج تدني حالة المسكن وعدم توافر االحتياجات األساسية لألسرة به، والتأثير السلبي لخ

ة ة نظر على العالقة بينها وبين أبنائها، والحالة النفسية السيئة بسبب سلبي المرأة للعمل
 .المجتمع للمرأة 

 

 التوصيات
  هي و والبيئية بالمحافظات االشد فقرا تحسين مستويات المساندة االجتماعية واالقتصادية

  .محافظات الصعيد منها المنيا واسيوط والتعميم برامج التدريب لكافة المحافظات
  ةفير فرص العمل المناسبة لقدرات ومهارات السيدات المبحوثات  ولظروفهن االجتماعيتو. 
  رفع قيمة المعاش المقدم للسيدات، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض

 .سعر الفائدة، وإعفاء أبناء السيدات ذات الدخل المنخفض من سداد مصروفات الدراسة
  ذات  اإلعانات والمساعدات االجتماعية للسيدات المبحوثاتقيام الجمعيات األهلية بتوفير

  .الدخول المنخفضة
 ىلد تنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهارات السيدات المبحوثات من خالل برامج التدريب 

 .وتأهيلهن للحصول على فرصة عمل أة القومي للمر  سالمجل
 ا  وثات بالمحافظات االشد فقر التوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع السيدات المبح 

 .والتشجيع على االلتحاق بهذه الفصول وأقل دخال  
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ABSTRACT 

The current study aimed at "an evaluation study for the role of the 

National Council for Women in achieving social and economic support 

for women in the most needy governorates" (An anthropological study). 

The study was applied to the women surveyed in the governorates of 

Minya and Assiut by conducting a comprehensive inventory of (250) 

individuals, and its results concluded that the support for women in 

obtaining their social and economic rights came to a medium degree, 
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while the support for obtaining their economic rights came to a weak 

degree, the results related to the most important problems that they 

suffer Including the women in the study sample and proposals for 

solving them from the point of view of the women respondents: The 

most important problems faced by the surveyed women in the study 

governorates of Minya and Assiut from the respondents’ point of view 

are: social and legal support for women and girls, the decrease in the 

average monthly income of the family. And the lack of job 

opportunities available to women with low economic and social status, 

and the low value of the pension and its insufficiency to meet the needs 

of the family. The lack of experience and training necessary to get a 

job, the accumulation of debts and the difficulty of paying them, the 

high prices and their unsuitability for women's income. The high costs 

of children's education, which causes them to drop out of school, and 

the high costs of children's marriage. The inability to reconcile the 

requirements of work and the needs of the home and family, and the 

inability of the woman in question to solve the problems of her children 

on her own. The inability to establish a small project because there is no 

suitable place for that. The high rate of illiteracy, and the difficulty of 

marketing the products of small projects. The low housing condition, 

the lack of basic family needs, the negative impact of women going out 

to work on the relationship between them and their children, and the 

bad psychological state due to society’s negative view of women. The 

poorest are the governorates of Upper Egypt, including Minya and 

Assiut, and the generalization of training programs for all governorates. 

The most important proposals for solving the problems faced by the 

surveyed rural women from the respondents’ point of view were: 

providing job opportunities appropriate to the abilities and skills of the 

women respondents and their social conditions, raising the value of the 

pension provided to women, facilitating the procedures for obtaining 

loans and reducing the interest rate, and exempting children of low-
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income women from Paying study expenses, NGOs providing social 

subsidies and assistance to women respondents with low incomes, 

organizing training courses to develop the skills of women respondents 

through training programs with the National Council for Women and 

qualifying them to get a job opportunity. Expanding the establishment 

of literacy classes and encouraging the women surveyed in the poorest 

and lowest-income governorates, and encouraging them to enroll in 

these classes. Awareness of all segments of society about the 

importance of changing their negative view of poor women. 

Keywords: Evaluation study, Social and Economic support for women, 

poorest governorates. 


