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 امللخص
الدراسػػػة التعػػػرؼ عمػػػل الػػػدور المتوةػػػ  مػػػف الجامعػػػة  ػػػل ت  يػػػؽ أ ػػػداؼ  اسػػػتتد  

، ولت  يػػؽ  ػػذا التػػدؼ   ػػد اسػػت دم  4252اإلسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػرية 
الدراسة المنتج الوصفل مف  الؿ ت ميؿ األدبيا  والدراسا  التل تناولػ  مفتػـو تمكػيف المػرأة 

 اورالعمػػؿ األربعػػة التػػل ت ػػمنتتا اإلسػػتراتيجية الوطنيػػة ومجاالتػػو وم وماتػػو وكػػذا التعػػرؼ م
واأل داؼ ال اصة بكػؿ م ػور،  ػـ اةتػرام مجموعػة مػف األدوار  4252لتمكيف المرأة المصرية 

المتوة  أف تؤديتا الجامعة لممشاركة  ل ت  يؽ أ داؼ كؿ م ور مف الم ػاور السػاب ة،  وتػـ 
ال بػػراا التربػػوييف لمتعػػرؼ عمػػل ىراةتػػـ  ػػل  عػػرض ةاةمػػة األدوار الم تر ػػة عمػػل مجموعػػة مػػف

مػػدم مسػػا مة كػػؿ دور مػػف األدوار الم تر ػػة  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف المسػػتتدؼ، ومػػف  ػػالؿ 
الت ميػػؿ اإل صػػاةل لمبيانػػا  توصػػم  الدراسػػة إلػػل وجػػود نسػػن اتفػػاؽ عاليػػة بػػيف ىراا ال بػػراا 

التمكػيف ال ػاص بكػؿ م ػور التربوييف عمل أف األدوار الم تر ة تستـ بدرجة كبيرة  ل ت  يػؽ 
مف الم اور الواردة  ل االستراتيجية، وةد ةام  الدراسػة بػاةترام مجموعػة مػف اإلجػرااا  التػل 
يجػػػن أف تتبنا ػػػا الجامعػػػة  ػػػل مسػػػاعيتا لمعػػػن الػػػدور المتوةػػػ  منتػػػا  ػػػل ت  يػػػؽ أ ػػػداؼ 

 . 4252االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
Abestrac 

The study aimed to identify the expected role of the university in 

achieving the goals of the national strategy for empowering Egyptian women 

2030. To achieve this goal, the study employed the descriptive approach 

through analyzing the literature dealing with the concept of empowering 

women and its fields and rectifiers as well as identifying the four work 

elements included in the national strategy for empowering Egyptian women 

2030 ,and the goals for each element, then suggesting a set of roles expected to 

be performed by the university to participate in achieving the goals of each of 

the previous elements. Accordingly, a list of proposed roles was presented to a 

group of educational experts to identify their views on the extent to which each 

of the proposed roles contributions to achieving the targeted empowerment, 

and through statistical analysis of the data, the study concluded that there are 

high agreement ratios among the opinions of educational experts that the 

proposed roles contributes  significantly to achieving the empowerment for 

each of the elements contained in the strategy. The study proposed a set of 

procedures that the university should adopt in its endeavors to play the 

expected role in achieving the goals of the national strategy for empowering 

Egyptian women 2030. 
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 -:مكدمة

العصػور واألزمنػة  مر، وعمل اإلبنةو األ   و المرأة  نصؼ المجتم ،  ل األـ والزوجة 
ربيػػة األبنػػاا ورعايػػة ت ،مػػف مسػػاندة الرجػػؿ ؛ ػػل ال يػػاةجػػو ر  ت ػػطم  بػػدور كانػػ  ومازالػػ  
 أعبػاا ال يػاةلممشػاركة  ػل ت مػؿ النسػاا لمعمػؿ  الك يػر مػف إلل جانػن  ػرو   شةوف األسرة،
رمزًا لمكفام والت  ية والعطػاا عمػل م تمػؼ  ولـ تزؿ، لذا   د كان  المرأة جتماعيةالمادية واإل
 األصعدة.
 العػالـ، والبػا  يف  ػ  المفكػريف أذ ػافعمػل مػر العصػور  المػرأة اياة ػ شػلم ل ػد و 
ا مػف ال يػاـ بػدور ا تمكينتػ سػبؿ ػل  لمب ػ  عالميػةال  مػـوالمػؤتمرا  ال العديػد مػف وع ػد 

جانبًا متمًا مف  طابا  التنميػة  ػل الػدوؿ الناميػة ة ايا ا كما شلم  المتوة   ل بناا األمـ، 
،  يػػ   فمػػ  بالعديػػد مػػف التوصػػيا  الموجتػػة لم فػػاظ عمػػل   ػػوؽ والمت دمػػة عمػػل  ػػد سػػواا

 تا.تغرسنمو واستواا رعاية غرس بذرتتا و المرأة  ل  مار التنمية وبياف دور ا  ل 
المنظمػػا  والجمعيػػا  وال يػػادا  النسػػاةية  ػػ  م تمػػؼ الػػدوؿ وعمػػ  جميػػ   بػػذل  كمػػا

تمكػيف المػرأة مػف بػيف  ػ  أف يكػوف جتودًا كبيرة  ل مجػاؿ لتمكػيف المػرأة ونج ػ  يا  المستو 
، ممػػا زاد ا تمػػاـ الممارسػػيف التنمػػوييف ووا ػػعل السياسػػا  بػػدور التنميػػة المسػػتدامة أ ػػداؼ

 ػػػل   جػػػوة النػػػوع االجتمػػػاعلالمػػػرأة  ػػػل التنميػػػة والعمػػػؿ عمػػػل صػػػياغة سياسػػػة  عالػػػة لت ميػػػؿ 
 المشاركة  ل جتود التنمية.     

ات ػذ  سياسػا  تمكػيف المػرأة موةعػًا مت ػدمًا عمػ  سػمـ أولويػا   وبناا عمل ذلػؾ   ػد
بمػا ةػد يتطمبػو ذلػؾ مػف بنػاا  ال طػط و فػز لمجتػود الموجتػة لتنػاوؿ العوامػؿ  غالبية الػدوؿ ،

 الم تمفة الت  تؤد  إل   ذا التمكيف.
 جديػدة بعػد أسػس عمػل البنػاا إلعػادة مصيرية معركة اليـو ت وضولما كان  مصر 

 يميػؽ بالمكانػة ومسػت بؿ المصػرييف أ  ػؿ لكا ػة  يػاة ن ػو مشػروعة أ رزتا  تطمعػا   ورتيف
  مػـ شػ ذ يسػتدع  النبيػؿ المسػعل  ػذا ػنف وأبناةتػا  بناتتػا لمصػر وبطمو ػا  ال  ػارية

 عمػل كا ػة  الشػاممة التنميػة الكاممػة لت  يػؽ طاةػاتتـ و شػد رجػااًل ونسػااً  المصػرييف كمتػـ،
مكانتتػا  مصػر لتتبػوأ عنتػا غنػل والتػ  ال والسياسػة، واالةتصػادية االجتماعيػة األصػعدة

 (8: 4239.      ) المجمس ال ومل لممرأة  ، المت دمة الدوؿمصاؼ    المست  ة 
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 4239الوطنية لتمكيف المرأة المصرية  ل مسػتتؿ عػاـ  صدر  االستراتيجيةلذا   د  
 الزمنػ  األ ػؽ المصػرية ويمتػد لممػرأة عامػاً  الفتػام السيسػ  عبػد الػرةيس السػيد أعمنػو والػذ 

 التمكػيف (و ػ  متكاممػة عمػؿ م ػاور أربعػة وتشػمؿ االسػتراتيجية، 4252 عػاـ  تل لتنفيذ ا
 االجتمػػاع ، والتمكػػيف ، االةتصػاد  والتمكػيف ال ياديػة لممػػرأة، األدوار السياسػ  وتعزيػػز

  صػولتا سػبؿ المرأة وتعزيػز ن و المجتم  تليير   ا ة عمل الجاد العمؿ عف   الً  (وال ماية
 مػف المفصػمية التػ  التػد ال  مػف االسػتراتيجية مجموعػة وت ػدد ، ال انونيػة   وةتػا عمػل

المطموبػة  ػل مجػاؿ  النوعيػة ت ػد  الن مػة أف نجا تػا، أجػؿ الجتػود مػف ت ػا ر  إذا شػننتا،
 (8: 4239) المجمس ال ومل لممرأة  ،           .أة المصريةر تمكيف الم

باعتبػار  وينت  ذلؾ تنفيذا لتوجيتا  الػرةيس عبػد الفتػام السيسػل رةػيس الجمتوريػة،
التػػ  أعػد ا المجمػػس ال ػومل لممػػرأة،  ػ  و ي ػػة  "،4252"اسػتراتيجية تمكػيف المػػرأة المصػرية 

   المت ػمنة  ػ   ػذال االسػتراتيجية العمؿ لألعواـ ال ادمة ، لتفعيؿ ال طط والبػرامج والمشػروعا
، والتػل جػاا 4252وذلؾ  ل  وا ت  يؽ األ داؼ اإلنماةية لمتنمية المسػتدامة ورؤيػة مصػر 

 ب مػوؿور ال امس منتا "م ور العدالة اإلجتماعية" والمتعمؽ بالبعد االجتمػاعل  أنػو  ل الم 
 والفػرص ال  ػوؽ بالمساواة  ػ  يتميز متكاتؼ عادؿ بناا مجتم  المستتدؼ مف 4252 عاـ

 ري ػوا معػاي    لمفرص العادؿ والتوزي  المشاركة ف   يالمواطن  ؽ كفالة عل ةادر مجتم 
 ال مايػة ىليػا  ال ػدرا  ويػو ر لمػع االجتماع  المبنػ  ال راؾ  رص وي فز ،الكفااة واإلنجاز

 األولل لمفةا  ال ماية المتمشة وي  ؽ المجتم  شراةح مساندةعمل  ال ياة وي ـو م اطر مف
   4252سػػػػتراتيجية التنميػػػػة المسػػػػتدامة : رؤيػػػػة مصػػػػرالموةػػػػ  االلكترونػػػػل ال)      .بالرعايػػػػة

www.sdsegypt ) 
 ػػػذال  ػػػل نجػػػام  الجامعػػػا معبػػػو أف ت مكػػػفومػػػا مػػػف شػػػؾ  ػػػل أ ميػػػة الػػػدور الػػػذم ي

يػػػتـ بنػػػاا ال ػػػدرا    فػػػل إطػػػار الػػػدور التعميمػػػل لمجامعػػػة االسػػػتراتيجية  ػػػل ت  يػػػؽ أ ػػػدا تا، 
تنميػػة وعػػل عمػػل ت  يػػؽ كػػؿ مػػف التمكػػيف السياسػػل مػػف  ػػالؿ  المػػرأة والمتػػارا  التػػل تسػػاعد

ةػػدرتتا عمػػل تػػولل  المتبصػػرة، وتطػػويرتعزيػػز مشػػاركتتا السياسػػية المػػرأة ب  ػػايا مجتمعتػػا، و 
مػػف  ػػالؿ تزويػػد ا بالمعػػارؼ والمكنػػا  التػػل ف االةتصػػادم لممػػرأة التمكػػي، و المناصػػن ال ياديػػة

  ػل المجػاال  التنمويػة، وبػرامج التنميػة  مػة  ػل  طػطعاتتا الفتعظيـ  ػرص مشػاركتساعد  ل 
ومف  الؿ الوظيفة الب  ية لمجامعة يمكف إجراا ب ػو  عػف المجػاال  الم تمفػة لتمكػيف المػرأة 

http://www.sdsegypt/
http://www.sdsegypt/
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وال اا ال وا مف  اللتػا عمػل متطمبػا  ت  يػؽ التمكػيف  ػل  ػذال المجػاال  الم تمفػة، وكػذلؾ 
االجتمػاع    ػل ت  يػؽ التمكػيف فل إطار دور الجامعا   ل  دمػة المجتمػ  يمكػف المسػا مة 

والسػبؿ ال انونيػة لم صػوؿ عمػل  ػذال    ػوةتف عمػلتعػرؼ ال عمػل النسػاا مسػاعدة  ػالؿ مػف
و ػل مجػاؿ  مايػة  لممػرأة، والصػ ة  ػدما  التعمػيـ وتػو ير ، المجػاال  الم تمفػة  ػ ال  ػوؽ 
 متتا.وسالمتتا وكرا  ياتتا تتدد السمبية الت  الظوا ر عمل ال  اا  الؿ المرأة مف
إذا مػػاتـ  ػػل المجػػاال  سػػاب ة الػػذكر  ػػـو بػػدور  اعػػؿ و يػػوم أف ت الجامعػػةسػػتطي  تو 
ميميػة  داؼ  ذال االستراتيجية كم اور ل طط وبرامج تعبزاوية أك ر انفراجًا ن و تبنل أ توجيتتا

 المرأة  ل المجاال  الم تمفة.تمكيف وتدريبية توجو ن و غايا  
   -:كشللة الدااسةالتأسيص مل

 ػػل أنشػػطتو  المػػرأة مسػػا مة ل ػػد بػػا  مؤكػػدًا أنػػو مػػف بػػيف مؤشػػرا  ت ػػدـ أم مجتمػػ  
ف تعتمػػػد  ػػػل جتود ػػػا عمػػػل نمويػػػة، بػػػؿ إف  نػػػاؾ ىراا تػػػرم أف أم  طػػػة تنمويػػػة البػػػد وأالت
  ػػاًل عػػف كونتػػا ال ػػوة  ممػػرأة بوصػػفتا نصػػؼ ال ػػوم البشػػرية  ػػل المجتمػػ الفعالػػة ل مشػػاركةال

   .الم ركة لمنصؼ اآل ر
لػ   ػل مجػاؿ تمكػيف وبالرغـ مف كؿ الجتود التل بذل  عمل مر العصور ومػا زاولكف 
، إال مف ال صوؿ عمل   وةتا ومف ال ياـ بدور ا المتوة   ل نت ػة مجتمعتػا المرأة المصرية

لتػػل ترجػػ  لعوامػػؿ ت ػػوؿ دوف ت  يػػؽ  ػػذا التمكػػيف، والػػـ تػػزؿ أف  نػػاؾ بعػػض المعوةػػا  التػػل 
 -تعميمية:،  و جتماعيةا،   ا يةتاري ية، متعددة  

ذلػؾ ، وتعمػؿ المػرأة ناؾ بعض الع وؿ الرا  ة لفكػرة عمػؿ   عمل سبيؿ الم اؿ ما زال 
 ط ال ػوا عمػل اآل ػار السػمبيةيتسػمالر ض بسبن  وابط اجتماعية،  ي  تنطمؽ  ل ذلػؾ مػف 

أسػرتتا ةػد تعػود بالفاةػدة عميتػا وعمػل أةػوم إيجابيػة مالػو مػف ى ػار تتجا ػؿ لعمؿ المرأة بينمػا 
 .ومجتمعتا

 نسػبة مشػاركة ( إلل تػدنل;422ميرة  داد، تاةج دراسة ) أن و ل  ذا الصدد أشار 
 ػا ة باإل ال ػاص، ال طػاع  ػل النسػبة  ػذال وتتػدنل  الرسػمل العمػؿ سػوؽ  ل المصرية المرأة

 ال ػاص غيػر ال طػاع  ػل بػاأل ص و العمػؿ سوؽ لممرأة  ل بالنسبة العمؿ ظروؼ الل تراج 
 ال اصػة،  والمزايػا العمػؿ التعاةديػة و  ػوؽ ال مايػة مػف المػرأة  يػو ت ػـروالػذم  الرسػم 

كػد  كمػا أ، ؿالعمػ  ػل وكفااتتػا المػرأة  يػاة عمػل نوعيػة المػزدو  العػنا تػن ير  ا ة إلل باإل
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 ال طػاع  ػل األ ػص األجػر وعمػل معػدال   ػل المػرأة  ػد تمييػز نتػاةج الدراسػة عمػل وجػود
  ل  اصة الوظيفل أسفؿ السمـ  ل ت   التل المتف  ل النساا تركز مف الرغـ ،  عملال اص
  ػد الرجػاؿ  عميتػا ي صػؿ التل تمؾ عف ت ؿ أجور عمل  صولتا يبرر ةد مما ال اص، ال طاع

 بسػبن الػذكور عػف ان فا ػن أك ػر أجػور عمػل النسػاا ي صػمف أف نتػاةج الدراسػة أو ػ  
 (55 :;422 داد،  ) أميرة     .النوع عمل ال اةـ التمييز

التنمويػة  الجتػود ( عمػل عػدـ انعكػاس;422أكد  نتاةج دراسة ) الة ص ر،   وكذلؾ
  يػ  أشػار  إلػل عػدـ العمػؿ، سػوؽ المرأة  ػ  مشاركة وا ح عمل بشكؿ  ل مصر المبذولة

 المػرأة وةػدرتتا رغبػة بػيف  جػوة يعكػس الػذ  لممرأة، األمػر استيعابو بطا أو العمؿ سوؽ ةدرة
، كمػا أشػار  العمػؿ سػوؽ  ػ  الفعميػة مشػاركتتا األ يػاف وبػيف بعػض  ػ  – تعميمتا ومستوم

 تم ػؿ ال كػوم   يػ  ال طػاع  ػ  أف مشػاركة المػرأة  ػل ةػوة العمػؿ  تتركػزنتاةج الدراسة إلػل 
و  ػًا  ال ػاص ال طػاع  ػ  % :3 م ارنػة ب ػوال  ال كػوم   ػ  ال طػاع % 57  ػوال 

 ن ػو الت ػوؿ ظػؿ سياسػا   ػ   طػورة الموةػؼ يعكػس مػا ، و ػو 4227  صػااا  عػاـإل
 مػف كػؿ  ػ  سػت مار البشػر اإل مػف العاةػد ، كمػا أكػد  أي ػًا عمػل ان فػاضال ػاص  ال طػاع

 سػوؽ  ػ  المشػاركة الكفػااة عػف ذا  المتعممػة إ جاـ المرأة  الة     اصة التعميـ والص ة
     .الصاعدة األجياؿ م    اصة الفترة األ يرة،    يتزايد اتجاال العمؿ و و

 ( 35-34 :;422)  الة ص ر ،  
لػل  يػ  أشػار إ 4238دليؿ التنميػة اإلنسػانية العربيػة ما جاا  ل أكد عمل ذلؾ كما 

بظػا رتيف   ػل الػدوؿ العربيػة  ةتصػاد اإل الو ػ  اّتسػـ الما ػية، 52 اؿ السػنوا   ػ أنػو 
 إلػل الدولػة   ت ود ا تنمية مف نت اؿاإل     وللاأل  الظا رة  ،الف ر تنني     سا متا يفبطتمترا

 متدنيػة نسػاةية عمالػة عمػل يعتمػد لمعمػؿ دولػ  ـت سػي را ػؽ ذلػؾ  يػ  ،السػوؽ اةتصػاديا 
 جزةػ ، بدواـ  ة،عار  لوظاةؼ منزلية  ة تتم ؿ  ل  الظتور المؤ   ال انيةأما الظا رة  ،األجر
 التيكمػة عػادةا  و  ال ص صػة  أد النامية وةد البمداف    الر اال دولة ج  ار م  ت نجن إلل جنباً 
 النسػاا  ػ  ر أ ػ اليػةعم  تسري ا والملرن إلل ومصر تونس    عديدة وب اصة أماكف   

 نتػايواجت التػ  تمػؾ شػبوت المنط ػة  ػ  ت ػديا  الموظفػا  الرجاؿ، كما وتواجػو مفر أك  انسبيً 
 المػزدو  يػت ممف العػنا أف ويجػن،  الرجاؿ مف أةؿ  ًا ر أجو  فيتم  ي ما ا لالب ؛  رمأ أماكف     

 د أوالجػ  مػؿم عمػل ليؤ ػذف الن ػاؿ عمػيتف يجػن مػا وغالًبػا والعمػؿ المنزلػ ، لمتوظيػؼ
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 مواجتػة إلػلا  ر ك يػ ت ػطر شػابا  كمػا  العمػؿ؛ مكػاف  ػ  ةرارا  ات اذ مواة  عمل لم صوؿ
بجميػ   أ سػوةً  ة،العربيػ البمػداف  ػ   االشػاب واجػوتكمػا ، العمػؿ مكػاف  ػ  والت ػرشش زالت يػ

 م عيمػ  الرجػاؿ عتبػاروالمكا ػت  نظػرًا إل الت اعديػة المعاشػا  بشنف ال وانيف    اً ز تميي النساا،
 ( 2:: 4238)برنامج األمـ المت دة االنماةل،                 .راأل س

  -:423 صػػاةل لعػػاـ الت ػػدي  اإل -جػػاا  ػػل أدلػػة التنميػػة البشػػرية ومؤشػػراتتاكمػػا 
توزيػػ  لبمػػداف العػػالـ  سػػن مؤشػػرا  تمكػػيف المػػرأة،  يػػ  تػػـ ت سػػيمتا إلػػل مجموعػػة الػػدوؿ 

ات ػح مػف التوزيػ   أف ةد المرتفعة  ل تمؾ المؤشرا  ومجموعة متوسطة ومجموعة متدنية، و 
جتمػػاعل لممػػرأة، ومػػف وؿ المتدنيػػة  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف اإلةتصػػادم واإلمصػػر مػػف مجموعػػة الػػد
، و ػػل مجػػاؿ تػػو ير  ػػدما  الصػػ ة طة  ػػل مجػػاؿ العنػػؼ  ػػد المػػرأةمجموعػػة الػػدوؿ المتوسػػ

 (5; : :423)برنامج األمـ المت دة االنماةل،    نجابية وتنظيـ األسرة لمنساا. اإل 
ال ػػظ ظتػػور وبػػالرغـ مػػف العالةػػة الو ي ػػة بػػيف التعمػػيـ وتمكػػيف المػػرأة إال أنػػو مػػف الم

مكػػف أف ت ػػد مػػف دور التعمػػيـ  ػػل ت  يػػؽ جتماعيػػة وال  ا يػػة التػػل يتػػن ير لػػبعض العوامػػؿ اإل
ر  نػػاؾ بعػػض المؤشػػرا  التػػل تػػدؿ عمػػل م دوديػػة دو كمػػا أف التمكػػيف  ػػل بعػػض المجتمعػػا ، 
ذلػػؾ عمػػل سػػبيؿ الم ػػاؿ ال مػػف ،  ػػل معظػػـ الػػبالد العربيػػةة التعمػػيـ  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف لممػػرأ

 -:ال صر ما يمل
بعض  عفوالتل أسفر  (  4225، جتماعلنماا اإلةتصادم واإلالصندوؽ العربل لل )دراسة 
 المؤشرا  منتا ما يمل:تمؾ 
وجود  جوة واسعة بيف الجنسيف  ل المسا مة  ل سوؽ العمػؿ  ػل جميػ  البمػداف العربيػة  -

ؼ بيف  ذال البمداف  ل الظػروؼ  تالتفاو   ل  جـ  جوة التعميـ أو اإلبلض النظر عف ال
جتمػاعل  ػل التعمػيـ ى ػذة اإل، ذلؾ أنػو بػالرغـ مػف أف  جػوة النػوع جتماعيةاإلةتصادية واإل

تسػػاع و ػػو مػػا ى ػػذة  ػػل اإل إال أف  جػػوة المسػػا مة  ػػل ةػػوة العمػػؿ مػػا زالػػ   ن سػػار ػػل اإل 
ـز لممػرأة لممشػاركة ال لل م دودية الدور الذم ي ـو بو التعميـ  ل ت  يؽ التمكيف الػإيشير 

  ل ةوة العمؿ.
م  ا تياجا  سوؽ العمػؿ المتجػددة، والتػل  ميـ والتدرين والتن يؿعدـ توا ؽ سياسا  التع -

جتماعيػػة مػػف متػػارا  واإل ةتصػػاديةياجػػا  ومتطمبػػا  ت  يػػؽ التنميػػة اإلتػػرتبط بػػدور ا با ت
 العنصر البشرم.
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المناخ ال  ا ل العاـ الذم يسود  يو صراع بيف المفا يـ ال دي ة التل تعمل مف ةػدر المػرأة  -
جتمػػاعل الػػػذكورم  ػػػل  ػػػؿ ـ الت ميديػػة التػػػل تعػػػزز التوجػػػو اإللمفػػػا ي اصػػة المتعممػػػة، وا

 ( 377-376 : 4225) الصندوؽ العربل لالنماا االةتصادم واالجتماعل،   األمور.
المؤشرا  التل  سفر  عف بعضالتل أ( 4225دراسة )  ايزة بف  ديد،  و ناؾ 

تم ؿ تدورال التوعوم و  طاررأة وت تا  لتد ؿ مف التعميـ  ل إتدؿ عمل  عؼ تمكيف الم
  ذال المؤشرا   يما يمل :أبرز 

ال ػدرة  مػف تػوا ر ة  ل بعض مجاال  العمػؿ عمػل الػرغـاستبعاد النساا مف أعماؿ معين -
يجػاد تػوازف بػيف  اجة المػرأة إل ل  استبعاد ف  ي  تم م  األسبان ورااالكفااة لديتف، و 

 جتماعية كزوجة وأـ وبيف أدوار ا  ل مجاؿ العمؿ. أدوار ا اإل
غيػػر الم تمفػػة ةطاعػػا  األعمػػاؿ  لالػػدوؿ العربيػػة  ػػ المنػػاخ المؤسسػػل  ػػل ك يػػر مػػف -  

مػػف تػػولل المناصػػن  ممسػػارا  الوظيفيػػة الواعػػدةلة وترشػػي تا عمػػل تمكػػيف المػػرأمشػػج  
، وذلػػؾ بالتشػػكيؾ  ػػل ةػػدرتتا عمػػل داريػػة العميػػاريػػة دا ػػؿ المؤسسػػا  أو المناصػػن اإلاإلدا

ال يادة الناج ة، مما يؤدم  ل ك ير مف األ يػاف ل سػارة كفػااا  مػف السػيدا   ػل م ابػؿ 
 ( 334- :32 : 4225)  ايزة بف  ديد،          أف يكوف ال اةد رجاًل. 

جتمػاعل وتمكػيف عػف  جػوة النػوع اإل( 4226دراسػة )   ت يػة السػعيدم، ما أشػار  ك 
دارة د مػف تمكيػنتف مػف  ػرص التشػليؿ واإلمزيػ رورة أف يتوازم تعميـ النساا مػ   إللالنساا 

والمسا مة  ل التنمية الشاممة،  ي  إف اإلشػكالية ال  ي يػة لمو ػوع المػرأة والتعمػيـ والتنميػة 
تكمػػػف  ػػػل التليػػػر النػػػوعل الطفيػػػؼ  ػػػل الع ميػػػا  والسػػػموكيا  التػػػل تعيػػػؽ ال  ػػػور الفاعػػػؿ 

 (87-86 :4226) ت ية السعيدم،   ل م تمؼ مياديف التنمية.        والمتساوم لممرأة
عربيػة ةتصػادم لممػرأة العػف التمكػيف اإل ( :423دراسػة ) سػامل نصػار،أكػد  وكذلؾ 

وعالةتػػو بػػالتعميـ األساسػػل عمػػل أنػػو عمػػل الػػرغـ مػػف ارتفػػاع معػػدال  ال يػػد بػػالتعميـ األساسػػل 
ف التعمػيـ وسػوؽ العمػؿ  ػل ك يػر مػف الػدوؿ العربيػة، إال أنو التوجد عالةة مباشػرة بػي ،لمفتيا 

ة أسياسػية تػؤ ر بشػكؿ سػمبل عمػل مشػاركة المػر و يرج  ذلػؾ لعوامػؿ اجتماعيػة واةتصػادية ةد و 
ة ت ػد مػف نشػاطتا  ػار  يػو  ا اجتماعيػة  ل ال ياة العامة، كما تواجو المػرأة العربيػة عػادا  

 (33 : :423،) سامل نصار           .المنزؿ وت مؿ مف است اللتا الش صل
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 مكشللة الدااسة

  ر ػتتا أسػس جديػدة مسػت بؿ عمػلال بنػاا ن ػو وا  ػة ب طػل لما كان  مصر تت ػدـ
 ، ولمػا كػاف العمػؿ الجػاد 4233عػاـ منػذ المصػر  المجتمػ  عايشػتا الجذريػة التػ  الت ػوال 

أ ػداؼ التنميػة الكاممة    ت  يػؽ  مشاركتتف بشكؿ   ي   ي مف المصرية المرأة تمكيف عمل
ال دي ة، لذا   د صدر  االستراتيجية الوطنيػة لتمكػيف المػرأة المصػرية  مصر بناا المستدامة و

،  يػ  4252عػاـ   تلالزمن  لتنفيذ  ذال اإلستراتيجية  األ ؽ ويمتد، 4239 عاـ مستتؿ   
واسػتراتيجيتتا  " 4252 مصػر رؤيػة" وتوجتػا  روم مػ  بشػكؿ كامػؿ سػتراتيجيةاإل تتسػؽ

يتميػز  عػادؿ بنػاا مجتمػ  إلػل تسػعل التػ  عممتػا مػ  م ػاور وتتكامػؿ المسػتدامة، تنميػةلم
أبناةػو  واالنػدما  بػيف التماسػؾ والتكػاتؼ درجػا  أعمػل والفػرص وي  ػؽ ال  وؽ    بالمساواة
 (5: 4239) المجمس ال ومل لممرأة ،          وبناتو.

 وتعزيز التمكيف السياس  و   متكاممة م اور عمؿ ستراتيجية أربعةت مف اإلوت
 جتماع  وال ماية.اإل والتمكيف ةتصاد ،اإل والتمكيف ال يادية لممرأة، األدوار

بكا ة مؤسسا  المجتم    مية الدور المنوطستراتيجية عمل أتـ التنكيد  ل اإلد ةو 
 ديسمبر ;4أطمؽ المجمس ال وم  لممرأة    و ل  ذا الصدد   د دا تا،  ل ت  يؽ أ

 الكترونلعبارة عف موة   و والمر مة األولل لمرصد المرأة المصرية 4239
(www.enow.gov.eg)   المؤشرا  الواردة باستراتيجية تمكيف  ذا الموة  يعرض  ي

 ل إطار  ، بتدؼ رصد الو   ال ال  لممرأة المصرية، ومتابعة وت ييـ ما يتـ4252المرأة 
، إلل جانن  صر وعرض جمي  ال وانيف المتعم و بالمرأة ، وةد عمميا  وأنشطة تمكينتا

 ل أسسو المجمس كتليو لمتابعة وت ييـ جتود الجتا  ال كومية وغير ال كومية    الدولة 
 . 4252 داؼ االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية ت  يؽ أ

www.enow.gov.eg , 2017))  
، ومنػارة العمػـ والفكػر مجتمػ ؤسسػا  الفاعمػة  ػل الولما كان  الجامعػا  أ ػد أ ػـ الم

لت  يػؽ التمكػيف  ػل م تمػؼ مجاالتػو، لػذا  منصػا  اإلنطػالؽستنارة الع مية والتل تعد مػف واإل
سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة يػػػاـ بػػػدور بػػػارز  ػػػل ت  يػػػؽ أ ػػػداؼ اإلمجامعػػػة ال يمكػػػف ل
،  كمػػا أف طبيعػػة وتنػػوع وظاةفتػػا تؤ متػػا لم يػػاـ بػػدور ا  ػػل مجػػاال  التمكػػيف 4252المصػػرية

 .ستراتيجيةالم تمفة التل تناولتتا م اور اإل
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وعميو يمكف ال ػوؿ بػنف ال  ػية الم وريػة لتػذال الدراسػة تتم ػؿ  ػل م اولػة التوصػؿ  
سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة أ ػػػداؼ اإلالجامعػػػة يمكػػػف أف ت ػػػـو بػػػو الػػػذم الػػػدور إلػػػل 

 .4252المصرية 
 جابة عمل التساؤال  التالية:راسة للوعميو تسعل الد 

 وم وماتو؟ مجاالتوما الم صود بتمكيف المرأة، وما أ ـ  -3
إلػػػل  4252سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة المصػػػرية إلمػػا األ ػػػداؼ التػػػل تسػػػعل ا -4

 ؟مف  الؿ م اور عممتا األربعةت  ي تا 
لت  يؽ أ داؼ تمؾ اإلسػتراتيجية  ػل م اور ػا الجامعة  يمكف أف ت ـو بوالذم الدور ما  -5

 األربعة؟
 المتوةػ   ػل ت  يػؽ أ ػداؼ اإلسػتراتيجيةالجامعػة بػدور ا الم تر ػة ل يػاـ جػرااا  إلاما  -6

 ؟ 4252الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
 -:الدااسةٍداف أ

 تتم ؿ أ داؼ الدراسة ال الية  يما يمل: 
 .وم وماتو مجاالتوت ميؿ مفتـو تمكيف المرأة و  .3
الم ػاور األربعػة  أ ػداؼ إطػار  لالجامعة  يمكف أف ت ـو بوالذم ت ميؿ الدور الم ترم  .4

 . 4252ستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية لل
الػػدور  الجامعػػة لػػدم ةيامتػػا بػػنداا  أف تتبنا ػػايمكػػف التػػل ا جػػرااا بعػػض اإلةتػػرام  إ .5

 .4252المتوة  منتا  ل ت  يؽ أ داؼ االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
 -:أٍنية الدااسة

  ميتتا مف جوانن ك يرة لعؿ مف أ متا:الدراسة ال الية أتكتسن     
أ ميػػة و يويػػة الػػدور الػػذم ت ػػـو بػػو المػػرأة  ػػل المجتمػػ  ممػػا يتطمػػن  ػػرورة اال تمػػاـ  -3

ب  ػػػايا ا، والسػػػعل ال  يػػػ  مػػػف جانػػػن ال كومػػػا  والمؤسسػػػا  المجتمعيػػػة الم تمفػػػة 
 .تاتمكينل

ال ياـ بو لممسا مة  ل تمكيف المػرأة سياسػيًا  و يوية الدور المنتظر مف الجامعةأ مية  -4
سػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػرية  ػػل إطػػار أ ػػداؼ اإل اةتصػػاديًا واجتماعيػػاً و 

4252 . 
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تنطمػؽ مػف مبػادرة طمو ػة لممجمػس ال ػومل كمػا وتكتسػن الدراسػة أ ميػة  ال ػة كونتػا   -5
ال ػوا  مستتد ة ال ػاا 4252لممرأة و ل االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 

 أ داؼ تمؾ االستراتيجية. الدور المتوة  مف الجامعة  ل ت  يؽعمل 
 الجامعػػة تتبنا ػػا  يمكػػف أف  التػػل إلجػػرااا  أنتػػا م اولػػة لو ػػ   ارطػػة طريػػؽ ت ػػدد ا -6

تمػؾ االسػتراتيجية، ممػا ةػد يسػاعد م ػاور عمػؿ  ػل إطػار  ا ػل ال يػاـ بندوار ػلتساعد ا 
وا ػعل ال طػػط التنفيذيػػة مػػف الت سػن لمػػدور المتوةػػ  مػػف الجامعػة  ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ 

 المعنية بتذا الشنف.  االستراتيجية جنبًا إلل جنن م  باةل مؤسسا  المجتم 
 -ميَج الدااسة وإجراءاتَا:

جػػرااا  وعػػة مػػف ال طػػوا  واإلتسػػت دـ الدراسػػة ال اليػػة المػػنتج الوصػػفل مػػف  ػػالؿ مجم    
 -المتم مة  يما يمل:

 .وم وماتو ومجاالتوت ميؿ األدبيا  التل تناول  كؿ مف مفتـو تمكيف المرأة  -3
 4252سػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة المصػػػرية م ػػػاور العمػػػؿ األربعػػػة لللعػػػرض  -4

 منتا.كؿ واأل داؼ المراد ت  ي تا  ل 
و ػػ  مجموعػػة مػػف األدوار المتوةػػ  مػػف الجامعػػة ال يػػاـ بتػػا  ػػل كػػؿ م ػػور مػػف م ػػاور  -5

 العمؿ األربعة لت  يؽ أ داؼ اإلستراتيجية.
 ػل كػؿ م ػور  ةالمتوةعػاألدوار  تمػؾ  ػوؿ ال بػراا التربػوييفمجموعػة مػف ىراا اسػتطالع  -6

ستراتيجية، وذلؾ  مػف  ػالؿ التعػرؼ عمػل وجتػا  نظػر ـ  ػوؿ مػدم مف م اور عمؿ اإل
 ػػل كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاال  المػػرأة تمكػػيف  ػػل ت  يػػؽ األدوار دور مػػف  ػػذال سػػتاـ كػػؿ إ

   .ستراتيجيةاإلتمؾ التمكيف التل ورد  ب
مسػاعدتتا مػف شػننتا ف تتبنا ا الجامعة والتل يمكف أالتل إلجرااا  ةترام مجموعة مف اإ -7

الوطنيػة لتمكػيف المػرأة  سػتراتيجيةاإل ت  يػؽ أ ػداؼ  ػل بالػدور المنتظػر منتػاعمل ال ياـ 
 . 4252المصرية 
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 اإلطاا اليظرى للدااسة
 أواًل مفَوو متلني املرأة

 التامػة باعتبػارال عنصػرًا  يويػًا المػف المفػا يـ االجتماعيػة  المػرأة تمكيفعتبر مفتـو ي
الشػػاةعة،  يمكػػف تجا مػػو  ػػ  عمميػػة التنميػػة  ػػل أم مجتمػػ ، لػػذا   ػػد أصػػبح  مػػف المفػػا يـ

 عمل وجو ال صوص. و   كتابا  المرأة و اصة    مجاؿ التنمية بصفة عامة، 
أو  التمكػػػػيف والػػػػذم يعنػػػػل زيػػػػادة ال ػػػػدرةمصػػػػطمح  مػػػػف المفتػػػػـوويشػػػػتؽ  ػػػػذا              
 ػل و ػ  مفتػـو و نا   د تمـز االشار إلػل أف  مػة ا ػتالؼ وا ػح بػيف البػا  يف ، اإلستطاعة

م ػػدد لمتمكػػيف و  ػػًا ال ػػتالؼ األيػػديولوجيا  والمػػدا ؿ التػػل ينظػػر لمتمكػػيف مػػف  اللتػػا،  فػػل 
مف منطمؽ أنو تليير  ػل عالةػا  ال ػوة  ػل ليو أص ان ال ركة الراديكالية النسوية إ يف ينظر 

ليػػو عمػػل أنػػو مجموعػػة العمميػػا  التػػل ال  ػػوةييف ينظػػروف إ مػػؼ المجػػاال  ال ياتيػػة نػػرمم ت
 يصبح مف  اللتا المستبعدوف لديتـ ال درة عمل صن  ال يارا   ل جمي  مجاال   ياتتـ. 

راديكاليػػة مراد ػػًا ة و  ػػًا لوجتػػة أصػػ ان ال ركػػة النسػػوية الوعميػػو يصػػبح تمكػػيف المػػرأ
 ل مو   مساوم لو ػ  الرجػؿ أو  ػل مواجتػة معػو، بينمػا نجػد اف ة وو عتا الست واا المرأ

وتوسػي  الفػرص وال يػارا  المتا ػة تمكيف المرأة  ل نظر ال  وةييف ينتل مراد ًا لزيادة ةػدراتتا 
 مامتا.أ

  ػػد تعػػدد  تعريفػػا  تمكػػيف المػػرأة و  ػػًا ال ػػتالؼ النظػػرة لمفتػػـو  وأيػػًا مػػا كػػاف األمػػر
 .ذاتو التمكيف

" عمميػة بنػاا ةػدرة المػرأة عمػل أف تكػوف معتمػدة عمػل ذاتتػا بننػو تمكيف المرأة يعرؼ  م الً     
وأف تنمػػل شػػعور ا بػػال وة الدا ميػػة واالسػػت الؿ الػػذاتل اةتصػػاديًا، وال ػػدرة عمػػل ات ػػاذ ال ػػرار، 

 واالدارة وال يادة و تليير السموؾ واالتجا ا  وال رو  مف داةرة التتميش االجتماعل"    
 (;37: 4225) إجالؿ  ممل، 

ة وينمػػل مػػف ةػػدراتتا ف يطػػور مشػػاركة المػػرأمػػا مػػف شػػانو أ كمػػا يعػػرؼ أي ػػًا بننػػو"  ػػو كػػؿ   
لسػػػػيكموجية صػػػػعدة الماديػػػة واومػػػػف  ػػػـ ت  يػػػػؽ ذاتتػػػا عمػػػػل م تمػػػؼ األووعيتػػػا ومعر تتػػػا، 

 ( 6 :4236يماف صالح،) إ  .  جتماعية والسياسيةواإل
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"مفتـو يعترؼ بالمرأة كعنصػر  اعػؿ  ػل التنميػة ويسػعل إلػل ال  ػاا  يعرؼ بننوكذلؾ و 
عمل جمي  أشػكاؿ التمييػز  ػد ا مػف  ػالؿ ىليػا  تمكنتػا مػف ت ويػة ةػدراتتا، واالعتمػاد عمػل 

المػرأة لعناصػر ال ػوة االةتصػادية واالجتماعيػة والسياسػية والمعر يػة  امػتالؾالذا ، ويسعل إلل 
   التنموية وممارسة  ؽ اال تيار"  وتمكينتا مف التن ير  ل العممية 

 (5; : 4229إةباؿ األمير السمالوطل، )
نػو:" زيػادة ةػوة ومكانػة المػرأة بجانبيتػا االسػتاتيكل والػديناميكل؛ ويعبػر بنكما تـ تعريفػو 

االستاتيكل عػف ال صػاةص االجتماعيػة واالةتصػادية والسياسػية وال  ا يػة، أمػا الجانػن الجانن 
الديناميكل  يشػمؿ ال يػارا  والفػرص المتا ػة واالمكانيػة لممارسػة تمػؾ ال يػارا ، وال ػدرة عمػل 

 صن  ال رار لدم المرأة  ل األمور التل تمس  ياتتا وتمس أسرتتا ومجتمعتا" 
 ( 396-395 : 4227)نشوم تو يؽ  اب ، 

عمميػة شػاممة لتشػجي  وتطػوير ال ػدرة عمػل "مػف يعػرؼ تمكػيف المػرأة بننػو  وكذلؾ  نػاؾ
لممجموعػػا   ت  يػػؽ االكتفػػاا الػػذات  واالعتمػػاد عمػػل الػػذا  وتنكيػػد الػػذا  واالسػػت الؿ الػػذات 

  (Sharma,Subhash, 2017)          . "المتمشة وال عيفة م ؿ النساا
أي ػػًا بننػػو "عمميػػة يػػتـ مػػف  اللتػػا مسػػاعدة النسػػاا  ػػل تمكػػيف المػػرأة كمػػا يعػػرؼ    

االعتماد عمل الذا  واالست اللية ، وتنكيد   تف  ػ  ات ػاذ ال يػارا  والػت كـ  ػ  المػوارد التػ  
              (Vijayanthi,N.,2000:72)ستساعد ف   ل ال  اا عمل التبعية". 

؛  يػ  ارتػبط ظتػور عشػريفال وترجػ  جػذور مفتػـو التمكػيف لع ػد السػتينيا  مػف ال ػرف
 ػػذا المفتػػـو بال ركػػا  االجتماعيػػة المناديػػة بػػال  وؽ المدنيػػة واالجتماعيػػة لممػػواطنيف، ومنػػذ 
ذلؾ ال يف است دـ مفتـو التمكيف بعدة معان ، وكذلؾ اسػت دـ  ػ  عػدة مجػاال ؛ كاالةتصػاد، 

 . والعمؿ االجتماع  والسياس  وكذلؾ    التنمية
مػػف ال ػػرف العشػػريف مػػف  ػػالؿ   ػػ  ع ػػد التسػػعينيا  ةػػوةكػػيف مفتػػـو التماكتسػػن  ػػـ 

ؽ الدوليػػة ال اصػػة بػػالمرأة والصػػادرة عػػف  يةػػة األمػػـ المت ػػدة، وأ متػػا و ي ػػة مػػؤتمر ا يػػو مال
ـ، 6;;3أ ر إعالف ال كوما     مؤتمر ال ا رة لمسػكاف والتنميػة  ػ  ال ا رة لمسكاف ، وذلؾ 

ـ بنزالػة كا ػة الع بػا  التػ  ت ػوؿ دوف 7;;3بكػيف   ـ  ػ  المػؤتمر العػالم  الرابػ  لممػرأة  ػ 
تمكػػيف المػػرأة  ػػ  الجانػػن االةتصػػاد ؛ لتػػتمكف مػػف ممارسػػة دور ػػا االةتصػػاد  وتفاعمتػػا مػػ  
السياسػػا  االةتصػػادية، وت ػػمف المػػؤتمر العديػػد مػػف البنػػود التػػ  تؤكػػد تمكػػيف المػػرأة؛ منتػػا: 
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ن والمعر ػػػة التػػػ  تعػػػزز المكانػػػة المسػػػاواة  ػػػ  ال صػػػوؿ عمػػػل المػػػوارد االةتصػػػادية والتػػػدري
مػل ذلػؾ مػف مػؤتمرا   ػ  كػؿ مػا ت (، ومف  ـ صػار  ػذا المصػطمح م وريػاً  .االةتصادية لممرأة

تناول  ة ايا المرأة، وةد ان سم  ردود أ عاؿ النػاس تجػاال  ػذا المصػطمح بػيف مؤيػد ومعػارض 
العواةػػؽ أمػػاـ  صػػوؿ ومػػت فظ،  المؤيػػدوف يػػروف أف تمكػػيف المػػرأة يعنػػل إزالػػة كا ػػة الع بػػا  و 

المرأة عمل   و ا الطبيعية، ومف  ـ  تو مصػطمح منصػؼ وعػادؿ وال غبػار عميػو و اصػة  ػل 
ظػػؿ بعػػض الظػػوا ر االجتماعيػػة م ػػؿ التتمػػيش واالسػػتبعاد االجتمػػاعل، والمت فظػػوف يرجعػػوف 

، أمػػا المعار ػػوف ت فظتػػـ للمػػوض المصػػطمح وعػػدـ و ػػوم معنػػاال وأبعػػادال، ومالبسػػا  نشػػنتو
 يؤكػػدوف عمػػل أنػػو مػػف المصػػطم ا  الم يػػرة لمجػػدؿ  يػػ  اسػػت دـ  ػػل و ػػاةؽ األمػػـ المت ػػدة 

 (6: 4237)إيماف عكور،        بمعنل التمكيف  ل  يف أف الم صود بو است واا المرأة.
 ػػـ انتشػػر  العشػػريف، كشػػعار  ػػ  تسػػعينيا  ال ػػرفمصػػطمح تمكػػيف المػػرأة بػػرز   ػػدلػػذا  

المعنيػيف ب  ػايا المػرأة والتنميػة  ػل اللػرن بيف التيةا  واأل راد وتداولتو ألسنة  واسعاً  انتشاراً 
بػالنظر إلػل مػرادؼ ولكػف  لالسػت واا،  والذيف انطم وا  ل نظرتتـ لتذا المفتـو باعتبارال مراد ػاً 

بمعنػػػػل زيػػػػادة ال ػػػػدرة أو  Enabling نجػػػػد ا تعنػػػػل كممػػػػة تمكػػػػيف  ػػػػ  الملػػػػة االنجميزيػػػػة 
الترجمػػػة الصػػػ ي ة   لػػػذلؾ ،  والتػػػل تعنػػػل الت ويػػػة Empoweringس ولػػػي االسػػػتطاعة، 

تعنػ  ةػوة،  Power ػ : "اسػت واا المػرأة" ) كممػة  Women Empowermentلمصػطمح 
اسػػت واا ، و تعنػػ  اسػػت واا Empowermentتعنػػ  ت ويػػة، وكممػػة  Empoweringوكممػػة 

المػػرأة يعنػػ  ت ويػػة المػػرأة لتتلمػػن عمػػل الرجػػؿ  ػػ  الصػػراع الػػذ  ي كػػـ العالةػػة بينتمػػا و  ػػا 
وةػػد تولػػد  ػػذا المفتػػـو لتمكػػيف المػػرأة مػػف  كػػر لم  ا ػػة اللربيػػة التػػ  أ ػػرز  ذلػػؾ المصػػطمح، 

يتماشل ذلػؾ التفسػير مػ  ال ركػة النسػوية الراديكاليػة التػ  تبنػ : "مبػدأ الصػراع  ي  الجندر 
انطالًةػػا مػػف دعػػوم أف العػػداا والصػػراع  مػػا أصػػؿ العالةػػة  -اإلنػػا  والػػذكور-بػػيف الجنسػػيف 

بينتما،  وسع  إلل عالـ تتم ور  يػو األ ن ػل  ػوؿ ذاتتػا، مسػت مة اسػت الاًل كػاماًل عػف عػالـ 
 ( 4234) كاميميا  ممل ،     الرجاؿ.

غيػر متفػؽ عميػو بػيف   معنل الص يح لمصطمح تمكػيف المػرأةومف  ذا المنطمؽ يصبح ال
مصػػطمح ال  ا ػػا  الم تمفػػة، وةػػد ترتػػن عمػػل ذلػػؾ وجػػود ك يػػر مػػف  مػػف الكتابػػا  تسػػت دـ 

Women Empowerment  بمعنػل تمكػيف المػرأة،  وكتابػا  أ ػرم تتػرجـ مصػطمح تمكػيف
 .  Enabling Women المرأة إلل 
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،   د أة والتنمية المم وظ لمفكر اللرب     أسمون تناوؿ ة ايا المر وكنتيجة لمتن ير 
ظتور  كر م تمؼ، ينب  أساسًا مف مجتمعا  العالـ ال ال ، ويعكس أو اع  دعا ذلؾ إلل

ك ؽ مف  تم ؿ  ذا الفكر    مفتـو التمكيفوا تياجا  التنمية والمرأة     ذال المجتمعا . وي
العمؿ عمل دعـ نفوذ المرأة و صولتا عمل   وةتا وتنظيـ   ل الذم يتم ورو    وؽ المرأة، 

ةدراتتا عمل  تـ و عتا، وتليير إدراكتا لنفستا عمل ن و يجعمتا ةادرة عمل اال تيار 
لنفستا، وأف يكوف لتا صو  مسموع لمد اع عف مصال تا، وةدرة عمل المشاركة    ات اذ 

 ال رار وا  دا  التليير.
ناال عدد غير ةميؿ مػف الدارسػيف ألو ػاع المػرأة  ػ  اللػرن، إال ورغـ أف  ذا الفكر ةد تب

أف نشػػنتو ودعاماتػػو األساسػػية ترجػػ  إلػػل عػػدد مػػف مفكػػر  وبػػا    دوؿ العػػالـ ال الػػ  مػػف 
 Development Alternatives with“أو  DAWNالنسػاا المنتميػا  إلػل مجموعػة 

Women for a New Era”  أجػػؿ عتػػد جديػػد" أو "تنميػػة بديمػػة بمشػػاركة المػػرأة مػػف
وتش ص المشكمة، مف وجتة نظر  ذال المجموعة، عمل أف العوامؿ ال  ا ية الت  تعمػؿ عمػل 
ةتػػر المػػرأة، م ػػؿ التيكػػؿ الترمػػ  األسػػر ، واألصػػولية الدينيػػة، والعنػػؼ  ػػد المػػرأة، وغير ػػا، 
 ترتبط بعوامؿ اةتصادية م ميػة وعالميػة تػؤد  إلػل أف النسػاا يمػ مف الشػري ة األساسػية مػف

عمػل  DAWN ، وعمػل ذلػؾ تركػز  كػرة تمكػيف المػرأة مػف وجتػة نظػر مجموعػة المست عفيف
وةػػد ت ػػدم  المجموعػػة  العوامػػؿ ال  ا يػػة واالةتصػػادية المرتبطػػة بمسػػا مة المػػرأة  ػػل التنميػػة،

 لفكػر  جػر األسػاس ذال الدراسة تعد و  7:;3عاـ    نيروب   المنع د  المرأةبدراسة لمؤتمر 
           . وؿ تمكيف المرأة  DAWN مجموعة

 ( 82 :4233) مدي ة أ مد عبادة،                                                   
وأيػػًا مػػا كػػاف األمػػر  ػػنف أم مفتػػـو لتمكػػيف المػػرأة ال يجػػن أف ي ػػعتا  ػػل منا سػػة مػػ  

كبنيػة اجتماعيػة، الرجؿ أو يجعمتا تت مؿ مف واجباتتا العاةمية مما ةد يستـ  ل تفكيؾ األسرة 
نعػزاؿ عػف ال يػاة اإلجتماعيػة، وتعتػز مل أنتػا إنسػانة تػر ض التتمػيش واإل بؿ يركز تمكينتا ع

 بكرامتتا وتعل جيدًا  رورة التكامؿ بيف أدوار ا اإلجتماعية.  
 ( 484 : 4222) ب ينة شعباف،                                                  
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يمكف ال رو  ببعض المالمح الرةيسة والتل يمكف أف تساعد ؽ و ل  وا العرض الساب
لعؿ أبرز  ذال المالمح  ل صياغة مفتومًا إجراةيًا لتمكيف المرأة تتبناال الدراسة ال الية، و 

 ما يمل:يتم ؿ  ي
عميو و ، والسيطرة ي  ال درا   م  الرجؿ مف مواجتةتمكيف المرأة ال يعنل و عتا  ل إف  -

طار العالةة بيف الجنسيف   ط جن أال ينظر اليتا نظرة  ي ة  ل إي   ية تمكيف المرأة 
 أبعاد تنموية ومجتمعية  امة.  ولكنتا تعد ة ية ذا

تمكيف المرأة ال يعنل ت ميتا عف أدوار ا الطبيعية  ل أسرتتا كزوجة وأـ  بؿ عمل إف  -
 العكس  تو يعينتا عمل ال ياـ بتمؾ األدوار بكفااة أكبر.

مف العوامؿ ) ال  ا ية واالجتماعية واالةتصادية والسياسية(  التل تؤ ر  ل  مة العديد أف  -
تمكيف المرأة وعميو ال ينبلل إغفالتا عند و   ال طط والرؤم التل ت  ؽ  كرة تمكيف 

 المرأة.
 -يعنل: وعميو يمكف تعريؼ تمكيف المرأة  ل الدراسة ال الية بننو

لتستطي  ال ياـ زيادة ةدرا  المرأة بما يؤ متا لم صوؿ عمل  رص و يارا  أكبر "
عالا شننتا"  باألدوار المتوةعة منتا  ل مجتمعتا بما يعزز   تتا بنفستا و دمة مجتمعتا وا 

 

 املرأة متلنيثاىيًا دلاالت 

 نػػاؾ باسػػت راا األدبيػػا  والكتابػػا  الم تمفػػة التػػل تناولػػ  تمكػػيف المػػرأة، لػػو ظ أف 
 -:وتتم ؿ تمؾ المجاال   يما يملاتفاؽ بينتا عمل وجود مجاال  أساسية لتمكيف المرأة 

 التنلني الشياسى  -1
ويتم ؿ  ل زيادة  رص المرأة  ل الوصوؿ إلل مراكز صن  ال ػرار والمناصػن ال ياديػة، 

مؤشػػرًا وكػػذلؾ  صػػولتا عمػػل   تػػا  ػػل المشػػاركة السياسػػية، ويعتبػػر التمكػػيف السياسػػل لممػػراة 
كمػا أف و، ل بن ميػة دور المػرأة   ػعمل الو   الديم راطل  ل المجتمػ  ووعػل النظػاـ السياسػ

الم اعػػد البرلمانيػػة المتا ػػة لمرجػػاؿ م ارنػػة   نػػاؾ مؤشػػرا  تػػدؿ عمػػل مػػدم ت  ي ػػو م ػػؿ عػػدد
بالنسػػػػاا، وأيً ػػػػا مشػػػػاركة النسػػػػاا  ػػػػ  منظمػػػػا  المجتمػػػػ  المػػػػدن ؛ كػػػػاأل زان، والن ابػػػػا ، 

         .األ مية وغير اوالمنظما  
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م وريػًا  السياسل تعد عػاماًل  العمؿ  ل المتزايدة لمنساا المشاركة ف وعمل الرغـ مف أ
أف التمكػيف السياسػل لممػرأة  ػل ك يػر مػف المجتمعػا  ، إال  الجنسػيف بالمسػاواة بػيف لالرت ػاا

السياسػية  والػنظـ ت ويؿ المؤسسػا  بكيفية يواجو بك ير مف الت ديا  لعؿ مف أ متا ما يتعمؽ
 (36: 4239)منل عز  وى روف،         الذكورية. عف طبيعتتا واالةتصادية

وةػػػد يكػػػوف مصػػػدر  ػػػذال الت ػػػديا  البيةػػػة االجتماعيػػػة وال  ا يػػػة والتػػػل تشػػػكؿ إدراؾ 
ل ، وأف ذلؾ يتعػارض مػ  دور ػا  ػي  وأـالمجتم  لدور المرأة باعتبارال ين صر  ل كونتا ربة ب

العمػؿ العػاـ، ممػا ةػد يشػكؿ عاة ػًا أمػاـ المشػاركة السياسػة لممػرأة ومػف  ػـ العمؿ السياسػل أو 
 ( 385: 4233)  سيف عبد ال ميد رشواف،            تمكينتا سياسيًا.

التػل اسػتتد    ( 4232أ مػد  ػاروؽ  سػف، أشػار  نتػاةج دراسػة )و ل  ذا الصدد 
نظاـ الكوتا السياسية  ػو منفػذ أف إلل ة  ل مصر عمل معوةا  التمكيف السياسل لممرأالتعرؼ 

ةػػانونل لػػدعـ المػػرأة  ػػل االنت ابػػا  ويسػػتـ  ػػل توسػػي  داةػػرة المشػػاركة السياسػػية لممػػرأة ممػػا 
ي ػػمف تم ػػياًل عػػاداًل لممػػرأة  ػػل االنت ابػػا  البرلمانيػػة والم ميػػة وبالتػػالل يػػدعـ  كػػرة التمكػػيف 

 ( ;43 : 4232)أ مد  اروؽ  سف،            .السياسل لممرأة
 بدأ ال كومة التندية عمل أف  (Radhu,T,et al,2016) دراسة أكد  نتاةجكما  

عمػل وصػؼ   الدراسػة ركػز  يػ  ، التنػد   ػل  طػط تطػويرت   تمكيف المرأة  مف أولوياتتا 
 ، لتمكػيف المػرأة  ػ  التنػد المشكال  الت  تواجتتا المرأة     ياتتا اليومية ، وال طط المتا ػة

لكػف النسػاا وأظتر  نتاةج الدراسة أنو بالرغـ مف كؿ الجتود التػل المبذولػة لمنتػوض بػالمرأة، 
عمل الػرغـ مػف ذلػؾ  ػنف النسػاا يعممػف و  مكينتف، يواجتف ع با  كبيرة أماـ تمازلف    التند 

 ػتح المجػاؿ لمشػاركة مػف أجػؿ     جمي  المجاال  م ؿ الد اع والتندسة والطن، وما إلل ذلؾ
 (Radhu,T,et al,2016)        .جواننالجعمتا مست مة    جمي  أة  و المر 

التػل  أجريػ  لمتعػرؼ عمػل العالةػة  (Kabir, Syed ,et al,2018 )دراسػة كػذلؾو 
الدراسػة عمػل  ػذال بيف النػوع االجتمػاع  وال ػد مػف الف ػر وال كػـ الرشػيد ببػنجالديش و ركػز  

النسػػوية م ػػؿ المال ظػػة الميدانيػػة لممشػػاركيف الت ميػػؿ مػػف  ػػالؿ الجمػػ  بػػيف ت نيػػا  الب ػػ  
وم ػػابال  الم بػػريف الرةيسػػييف ومناةشػػا  المجموعػػا  البؤريػػة ودراسػػا  ال الػػة لتػػاري   يػػاة 
 ،المرأة، وةد أظتر  النتاةج أف معظـ النساا كان  ت   سيطرة أزواجتف ، وأنتف مجػرد وكػالا

لـ ت سم  أصوا  النساا    ال كـ  تل اآلف بسبن ةمة تم يمتف وعدـ مشػاركتتف  ػ  التياكػؿ 
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يتمػتعف بنمكانيػة م ػدودة  ػل المشػاركة الزلػف النساا  وأفالمؤسسية لصن  ال رار    ال كـ ، 
توصم  الدراسة إلل استنتاجا  مػف أ متػا أف تمكػيف  ، وةد ل عمميا  صن  ال رار السياس  "

أصػػبح أمػػرًا أساسػػيًا لت  يػػؽ ال  ػػاا عمػػل الف ػػر ، وأف دمػػج المنظػػورا  الجنسػػانية  ػػ  المػػرأة 
ال د مف الف ر وال كـ الرشيد ال يستؿ   ط ت سيف و   المرأة وزيادة المساواة بيف الجنسػيف 

ال ػػد مػػف الف ػػر وال كػػـ الرشػػيد  ػػ  بمػػداف  م ػػؿ ولكػػف يسػػا ـ أيً ػػا  ػػ  ت  يػػؽ نتػػاةج إيجابيػػة
 (Kabir Syed ,et al,2018 )            .م ؿ بنلالديشالعالـ ال ال  

بدرجة االست رار السياسػل واألمنػل يتن ر التمكيف السياسل لممرأة  ومف جانن ى ر  نف
لممجتمػػ ،  كممػػا كػػاف المجتمػػ  يتمتػػ  ب الػػة مػػف االسػػت رار السياسػػل كممػػا وجػػدنا المػػرأة تتمتػػ  

  ات اذ ال رار. ب  وةتا  ل المشاركة  ل العمؿ السياسل ومواة 
كيػؼ التػل أكػد  porter, Elisabeth 2013) نتػاةج  دراسػة )ويتفػؽ ذلػؾ مػ    

عػف م ػػيالتتف  ،انعػداـ األمػػفب تتسػـ  تليػر  أ كػار التمكػػيف لمنسػاا الالةػ  يعشػػف  ػ  سػػياةا 
جريػػ  مػػ  التػػل أ ةميدانيػػالم ػػابال  ال  مػػف  ػػالؿ الالتػػل يعشػػف  ػػل سػػياةا  مسػػت رة أمنيػػًا، 

 ،ليشػػت  - يجػػ  وسػػر  النكػػا وتيمػػور  ػػوؿ المػػرأة والسػػالـ واألمػػف  ػػ  النسػػاا  مجموعػػة مػػف
ير بػدور ا إلػل التػ  تشػو ؿ التمكيف مفة   ا يًا  و تعف مجموعة مف األ كار المكشف  الدراسة 

إلعػػادة التفكيػػر  ػػ  التمكػػيف الػػذ  ملػػايرة طرًةػػا  دراسػػة تػػرم الوتلممػػرأة  المجتمػػ  ت مػػؼ نظػػرة
    مف مفا يـ واسعة النطاؽ لمسالـ واألمف.المجتمعل ي ركو السياؽ 

                                                 ((porter, Elisabeth, 2013 
 ج

 

 التنلني االجتناعى -0

مساعدة المرأة  ل ال صوؿ عمل   وةتا االجتماعية  م ؿ التعميـ ويتم ؿ  ل 
 يةمؤسسا  المجتمعالالك ير مف  تمعنيمكف أف  ذا و  ،وسوم ذلؾ والمسكف والرعاية الص ية

 ل مجاؿ تعميـ المرأة ة م تمفة دورًا مم وظًا  ل مجاؿ التمكيف االجتماعل مف  الؿ أنشط
وم و األمية وكذلؾ ت ديـ ال دما  الص ية والنتوض بالص ة االنجابية لممرأة، ورعاية 

 .األمومة والطفولة 
( التػل أجريػ  لمتعػرؼ  4238شار  دراسة ) إيماف البتواشل، أ  د و ل  ذا الصدد  

عمل المستجدا  الم مية التل تتطمػن تمكػيف المػرأة األميػة مػف المشػاركة  ػل تنميػة المجتمػ ، 
إلل بعض الم تر ا  االجراةيػة لتمكػيف المػرأة األميػة مػف المشػاركة  ػل تنميػة المجتمػ ، وكػاف 



 ................................................... قع من الجامعة فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنيةالدور المتو 

 - 354; - 

ألمية   وةتا وواجباتتا وتبصير ا بندوار ا الم تمفػة كػنـ مف أ ـ تمؾ الم تر ا  تعريؼ المرأة ا
مػراض المنتشػرة م ػؿ ؾ تنميػة وعػل المػرأة األميػة بػبعض األوزوجة وع و  ػل المجتمػ ، وكػذل

   سرطاف ال دم وااليدز وكيفية الوةاية منتا.
 (498-497 :4238) إيماف البتواشل، 

عمػػػل أ ميػػػة التمكػػػيف  ػػػل  (Deb, Suman,2007)أكػػػد  نتػػػاةج دراسػػػة  كمػػػا  
اال ػػتالؼ الدراسػػة التعػػرؼ عمػػل أ ػػر تمػػؾ النتػػوض بالصػػ ة االنجابيػػة لممػػرأة،  يػػ  اسػػتتد   

إلػل  ، وةػد أشػار  نتاةجتػاالديشجلو   تمكيف المرأة    بػن و  اً  اإلةميم  لوساةؿ من  ال مؿ
 العوامػؿ التػ  كما أو ػ   تمػؾ النتػاةج أف ،أف ةواعد من  ال مؿ ت تمؼ مف منط ة إلل أ رم

عالةػػة ، وكػػذلؾ وجػػود اسػػت داـ وسػػاةؿ منػػ  ال مػػؿ ت تمػػؼ مػػف منط ػػة إلػػل أ ػػرمتػػؤ ر عمػػل 
التبػايف اإلةميمػ   أف أي ػاً بينػ  كمػا  ،إيجابية بػيف تمكػيف المػرأة واسػت داـ وسػاةؿ منػ  ال مػؿ

،  ػل كػؿ  ػذال النتػاةج  ػو السػبنةد يكوف    ال صاةص االجتماعية واالةتصادية والديملرا ية 
ك يػػر مػػف المنػػاطؽ  التمكػػيف لػػو تػػن ير إيجػػاب  عمػػل ةواعػػد منػػ  ال مػػؿ  ػػ أف  ممػػا يشػػير إلػػل
 (Deb, Suman,2011)             ببنجالديش. 

تن ير عمل ,Kathryn ,et al,2014)  (Khumalo دراسة نتاةج  أكد  وكذلؾ  
 دراسة  الة عفةام  بنجراا  البنية االجتماعية عمل ت  يؽ التمكيف االجتماعل لممرأة،  ي 

م ابمة م   ;6إجراا  وذلؾ عف طريؽ ،ةعة    منط ة زامبيز     ناميبياالوا كواندو م اطعة 
ظة المشاركيف البيانا  مف  الؿ مال ةد ةام  بجم  ال اطنا   ل  ذال الم اطعة، و  نسااال

نتاةج   كشفةد و  ،عشريف م ابمة م  م بريف رةيسييف  اًل عف ةيامتا بومراجعة المستندا  
 مناسبةتعزز ةوة المرأة    تو ير سبؿ    كواندو  االجتماعية  أف البنية عفت ميؿ البيانا  

، واألزوا  ، واألطفاؿ تعاوف م  أ راد المجتم  الداعميفمت صيؿ العمم  ، والعمؿ الجاد ، والل
تيار ا م ؿ أمامتا ي يد ال يارا  اإلستراتيجية اال تراـ  ال وؼ مف   داف ل  يف أف ، 

 Kathryn ,et al, 2014)  (Khumalo           .الطالؽ أو الب اا منفرًدا
أك ػر أف إلػل  Maowa ,Jannatul ,et al ,2017)) ػيف أشػار  نتػاةج دراسػة   ػل       

، و تػل المػو  ذ ل ظػة المػيالدمنػدنيػة متص ية يعانيف مف أو اع العالـ نساا > مف 75مف 
 ػ  العديػد إ ماؿ النساا وعزلتف عف أداا المسؤولية االجتماعية  و و األمر الذم يترتن عميو

صػ ة المػرأة وتعميمتػا وتلػذيتتا   يمػا ي ػص نتػاةج الدراسػة أشػار كمػا ، مف البمػداف المت دمػة

https://07101vvw7-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0277539514001575#!
https://07101vvw7-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0277539514001575#!
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تعػػيش المػػرأة  ػػ  المنػػاطؽ   يػػ  أف المػػرأة ال تػػزاؿ أدنػػل مػػف الرجػػؿوةوتتػػا االةتصػػادية إلػػل 
وال  ميػة، وةػد ال ي تمػؼ ذلػؾ ك يػرًا مػ  مػا الريفية ، و   مسؤولة عف معظـ األعماؿ المنزلية 

يشػير إلػل أف  لعػؿ ذلػؾ كمػوو ، تواجتو المرأة  ل المدف مف  ي  الت اةتا بالعمػؿ  ػل المصػان 
     تشكؿ عاةؽ أماـ تمكينتف اجتماعيًا.  ك يرة يواجتف ت ديا  النساا 

((Maowa ,Jannatul ,et al ,2017 
 التنلني االقتصادى -3   

عمػػل ت  يػػؽ نػػوع مػػف االسػػت الؿ المػػادم  يتػػتـ التمكػػيف االةتصػػادم لممػػرأة بمسػػاعدتتا  
لعػػؿ أبرز ػػا مناشػػط متعػػددة مػػف  ػػالؿ ، ويمكػػف ت  يػػؽ ذلػػؾ وأعبػػاا المعيشػػةومواجتػػة ظػػروؼ 

والمكنػا  التػل   يتم ؿ  يمػا يمكػف ت ديمػو لتػا مػف  ػرص تعمػيـ تسػاعد ا  ػل اكتسػان المتػارا
تزيد مف ةدرتتا عمل ت طيط وتنفيذ المشروعا  الصليرة وما يرتبط بذلؾ مف متػارا  التسػويؽ 

ساعدتتف عمل ايجاد  ػرص عمػؿ مالةمػة، كػؿ ذلػؾ والبي ، أوتو ير التدرين والتن يؿ لمنساا لم
إلػػل جانػػن ت ػػديـ ال ػػروض التػػل تعينتػػا عمػػل إةامػػة مشػػروعا  صػػليرة، كػػذا إةامػػة المعػػارض 

 لمنتجا  المرأة، إلل غير ذلؾ مف المشاري  التل تتناسن وطبيعتتا وتدر عميتا د اًل مناسبًا.      
ةتصػػادم لتػػل ت  ػػؽ التمكػػيف اإلا ف جميػػ  المناشػػط السػػاب ةشػػارة  نػػا إلػػل أوتجػػدر اإل

أف  جػػني  ػػاًل عػػف كونتػػا تػػرتبط بمػػدم  صػػولتا عمػػل  ػػرص تعميميػػة مناسػػبة  ننتػػا  ة لممػػرأ
تت ػػػا ر  يتػػػا جتػػػود العديػػػد مػػػف المؤسسػػػا  المجتمعيػػػة لمسػػػاعدة المػػػرأة  ػػػل التلمػػػن عمػػػل 

 التل ت وؿ دوف تمكينتا اةتصادياً المشكال  والظروؼ المعيشية 
اسػتتد   التعػرؼ  ( التػل:423ىيا  ما ر وى روف، دراسة ) أجري  و ل  ذا الصدد

عمػل دور صػػندوؽ التنميػػة الم ميػػة التػاب  لػػوزارة التنميػػة الم ميػػة  ػل مصػػر  ػػل تمكػػيف المػػرأة 
الريفيػػة اةتصػػاديًا وأال العوامػػؿ المػػؤ رة  ػػل التمكػػيف االةتصػػادم لممػػرأة الريفيػػة،  يػػ  تػػـ ا تيػػار 

لنساا المستفيدا  ب روض صندوؽ التنمية الم ميػة بالو ػدة ( مف ا 372عينة عشواةية مف )
 ي  أجري  معتـ م ػابال  ش صػية بم ا ظة ال ميوبية،  -مركز بنتا  –ط مة  ب ريةالم مية 

، وةػػد أكػػد  نتػػاةج الت ميػػؿ اإل صػػاةل لمبيانػػا  عمػػل 4239 ػػالؿ شػػترم يوليػػو وأغسػػطس 
إ ػػارة الػػوعل واالنتبػػاال أل ميػػة عمػػؿ  و صػػندوؽ التنميػػة الم ميػػة  ػػل ػػالنجػػام النسػػبل الػػذم   

المرأة وتمكينتا اةتصاديًا كمد ؿ لمتنمية الشاممة مف  الؿ الدعـ الذم ي دمػو الصػندوؽ سػواا 
المتعمػػؽ بسػػعر الفاةػػدة عمػػل ال ػػروض، أوالتسػػتيال   ػػل السػػداد، كمػػا ي ػػـو الصػػندوؽ بت ػػديـ 
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معر يػة والمتاريػة  ػل مجػاؿ إدارة دورا  تدريبية وت  يفية لمنسػاا الريفيػا  لر ػ  مسػتوياتتف ال
              (     3626-3625: :423) ىيا  ما ر وى روف،    وتنظيـ المشروعا  الريفية الصليرة. 

كمػػا يمكػػف ال ػػوؿ بػػنف التمكػػيف االةتصػػادم لممػػرأة وارتفػػاع نسػػبة مشػػاركتتا  ػػل سػػوؽ   
متبادلػة  عالةػة  مػة بمػا يعنػل أف العمؿ يعد ركيػزة أساسػية لمتنميػة االةتصػادية  ػل المجتمػ ، 

 أساًسػا دورًا تػؤد  أف و ػد ا لمتنميػة جتػة يمكػف المرأة،  مف اإلةتصادية وتمكيف التنمية بيف
 المػرأة أف  ػد التمييػز السػتمرار يمكػف أ ػرم جتة ومف الجنسيف بيف المساواة عدـ ت ميؿ   

 اركتتا  ػل ت  يػؽ أ ػداؼالمػرأة يزيػد مػف  ػرص مشػ تمكػيفأف ى ػر  وبمعنػلأ التنميػة، يعػّوؽ
 ( 74 :4235ستر دو مو،  ) إ                                     التنمية.      

ولما كان  مشاركة المرأة  ل سوؽ العمؿ مف أ ػـ العوامػؿ التػل يمكػف أف تسػتـ   ػل 
إلل أف تتميش دور المرأة  ل التنمية يػؤ ر سػمبًا عمػل  تمكينتا اةتصاديًا، لذا يجن اإلشارة  نا

 -جتود التنمية المبذولة  ل المجتم ، و ذا التتميش لو عدة مؤشرا  لعؿ مف أ متا ما يمل:
 ان فاض معدؿ مسا مة المرأة  ل النشاط االةتصادم بصفة عامة. - أ
 ان فاض نصين المرأة  ل ال طاع الرأسمالل والصناعل عمل وجو ال صوص. - ن
 تركز عمؿ المرأة  ل ال طاع غير الرسمل وةطاع ال دما . - 
الفصػػؿ المتنػػل بػػيف الجنسػػيف أو مػػا يعػػرؼ بػػالتمييز المتنػػل،  يػػ  تتركػػز النسػػاا  ػػل أةػػؿ  -د

 المتف مكانة، وما يرتبط بذلؾ مف تفاو   ل الكسن بيف الذكور واإلنا .      
 ( 5;- 4;  :4222زيتوف،) م يا                                            

( إلػػل أف  تصػػاعد  4227أشػػار  دراسػػة ) نشػػوم تو يػػؽ  ابػػ  ،  و ػػل  ػػذا الصػػدد 
لسػوؽ العمػؿ   يم ؿ أ د السما  المميزة المتنل المبنل عمل النوع والذم أصبح تمييزظا رة ال

المصرم يتعارض م  ت  يؽ  كرة التمكيف االةتصادم لممرأة والذم يشمؿ  رية اال تيار،  يػ  
اؿ عمػل غيػػر عمػػأتصػبح ا تيػارا  المػػرأة بموجبػو م يػدة  وم ػػدودة ممػا ةػػد ي ػطر ا لممارسػة 

    .   تمكينتا اةتصادياً  و و األمر الذم يتعارض م  متطمبا نس ان مف ةوة العمؿ إرادتتا أو اإل 
 ( ;38 :4227) نشوم تو يؽ  اب  ، 

 
 



 ................................................... قع من الجامعة فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنيةالدور المتو 

 - 3554 - 

( عمػل أف النسػبة اللالبػة لمنسػاا 4232كما أكد  نتاةج دراسة )م ػل م مػد مسػعد، 
العامال   ل ال طاع ال كومل المصرم تتركز  ل ةطاع التعميـ  ـ  ل ةطػاع الصػ ة والم ميػا  
بينما ت ؿ  ػل ةطػاع الصػناعة، أمػا  ػل ال طػاع الزراعػل يال ػظ اف نسػبة النسػاا العػامال   ػل 

مف اجمالل ةوة العمؿ الزراعيػة ويفسػر ذلػؾ بػنف  جػرة الرجػاؿ جعمػ   %73الزراعة تصؿ الل 
المػػرأة المصػػدر األساسػػل لمعمالػػة الزراعيػػة  ػػل الريػػؼ المصػػرم، كمػػا أشػػار  إلػػل ازديػػاد نسػػبة 

   2مشاركة المرأة التل يعمؿ زوجتا  ل الزراعة   ل التنمية عف غير ا
 ( 89;3: 4232)  م ل م مد مسعد، 

اسػتتد     ػل ذا  السػياؽ  يػ ( 4238نتاةج دراسة ) عبد اهلل ع مػاف،  وةد جاا 
أف ، وةػد أشػار  النتػاةج إلػل التعرؼ عمل معوةا  تمكيف المرأة العربية وسبؿ تجاوز ػاالدراسة 

مػػف أ ػػـ معوةػػا  التمكػػيف االةتصػػادم لممػػرأة  ػػل الػػدوؿ العربيػػة  ػػو تف ػػيؿ الرجػػؿ عميتػػا  ػػل 
مكػاف المػرأة وعممتػا األصػمل  ػو  الػذم يػدعـ  كػرة أفوالفكػرم  العمؿ نتيجػة لممػورو  ال  ػا ل

صػػم ة الرجػػؿ المنػػزؿ واألسػػرة، كمػػا أف ةػػوانيف العمػػؿ  ػػل الػػدوؿ العربيػػة بتػػا تمييػػز صػػارخ لم
 ويظتر  ذا التمييز بشكؿ وا ح  ل ال طاع ال اص مف األعماؿ.      

 (496:4238ع ماف، ) عبد اهلل                                             
( عػف التمكػيف االةتصػادم لممػرأة إلػل  :423وكذلؾ   د أشار  دراسة )البنؾ الػدولل،

أف  ناؾ مجموعػة متنوعػة مػف األبعػاد تػؤ ر  ػل عػالـ العمػؿ عمػل مسػتوم العػالـ، ولكػف يبػرز 
 ػو ت سػيـ العمػؿ  سػن النػوع  والػذم يت ػح  ػل الفصػؿ المتنػل  األوؿمنتا بعداف مترابطاف: 

 وال ػانلفاو   ل األجور وبؤدم إلل عدـ المساواة التل تواجتتػا النسػاا  ػل سػوؽ العمػؿ، والت
يتم ؿ  ل األعراؼ واألنماط ال  ا ية واإلجتماعية التػل ت ػدد متػاـ وأدوار الجنسػيف والتػل تػربط 
النساا ب صاةص وةدرا   م يدة لممػرأة   ػل سػوؽ العمػؿ، ومػف  ػـ تػؤ ر  ػل مشػاركة النسػاا 

ف  ل سوؽ العمؿ، وةد أد  التفاعال  بيف  ذيف البعديف إلػل اسػتمرار الفجػوة بػيف وتف يالتت
 ( 64: :423)البنؾ الدولل،           الجنسيف  ل  رص العمؿ الالةؽ.   

ممػػا سػػبؽ يت ػػح أف مػػف أ ػػـ معوةػػا  مشػػاركة المػػرأة  ػػل سػػوؽ العمػػؿ  ػػل النظػػرة 
المجتمعية التل ت عتا  ل مكانة أةؿ مف الرجؿ مف  ي  ةدراتتا وكفااتتا، و ذال ترتبط بشػكؿ 

 كبير بالمورو ا  ال  ا ية واالجتماعية و اصة  ل البمداف العربية. 
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عمػل التمكػيف االةتصػادم لو تن ير كبير  ل المجتم  ف الو   السياسل واألمنل كما أ
،  كممػػػا تمتػػػ  المجتمػػػ  ب الػػػة مػػػف االسػػػت رار السياسػػػل واألمنػػػل زاد مسػػػتوم التمكػػػيف لممػػػرأة

 االةتصادم لمنساا  يو والعكس ص يح.
( إلػػػل أف الو ػػػ   4238و ػػػل  ػػػذا الصػػػدد أشػػػار  نتػػػاةج دراسػػػة )  اطمػػػة عمػػػر،  

مكينتػا  ػر كبيػر عمػل مسػتوم مشػاركة المػراة وتو أالمتذبذن  ل ليبيا كػاف لػالسياسل واألمنل  
ف عػدـ تػوا ر األمػاف  ػل الدولػة يجعػؿ الدراسػة عمػل أ جمعػ  عينػةاةتصاديا  ل ليبيػا،  يػ   أ

الك يػػر مػػف األسػػر ال تف ػػؿ عمػػؿ بناتتػػا ونسػػاةتا  و ػػًا عمػػيتف مػػف االعتػػداا أوال طػػػؼ أو 
 .التعرض ألية مشاكؿ تتسبن  ل است داـ السالم  د ف
 ( 348 : 4238)  اطمة عمر،       

 

 مكومات متلني املرأة :ثالجًا

ال ػرورية الم ومػا  عػدد مػف يستمـز توا ر المرأة بمفتومو الشامؿ ف ت  يؽ تمكيف إ
ذ بلير ػا إ لت  يػؽ التمكػيف المسػتتدؼ؛ الم وما  يعد بم ابػة شػرط  ػرورة ف توا ر تمؾ ي  إ
 .اً من وصأمرًا ت  يؽ  ذا التدؼ يصبح 
 ما يمل: ي  ذا السياؽ  معؿ أبرز تمؾ الم وما  يتم ؿ و ل

 التعليه -1

 كدعامػة أساسػية لت  يػؽ المػرأة لتعمػيـ الباللػة األ ميػةمػا مػف شػؾ  ػل ذلػؾ أنػو 
 ػـ أويعتبػر مػف ،  كػرة التمكػيف  ػل مجممتػا عميوتنتض  الذ  األساسالتعميـ يم ؿ   ،تمكينتا

ة المتػػارا  وال ػػدرا  التػػ  أتكتسػػن المػػر  و مػػف  اللػػ ،ةأبتمكػػيف المػػر  تسػػتـ  ػػل  العوامػػؿ التػػ 
 نػػاؾ مػػف الشػػوا د مػػا يػػدؿ ذلػػؾ أف  ، ػػ  سػػوؽ العمػػؿ واالنتػػا الواعيػػة تسػػمح لتػػا بالمشػػاركة 

ف المػػراة المتعممػػة تتمتػػ  بصػػ ة جيػػدة ، وت صػػؿ عمػػ  د ػػؿ عػػاؿ، وتمػػارس   تػػا  ػػ  أعمػػ  
التعمػيـ والتػدرين المػرأة بالمعمومػا  كمػا يػزود ، سػرتتاأات اذ ال رارا  الت  تمس  ياتتا و يػاة 

     .                 الالزمة لم صوؿ عم   رص العمؿ    المجاال  الم تمفة دوف تمييز
 (7 ::423) سامل نصار،                                                  
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 االلت ػػاؽ مجػرد يكفػ  الأنػو  التنكيػد عمػل ف مػا يتمنػا  ػل  ػذا اإلطػار  ػو أعمػل 
نمػا المػرأة لتمكػيف بالتعميـ ، وكػذلؾ يجػن عػدـ مرتفعػة تعمػيـ لمسػتويا  الوصػوؿ ذلػؾ يتطمػن وا 

التركيز عمل مجاال  بعينتا لتعميـ االنػا  ومجػاال  أ ػرم نجػد ا م تصػرة عمػل الػذكور،  تػذال 
النمطيػػة  ػػل الت صصػػػا  ت ػػعؼ و ػػػ  المػػرأة  ػػل سػػػوؽ العمػػؿ وتجعػػػؿ  رصػػتا وال يػػػارا  

 مامتا م دودة مما يتعارض م  مفتـو تمكيف المرأة. المتا ة أ
 كػنداة التعمػيـ  اعميػة أفعمػل  (;422أكد  ناةج دراسة ) سمية عبد المػولل،   د 

 ونوعيتػو، عميػو، ت صػؿ الػذ  التعمػيـ مسػتوم عمل مصرتتوةؼ    لممرأة االةتصاد  لمتمكيف
 ، لممػرأة االةتصػادية المشػاركة تػدعيـ عمػل أ ػرمتـ التعمػيـ لمسػتوم أف  يػ  الت صػص ومجػاؿ

لممرأة  ػل  التنا سية ة در ال دعـ  الؿ مفو  العمؿ، ةوة    المسا مة معدؿ ر  وذلؾ مف  الؿ 
 عمػل المػرأة ةػدرة ت سػف إلػل   ػط اليػؤد  التعمػيـ مسػتوم ارتفػاع أف و جػدسػوؽ العمػؿ  يػ  

  ػد ا المتنػ  التمييػز عمػل والتلمػن الرسػم ، ال طػاع  ػ  جيػدة بنوعيػة بنجر، عمؿ ال صوؿ
  ل سوؽ العمؿ  لممرأة التنا سية ال درة وتزايد  الذكور وبيف بينتا الفجوة وت مص

 ( 43 :;422) سمية عبد المولل، 
ممػػا سػػبؽ يت ػػح أف التعمػػيـ  ػػو  ػػمانة المػػرأة  ػػل ت  يػػؽ اسػػت الليتتا والشػػعور 

، النجػام  ػرص عمل لم صوؿ المفتوم الطريؽ بمكانتتا االجتماعية ، ول د كاف التعميـ ولـ يزؿ
   .االستبعاد التتميش و ةيودكما أنو السبيؿ لكسر 

 العنل -0

ف انػدما  المػرأة  ػل النشػاط االةتصػادم وارتفػاع نسػبة مشػاركتتا مما الشؾ  يو أ   
كاسن االةتصادية، منتػا ال صػوؿ عمػل  ػرص م ل سوؽ العمؿ يؤدم إلل ت  يؽ الك ير مف ال
ور ػ  ال ػدرة التنا سػية لممػرأة  ػل سػوؽ العمػؿ، التوظيؼ التل تؤمف لتػا مصػدرًا داةمػًا لمػد ؿ، 

كػػذلؾ ت  يػػؽ االسػػتلالؿ األم ػػؿ لممػػوارد البشػػرية  ػػل المجتمػػ  ممػػا يػػؤدم إلػػل زيػػادة معػػدال  و 
عمػؿ ركيػزة أساسػية لت  يػؽ التنميػة النمو االةتصادم ومػف  ػـ تعػد مشػاركة المػرأة  ػل مجػاؿ ال

 ( ;6;3 :4232) م ل م مد مسعد،            .     المستدامة
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(  عػف الجػدوم االجتماعيػة 4232يػون،أجري  دراسػة ) راةػدة أو ل  ذا الصدد   د 
لممشارع المتنا يػة الصػلر  وتن يراتتػا عمػل النسػاا  ػل الريػؼ السػورم،  يػ   اولػ  الدراسػة 
رصػػد  عاليػػة  ػػذال اآلليػػة ومػػدم مسػػا متتا  ػػل تمكػػيف النسػػاا اةتصػػاديًا واجتماعيػػًا، باالعتمػػاد 

ةريػة   ;37روع مػف صػا بة مشػ 33:2عمل مؤشرا  ةياس معينة، وةػد بملػ  عينػة الدراسػة 
% ( مػػف  9; ػػل الريػػؼ السػػورم  وتوصػػم  الدراسػػة لمجموعػػة مػػف  النتػػاةج مػػف أ متػػا أف )

%( مف األسر ت سن  نوعية طعامتا مػف  5;األسر د متا زاد بعد تنسيس المشروع، وكذلؾ )
%( مػػف األسػػر اسػػتطاع  اةتنػػاا بعػػض السػػم  المعمػػرة مػػف  93عاةػػد المشػػروع، وكػػذلؾ  ػػنف )

% ( مػػػف النسػػػاا صػػػا با  المشػػػاري  زاد   6:روع، كمػػػا أظتػػػر  النتػػػاةج أف )عاةػػػد المشػػػ
% ( مف النساا صا با  المشػاري  زاد  مشػاركتتف ;9مشاركتتف  ل ةرارا  تعميـ األطفاؿ، )
% ( مػػف النسػػاا صػػا با  المشػػاري  أصػػبح لػػديتف  :: ػػل ةػػرارا  توزيػػ  ميزانيػػة األسػػرة، )
% ( مػف النسػاا صػا با  المشػاري  أصػب   تسػا ـ  83مد را  مالية مف عاةد المشػروع، )

% ( مف النساا صػا با  المشػاري  تػرم  3: ل الفعاليا  واألنشطة االجتماعية  ل ال رية، )
 أف نظرة األسرة وكذلؾ أ ؿ الزو  والزوجة لتا أصب   أك ر ايجابية.               

 ( 4232ة أيون، ) راةد                                               
 ( التػػػل اسػػػتتد  ;423كمػػػا أجريػػػ  دراسػػػة ) مصػػػطفل صػػػا ل، م مػػػد الطراونػػػة،

التعرؼ عمل أ ر المشروعا  النسوية الصػليرة الممولػة عمػل تمكػيف المػرأة الريفيػة الفمسػطينية 
اةتصاديًا، وسع  الدراسػة إلػل اإلجابػة عمػل التسػاؤؿ الػرةيس الػذ  يػدور  ػوؿ عالةػة امػتالؾ 

وع مموؿ بتمكينتػا اةتصػاديًا، ولت  يػؽ أ ػداؼ الدراسػة تػـ اسػت داـ مػنتج المسػح المرأة لمشر 
االجتماع ،  ي  تـ تصميـ استبانة كنداة الست صاا ىراا عينة عشػواةية منتظمػة مػف النسػاا 
الريفيا     م ا ظة راـ اهلل والبيرة والمػوات   صػمف عػف مشػروع ممػوؿ،  يػ  بمػف عػدد أ ػراد 

وتشير النتػاةج إلػل وجػود ت سػف  ػ  جميػ  مجػاال  الدراسػة )االسػت الؿ ، ( امرأة364العينة )
الماد ،  رية ات اذ ال رارا ، ت سيـ العمؿ( والت  تسا ـ    وصوؿ المرأة الفمسػطينية الريفيػة 

 .                         إلل مر مة التمكيف االةتصاد  مف وجتة نظر ا
 ( ;423صطفل صا ل، م مد الطراونة، ) م                                  

 
 ج
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 الريادة  -3

 ،وةػدراتتا وموا بتػا طاةاتتػاكػؿ ب ةمػة العمػؿ لبمػوغ لممػرأة إتا ػة الفرصػة والم صػود بتػا 
إال أننػا  ػل ك يػر ، لألزما  وةياد  جيد كؼا مديرالتل يمكف أف تكوف المرأة وال  ة  ل ةدرا  

 عػدد الػوظيف  ةػؿ السػمـ ا  ػلارت ينػ كممامف المجتمعا  وبصفة  اصة  ل مجتمعاتنا العربية 
بتليػر النظػرة لممػرأة  ػل  أف يبػدأ بػد ال ال  ي ػ  التلييػر نف ػوعمػل ذلػؾ نرا ػا،   الالتػ  النسػاا

 الشػعور بػؿ بتا تتمت  لمكفااة  ت  اال ت ار  و تمكيف المرأة دوف ي وؿ ما ،  ميسمجتمعاتنا
ةناعػا  يصػدر ا المجتمػ  بػنف  ، والتػل غالبػًا مػا يكػوف سػببتاغالبػا إليتػا تفت ػر بال  ػة التػ 

 مف النساا  ل المواة  ال يادية.    الرجاؿ أكفن داةماً 
( بتػدؼ التعػرؼ عمػل  4236) إيمػاف صػالح المكيمػل،  و ل  ذا الصػدد أجريػ  دراسػة  

درجة تمكيف المرأة الكويتية  ػل المناصػن ال ياديػة  ػل وزارة التربيػة  ػل دولػة الكويػ ، وطب ػ  
مف العامميف بوزارة التربيػة  ػل دولػة الكويػ ،  ػنظتر  نتػاةج الدراسػة أف  372عمل عينة مف 

  النتػػاةج وجػػود رجػػة تمكػػيف المػػرأة  ػػل المناصػػن ال ياديػػة جػػاا  بدرجػػة متوسػػطة، كمػػا أظتػػر 
 روؽ  ل تمكيف المرأة ترج  لمتليػر المؤ ػؿ الدراسػل لصػالح ذوم المؤ ػؿ العممػل بكػالوريوس 

ألةػؿ  7مػف  المتوسػطة لمتليػر ال بػرة لصػالح ذوم ال بػرة  ػروؽ تعػزم وكذلؾ وجود ما  وؽ، 
 ( 4236) إيماف صالح المكيمل،          سنوا .   32مف 

تمكػػيف المػػرأة مػػف تػػولل  عػػف (  4237تيمػػور، كمػػا أجريػػ   دراسػػة ) شػػيماا م مػػد   
  يػ  المناصن ال يادية  ل المجتم  المصرم : دراسا   الة عػف بعػض الش صػيا  النسػاةية

تناولػػػ  الدراسػػػة ت ميػػػؿ سوسػػػيوتاري ل لممػػػرأة المصػػػرية  ػػػل المناصػػػن ال ياديػػػة و مؤشػػػرا  
تمكينتػػا كمػػا تناولػػ  واةػػ  تمكػػيف المػػرأة مػػف تػػولل المناصػػن ال ياديػػة و معوةاتتػػا و م ومػػا  
نجا تا مف  ػالؿ تم يػؿ المػرأة  ػل السػمطة التنفيذيػة، السػمطة ال  ػاةية، السػمؾ الدبموماسػل، 

ة و اال ػػزان السياسػػية و أيعية، المجػػالس الم ميػػة، التنظيمػػا  الن ابيػػة  ػػـ المػػر السػػمطة التشػػر 
كما تناول  الدراسة استاـ المنظما  و المؤسسا   ػل مجػاؿ  ، م وما  نجام ال يادة النساةية
المػػرأة، كمػػا ةامػػ  طػػر التشػػريعية و ال انونيػػة المنظمػػة لتمكػػيف تمكػػيف المػػرأة المصػػرية و األ

مػدم   ػل مجػاؿ تمكػيف المػرأة المصػرية، وكػذلؾالرؤم المست بمية  ل وا عمل الدراسة بال اا ا
                                       .    تمكيف المرأة  ل المجتم  المصرم  ل ت  يؽ  عالية البرامج التدريبية 

  (   4237) شيماا م مد تيمور، 
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عػد اعتبػػارا  لعػػؿ مػػف أ متػػا مػف ذلػػؾ يمكػػف اسػػتنتا  أف ت  يػؽ الريػػادة لممػػرأة مر ػػوف ب  
توا ر ال ناعة ب درة المرأة عمل تولل المناصن ال ياديػة، وكػذلؾ اسػت داـ معيػار الكفػااة ولػيس 

تػولل المناصػن ال ياديػة  ػل مؤسسػا  العمػؿ وذلػؾ  تػل لالنوع  ػل المفا ػمة بػيف المرشػ يف 
الريػػادة لممػػرأة ومػػف  ػػـ ينتفػػل التمييػػز ةػػاةـ عمػػل النػػوع والػػذم يعػػد مػػف أ ػػـ معوةػػا  ت  يػػؽ 

 تمكينتا.
بعػػد العػػرض السػػابؽ لم ومػػا  تمكػػيف المػػرأة يمكػػف اسػػتنتا   ػػرورة ت ػػا ر عػػدة عوامػػؿ و 

تشػػكؿ  ػػل مجممتػػا م ومػػا  الزمػػة لت  يػػؽ تمكػػيف المػػرأة سػػواا عمػػل الصػػعيد السياسػػل أو 
ايػة إلػل ب يػ  تػؤدم  ػل النتتعمػؿ وتتكامػؿ معػًا االةتصادم أو االجتماعل ، وأف  ذال العوامػؿ 

 ت  يؽ التمكيف المستتدؼ.
 0232االسرتاتيجية الوطيية لتنلني املرأة املصرية  اابعًا:

 أعمنو والذ  4239 عاـ مستتؿ   الوطنية لتمكيف المرأة المصرية صدر  االستراتيجية 
  تػل الزمنػ  لتنفيػذ ا األ ػؽ المصػرية ويمتػد عامػًا لممػرأة الفتػام السيسػ  عبػد السيد الرةيس

 التمكػيف السياسػ  و ػ  متكاممػة م ػاور عمػؿ وتت ػمف االسػتراتيجية أربعػة، 4252عػاـ 
 االجتماع  وال ماية. والتمكيف االةتصاد ، والتمكيف ال يادية لممرأة، األدوار وتعزيز

االجتماعيػة  لمب ػو  ال ػوم  أجرا ػا المركػز ميدانيػة دراسػة االسػتراتيجية إلػل وةػد اسػتند 
 والمعوةػا  مصػر وا تياجاتتػا،  ػ  لممػرأة الفعمػ  الواةػ  عمػل لمتعػرؼ 4238 عػاـ والجناةيػة

 لرسـ واآلليا  مف الرؤم  زمة طرم جانن إلل الم دمة، ال دما  استفادتتا مف مف ت د الت 
  جمتػا مػف عينػة البيانػا  جمػ  تػـ وةػد .المصػرية المػرأة ت سػيف و ػ  شننتا مف سياسا 
 ػنك ر، و ػل تم ػؿ األةػاليـ  سػنة :3 أعمػار ف تبمػف اإلنػا  الالتػ  بػيف مػف سػيدة 5222

 (37: 4239) المجمس ال ومل لممرأة،             الجلرا ية الرةيسية لممجتم  المصرم.
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 ميطلكات االسرتاتيجية

 يمػػا مػػف  4252االسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػرية  تتم ػػؿ أ ػػـ منطم ػػا 
 -:يمل
واسػتراتيجية  ،4236 المصػر  الدسػتور والدوليػة و ػ  الوطنيػة المرجعيػا  عمل االعتماد -3

، التػل 4252المسػتدامة لعػاـ  التنمية وأ داؼ ،)4252 مصر رؤية( المستدامة  التنمية
 مصر. وأةرتتا 4237    لألمـ المت دة العامة الجمعية اعتمدتتا

و سػن  م ػؿ اإلةامػة  سػن التفاوتػا  إغفػاؿ المصػرية دوف المػرأة ال تياجا  االستجابة -4
 ػ   األ ػعؼ ا تياجػا  الفةػا  وتمبيػة العمػر، واالجتمػاع  و سػن االةتصػاد  المسػتوم
 المجتم 

 

 لالستراتيجية األساس  باعتبارال المنطمؽ ال  وة  المد ؿ تبن  -5
 

 بما ال المشاركة داةرة وتوسي  تنفيذ ا، االستراتيجية و   إعداد    التشارك  النتج تبن  -6
 الشركاا؛ مف أ  يلفؿ

 

 العممػ  والمعمومػا  المػنتج المعتمػديف عمػل والت يػيـ لممتابعػة ىليػة تنسػيس -7
 االستراتيجية أ داؼ لت  يؽ زاوية ك جر والبيانا  الم د ة،

 االسرتاتيجية وأٍداف اؤية

 التنميػة ت  يػؽ  ػ  رةيسػية  اعمػة المصػرية المػرأة تصػبح 4252 عػاـ " ب مػوؿ -:الرؤيـة 
 كاممػة  مايػة لتػا الدسػتور وي  ػؽ كفمتػا التػ    وةتػا كا ػة لتػا ي ػمف    وطف المستدامة

 مػف تمكنتػا التػ  واالجتماعيػة والسياسػية االةتصػادية الفػرص - تمييػز أ  لتػا دوف ويكفػؿ
 الوطف" شنف إعالا    ال ياـ بدور ا  ـ  ومف ذاتتا، ب دراتتا وت  يؽ االرت اا
  -تتوزع األ داؼ العامة لتذال اإلستراتيجية  ل الم اور األربعة التالية: -:األٍداف
 .التمكيف السياسل وتعزيز األدوار ال يادية لممرأة 
 .التمكيف االةتصادم 
 .التمكيف االجتماعل 
 .ال ماية 
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وةد صيف لكؿ م ور مف الم اور الساب ة  د ًا عامًا ومػف  ػـ تػـ ترجمتػو إلػل جممػة مػف  
األ ػػداؼ التفصػػيمية، و يمػػا يمػػل تو ػػي ًا لأل ػػداؼ العامػػة والتفصػػيمية لكػػؿ م ػػور مػػف م ػػاور 

بكػػؿ م ػػور مػػف  4252، وكػػذلؾ مؤشػػرا  ةيػػاس األ ػػر المسػػتتدؼ ت  ي تػػا  ػػل االسػػتراتيجية
 .م اور عمؿ االستراتيجية

 

 
 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 
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 (1عسوي )

 ٌٍّطأح اٌمُبزٌ    اٌسوض ورؼعَع اٌؽُبؼٍ اٌزّىُٓ األصطٌّحىض لُبغ ِؤشطاد
اٌّؽزهسف رحمُمه  اٌمُّخ اٌّطصىزح اٌؽٕخ ِؤشطاد لُبغ األصط

 0202فً 

 المشبركيه إجمبلي مه اإلوبث وسبت

 االوتخبببث في

4106 

 

66% 71% 

 

 البرلمبن في المرأة تمثيل وسبت

4108 07% 57% 

 

 المجبلس في المرأة تمثيل وسبت

 المحليت

4106 47% 57% 

 

 القضبئيت الهيئبث في اإلوبث وسبت

4107 7,% 47% 

 

 العبمت المىبصب في اإلوبث وسبت

4108 7% 01% 

 اإلدارة وظبئف في اإلوبث وسبت

 العليب

4108 01% 41% 

 0202االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ اٌّصسض: 

 -ويال ظ مف مؤشرا  ةياس األ ر الساب ة ما يمل:
أف التمكيف السياسل لممرأة يتطمػن مشػاركة  عميػة وتم يػؿ   ي ػل لممػرأة  ػل االنت ابػا   - أ

 و ل البرلماف وكذلؾ  ل التيةا  ال  اةية والمناصن ال يادية
ليتػػػا  ػػػل جميػػػ  المؤشػػػرا  السػػػاب ة تفػػػوؽ بدرجػػػة أف النسػػػن المسػػػتتدؼ الوصػػػوؿ ا  - ن

أم ةبػؿ تطبيػؽ ال طػط التنفيذيػة  –مم وظة النسن المرصػودة  ػل سػنة ال يػاس ال بمػل 
 . 4252لالستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 

أف كا ة مؤسسا  المجتمػ  يمكػف أف يكػوف لتػا دور  ػل الوصػوؿ بتمػؾ المؤشػرا  إلػل  - 
، وت تمػؼ تمػؾ األدوار ب سػن طبيعػة كػؿ مؤسسػة مػف أدوار  4252 ػل النسن المستتد ة 

توعويػػة أو تشػػريعية أو  دميػػة، وتتكامػػؿ تمػػؾ األدوار  يمػػا بينتػػا لت  يػػؽ التمكػػيف السياسػػل 
 وتعزيز الدور ال يادم لممرأة.
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 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 
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 (0) عسوي

 االلزصبزٌ اٌزّىُٓ ٌّحىض األصط لُبغ ِؤشطاد 

 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 

 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 

 -ويال ظ مف مؤشرا  ةياس األ ر الساب ة ما يمل:
سػػوؽ لممػػرأة يتطمػػن مشػػاركة  عميػػة وتم يػػؿ   ي ػػل لممػػرأة  ػػل  ةتصػػادمأف التمكػػيف اإل - أ

ريػػػادة األعمػػػاؿ م ػػػؿ المشػػػروعا  الصػػػليرة، وزيػػػادة نسػػػبة االةػػػراض وكػػػذلؾ  ػػػل  العمػػػؿ
لممشػػروعا  متنا يػػة الصػػلر الموجتػػة لممػػرأة، بينمػػا يتطمػػن ت ميػػؿ نسػػبة بطالػػة اإلنػػا ، 

 ونسبة المرأة المعيمة ت    ط الف ر.
أف كا ة مؤسسا  المجتم  يمكف أف يكػوف لتػا دور  ػل الوصػوؿ بتمػؾ المؤشػرا  إلػل   - ن

، وت تمػػؼ تمػػؾ األدوار ب سػػن طبيعػػة كػػؿ مؤسسػػة مػػف  4252ن المسػػتتد ة  ػػل النسػػ

 اٌّؽزهسف رحمُمه اٌمُّخ اٌّطصىزح اٌؽٕخ ِؤشطاد لُبغ األصط

 0202فً

 رحذ اٌّؼٍُخ اٌّطأح ٔؽجخ

 اٌفمط ذػ

0212 0,02% 4% 

 لىح فٍ اٌّطأح ِشبضوخ ٔؽجخ

 اٌؼًّ

0212 0, 02 % 02% 

 %12 %02 0212 اإلٔبس ثُٓ اٌجطبٌخ ِؼسي

 وظبئف فٍ إٌؽبء ٔؽجخ

 إزاضَخ

0212 2% 10% 

 وظبئف فٍ إٌؽبء ٔؽجخ

 ِهُٕخ

0212 03% 23% 

 اٌّمسض اٌّىزؽت اٌسذً

 ثُٓ اٌصوىض اٌسذً فغىح(

 )واإلٔبس

0212 04% 23% 

 اٌصغُطح اٌّشطوػبد ٔؽجخ

 ٌٍّطأح اٌّىعهخ

0212 2, 00% 22% 

 ِزٕبهٍ اإللطاض ٔؽجخ

 ٌٍّطأح اٌّىعه اٌصغط

0212 22% 20% 

 ٌسَهٓ اٌالرٍ اإلٔبس ٔؽجخ

 ثٕىٍ حؽبة

0212 4% 13% 
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أدوار توعوية أو تدرين عمل ريادة األعماؿ أو ت ديـ تمويؿ ش صل إلةامػة المشػروعا  
 الصليرة، وتتكامؿ تمؾ األدوار  يما بينتا لت  يؽ التمكيف اإلةتصادم لممرأة.

 
 0202أح اٌّصطَخ اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّط
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 (0) عسوي

 االعزّبػٍ اٌزّىُٓ ٌّحىض األصط لُبغ ِؤشطاد 

 0202اٌّصطَخ اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح  

 -ويال ظ مف مؤشرا  ةياس األ ر الساب ة ما يمل:
أف التمكيف اإلجتماعل لممرأة يتطمن ت ميؿ نسبة أمية النساا، وكذلؾ ت ميؿ معػدؿ اإلنجػان  - أ

، بينمػا يتطمػن زيػادة  ػل نسػن اسػت داـ ونسػبة و يػا  األمتػا  ونسن الوالدا  ال يصرية
التػل  وكذلؾ زيػادة متوسػط عػدد السػنوا   مؿ،وال صوؿ عمل رعاية وساةؿ تنظيـ األسرة 

تعيشػػتا المػػرأة بصػػ ة جيػػدة، وزيػػادة نسػػن اإلعانػػة لمنسػػاا المعاةػػا ، وزيػػادة عػػدد دور 
 المسنيف.

أف كا ػػة مؤسسػػا  المجتمػػ  يمكػػف أف يكػػوف لتػػا دور  ػػل الوصػػوؿ بتمػػؾ المؤشػػرا  إلػػل   - ن
نجابيػة أو بػرامج إما  صػ ة  ػدأدوار توعويػة أو  منتػا ،  4252النسن المسػتتد ة  ػل 

 النساا وغير ا مما ي  ؽ التمكيف اإلجتماعل لممرأة. لم و أمية 

اٌمُّخ  اٌؽٕخ ِؤشطاد لُبغ األصط

 اٌّطصىزح

اٌّؽزهسف رحمُمه 

 0202فً

 

 + 10 اإلٔبس ثُٓ األُِبد ٔؽجخ

 

0212 02% 10% 

 اإلٔبس ثُٓ األُِخ ٔؽجخ

 )ؼٕخ ( 29 - 20 

 صفط% 10% 0212

 اٌالرٍ اٌّزعوعبد اٌؽُساد ٔؽجخ

 األؼطح رٕظُُ رؽزرسِٓ وؼبئً

0212 24% 20% 

 اٌىٍٍ اإلٔغبة ِؼسي 

 )ؼُسح ٌىً غفً( 

 غفً 2,0 غفً 2,0 0212

 حصٍٓ اٌالرٍ اٌؽُساد ٔؽجخ

 حًّ ِٕزظّخ ضػبَخ ػًٍ

0212 30% 40% 

 %02 %20 0212 اٌمُصطَخ اٌىالزح ٔؽجخ

 100 ٌىً( األِهبد  وفُبد ٔؽجخ

 )حٍ ِىٌىز أٌف

0212 20 02 

 ؼٕخ 21 ,0 0210 اٌُّالز ػٕس اٌحُبح رىلغ

 

 ؼٕخ 22

 اٌزٍ اٌؽٕىاد ػسز ِزىؼػ

 عُسح ثصحخ األٔضٍ رؼُشهب

 21 ,2 ؼٕخ 20 0212

 اٌّؼُٕبد اٌّؼبلبد اإلٔبس ٔؽجخ

 اٌحىىٍِ ثبٌمطبع

0212 > 1% 0% 

 1222 121 0212 اٌّؽُٕٓ زوض ػسز
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 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 

 



 ................................................... قع من الجامعة فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنيةالدور المتو 

 - 3568 - 

 

 (2) عسوي 

 اٌحّبَخ ٌّحىض األصط لُبغ ِؤشطاد 

 0202اٌّصسض: االؼزطارُغُخ اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 

 -ويال ظ مف مؤشرا  ةياس األ ر الساب ة ما يمل:
سػػنة ،  :3أف  مايػػة المػػرأة تتطمػػن ت ميػػؿ نسػػبة اإلنػػا  الالتػػل يتػػزوجف ةبػػؿ سػػف  - أ

وكذلؾ ت ميؿ عدد النسػاا الالتػل يتعر ػف لم تػاف، وكػذلؾ ت ميػؿ نسػبة النسػاا الالتػل 
يتعر ػػف لمت ػػرش والعنػػؼ الجسػػدم والنفسػػل والجنسػػل والوصػػوؿ بتػػذال الظػػوا ر إلػػل 

 بة صفر % أم ال  اا عمل تمؾ الظوا ر التل تتدد  ماية المرأة.سن
أف كا ػػة مؤسسػػا  المجتمػػ  يمكػػف أف يكػػوف لتػػا دور  ػػل الوصػػوؿ بتمػػؾ المؤشػػرا    - ن

رشػػاد  ، ومنتػا أدوار توعويػػة أو  ػػدما  4252إلػل النسػػن المسػػتتد ة  ػػل  صػػ ية وا 
 لممرأة. ميف عمل الزوا   وغير ا مما ي  ؽ ال مايةأسرم أو برامج تن يؿ لمم ب

 

اٌمُّخ  اٌؽٕخ ِؤشطاد لُبغ األصط

 اٌّطصىزح

 اٌّؽزهسف رحمُمه

 0202فً 

 اٌالرٍ) 04-02)اإلٔبس ٔؽجخ

 ؼٕخ 18 ؼٓ لجً رعوعٓ

0212 13% 1% 

 ؼجك/اٌّزعوعبد ٔؽجخ اإلٔبس

 اٌالرنٍ 04-02اٌنعواط ٌهنٓ

 اٌؼشطَٓ لجً أغجٓ

 صفط% 02% 0212

 رؼطظٓ اٌالرٍ اإلٔبس ٔؽجخ

 اٌؽبثمخ ذالي اٌؽٕخ ٌٍزحطؾ

 صفط% 10% 0212

 ) 24-12) اٌؽُساد ٔؽجخ

 ٌهٓ ؼجك اٌالرٍ

 ذزبٔهٓ رُ اٌالرٍ اٌعواط

0212 40% 22% 

 ؼٕخ 19 ِٓ ألً اٌفزُبد ٔؽجخ

 اٌّزىلغ ذزبٔهٓ

0212 22% 12% 

 رؼطظٓ اٌالرٍ اٌؽُساد ٔؽجخ

 اٌعوط لجً عؽسٌ ِٓ ٌؼٕف

 صفط% % 02 ,0 0212

 رؼطظٓ اٌالرٍ اٌؽُساد ٔؽجخ

 ٔفؽٍ ٌؼٕف

 صفط% 13% ,3 0212

 رؼطظٓ اٌالرٍ اٌؽُساد ٔؽجخ

 اٌعوط لجً عٕؽٍ ِٓ ٌؼٕف

 صفط% % 1,2 0212



 ................................................... قع من الجامعة فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنيةالدور المتو 

 - 3569 - 

يعتمد تمؾ االستراتيجية  ل ت  يؽ أ دا تا أف نجام ومف كؿ ما سبؽ يمكف استنتا  
 ، ولما كان  الجامعة أ د المؤسسا التنفيذية الدولة وأجتزتتا مؤسسا  كا ة مشاركة عمل

 ل المجتم ، والتل يمكف مف  الؿ طبيعة أدوار ا أف ت ـو بندوار متعددة  ل  ذا  الفاعمة
 ننو بنمكانتا لعن دور بارز  ل ت  يؽ أ داؼ االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة الشنف لذا 
 .4252المصرية 

 

 اجلامعة ومتلني املرأة املصرية: خامشًا 

وعمل مر العصور دورًا بارزًا  ل تمكيف المرأة،  نشنتتالعب  الجامعا  المصرية  منذ 
مف لعن  تمكينتا ل مصر ومطالبتتا بتعميـ المرأة لتزامف ذلؾ م  نشاط ال ركة النساةية ةد و 

 .األدوار المتوةعة منتا  ل ت  يؽ ر عة مجتمعتا
بعض  نتيجة لجتود نشط  ال ركة النساةية    الرب  األوؿ مف ال رف العشريف  د 

ممؾ  فنل ناصؼ التل ل ب  ببا  ة البادية وكان  أوؿ  طيبة راةدا  العمؿ النساةل م ؿ 
 بفتحع  النساا و طب   يتف لتوعيتتف و  تف عمل المطالبة ب  وةتف وكان  تنادم مج

ى اؽ العمـ أماـ الفتاة و ل نفس المبادما التل نادم بتا ةاسـ أميف مف ةبؿ، وكذلؾ 
بدور كبير  ل نشر الوعل بيف  ؿ زوجة الزعيـ سعد زغموؿ التل ةام المجا دة صفية زغمو

" بي  األمة"مع اًل مف است الؿ الوطف، وكاف بيتتاأبناا الشعن وبيف النساا  اصة ب  ية 
كذلؾ نبوية موسل التل ، و صرييف" لمواةفتا الوطنية الراةعةمعاةؿ الوطنية وسمي  "أـ الم
لعؿ مف أبرز راةدا  العمؿ لمفتيا  لتم ل العمـ والمعر ة، و ناد  ب رورة اتا ة الفرصة 

تا ة ل  دم شعراو  التالنساةل  تزعم  النت ة النساةية وكان  تناد  بتعميـ المرأة وا 
شعراو  االت اد  45;3أسس   ل عاـ و  الفرصة لتا لك  تعمؿ وتؤد  واجبتا ن و الوطف،

أ ـ مطالن االت اد النساة  منذ نشنتو وكاف مف  النساةل المصر  وأصب   أوؿ رةيسة لو،
مساواة المرأة بالرجؿ    ال  وؽ السياسية والمدنية لتستطي  أف تستـ بموا بتا ال اصة    

صالم األ واؿ االجتماعية واأل الةية واالةتصاديةو التشري ،    .              ا 
 ( 84-82 : 4228) سامية  سف الساعاتل، 
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 46;3كما ةاد   دم شعراوم النساا المصريا  المشاركا     ا تتام البرلماف عاـ        
وةدم  ةاةمة بالمطالن ال ومية والنسوية، وم م  مصر    المؤتمرا  النساةية    كؿ مف 
باريس وبرليف وجنيؼ وبروكسؿ  وغير ا مف وةال  إنتا تدعو إلل السالـ ونزع السالم، 

   ( 4239)ميسوف البياتل،ةيادة االت اد النسو  المصر   تل و اتتا.واصم   دم شعراو  
  ػذال بم ابػة  لممػرة األولػل كانػ  -  ت   أبوان الجامعة أماـ المػرأة المصػرية وعندما        

ش   ستير ال ممػاو  ور ي اتتػا مػ    وذلؾ  ينما المرأة، ن طة الت وؿ البارزة     ركة ت رير
تعػد كميػة اآلدان ، و ةرن نتاية العشرينا  مف ال رف الما ػ  الطريػؽ ن ػو اإللت ػاؽ بالجامعػة

( بم ابػػػة النػػػواة األولػػػل لمجامعػػػة و ػػػل ذا  الكميػػػة التػػػ  ا ت ػػػف 33;3التػػػ  تنسسػػػ   ػػػ  )
 مػس   ػػط؛  وكػػفأوؿ مجموعػة مػػف النسػاا إلػت  ف بالجامعػػة المصػرية  "طػو  سػػيف"عميػد ا 

لم صػوؿ عمػل   ستير ال مماو ، نعيمة األيوب ،  اطمة سالـ،  اطمة  تم ، ز يرة عبد العزيػز
 ػػ  كتابػػو  "لػػويس عػػوض"( ذلػػؾ التػػاري  الػػذ  يصػػفو الػػدكتور :4;3الشػػتادة الجامعيػػة  ػػ  )

نظػػرة   ر يػػتل،  يػػ  بكونػػو التػػاري  الرسػػم  لنتايػػة عصػػر ال ػػريـ "الجامعػػة والمجتمػػ  الجديػػد"
                           ( ;423) نفيسة الدسوةل،       .يرًا جذرًيا تل لممرأةالمجتم  

 ػػ  االتجػػاال التعميمػػ   عاً توسػػ ال ػػرن العالميػػة ال انيػػة الفتػػرة التػػل أع بػػ  شػػتد  كمػػا
تا ة الفرصة للنا  للبتعا  والدراسة بال ار ،  ي  لصالح المرأة،  أرسم  د عا  ةميمػة  ػ  وا 

بع ا  دراسية إلل ال ػار ، وعػدف ي ممػف أرةػل الشػتادا   ػ  ت صصػا  شػتل ،وأصػب ف مػف 
ةادة الرأ     أماكف عممتف، وةد كاف لنجام الرعيػؿ األوؿ مػف الجامعيػا  الالةػ  ت ػرجف  ػ  

مػػل مصػػر، والمبعو ػػا  الالةػػ  أتممػػف دراسػػتتف  ػػ  ال ػػار ، أكبػػر األ ػػر  ػػ  تشػػجي  الفتيػػا  ع
اإلةبػػاؿ عمػػل التعمػػيـ العػػال ، اةتػػداا بتػػف، كمػػا  فػػز  ػػذا النجػػام  ػػ  الوةػػ  نفسػػو ا تمػػاـ 
المسةوليف، وشجعتـ عمل السير ب طل أك ر سرعة،    مزيد مف التوس     تعمػيـ الفتػاة  ػ  
تا ػػة الفرصػػة لتػػا لت ػػوض غمػػار ال يػػاة االجتماعيػػة والعمػػؿ  ػػ  م تمػػؼ  جميػػ  المرا ػػؿ، وا 

 ( 86-85: 4228، ) سامية  سف الساعاتل       .المجاال  
لصػػالح المػػرأة   ػػل   ػػل لعػػن دورًا  يويػػًا  و كػػذا اسػػتمر  الجامعػػة عمػػل مػػر التػػاري 

أكبر األ ر  ل توسي   ػرص تمكينتػا، عمػل أننػا عنػد ال ػدي  المجتم ، والذم كاف ولـ يزؿ لو 
عػػف دور الجامعػػة  ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ االسػػتراتيجية، ال ينبلػػل أف ينصػػرؼ الػػذ ف إلػػل وظيفػػة 
التػدريس   ػط، وأ ػر التعمػيـ الجػامعل عمػػل ت  يػؽ التمكػيف لمفتيػا  المتعممػا  تعميمػًا جامعيػػًا، 
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لدور مف  الؿ ما ت ػـو بػو الجامعػة  ػل إطػار وظيفتتػا يتس   ذا ا تذا يعد أ د األدوار، بينما 
الب  يػػة وكػػذلؾ وظيفتتػػا  ػػل  دمػػة المجتمػػ  وتنميػػة البيةػػة مػػف أنشػػطة و عاليػػا  تسػػتتدؼ 

 ت  يؽ تمكيف المرأة.
  حتكيل أٍداف االسرتاتيجيةفى  ةاجلامع سادسًا: الدوا املتوقع مً

كونتػػا مػػف أ ػػـ ، ل المجتمػػ انطالةػػًا مػػف أ ميػػة الجامعػػة كن ػػد المؤسسػػا  الفاعمػػة  ػػ
 ننتػػا  بشػػكؿ كبيػػر لتنميتػػو وت  يػػؽ نت ػػتو، المؤسسػػا  التػػل يمكػػف أف يػػركف إليتػػا المجتمػػ  

 ػػداؼ االسػػتراتيجية  ػػل ت  يػػؽ أ ال يػػاـ بالعديػػد مػػف األدوار  -بػػؿ والمتوةػػ  منتػػا -تسػػتطي 
و ػػػل  ، وذلػػػؾ  ػػػل إطػػػار وظاةفتػػػا المتعػػػارؼ عميتػػػا4252الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة المصػػػرية 

 .التدريس والب   العممل و دمة المجتم 
تنمية ةدرا  ومكنػا  الفتيػا   الجامعة لعن دورًا بارازًا  ل مف  الؿ التدريس تستطي  

واتبػػاع ممارسػػا  تعميميػػة منا  ػػة لمتمييػػز  ػػد الجامعيػػا  ليصػػبح التعمػػيـ وسػػيمة لتمكيػػنتف، 
 ػوا ولفػ  االنتبػاال ل  ػايا المػرأة ل ػاا الإ الجامعػة المرأة، ومػف  ػالؿ الب ػ  العممػل تسػتطي 

و جوة النوع االجتماعل التل يتميز بتا سوؽ العمؿ المصرم واةتػرام السػبؿ المناسػبة لت مػيص 
نو التمييػز  ػد المػرأة، كمػا أنتػا تسػتطي  ال يػاـ بعػدة ؾ الفجوة والتلمػن عمػ  كػؿ مػا مػف شػنتم

مبػػادرا  التاد ػػة لمتوعيػػة ، م ػػؿ اطػػالؽ الأدوار  امػػة  ػػل مجػػاؿ وظيفتتػػا  ػػل  دمػػة المجتمػػ 
المجتمعيػػة ب  ػػايا المػػرأة، وتنظػػيـ بػػرامج  دميػػة لمنسػػاا غيػػر المتعممػػا  لتػػدريبتف وتػػن يمتف 
لم صػػوؿ عمػػل  ػػرص عمػػؿ مناسػػبة، كمػػا يمكػػف أف ت ػػـو الجامعػػة بػػدور  ػػاـ  ػػل م ػػو أميػػة 

 ػػل المنػػاطؽ الم رومػػة والمتمشػػة، ممػػا يسػػاعد ف  ػػل ال صػػوؿ عمػػل  ػػرص  األميػػا  النسػػاا
مؿ، وكذلؾ التوس   ل ت ديـ  دما  التوعية الص ية واألسرية والتدرين عمػل متػارا  ريػادة ع

 .وسوا ا وتسويؽ المنتجا  األعماؿ
الػدور المتوةػ  مػف الجامعػة  ػل  إسػت رااالجانن الميدانل مػف الدراسػة ال اليػة  تتدؼويس     

، مػف  ػالؿ اةتػرام جممػة  4252ت  يؽ أ داؼ االستراتيجية الوطنية لتمكػيف المػرأة المصػرية 
)  الموجتػػة إلػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ كػػؿ م ػػور مػػف م ػػاور عمػػؿ االسػػتراتيجية و ػػل  مػػف األدوار

 -التمكػيف االجتمػاعل  -التمكيف االةتصادم  -التمكيف السياسل وتعزيز األدوار ال يادية لممرأة
وعر تا عمل مجموعة مػف ال بػراا التربػوييف السػتطالع ىراةتػـ  ػل مػدم إسػتاـ كػؿ  ماية( ال
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مف األدوار الم تر ة  ل ت  يؽ التمكيف المستتدؼ بكؿ م ػور مػف م ػاور عمػؿ االسػتراتيجية 
 . 4252الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 

 اجلاىب امليداىى للدااسة

 أٍداف اجلاىب امليداىى للدااسة -1

الجانن الميدانل مف الدراسة ال الية إلل توصيؼ الدور المتوةػ  مػف الجامعػة  ػل  يسعل      
،  فػػػل  ػػػوا أ ػػػداؼ  4252ت  يػػػؽ أ ػػػداؼ االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة المصػػػرية 

 -الب ػ  العممػل -االستراتيجية، وكذلؾ  ل  وا وظاةؼ الجامعػة المتعػارؼ عميتػا ) التػدريس
عػػة مػػف األدوار الم تر ػػة التػػل يمكػػف أف ت ػػـو بتػػا الجامعػػة  دمػػة المجتمػػ ( تػػـ و ػػ  مجمو 

لممسػػا مة  ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ تمػػؾ االسػػتراتيجية، والتعػػرؼ عمػػل ىراا ال بػػراا التربػػوييف  ػػوؿ 
الدرجة التل يمكف أف يسػتـ بتػا كػؿ دور مػف تمػؾ األدوار  ػل ت  يػؽ التمكػيف المسػتتدؼ  ػل 

 كؿ م ور مف م اور االستراتيجية.
 الدااسةأدوات  -0

األدوار الم تر ػػة  ػػل شػػكؿ اسػػتبانة مكونػػة مػػف أربعػػة م ػػاور  ػػل ذاتتػػا  ةاةمػػةتػػـ و ػػ  
،  يػ  تػـ توصػيؼ األدوار  4252م اور عمؿ االستراتيجية الوطنية لتمكػيف المػرأة المصػرية 

التػػل يمكػػف أف ت ػػـو بتػػا الجامعػػة لت  يػػؽ أ ػػداؼ االسػػتراتيجية  ػػل كػػؿ م ػػور مػػف الم ػػاور 
 التالية:
 دوار ال يادية لممرأة.التمكيف السياسل وتعزيز األر األوؿ: الم و 

 .كيف االةتصادم مالتالم ور ال انل: 
 .التمكيف االجتماعلالم ور ال ال : 
  . مايةالالم ور الراب : 

 اصػة بكػؿ م ػور  يػ  ت ػمف الم ػور األوؿ وةد تـ و    ذال األدوار  ل شكؿ عبارا  
( عبػػارا ،  ;( عبػػارة، بينمػػا ت ػػمف الم ػػور ال الػػ )33)( عبػػارا  ، والم ػػور ال ػػانل  32) 

 ( عبارا . ;وكذلؾ الم ور الراب  )
نتاا كؿ م ور بعبارة ) أدوار أ رم تروف إ ا تتا ( إلعطػاا الفرصػة لطػرم مزيػد كما تـ إ

مف األدوار التل يمكف أف ت ػـو بتػا الجامعػة لت  يػؽ أ ػداؼ االسػتراتيجية والتػل لػـ يػرد ذكر ػا 
 مة الم تر ة. ل ال اة
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 حشاب الصدم والجبات لالستباىة  -3

تـ  سان صدؽ و با  اإلستبانة ال  ت من  مجموعة األدوار الم تر ػة وذلػؾ لمتنكػد مػف 
 -صال يتتا لمتطبيؽ مف  الؿ ما يمل:

 صدم االتشام الداخلى لالستباىة: - أ

 -الستبانة عف طريؽ  سان:لةام  البا  ة ب سان االتساؽ الدا مل 

 معامال  االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردا  االستبانة ودرجة البعد الذ  تنتم  إليو.  -
 معامال  االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردا  االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة.  -
 معامال  االرتباط بيف أبعاد االستبانة والدرجة الكمية لالستبانة. -

رتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردا  اآلت  معامال  اإل بداية يو ح الجدوؿ 
 ستبانة ودرجة البعد الذ  تنتمل إليو والدرجة الكمية لالستبانة. اال

  (2عسوي )

واٌسضعخ  ضرجبغ ثُٓ زضعخ وً ِفطزح ِٓ ِفطزاد اؼزجبٔخ وزضعخ اٌجؼس اٌصي رٕزًّ إٌُهاالالد ِِؼب

  اٌىٍُخ ٌالؼزجبٔخ

 اٌّفطزح
 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌجؼس

 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌسضعخ
 اٌىٍُخ

 اٌّفطزح
 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌجؼس

 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌسضعخ
 اٌىٍُخ

 اٌّفطزح
 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌجؼس

 ِؼبًِ
 االضرجبغ
 ثبٌسضعخ
 اٌىٍُخ

1 0.583** 0.507** 12 0.561** 0.508** 02 
0.576*

* 0.531** 

0 0.565** 0.512** 12 0.615** 0.584** 03 0.585*
* 

0.516** 

0 0.550** 0.513** 12 0.580** 0.538** 04 0.657*
* 

0.586** 

2 0.625** 0.586** 12 0.585** 0.514** 02 0.579*
* 

0.505** 

2 0.614** 0.530** 13 0.613** 0.559** 01 
0.585*

* 0.519** 

2 0.621** 0.589** 14 0.622** 0.571** 00 
0.574*

* 0.502** 

2 0.577** 0.513** 02 0.599** 0.534** 00 
0.555*

* 
0.509** 

3 0.630** 0.503** 01 0.583** 0.517** 02 0.640*
* 

0.554** 

4 0.581** 0.535** 00 0.641** 0.538** 02 0.647*
* 

0.598** 

12 0.598** 0.517** 00 0.586** 0.522** 02 0.618*
* 

0.552** 

11 0.583** 0.556** 02 0.589** 0.516** 02 
0.575*

* 0.504** 

10 0.602** 0.599** 02 0.628** 0.596** 03 
0.619*

* 0.550** 

10 0.613** 0.571** 02 0.579** 0.512** 04 
0.599*

* 0.561** 
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ليو ا  االستبانة والبعد الذم تنتمل إمعامال  االرتباط بيف مفردومف  الؿ  سان 
يت ح أنتا تتمت  باالتساؽ الدا مل، ومف  ـ يمكف تطبي تا لت  يؽ  ستبانةوالدرجة الكمية لل

 أ داؼ الدراسة ال الية.
 والدرجة الكميةستبانة االرتباط بيف أبعاد يو ح الجدوؿ اآلت  معامال  اإل  كما    

 (  2)عسوي 

ِؼبِالد االضرجبغ ثُٓ أثؼبز اؼزجبٔخ اٌسوض اٌّزىلغ ِٓ اٌغبِؼخ فً رحمُك أهساف االؼزطارُغُخ 

 واٌسضعخ اٌىٍُخ ٌالؼزجبٔخ  0202اٌىغُٕخ ٌزّىُٓ اٌّطأح اٌّصطَخ 

 االضرجبغ ِؼبًِ اٌجؼس َ

 **0.727 اٌزّىُٓ اٌؽُبؼً ٌٍّطأح. 1

 **0.735 اٌزّىُٓ االلزصبزي ٌٍّطأح. 0

 **0.701 اٌزّىُٓ اإلعزّبػً ٌٍّطأح. 0

 **0.709 حّبَخ اٌّطأح. 2

أف االستبانة تتمت  ويت ح مف معامال  االرتباط الواردة بالجدوؿ السابؽ 
، والو وؽ بالنتاةج ةال اليدراسة    ال اباالتساؽ الدا مل؛ مما ي شير إلل إمكانية است دامت

 .ستسفر عنتا الدراسةالت  

 -ثبات االستباىة: -ب

معامػػػػؿ  بػػػػا  ألفػػػػا كرونبػػػػاخ تػػػػـ  سػػػػان  بػػػػا  االسػػػػتبانة عػػػػف طريػػػػؽ  سػػػػان 
"Cronbach's alpha"   ةيـ معامال  ال بػا  لكػؿ مفػردة ومعامػؿ ةام  البا  ة ب سان  ي

 اآلت :والنتاةج يو  تا الجدوؿ الستبانة لال با  
 ( 2)عسوي 

 وىً ؼزجبٔخ اللُُ ِؼبِالد اٌضجبد ثططَمخ "أٌفب وطؤجبخ" ٌىً ِفطزح وِؼبًِ اٌضجبد ٌ 

 ِؼبًِ اٌّفطزح
 ِؼبًِ اٌّفطزح صجبد أٌفب

 ِؼبًِ اٌّفطزح صجبد أٌفب
 ِؼبًِ اٌّفطزح صجبد أٌفب

 صجبد أٌفب

1 2.232 11 2.232 01 2.241 01 2.222 
0 2.241 10 2.233 00 2.232 00 2.220 
0 2.232 10 2.224 00 2.242 00 2.232 
2 2.232 12 2.222 02 2.222 02 2.230 
2 2.232 12 2.232 02 2.230 02 2.231 
2 2.220 12 2.220 02 2.221 02 2.232 
2 2.232 12 2.222 02 2.232 02 2.241 
3 2.222 13 2.240 03 2.234 03 2.233 
4 2.234 14 2.231 04 2.224 04 2.224 
12 2.221 02 2.222 02 2.241  

 2.240 ِؼبًِ صجبد االؼزجبٔخ وىً
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ذا كاف معامؿ ال با  بطري ة ألفا لكؿ  أةػؿ مػف ةيمػة ألفػا  مفردة مف مفػردا  االسػتبانةوا 
 سػتبانةلمجموع أسةمة اال تبار ككؿ أسػفؿ الجػدوؿ،  تػذا يعنػ  أف السػؤاؿ  ػاـ وغيابػو عػف اال

، وأمػػا إذا كػػاف معامػػؿ  بػػا  ألفػػا لكػػؿ سػػؤاؿ أكبػػر مػػف أو يسػػاو  ةيمػػة ألفػػا ايػػؤ ر سػػمبًا عميتػػ
اال تبػار.  لال تبار ككؿ أسفؿ الجدوؿ،  تذا يعنػ  أف وجػود السػؤاؿ ي مػؿ أو ي  ػعؼ مػف  بػا 

 (::3 :4222)أ مد غنيـ ونصر صبر ،
ويت ح مف الجدوؿ السابؽ أف مفردا  استبانة الدور المتوة  مػف الجامعػة  ػل ت  يػؽ 

ي ػػؿ معامػػؿ  باتتػػا عػػف ةيمػػة  4252أ ػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػرية 
 (.4;2.9معامؿ  با  االستبانة ككؿ و   )

 تطبيل األداة -0

عمػػل مجموعػػة مػػف ال بػػراا التربػػوييف 4242 ػػالؿ شػػتر  برايػػر  سػػتبانة اإل تطبيػػؽتػػـ 
جامعػة  -بكميػا  التربيػة بكػؿ مػف ) جامعػة األسػكندريةساتذة التربيػة، وذلػؾ مف أ 54وعدد ـ 
جامعػػػة  -جامعػػػة سػػػو ا  -جامعػػػة المنصػػػورة -جامعػػػة طنطػػػا -جامعػػػة الزةػػػازيؽ -دمنتػػػور
جامعػػة عػػيف  -جامعػػة بنتػػا -جنػػون الػػوادم جامعػػة -جامعػػة دميػػاط -جامعػػة الفيػػـو -أسػػيوط
جامعػػة األز ػػر( وذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػل ىراةتػػـ  ػػوؿ مػػدم مسػػا مة كػػؿ دور مػػف األدوار  -شػػمس

 الم تر ة  ل ت  يؽ التمكيف المستتدؼ  ل كؿ م ور مف الم اور السابؽ ذكر ا.
 يتائج التحليل اإلحصائى وتفشري ال -3

 

مجموعػػة مػػف ال بػػراا التربػػوييف وال صػػوؿ عمػػل بعػػد عػػرض ةاةمػػة األدوار الم تر ػػة عمػػل 
 التمكػيف ؽدوار الػواردة بتمػؾ ال اةمػة  ػل ت  يػ وؿ مدم مسػا مة كػؿ دور مػف األ استجاباتتـ

 - صاةية التالية:سالين اإل صاةية لمبيانا  باست داـ األالمستتدؼ تـ إجراا الت ميال  اإل
سػػتجابا  الم تمفػػة عمػػل كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارا  الم ػػاور التكػػرارا  والنسػػن المةويػػة لل -3

 ب اةمة األدوار الم تر ة. الواردة
راا ال بػػراا التربػػوييف عمػػل كػػؿ عبػػارة مػػف المتوسػػطا  ال سػػابية ونسػػن اإلتفػػاؽ بػػيف ى -4

 عبارا  الم اور الم تمفة ب اةمة األدوار الم تر ة.
ال براا التربوييف عمػل عبػارا  كػؿ  صاةل الستجابا  ما يمل عر ًا  لنتاةج الت ميؿ اإلو ي

 دوار الم تر ة.ور مف م اور ةاةمة األ م
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 احملوا األول: التنلني الشياسى وتعزيز األدواا الكيادية للنرأة

سػػالين اال صػػاةية سػػاب ة الػػذكر تػػـ ت ميػػؿ اسػػتجابا  ال بػػراا التربػػوييف باسػػت داـ األ
 . يما يتعمؽ بعبارا  الم ور األوؿ

يو ح التكرارا  والنسن المةوية الستجابا  ال براا التربوييف عمل كؿ عبارة  و يما يمل جدوالً 
  ذا الم ور.مف عبارا  

 (3عسوي ) 

  اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئىَخ الؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض األوي 

 (اٌزّىُٓ اٌؽُبؼً ورؼعَع األزواض اٌمُبزَخ ٌٍّطأح)

 
َ 

 
 

 األزواض اٌّمزطحخ

 اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئىَخ ٌالؼزغبثبد

 
 وجُطح
 

 
 ِزىؼطخ

 
 لٍٍُخ

 
 ن

 
% 

 
 ن

 
 ن

 
% 

 
 ن

َّىنننٓ ٌٍغبِؼنننخ أْ رؽنننهُ فنننً رحمُنننك اٌزّىنننُٓ 
اٌؽُبؼننننً ٌٍّننننطأح ِننننٓ ذننننالي األزواض اٌّمزطحننننخ 

 -اٌزبٌُخ :

 
03 
 

 
3272% 

 
2 

 
1072 % 

 
 صفط

 
2% 

اٌطبٌجنننننبد ثحمنننننىلهٓ اٌؽُبؼنننننُخ  رؼطَنننننف 1
ووُفُننخ ِّبضؼننزهب ِننٓ ذننالي ػمننس ٔننسواد 

 ٌٍزىػُخ اٌؽُبؼُخ.

ظَنننبزح فنننطل اٌطبٌجنننبد فنننً اٌزطشننن  فنننً  0
االٔزربثنننبد اٌطالثُنننخ ٌزؼعَنننع صمنننزهٓ فنننً 

 لسضارهٓ اٌؽُبؼُخ . 

02 23710 % 2 13722 % 1 0710 % 

ازِننننبط اٌطبٌجننننبد فننننً ِّبضؼننننخ األٔشننننطخ  0
 ٌزؼىَسهٓ ػًٍ رحًّ اٌّؽئىٌُخ.اٌغبِؼُخ 

03 3272 % 0 4703 % 1 0710 % 

 وشننطَه زوضاٌّننطأح صمبفننخ رمننسَط ٔشننط 2
اٌّغزّغ ِٓ ذنالي ِىظنىػبد  أؼبؼٍ فٍ

 .ثؼط اٌّمطضاد اٌسضاؼُخ

14 24702 % 12 01702 % 0 4703 % 

ِٓ ربضَد اٌّغزّنغ اٌّصنطي  ّٔبشط رمسَُ  2
ٌٍنننسوض اٌؽُبؼنننً اٌنننصي ٌؼجزنننه اٌّنننطأح فنننً 

   إٌعبي اٌىغًٕ.

02 31702 % 2 1072 % 0 2702 % 

رننىفُط ِٕننبخ عننبِؼً َٕننبهط اٌزُُّننع ثننُٓ  2
اٌغٕؽنننُٓ ثّنننب َمعنننً ػٍنننً فغنننىح إٌنننىع 

 االعزّبػً.

00 21733 % 3 02 % 1 0710 % 

رننننسضَت اٌطبٌجننننبد ػٍننننً وُفُننننخ ِّبضؼننننخ  2
 اٌؽُبؼُخ.حمىلهٓ 

02 22 % 2 13722 % 0 2702 % 

رفؼًُ  فىنط إػنساز اٌمنبزح ػٍنً ِؽنزىي ونً  3
 عبِؼخ.

00 21733 % 3 02 % 1 0710 % 

 صمبفننخ رغُُننطرجٕننً ؼُبؼننبد رهننسف إٌننً  4
  . اٌّطأح ػًّٔحى اٌّغزّغ

01 22720  
% 

4 03710 % 0 2702 % 

1
2 

رىؼنننُغ فنننطل رنننىًٌ اٌؽنننُساد ٌٍّٕبصنننت 
 اٌّؤؼؽبد اٌغبِؼُخ.االزاضَخ فً 

14 24702 % 12 01702 % 0 4703 % 
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 -( يت ح ما يمل: :بالنظر إلل جدوؿ ) 
عبػػارا   تكػػرارا  كانػػ  لصػػالح اسػػتجابة ) يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة(   ػػل جميػػ  عمػػل أف أ -3

ويمكػػف تفسػػير ذلػؾ بػػنف جميػػ  األدوار الم تر ػة  ػػل أدوار متمػػة مػػف ، الم ػور األوؿ
 يػ  درجػة إسػتامتا  ػل ت  يػؽ التمكػيف السياسػل وجتة نظر ال براا التربوييف مػف 

لتػػػذال األدوار وت ػػػ  اإلجػػػرااا   تمػػػاـ ، لػػػذا يجػػػن عمػػػل الجامعػػػة أف تػػػولل االلممػػػرأة
بدور ا المتوةػ   ػل ت  يػؽ أ ػداؼ االسػتراتيجية الوطنيػة ةيامتا   اؿالالزمة لتنفيذ ا 

 . 4252لتمكيف المرأة المصرية 
األعمػل تكػرارًا  ( 5،  3) لرةم افتجاا  العبار بالنسبة الستجابة )يستـ بدرجة كبيرة(  -4

 .( األةؿ تكرارًا 32،  6) جاا  العبارتيف رةـبينما 
( األعمػل 32، 6) لرةمػاف جاا   العبارت) يستـ بدرجة متوسطة(  بالنسبة الستجابة -5

 ( األةؿ تكرارًا . 5بينما جاا  العبارة رةـ )تكرارًا 
 

( األعمػػل  32،  6) لرةمػػ افجػػاا  العبارتػػ ) يسػػتـ بدرجػػة ةميمػػة( بالنسػػبة السػػتجابة -6
 .( األةؿ تكراراً 3بينما جاا  العبارة رةـ )تكرارًا 

يشػػلؿ داةمػػا مػػا ونسػػتطي  تفسػػير ذلػػؾ بػػنف الػػدور التعميمػػل لمجامعػػة  ػػو الػػدور الػػذم       
اإل تماـ عمل الرغـ مف أ مية األدوار األ رم، وةد تـ اإلشارة  ل اإلطار النظػرم لتػذال الدراسػة 

 ػػذا الػػدور  مػػف يكػػوف  ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ االسػػتراتيجية، إلػػل أف الجامعػػة  ػػاؿ ةيامتػػا بػػدور ا 
ولكػػف  نػػاؾ دور ب  ػػ  لمجامعػػة وكػػذلؾ دور  ػػل  دمػػة  م صػػورًا عمػػل الػػدور التعميمػػل   ػػط،

المجتمػػ ، لػػذا  عنػػد التفكيػػر  ػػل دور الجامعػػة  ػػل ت  يػػؽ ا ػػداؼ تمػػؾ االسػػتراتيجية  ينبلػػل أف 
 نولل اال تماـ لجمي   ذال األدوار.

وَىظ  اٌشىً اٌزبًٌ  إٌؽت اٌّئىَخ ٌزىطاضاد اؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػٍنً ػجنبضاد 

 اٌّحىض األوي
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  زىطاضاد اؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض األويإٌؽت اٌّئىَخ ٌ(  2شىً )

 (اٌزّىُٓ اٌؽُبؼً ورؼعَع األزواض اٌمُبزَخ ٌٍّطأح)

ويال ػػظ مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف أعمػػل النسػػن المةويػػة جػػاا  عمػػل اسػػتجابة )بدرجػػة        
اسػتجابة)بدرجة ةميمػة( وذلػؾ  ػل جميػ  عبػارا  كبيرة( كما أف أةؿ النسن المةوية جػاا  عمػل 

متمػة  نف جميػ  األدوار الػواردة بػالم ور األوؿ  ػل أدواربػ ويمكف تفسير ذلػؾ  .الم ور األوؿ
و ػػو أ ػػد ة، أدوار ال ياديػػة لممػػر وتسػػتـ بشػػكؿ كبيػػر  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف السياسػػل وتعزيػػز األ

. ولمػػا كانػػ  تمػػؾ األدوار 4252ية م ػػاور عمػػؿ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػر 
التػل  تسػاعد جػرااا  يمكف لمجامعة أف ت   اإل  متمة مف وجتة نظر ال براا التربوييف،  لذا

 ا.تنفيذ عمل 
  كما تـ  سان المتوسطا  ال سابية ونسن االتفاؽ لكػؿ عبػارة مػف عبػارا  الم ػور  

االتفػاؽ لكػؿ عبػارة مػف  والجدوؿ التالل يو ح نتاةج  سان المتوسػطا  ال سػابية ونسػن
 عبارا  الم ور األوؿ.
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 ( 4عسوي )

 اٌّزىؼطبد اٌحؽبثُخ ؤؽت االرفبق ٌؼجبضاد اٌّحىض األوي

 )اٌزّىُٓ اٌؽُبؼً ورؼعَع األزواض اٌمُبزَخ ٌٍّطأح(

 -يال ظ ما يمل: (;لل جدوؿ)إبالنظر 
 %2:أكبػػر مػػف تفػػاؽ كػػذلؾ جميػػ  نسػػن اإل و   عاليػػة،جميػػ  المتوسػػطا  ال سػػابية  -3

ا ػتالؼ مم ػوظ بػيف ىراا  ال يوجػدأي ػًا، ويمكػف تفسػير ذلػؾ بننػو  و ل نسػبة عاليػة
ال بػػراا التربػػوييف  ػػوؿ مػػدم إسػػتاـ األدوار الم تر ػػة  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف السياسػػل 

 

َ 

اٌّزىؼطبد  األزواض اٌّمزطحخ

 اٌحؽبثُخ

 ٔؽت االرفبق

َّىٓ ٌٍغبِؼخ أْ رؽهُ فً رحمُك اٌزّىُٓ 

ٌٍّطأح ِٓ ذالي األزواض اٌّمزطحخ اٌؽُبؼً 

 -اٌزبٌُخ :

 

 

0732 

 

 

4272 % 

رؼطَف اٌطبٌجبد ثحمىلهٓ اٌؽُبؼُخ  1

ووُفُخ ِّبضؼزهب ِٓ ذالي ػمس ٔسواد 

 ٌٍزىػُخ اٌؽُبؼُخ.

ظَبزح فطل اٌطبٌجبد فً اٌزطش  فً  0

االٔزربثبد اٌطالثُخ ٌزؼعَع صمزهٓ فً 

 لسضارهٓ اٌؽُبؼُخ .

0722 4172 % 

ازِبط اٌطبٌجبد فً ِّبضؼخ األٔشطخ  0

اٌغبِؼُخ ٌزؼىَسهٓ ػًٍ رحًّ 

 اٌّؽئىٌُخ.

0732 4272 % 

 وشطَه زوضاٌّطأح صمبفخ رمسَط ٔشط 2

اٌّغزّغ ِٓ ذالي  أؼبؼٍ فٍ

 .ِىظىػبد ثؼط اٌّمطضاد اٌسضاؼُخ

072 3070 % 

ِٓ ربضَد اٌّغزّغ  ّٔبشط رمسَُ  2

اٌّصطي ٌٍسوض اٌؽُبؼً اٌصي ٌؼجزه 

 اٌّطأح فً إٌعبي اٌىغًٕ.

0722 4172 % 

رىفُط ِٕبخ عبِؼً َٕبهط اٌزُُّع ثُٓ  2

اٌغٕؽُٓ ثّب َمعً ػًٍ فغىح إٌىع 

 االعزّبػً.

0723 34.0 % 

رسضَت اٌطبٌجبد ػًٍ وُفُخ ِّبضؼخ  2

 حمىلهٓ اٌؽُبؼُخ.

0723 34.0 % 

فىط إػساز اٌمبزح ػًٍ ِؽزىي وً رفؼًُ   3

 عبِؼخ.

0723 34.0 % 

 صمبفخ رغُُطرجًٕ ؼُبؼبد رهسف إًٌ  4

 . اٌّطأح ػًّٔحى اٌّغزّغ

0724 3270 % 

رىؼُغ فطل رىًٌ اٌؽُساد ٌٍّٕبصت  12

 االزاضَخ فً اٌّؤؼؽبد اٌغبِؼُخ.

072 3070 % 
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لممرأة، مما يػدؿ عمػل أ ميػة تمػؾ األدوار و ػرورة أف تتػتـ بتػا الجامعػة عنػد ةيامتػا 
بػػدور ا المتوةػػ   ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة المصػػرية 

4252   . 
أف أكبػػر المتوسػػطا  ال سػػابية وبالتػػالل أكبػػر نسػػبة اتفػػاؽ بػػيف ال بػػراا التربػػوييف  -4

تعريػػؼ الطالبػػا  ب  ػػوةتف السياسػػية وكيفيػػة ل اصػػة ب( ا3جػػاا  عمػػل العبػػارة رةػػـ)
ر يعػد ، وذلؾ يدؿ عمل أف  ذا الػدو ممارستتا مف  الؿ ع د ندوا  لمتوعية السياسية

، وذلػؾ  ػل إطػار ف تسػتـ  ػل ت  يػؽ التمكػيف السياسػلمف أ ـ األدوار التػل يمكػف أ
 الدور التوعوم لمجامعا . 

ل بػراا التربػوييف جػاا  نسبة اتفػاؽ بػيف ا أف أةؿ المتوسطا  ال سابية وبالتالل أةؿ -5
 أساسػ   ػ  كشػريؾ دورالمػرأة   ا ػة ت ػدير نشػر( ال اصػة ب 6 ػل العبػارة رةػـ )

( 32رةػػـ )، وكػػذلؾ العبػػارة المجتمػػ  مػػف  ػػالؿ مو ػػوعا  بعػػض الم ػػررا  الدراسػػية
،  داريػة  ػل المؤسسػا  الجامعيػػةتوسػي   ػرص تػولل السػيدا  لممناصػن اإلال اصػة ب
% ( وذلػؾ ممػا يػدؿ عمػل  535:ل الرغـ مف ذلؾ  تل نسبة اتفػاؽ عاليػة )ولكف عم
 أي ًا  ل ت  يؽ التمكيف السياسل لممرأة.   ذال األدوارأ مية 

بػػػيف  اً اتفاةػػػةػػػد الةػػػ  وممػػػا سػػػبؽ نسػػػتنتج أف جميػػػ  األدوار الػػػواردة بػػػالم ور األوؿ 
وتعزيػػػز   ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف السياسػػل مسػػا متتا بدرجػػة كبيػػرة عمػػلال بػػراا التربػػوييف 

جػػرااا  التػػل تسػػاعد الجامعػػة رأة، وعميػػو يجػػن و ػػ  مجموعػػة مػػف اإللممػػ األدوار ال ياديػػة
عمػػل ال يػػاـ بكػػؿ مػػف  ػػذال األدوار لت  يػػؽ التمكػػيف السياسػػل كن ػػد م ػػاور االسػػتراتيجية 

 . 4252الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
 للنرأة االقتصادىاحملوا الجاىى: التنلني 

سالين اال صاةية ساب ة الذكر تـ ت ميؿ استجابا  ال براا التربوييف  يما باست داـ األ      
 . ال انل يتعمؽ بعبارا  الم ور

يو ح التكرارا  والنسن المةوية الستجابا  ال براا التربوييف عمل كػؿ عبػارة  و يما يمل جدوالً  
  ذا الم ور.مف عبارا  
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 ٌضبًٔ اطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىضوإٌؽت اٌّئىَخ الؼزغبثبد اٌرج اٌزىطاضاد 

 االلزصبزي ٌٍّطأح (اٌزّىُٓ )

 

 

َ 

 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئىَخ ٌالؼزغبثبد

 

 وجُطح

 

 ِزىؼطخ

 

 لٍٍُخ

 

 ن

 

% 

 

 ن

 

 ن

 

% 

 

 ن

اٌزّىنُٓ  أْ رؽهُ فً رحمُك ٌٍغبِؼخَّىٓ 

ذننننننالي األزواض ٌٍّننننننطأح ِننننننٓ  لزصننننننبزياإل

 -:اٌّمزطحخ اٌزبٌُخ 

 

 

44 

 

 

23722 % 

 

 

2 

 

 

01732 % 

 

 

0 

 

 

4703 % 

1 

 

رطؼنننننننننننُد اٌنننننننننننىػً ث هُّنننننننننننخ 

اٌّشنننننطوػبد االؼنننننزضّبضَخ فنننننً 

 رحمُك ٔهعخ اٌّغزّغ.

ثنُٓ   االؼزهالن رطشُس ٔشط صمبفخ 0

 اٌطبٌجبد .

02 23710 % 2 12720 % 0 2702 % 

ض ثنننننننُٓ زذنننننننباإلرطؼنننننننُد فىنننننننط  0

 اٌطبٌجبد. 

02 22 % 2 13722 % 0 2702 % 

اٌىفبَنننننننبد  بدرطَغننننننناٌوؽنننننننبة إ 2

األػّنننبي اٌزنننً اٌالظِنننخ ٌّّبضؼنننخ 

   َزطٍجهب ؼىق اٌؼًّ.

02 32703 % 2 1072 % 1 0710 % 

ٌنسي  ِهبضاد ضَبزح األػّبيرُّٕخ  2

 اٌطالة.

02 23710 % 2 13722 % 1 0710 % 

إعنننننطاء زضاؼنننننبد حنننننىي أهُّنننننخ  2

اٌّؽننننننبهّخ االلزصنننننننبزَخ ٌؼّنننننننً 

اٌّطأح وزوضهب فً رحمُنك اٌزُّٕنخ 

 اٌّؽزساِخ.

01 22720 % 12 01702 % 1 0710 % 

االػزّنننننبز ػٍنننننً ِؼُنننننبض اٌىفنننننبءح  2

وٌننُػ إٌننىع و ؼننبغ  ٌٍّفبظننٍخ 

ثُٓ اٌرطَغُٓ فً شنغً اٌىظنبئف 

 اٌّرزٍفخ ثبٌغبِؼخ. 

02 23710 % 2 12720 % 0 2702 % 

اٌّغزّنننننغ رنننننسضَت إٌؽنننننبء فنننننً  3

اٌّحٍنننً ٌٍغبِؼنننخ ػٍنننً ِهنننبضاد 

رىظُنننننننننف ِىالنننننننننغ اٌزىاصنننننننننً 

 االعزّبػً فً رؽىَك إٌّزغبد.

02 22 % 2 13722 % 0 2702 % 

ثبألؼنبٌُت  ٌٍّطأح اٌطَفُنخ  رؼطَف 4

 .اٌؼٍُّخ ٌطفغ وفبَزهب االٔزبعُخ

14 24703 % 2 01732 % 2 13722 % 

ثبوؽنبثهب   اٌّنطأح  اٌّؼٍُنخ ر هُنً 12

ازاضح اٌّشنننننننننطوػبد  ِهنننننننننبضاد 

واٌّزٕبهُننخ  اٌصننغُطحاٌّزىؼننطخ و

 اٌصغط.

13 22702 % 12 01702 % 2 1072 % 

اٌربغئنخ  فنبهُُ رصحُ  ثؼنط اٌّ 11

 ثؼنط اٌّنطأح فنٍ حطِنبْ حنىي

 .ساٌُّطااٌطَفُخ ِٓ  إٌّبغك

00 23722 % 2 13722 % 2 1072 % 
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 -( يت ح ما يمل:32بالنظر إلل جدوؿ ) 
كانػػ  لصػػالح اسػػتجابة ) يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة(   ػػل جميػػ  عبػػارا  أف أعمػػل  تكػػرارا   -3

عنػد  ػل أدوار متمػة و جمي  األدوار الم تر ػة ف ، ويمكف تفسير ذلؾ بنل انلالم ور ا
ةياـ الجامعػة بتػا  ننتػا يمكػف أف تسػتـ بدرجػة كبيػرة  ػل ت  يػؽ التمكػيف اإلةتصػادم 

 لممرأة
األعمػػل تكػػرارًا بينمػػا  ( 6رةػػـ )ة عبػػار بالنسػػبة السػػتجابة )يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة( جػػاا  ال -4

 .( األةؿ تكراراً  32) رةـةجاا  العبار 
( األعمػل 32، 8) لرةمػ افبالنسبة الستجابة) يستـ بدرجة متوسػطة( جػاا   العبارتػ -5

 ( األةؿ تكرارًا . 6تكرارًا بينما جاا  العبارة رةـ )
 

بينمػا ( األعمػل تكػرارًا  ;رةػـ )ة بالنسبة الستجابة ) يسػتـ بدرجػة ةميمػة( جػاا  العبػار  -6
 .( األةؿ تكراراً 8،  7،  6) اـرةأ ا  جاا  العبار 

ونسػػتطي  تفسػػير ذلػػؾ بننػػو عمػػل الػػرغـ مػػف أ ميػػة دور  ػػل الجامعػػة  ػػل  دمػػة المجتمػػ ،     
ولكف مازاؿ الك ير مف األساتذة يروف أنو دور إ ا ل وأف الػدور التعميمػل  ػو األ ػـ،   تن يػؿ 

الم مل لمجامعة ال ي ؿ أ مية عف تن يؿ الطالبا  والجامعػة مطالبػة بال يػاـ المرأة  ل المجتم  
بتذا وذاؾ، كما أف إجراا الب و  والدراسا  عف أ مية مسا مة المرأة لت  يػؽ أ ػداؼ التنميػة 
المستدامة  ػو دور غايػة  ػل األ ميػة ويجػن  ت ػـو بػو الجامعػا  ألف عنػد و ػ  تمػؾ أ ػداؼ 

العالميػػة أو ال اصػػة بمصػػر( لػػـ تتجا ػػؿ دور المػػرأة وأكػػد  عمػػل  التنميػػة المسػػتدامة )سػػواا
 دور ا كشريؾ  ل ت  يؽ ا داؼ التنمية المستدامة  ل المجتم .

 

يو ػػح النسػػن المةويػػة لتكػػرارا  اسػػتجابا  ال بػػراا التربػػوييف عمػػل عبػػارا  والشػػكؿ التػػالل  
 الم ور اال انل
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اؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض  ٌزىطاضاد  ( إٌؽت اٌّئىَخ2شىً )

 ٌٍّطأح( اٌضبًٔ) اٌزّىُٓ االلزصبزي
ويال ػػظ مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف أعمػػل النسػػن المةويػػة جػػاا  عمػػل اسػػتجابة )بدرجػػة 
كبيػػرة( كمػػا أف أةػػؿ النسػػن المةويػػة جػػاا  عمػػل اسػػتجابة)بدرجة ةميمػػة( وذلػػؾ  ػػل جميػػ  

 ػل  ػانل نف جميػ  األدوار الػواردة بػالم ور البػ ر ذلػؾويمكف تفسػي ال انل.عبارا  الم ور 
و ػو أ ػد م ػاور ة، ألممػر  اإلةتصػادم متمة وتستـ بشكؿ كبير  ػل ت  يػؽ التمكػيف  أدوار

. ولمػا كانػ  تمػؾ األدوار متمػة 4252عمؿ االستراتيجية الوطنية لتمكيف المػرأة المصػرية 
التػػػل  جػػػرااا  أف ت ػػػ  اإليمكف لمجامعػػػة  ػػػ مػػػف وجتػػػة نظػػػر ال بػػػراا التربػػػوييف،  لػػػذا

 ا.تنفيذ تساعدعمل 
كما تـ  سان المتوسطا  ال سػابية ونسػن االتفػاؽ لكػؿ عبػارة مػف عبػارا  الم ػور،  

تفػاؽ لكػؿ عبػارة مػف سػطا  ال سػابية ونسػن اإل والجدوؿ التالل يو ح نتاةج  سان المتو 
 عبارا  الم ور ال انل.
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 )اٌزّىُٓ االلصبزي ٌٍّطأح(اٌّزىؼطبد اٌحؽبثُخ ؤؽت االرفبق ٌؼجبضاد اٌّحىض اٌضبًٔ 

 
  

 

 

َ 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 

 

اٌّزىؼطبد 

 اٌحؽبثُخ

 

 

 ٔؽت االرفبق

 

َّىنننننٓ ٌٍغبِؼنننننخ أْ رؽنننننهُ فنننننً رحمُنننننك اٌزّىنننننُٓ 

اإللزصبزي ٌٍّطأح ِٓ ذنالي األزواض اٌّمزطحنخ اٌزبٌُنخ 

:- 

 

 

0724 

 

 

3270 % 

1 

 

اٌنننننننىػً ث هُّنننننننخ اٌّشنننننننطوػبد رطؼنننننننُد 

 االؼزضّبضَخ فً رحمُك ٔهعخ اٌّغزّغ.

 % 42.0 0721 ثُٓ اٌطبٌجبد .  االؼزهالن رطشُس ٔشط صمبفخ 0

 % 34.0 0723 رطؼُد فىط اإلزذبض ثُٓ اٌطبٌجبد.  0

إوؽبة اٌرطَغبد اٌىفبَنبد اٌالظِنخ ٌّّبضؼنخ  2

 األػّبي اٌزً َزطٍجهب ؼىق اٌؼًّ. 

0731 4072 % 

 % 4172 0722 رُّٕخ ِهبضاد ضَبزح األػّبي ٌسي اٌطالة. 2

إعننننطاء زضاؼننننبد حننننىي أهُّننننخ اٌّؽننننبهّخ  2

االلزصننبزَخ ٌؼّننً اٌّننطأح وزوضهننب فننً رحمُننك 

 اٌزُّٕخ اٌّؽزساِخ.

0720 3270 % 

االػزّننبز ػٍنننً ِؼُننبض اٌىفنننبءح وٌننُػ إٌنننىع  2

و ؼننبغ  ٌٍّفبظننٍخ ثننُٓ اٌرننطَغُٓ فننً شننغً 

 اٌىظبئف اٌّرزٍفخ ثبٌغبِؼخ. 

0.21 4270 % 

رننسضَت إٌؽننبء فننً اٌّغزّننغ اٌّحٍننً ٌٍغبِؼننخ  3

ػٍنننننً ِهنننننبضاد رىظُنننننف ِىالنننننغ اٌزىاصنننننً 

 االعزّبػً فً رؽىَك إٌّزغبد.

0723 34.0 % 

ثبألؼنننبٌُت اٌؼٍُّنننخ  ٌٍّنننطأح اٌطَفُنننخ رؼطَنننف  4

 .ٌطفغ وفبَزهب االٔزبعُخ

0722 32 % 

ثبوؽننبثهب ِهننبضاد    اٌّننطأح  اٌّؼٍُننخ ر هُننً 12

ازاضح اٌّشنننننطوػبد اٌّزىؼنننننطخ واٌصنننننغُطح 

 واٌّزٕبهُخ اٌصغط.

0720 31% 

 رصحُ  ثؼط اٌّفبهُُ  اٌربغئخ حىي حطِبْ 11

اٌطَفُننخ ِننٓ  إٌّننبغك ثؼننط اٌّننطأح فننٍ

 .ساٌُّطا

0722 32.0 % 
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 -( يال ظ ما يمل:33بالنظر إلل جدوؿ)
%  مػػا  وةتػػا، 2:ؽ جميػػ  نسػػن االتفػػا عاليػػة، وكػػذلؾجميػػ  المتوسػػطا  ال سػػابية  -3

و ػػل نسػػبة عاليػػة، ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بػػنف  نػػاؾ اتفػػاؽ مم ػػوظ بػػيف ىراا ال بػػراا 
التربوييف  ػوؿ مػدم إسػتاـ األدوار الم تر ػة  ػل ت  يػؽ التمكػيف اإلةتصػادم لممػرأة، 
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػل أ ميػػػة تمػػػؾ األدوار و ػػػرورة أف ت ػػػ  الجامعػػػة االجػػػرااا  الكفيمػػػة 

 بتنفيذ ا. 
وسطا  ال سابية وبالتالل أكبر نسبة اتفاؽ بيف ال براا التربػوييف جػاا  أف أكبر المت -4

ال اصػػة إكسػػان ال ريجػػا  الكفايػػا  الالزمػػة لممارسػػة األعمػػاؿ ( 6عمػػل العبػػارة رةػػـ)
وذلػؾ يػدؿ عمػل أف  ػذا الػدور يعػد مػف أ ػـ األدوار التػل   ،التل يتطمبتا سػوؽ العمػؿ

لممرأة ، وذلؾ  ل إطار الػدور التعميمػل يمكف أف تستـ  ل ت  يؽ التمكيف اإلةتصادم 
 لمجامعة.

أف أةؿ المتوسطا  ال سابية وبالتالل أةػؿ نسػبة اتفػاؽ بػيف ال بػراا التربػوييف جػاا   -5
لمػرأة الريفيػة  باألسػالين العمميػة لر ػ  كفايتتػا ا تعريػؼ( ال اصػة ب; ل العبػارة رةػـ )

% ( وذلػػؾ ممػػا  2:، ولكػػف عمػػل الػػرغـ مػػف ذلػػؾ  تػػل نسػػبة اتفػػاؽ عاليػػة )نتاجيػػةاإل 
 تفسػيريدؿ عمل أ مية  ذا الدور أي ًا  ل ت  يؽ التمكيف اإلةتصادم لممػرأة، ويمكػف 

 ذا اال تالؼ بيف اىراا ال براا التربوييف  وؿ  ذا الدور إلػل أنػو ي ػ   ػل إطػار دور 
موجػو لمطالبػا  دا ػؿ الجامعػة ولكػف  ومػف  ػـ  تػو غيػرالجامعة  ل  دمػة المجتمػ  

 لممرأة  ل المجتم  الم مل لمجامعة.
 ػل أدوار متمػة لت  يػؽ ومما سبؽ نستنتج أف جمي  األدوار الواردة بػالم ور ال ػانل 

بػيف ال بػراا عميتػا اتفػاؽ يوجػد أ داؼ التمكيف اإلةتصػادم لممػرأة الػواردة باالسػتراتيجية، و 
كمػػا جػػة كبيػػرة  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف اللةتصػػادم لممػػرأة، التربػػوييف مػػف  يػػ  مسػػا متتا بدر 

أنتا أدوار تستطي  الجامعة ال ياـ بتا  ػل إطػار تنػوع وظاةفتػا مػا بػيف الوظيفػة التدريسػية 
وعميو يجن و   مجموعة مف االجػرااا  التػل والوظيفة الب  ية ووظيفة  دمة المجتم ، 

 يػؽ التمكيناإلةتصػادم كن ػد م ػاور تساعد الجامعة عمػل ال يػاـ بكػؿ مػف  ػذال األدوار لت 
 . 4252االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
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 للنرأة احملوا الجالح: التنلني االجتناعى

سػػالين اال صػػاةية سػػاب ة الػػذكر تػػـ ت ميػػؿ اسػػتجابا  ال بػػراا التربػػوييف باسػػت داـ األ
يو ػػػح التكػػػرارا  والنسػػػن المةويػػػة  و يمػػػا يمػػػل جػػػدوالً ال ػػػانل،    يمػػػا يتعمػػػؽ بعبػػػارا  الم ػػػور

 ال ال .الستجابا  ال براا التربوييف عمل كؿ عبارة مف عبارا  الم ور 
 ( 10عسوي )

 اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئىَخ الؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض اٌضبٌش 

 ) اٌزّىُٓ االعزّبػً ٌٍّطأح(

 

 

َ 

 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 اٌّئىَخ ٌالؼزغبثبداٌزىطاضاد وإٌؽت 

 لٍٍُخ ِزىؼطخ وجُطح

 

 ن

 

% 

 

 ن

 

% 

 

 ن

 

% 

اٌزّىنننُٓ  أْ رؽنننهُ فنننً رحمُنننك ٌٍغبِؼنننخَّىنننٓ 

ذننالي األزواض اٌّمزطحننخ ٌٍّننطأح ِننٓ  االعزّننبػً

 -:اٌزبٌُخ 

 

41 

 

86,58 % 
 

0 

 

4702 % 

 

0 

 

2702 % 

رؼٍُُّننخ رعننغ األوٌىَننخ  رجٕننً ؼُبؼننبد 1

 اٌزُُّع ظس اٌّطأح. زغٕتٌٌٍىفبءح 

 إعنننننطاء ثحنننننىس وزضاؼنننننبد رؽنننننزهسف  0

ِشنننىالد واحزُبعنننبد  زؼنننطف ػٍنننًاٌ

إٌؽننبء فننً اٌمننطي وإٌغننىع وإٌّننبغك 

 اٌّهّشخ.

 %2 صفط % 13722 2 % 31702 02

 ّحنى أُِنخ إٌؽنبءرجًٕ ذطنػ وثنطاِظ ٌ 0

فنً  واٌّحطوِنخ إٌّنبغك  اٌفمُنطح فنٍ

إغبضوظُفنننخ اٌغبِؼنننخ ٌرسِنننخ ِغزّؼهنننب 

 .   اٌّحًٍ

02 32703 % 2 1072 % 1 0710 % 

إٌؽنننبء فنننً   الضشنننبز األؼنننطيرفؼُنننً ا 2

ٌٍحفننبظ ػٍننً  اٌّغزّننغ اٌّحٍننً ٌٍغبِؼننخ

 وُبْ األؼطح اٌّصطَخ.

03 3272% 0 2702 % 0 2702 % 

اٌزضمُننف اٌصننحً ٌٍٕؽننبء فننً إٌّننبغك  2

 اٌفمُطح واٌّهّشخ 

02 32703 % 2 1072 % 1 0710 % 

ٌفطل اٌّزبحنخ ثب اٌّؼبلخاٌّطأح  رؼطَف 2

 اٌزغٍننننت ػٍننننً ظطوفهننننبِننننٓ ٌزّىُٕهننننب 

 اٌصؼجخ.

00 21733 % 2 01732 % 0 2702 % 

إٌؽنبء ثّرنبغط االلزنطاض  ُنط  رىػُخ 2

ٌٕؽننبء ٍحننس ِننٓ ِشننىالد اٌ  اٌّننسضوغ

 .اٌغبضِبد 

13 22702 % 11 02702 % 0 4703 % 

ح ث ؼنننننبٌُت ِؽنننننبٔسرىػُنننننخ اٌّغزّنننننغ  3

 رحؽنُٓ فنٍ  وِؽنبػسرهٓ  ٌّؽنٕبدا

 .حُبرهٓ عىزح

01 22720 % 4 03710 % 0 2702 % 

 ٔظننطح ٔشننط صمبفننخ رؽننزهسف رغُُننط 4

 اٌؽغُٕبد إلزِبعهٓ  فٍ اٌّغزّغ ٔحى

 أزائهننٓ أذننطي  ثؼننس ِننطح اٌّغزّننغ

 ٌٍؼمىثخ اٌمبٔىُٔخ.

02 2072 % 2 01733 % 2 12720 % 
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 -يت ح ما يمل:( 34بالنظر إلل جدوؿ ) 
أف أعمػػل  تكػػرارا  كانػػ  لصػػالح اسػػتجابة ) يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة(   ػػل جميػػ  عبػػارا   -3

،  ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بػػنف جميػػ  األدوار الم تر ػػة  ػػل أدوار متمػػة ل الػػ الم ػػور ا
لت  يؽ أ داؼ التمكيف االجتمػاعل لممػرأة الػواردة باالسػتراتيجية،  وعنػد ةيػاـ الجامعػة 

 تستـ بدرجة كبيرة  ل ت  يؽ التمكيف اإلجتماعل لممرأة.بتا  ننتا يمكف أف 
األعمػػل تكػػرارًا بينمػػا  ( 6رةػػـ )ة بالنسػػبة السػػتجابة )يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة( جػػاا  العبػػار  -4

 .( األةؿ تكراراً  9) رةـةجاا  العبار 
( األعمل تكػرارًا بينمػا 9)رة رةـ بالنسبة الستجابة) يستـ بدرجة متوسطة( جاا   العبا -5

 ( األةؿ تكرارًا . 6العبارة رةـ )جاا  
 

( األعمػل تكػرارًا بينمػا  ;رةػـ )ة بالنسبة الستجابة ) يسػتـ بدرجػة ةميمػة( جػاا  العبػار  -6
 .( األةؿ تكراراً 4) العبارة رةـجاا  

ونستطي  تفسير ذلؾ بػنف  دور  ػل الجامعػة  ػل توعيػة النسػاا  ػل المجتمػ  الم مػل 
وكػذلؾ  ػل تلييػر نظػرة المجتمػ  لمسػجينا   ػل أدوار ، لم د مػف مشػكمة النسػاا اللارمػا 

التػػل لػػـ تمػػؽ ا تمامػػًا  ت ػػ   ػػل إطػػار دور الجامعػػة  ػػل  دمػػة المجتمػػ ، و ػػل مػػف األدوار
عمػػل الػػرغـ مػػف أ ميتتػػا ومسػػا متتا بشػػكؿ كبيػػر  ػػل ت  يػػؽ التمكػػيف االجتمػػاعل كا يػػًا 
   .لممرأة

  ال بػػػراا التربػػػوييف عمػػػل والشػػػكؿ التػػػالل يو ػػػح النسػػػن المةويػػػة لتكػػػرارا  اسػػػتجابا
 عبارا  الم ور ال ال  
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 اٌضبٌشجطاءاٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض( إٌؽت اٌّئىَخ ٌزىطاضاد اؼزغبثبد اٌر2شىً )

 (ٌٍّطأح ) اٌزّىُٓ االعزّبػً
 

ويال ػػظ مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف أعمػػل النسػػن المةويػػة جػػاا  عمػػل اسػػتجابة )بدرجػػة 
كبيرة( كما أف أةؿ النسن المةوية جػاا  عمػل اسػتجابة)بدرجة ةميمػة( وذلػؾ  ػل جميػ  عبػارا  

تسػتـ  الػ  يمكػف أف نف جمي  األدوار الػواردة بػالم ور الب ويمكف تفسير ذلؾ  ال ال .الم ور 
 لػذاوذلؾ مف وجتػة نظػر ال بػراا التربػوييف ،  ةألممر اإلجتماعل لتمكيف بشكؿ كبير  ل ت  يؽ ا

 ا.تنفيذ التل  تساعد عمل جرااا  لجامعة أف ت   اإليجن عمل  
 

كمػػا تػػـ  سػػان المتوسػػطا  ال سػػابية ونسػػن االتفػػاؽ لكػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارا  الم ػػور،  
االتفػػاؽ لكػػؿ عبػػارة مػػف والجػػدوؿ التػػالل يو ػػح نتػػاةج  سػػان المتوسػػطا  ال سػػابية ونسػػن 

 عبارا  الم ور ال ال .
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 (10عسوي)

 ٔؽت االرفبق ٌؼجبضاد اٌّحىض اٌضبٌش) اٌزّىُٓ االعزّبػً ٌٍّطأح(اٌّزىؼطبد اٌحؽبثُخ و 

 

  

 

َ 

 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 

 

اٌّزىؼطبد 

 اٌحؽبثُخ

 

 

 ٔؽت االرفبق

َّىننننٓ ٌٍغبِؼننننخ أْ رؽننننهُ فننننً رحمُننننك اٌزّىننننُٓ 

األزواض اٌّمزطحخ اٌزبٌُخ  االعزّبػً ٌٍّطأح ِٓ ذالي

:- 

 

 

0723 

 

 

4072 % 

رجٕننننً ؼُبؼننننبد رؼٍُُّننننخ رعننننغ األوٌىَننننخ  1

 ٌٍىفبءح ٌزغٕت اٌزُُّع ظس اٌّطأح.

إعننطاء ثحننىس وزضاؼننبد رؽننزهسف  اٌزؼننطف  0

ِشىالد واحزُبعبد إٌؽنبء فنً اٌمنطي  ػًٍ

 وإٌغىع وإٌّبغك اٌّهّشخ.

0731 4072 % 

 فنٍ إٌؽنبء رجًٕ ذطنػ وثنطاِظ ٌّحنى أُِنخ 0

واٌّحطوِنننننخ فنننننً  إٌّنننننبغك  اٌفمُنننننطح

إغبضوظُفنننننخ اٌغبِؼنننننخ ٌرسِنننننخ ِغزّؼهنننننب 

 اٌّحًٍ.   

0731 4072 % 

2 
رفؼًُ االضشبز األؼطي  إٌؽبء فنً اٌّغزّنغ 

اٌّحٍننً ٌٍغبِؼننخ ٌٍحفننبظ ػٍننً وُننبْ األؼننطح 

 اٌّصطَخ.

0731 4072 % 

2 
اٌزضمُف اٌصحً ٌٍٕؽبء فً إٌّنبغك اٌفمُنطح 

 واٌّهّشخ .

0731 4072 % 

2 
رؼطَنننف اٌّنننطأح اٌّؼبلنننخ ثنننبٌفطل اٌّزبحنننخ 

 ٌزّىُٕهب ِٓ اٌزغٍت ػًٍ ظطوفهب اٌصؼجخ.

0722 3370 % 

رىػُننننخ إٌؽننننبء ثّرننننبغط االلزننننطاض  ُننننط  2

اٌّننننسضوغ  ٌٍحننننس ِننننٓ ِشننننىالد إٌؽننننبء 

 اٌغبضِبد .

0722 30 % 

  ٌّؽنٕبدح ارىػُخ اٌّغزّنغ ث ؼنبٌُت ِؽنبٔس 3

 .حُبرهٓ عىزح رحؽُٓ وِؽبػسرهٓ  فٍ

0724 3270 % 

اٌّغزّنغ  ٔظنطح ٔشنط صمبفنخ رؽنزهسف رغُُنط 4

 ِطح اٌّغزّغ اٌؽغُٕبد إلزِبعهٓ  فٍ ٔحى

 ٌٍؼمىثخ اٌمبٔىُٔخ. أزائهٓ أذطي  ثؼس

0722 30 % 
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 -( يال ظ ما يمل:35بالنظر إلل جدوؿ)
% ، و ػػل 2:أكبػػر مػف جميػ  نسػػن االتفػاؽ عاليػة، وكػػذلؾ جميػ  المتوسػطا  ال سػػابية  -3

نسبة عالية، ويمكف تفسير ذلؾ بنف  مػة اتفػاؽ مم ػوظ بػيف ىراا ال بػراا التربػوييف  ػوؿ 
 ػػػل ت  يػػػؽ التمكػػػيف  -عنػػػد ةيػػػاـ الجامعػػػة بتػػػا -أ ميػػػة  ػػػذال األدوار ومػػػدم إسػػػتامتا 

 جرااا  الكفيمة بتنفيذ ا. امعة اإلأف ت   الج يشير إلل  رورةاإلجتماعل لممرأة، مما 
 بػػراا التربػػوييف جػػاا  توسػػطا  ال سػػابية وبالتػػالل أكبػػر نسػػبة اتفػػاؽ بػػيف الأف أكبػػر الم -4

 لتعػػرؼ عمػػنجراا ب ػػو  ودراسػػا  تسػػتتدؼ ال( ال اصػػة بػػ4كػػؿ مػػف العبػػارة رةػػـ )عمػػل 
يػة ، ممػا يػدؿ عمػل أ ممشكال  وا تياجا  النساا  ل ال رم والنجوع والمنػاطؽ المتمشػة

تبنػػل ( ال اصػػة ب5لمجامعػػة، وكػػذلؾ العبػػارة رةػػـ ) ػػذا الػػدور  ػػل إطػػار الوظيفػػة الب  يػػة 
( 6وأي ػًا العبػارة رةػـ )والم رومػة  المنػاطؽ  الف يػرة  طط وبرامج لم و أمية النساا  ػ 

تفعيؿ االرشاد األسرم  النساا  ل المجتم  الم مػل لمجامعػة لم فػاظ عمػل كيػاف ال اصة ب
 ل لمنسػاا  ػل المنػاطؽ الف يػرة الت  يؼ الصػ( ال اصة ب7، والعبارة رةـ )األسرة المصرية

ذا  أ مية  ل ت  يؽ التمكيف االجتمػاعل  ذال األدوار ويمكف تفسير ذلؾ بنف ، والمتمشة
 . دمة مجتمعتا الم ملدور ا  ل   ل إطارلممرأة وأف الجامعة تستطي  ال ياـ بتا 

وبالتػالل أةػؿ نسػبة اتفػاؽ بػيف ال بػراا التربػوييف جػاا   ػل  أف أةؿ المتوسطا  ال سابية -5
توعيػة النسػاا بم ػاطر االةتػراض غيػر المػدروس  لم ػد ب( ال اصػة 9العبارة رةـ )كؿ مف 

نشػػر   ا ػػة تسػػتتدؼ ( ال اصػػة ب;وكػػذلؾ العبػػارة رةػػـ )، مػػف مشػػكال  النسػػاا اللارمػػا  
لمع وبػة  أداةتف بعدأ رم  مرة المجتم    السجينا  إلدماجتف  المجتم  ن و نظرة تليير

%( ويمكػػف تفسػػير  4:، ولكػػف عمػػل الػػرغـ مػػف ذلػػؾ  تػػل نسػػن اتفػػاؽ عاليػػة )ال انونيػػة
ا تالؼ ىراا ال براا التربوييف  وؿ  ذال األدوار  ل ا تالؼ وجتا  نظر ـ  ػوؿ إمكانيػة 

األدوار ةيػػػاـ الجامعػػػة بتػػػا، أو أنتػػػـ ةػػػد يػػػروف أف  ػػػذال األدوار ليسػػػ  ذا  أ ميػػػة م ػػػؿ 
 التعميمية والب  ية.

بػػيف  ةػػد الةػػ  اتفاةػػاً  لػػ وممػػا سػػبؽ نسػػتنتج أف جميػػ  األدوار الػػواردة بػػالم ور ال ا
لممػرأة، وعميػو  اإلجتمػاعل مسػا متتا بدرجػة كبيػرة  ػل ت  يػؽ التمكػيف عمل ال براا التربوييف 

يجػػن و ػػ  مجموعػػة مػػف االجػػرااا  التػػل تسػػاعد الجامعػػة عمػػل ال يػػاـ بكػػؿ مػػف  ػػذال األدوار 
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 كن ػػػد م ػػػاور االسػػػتراتيجية الوطنيػػػة لتمكػػػيف المػػػرأة المصػػػرية جتمػػػاعلاإل لت  يػػػؽ التمكػػػيف
4252. 

 احملوا الرابع : محاية املرأة

اسػػتجابا  ال بػػراا التربػػوييف سػػالين اال صػػاةية سػػاب ة الػػذكر تػػـ ت ميػػؿ باسػػت داـ األ
يو ػػػح التكػػػرارا  والنسػػػن المةويػػػة  و يمػػػا يمػػػل جػػػدوالً ال ػػػانل،    يمػػػا يتعمػػػؽ بعبػػػارا  الم ػػػور

 الستجابا  ال براا التربوييف عمل كؿ عبارة مف 
 الراب .عبارا  الم ور 

 ىَخ الؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض( اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئ12)عسوي 

 )حّبَخ اٌّطأح( اٌطاثغ

 

 

 

َ 

 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 اٌزىطاضاد وإٌؽت اٌّئىَخ ٌالؼزغبثبد

 

 وجُطح

 

 ِزىؼطخ

 

 لٍٍُخ

 

 ن

 

% 

 

 ن

 

 ن

 

% 

 

 ن

َّىٓ ٌٍغبِؼخ أْ رؽهُ فنً رحمُنك اٌحّبَنخ 

 -ٌٍّطأح ِٓ ذالي األزواض اٌّمزطحخ اٌزبٌُخ :

 

03 

 

3272% 

 

 

0 

         

2702% 

 

 

0 

 

2702 % 

ارجننبع ِّبضؼننبد رؼٍُُّنننخ رؼٍننً ِنننٓ  1

 ش ْ اٌزؼعَع االَغبثً ٌٍطبٌجبد.

0 
 ظبهطح اٌزحطؾ. ظس زىػُخٌا

02 32703 % 0 4702 % 0 2702 % 

0  
 ِغزّؼُننخ ضافعننخ صمبفننخ رطؼننُد

 اٌّطأح. ٌٍؼٕف ظس

02 32703 % 0 4702 % 0 2702 % 

2 
اٌزصنننسي ثحؽنننُ ٌىنننً أشنننىبي اٌؼٕنننف 

 اٌٍفظً ظس اٌّطأح.

02 32703 % 0 4702 % 0 2702 % 

اٌطؼٍّ   ُط اٌعواط ثزجؼبد اٌزىػُخ 2

 .اٌفزُبد ػًٍ

02 32703 % 0 4702 % 0 2702 % 

إعنطاء زضاؼنبد وثحنىس ػنٓ أؼننجبة  2

ظَننبزح ِؼننسالد اٌطننالق فننً اٌّغزّننغ 

 وؼجً ِىاعهزهب.

02 32703 % 0 4702 % 0 2702 % 

اٌّطٍمبد ثحمىلهٓ اٌمبٔىُٔنخ  رؼطَف 2

 وؼجً اٌحصىي ػٍُهب.

01 22720 % 4 03710 % 0 2702 % 

 رشغُغ أوٌُنبء األِنىضػًٍ اؼنزّطاض 3

اٌزؼٍنننُُ وذبصنننخ فنننً  فنننٍ ثٕنننبرهُ

 إٌّبغك اٌؼشىائُخ واٌّحطوِخ.

00 21732 % 2 01733 % 0 2702 % 

اٌزىػُننخ ثبألظطاضاٌصننحُخ وإٌفؽننُخ  4

 ٌرزبْ االٔبس.

01 22720 % 2 13722 % 2 12720 % 



 ................................................... قع من الجامعة فى تحقيق أهداف اإلستراتيجية الوطنيةالدور المتو 

 - 3592 - 

 -( يت ح ما يمل:36بالنظر إلل جدوؿ )
أف أعمػػل  تكػػرارا  كانػػ  لصػػالح اسػػتجابة ) يسػػتـ بدرجػػة كبيػػرة(   ػػل جميػػ  عبػػارا   -3

، ويمكػف تفسػير ذلػؾ بػنف جميػ  األدوار الم تر ػة  ػل أدوار متمػة مػف لرابػ الم ور ا
 يػػ  درجػػة إسػػتامتا  ػػل ت  يػػؽ ال مايػػة لممػػرأة، ومػػف  ػػـ  يجػػن أف توليتػػا الجامعػػة 
ا تمامػػًا عنػػد ةيامتػػا بػػدور ا  ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ االسػػتراتيجية الوطنيػػة لتمكػػيف المػػرأة 

  4252المصرية 
األعمػػل تكػػرارًا بينمػػا  (3رةػػـ )ة رة( جػػاا  العبػػار بالنسػػبة السػػتجابة )يسػػتـ بدرجػػة كبيػػ -4

 .( األةؿ تكراراً ;،9)تيف رةمل  جاا  العبار 
( األعمل تكػرارًا بينمػا 9)رة رةـ بالنسبة الستجابة) يستـ بدرجة متوسطة( جاا   العبا -5

 ( األةؿ تكرارًا .3جاا  العبارة رةـ )
 

( األعمػل تكػرارًا بينمػا  ;رةػـ )ة بالنسبة الستجابة ) يسػتـ بدرجػة ةميمػة( جػاا  العبػار  -6
 .األةؿ تكراراً  ( :-3العبارا  مف )جاا  

إلػل  اً غام ػ دوراً ونستطي  تفسير ذلؾ بنف دور الجامعة  ل ت  يؽ ال ماية لممػرأة مػا زاؿ 
 ػػد كبيػػر بالنسػػبة لمجػػامعييف  تػػـ يػػروف أف  ػػذال متمػػة ةطاعػػا  أ ػػرم  ػػل المجتمػػ  ولػػيس 
الجامعة، ولكف   يؽ األمر أف الجامعة تستطي  أف تمعن دورًا بػارزًا  ػل  ػذا الشػنف مػف  ػالؿ 

و تػػاف االنػػا  دور ػػا  ػػل  دمػػة المجتمػػ  عػػف طريػػؽ التوعيػػة والمبػػادرا  المنا  ػػة لمت ػػرش 
 لمرأة.د التمييز  وا

والشكؿ التالل يو ح النسػن المةويػة لتكػرارا  اسػتجابا  ال بػراا التربػوييف عمػل عبػارا   
 راب الم ور ال
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 ( إٌؽت اٌّئىَخ ٌزىطاضاد اؼزغبثبد اٌرجطاء اٌزطثىَُٓ ػًٍ ػجبضاد اٌّحىض اٌطاثغ 3شىً )

 )حّبَخ اٌّطأح(

ويال ػػظ مػػف الشػػكؿ السػػابؽ أف أعمػػل النسػػن المةويػػة جػػاا  عمػػل اسػػتجابة )بدرجػػة 
كبيرة( كما أف أةؿ النسن المةوية جػاا  عمػل اسػتجابة)بدرجة ةميمػة( وذلػؾ  ػل جميػ  عبػارا  

متمػة   ػل أدواررابػ  نف جمي  األدوار الػواردة بػالم ور الب ويمكف تفسير ذلؾ  ، الراب الم ور 
و ػػو أ ػػد ة، ألممػػر ال مايػػة  وتسػػتـ بشػػكؿ كبيػػر  ػػل ت  يػػؽ ا التربوييف،مػػف وجتػػة نظػػر ال بػػرا

لجامعػة  يجػن عمػل ا .  لػذا4252م اور عمؿ االسػتراتيجية الوطنيػة لتمكػيف المػرأة المصػرية 
 ا.تنفيذ التل  تساعد عمل جرااا  أف ت   اإل

  كما تـ  سان المتوسطا  ال سػابية ونسػن االتفػاؽ لكػؿ عبػارة مػف عبػارا  الم ػور،
والجػػدوؿ التػػالل يو ػػح نتػػاةج  سػػان المتوسػػطا  ال سػػابية ونسػػن االتفػػاؽ لكػػؿ عبػػارة مػػف 

 عبارا  الم ور الراب .
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 (12عسوي)

 ) حّبَخ اٌّطأح( اٌّزىؼطبد اٌحؽبثُخ ؤؽت االرفبق ٌؼجبضاد اٌّحىض اٌطاثغ

 

 -( يال ظ ما يمل:37بالنظر إلل جدوؿ)
% ، 2:اؽ أكبػػر مػػف جميػػ  نسػػن االتفػػعاليػػة، وكػػذلؾ جميػػ  المتوسػػطا  ال سػػابية  -3

و ػػل نسػػبة عاليػػة، ويمكػػف تفسػػير ذلػػؾ بننػػو يػػدؿ عمػػل وجػػود اتفػػاؽ  بػػيف ىراا ال بػػراا 
 ػل ت  يػؽ  -عنػد ةيػاـ الجامعػة بتػا -التربوييف  وؿ أ مية  ذال األدوار ومدم إسػتامتا 

 الكفيمة بتنفيذ ا. ال ماية لممرأة، مما يشير إلل  رورة أف ت   الجامعة اإلجرااا  

 

َ 

 

 

 األزواض اٌّمزطحخ

 

 

اٌّزىؼطبد 

 اٌحؽبثُخ

 

 

 ٔؽت االرفبق

ٌٍّننطأح  اٌحّبَننخ أْ رؽننهُ فننً رحمُننك ٌٍغبِؼننخَّىننٓ 

 -:ذالي األزواض اٌّمزطحخ اٌزبٌُخ ِٓ 

 

 

0723 

 

 

ارجننبع ِّبضؼنننبد رؼٍُُّنننخ رؼٍننً ِنننٓ شننن ْ  1 % 4072

 اٌزؼعَع االَغبثً ٌٍطبٌجبد.

0 
 ظبهطح اٌزحطؾ. ظس زىػُخٌا

0723 4072 % 

0  
 ٌٍؼٕنف ظنس ِغزّؼُخ ضافعنخ صمبفخ رطؼُد

 اٌّطأح.

0723 4072 % 

2 
اٌزصننسي ثحؽننُ ٌىننً أشننىبي اٌؼٕننف اٌٍفظننً 

 ظس اٌّطأح.

0723 4072 % 

 اٌطؼٍّ ػٍنً  ُط اٌعواط ثزجؼبد اٌزىػُخ 2

 .اٌفزُبد

0723 4072 % 

إعطاء زضاؼنبد وثحنىس ػنٓ أؼنجبة ظَنبزح  2

ِؼنننننسالد اٌطنننننالق فنننننً اٌّغزّنننننغ وؼنننننجً 

 ِىاعهزهب.

0723 4072 % 

رؼطَف اٌّطٍمبد ثحمىلهٓ اٌمبٔىُٔخ وؼنجً  2

 اٌحصىي ػٍُهب.

0724 3270 % 

 ثٕنبرهُ رشغُغ أوٌُبء األِىضػًٍ اؼنزّطاض 3

إٌّنبغك اٌؼشنىائُخ اٌزؼٍُُ وذبصخ فنً  فٍ

 واٌّحطوِخ.

0722 33.0 % 

اٌزىػُخ ثبألظطاضاٌصحُخ وإٌفؽنُخ ٌرزنبْ  4

 االٔبس.

072 3070 % 
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أف أكبػػػر المتوسػػػطا  ال سػػػابية وبالتػػػالل أكبػػػر نسػػػبة اتفػػػاؽ بػػػيف ال بػػػراا التربػػػوييف  -4
ال األدوار  ػل ت  يػؽ ( ممػا يػدؿ عمػل أ ميػة  ػذ8إلػل 3كؿ مف العبارا  ) مػفجاا  عمل 

تمػػؾ  ال مايػػة لممػػرأة ومػػف  ػػـ أ ميػػة ةيػػاـ الجامعػػة بو ػػ  إجػػرااا  تسػػاعد ا عمػػل تنفيػػذ
 لممساعدة  ل ت  يؽ أ داؼ  ذا الم ور مف م اور االستراتيجية.الدوار 

وبالتالل أةػؿ نسػبة اتفػاؽ بػيف ال بػراا التربػوييف جػاا   أف أةؿ المتوسطا  ال سابية -5
، وةػػد الصػػ ية والنفسػػية ل تػػاف االنػػا  التوعيػػة باأل ػػرارب( ال اصػػة ;العبػػارة رةػػـ ) عمػػل

لمجامعة، بينما  و دور متـ ونسػبة االتفػاؽ عميػو يرج  لؾ لعدـ اال تماـ بالدور التوعوم 
%( و ػػل نسػػبة عاليػػة، ويمكػػف تنفيػػذال مػػف  ػػالؿ ةيػػاـ كميػػا  الطػػن والتمػػريض 535:)

 بتنظيـ  مال  لمتوعية  د  ذال الظا رة  ل إطار دور ا  ل  دمة المجتم .
ف بػػي عميتػػااتفػػاؽ  يوجػػد رابػػ وممػػا سػػبؽ نسػػتنتج أف جميػػ  األدوار الػػواردة بػػالم ور ال
رأة، وعميػو يجػن لممػ ال مايةال براا التربوييف مف  ي  مسا متتا بدرجة كبيرة  ل ت  يؽ 

جػػرااا  التػػل تسػػاعد الجامعػػة عمػػل ال يػػاـ بكػػؿ مػػف  ػػذال األدوار و ػػ  مجموعػػة مػػف اإل
 . 4252كن د م اور االستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية   ماية المرأةلت  يؽ 

 لتفعيل ىتائجَا اإلجراءات املكرتحةمشتخلصات الدااسة و
 

 ػػل  ػػوا مػػا تبػػدم مػػف  ػػالؿ اإلطػػار النظػػرم لمدراسػػة ال اليػػة؛ والػػذم ات ػػ   مػػف       
 اللػػػو المعػػػالـ الرةيسػػػة لمفتػػػـو التمكػػػيف ومجاالتػػػو وم وماتػػػو؛ كػػػذا المالمػػػح الرةيسػػػة 

ر  عنػو ،  وكػذلؾ   ػل  ػوا مػا أسػف4252للستراتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية 
نتػػاةج الدراسػػة الميدانيػػة التػػل اسػػتتد   التعػػرؼ عمػػل ىراا ال بػػراا التربػػوييف  ػػوؿ مػػدم 
إستاـ كؿ دور مف األدوار التػل اةتر تتػا الدراسػة  ػل ت  يػؽ التمكػيف المسػتتدؼ  ػل كػؿ 

 يمكف ال رو  باستنتا  عاـ مؤداال  ننوم ور مف م اور عمؿ تمؾ االستراتيجية 
 ميػة جمي  األدوار التػل اةتر تتػا الدراسػة مػف األ ىراا ال براا التربوييف أكد  عمل أف أف

، ومف  ـ  عمػل 4252طنية لتمكيف المرأة المصرية بمكاف لت  يؽ أ داؼ االستراتيجية الو 
 ػػل ت  يػػؽ أ ػػداؼ تمػػؾ االسػػتراتيجية،  لعػػن الػػدور المتوةػػ  منتػػاالجامعػػة إف  ػػل أراد  

تفعيػؿ تمػؾ األدوار عػف طريػؽ و ػ  اإلجػرااا  الكفيمػة وبشػكؿ جػاد لأف تسعل عميتا إذف 
 بتنفيذ ا.
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مػف اإلجػرااا  التػل يمكػف أف تتبنا ػا الجامعػة  جممػةت ترم الدراسػة  ل  ذا الشنف و       
ت  يؽ أ داؼ اإلستراتيجية وتتم ؿ تمػؾ اإلجػرااا   يمػا  ل  لم ياـ بالدور المتوة  منتا ل 
   -يمل:

  
 -:باليشبة للتنلني الشياسى وتعزيز األدواا الكيادية للنرأة :أواًل

جػػرااا  التػػل يمكػػف أف تتبنا ػػا الجامعػػة والتػػل مػػف الدراسػػة مجموعػػة مػػف اإلت تػػرم   
شننتا مساعدتتا عمل ال ياـ بدور ا  ل ت  يؽ أ داؼ م ور التمكيف السياسل وتعزيػز األدوار 

 -يما يمل:جرااا   ، وتتم ؿ  ذال اإلال يادية لممرأة 
 .المشاركة السياسية لممرأة يةتنظيـ ندوا  لمتوعية السياسية لتعريؼ الطالن بن م -3
 تكا ؤ  ل الفرص المتا ة لمطالبا  لمترشح لع وية ات اد الطمبة.الت  يؽ  -4
 التوس   ل األنشطة الفنية وال  ا ية المنا  ة لمتمييز عمل أساس النوع . -5
ايجابل، شارؾ بصوتؾ، رأيؾ يتمنا( لتشجي  إطالؽ مبادرا  ت   أسماا م ؿ )كف  -6

 نت ابا .ساا عمل المشاركة بالتصوي   ل اإل الن
 . المرأة عمؿن و  المجتم    ا ة لتلييرتوعية  تنظيـ  مال  -7
ع د ندوا    ا ية دا ؿ الكميا  ت   مسػميا  م ػؿ ) أنػا مصػرية( واست ػا ة بعػض  -8

، لتو ػػػيح العوامػػػؿ المجػػػاال السػػػيدا  الالتػػػل يشػػػلمف مناصػػػن ةياديػػػة  ػػػل م تمػػػؼ 
 والم وما  التل سا م   ل تمكينتف.

لتكويف كوادر  اعمة  بمػا ي  ػؽ  تبنل  كرة مراكز إعداد ال ادة عمل مستوم كؿ جامعة -9
 .أ داؼ تمكيف المرأة  ل م تمؼ المجاال 

ست طان ة، والعمؿ عمل امنح الفرصة ل يادا  جديدة مؤ مة ل يادة المشاري  التطوعي -:
 .ألعماؿ التطوعية تتمت  ب درا  ابتكارية  ل اعناصر جديدة 

توسي   رص تولل المرأة لممناصػن ال ياديػة  ػل المؤسسػا  الجامعيػة، وت ػديـ الػدعـ  -;
المستمر لتا، واالعتماد عمل معيار الكفااة وليس النوع  ل المفا مة بيف المرشػ يف 

 لممناصن ال يادية. 
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 -للتنلني االقتصادى للنرأة:ثاىيًا: باليشبة 

ت تػػرم الدراسػػة مجموعػػة مػػف اإلجػػرااا  التػػل يمكػػف أف تتبنا ػػا الجامعػػة والتػػل مػػف شػػننتا     
مساعدتتا عمل ال ياـ بدور ا  ل ت  يؽ أ داؼ م ور التمكيف اإلةتصادم لممرأة، وتتم ػؿ  ػذال 

 -اإلجرااا   يما يمل:
توعية الطالبا  بن مية وةيمة ، لريةتنظيـ ر ال  طالبية لبعض المشروعا  االست ما -3

 .االست مار  ل ت  يؽ نت ة المجتم 
التوسػػػ   ػػػل ةنػػػوا  توظيػػػؼ لت  يػػػؽ مركػػػز التطػػػوير الػػػوظيفل بالجامعػػػة  تفعيػػػؿ دور -4

مػف  لمفا مة بيف المت ػدميف ل ا م  أ مية التنكيد عمل  رورة االنطالؽال ريجيف م  
   .الكفااة  وليس النوع  ل معيار 

 لتدرين الطالبا  عمل متارا  ريادة األعماؿ. ع د ورش عمؿ -5
و اصة المعيال   -تنظيـ ورش عمؿ لتدرين النساا  ل المجتم  الم مل لمجامعة  -6

 .عمل كيفية االستفادة مف التكنولوجيا ال دي ة  ل تسويؽ المنتجا  -منتف 
 كفايتتا االنتاجيةلتعريفتا باألسالين العممية لر    طالؽ مبادرا  توعية لممرأة الريفيةإ -7

، ويمكف اإلستعانة  ل ذلؾ بطالن كمية الزراعة  ل مجاؿ االنتا  الزراعل وال يوانل
 ةسـ  )اإلرشاد الزراعل(

 التوس   ل نوعية الب و  الموجتة ن و أ مية  دور المرأة كشريؾ  ل عممية التنمية. -8
 بعض المرأة    لتص يح بعض الممارسا  ال اطةة  وؿ  رماف توعية  مال  تنظيـ -9

  الريفية مف الميرا المناطؽ
تنظيـ برامج لتدرين المرأة المعيمة عمل متارا  ريادة األعماؿ وكيفية إدارة المشروعا   -:

 الصليرة لت  يؽ عاةد مادم مناسن.
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 -ثالجًا باليشبة للتنلني االجتناعى للنرأة:

تتبنا ا الجامعة والتل مف شننتا ت ترم الدراسة مجموعة مف اإلجرااا  التل يمكف أف       
مساعدتتا عمل ال ياـ بدور ا  ل ت  يؽ أ داؼ م ور التمكيف اإلجتماعل لممرأة، وتتم ؿ  ذال 

 -اإلجرااا   يما يمل:

المشاركة  ل  مال  طرؽ األبوان التل ينظمتا المجمس ال ومل لممرأة لمتواصؿ م   -3
ا تياجاتتف  أ ـ و مشاكمتف ؼ عملالنساا  ل ال رم والنجوع والمناطؽ المتمشة لمتعر 

 .وت ديـ التوعية الالزمة بما يستـ  ل تمكينتف
ت   مسميا  م ؿ )أ الينا( أو ةياـ الجامعة أساتذًة  طالؽ مبادرا بن ةياـ الجامعة -4

لت سيف نوعية ال ياة لمف راا  وطالبًا بالمشاركة  ل المبادرة الرةاسية ) ياة كريمة(
 بالمناطؽ المتمشة.

والم رومة  ل إطار  المناطؽ  الف يرة    السيما  ةوا ؿ تنوير لم و أمية النسااتنظيـ  -5
 وظيفة الجامعة ل دمة مجتمعتا الم مل.   

ع د ندوا  لالرشاد األسرم تستتدؼ توعية النساا  ل المجتم  الم مل لمجامعة  -6
 بنسالين التربية الص ي ة لم فاظ عمل كياف األسرة المصرية.

 ة لممناطؽ الف يرة والمتمشة تستتدؼ الت  يؼ الص ل لمنساا .إرساؿ ةوا ؿ طبي -7
ت   مسميا  م ؿ)أص ان العزيمة،   ل تنظيـ مبادرا  الجامعة طالنمشاركة  -8

لمتعرؼ عمل ا تياجا  المرأة المعاةة وتعريفتا بالفرص المتا ة  أص ان التمـ(
 لتمكينتا مف التلمن عمل ظرو تا الصعبة.

اإلستعانة بنساتذة ، ويمكف  يتا لم د مف مشكال  النساا اللارما ت ديـ برامج توعية   -9
كميا  التجارة  ل اطالؽ لعمؿ التوعية الالزمة لمنساا  ل المجتم  الم مل لمجامعة 

 .بم اطر االةتراض غير المدروس
  المسنا  األسرة  والمجتم  بنسالين التعرؼ عمل ا تياجا  أ راد ع د ندوا  لتعريؼ -:

  ياتتف جودة ت سيف ومساعدتتف    
 مرة المجتم  السجينا  إلدماجتف     المجتم  ن و نظرة ت  يفية لتليير تنظيـ  مال  -;

، ويمكف االستعانة  يتا بطالن كمية ال  وؽ وكمية ال دمة لمع وبة أداةتف بعد أ رم
 االجتماعية.
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 -اابعًا: باليشبة حلناية املرأة:

اإلجرااا  التل يمكف أف تتبنا ا الجامعة والتل مف شننتا ت ترم الدراسة مجموعة مف 
مساعدتتا عمل ال ياـ بدور ا  ل ت  يؽ أ داؼ م ور التمكيف اإلجتماعل لممرأة، وتتم ؿ  ذال 

 -اإلجرااا   يما يمل:
  يتا.، واست ا ة بعض ال براا بكا ة أشكالو ظا رة الت رش  د توعيةلمندوا   ع د -3
 المرأة. لمعنؼ  د مجتمعية را  ة   ا ة لترسي  مؤتمرا  تنظيـ -4
 الفتيا  الرسم  عمل غير الزوا  تبعا  عفتوعوية  ل ااا ع د   -5
التعميـ و اصة     بناتتـ عمل استمرار إطالؽ مبادرا  توعية لتشجي  أولياا األمور -6

 ، يشترؾ  يتا طالن الجامعة واألساتذة. ل المناطؽ العشواةية والم رومة
 ؿ مواجتتتا.بوب و  عف زيادة معدال  الطالؽ  ل المجتم  وسإجراا دراسا   -7
لتعريؼ المطم ا  ب  وةتف ال انونية وسبؿ ال صوؿ عميتا  ت  يفية تنظيـ ل ااا  -8

 واالستعانة  ل ذلؾ  بنساتذة ال انوف.
الص ية والنفسية ل تاف االنا ، ويمكف تنفيذ ا مف  الؿ  ع د ندوا  لمتوعية باأل رار -9

 طن والتمريض بتنظيـ  ذال الندوا .ةياـ كميا  ال
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 املراجع

 :املراجع العربيةأواًل: 
 لالستراتيجيت،  ، الموقع االلكترونى0202استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر  -

  (//:www.sdsegypt https  2030)      4101ديسمبر  01تبريخ الذخىل        
منظمػػة ب ػػ  ممػػوؿ مػػف : دراسككة  ككن التمكككين االقتصككود، لممككر  ، (0202مككويو )البنككا الككدولى  -

 .المجمس القومى لممر  ،  األمـ المت دة
: تمكككين المككر   ا ميككة مككن المشككوركة لككى تنميككة المجتمككع (0202) يمككون  بككد ال ميككد، إالبهواشككى -

 .جومعة  ين شمس: كمية البنوت ، االرسالة دكتور المصر،  مى ضوء المستجدات الم مية، 
، 0202، 7778سمسػػػمة ال ػػػوار المتمػػػدف، عميسككون: الراةكككد  النسككوية اكككد، شككعراو،،  ،البيككوتى -

 0202ينوير  00توريخ الدخول 
القوار : الدار المصكرية السكعودية  ،المرأة والمجتم  المعاصر: ( 0222)سومية  سن ، السو وتى -

  .لمطبو ة والنشر والتوزيع
مجمػػة : لجككو  النككوع االجتمككو ى وتمكككين النسككوء:  سككةمة سوسككيولوجية، (0222) لت يككة، السككعيد، -

 22 -20المممكة المغربية:  بد الصمد بمكبير لمنشر، ص ص، 34الممت ل، ع
دراسػة م دمػة إلػل : دور الجمعيوت ا امية لى تمكين المكر  ، (0222) إقبول ا مير، السمولوطى -

 –المرأة العربية مشكال  و مػوؿ المنع ػد بمركػز تعمػيـ الكبػار المؤتمر السنوم الراب  م و أمية 
 .القوار : دار الفكر العربى، جامعة عيف شمس

: الفجككككو  بككككين االنجككككوزات التعميميككككة (0220) الصككككندوع العربككككى قنمككككوء االقتصككككود، واالجتمككككو ى -
المػػرأة  ورةػػة م دمػػة إلػػل نػػدوةوسككوع العمككل لككى البمككدان العربيككة مككن منظككور النككوع االجتمككو ى، 

 .0220 كتوبر 00-02المنعقد  لى الكويت لى الفتر  من  العربية والتنمية االةتصادية
: معوقكككوت تمككككين المكككر   العربيكككةو ت ميكككل سوسكككيولوجىو ، (0202يونيكككة )  بكككد اث  نمكككون، الككككو  -

-020القككوار  : جومعككة  ككين شككمس، كميككة ا دا ، ص ص  ،66 وليػػة ىدان عػػيف شػػمس،مج
022. 

 4252االسترتيجية الوطنية لتمكيف المرأة المصرية :(0202) القومى لممر  المجمس  -
: درجككة تمكككين المككر   الكويتيككة لككى المنوصكك  القيوديككة لككى وزار  (0202)يمككون صككول  ، إالمكيمككى -

المممكككة ا ردنيككة الهوشككمية: جومعككة ،ل البيككت، كميككة ، رسػػالة ماجسػػتيرالتربيككة لككى دولككة الكويككت، 
  .العموم التربوية

http://www.sdsegypt/
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: الجككدو، االجتمو يككة لممشككورين المتنوايككة الصككغروتلنيراتهو  مككى النسككوء لككى (0202) راةككد ،  يككو  -
جومعككة سككونت  -، جومعككة الككدول العربيككة، منظمككة المككر   العربيككة ، رسػػالة دكتػػوراالالريككا السككور،

 .كممنتس، قسم العموم االجتمو ية
النسانية العربية" الشبان وى اؽ التنمية ت رير التنمية ا: (0202) برنومج ا مم المت د  اقنموةى -

المكتك  االقميمكى  -)الواليكوت المت كد ا مريكيكة: برنكومج ا مكم المت كد  االنمكوةى   ل عالـ متليػر"
 .لمدول العربية

الت ػػػػػدي   –أدلػػػػة التنميػػػػػة البشػػػػرية ومؤشػػػػراتتا : (:423) برنككككومج ا مككككم المت ككككد  اقنمككككوةى -
   .  ا مريكية: برنومج ا مم المت د  اقنموةىالواليوت المت د ، اال صاةل لعاـ 

: النوع االجتمو ى والعولمكة:  قكوع اقنسكون و تقكوت الممكيكة والفكرص  (0220)لويز  ، بن  ديد -
ورةة م دمة مف صػندوؽ األمػـ المت ػدة لمسػكاف إلػل نػدوة المػرأة العربيػة والتنميػة االقتصودية، 
 .0220 كتوبر  00-02من  المنعقد  لى الكويت لى الفتر االةتصادية 

: تمككين المكر   مكن تكولى المنوصك  القيوديكة لكى المجتمكع المصكر، (0202)شكيموء م مكد  ،تيمور -
، جومعكككة ا سككككندرية ،كميكككة رسػػػالة ماجسػػػتير)دراسكككة  ولكككة  كككن بعكككض الشخصكككيوت النسكككوةية(، 

 ا دا .
دراسككككة  -: تمكككككين المككككر   ودوراككككو لككككى  مميككككة التنميككككة(0222يونيككككة )نشككككو، توليككككع   مككككد  ،نوبككككت -

القكوار : جومعكة  كين شكمس  ،55 ولية كمية اآلدان عيف شمس، مػج اجتمو ية بمدينة القوار ، 
 . 020 -022ص ص ، كمية ا دا 

: ضككعا مشككوركة المككر   لككى سككوع العمككل الرسككمى والتمييككز ضككداو ( 0222نككولمبر ) ميككر   ، ككداد -
القكككوار : مرككككز الب كككو   إلػػػل البرنػػػامج الب  ػػػل  ػػػوؿ المػػػرأة والعمػػػؿ ورةػػػة م دمػػػةلكككى ا جكككر، 

 . 22 -00االجتمو ية بولجومعة ا مريكية، ص ص 
الر سككمولية، تمكككين  و تهمككيش لممككر    المصككريةو  : إ ككود  الهيكمككة(0220) إجككتل اسككمو يل، ممككى -

م دمػػة إلػػل النػػدوة  ورةػػةدراسكة  ولككة لعينككة مككن المسككتفيدات مككن الصككندوع االجتمككو ى لمتنميككةو ، 
بمركػػز الدراسػػا   4224مػػارس  6-5العمميػػة " العولمػػة وة ػػايا المػػرأة المنع ػػدة  ػػل الفتػػرة 

القوار :مطبو وت مرككز الب كو  ، والب و  وال دما  المتكاممة بكمية البنا  جامعة عيف شمس
 .والدراسوت االجتمو ية

ورةػػة م دمػػة إلػػل ورشػػة عمػػؿ دور : مفهككوم تمكككين المككر   لككى منشككل ، (0200)كوميميككو  ، ممككى -
 .0200سبتمبر  02-02المنعقد  لى الكويت لى الفتر   المرأة  ل العمؿ ال يرم والتطوعل
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(: 0مصكككر)  : الجومعككوت المصكككرية.. صككف وت مككن تككوريخ( 0202ديسككمبر 02) نفيسككة، دسككوقى -
 2خ الكدخول ، تكوريااللكترونيكة ال رم  الجومعي.. ونهوية  صر ال ريم، ص يفة  صوات  ونتيكن 

  // :aswatonline.com https  0202ينوير 
مجمػػػة عمػػػراف لمعمػػػوـ االجتماعيػػػة، : تمككككين المكككر   والتنميكككة اققتصككودية، (0200) سكككتر، إدولمككو -

 .الدو ة: المركز العربى لألب و  ودراسة السيوسوت، 7، ع4مج
، عمػـ اجتمػاع المػرأةدراسػة  ػل  -المرأة والمجتم (: 0200رشوان،  سين  بد ال ميد   مد )   -

 ا سكندرية: دار الولوء لدنيو الطبو ة والنشر.
القكوار  : المرككز القكومى ، : منا ج نظرية وة ايا عممية( 0222) المرأة والتنميةم يو:  ،زيتون -

 .لمب و  االجتمو ية والجنوةية
 .لة والنشردمشع: دار المد، لمنقو، المرأة العربية  ل ال رف العشريف(: 0222)بنينة  ،شعبون -
:  نككر المشككرو وت النسككوية الصككفير  الممولككة  مككى (0202) م مككد ،مصككطفى ، الطراونككة ،صككولى -

اقتصككوديو )دراسككة ميدانيككة مطبقككة  مككى النسككوء ال وصككتت  مككى  تمكككين المككر   الريفيككة الفمسككطينية
،  4االنسػانيةمجمػة جامعػة النجػام لألب ػا   العمػوـ م ولظكة رام اث،  المشكرو وت الممولكة لكي

 0222-0220لمسطين: نوبمس، جومعة النجو  الوطنية، ص ص ،  32، ع 55مج
ورةػػة م دمػػة إلػػل : التمكككين االقتصككود، لممككرا  المعوقككوت وال مككول، (0222نككولمبر )اولككة  ،صكقر -

ص ، القوار : مركز الب و  االجتمو ية بولجومعة ا مريكيكة ،البرنامج الب  ل  وؿ المرأة والعمؿ
   02-2ص 

 ة ػػايا المػػرأة العربيػػة بػػيف ت ػػديا  الواةػػ  وطمو ػػا  المسػػت بؿ: (0200)مدي ككة   مككد  ، بككود  -
 .القوار : دار الفجر لمنشر والتوزيع

: د ككيم التعمكيم كككلدا  لمتمكككين االقتصككود، لممككر   (;422نػػو مبر )سككمية   مككد  مكى ،  بكد المككولى -
ال ػػا رة: مركػػز الب ػػو   ،لعمػػؿ ورةػػة م دمػػة إلػػل البرنػػامج الب  ػػل  ػػوؿ المػػرأة والككى مصككر، 

 .00- 02ص ص  االجتماعية بالجامعة األمريكية،
 .إيبرت    القوار : مؤسسة لريدريش ، المشاركة السياسية لممرأة: (0202) منى و،خرون ، زت -
: التمكين االقتصود، لممر   الواقع وا لوعووزار  العمكل ا ردنيكة نمواجكو و، ( 4237)إيمون  ، كور -

إلل لندوة ال ومية  وؿ واة  المرأة العربية  ل التعميـ و التدرين الت نػل و المتنػ  ورةة م دمة 
، منظمػػة العمػػؿ  4237ديسػػمبر  44-42المنع ػػدة  و دعػػـ مشػػاركتتا  ػػل النشػػاط اإلةتصػػاد 

 .وزارة العمؿ األردنية،  عماف ، المممكة األردنية التاشمية -العربية
 الت ميؿ اإل صاة  لمبيانا  (. 0222نصر م مود )، صبريو   مد الرلو ي،  ،غنيم -

 القوار  : دار قبوء لمطبو ة والنشر. .(SPSS)باست داـ برنامج      
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مجمػػػة كميػػػة اآلدان ب نػػػا، : التمككككين السيوسكككى لممكككرا  ودراسكككة ميدانيكككةو، (0202)  مكككد  ، لكككوروع -
 .022-020ص ص ، قنو : جومعة جنو  الواد،، كمية ا دا  ،52ع

: معوقككككوت تمكككككين المككككر   اققتصككككود، وال مككككول المقتر ككككة بمدينككككة (0202) لوطمككككة  مككككر ،كككككوزوز -
 جومعككة موالنككو مولككا ابككراايم اقسككتمية ال كوميككة ، رسػػالة ماجسػػتيرالجميككل ليبيككوو دراسككة  ولككةو، 

 .قسم االقتصود اقستمى -موالنج، كمية الدراسوت العميو  بميبيو،
دمػة  م:  كع التمككين اققتصكود، لممكر   لكى مصكر، ورقكة (0202ديسكمبر ) م ى م مد  ،مسعد -

، جومعكة ا سككندرية، كميكة  إلل المؤتمر العممل الػدولل   ػوؽ المػرأة  ػل مصػر والػدوؿ العربيػة
 .0222 – 0222ال قوع، ، ص ص 

االقتصكود، لممكر    التمكني  فن  التدمينة المللينة صنددو  دور: (0202) ،يكوت و،خكرون ،مكوار -
مجمػػػة ات ػػػاد الجامعػػػا  م ولظكككة القميوبيكككة،  –مرككككز بنهكككو  –دراسكككة  ولكككة بقريكككة ط مكككة  -الريفيكككة

 .0202-0220ص ص ، القوار : جومعة  ين شمس ،4، ع 48العربية لمعمـو الزراعية، مج
 توريخ      د،لممرص الموقع االلكترونى  ،مرصد المر   المصرية، المجمس القومى لممر   -

     //:www.enow.gov.eg,   https 0202ينوير  2الدخول 
التمكككين االقتصكود، لممكر   العربيككة و تقتكن بكولتعميم ا سوسككى،  : (0202)سكومى و،خكرون ،نصكور -

 .، المجمس ال ومل لممرأةدراسة م دمة لمنظمة األمـ المت دة
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