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الملخص
استتتفد الدراستتتة التعتتر علتتتا التتدور المتومتتتف متتق الجامعتتتة تتا ت قيتتت أهتتتدا
اإلستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية  ،2030ولت قي ت هتتلا الفتتد قتتد استتتخدم
الدراسة المنفج الوصفا مق خالل ت ليل األدبيات والدراسات التا تناول مففوم تمكيق المرأة
ومجاالتتتو ومقوماتتتو وكتتلا التعتتر م اورالعمتتل األربعتتة التتتا ت تتمنتفا اإلستتتراتيجية الوينيتتة
لتمكيق المرأة المصرية  2030واألهدا الخاصة بكل م تور ،متم امتتراج مجموعتة متق األدوار
المتومف أن تؤديفا الجامعة للمشاركة ا ت قي أهدا كتل م تور متق الم تاور الستابقة ،وتتم
عرض مائمة األدوار المقترحة علا مجموعة متق الخبتراء التربتوييق للتعتر علتا هرائفتم تا
مدى مساهمة كل دور مق األدوار المقترحة ا ت قي التمكيق المستفد  ،ومق ختالل الت ليتل
اإلحصائا للبيانات توصل الدراسة إلا وجود نسب اتفاق عاليتة بتيق هراء الخبتراء التربتوييق
علتتا أن األدوار المقترحتتة تستتفم بدرجتتة كبيتترة تتا ت قي ت التمكتتيق الختتال بكتتل م تتور متتق
الم اور الواردة ا االستراتيجية ،ومتد مامت الدراستة بتامتراج مجموعتة متق اإلجتراءات التتا
يجب أن تتبناها الجامعة ا مساعيفا للعب الدور المتومف منفا ا ت قي أهدا االستراتيجية
الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030

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.

مقدمة-:
المتتترأة نصتتتف المجتمتتتف ،هتتتا األم وال وجتتتة واألختتت واإلبنتتتة ،وعلتتتا متتتر العصتتتور
واألزمنة كان ومازال ت تللف بتدور جتوهر تا ال يتاة؛ متق مستاندة الرجتل ،تربيتة األبنتاء
ورعاية شئون األسرة ،إلا جانب خروج الكثير متق النستاء للعمتل للمشتاركة تا ت متل أعبتاء
ال ياة المادية واإلجتماعية ،للا قد كان المرأة ولم ت ل رم ا ً للكفاج والت ية والعلاء علتا
مختلف األصعدة.
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ولقتد شتلل م تايا المترأة علتا متر العصتور أذهتان المفكتريق والبتاحثيق ت العتالم،
وعقتدت العديتد متق المتؤتمرات والقمتم العالميتة للب ت تا ستبل تمكينفتا متق القيتام بتدورها
المتومف ا بناء األمم ،كما شلل م اياها جانبتا ً مفمتا ً متق خلابتات التنميتة تا التدول الناميتة
والمتقدمتة علتا حتد ستواء  ،حيت حفلت بالعديتد متق التوصتيات الموجفتة لل فتاق علتا حقتتوق
المرأة ا ممار التنمية وبيان دورها ا غرس بلرتفا ورعاية نمو واستواء غرستفا.
كمتا بتتلل المنظمتات والجمعيتتات والقيتتادات النستائية ت مختلتتف التدول وعلت جميتتف
المستويات جفودا ً كبيرة ا مجال لتمكيق المرأة ونج ت ت أن يكتون تمكتيق المترأة متق بتيق
أهتتدا التنميتتة المستتتدامة  ،ممتتا زاد اهتمتتام الممارستتيق التنمتتوييق ووااتتعا السياستتات بتتدور
المتترأة تتا التنميتتة والعمتتل علتتا صتتياغة سياستتة عالتتة لتقليتتل جتتوة النتتوج االجتمتتاعا تتا
المشاركة ا جفود التنمية.
ً
ً
وبناء علا ذلك قد اتختلت سياستات تمكتيق المترأة مومعتا متقتدما علت ستلم أولويتات
غالبيتة التدول  ،بمتا متد يتللبتو ذلتك متق بنتاء الخلتل وحفت للجفتود الموجفتة لتنتاول العوامتل
المختلفة الت تؤد إل هلا التمكيق.
ولما كان مصر تخوض اليوم معركة مصتيرية إلعتادة البنتاء علتا أست جديتدة بعتد
مورتيق أ رزتا تللعات مشتروعة ن تو حيتاة أ تل لكا تة المصترييق ومستتقبل يليت بالمكانتة
ال تارية لمصتر وبلموحتات بناتفتا وأبنائفتا تنن هتلا المستعا النبيتل يستتدع شت ل همتم
المصترييق كلفتم ،رجتاالً ونستا ًء وحشتد يامتاتفم الكاملتة لت قيت التنميتة الشتاملة علتا كا تة
األصتعدة االجتماعيتة واالمتصتادية والسياستة ،والتت ال غنتا عنفتا لتتبتوأ مصتر مكانتفتا
( المجل القوما للمرأة )6: 2017 ،
المست قة مصا الدول المتقدمة .
للا قد صدرت االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية ا مستتفل عتام 2017
والل أعلنو السيد الترئي عبتد الفتتاج السيست عامتا ً للمترأة المصترية ويمتتد األ ت ال منت
لتنفيلها حتتا عتام  ،2030وتشتمل االستتراتيجية أربعتة م تاور عمتل متكاملتة وهت )التمكتيق
السياست وتع يت األدوار القياديتة للمترأة ،والتمكتيق االمتصتاد  ،والتمكتيق االجتمتاع ،
وال ماية) الً عق العمل الجاد علا تليير مقا ة المجتمف ن و المترأة وتع يت ستبل حصتولفا
علا حقومفا القانونية ،وت دد االستراتيجية مجموعة مق التدخالت المفصلية الت مق شأنفا،
إذا ت تا رت الجفتود متق أجتل نجاحفتا ،أن ت تد النقلتة النوعيتة المللوبتة تا مجتال تمكتيق
( المجل القوما للمرأة )6: 2017 ،
المرأة المصرية.
ويأت ذلك تنفيلا لتوجيفات الرئي عبد الفتاج السيستا رئتي الجمفوريتة ،باعتبتار
"استراتيجية تمكيق المرأة المصرية  ،"2030الت أعدها المجل القوما للمترأة ،هت وميقتة
العمل لألعوام القادمة  ،لتفعيل الخلل والبرامج والمشروعات المت منة هله االستتراتيجية
وذلك ا اوء ت قي األهدا اإلنمائيتة للتنميتة المستتدامة ور يتة مصتر  ،2030والتتا جتاء
ا الم ور الخام منفا "م ور العدالة اإلجتماعية" والمتعل بالبعد االجتماعا أنو ب لتول
عام  2030مق المستفد بناء مجتمف عادل متكتاتف يتميت بالمستاواة ت ال قتوق والفترل
مجتمف مادر عا كفالة ح المواينيق المشاركة والتوزيف العادل للفرل اتوء معتايير
الكفاءة واإلنجاز ،وي ف رل ال راك االجتماع المبن علا القدرات ويتو ر هليتات ال مايتة
مق مخاير ال ياة ويقوم علا مساندة شرائح المجتمف المفمشة وي ق ال ماية للفئات األولا
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(المومتتتف االلكترونتتتا ال ستتتتراتيجية التنميتتتة المستتتتدامة  :ر يتتتة مصتتتر2030
بالرعايتتتة.
) www.sdsegypt
ومتتتا متتتق شتتتك تتتا أهميتتتة التتتدور التتتلى يمكتتتق أن تلعبتتتو الجامعتتتات تتتا نجتتتاج هتتتله
االستتتراتيجية تتا ت قيتت أهتتدا فا ،فتتا إيتتار التتدور التعليمتتا للجامعتتة يتتتم بنتتاء القتتتدرات
والمفتارات التتا تستاعد المتترأة علتا ت قيت كتتل متق التمكتيق السياستا متتق ختالل تنميتة وعتتا
المرأة بق ايا مجتمعفتا ،وتع يت مشتاركتفا السياستية المتبصترة ،وتلتوير متدرتفا علتا تتولا
المناصتب القياديتة ،والتمكتتيق االمتصتادى للمتترأة متق ختتالل ت ويتدها بالمعتتار والمكنتات التتتا
تساعد ا تعظيم رل مشتاركتفا الفاعلتة تا خلتل وبترامج التنميتة تا المجتاالت التنمويتة،
ومق خالل الوقيفة الب ثية للجامعة يمكق إجراء ب و عتق المجتاالت المختلفتة لتمكتيق المترأة
والقاء ال وء مق خاللفا علا متللبات ت قي التمكيق ا هله المجاالت المختلفة ،وكللك فا
إيار دور الجامعات ا خدمة المجتمف يمكق المساهمة ا ت قي التمكيق االجتماع مق خالل
مساعدة النساء علا التعر علا حقومفق والسبل القانونية لل صتول علتا هتله ال قتوق ت
المجاالت المختلفة  ،وتو ير خدمات التعليم والص ة للمرأة ،و ا مجال حماية المرأة مق خالل
الق اء علا الظواهر السلبية الت تفدد حياتفا وسالمتفا وكرامتفا.
وتستتتليف الجامعتتة أن تقتتوم بتتدور اعتتل وحيتتوى تتا المجتتاالت ستتابقة التتلكر إذا متتاتم
توجيففتتا ب اويتتة أكثتتر انفراج تا ً ن تتو تبنتتا أهتتدا هتتله االستتتراتيجية كم تتاور لخلتتل وبتترامج
تع ليمية وتدريبية توجو ن و غايات تمكيق المرأة ا المجاالت المختلفة.

التأسيس لمشكلة الدراسة-:
لقتد بتات مؤكتدا ً أنتو متق بتيق مؤشتترات تقتدم أى مجتمتف مستاهمة المترأة تا أنشتتلتو
الت نموية ،بل إن هناك هراء ترى أن أى خلة تنموية البد وأن تعتمد ا جفودها علا المشاركة
الفعالتة ل لمتترأة بوصتففا نصتتف القتوى البشتترية تا المجتمتتف تالً عتتق كونفتا القتتوة الم ركتة
للنصف اآلخر.
ولكق وبالرغم مق كل الجفود التا بلل علا مر العصور ومتا زالت تا مجتال تمكتيق
المرأة المصرية مق ال صول علا حقومفا ومق القيام بدورها المتومف ا نف تة مجتمعفتا ،إال
أن هنتاك بعتتض المعومتات التتتا لتم تت ل ت تول دون ت قيت هتلا التمكتتيق ،والتتا ترجتتف لعوامتتل
متعددة تاريخية ،مقا ية ،اجتماعية ،وتعليمية-:
علا سبيل المثال ما زال هناك بعض العقول الرا ة لفكرة عمل المرأة ،وتعلتل ذلتك
الر ض بسبب اوابل اجتماعية ،حي تنلل ا ذلتك متق تستليل ال توء علتا اآلمتار الستلبية
لعمل المرأة بينما تتجاهل مالتو متق همتار إيجابيتة أمتوى متد تعتود بالفائتدة عليفتا وعلتا أسترتفا
ومجتمعفا.
و ا هلا الصدد أشارت نتائج دراسة ( أميرة حداد )2009 ،إلا تتدنا نستبة مشتاركة
المرأة المصرية ا سوق العمل الرسما وتتدنا هله النسبة ا القلاج الخال ،باإلاا ة الا
تا القلتاج الختال غيتر
تراجتف قترو العمتل بالنستبة للمترأة تا ستوق العمتل و بتاألخ
الرستم والتلى ت ترم يتو المترأة متق ال مايتة التعامديتة وحقتوق العمتل والم ايتا الخاصتة،
باإلاا ة إلا تأمير العبء المت دوج علتا نوعيتة حيتاة المترأة وكفاءتفتا تا العمتل ،كمتا أكتدت
تا القلتاج
نتتائج الدراستة علتا وجتود تمييت اتد المترأة تا معتدالت األجتر وعلتا األخت
الخال ،علا الرغم مق ترك النساء ا المفق التا تقف ا أسفل السلم التوقيفا خاصتة تا
القلاج الخال ،مما مد يبرر حصولفا علا أجور تقل عتق تلتك التتا ي صتل عليفتا الرجتال قتد
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أوا نتائج الدراسة أن النساء ي صلق علا أجور أكثر انخفااأ عق اللكور بسبب التميي
القائم علا النوج ( .أميرة حداد)33 :2009 ،
وكللك أكدت نتائج دراسة (هالتة صتقر )2009 ،علتا عتدم انعكتاس الجفتود التنمويتة
المبلولة ا مصر بشكل وااح علا مشاركة المرأة ستوق العمتل ،حيت أشتارت إلتا عتدم
مدرة سوق العمل أو بلء استيعابو للمرأة ،األمر الل يعك جوة بيق رغبتة المترأة ومتدرتفا
ومستوى تعليمفا – ت بعتض األحيتان وبتيق مشتاركتفا الفعليتة ت ستوق العمتل ،كمتا أشتارت
نتائج الدراسة إلا أن مشاركة المرأة تا متوة العمتل تتركت ت القلتاج ال كتوم حيت تمثتل
حتوال  % ٣٥ت القلتاج ال كتوم مقارنتة ب توال  % ١٨ت القلتاج الختال و قتا ً
إلحصاءات عام  ، ٢٠٠٥وهو ما يعك خلورة المومف قل سياسات الت ول ن و القلتاج
الختال  ،كمتا أكتدت أي تا ً علتا انخفتاض العائتد متق اإلستتثمار البشتر ت كتل متق التعلتيم
والص ة خاصة ت حالتة إحجتام المترأة المتعلمتة ذات الكفتاءة عتق المشتاركة ت ستوق العمتل
وهو اتجاه يت ايد الفترة األخيرة ،خاصة مف األجيال الصاعدة.
( هالة صقر ) 13-12 :2009 ،
كما أكد علا ذلك ما جاء ا دليل التنمية اإلنسانية العربية  2016حي أشتار إلتا أنتو
السنوات ال  30المااية ،اتّسم الواف اإلمتصاد ا الدول العربية بظاهرتيق مترابلتيق
ساهمتا تأني الفقر ،الظاهرة األولا ه اإلنتقال مق تنمية تقودها الدولة إلا امتصتاديات
السوق ،حي را ذلك تقسيم دول للعمل يعتمد علا عمالة نسائية متدنية األجر ،أما الظاهرة
الثانية تتمثل ا الظفور المؤم لوقائف من لية عاراة ،بدوام ج ئت  ،جنبتا ً إلتا جنتب متف
تراجف دولة الر اه البلدان الناميتة ومتد أدت الخصخصتة وإعتادة الفيكلتة ت أمتاكق عديتدة
وبخاصة تون ومصر والملرب إلا تستري ات عماليتة أمترت ت النستاء نستبيًا أكثتر متق
الرجتال ،كمتا وتواجتو الموقفتات ت تديات ت المنلقتة تشتبو تلتك التت يواجفنفتا ت أمتاكق
أخرى؛ لالبا ما يتلقيق أجورا ً أمل مق الرجال  ،ويجب أن يتت ملق العتبء المت دوج للتوقيتف
والعمل المن ل  ،وغالبًا ما يجتب علتيفق الن تال ليؤختلن علتا م متل الجتد أو لل صتول علتا
موامف اتخاذ مرارات مكان العمل؛ كما ت لر شابات كثيرات إلا مواجفة الت ي والت ُّرش
ت مكتان العمتل ،كمتا تواجتو الشتابات ت البلتدان العربيتة ،أستوةً بجميتف النستاء ،تمييت ا ً ت
القتتوانيق بشتتأن المعاشتتات التقاعديتتة والمكا ت ت نظتترا ً إلعتبتتار الرجتتال معيل ت األس تر.
(برنامج األمم المت دة االنمائا) 80: 2016 ،
كمتتا جتتاء تتا أدلتتة التنميتتة البشتترية ومؤشتتراتفا -الت تتدي اإلحصتتائا لعتتام -2018
توزيتتف لبلتتدان العتتالم حستتب مؤشتترات تمكتتيق المتترأة ،حي ت تتتم تقستتيمفا إلتتا مجموعتتة التتدول
المرتفعة ا تلتك المؤشترات ومجموعتة متوستلة ومجموعتة متدنيتة ،ومتد ات تح متق التوزيتف
أن مصر مق مجموعة الدول المتدنية ا ت قي التمكيق اإلمتصادى واإلجتمتاعا للمترأة ،ومتق
مجموعتتة التتدول المتوس تلة تتا مجتتال العنتتف اتتد المتترأة ،و تتا مجتتال تتتو ير ختتدمات الص ت ة
اإل نجابية وتنظيم األسرة للنساء( .برنامج األمم المت دة االنمائا)93 : 2018 ،
وبالرغم مق العالمة الوميقة بيق التعليم وتمكيق المرأة إال أنو مق المالحظ قفور تأمير
لبعض العوامل اإلجتماعية والثقا ية التا يمكق أن ت د مق دور التعليم تا ت قيت التمكتيق تا
بعتتض المجتمعتتات ،كمتتا أن هنتتاك بعتتض المؤشتترات التتتا تتتدل علتتا م دوديتتة دور التعلتتيم تتا
ت قي التمكيق للمرأة ا معظم البالد العربية ،مق ذلك علا سبيل المثال ال ال صر ما يلا-:
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دراسة (الصندوق العربا لإلنماء اإلمتصادى واإلجتماعا ) 2003 ،والتا أسفرت عق بعض
تلك المؤشرات منفا ما يلا:
 وجود جوة واسعة بيق الجنسيق ا المساهمة ا سوق العمتل تا جميتف البلتدان العربيتةبلض النظر عق التفاوت ا حجم جوة التعليم أو اإلختال بيق هتله البلتدان تا الظترو
اإلمتصادية واإلجتماعية ،ذلك أنو بالرغم مق أن جتوة النتوج اإلجتمتاعا تا التعلتيم هختلة
ا اإلن سار إال أن جوة المساهمة ا موة العمل ما زال هخلة ا اإلتساج وهو ما يشتير
إ لا م دودية الدور اللى يقوم بو التعلتيم تا ت قيت التمكتيق التالزم للمترأة للمشتاركة تا
موة العمل.
 عدم توا سياسات التعليم والتدريب والتأهيل مف احتياجات سوق العمل المتجددة ،والتتاترتبل بدورها باحت ياجات ومتللبتات ت قيت التنميتة اإلمتصتادية واإلجتماعيتة متق مفتارات
العنصر البشرى.
 المناخ الثقا ا العام اللى يسود يو صراج بيق المفاهيم ال ديثة التا تعلا مق متدر المترأةخاصة المتعلمة ،والمفاهيم التقليدية التا تع ز التوجو اإلجتماعا اللكورى ا حل األمور.
( الصندوق العربا لالنماء االمتصادى واالجتماعا) 155-154 : 2003 ،
وهناك دراسة ( اي ة بق حديد )2003 ،التا أسفرت عق بعض المؤشرات التا
تدل علا اعف تمكيق المرأة وت تاج لتدخل مق التعليم ا إيار دوره التوعوى وتتمثل
أبرز هله المؤشرات يما يلا :
 استبعاد النساء مق أعمال معينة ا بعتض مجتاالت العمتل علتا الترغم متق تتوا ر القتدرةوالكفاءة لديفق ،حي تمثل األسباب وراء استبعادهق ا حاجة المرأة إليجاد تتوازن بتيق
أدوارها اإلجتماعية ك وجة وأم وبيق أدوارها ا مجال العمل.
 المناخ المؤسسا ا كثير مق الدول العربية ا ملاعات األعمال المختلفة غيتر مشتجفعلتا تمكتيق المترأة وترشتي فا للمستارات الوقيفيتتة الواعتدة متق تتولا المناصتب اإلداريتتة
داختتل المؤسستتات أو المناصتتب اإلداريتتة العليتتا ،وذلتتك بالتشتتكيك تتا متتدرتفا علتتا القيتتادة
الناج ة ،مما يؤدى ا كثير مق األحيان لخسارة كفاءات مق السيدات تا مقابتل أن يكتون
( اي ة بق حديد) 112- 108 : 2003 ،
القائد رجالً.
كما أشارت دراستة ( ت يتة الستعيدى )2004 ،عتق جتوة النتوج اإلجتمتاعا وتمكتيق
النساء إلا ارورة أن يتوازى تعليم النساء مف م ي د مق تمكينفق مق ترل التشتليل واإلدارة
والمساهمة ا التنمية الشاملة ،حي إن اإلشكالية ال قيقية لمواوج المرأة والتعليم والتنميتة
تكمتتق تتتا التليتتر النتتتوعا اللفيتتف تتتا العقليتتتات والستتلوكيات التتتتا تعيتت ال تتتور الفاعتتتل
( ت ية السعيدى)65-64 :2004 ،
والمتساوى للمرأة ا مختلف مياديق التنمية.
وكللك أكدت دراستة ( ستاما نصتار ) 2018،عتق التمكتيق اإلمتصتادى للمترأة العربيتة
وعالمتتتو بتتالتعليم األساستتا علتتا أنتتو علتتا التترغم متتق ارتفتتاج معتتدالت القيتتد بتتالتعليم األساستتا
للفتيات ،إال أنو التوجد عالمة مباشرة بيق التعليم وسوق العمل ا كثير مق الدول العربية ،ومد
يرجف ذلك لعوامل اجتماعية وامتصادية و سياستية تتؤمر بشتكل ستلبا علتا مشتاركة المترأة تا
ال يتتاة العامتتة ،كمتتا تواجتتو المتترأة العربيتتة عتتادات اجتماعيتتة ومقا ي تة ت تتد متتق نشتتايفا خ تارج
( ساما نصار)11 : 2018،
المن ل وتقلل مق استقاللفا الشخصا.
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مشكلة الدراسة
لما كان مصتر تتقتدم بخلتا وامقتة ن تو بنتاء المستتقبل علتا أست جديتدة راتتفا
الت والت الجلرية الت عايشفا المجتمف المصر منل عام ، 2011ولما كان العمل الجاد علتا
تمكتيق المترأة المصترية بشتكل حقيقت ي تمق مشتاركتفق الكاملتة ت ت قيت أهتدا التنميتة
المستدامة و بناء مصر ال ديثة ،للا قد صدرت االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصترية
مستفل عام  ،2017ويمتد األ ال منت لتنفيتل هتله اإلستتراتيجية حتتا عتام  ،2030حيت
تتست اإلستتراتيجية بشتكل كامتل متف روج وتوجفتات" ر يتة مصتر  "2030واستتراتيجيتفا
للتنميتة المستتدامة ،وتتكامتل متف م تاور عملفتا التت تستعا إلتا بنتاء مجتمتف عتادل يتميت
بالمساواة ال قوق والفرل وي ق أعلا درجات التماسك والتكتاتف واالنتدماج بتيق أبنائتو
( المجل القوما للمرأة )3 :2017،
وبناتو.
وتت مق اإلستراتيجية أربعة م اور عمل متكاملة وه التمكيق السياس وتع ي
األدوار القيادية للمرأة ،والتمكيق اإلمتصاد  ،والتمكيق اإلجتماع وال ماية.
ومد تم التأكيد ا اإلستراتيجية علا أهمية الدور المنوي بكا ة مؤسسات المجتمف ا
 29ديسمبر
القوم للمرأة
ت قي أهدا فا ،و ا هلا الصدد قد أيل المجل
 2017المرحلة األولا لمرصد المرأة المصرية وهو عبارة عق مومف الكترونا
( )www.enow.gov.egحي يعرض هلا المومف المؤشرات الواردة باستراتيجية تمكيق
المرأة  ، ٢٠٣٠بفد رصد الواف ال ال للمرأة المصرية ،ومتابعة وتقييم ما يتم ا إيار
عمليات وأنشلة تمكينفا  ،إلا جانب حصر وعرض جميف القوانيق المتعلقو بالمرأة  ،ومد
الدولة ا
أسسو المجل ك ليو لمتابعة وتقييم جفود الجفات ال كومية وغير ال كومية
ت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية .2030
))www.enow.gov.eg , 2017
ولما كان الجامعات أحد أهتم المؤسستات الفاعلتة تا المجتمتف ،ومنتارة العلتم والفكتر
واإلستنارة العقلية والتا تعد متق منصتات اإلنلتالق لت قيت التمكتيق تا مختلتف مجاالتتو ،لتلا
يمكتتق للجامعتتة الق يتتام بتتدور بتتارز تتا ت قيتت أهتتدا اإل ستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة
المصتترية ، 2030كمتتا أن يبيعتتة وتنتتوج وقائففتتا تؤهلفتتا للقيتتام بتتدورها تتا مجتتاالت التمكتتيق
المختلفة التا تناولتفا م اور اإلستراتيجية.
وعليو يمكق القول بأن الق تية الم وريتة لفتله الدراستة تتمثتل تا م اولتة التوصتل
إلا الدور اللى يمكق أن تقوم بو الجامعة أهدا اإلستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية
.2030
وعليو تسعا الدراسة لإلجابة علا التسا الت التالية:
 -1ما المقصود بتمكيق المرأة ،وما أهم مجاالتو ومقوماتو؟
 -2متتا األهتتدا التتتا تستتعا اإل ستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية  2030إلتتا
ت قيقفا مق خالل م اور عملفا األربعة؟
 -3ما الدور اللى يمكق أن تقوم بو الجامعة لت قي أهدا تلك اإلستتراتيجية تا م اورهتا
األربعة؟
 -4ما اإلجراءات المقترحة لقيام الجامعة بتدورها المتومتف تا ت قيت أهتدا اإلستتراتيجية
الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030؟
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أهداف الدراسة-:
تتمثل أهدا الدراسة ال الية يما يلا:
 .1ت ليل مففوم تمكيق المرأة ومجاالتو ومقوماتو.
 .2ت ليل الدور المقترج اللى يمكق أن تقوم بو الجامعتة تا إيتار أهتدا الم تاور األربعتة
لإل ستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030
 .3إمتتتراج بعتتض اإلجتتراءات االتتتا يمكتتق أن تتبناهتتا الجامعتتة لتتدى ميامفتتا بتتأداء التتدور
المتومف منفا ا ت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية .2030

أهمية الدراسة-:
تكتسب الدراسة ال الية أهميتفا مق جوانب كثيرة لعل مق أهمفا:
 -1أهميتة وحيويتة التدور التلى تقتوم بتو المترأة تا المجتمتف ممتا يتللتب اترورة االهتمتتام
بق تتاياها ،والستتعا ال ثيتت متتق جانتتب ال كومتتات والمؤسستتات المجتمعيتتة المختلفتتة
لتمكينفا.
 -2أهمية وحيوية الدور المنتظر مق الجامعة القيام بو للمساهمة ا تمكتيق المترأة سياستيا ً
وامتصتاديا ً واجتماعيتا ً تا إيتار أهتتدا اإل ستتراتيجية الوينيتة لتمكتيق المترأة المصتترية
. 2030
 -3كما وتكتسب الدراسة أهميتة مالثتة كونفتا تنللت متق مبتادرة يموحتة للمجلت القتوما
للمتترأة وهتتا االستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية  2030مستتتفد ة القتتاء
ال وء علا الدور المتومف مق الجامعة ا ت قي أهدا تلك االستراتيجية.
 -4أنفتتا م اولتتة لواتتف خاريتتة يريت ت تتدد اإلجتتراءات التتتا يمكتتق أن تتبناهتتا الجامعتتة
لتساعدها ا القيام بأدوارهتا تا إيتار م تاور عمتل تلتك االستتراتيجية ،ممتا متد يستاعد
وااتعا الخلتتل التنفيليتتة متتق الت ستب للتتدور المتومتتف متتق الجامعتة تتا ت قيت أهتتدا
االستراتيجية جنبا ً إلا جنب مف باما مؤسسات المجتمف المعنية بفلا الشأن.

منهج الدراسة وإجراءاتها-:
تستتخدم الدراستتة ال اليتتة المتتنفج الوصتتفا متق ختتالل مجموعتتة متتق الخلتتوات واإلجتتراءات
المتمثلة يما يلا-:
 -1ت ليل األدبيات التا تناول كل مق مففوم تمكيق المرأة ومجاالتو ومقوماتو.
 -2عتترض لم تتاور العمتتل األربعتتة لإل ستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية 2030
واألهدا المراد ت قيقفا ا كل منفا.
 -3واف مجموعة مق األدوار المتومف مق الجامعة القيام بفا ا كل م ور مق م تاور العمتل
األربعة لت قي أهدا اإلستراتيجية.
 -4استلالج هراء مجموعة مق الخبراء التربتوييق حتول تلتك األدوار المتومعتة تا كتل م تور
مق م اور عمل اإل ستراتيجية ،وذلك متق ختالل التعتر علتا وجفتات نظترهم حتول متدى
إسفام كل دور مق هله األدوار ا ت قي تمكيق المرأة ا كل مجال متق مجتاالت التمكتيق
التا وردت بتلك اإلستراتيجية.
 -5إمتراج مجموعة مق اإلجراءات التا يمكق أن تتبناها الجامعة والتا مق شأنفا مستاعدتفا
علا القيام بالدور المنتظر منفتا تا ت قيت أهتدا اإلستتراتيجية الوينيتة لتمكتيق المترأة
المصرية . 2030
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أوالً مفهوم تمكين المرأة

اإلطار النظرى للدراسة

يعتبر مففوم تمكيق المرأة مق المفاهيم االجتماعيتة الفامتة باعتبتاره عنصترا ً حيويتا ً ال
يمكق تجاهلو عملية التنمية ا أى مجتمف ،للا قتد أصتبح متق المفتاهيم الشتائعة ،وخاصتة
مجال التنمية بصفة عامة ،و كتابات المرأة علا وجو الخصول.
ويشت هلا المففوم مق مصللح التمكيق واللى يعنتا زيتادة القتدرة أو اإلستتلاعة،
وهنا قد تل م االشار إلا أن ممة اختال وااح بيق الباحثيق ا واتف مففتوم م تدد للتمكتيق
و قتا ً الختتال األيتديولوجيات والمتداخل التتا ينظتر للتمكتتيق متق خاللفتا ،فتا حتيق ينظتر إليتتو
أص ت اب ال ركتتة الراديكاليتتة النستتوية متتق منلل ت أنتتو تلييتتر تتا عالمتتات القتتوة تتا مختلتتف
المجاالت ال ياتية نرى ال قتومييق ينظترون إ ليتو علتا أنتو مجموعتة العمليتات التتا يصتبح متق
خاللفا المستبعدون لديفم القدرة علا صنف الخيارات ا جميف مجاالت حياتفم.
وعليو يصبح تمكيق المرأة و قتا ً لوجفتة أصت اب ال ركتة النستوية الراديكاليتة مراد تا ً
الستقواء المرأة وواعفا ا مواف مساوى لواف الرجل أو ا مواجفتة معتو ،بينمتا نجتد ان
تمكتتيق المتترأة تتا نظتتر ال قتتومييق يتتأتا مراد تا ً ل يتتادة متتدراتفا وتوستتيف الفتترل والخيتتارات
المتاحة أمامفا.
وأيتا ً متا كتان األمتتر قتد تعتددت تعريفتتات تمكتيق المترأة و قتا ً الختتال النظترة لمففتتوم
التمكيق ذاتو.
مثالً يعر تمكيق المرأة بأنو " عملية بناء مدرة المترأة علتا أن تكتون معتمتدة علتا ذاتفتا
وأن تنما شتعورها بتالقوة الداخليتة واالستتقالل التلاتا امتصتادياً ،والقتدرة علتا اتختاذ القترار،
واالدارة والقيادة و تليير السلوك واالتجاهات والخروج مق دائرة التفميش االجتماعا"
( إجالل حلما)159: 2003 ،
كمتا يعتر أي تا ً بأنتو" هتو كتتل متا متق شتتانو أن يلتور مشتاركة المتترأة وينمتا متق متتدراتفا
ووعيفتتتا ومعر تفتتتا ،ومتتتق متتتم ت قيتتت ذاتفتتتا علتتتا مختلتتتف األصتتتعدة الماديتتتة والستتتيكلوجية
واإلجتماعية والسياسية ( .إيمان صالح) 4 :2014،
وكللك يعر بأنو "مففوم يعتر بالمرأة كعنصر اعل ا التنمية ويسعا إلتا الق تاء
علا جميف أشتكال التمييت اتدها متق ختالل هليتات تمكنفتا متق تقويتة متدراتفا ،واالعتمتاد علتا
اللات ،ويسعا إلا امتالك المرأة لعناصر القوة االمتصادية واالجتماعية والسياستية والمعر يتة
وتمكينفا مق التأمير ا العملية التنموية وممارسة ح االختيار"
( إمبال األمير السمالويا)93 : 2007،
كما تم تعريفو بأ نو ":زيادة موة ومكانة المرأة بجانبيفا االستتاتيكا والتديناميكا؛ ويعبتر
الجانب االستاتيكا عق الخصائ االجتماعيتة واالمتصتادية والسياستية والثقا يتة ،أمتا الجانتب
الديناميكا يشمل الخيارات والفرل المتاحة واالمكانية لممارسة تلك الخيارات ،والقدرة علتا
صنف القرار لدى المرأة ا األمور التا تم حياتفا وتم أسرتفا ومجتمعفا"
(نشوى تو ي ماب ) 174-173 : 2005 ،
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وكللك هناك مق يعر تمكيق المرأة بأنو " عمليتة شتاملة لتشتجيف وتلتوير القتدرة علتا
ت قي ت االكتفتتاء التتلات واالعتمتتاد علتتا التتلات وتأكيتتد التتلات واالستتتقالل التتلات للمجموعتتات
)(Sharma,Subhash, 2017
المفمشة وال عيفة مثل النساء".
ً
كمتتا يعتتر تمكتتيق المتترأة أي تا بأنتتو "عمليتتة يتتتم متتق خاللفتتا مستتاعدة النستتاء تتا
االعتماد علا اللات واالستقاللية  ،وتأكيد حقفق اتخاذ الخيارات والت كم ت المتوارد التت
)(Vijayanthi,N.,2000:72
ستساعدهق ا الق اء علا التبعية".
وترجف جلور مففوم التمكيق لعقد الستينيات مق القرن العشريق؛ حي ارتبل قفور هلا
المففوم بال ركتات االجتماعيتة المناديتة بتال قوق المدنيتة واالجتماعيتة للمتواينيق ،ومنتل ذلتك
ال يق استخدم مففوم التمكيق بعدة معان  ،وكللك استخدم عدة مجاالت؛ كاالمتصاد ،والعمل
االجتماع والسياس وكللك التنمية .
متتم اكتستتب مففتتوم التمكتتيق متتوة ت عقتتد التستتعينيات متتق القتترن العشتتريق متتق ختتالل
المواميت الدوليتة الخاصتة بتالمرأة والصتادرة عتتق هيئتة األمتم المت تدة ،وأهمفتا وميقتة متؤتمر
القاهرة للسكان  ،وذلك أمر إعالن ال كومات مؤتمر القاهرة للستكان والتنميتة ت 1994م،
مم المتؤتمر العتالم الرابتف للمترأة ت بكتيق 1995م بنزالتة كا تة العقبتات التت ت تول دون
تمكتتيق المتترأة ت الجانتتب االمتصتتاد ؛ لتتتتمكق متتق ممارستتة دورهتتا االمتصتتاد وتفاعلفتتا متتف
السياستتات االمتصتتادية ،وت تتمق المتتؤتمر العديتتد متتق البنتتود الت ت تؤكتتد تمكتتيق المتترأة؛ منفتتا:
المستتتاواة تتت ال صتتتول علتتتا المتتتوارد االمتصتتتادية والتتتتدريب والمعر تتتة التتتت تعتتت ز المكانتتتة
االمتصادية للمرأة ،) .ومق مم صتار هتلا المصتللح م وريتا ً ت كتل متا تلتا ذلتك متق متؤتمرات
تناول م ايا المرأة ،ومد انقسم ردود أ عال الناس تجاه هلا المصللح بتيق مؤيتد ومعتارض
ومت فظ ،المؤيدون يترون أن تمكتيق المترأة يعنتا إزالتة كا تة العقبتات والعوائت أمتام حصتول
المرأة علا حقوها اللبيعية ،ومق مم فو مصللح منصف وعتادل وال غبتار عليتو وخاصتة تا
قتل بعتتض الظتتواهر االجتماعيتة مثتتل التفمتتيش واالستتبعاد االجتمتتاعا ،والمت فظتتون يرجعتتون
ت فظفم للموض المصللح وعتدم واتوج معنتاه وأبعتاده ،ومالبستات نشتأتو ،أمتا المعاراتون
يؤكدون علا أنو مق المصلل ات المثيرة للجدل حي استخدم ا ومائ األمم المت تدة بمعنتا
(إيمان عكور)4 :2015 ،
التمكيق ا حيق أن المقصود بو استقواء المرأة.
لتتلا قتتد بتترز مصتتللح تمكتتيق المتترأة كشتتعار ت تستتعينيات القتترن العشتتريق ،متتم انتشتتر
انتشتتارا ً واستتعا ً بتتيق الفيئتتات واأل تتراد وتداولتتتو ألستتنة المعنيتتيق بق تتايا المتترأة والتنميتتة تتا
اللرب والليق انللقوا ا نظرتفم لفلا المففوم باعتباره مراد ا ً لالستقواء ،ولكق بالنظر إلتا
متتراد كلمتتة تمكتتيق ت الللتتة االنجلي يتتة نجتتدها تعنتتا  Enablingبمعنتتا زيتتادة القتتدرة أو
االستتتتلاعة ،ولتتتي  Empoweringوالتتتتا تعنتتتا التقويتتتة  ،لتتتللك الترجمتتتة الصتتت ي ة
لمصتتللح  Women Empowermentهتت " :استتتقواء المتترأة" ( كلمتتة  Powerتعنتت
متتتوة ،وكلمتتتة  Empoweringتعنتتت تقويتتتة ،وكلمتتتة  Empowermentتعنتتت استتتتقواء،
و استقواء المرأة يعن تقوية المرأة لتتللب علا الرجل الصراج الل ي كم العالمتة بينفمتا
و قا للثقا ة اللربية الت أ رزت ذلك المصللح ،ومد تولد هلا المففوم لتمكيق المرأة متق كتر
الجندر حي يتماشا ذلك التفسير مف ال ركة النسوية الراديكالية التت تبنت " :مبتدأ الصتراج
بتتيق الجنستتيق -اإلنتتا والتتلكور -انلالمًتتا متتق دعتتوى أن العتتداء والصتتراج همتتا أصتتل العالمتتة
بينفما ،وستع إلتا عتالم تتم تور يتو األنثتا حتول ذاتفتا ،مستتقلة استتقالالً كتامالً عتق عتالم
الرجال ( .كاميليا حلما ) 2012 ،
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ومق هلا المنلل يصبح المعنا الص يح لمصتللح تمكتيق المترأة غيتر متفت عليتو بتيق
الثقا تتات المختلفتتة ،ومتتد ترتتتب علتتا ذلتتك وجتتود كثيتتر متتق متتق الكتابتتات تستتتخدم مصتتللح
 Women Empowermentبمعنا تمكيق المرأة ،وكتابتات أخترى تتترجم مصتللح تمكتيق
المرأة إلا .Women Enabling
أسلوب تناول م ايا المرأة والتنمية  ،قد
وكنتيجة للتأمير المل وق للفكر اللرب
دعا ذلك إلا قفور كر مختلف ،ينبف أساسا ً مق مجتمعات العالم الثال  ،ويعك أوااج
واحتياجات التنمية والمرأة هله المجتمعات .ويتمثل هلا الفكر مففوم التمكيق ك مق
حقوق المرأة ،واللى يتم ور ا العمل علا دعم نفوذ المرأة وحصولفا علا حقومفا وتنظيم
مدراتفا علا فم واعفا ،وتليير إدراكفا لنفسفا علا ن و يجعلفا مادرة علا االختيار
اتخاذ
لنفسفا ،وأن يكون لفا صوت مسموج للد اج عق مصال فا ،ومدرة علا المشاركة
القرار وإحدا التليير.
ورغم أن هلا الفكر مد تب ناه عدد غير مليل مق الدارسيق ألواتاج المترأة ت اللترب ،إال
أن نشأتو ودعاماتو األساسية ترجف إلا عدد مق مفكر وباحث دول العالم الثال مق النساء
المنتميتتتات إلتتتا مجموعتتتة  DAWNأو “Development Alternatives with
” Women for a New Eraأو "تنميتتة بديلتتة بمشتاركة المتترأة متتق أجتتل عفتتد جديتتد"
وتشخ المشكلة ،مق وجفة نظر هله المجموعة ،علا أن العوامل الثقا يتة التت تعمتل علتا
مفر المرأة ،مثل الفيكل الفرم األسر  ،واألصتولية الدينيتة ،والعنتف اتد المترأة ،وغيرهتا،
ترتبل بعوامل امتصادية م لية وعالميتة تتؤد إلتا أن النستاء يمتثلق الشتري ة األساستية متق
المست عفيق  ،وعلا ذلك ترك كرة تمكيق المرأة متق وجفتة نظتر مجموعتة  DAWNعلتا
العوامل الثقا ية واالمتصادية المرتبلتة بمستاهمة المترأة تا التنميتة ،ومتد تقتدم المجموعتة
نيروب عام  1985وتعد هله الدراسة حجر األستاس لفكتر
بدراسة لمؤتمر المرأة المنعقد
مجموعة DAWNحول تمكيق المرأة .
( مدي ة أحمد عبادة) 60 :2011،
وأيا ً ما كان األمر نن أى مففوم لتمكيق المرأة ال يجب أن ي عفا ا منا سة متف الرجتل
أو يجعلفا تت لل مق واجباتفتا العائليتة ممتا متد يستفم تا تفكيتك األسترة كبنيتة اجتماعيتة ،بتل
يركت تمكينفتتا ع لتتا أنفتتا إنستتانة تتتر ض التفمتتيش واإل نع ت ال عتتق ال يتتاة اإلجتماعيتتة ،وتعت ت
بكرامتفا وتعا جيدا ً ارورة التكامل بيق أدوارها اإلجتماعية.
( بثينة شعبان) 262 : 2000 ،
و ا اوء العرض الساب يمكق الخروج ببعض المالمح الرئيسة والتا يمكق أن
تساعد ا صياغة مففوما ً إجرائيا ً لتمكيق المرأة تتبناه الدراسة ال الية ،ولعل أبرز هله
المالمح يتمثل يما يلا:
 إن تمكيق المرأة ال يعنا واعفا ا مواجفة مف الرجل مق حي القدرات والسيلرة،وعليو ق ية تمكيق المرأة يجب أال ينظر اليفا نظرة ايقة ا إيار العالمة بيق الجنسيق
قل ولكنفا تعد م ية ذات أبعاد تنموية ومجتمعية هامة.
 إن تمكيق المرأة ال يعنا تخليفا عق أدوارها اللبيعية ا أسرتفا ك وجة وأم بل علاالعك فو يعينفا علا القيام بتلك األدوار بكفاءة أكبر.
- 1322 -

استخدام استراتيجية الصف المقلوب لتنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض العبء
...................................

 أن ممة العديد مق العوامل ( الثقا ية واالجتماعية واالمتصادية والسياسية) التا تؤمر اتمكيق المرأة وعليو ال ينبلا إغفالفا عند واف الخلل والر ى التا ت ق كرة تمكيق
المرأة.
وعليو يمكق تعريف تمكيق المرأة ا الدراسة ال الية بأنو يعنا-:
" زيادة مدرات المرأة بما يؤهلفا لل صول علا رل وخيارات أكبر لتستليف القيام
باألدوار المتومعة منفا ا مجتمعفا بما يع ز مقتفا بنفسفا وخدمة مجتمعفا وإعالء شأنفا"

ثانيا ً مجاالت تمكين المرأة
باستتتقراء األدبيتتات والكتابتتات المختلفتتة التتتا تناول ت تمكتتيق المتترأة ،لتتوحظ أن هن تاك
اتفاق بينفا علا وجود مجاالت أساسية لتمكيق المرأة وتتمثل تلك المجاالت يما يلا-:

 -1التمكين السياسى
ويتمثتتل تتا زيتتادة تترل المتترأة تتا الوصتتول إلتتا مراك ت صتتنف القتترار والمناصتتب
القيادية ،وكللك حصولفا علا حقفا ا المشاركة السياسية ،ويعتبتر التمكتيق السياستا للمتراة
مؤشرا ً علا الواف الديمقرايا ا المجتمف ووعتا النظتام السياستا بأهميتة دور المترأة ىتو،
كمتتا أن هنتتاك مؤشتترات تتتدل علتتا متتدى ت قيقتتو مثتتل عتتدد المقاعتتد البرلمانيتتة المتاحتتة للرجتتال
مقارنة بالنساء ،وأي ًا مشاركة النستاء ت منظمتات المجتمتف المتدن ؛ كتاألح اب ،والنقابتات،
والمنظمات األهلية وغيرها.
ً
عامال م وريا ً
وعلا الرغم مق أن المشاركة المت ايدة للنساء ا العمل السياسا تعد
لالرتقتاء بالمستاواة بتيق الجنستيق  ،إال أن التمكتيق السياستا للمترأة تا كثيتر متق المجتمعتات
يواجو بكثير مق الت ديات لعل مق أهمفا ما يتعل بكيفية ت ويتل المؤسستات والتنظم السياستية
(منا ع ت وهخرون)14: 2017 ،
واالمتصادية عق يبيعتفا اللكورية.
ومتتد يكتتون مصتتدر هتتله الت تتديات البيئتتة االجتماعيتتة والثقا يتتة والتتتا تشتتكل إدراك
المجتمف لدور المرأة باعتباره ين صر ا كونفا ربة بي وأم ،وأن ذلك يتعارض مف دورها ا
العمل السياستا أو العمتل العتام ،ممتا متد يشتكل عائقتا ً أمتام المشتاركة السياستة للمترأة ومتق متم
( حسيق عبد ال ميد رشوان) 163: 2011 ،
تمكينفا سياسياً.
و ا هلا الصتدد أشتارت نتتائج دراستة (أحمتد تاروق حستق ) 2010 ،التتا استتفد
التعر علا معومات التمكيق السياسا للمرأة ا مصر إلا أن نظام الكوتا السياسية هتو منفتل
مانونا لدعم المترأة تا االنتخابتات ويستفم تا توستيف دائترة المشتاركة السياستية للمترأة ممتا
ي تتمق تمثتتيالً عتتادالً للمتترأة تتا االنتخابتتات البرلمانيتتة والم ليتتة وبالتتتالا يتتدعم كتترة التمكتتيق
(أحمد اروق حسق) 219 : 2010 ،
السياسا للمرأة.
كما أكدت نتائج دراسة )(Radhu,T,et al,2016علا أن ال كومتة الفنديتة بتدأت
ت ف تمكيق المرأة امق أولوياتفا ا خلل تلوير الفنتد  ،حيت ركت ت الدراستة علتا وصتف
المشكالت الت تواجففا المرأة حياتفا اليومية  ،والخلل المتاحة لتمكيق المترأة ت الفنتد،
وأقفرت نتائج الدراسة أنو بالرغم مق كل الجفود التا المبلولة للنفوض بالمرأة ،لكق النستاء
الفند مازلق يواجفق عقبات كبيرة أمام تمكينفق ،وعلا الرغم مق ذلتك تنن النستاء يعملتق
جميف المجاالت مثل الد اج والفندسة واللب ،وما إلتا ذلتك متق أجتل تتح المجتال لمشتاركة
)(Radhu,T,et al,2016
المرأة وجعلفا مستقلة جميف الجوانب.
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وكتللك دراستة ) ( Kabir, Syed ,et al,2018التتا أجريت للتعتر علتا العالمتة
بيق النوج االجتماع وال د مق الفقر وال كم الرشتيد ببتنجالديش و ركت ت هتله الدراستة علتا
الت ليتتل متتق ختتالل الجمتتف بتتيق تقنيتتات الب ت النستتوية مثتتل المالحظتتة الميدانيتتة للمشتتاركيق
ومقابالت المخبريق الرئيسييق ومنامشات المجموعتات البؤريتة ودراستات ال التة لتتاري حيتاة
المتترأة ،ومتتد أقفتترت النتتتائج أن معظتتم النستتاء كان ت ت ت ستتيلرة أزواجفتتق  ،وأنفتتق مجتترد
وكالء ،لم تسمف أصوات النساء ال كم حتا اآلن بستبب ملتة تمثتيلفق وعتدم مشتاركتفق ت
الفياكل المؤسسية لصتنف القترار ت ال كتم  ،وأن النستاء الزلتق يتمتتعق بنمكانيتة م تدودة تا
المشاركة ا عمليات صنف القرار السياس " ،ومد توصل الدراسة إلا استنتاجات مق أهمفا
أن تمكتتيق المتترأة أصتتبح أمتترا ً أساستتيا ً لت قيتت الق تتاء علتتا الفقتتر  ،وأن دمتتج المنظتتورات
الجنستتانية ت ال تتد متتق الفقتتر وال كتتم الرشتتيد ال يستتفل قتتل ت ستتيق واتتف المتترأة وزيتتادة
المساواة بيق الجنسيق ولكق يساهم أي ًا ت قي نتائج إيجابية مثل ال د متق الفقتر وال كتم
)( Kabir Syed ,et al,2018
الرشيد بلدان العالم الثال مثل بنلالديش.
ومق جانب هخر نن التمكيق السياسا للمرأة يتأمر بدرجة االستقرار السياسا واألمنا
للمجتمف ،كلمتا كتان المجتمتف يتمتتف ب التة متق االستتقرار السياستا كلمتا وجتدنا المترأة تتمتتف
ب قومفا ا المشاركة ا العمل السياسا وموامف اتخاذ القرار.
ويتفت ذلتتك متف نتتتائج دراستة ( (porter, Elisabeth 2013التتا أكتتدت كيتتف
تليرت أ كار التمكيق للنساء الالئ يعشق سيامات تتسم بانعدام األمق ،عق مثيالتفق الالتا
يعشق ا سيامات مستقرة أمنياً ،مق خالل المقابالت الميدانية التا أجريت متف مجموعتة متق
يجت وستر النكتا وتيمتور  -ليشتت  ،كشتف الدراستة
النساء حول المرأة والسالم واألمق
عق مجموعة مق األ كار المتخلفتة مقا يتا ً حتول التمكتيق والتت تشتير بتدورها إلتا تخلتف نظترة
المجتمف للمرأة وتقترج الدراسة يرمًا ملايرة إلعادة التفكير ت التمكتيق التل ي ركتو الستياق
المجتمعا امق مفاهيم واسعة النلاق للسالم واألمق.
((porter, Elisabeth, 2013
ج

 -2التمكين االجتماعى
ويتمثل ا مساعدة المرأة ا ال صول علا حقومفا االجتماعية مثل التعليم والمسكق
والرعاية الص ية وسوى ذلك ،هلا ويمكق أن تلعب الكثير مق المؤسسات المجتمعية دوراً
مل وقا ً ا مجال التمكيق االجتماعا مق خالل أنشلة مختلفة ا مجال تعليم المرأة وم و
األمية وكللك تقديم الخدمات الص ية والنفوض بالص ة االنجابية للمرأة ،ورعاية األمومة
واللفولة .
و ا هلا الصدد قد أشارت دراسة ( إيمان البفواشا ) 2016 ،التتا أجريت للتعتر
علا المستجدات الم لية التا تتللب تمكيق المرأة األمية مق المشاركة ا تنمية المجتمف ،إلا
بعض المقترحات االجرائية لتمكيق المرأة األميتة متق المشتاركة تا تنميتة المجتمتف ،وكتان متق
أهم تلك المقترحات تعريف المرأة ا ألمية حقومفا وواجباتفتا وتبصتيرها بأدوارهتا المختلفتة كتأم
وزوجة وع و ا المجتمف ،وكللك تنمية وعا المرأة األميتة بتبعض األمتراض المنتشترة مثتل
سريان الثدى وااليدز وكيفية الوماية منفا.
( إيمان البفواشا)276-275 :2016،
كما أكدت نتائج دراسة ) (Deb, Suman,2007علتا أهميتة التمكتيق تا النفتوض
بالصت ة االنجابيتة للمتترأة ،حيت استتتفد تلتك الدراستة التعتتر علتا أمتتر االختتال اإلمليمت
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لوسائل منف ال مل و قا ً لواف تمكيق المرأة بنجالديش ،ومد أشارت نتائجفا إلا أن مواعتد
منف ال مل تختلف مق منلقة إلا أخرى ،كما أوا تلك النتائج أن العوامتل التت تتؤمر علتا
استخدام وستائل منتف ال متل تختلتف متق منلقتة إلتا أخترى ،وكتللك وجتود عالمتة إيجابيتة بتيق
تمكيق المرأة واستخدام وسائل منف ال مل ،كما بين أي ا ً أن التبتايق اإلمليمت ت الخصتائ
االجتماعية واالمتصادية والديملرا ية مد يكون هو السبب ا كل هله النتائج ،مما يشير إلا أن
التمكتتتيق لتتتو تتتتأمير إيجتتتاب علتتتا مواعتتتد منتتتف ال متتتل تتت كثيتتتر متتتق المنتتتاي ببتتتنجالديش.
)(Deb, Suman,2011
وكللك أكدت نتائج دراسة Kathryn ,et al,2014) (Khumalo,علا تأمير
البنية االجتماعية علا ت قي التمكيق االجتماعا للمرأة ،حي مام بنجراء دراسة حالة عق
ناميبيا ،وذلك عق يري إجراء  49مقابلة مف
مقايعة كواندو الوامعة منلقة زامبي
النساء القاينات ا هله المقايعة ،ومد مام بجمف البيانات مق خالل مالحظة المشاركيق
ومراجعة المستندات الً عق ميامفا بعشريق مقابلة مف مخبريق رئيسييق ،ومد كشف نتائج
تو ير سبل مناسبة
كواندو تع ز موة المرأة
ت ليل البيانات عق أن البنية االجتماعية
ل لت صيل العلم  ،والعمل الجاد  ،وال تعاون مف أ راد المجتمف الداعميق ،واألزواج  ،واأليفال
 ،ا حيق أن الخو مق قدان االحترام يقيد الخيارات اإلستراتيجية أمامفا مثل اختيار اللالق
أو البقاء منفردًاKathryn ,et al, 2014) (Khumalo.
ا حيق أشارت نتائج دراسة ( (Maowa ,Jannatul ,et al ,2017إلتا أن أكثتر متق
 ٪53مق نساء العالم يعانيق مق أوااج ص ية متدنية منتل ل ظتة المتيالد وحتتا المتوت ،وهتو
األمر اللى يترتب عليو إهمال النساء وع لفق عق أداء المستؤولية االجتماعيتة ت العديتد متق
البلدان المتقدمة ،كما أشارت نتائج الدراسة يما يخ ص ة المرأة وتعليمفا وتلليتفا وموتفا
االمتصادية إلتا أن المترأة ال تت ال أدنتا متق الرجتل حيت تعتيش المترأة ت المنتاي الريفيتة ،
وه مسؤولة عق معظم األعمال المن لية وال قليتة ،ومتد ال يختلتف ذلتك كثيترا ً متف متا تواجفتو
المرأة ا المدن مق حيت الت امفتا بالعمتل تا المصتانف ،ولعتل ذلتك كلتو يشتير إلتا أن النستاء
يواجفق ت ديات كثيرة تشكل عائ أمام تمكينفق اجتماعياً.
((Maowa ,Jannatul ,et al ,2017

 -3التمكين االقتصادى
يفتم التمكتيق االمتصتادى للمترأة بمستاعدتفا علتا ت قيت نتوج متق االستتقالل المتادى
ومواجفة قرو وأعبتاء المعيشتة ،ويمكتق ت قيت ذلتك متق ختالل مناشتل متعتددة لعتل أبرزهتا
يتمثل يما يمكق تقديمو لفا مق رل تعليم تساعدها ا اكتساب المفارات والمكنات التا ت يد
مق مدرتفا علا تخلتيل وتنفيتل المشتروعات الصتليرة ومتا يترتبل بتللك متق مفتارات التستوي
والبيف ،أوتو ير التدريب والتأهيل للنساء لمساعدتفق علا ايجاد رل عمتل مالئمتة ،كتل ذلتك
إلتتا جانتتب تقتتديم القتتروض التتتا تعينفتتا علتتا إمامتتة مشتتروعات صتتليرة ،كتتلا إمامتتة المعتتارض
لمنتجات المرأة ،إلا غير ذلك مق المشاريف التا تتناسب ويبيعتفا وتدر عليفا دخالً مناسباً.
وتجتتدر اإلشتتارة هنتتا إلتتا أن جميتتف المناشتتل الستتابقة التتتا ت قت التمكتتيق اإلمتصتتادى
تالً عتتق كونفتتا تتترتبل بمتتدى حصتتولفا علتتا تترل تعليميتتة مناستتبة ننفتتا يجتتب أن
للمتترأة
تت ا ر يفا جفود العديد مق المؤسسات المجتمعية لمساعدة المرأة ا التللب علا المشكالت
والظرو المعيشية التا ت ول دون تمكينفا امتصاديا ً
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و ا هلا الصدد أجري دراسة (هيات ماهر وهخترون )2018 ،التتا استتفد التعتر
علا دور صندوق التنمية الم ليتة التتابف لتوزارة التنميتة الم ليتة تا مصتر تا تمكتيق المترأة
الريفية امتصاديا ً وأه العوامل المؤمرة ا التمكتيق االمتصتادى للمترأة الريفيتة ،حيت تتم اختيتار
عينة عشوائية مق ( ) 150مق ا لنساء المستفيدات بقروض صتندوق التنميتة الم ليتة بالوحتدة
الم لية بقرية ي لة – مرك بنفا  -بم ا ظتة القليوبيتة ،حيت أجريت معفتم مقتابالت شخصتية
خالل شفرى يوليو وأغسل  ، 2017ومد أكدت نتائج الت ليل اإلحصائا للبيانات علا النجاج
النستتبا التتلى حققتو صتتندوق التنميتتة الم ليتتة تتا إمتتارة التتوعا واالنتبتتاه ألهميتتة عمتتل الم ترأة
وتمكينفا امتصاديا ً كمدخل للتنمية الشاملة مق خالل الدعم اللى يقدمو الصندوق سواء المتعل
بستتعر الفائتتدة علتتا القتتروض ،أوالتستتفيالت تتا الستتداد ،كمتتا يقتتوم الصتتندوق بتقتتديم دورات
تدريبية وتثقيفية للنساء الريفيات لر ف مستوياتفق المعر ية والمفارية ا مجال إدارة وتنظتيم
المشروعات الريفية الصليرة ( .هيات ماهر وهخرون) 1404-1403: 2018 ،
كما يمكتق القتول بتأن التمكتيق االمتصتادى للمترأة وارتفتاج نستبة مشتاركتفا تا ستوق
العمل يعد ركي ة أساسية للتنمية االمتصادية ا المجتمف ،بما يعنا أن ممة عالمة متبادلة بيق
ست ا ت
التنمية اإلمتصادية وتمكيق المرأة ،مق جفتة يمكتق للتنميتة وحتدها أن تتؤد
دورا أسا ً
ً
عوق
تقليل عدم المساواة بيق الجنسيق ومق جفة أخرى يمكق الستمرار التميي اد المرأة أن ي ّ
التنمية ،أوبمعنا هخر أن تمكيق المرأة ي يد مق رل مشاركتفا ا ت قي أهدا التنمية.
( إستر دو لو) 52 :2013 ،
ولما كان مشاركة المرأة ا سوق العمل متق أهتم العوامتل التتا يمكتق أن تستفم تا
تمكينفا امتصادياً ،للا يجب اإلشارة هنا إلا أن تفميش دور المرأة ا التنمية يتؤمر ستلبا ً علتا
جفود التنمية المبلولة ا المجتمف ،وهلا التفميش لو عدة مؤشرات لعل مق أهمفا ما يلا-:
أ -انخفاض معدل مساهمة المرأة ا النشاي االمتصادى بصفة عامة.
ب -انخفاض نصيب المرأة ا القلاج الرأسمالا والصناعا علا وجو الخصول.
ج -ترك عمل المرأة ا القلاج غير الرسما وملاج الخدمات.
د -الفصل المفنا بيق الجنسيق أو ما يعر بالتميي المفنا ،حي تترك النساء ا أمل المفق
مكانة ،وما يرتبل بللك مق تفاوت ا الكسب بيق اللكور واإلنا .
( م يا زيتون) 93- 92 :2000،
و تتا هتتلا الصتتدد أشتتارت دراستتة ( نشتتوى تو ي ت ماب ت  ) 2005 ،إلتتا أن تصتتاعد
قاهرة التميي المفنا المبنا علا النوج واللى أصبح يمثل أحد السمات الممي ة لسوق العمل
المصرى يتعتارض متف ت قيت كترة التمكتيق االمتصتادى للمترأة والتلى يشتمل حريتة االختيتار،
حي تصبح اختيارات المرأة بموجبو مقيدة وم دودة ممتا متد ي تلرها لممارستة أعمتال علتا
غيتتر إرادتفتتا أو اإلنس ت اب متتق متتوة العمتتل وهتتو األمتتر التتلى يتعتتارض متتف متللبتتات تمكينفتتا
امتصاديا ً ( .نشوى تو ي ماب ) 169 :2005 ،
كما أكتدت نتتائج دراستة (م تا م متد مستعد ) 2010 ،علتا أن النستبة اللالبتة للنستاء
العامالت ا القلاج ال كوما المصرى تترك ا ملاج التعليم مم ا ملتاج الصت ة والم ليتات
بينما تقتل تا ملتاج الصتناعة ،أمتا تا القلتاج ال راعتا يالحتظ ان نستبة النستاء العتامالت تا
ال راعة تصل الا  %51مق اجمالا موة العمل ال راعية ويفسر ذلك بأن هجرة الرجتال جعلت
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المرأة المصدر األساسا للعمالة ال راعية تا الريتف المصترى ،كمتا أشتارت إلتا ازديتاد نستبة
مشاركة المرأة التا يعمل زوجفا ا ال راعة ا التنمية عق غيرها0
( م ا م مد مسعد) 1967: 2010 ،
ومد جتاءت نتتائج دراستة ( عبتد ث عثمتان )2016 ،تا ذات الستياق حيت استتفد
الدراسة التعر علا معومات تمكيق المرأة العربية وسبل تجاوزها ،ومد أشارت النتائج إلا أن
مق أهم معومات التمكيق االمتصادى للمرأة ا الدول العربية هو تف يل الرجل عليفا ا العمتل
نتيجة للمورو الثقا ا والفكرى اللى يدعم كرة أن مكان المرأة وعملفتا األصتلا هتو المنت ل
واألسرة ،كما أن موانيق العمل ا الدول العربية بفا تميي صارخ لمصتل ة الرجتل ويظفتر هتلا
التميي بشكل وااح ا القلاج الخال مق األعمال.
( عبد ث عثمان)274:2016 ،
وكللك قد أشارت دراسة (البنك الدولا ) 2018،عق التمكتيق االمتصتادى للمترأة إلتا
أن هناك مجموعة متنوعة مق األبعاد تؤمر ا عالم العمل علا مستوى العالم ،ولكق يبرز منفا
بعتتدان مترابلتتان :األول هتتو تقستتيم العمتتل حستتب النتتوج والتتلى يت تتح تتا الفصتتل المفنتتا
والت فاوت ا األجور وبؤدى إلا عدم المساواة التا تواجففا النساء ا ستوق العمتل ،والثتانا
يتمثل ا األعرا واألنماي الثقا ية واإلجتماعية التا ت دد مفام وأدوار الجنسيق والتا تتربل
النساء بخصائ ومدرات مقيدة للمرأة ا ستوق العمتل ،ومتق متم تتؤمر تا مشتاركة النستاء
وتف يالتف ق ا سوق العمل ،ومد أدت التفاعالت بيق هليق البعديق إلتا استتمرار الفجتوة بتيق
(البنك الدولا) 42: 2018،
الجنسيق ا رل العمل الالئ .
ممتتا ستتب يت تتح أن متتق أهتتم معومتتات مشتتاركة المتترأة تتا ستتوق العمتتل هتتا النظتترة
المجتمعية التا ت عفا ا مكانة أمل مق الرجل مق حي مدراتفا وكفاءتفا ،وهله تترتبل بشتكل
كبير بالمورومات الثقا ية واالجتماعية وخاصة ا البلدان العربية.
كما أن الواف السياسا واألمنا ا المجتمف لو تتأمير كبيتر علتا التمكتيق االمتصتادى
للمتترأة  ،كلمتتا تمتتتف المجتمتتف ب التتة متتق االستتتقرار السياستتا واألمنتتا زاد مستتتوى التمكتتيق
االمتصادى للنساء يو والعك ص يح.
و ا هلا الصدد أشارت نتائج دراسة ( ايمة عمر ) 2016 ،إلا أن الواف السياسا
واألمنا المتلبلب ا ليبيا كان لو أ مر كبير علا مستوى مشاركة المراة وتمكينفا امتصاديا ا
ليبيا ،حي أجمع عينة الدراسة علا أن عدم توا ر األمان ا الدولة يجعل الكثيتر متق األستر
ال تف تل عمتتل بناتفتتا ونستتائفا خو تا ً علتتيفق متق االعتتتداء أوالخلتتف أو التعتترض أليتتة مشتتاكل
( ايمة عمر) 126 : 2016 ،
تتسبب ا استخدام السالج ادهق.

ثالثا ً :مقومات تمكين المرأة

إن ت قي تمكيق المرأة بمففومو الشامل يستل م توا ر عدد مق المقومتات ال ترورية
حي إن توا ر تلك المقومات يعد بمثابة شري ارورة لت قيت التمكتيق المستتفد ؛ إذ بليرهتا
يصبح ت قي هلا الفد أمرا ً منقوصا ً.
و ا هلا السياق لعل أبرز تلك المقومات يتمثل يما يلا:

 -1التعليم
ذلتك أنتتو متتا متتق شتك تتا األهميتتة الباللتة لتعلتتيم المتترأة كدعامتتة أساستتية لت قيت
تمكينفا ،التعليم يمثل األساس الل تتنفض عليتو كترة التمكتيق تا مجملفتا ،ويعتبتر متق أهتم
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العوامل التت تستفم تا بتمكتيق المترأة ،متق خاللتو تكتستب المترأ ة المفتارات والقتدرات التت
تسمح لفا بالمشاركة الواعية سوق العمل واالنتاج ،ذلك أن هناك مق الشواهد ما يتدل علت
أ ن المتراة المتعلمتتة تتمتتف بصت ة جيتتدة  ،وت صتل علت دختل عتتال ،وتمتتارس حقفتا ت اتختتاذ
القتترارات الت ت تم ت حياتفتتا وحيتتاة أستترتفا ،كمتتا ي ت ود التعلتتيم والتتتدريب المتترأة بالمعلومتتات
الالزمة لل صول عل رل العمل المجاالت المختلفة دون تميي .
( ساما نصار)5 :2018،
علا أن ما يفمنا ا هلا اإليار هو التأكيد علا أنو ال يكف مجرد االلت اق بالتعليم
لتمكيق المرأة وإنما يتللب ذلتك الوصتول لمستتويات تعلتيم مرتفعتة ،وكتللك يجتب عتدم التركيت
علا مجاالت بعينفا لتعليم االنا ومجاالت أخرى نجتدها مقتصترة علتا التلكور ،فتله النمليتة
ا التخصصات ت عف واف المرأة ا سوق العمل وتجعل رصفا والخيارات المتاحة أمامفتا
م دودة مما يتعارض مف مففوم تمكيق المرأة.
قد أكدت نائج دراستة ( ستمية عبتد المتولا )2009 ،علتا أن اعليتة التعلتيم كتأداة
للتمكيق االمتصاد للمرأة مصرتتومف علا مستوى التعليم الل ت صتل عليتو ،ونوعيتتو،
ومجال التخص حي أن لمستوى التعلتيم أمترمفم علتا تتدعيم المشتاركة االمتصتادية للمترأة،
وذلك مق خالل ر ف معدل المساهمة موة العمل ،ومق خالل دعم القدرة التنا سية للمترأة تا
سوق العمتل حيت وجتد أن ارتفتاج مستتوى التعلتيم اليتؤد قتل إلتا ت ستق متدرة المترأة علتا
ال صول عمل بأجر ،بنوعية جيتدة ت القلتاج الرستم  ،والتللتب علتا التمييت المفنت اتدها
وتقل الفجوة بينفا وبيق اللكور وت ايدت القدرة التنا سية للمرأة ا سوق العمل
( سمية عبد المولا) 21 :2009 ،
ممتتا ستتب يت تتح أن التعلتتيم هتتو اتتمانة المتترأة تتا ت قي ت استتتقالليتفا والشتتعور
بمكانتفا االجتماعية  ،ولقد كان التعليم ولم ي ل اللري المفتوج لل صول علا ترل النجتاج،
كما أنو السبيل لكسر ميود التفميش و االستبعاد.

 -2العمل
مما الشك يو أ ن اندماج المترأة تا النشتاي االمتصتادى وارتفتاج نستبة مشتاركتفا
ا سوق العمل يؤدى إلا ت قي الكثير متق المكاستب االمتصتادية ،منفتا ال صتول علتا ترل
التوقيف التا تؤمق لفا مصدرا ً دائما ً للدخل ،ور تف القتدرة التنا ستية للمترأة تا ستوق العمتل،
و كللك ت قي االستلالل األمثل للموارد البشرية ا المجتمف مما يؤدى إلا زيادة معدالت النمو
االمتصتتادى ومتتق متتم تعتتد مشتتاركة المتترأة تتا مجتتال العمتتل ركيتت ة أساستتية لت قيتت التنميتتة
( م ا م مد مسعد) 1949 :2010 ،
المستدامة.
و ا هلا الصدد قد أجري دراسة ( رائتدة أيتوب )2010،عتق الجتدوى االجتماعيتة
للمشارج المتناهية الصلر وتأميراتفا علا النساء ا الريتف الستورى ،حيت حاولت الدراستة
رصد عالية هله اآللية ومدى مساهمتفا ا تمكيق النساء امتصاديا ً واجتماعياً ،باالعتماد علتا
مؤشرات ميتاس معينتة ،ومتد بللت عينتة الدراستة  1180صتاحبة مشتروج متق  159مريتة تا
الريف السورى وتوصل الدراسة لمجموعة مق النتتائج متق أهمفتا أن ( ) % 97متق األستر
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دخلفا زاد بعد تأسي المشروج ،وكللك ( )% 93مق األسر ت سن نوعية يعامفتا متق عائتد
المشتروج ،وكتللك تنن ( )% 71متق األستر استتلاع امتنتاء بعتض الستلف المعمترة متق عائتتد
المشروج ،كما أقفرت النتائج أن ( ) % 84متق النستاء صتاحبات المشتاريف زادت مشتاركتفق
تتا متترارات تعلتتيم األيفتتال ) 79%( ،متتق النستتاء صتتاحبات المشتتاريف زادت مشتتاركتفق تتا
متترارات توزيتتف مي انيتتتة األستترة ) % 88( ،متتتق النستتاء صتتاحبات المشتتتاريف أصتتبح لتتتديفق
مدخرات مالية مق عائد المشروج ) % 61( ،متق النستاء صتاحبات المشتاريف أصتب تستاهم
ا الفعاليات واألنشلة االجتماعية ا القرية ) % 81( ،مق النساء صتاحبات المشتاريف تترى
أن نظرة األسرة وكللك أهل ال وج وال وجة لفا أصب أكثر ايجابية.
( رائدة أيوب) 2010 ،
كمتتا أجريتتت دراستتتة ( مصتتتلفا صتتا ا ،م متتتد اللراونتتتة )2019،التتتتا استتتتفد
التعر علا أمر المشروعات النسوية الصليرة الممولة علا تمكيق المرأة الريفية الفلستلينية
امتصادياً ،وسع الدراسة إلتا اإلجابتة علتا التستا ل الترئي التل يتدور حتول عالمتة امتتالك
المرأة لمشروج ممول بتمكينفا امتصادياً ،ولت قي أهدا الدراستة تتم استتخدام متنفج المستح
االجتماع  ،حي تم تصميم استبانة كأداة الستقصاء هراء عينتة عشتوائية منتظمتة متق النستاء
الريفيات م ا ظة رام ث والبيرة واللوات حصلق عق مشروج ممول ،حي بلت عتدد أ تراد
العينة ( )142امرأة ،وتشير النتائج إلتا وجتود ت ستق ت جميتف مجتاالت الدراستة (االستتقالل
المتتاد  ،حريتتة اتختتاذ القتترارات ،تقستتيم العمتتل) والت ت تستتاهم ت وصتتول المتترأة الفلستتلينية
الريفية إلا مرحلة التمكيق االمتصاد مق وجفة نظرها.
( مصلفا صا ا ،م مد اللراونة) 2019 ،
ج
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 -3الريادة
والمقصود بفا إتاحة الفرصة للمترأة لبلتو ممتة العمتل بكتل ياماتفتا ومتدراتفا ومواهبفتا،
والثقة ا مدرات المرأة التا يمكق أن تكون مدير كفء ومياد جيد لألزمات ،إال أننا تا كثيتر
مق المجتمعات وبصفة خاصة ا مجتمعاتنا العربية كلمتا ارتقينتا تا الستلم التوقيف متل عتدد
النساء الالت نراهتا ،وعلتا ذلتك تنن التلييتر ال قيقت ال بتد أن يبتدأ بتليتر النظترة للمترأة تا
مجتمعاتنا ،لي ما ي ول دون تمكيق المرأة هو اال تقار للكفتاءة فت تتمتتف بفتا بتل الشتعور
بالثقة الت تفتقر إليفا غالبا ،والتا غالبا ً ما يكون سببفا مناعات يصدرها المجتمف بأن الرجال
أكفأ دائما ً مق النساء ا الموامف القيادية.
و تا هتلا الصتدد أجريت دراستة ( إيمتان صتالح المكيمتتا ) 2014 ،بفتد التعتر علتتا
درجة تمكيق المرأة الكويتية ا المناصب القيادية ا وزارة التربية ا دولة الكويت  ،ويبقت
علا عينة مق  150مق العامليق بوزارة التربية ا دولة الكويت  ،تأقفرت نتتائج الدراستة أن
رجة تمكيق المرأة تا المناصتب القياديتة جتاءت بدرجتة متوستلة ،كمتا أقفترت النتتائج وجتود
روق ا تمكيق المرأة ترجف لمتلير المؤهل الدراسا لصالح ذوى المؤهل العلما بكتالوريوس
ما وق ،وكللك وجود روق تع ى لمتلير الخبرة لصتالح ذوى الخبترة المتوستلة متق  5ألمتل
( إيمان صالح المكيما) 2014 ،
مق  10سنوات.
كمتتا أجريتت دراستتة ( شتتيماء م متتد تيمتتور ) 2015 ،عتتق تمكتتيق المتترأة متتق تتتتولا
المناصب القيادية ا المجتمف المصرى  :دراسات حالة عق بعتض الشخصتيات النستائية حيت
تناول ت الدراستتة ت ليتتل سوستتيوتاريخا للمتترأة المصتترية تتا المناصتتب القياديتتة و مؤشتترات
تمكينفتتا كمتتا تناولت وامتتف تمكتتيق المتترأة متتق تتتولا المناصتتب القياديتتة و معوماتفتتا و مقومتتات
نجاحفا متق ختالل تمثيتل المترأة تا الستللة التنفيليتةة الستللة الق تائيةة الستلك الدبلوماستاة
الستتللة التشتتر يعيةة المجتتال الم ليتتةة التنظيمتتات النقابيتتة متتم المتترأة و االحت اب السياستتية و
مقومات نجاج القيادة النسائية ،كما تناول الدراسة اسفام المنظمات و المؤسستات تا مجتال
تمكتتيق المتترأة المصتترية و األ يتتر التشتتريعية و القانونيتتة المنظمتتة لتمكتتيق المتترأة ،كمتتا مام ت
الدراسة بالقاء ال وء علا الر ى المستقبلية ا مجال تمكيق المترأة المصترية ،وكتللك متدى
عاليتتتتتتة البتتتتتترامج التدريبيتتتتتتة تتتتتتا ت قيتتتتتت تمكتتتتتتيق المتتتتتترأة تتتتتتا المجتمتتتتتتف المصتتتتتترى .
( شيماء م مد تيمور) 2015 ،
مق ذلك يمكتق استتنتاج أن ت قيت الريتادة للمترأة مرهتون بعتد اعتبتارات لعتل متق أهمفتا
توا ر القناعة بقدرة المرأة علا تولا المناصب القيادية ،وكللك استخدام معيار الكفتاءة ولتي
النوج ا المفاالة بتيق المرشت يق ل تتولا المناصتب القياديتة تا مؤسستات العمتل وذلتك حتتا
ينتفتتا التميي ت متتائم علتتا النتتوج والتتلى يعتتد متتق أهتتم معومتتات ت قي ت الريتتادة للمتترأة ومتتق م تم
تمكينفا.
و بعد العرض الساب لمقومات تمكتيق المترأة يمكتق استتنتاج اترورة ت تا ر عتدة عوامتل
تشتتكل تتا مجملفتتا مقومتتات الزمتتة لت قي ت تمكتتيق المتترأة ستتواء علتتا الصتتعيد السياستتا أو
االمتصادى أو االجتماعا  ،وأن هتله العوامتل تعمتل وتتكامتل معتا ً ب يت تتؤدى تا النفايتة إلتا
ت قي التمكيق المستفد .

رابعاً :االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

صدرت االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية مستفل عام  2017والل أعلنو
السيد الرئي عبد الفتاج السيس عاما ً للمرأة المصرية ويمتد األ ال من لتنفيلها حتا عام
- 1330 -

استخدام استراتيجية الصف المقلوب لتنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض العبء
...................................

 ،2030وتت تمق االستتراتيجية أربعتة م تاور عمتل متكاملتة وهت التمكتيق السياست وتع يت
األدوار القيادية للمرأة ،والتمكيق االمتصاد  ،والتمكيق االجتماع وال ماية.
ومد استندت االستراتيجية إلا دراسة ميدانية أجراهتا المركت القتوم للب تو االجتماعيتة
والجنائية عام  2016للتعتر علتا الوامتف الفعلت للمترأة ت مصتر واحتياجاتفتا ،والمعومتات
الت ت د مق استفادتفا مق الخدمات المقدمة ،إلا جانب يرج ح مة مق الر ى واآلليات لرسم
سياسات مق شتأنفا ت ستيق واتف المترأة المصترية .ومتد تتم جمتف البيانتات متق عينتة حجمفتا
 3000سيدة مق بيق اإلنا الالت تبل أعمارهق  18سنة أكثر ،وها تمثل األمتاليم الجلرا يتة
( المجل القوما للمرأة)15: 2017 ،
الرئيسية للمجتمف المصرى.
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منطلقات االستراتيجية
تتمثتتل أهتتم منللقتتات االستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية  2030متتق يمتتا
يلا-:
 -1االعتماد علا المرجعيات الوينية والدولية وه الدستور المصتر  ،2014واستتراتيجية
التنمية المستتدامة ) ر يتة مصتر  ،(2030وأهتدا التنميتة المستتدامة لعتام  ،2030التتا
اعتمدتفا الجمعية العامة لألمم المت دة  2015وأمرتفا مصر.
 -2االستجابة الحتياجات المرأة المصترية دون إغفتال التفاوتتات حستب م تل اإلمامتة وحستب
المستوى االمتصتاد واالجتمتاع وحستب العمتر ،وتلبيتة احتياجتات الفئتات األاتعف ت
المجتمف
 -3تبن المدخل ال قوم باعتباره المنلل األساس لالستراتيجية
إعداد االستراتيجية و تنفيلها ،وتوستيف دائترة المشتاركة بمتا
 -4تبن النفج التشارك
ال يلفل أ مق الشركاء؛

 -5تأسي هليتة للمتابعتة والتقيتيم المعتمتديق علتا المتنفج العلمت والمعلومتات
والبيانات الم دمة ،ك جر زاوية لت قي أهدا االستراتيجية

رؤية وأهداف االستراتيجية
الرؤيةة " -:ب لتول عتام  2030تصتبح المترأة المصترية اعلتة رئيستية ت ت قيت التنميتة
المستدامة ت ويتق ي تمق لفتا كا تة حقومفتا التت كفلفتا الدستتور وي قت لفتا حمايتة كاملتة
ويكفتل لفتا دون أ تمييت  -الفترل االمتصتادية واالجتماعيتة والسياستية التت تمكنفتا متق
االرتقاء بقدراتفا وت قي ذاتفا ،ومق مم القيام بدورها إعالء شأن الويق"
األهداف -:تتوزج األهدا العامة لفله اإلستراتيجية ا الم اور األربعة التالية-:
 التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة.
 التمكيق االمتصادى.
 التمكيق االجتماعا.
 ال ماية.
ومد صي لكل م ور مق الم تاور الستابقة هتد ا ً عامتا ً ومتق متم تتم ترجمتتو إلتا جملتة متق
األهتتدا التفصتتيلية ،و يمتتا يلتتا تواتتي ا ً لألهتتدا العامتتة والتفصتتيلية لكتتل م تتور متتق م تتاور
االستتتراتيجية  ،وكتتللك مؤشتترات ميتتاس األمتتر المستتتفد ت قيقفتتا تتا  2030بكتتل م تتور متتق
م اور عمل االستراتيجية.
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المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030
جدول ()1
مؤشرات مياس األمرلم ور التمكيق السياس وتع ي الدور القياد للمرأة
القيمة المرصودة المستفد ت قيقو
السنة
مؤشرات مياس األمر
ا 2030
نسبة اإلناث من إجمالي المشاركين
في االنتخابات

2014
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%35
%15
2016
نسبة تمثيل المرأة في البرلمان
%35
%25
2014
نسبة تمثيل المرأة في المجالس
المحلية
%25
%,5
2015
نسبة اإلناث في الهيئات القضائية
%17
%5
2016
نسبة اإلناث في المناصب العامة
%27
%19
2016
نسبة اإلناث في وظائف اإلدارة
العليا
المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030

ويالحظ مق مؤشرات مياس األمر السابقة ما يلا-:
أ -أن التمكيق السياسا للمرأة يتللب مشاركة عليتة وتمثيتل حقيقتا للمترأة تا االنتخابتات
و ا البرلمان وكللك ا الفيئات الق ائية والمناصب القيادية
ب -أن النسب المستفد الوصول ا ليفا ا جميف المؤشرات السابقة تفوق بدرجة مل وقة
النستتتتب المرصتتتتودة تتتتا ستتتتنة القيتتتتاس القبلتتتتا – أى مبتتتتل تلبيتتتت الخلتتتتل التنفيليتتتتة
لالستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030
ج -أن كا تتة مؤسستتات المجتمتتف يمكتتق أن يكتتون لفتتا دور تتا الوصتتول بتلتتك المؤشتترات إلتتا
النستتب المستتتفد ة تتا  ، 2030وتختلتتف تلتتك األدوار ب ستتب يبيعتتة كتتل مؤسستتة متتق أدوار
توعويتة أو تشتريعية أو خدميتتة ،وتتكامتل تلتتك األدوار يمتا بينفتا لت قيت التمكتيق السياستتا
وتع ي الدور القيادى للمرأة.
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المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030

جدول ()2
مؤشرات مياس األمر لم ور التمكيق االمتصاد
المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030
القيمة المرصودة المستفد ت قيقو
السنة
مؤشرات مياس األمر
ا2030
%9
%26,3
2015
نسبة المرأة المعيلة ت
خل الفقر
%35
% 24, 2
2016
نسبة مشاركة المرأة موة
العمل
%16
%24
2015
معدل البلالة بيق اإلنا
%12
%6
2016
وقائف
نسبة النساء
إدارية
%48
%38
2016
وقائف
نسبة النساء
مفنية
%58
%29
2016
الدخل المكتسب المقدر
) جوة الدخل بيق اللكور
واإلنا (
%50
%22 ,5
2015
نسبة المشروعات الصليرة
الموجفة للمرأة
%53
%45
2015
نسبة اإلمراض متناه
الصلر الموجو للمرأة
%18
%9
2015
نسبة اإلنا الالت لديفق
حساب بنك
المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030
ويالحظ مق مؤشرات مياس األمر السابقة ما يلا-:
أ -أن التمكتتيق اإلمتصتتادى للمتترأة يتللتتب مشتتاركة عليتتة وتمثيتتل حقيقتتا للمتترأة تتا ستتوق
العمتتل وكتتللك تتا ريتتادة األعمتتال مثتتل المشتتروعات الصتتليرة ،وزيتتادة نستتبة االمتتراض
للمشروعات متناهيتة الصتلر الموجفتة للمترأة ،بينمتا يتللتب تقليتل نستبة بلالتة اإلنتا ،
ونسبة المرأة المعيلة ت خل الفقر.
ب -أن كا ة مؤسسات المجتمف يمكتق أن يكتون لفتا دور تا الوصتول بتلتك المؤشترات إلتا
النسب المستفد ة ا  ، 2030وتختلف تلك األدوار ب سب يبيعة كل مؤسسة متق أدوار
توعويتتة أو تتتدريب علتتا ريتتادة األعمتتال أو تقتتديم تمويتتل شخصتتا إلمامتتة المشتتروعات
الصليرة ،وتتكامل تلك األدوار يما بينفا لت قي التمكيق اإلمتصادى للمرأة.
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جدول ()3
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المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030

ويالحظ مق مؤشرات مياس األمر السابقة ما يلا-:
مؤشرات مياس األمر

السنة

القيمة
المرصودة

المستفد ت قيقو
ا2030

نسبة األميات بيق اإلنا 10 +

2014

%27

%12

نسبة األمية بيق اإلنا
)  20 - 29سنة(
نسبة السيدات المت وجات الالت
تستخدمق وسائل تنظيم األسرة
معدل اإلنجاب الكل
) يفل لكل سيدة(
نسبة السيدات الالت حصلق
علا رعاية حمل منتظمة
نسبة الوالدة القيصرية
نسبة و يات األمفات ) لكل 100
ألف مولود ح (
تومف ال ياة عند الميالد

2014

%12

صفر%

2014

%59

%72

2014

 3,5يفل

2014

%83

%92

2014
2014

%52
52

%34
26

2013

 71 ,3سنة

 76سنة

2016

 63سنة

71, 4

2015

>%1

%3

2014

171

1400

متوسل عدد السنوات الت
تعيشفا األنث بص ة جيدة
نسبة اإلنا المعامات المعينات
بالقلاج ال كوم
عدد دور المسنيق

 2,4يفل

أ -أن التمكيق اإلجتماعا للمرأة يتللب تقليل نسبة أمية النساء ،وكتللك تقليتل معتدل اإلنجتاب
ونسب الوالدات القيصرية ونسبة و يات األمفتات  ،بينمتا يتللتب زيتادة تا نستب استتخدام
وسائل تنظيم األسرة وال صول علا رعاية حمل ،وكللك زيادة متوسل عدد السنوات التتا
تعيشتتفا المتترأة بص ت ة جيتتدة ،وزيتتادة نستتب اإلعانتتة للنستتاء المعامتتات ،وزيتتادة عتتدد دور
المسنيق.
ب -أن كا تتة مؤسستتات المجتمتتف يمكتتق أن يكتتون لفتتا دور تتا الوصتتول بتلتتك المؤشتترات إلتتا
النستب المستتتفد ة تتا  ، 2030منفتتا أدوار توعويتتة أو ختتدمات صت ة إنجابيتتة أو بتترامج
لم و أمية النساء وغيرها مما ي ق التمكيق اإلجتماعا للمرأة.
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جدول ()4
مؤشرات مياس األمر لم ور ال ماية
مؤشرات مياس األمر

السنة

نسبة اإلنا ( (29-20الالت
ت وجق مبل سق 18سنة
نسبة اإلنا المت وجات/سب
لفتق الت واج 29-20الالتت
انجبق مبل العشريق
نسبة اإلنا الالت تعراق
للت رش خالل السنة السابقة
نسبة السيدات (( 49-15
الالت سب لفق
ال واج الالت تم ختانفق
نسبة الفتيات أمل مق  19سنة
المتومف ختانفق
نسبة السيدات الالت تعراق
لعنف جسد مق مبل ال وج
نسبة السيدات الالت تعراق
لعنف نفس
نسبة السيدات الالت تعراق
لعنف جنس مق مبل ال وج

2014

القيمة
المرصودة
%18

المستفد ت قيقو
ا 2030
%1

2014

%24

صفر%

2015

%13

صفر%

2014

%92

%55

2014

%56

%10

2014

% 25, 2

صفر%

2014

%18 ,8

صفر%

2014

% 4, 1

صفر%

المصدر :االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030
ويالحظ مق مؤشرات مياس األمر السابقة ما يلا-:
أ -أن حماية المرأة تتللب تقليل نسبة اإلنا الالتا يت وجق مبتل ستق  18ستنة  ،وكتللك
تقليل عدد النساء الالتا يتعراق للختان ،وكللك تقليل نستبة النستاء الالتتا يتعراتق
للت رش والعنف الجسدى والنفسا والجنسا والوصول بفله الظواهر إلا نسبة صفر
 %أى الق اء علا تلك الظواهر التا تفدد حماية المرأة.
ب -أن كا ة مؤسسات المجتمف يمكق أن يكون لفا دور ا الوصول بتلتك المؤشترات إلتا
النسب المستفد ة ا  ، 2030ومنفا أدوار توعوية أو خدمات ص ية وإرشتاد أسترى
أو برامج تأهيل للمقب ليق علا ال واج وغيرها مما ي ق ال ماية للمرأة.
ومق كل ما سب يمكق استنتاج أن نجاج تلك االستراتيجية ا ت قي أهدا فا يعتمد
علا مشاركة كا ة مؤسسات الدولة وأجف تفا التنفيلية ،ولما كان الجامعة أحد المؤسسات
الفاعلة ا المجتمف ،والتا يمكق مق خالل يبيعة أدوارها أن تقوم بأدوار متعددة ا هلا
الشأن للا ننو بنمكانفا لعب دور بارز ا ت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة
المصرية .2030

خامسا ً  :الجامعة وتمكين المرأة المصرية
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لعب الجامعات المصرية منل نشأتفا وعلا مر العصور دورا ً بارزا ً ا تمكيق المرأة،
ومد ت امق ذلك مف نشاي ال ركة النسائية ا مصر وملالبتفا بتعليم المرأة لتمكينفا مق لعب
األدوار المتومعة منفا ا ت قي ر عة مجتمعفا.
الربف األول مق القرن العشريق نتيجة لجفود بعض
قد نشل ال ركة النسائية
رائدات العمل النسائا مثل ملك حفنا ناصف التا لقب بباحثة البادية وكان أول خليبة
جم ع النساء وخلب يفق لتوعيتفق وحثفق علا الملالبة ب قومفق وكان تنادى بفتح
ه اق العلم أمام الفتاة وها نف المبادىء التا نادى بفا ماسم أميق مق مبل ،وكللك المجاهدة
صفية زغلول زوجة ال عيم سعد زغلول التا مام بدور كبير ا نشر الوعا بيق أبناء
الشعب وبيق النساء خاصة بق ية استقالل الويق ،وكان بيتفا" بي األمة"معقالً مق معامل
الوينية وسمي "أم الم صرييق" لموامففا الوينية الرائعة ،وكللك نبوية موسا التا نادت
ب رورة اتاحة الفرصة للفتيات لتلقا العلم والمعر ة ،ولعل مق أبرز رائدات العمل النسائا
هدى شعراو التا ت عم النف ة النسائية وكان تناد بتعليم المرأة وإتاحة الفرصة لفا
لك تعمل وتؤد واجبفا ن و الويق ،وأسس ا عام  1923شعراو االت اد النسائا
أول رئيسة لو ،وكان مق أهم ملالب االت اد النسائ منل نشأتو مساواة
المصر وأصب
ال قوق السياسية والمدنية لتستليف أن تسفم بمواهبفا الخاصة
المرأة بالرجل
التشريف ،و إصالج األحوال االجتماعية واألخالمية واالمتصادية.
( سامية حسق الساعاتا) 62-60 : 2006 ،
ا تتاج البرلمان عام 1924
كما مادت هدى شعراوى النساء المصريات المشاركات
كل مق
المؤتمرات النسائية
ومدم مائمة بالملالب القومية والنسوية ،ومثل مصر
باري وبرليق وجنيف وبروكسل وغيرها مق ومال إنفا تدعو إلا السالم ون ج السالج،
واصل هدى شعراو ميادة االت اد النسو المصر حتا و اتفا(.ميسون البياتا) 2017،
وعندما ت أبواب الجامعة أمتام المترأة المصترية  -للمترة األولتا كانت هتله بمثابتة
نقلة الت ول البارزة حركة ت رير المرأة ،وذلك حينما شق سفير القلماو ور يقاتفا مف
مرب نفاية العشرينات مق القترن الماات اللريت ن تو اإللت تاق بالجامعتة ،وتعتد كليتة اآلداب
( ) 1911بمثابة النواة األولا للجامعة وها ذات الكليتة التت احت تق عميتدها
الت تأسس
"يتو حستيق" أول مجموعتتة متق النستتاء إلتت قق بالجامعتة المصتترية وكتق خمت قتل؛ ستتفير
القلمتتاو  ،نعيمتتة األيتتوب  ،ايمتتة ستتالم ،ايمتتة فم ت  ،زهيتترة عبتتد الع ي ت لل صتتول علتتا
الشفادة الجامعية ت ( ) 1928ذلتك التتاري التل يصتفو التدكتور "لتوي عتوض" ت كتابتو
"الجامعة والمجتمف الجديد" بكونو التاري الرسم لنفاية عصتر ال تريم ،حيت تليترت نظترة
( نفيسة الدسوما) 2019 ،
يرا جلريًا .
المجتمف للمرأة تل ً
كمتتا شتتفدت الفتتترة التتتا أعقبت ال تترب العالميتتة الثانيتتة توستعا ً ت االتجتتاه التعليم ت
لصالح المرأة ،وإتاحة الفرصة لإلنا لإلبتعا والدراسة بالختارج ،حيت أرستل د عتات مليلتة
بعثات دراسية إلا الخارج ،وعدن ي ملتق أرمتا الشتفادات ت تخصصتات شتتا ،وأصتب ق
أماكق عملفق ،ومد كان لنجتاج الرعيتل األول متق الجامعيتات الالئت تخترجق
مق مادة الرأ
مصر ،والمبعومات الالئ أتممق دراستفق الخارج ،أكبر األمر ت تشتجيف الفتيتات علتا
اإلمبتتال علتتا التعلتتيم العتتال  ،امتتتداء بفتتق ،كمتتا حفتت هتتلا النجتتاج تت الومتت نفستتو اهتمتتام
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المسئوليق ،وشجعفم علا السير بخلا أكثر سرعة ،م يد مق التوسف ت تعلتيم الفتتاة ت
جميتتف المراحتتل ،وإتاحتتة الفرصتتة لفتتا لتختتوض غمتتار ال يتتاة االجتماعيتتة والعمتتل ت مختلتتف
( سامية حسق الساعاتا) 64-63 :2006 ،
المجاالت .
ً
ً
وهكتتلا استتتمرت الجامعتتة علتتا متتر التتتاري تتا لعتتب دورا حيويتا لصتتالح المتترأة تا
المجتمف ،واللى كان ولم ي ل لو أكبر األمر تا توستيف ترل تمكينفتا ،علتا أننتا عنتد ال تدي
عتتق دور الجامعتتة تتا ت قي ت أهتتدا االستتتراتيجية ،ال ينبلتتا أن ينصتتر التتلهق إلتتا وقيفتتة
التدري قل ،وأمر التعليم الجامعا علا ت قي التمكيق للفتيات المتعلمات تعليما ً جامعياً ،فلا
يعد أحد األدوار ،بينما يتسف هلا ا لدور مق خالل ما تقوم بو الجامعة ا إيتار وقيفتفتا الب ثيتة
وكللك وقيفتفا ا خدمة المجتمف وتنمية البيئة مق أنشتلة و عاليتات تستتفد ت قيت تمكتيق
المرأة.

سادساً :الدور المتوقع من الجامعة فى تحقيق أهداف االستراتيجية

انلالم تا ً متتق أهميتتة الجامعتتة كأحتتد المؤسستتات الفاعلتتة تا المجتمتتف ،كونفتتا متتق أهتتم
المؤسستتات التتتا يمكتتق أن يتتركق إليفتتا المجتمتتف بشتتكل كبيتتر لتنميتتتو وت قيت نف تتتو ،ننفتتا
تستليف -بل والمتومف منفا -القيام بالعديد مق األدوار ا ت قي أهدا االستراتيجية الوينية
لتمكتتيق المتترأة المصتترية  ،2030وذلتتك تتا إيتتار وقائففتتا المتعتتار عليفتتا وهتتا التتتدري
والب العلما وخدمة المجتمف.
متتق ختتالل التتتدري تستتتليف الجامعتتة لعتتب دورا ً بتتارازا ً تتا تنميتتة متتدرات ومكنتتات
الفتيات الجامعيات ليصبح التعليم وسيلة لتمكينفق ،واتباج ممارسات تعليميتة مناه تة للتمييت
اتتد المتترأة ،ومتتق ختتالل الب ت العلمتتا تستتتليف الجامعتتة إلقتتاء ال تتوء ولفت االنتبتتاه لق تتايا
المرأة و جوة النوج االجتماعا التا يتمي بفا سوق العمل المصترى وامتتراج الستبل المناستبة
لتقلي تلك الفجوة والتللب عل كل ما مق شأ نو التميي اد المرأة ،كمتا أنفتا تستتليف القيتام
بعدة أدوار هامة ا مجال وقيفتفا ا خدمة المجتمف ،مثل ايتالق المبتادرات الفاد تة للتوعيتة
المجتمعية بق تايا المترأة ،وتنظتيم بترامج خدميتة للنستاء غيتر المتعلمتات لتتدريبفق وتتأهيلفق
لل صول علا رل عمل مناسبة ،كما يمكق أن تقوم الجامعة بدور هتام تا م تو أميتة النستاء
األميتتات تتا المنتتاي الم رومتتة والمفمشتتة ،ممتتا يستتاعدهق تتا ال صتتول علتتا تترل عمتتل،
وكتتللك التوستتف تتا تقتتديم ختتدمات التوعيتتة الص ت ية واألستترية والتتتدريب علتتا مفتتارات ريتتادة
األعمال وتسوي المنتجات وسواها.
ويستفد الجانب الميدانا مق الدراستة ال اليتة إستتقراء التدور المتومتف متق الجامعتة تا
ت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكتيق المترأة المصترية  ، 2030متق ختالل امتتراج جملتة
متتق األدوار الموجفتتة إلتتا ت قي ت أهتتدا كتتل م تتور متتق م تتاور عمتتل االستتتراتيجية وهتتا (
التمكيق السياسا وتع ي األدوار القياديتة للمترأة -التمكتيق االمتصتادى  -التمكتيق االجتمتاعا -
ال ماية) وعرافا علا مجموعة مق الخبراء التربوييق الستلالج هرائفتم تا متدى إستفام كتل
مق األدوار المقترحة ا ت قي التمكيق المستفد بكل م تور متق م تاور عمتل االستتراتيجية
الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030

الجانب الميدانى للدراسة
 -1أهداف الجانب الميدانى للدراسة
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يسعا الجانب الميدانا مق الدراسة ال الية إلتا توصتيف التدور المتومتف متق الجامعتة تا
ت قي ت أهتتدا االستتتراتيجية الوينيتتة لتمكتتيق المتترأة المصتترية  ، 2030فتتا اتتوء أهتتدا
االستراتيجية ،وكللك ا اوء وقتائف الجامعتة المتعتار عليفتا ( التتدري  -الب ت العلمتا-
خدمتتة المجتمتتف) تتتم واتتف مجمو عتتة متتق األدوار المقترحتتة التتتا يمكتتق أن تقتتوم بفتتا الجامعتتة
للمساهمة ا ت قيت أهتدا تلتك االستتراتيجية ،والتعتر علتا هراء الخبتراء التربتوييق حتول
الدرجة التا يمكق أن يسفم بفا كل دور مق تلك األدوار ا ت قي التمكتيق المستتفد تا كتل
م ور مق م اور االستراتيجية.

 -2أدوات الدراسة
تتتم واتتف مائمتتة األدوار المقترحتتة تتا شتتكل استتتبانة مكونتتة متتق أربعتتة م تتاور هتتا ذاتفتتا
م اور عمل االستراتيجية الوينية لتمكتيق المترأة المصترية  ، 2030حيت تتم توصتيف األدوار
التا يمكق أن تقوم بفا الجامعة لت قي أهدا االستراتيجية ا كل م ور مق الم اور التالية:
الم ور األول :التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة.
الم ور الثانا :التمكيق االمتصادى .
الم ور الثال  :التمكيق االجتماعا.
الم ور الرابف :ال ماية.
ومد تم واف هله األدوار ا شكل عبارات خاصة بكل م ور حيت ت تمق الم تور األول (
 ) 10عبارات  ،والم ور الثانا ( )11عبارة ،بينما ت مق الم ور الثال ( ) 9عبارات ،وكتللك
الم ور الرابف ( ) 9عبارات.
كما تم إ نفاء كل م ور بعبارة ( أدوار أخرى ترون إاا تفا ) إلعلاء الفرصة للرج م يتد
مق األدوار التا يمكق أن تقوم بفا الجامعة لت قيت أهتدا االستتراتيجية والتتا لتم يترد ذكرهتا
ا القائمة المقترحة.

-3حساب الصدق والثبات لالستبانة
تم حساب صدق ومبات اإلستبانة ال ت من مجموعة األدوار المقترحتة وذلتك للتأكتد متق
صالحيتفا للتلبي مق خالل ما يلا-:

أ -صدق االتساق الداخلى لالستبانة:
مام الباحثة ب ساب االتساق الداخلا لالستبانة عق يري حساب-:
 معامالت االرتباي بيق درجة كل مفردة مق مفردات االستبانة ودرجة البعد الل تنتم إليو. معامالت االرتباي بيق درجة كل مفردة مق مفردات االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة. معامالت االرتباي بيق أبعاد االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.بداية يواح الجدول اآلت معامالت اإلرتباي بيق درجة كل مفردة مق مفردات
اال ستبانة ودرجة البعد الل تنتما إليو والدرجة الكلية لالستبانة.
جدول ()5
معامالت اال رتباي بيق درجة كل مفردة مق مفردات استبانة ودرجة البعد اللى تنتما إليو والدرجة
الكلية لالستبانة
المفردة

معامل
االرتباي
بالبعد

معامل
االرتباي
بالدرجة
الكلية

المفردة

معامل
االرتباي
بالبعد
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االرتباي
بالدرجة
الكلية
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1

**0.583

**0.507

14

**0.561

**0.508

27

2

**0.565

**0.512

15

**0.615

**0.584

28

3

**0.550

**0.513

16

**0.580

**0.538

29

4

**0.625

**0.586

17

**0.585

**0.514

30

5

**0.614

**0.530

18

**0.613

**0.559

31

6

**0.621

**0.589

19

**0.622

**0.571

32

7

**0.577

**0.513

20

**0.599

**0.534

33

8

**0.630

**0.503

21

**0.583

**0.517

34

9

**0.581

**0.535

22

**0.641

**0.538

35

10

**0.598

**0.517

23

**0.586

**0.522

36

11

**0.583

**0.556

24

**0.589

**0.516

37

12

**0.602

**0.599

25

**0.628

**0.596

38

13

**0.613

**0.571

26

**0.579

**0.512

39

*0.576
*
*0.585
*
*0.657
*
*0.579
*
*0.585
*
*0.574
*
*0.555
*
*0.640
*
*0.647
*
*0.618
*
*0.575
*
*0.619
*
*0.599
*

**0.531
**0.516
**0.586
**0.505
**0.519
**0.502
**0.509
**0.554
**0.598
**0.552
**0.504
**0.550
**0.561

ومق خالل حساب معامالت االرتباي بيق مفردات االستبانة والبعد اللى تنتما إليو
والدرجة الكلية لإلستبانة يت ح أنفا تتمتف باالتساق الداخلا ،ومق مم يمكق تلبيقفا لت قي
أهدا الدراسة ال الية.
كما يواح الجدول اآلت معامالت اإلرتباي بيق أبعاد االستبانة والدرجة الكلية
جدول () 6
معامالت االرتباي بيق أبعاد استبانة الدور المتومف مق الجامعة ا ت قي أهدا
الوينية لتمكيق المرأة المصرية  2030والدرجة الكلية لالستبانة
البعد

م

االستراتيجية

معامل االرتباي

1

التمكيق السياسا للمرأة.

**0.727

2
3
4

التمكيق االمتصادى للمرأة.
التمكيق اإلجتماعا للمرأة.
حماية المرأة.

**0.735
**0.701
**0.709

ويت ح مق معامالت االرتباي الواردة بالجدول الساب أن االستبانة تتمتف
الدراسة ال الية ،والوموق بالنتائج
باالتساق الداخلا؛ مما يشير إلا إمكانية استخدامفا
الت ستسفر عنفا الدراسة.

ب -ثبات االستبانة-:
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تتتتتم حستتتتاب مبتتتتات االستتتتتبانة عتتتتق يريتتتت حستتتتاب معامتتتتل مبتتتتات ألفتتتتا كرونبتتتتاخ
" "Cronbach's alphaحي مام الباحثة ب ساب ميم معامالت الثبات لكل مفردة ومعامتل
الثبات لالستبانة والنتائج يوا فا الجدول اآلت :
جدول () 7
ميم معامالت الثبات بلريقة "ألفا كرونباخ" لكل مفردة ومعامل الثبات لالستبانة ككل
معامل
معامل
معامل
معامل
المفردة مبات ألفا المفردة مبات ألفا المفردة مبات ألفا المفردة مبات ألفا
0.774
31
0.791
21
0.785
11
0.780
1
0.772
32
0.785
22
0.788
12
0.791
2
0.780
33
0.790
23
0.779
13
0.784
3
0.782
34
0.775
24
0.775
14
0.786
4
0.781
35
0.782
25
0.784
15
0.785
5
0.780
36
0.771
26
0.772
16
0.762
6
0.791
37
0.785
27
0.767
17
0.785
7
0.788
38
0.789
28
0.792
18
0.775
8
0.779
39
0.779
29
0.781
19
0.789
9
0.791
30
0.775
20
0.771
10
0.792
معامل مبات االستبانة ككل

وإذا كان معامل الثبات بلريقة ألفا لكل مفردة مق مفتردات االستتبانة أمتل متق ميمتة ألفتا
لمجموج أسئلة االختبار ككتل أستفل الجتدولة فتلا يعنت أن الستؤال هتام وغيابتو عتق االستتبانة
يؤمر سلبا ً عليفا  ،وأما إذا كان معامل مبات ألفا لكل سؤال أكبر مق أو يساو ميمة ألفا لالختبار
ككل أسفل الجدول ،فلا يعن أن وجود السؤال يقلل أو ي عف مق مبات االختبار( .أحمتد غنتيم
ونصر صبر )188 :2000،
ويت ح مق الجدول الساب أن مفردات استبانة الدور المتومتف متق الجامعتة تا ت قيت
أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية  2030يقل معامل مباتفا عق ميمتة معامتل
مبات االستبانة ككل وه (.)0.792

 -2تطبيق األداة
تتتم تلبي ت اإلستتتبانة ختتالل شتتفر برايتتر 2020علتتا مجموعتتة متتق الخبتتراء التربتتوييق
وعددهم  32متق أستاتلة التربيتة ،وذلتك بكليتات التربيتة بكتل متق ( جامعتة األستكندرية -جامعتة
دمنفور -جامعة ال مازي  -جامعتة ينلتا -جامعتة المنصتورة -جامعتة ستوهاج -جامعتة أستيوي-
جامعة الفيوم -جامعة دمياي -جامعة جنوب التوادى -جامعتة بنفتا -جامعتة عتيق شتم  -جامعتة
األزهر) وذلك للتعر علا هرائفم حول مدى مساهمة كل دور مق األدوار المقترحة ا ت قيت
التمكيق المستفد ا كل م ور مق الم اور الساب ذكرها.

 -3التحليل اإلحصائى وتفسير النتائج
بعد عرض مائمة األدوار المقترحة علا مجموعتة متق الخبتراء التربتوييق وال صتول علتا
استجاباتفم حول متدى مستاهمة كتل دور متق األ دوار التواردة بتلتك القائمتة تا ت قيت التمكتيق
المستفد تم إجراء الت ليالت اإلحصائية للبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية التالية-:
 -1التكترارات والنستتب المئويتة لإل ستتتجابات المختلفتة علتتا كتل عبتتارة متق عبتتارات الم تتاور
الواردة بقائمة األدوار المقترحة.
 -2المتوستتلات ال ستتابية ونستتب اإلتفتتاق بتتيق هراء الخبتتراء التربتتوييق علتتا كتتل عبتتارة متتق
عبارات الم اور المختلفة بقائمة األدوار المقترحة.
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و يما يلا عراا ً لنتائج الت ليل اإلحصائا الستجابات الخبراء التربوييق علا عبارات كل
م ور مق م اور مائمة األدوار المقترحة.

المحور األول :التمكين السياسى وتعزيز األدوار القيادية للمرأة
باستخدام األ ساليب االحصائية سابقة اللكر تم ت ليل استجابات الخبراء التربوييق يما
يتعل بعبارات الم ور األول.
و يما يلا جدوالً يواح التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء التربوييق علا كل
عبارة مق عبارات هلا الم ور.
جدول ()8
التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور األول
( التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة)
م

التكرارات والنسب المئوية لالستجابات
األدوار المقترحة

يمكتتتق للجامعتتتة أن تستتتفم تتتا ت قيتتت التمكتتتيق
السياستتتا للمتتترأة متتتق ختتتالل األدوار المقترحتتتة
التالية -:
تعريتتتتف اللالبتتتتات ب قتتتتومفق السياستتتتية
1
وكيفيتتة ممارستتتفا متتق ختتالل عقتتد نتتدوات
للتوعية السياسية.
زيتتتادة تتترل اللالبتتتات تتتا الترشتتتح تتتا
2
االنتخابتتتات اللالبيتتتة لتع يتتت مقتتتتفق تتتا
مدراتفق السياسية .
ادمتتتاج اللالبتتتات تتتا ممارستتتة األنشتتتلة
3
الجامعية لتعويدهق علا ت مل المسئولية.
4

نشتر مقا تة تقتتدير دورالمتترأة كشتتريك
المجتمف مق خالل مواوعات
أساس
بعض المقررات الدراسية.
تقديم نماذج مق تاري المجتمف المصترى
للتتتدور السياستتتا التتتلى لعبتتتتو المتتترأة تتتا
الن ال الوينا.
تتتو ير منتتاخ جتتامعا ينتتاهض التميي ت بتتيق
الجنستتيق بمتتتا يق تتتا علتتتا جتتتوة النتتتوج
االجتماعا.
تتتتتدريب اللالبتتتتات علتتتتا كيفيتتتتة ممارستتتتة
حقومفق السياسية.

8

تفعيل كر إعداد القتادة علتا مستتوى كتل
جامعة.
تبنتتا سياستتات تفتتد إلتتا تلييتتر مقا تتة
المجتمف ن وعمل المرأة .

5
6
7

9

كبيرة

مليلة

متوسلة

ك

%

ك

ك

%

ك

28

5ة%87

4

5ة% 12

صفر

%0

25

13ة% 78

6

75ة% 18

1

12ة% 3

28

5ة% 87

3

38ة% 9

1

12ة% 3

19

37ة% 59

10

25ة% 31

3

38ة% 9

26

25ة% 81

4

5ة% 12

2

25ة% 6

23

88ة% 71

8

% 25

1

12ة% 3

24

% 75

6

75ة% 18

2

25ة% 6

23

88ة% 71

8

% 25

1

12ة% 3

21

63ة% 65

9

12ة% 28

2

25ة% 6
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10

توستتيف تتترل تتتولا الستتتيدات للمناصتتتب
االدارية ا المؤسسات الجامعية.

19

10

37ة% 59

25ة% 31

3

38ة% 9

بالنظر إلا جدول (  ) 8يت ح ما يلا-:
 -1أن أعلا تكرارات كانت لصتالح استتجابة ( يستفم بدرجتة كبيترة) تا جميتف عبتارات
الم تور األول ،ويمكتتق تفستير ذلتتك بتتأن جميتف األدوار المقترحتتة هتا أدوار مفمتتة متتق
وجفة نظر الخبراء التربوييق مق حي درجتة إستفامفا تا ت قيت التمكتيق السياستا
للمتترأة ،لتتلا يجتتب علتتا الجامعتتة أن تتتولا االهتمتتام لفتتله األدوار وت تتف اإلجتتراءات
الالزمة لتنفيلها حال ميامفا بدورها المتومف ا ت قي أهتدا االستتراتيجية الوينيتة
لتمكيق المرأة المصرية . 2030
 -2بالنستتبة الستتتجابة (يستتفم بدرجتتة كبيتترة) جتتاءت العبارت تان رممتتا ( ) 3 ، 1األعلتتا
تكرارا ً بينما جاءت العبارتيق رمم ( )10 ، 4األمل تكرارا ً .
 -3بالنسبة الستجابة ( يسفم بدرجة متوسلة) جتاءت العبارتتان رممتا ( )10 ،4األعلتا
تكرارا ً بينما جاءت العبارة رمم ( ) 3األمل تكرارا ً .
 -4بالنستتبة الستتتجابة ( يستتفم بدرجتتة مليلتتة) جتتاءت العبارت تان رمم تا ( ) 10 ، 4األعلتتا
تكرارا ً بينما جاءت العبارة رمم ( )1األمل تكرارا ً.
ونستليف تفسير ذلك بأن الدور التعليما للجامعة هو الدور اللى دائمتا متا يشتلل اإلهتمتام
علا الرغم مق أهمية األدوار األخرى ،ومد تم اإلشارة ا اإليار النظرى لفله الدراستة إلتا أن
الجامعة حال ميامفتا بتدورها تا ت قيت أهتدا االستتراتيجية ،لتق يكتون هتلا التدور مقصتورا ً
علا الدور التعليما قل ،ولكق هنتاك دور ب ثت للجامعتة وكتللك دور تا خدمتة المجتمتف ،لتلا
عنتد التفكيتر تا دور الجامعتة تا ت قيت اهتدا تلتك االستتراتيجية ينبلتا أن نتولا االهتمتتام
لجميف هله األدوار.
ويواح الشكل التالا النسب المئوية لتكرارات استجابات الخبراء التربوييق علا عبارات
الم ور األول
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

كبيرة
متوسطة
قليلة

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

شكل ( ) 5النسب المئوية ل تكرارات استجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور األول
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( التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة)

ويالحظ مق الشكل الساب أن أعلا النسب المئوية جاءت علتا استتجابة (بدرجتة كبيترة)
كما أن أمل النسب المئوية جاءت علا استجابة(بدرجة مليلة) وذلك تا جميتف عبتارات الم تور
األول .ويمكق تفستير ذلتك بت أن جميتف األدوار التواردة بتالم ور األول هتا أدوار مفمتة وتستفم
بشكل كبير ا ت قي التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة ،وهو أحتد م تاور عمتل
االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية  . 2030ولما كان تلتك األدوار مفمتة متق وجفتة
نظر الخبراء التربوييق ،للا يمكق للجامعة أن ت ف اإلجراءات التا تساعد علا تنفيلها.
كما تم حساب المتوسلات ال سابية ونسب االتفاق لكتل عبتارة متق عبتارات الم تور
والجدول التالا يواح نتائج حساب المتوسلات ال سابية ونستب االتفتاق لكتل عبتارة متق
عبارات الم ور األول.
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جدول () 9
المتوسلات ال سابية ونسب االتفاق لعبارات الم ور األول
(التمكيق السياسا وتع ي األدوار القيادية للمرأة)
المتوسلات
ال سابية

األدوار المقترحة
م
يمكق للجامعة أن تسفم ا ت قي التمكيق
السياسا للمرأة مق خالل األدوار المقترحة
التالية -:
تعريف اللالبات ب قومفق السياسية
1
وكيفية ممارستفا مق خالل عقد ندوات
للتوعية السياسية.
زيادة رل اللالبات ا الترشح ا
2
االنتخابات اللالبية لتع ي مقتفق ا
مدراتفق السياسية .
ادماج اللالبات ا ممارسة األنشلة
3
الجامعية لتعويدهق علا ت مل
المسئولية.
نشر مقا ة تقدير دورالمرأة كشريك
4
المجتمف مق خالل
أساس
مواوعات بعض المقررات الدراسية.
تقديم نماذج مق تاري المجتمف
5
المصرى للدور السياسا اللى لعبتو
المرأة ا الن ال الوينا.
تو ير مناخ جامعا يناهض التميي بيق
6
الجنسيق بما يق ا علا جوة النوج
االجتماعا.
تدريب اللالبات علا كيفية ممارسة
7
حقومفق السياسية.
تفعيل كر إعداد القادة علا مستوى كل
8
جامعة.
تبنا سياسات تفد إلا تليير مقا ة
9
المجتمف ن وعمل المرأة .
توسيف رل تولا السيدات للمناصب
10
االدارية ا المؤسسات الجامعية.

نسب االتفاق

87ة2

6ة% 95

75ة2

6ة% 91

84ة2

6ة% 94

5ة2

3ة% 83

75ة2

6ة% 91

68ة2

% 89.3

68ة2

% 89.3

68ة2

% 89.3

59ة2

3ة% 86

5ة2

3ة% 83

بالنظر إلا جدول( )9يالحظ ما يلا-:
 -1جميف المتوسلات ال سابية عالية ،وكللك جميف نسب اإلتفاق أكبر متق  %80وهتا
نسبة عالية أي اً ،ويمكق تفسير ذلك بأنو ال يوجد اختال مل توق بتيق هراء الخبتراء
التربوييق حول متدى إستفام األدوار المقترحتة تا ت قيت التمكتيق السياستا للمترأة،
مما يدل علا أهمية تلتك األدوار واترورة أن تفتتم بفتا الجامعتة عنتد ميامفتا بتدورها
المتومف ا ت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030
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 -2أن أكبتتر المتوستتلات ال ستتابية وبالتتتالا أكبتتر نستتبة اتفتتاق بتتيق الخبتتراء التربتتوييق
جتاءت علتتا العبتارة رمتتم( )1الخاصتة ب تعريتتف اللالبتات ب قتتومفق السياستية وكيفيتتة
ممارستفا مق خالل عقد ندوات للتوعية السياسية ،وذلك يدل علا أن هتلا التدور يعتد
متق أهتم األدوار التتا يمكتتق أن تستفم تا ت قيت التمكتتيق السياستا ،وذلتك تا إيتتار
الدور التوعوى للجامعات.
 -3أن أمل المتوسلات ال سابية وبالتالا أمل نسبة اتفاق بيق الخبتراء التربتوييق جتاءت
تا العبتارة رمتم ( ) 4الخاصتة بنشتر مقا تة تقتدير دورالمترأة كشتريك أساست ت
المجتمف مق خالل مواتوعات بعتض المقتررات الدراستية ،وكتللك العبتارة رمتم ()10
الخاصة ب توسيف ترل تتولا الستيدات للمناصتب اإل داريتة تا المؤسستات الجامعيتة،
ولكق عل ا الرغم مق ذلك فتا نستبة اتفتاق عاليتة (3ة ) % 83وذلتك ممتا يتدل علتا
أهمية هله األدوار أي ا ً ا ت قي التمكيق السياسا للمرأة.
ومما سب نستنتج أن جميف األدوار الواردة بالم ور األول مد الم اتفاما ً بيق الخبراء
التربتتوييق علتتا مستتاهمتفا بدرجتتة كبيتترة تتا ت قي ت التمكتتيق السياستتا وتع ي ت األدوار
القياديتتة للمترأة ،وعليتتو يجتتب واتتف مجموعتتة متتق اإلجتتراءات التتتا تستتاعد الجامعتتة علتتا
القيام بكل مق هتله األدوار لت قيت التمكتيق السياستا كأحتد م تاور االستتراتيجية الوينيتة
لتمكيق المرأة المصرية . 2030

المحور الثانى :التمكين االقتصادى للمرأة
باستخدام األ ساليب االحصائية سابقة اللكر تم ت ليل استجابات الخبراء التربوييق يما
يتعل بعبارات الم ور الثانا .
و يما يلا جدوالً يواتح التكترارات والنستب المئويتة الستتجابات الخبتراء التربتوييق علتا كتل
عبارة مق عبارات هلا الم ور.
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جدول () 10
التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخب راء التربوييق علا عبارات الم ورالثانا
(التمكيق االمتصادى للمرأة )
التكرارات والنسب المئوية لالستجابات
م
األدوار المقترحة

كبيرة
ك

يمكق للجامعة أن تسفم ا ت قي التمكيق
اإلمتصتتتتتادى للمتتتتترأة متتتتتق ختتتتتالل األدوار
المقترحة التالية -:
ترستتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتوعا بأهميتتتتتتتتتتتة
1
المشتتتتتروعات االستتتتتتثمارية تتتتتا
ت قي نف ة المجتمف.
نشر مقا ة ترشيد االستفالك بيق
2
اللالبات .
ترستتتتتتتي كتتتتتتتر اإلدختتتتتتتار بتتتتتتتيق
3
اللالبات.
إكستتتتتتاب الخريجتتتتتتات الكفايتتتتتتات
4
الالزمتتة لممارستتة األعمتتال التتتا
يتللبفا سوق العمل.
تنمية مفارات ريادة األعمال لتدى
5
اللالب.
إجتتتتتراء دراستتتتتات حتتتتتول أهميتتتتتة
6
المستتتتتتاهمة االمتصتتتتتتادية لعمتتتتتتل
المرأة ودورها ا ت قي التنميتة
المستدامة.
االعتمتتتتاد علتتتتا معيتتتتار الكفتتتتاءة
7
ولتي النتوج كأستاس للمفااتلة
بيق الخريجيق ا شلل الوقتائف
المختلفة بالجامعة.
تتتتتتدريب النستتتتتاء تتتتتا المجتمتتتتتف
8
الم لتتتا للجامعتتتة علتتتا مفتتتارات
توقيتتتتتتتتتف موامتتتتتتتتتف التواصتتتتتتتتتل
االجتماعا ا تسوي المنتجات.
تعريف للمرأة الريفية باألستاليب
9
العلمية لر ف كفايتفا االنتاجية.
تأهيتل المترأة المعيلتة باكستابفا
10
مفتتتتتتتتارات ادارة المشتتتتتتتتروعات
المتوستلة والصتتليرة والمتناهيتتة
الصلر.
تص يح بعض المفتاهيم الخايئتة
11
حتول حرمتان المترأة ت بعتض
المناي الريفية مق الميرا .

متوسلة
%

ك

ك

مليلة
%

ك

22

75ة% 68

7

87ة% 21

3

38ة% 9

25

13ة% 78

5

62ة% 15

2

25ة% 6

24

% 75

6

75ة% 18

2

25ة% 6

27

38ة% 84

4

5ة% 12

1

12ة% 3

25

13ة% 78

6

75ة% 18

1

12ة% 3

21

63ة% 65

10

25ة% 31

1

12ة% 3

25

13ة% 78

5

62ة% 15

2

25ة% 6

24

% 75

6

75ة% 18

2

25ة% 6

19

38ة% 59

7

87ة% 21

6

75ة% 18

18

25ة% 56

10

25ة% 31

4

5ة% 12

22

75ة% 68

6

75ة% 18

4

5ة% 12
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بالنظر إلا جدول (  )10يت ح ما يلا-:
 -1أن أعلا تكرارات كانت لصتالح استتجابة ( يستفم بدرجتة كبيترة) تا جميتف عبتارات
الم ور الثانا ،ويمكق تفسير ذلك بأن جميف األدوار المقترحة هتا أدوار مفمتة وعنتد
ميام الجامعتة بفتا ننفتا يمكتق أن تستفم بدرجتة كبيترة تا ت قيت التمكتيق اإلمتصتادى
للمرأة
 -2بالنسبة الستجابة (يسفم بدرجة كبيرة) جتاءت العبتارة رمتم ( ) 4األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارةرمم ( ) 10األمل تكرارا ً.
 -3بالنسبة الستجابة( يسفم بدرجتة متوستلة) جتاءت العبارتتان رممتا ( )10 ،6األعلتا
تكرارا ً بينما جاءت العبارة رمم ( ) 4األمل تكرارا ً .
 -4بالنسبة الستجابة ( يسفم بدرجة مليلة) جاءت العبتارة رمتم ( ) 9األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارات أرمام ( )6 ، 5 ، 4األمل تكرارا ً.
ونستليف تفسير ذلك بأنو علا الرغم مق أهمية دور ا الجامعة ا خدمتة المجتمتف ،ولكتق
مازال الكثير مق األساتلة يرون أنو دور إاا ا وأن الدور التعليما هتو األهتم ،تأهيتل المترأة
ا المجتمف الم لا للجامعة ال يقتل أهميتة عتق تأهيتل اللالبتات والجامعتة ملالبتة بالقيتام بفتلا
وذاك ،كمتا أن إجتتراء الب تو والدراستتات عتق أهميتتة مستاهمة المتترأة لت قيت أهتتدا التنميتة
المستتتدامة هتتو دور غايتتة تتا األهميتتة ويجتتب تقتتوم بتتو الجامعتتات ألن عنتتد واتتف تلتتك أهتتدا
التنمية المستدامة (سواء العالمية أو الخاصة بمصر) لم تتجاهل دور المرأة وأكدت علا دورها
كشريك ا ت قي اهدا التنمية المستدامة ا المجتمف.
والشكل التتالا يواتح النستب المئويتة لتكترارات استتجابات الخبتراء التربتوييق علتا عبتارات
الم ور االثانا
90
80
70

60
كبيرة

50

متوسطة

40

قليلة
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20
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0
9 10 11
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شكل ( )6النسب المئوية لتكرارات استجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور
الثانا( التمكيق االمتصادى للمرأة)

ويالحتتظ متتق الشتتكل الستتاب أن أعلتتا النستتب المئويتتة جتتاءت علتتا استتتجابة (بدرجتتة
كبيتترة) كمتتا أن أمتتل النستتب المئويتتة جتتاءت علتتا استتتجابة(بدرجة مليلتتة) وذلتتك تتا جميتتف
عبارات الم ور الثانا .ويمكق تفسير ذلك ب أن جميتف األدوار التواردة بتالم ور الثتانا هتا
أدوار مفمة وتسفم بشكل كبير تا ت قيت التمكتيق اإلمتصتادى للمترأة ،وهتو أحتد م تاور
عمل االستراتيجية الوينية لتمكيق المترأة المصترية  . 2030ولمتا كانت تلتك األدوار مفمتة
متتتق وجفتتتة نظتتتر الخبتتتراء التربتتتوييق ،لتتتلا تتتيمكق للجامعتتتة أن ت تتتف اإلجتتتراءات التتتتا
تساعدعلا تنفيلها.
كما تم حساب المتوسلات ال سابية ونستب االتفتاق لكتل عبتارة متق عبتارات الم تور،
والجدول التالا يواح نتائج حساب المتوسلات ال سابية ونستب اإلتفتاق لكتل عبتارة متق
عبارات الم ور الثانا.
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جدول()11
المتوسلات ال سابية ونسب االتفاق لعبارات الم ور الثانا (التمكيق االمصادى للمرأة)
المتوسلات
ال سابية

األدوار المقترحة
م
يمكتتتتتق للجامعتتتتتة أن تستتتتتفم تتتتتا ت قيتتتتت التمكتتتتتيق
اإلمتصادى للمرأة مق خالل األدوار المقترحتة التاليتة
-:
ترستتتتتتتي التتتتتتتوعا بأهميتتتتتتتة المشتتتتتتتروعات
1
االستثمارية ا ت قي نف ة المجتمف.
نشر مقا ة ترشيد االستفالك بيق اللالبات .
2
3

ترسي

4

إكساب الخريجات الكفايات الالزمتة لممارستة
األعمال التا يتللبفا سوق العمل.
تنمية مفارات ريادة األعمال لدى اللالب.

6

إجتتتتراء دراستتتتتات حتتتتتول أهميتتتتتة المستتتتتاهمة
االمتصتتادية لعمتتل المتترأة ودورهتتا تتا ت قيت
التنمية المستدامة.
االعتمتتاد علتتا معيتتار الكفتتاءة ولتتي النتتوج
كأستتاس للمفااتتلة بتتيق الختتريجيق تتا شتتلل
الوقائف المختلفة بالجامعة.
تتدريب النستاء تا المجتمتف الم لتا للجامعتتة
علتتتتتا مفتتتتتارات توقيتتتتتف موامتتتتتف التواصتتتتتل
االجتماعا ا تسوي المنتجات.
تعريتتتف للمتتترأة الريفيتتتة باألستتتاليب العلميتتتة
لر ف كفايتفا االنتاجية.
تأهيتتل المتترأة المعيلتتة باكستتابفا مفتتارات
ادارة المشتتتتتروعات المتوستتتتتلة والصتتتتتليرة
والمتناهية الصلر.
تص يح بعض المفاهيم الخايئة حول حرمان
المتترأة تت بعتتض المنتتاي الريفيتتة متتق
الميرا .

5

7
8
9
10
11

كر اإلدخار بيق اللالبات.
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بالنظر إلا جدول( )11يالحظ ما يلا-:
 -1جميف المتوسلات ال سابية عالية ،وكللك جميف نسب االتفاق  %80ما ومفا ،وها
نسبة عالية ،ويمكق تفسير ذلك بأن هنتاك اتفتاق مل توق بتيق هراء الخبتراء التربتوييق
حتول متدى إستفام األدوار المقترحتة تا ت قيت التمكتيق اإلمتصتادى للمترأة ،ممتا يتدل
علا أهمية تلك األدوار وارورة أن ت ف الجامعة االجراءات الكفيلة بتنفيلها.
 -2أن أكبر المت وسلات ال سابية وبالتالا أكبر نسبة اتفاق بيق الخبراء التربوييق جاءت
علتا العبتارة رمتم( )4الخاصتة إكستاب الخريجتات الكفايتات الالزمتة لممارستة األعمتال
التا يتللبفا سوق العمل ،وذلك يدل علا أن هلا الدور يعد مق أهم األدوار التا يمكق
أن تستتفم تتا ت قي ت التمكتتيق اإلمتصتتادى للمتترأة  ،وذلتتك تتا إيتتار التتدور التعليمتتا
للجامعة.
 -3أن أمل المتوسلات ال سابية وبالتالا أمل نسبة اتفتاق بتيق الخبتراء التربتوييق جتاءت
ا العبارة رمم ( )9الخاصة بتعريف ا لمترأة الريفيتة باألستاليب العلميتة لر تف كفايتفتا
اإلنتاجية  ،ولكق علا الرغم مق ذلك فا نسبة اتفاق عالية ( ) % 80وذلتك ممتا يتدل
علا أهمية هلا الدور أي ا ً ا ت قي التمكيق اإلمتصادى للمترأة ،ويمكتق تفستير هتلا
االختتتال بتتيق اهراء الخبتتراء التربتتوييق حتتول هتتلا التتدور إلتتا أنتتو يقتتف تتا إيتتار دور
الجامعتة تتا خدمتة المجتمتتف ومتق متتم فتو غيتتر موجتو لللالبتتات داختل الجامعتتة ولكتتق
للمرأة ا المجتمف الم لا للجامعة.
ومما سب نستنتج أن جميف األدوار الواردة بالم ور الثتانا هتا أدوار مفمتة لت قيت
أهدا التمكيق اإلمتصادى للمرأة الواردة باالستراتيجية ،ويوجد اتفاق عليفا بيق الخبتراء
التربوييق مق حي مستاهمتفا بدر جتة كبيترة تا ت قيت التمكتيق الإلمتصتادى للمترأة ،كمتا
أنفا أدوار تستليف الجامعة القيام بفا ا إيار تنتوج وقائففتا متا بتيق الوقيفتة التدريستية
والوقيفتة الب ثيتتة ووقيفتتة خدمتة المجتمتتف ،وعليتتو يجتتب واتف مجموعتتة متتق االجتتراءات
التتتا تستتاعد الجامعتتة علتتا القيتتام بكتتل متتق هتتله األدوار لت قي ت التمكيناإلمتصتتادى كأحتتد
م اور االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030

المحور الثالث :التمكين االجتماعى للمرأة
باستخدام األ ساليب االحصائية سابقة اللكر تم ت ليل استجابات الخبراء التربوييق يما
يتعل بعبارات الم ور الثانا ،و يما يلا جدوالً يواح التكرارات والنسب المئوية الستتجابات
الخبراء التربوييق علا كل عبارة مق عبارات الم ور الثال .
جدول ()12
التكرارات والنسب المئوية الستجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور الثال
( التمكيق االجتماعا للمرأة)
التكرارات والنسب المئوية لالستجابات
متوسلة
كبيرة

م
األدوار المقترحة
يمكتتتق للجامعتتتة أن تستتتفم تتتا ت قيتتت التمكتتتيق
االجتمتتاعا للمتترأة متتق ختتالل األدوار المقترحتتة
التالية -:

مليلة

ك

%

ك

%

ك

%

27

% 84,38

3

37ة% 9

2

25ة% 6
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1
2

3

4
5
6
7
8
9

تبنتتا سياستتات تعليميتتة ت تتف األولويتتة
للكفاءة لتجنب التميي اد المرأة.
إجتتتتراء ب تتتتو ودراستتتتات تستتتتتفد
التعتتتر علتتتا مشتتتكالت واحتياجتتتات
النساء تا القترى والنجتوج والمنتاي
المفمشة.
تبنا خلل وبترامج لم تو أميتة النستاء
ت المنتاي الفقيترة والم رومتة تا
إياروقيفتتة الجامعتتة لخدمتتة مجتمعفتتا
الم لا.
تفعيتتتل االرشتتتاد األستتترى النستتتاء تتتا
المجتمف الم لا للجامعتة لل فتاق علتا
كيان األسرة المصرية.
التثقيتتف الص ت ا للنستتاء تتا المنتتاي
الفقيرة والمفمشة
تعريف المرأة المعامة بالفرل المتاحة
لتمكينفتتتا متتتق التللتتتب علتتتا قرو فتتتتا
الصعبة.
توعية النساء بمخاير االمتتراض غيتر
المتتدروس لل تتد متتق مشتتكالت النستتاء
اللارمات .
توعيتتتتتة المجتمتتتتتف بأستتتتتاليب مستتتتتاندة
المستنات ومستاعدتفق ت ت ستيق
جودة حياتفق.
نشتتر مقا تتة تستتتفد تلييتتر نظتترة
المجتمف ن و السجينات إلدماجفق
المجتمتف متترة أختترى بعتتد أدائفتتق
للعقوبة القانونية.
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25ة% 81

6

75ة% 18
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4
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1
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28

5ة%87
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25ة% 6
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25ة% 6
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38ة% 84
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5ة% 12
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12ة% 3
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88ة% 71

7

87ة% 21
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25ة% 6
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25ة% 56

11

37ة% 34

3

38ة% 9

21

63ة% 65

9

12ة% 28

2

25ة% 6

20

5ة% 62

7

88ة% 21

5

62ة% 15

بالنظر إلا جدول (  )12يت ح ما يلا-:
 -1أن أعلا تكرارات كانت لصتالح استتجابة ( يستفم بدرجتة كبيترة) تا جميتف عبتارات
الم تتور الثال ت  ،ويمكتتق تفستتير ذلتتك بتتأن جميتتف األدوار المقترحتتة هتتا أدوار مفمتتة
لت قي أهدا التمكيق االجتماعا للمرأة الواردة باالستراتيجية ،وعنتد ميتام الجامعتة
بفا ننفا يمكق أن تسفم بدرجة كبيرة ا ت قي التمكيق اإلجتماعا للمرأة.
 -2بالنسبة الستجابة (يسفم بدرجة كبيرة) جتاءت العبتارة رمتم ( ) 4األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارةرمم ( ) 7األمل تكرارا ً.
 -3بالنستتبة الستتتجابة( يستتفم بدرجتتة متوستتلة) جتتاءت العبتتارة رمتتم ( )7األعلتتا تكتترارا ً
بينما جاءت العبارة رمم ( ) 4األمل تكرارا ً .
 -4بالنسبة الستجابة ( يسفم بدرجة مليلة) جاءت العبتارة رمتم ( ) 9األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارة رمم ( )2األمل تكرارا ً.
ونستليف تفستير ذلتك بتأن دور تا الجامعتة تا توعيتة النستاء تا المجتمتف الم لتا
لل د مق مشكلة النساء اللارمات ،وكللك ا تليير نظرة المجتمف للسجينات ها أدوار تقف
ا إيار دور الجامعة ا خدمة المجتمف ،وها مق األدوار التا لم تل اهتمامتا ً كا يتا ً علتا
الرغم مق أهميتفا ومساهمتفا بشكل كبير ا ت قي التمكيق االجتماعا للمرأة.
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والشتكل التتتالا يواتتح النستتب المئويتتة لتكتترارات استتتجابات الخبتتراء التربتتوييق علتتا
عبارات الم ور الثال
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شكل ( )7النسب المئوية لتكرارات استجابات الخبراءالتربوييق علا عبارات الم ورالثال
( التمكيق االجتماعا للمرأة)

ويالحتتظ متتق الشتتكل الستتاب أن أعلتتا النستتب المئويتتة جتتاءت علتتا استتتجابة (بدرجتتة
كبيرة) كما أن أمل النسب المئوية جاءت علا استتجابة(بدرجة مليلتة) وذلتك تا جميتف عبتارات
الم ور الثال  .ويمكق تفسير ذلك ب أن جميتف األدوار التواردة بتالم ور الثالت يمكتق أن تستفم
بشكل كبير ا ت قي التمكيق اإلجتماعا للمرأة وذلك مق وجفة نظتر الخبتراء التربتوييق  ،لتلا
يجب علا لجامعة أن ت ف اإلجراءات التا تساعد علا تنفيلها.
كمتتا تتتم حستتاب المتوستتلات ال ستتابية ونستتب االتفتتاق لكتتل عبتتارة متتق عبتتارات الم تتور،
والجتتدول التتتالا يواتتح نتتتائج حستتاب المتوستتلات ال ستتابية ونستتب االتفتتاق لكتتل عبتتارة متتق
عبارات الم ور الثال .
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جدول()13
المتوسلات ال سابية و نسب االتفاق لعبارات الم ور الثال ( التمكيق االجتماعا للمرأة)
م
المتوسلات
ال سابية

األدوار المقترحة
يمكتتتتق للجامعتتتتة أن تستتتتفم تتتتا ت قيتتتت التمكتتتتيق
االجتماعا للمرأة مق خالل األدوار المقترحة التالية
-:
تبنتتتتا سياستتتتات تعليميتتتتة ت تتتتف األولويتتتتة
1
للكفاءة لتجنب التميي اد المرأة.
إجتراء ب تتو ودراستات تستتتفد التعتتر
2
علا مشكالت واحتياجات النساء تا القترى
والنجوج والمناي المفمشة.
تبنا خلل وبترامج لم تو أميتة النستاء ت
3
والم رومتتتتتة تتتتتا
المنتتتتتاي الفقيتتتتترة
إياروقيفتتتتتة الجامعتتتتتة لخدمتتتتتة مجتمعفتتتتتتا
الم لا.
4
تفعيل االرشاد األسرى النساء تا المجتمتف

نسب االتفاق

78ة2

6ة% 92

81ة2

6ة% 93

81ة2

6ة% 93

81ة2

6ة% 93

الم لتا للجامعتتة لل فتتاق علتتا كيتتان األستترة
المصرية.
5

التثقيف الص ا للنساء ا المناي الفقيرة
والمفمشة .

81ة2

6ة% 93

6

تعريتتتف المتتترأة المعامتتتة بتتتالفرل المتاحتتتة
لتمكينفا مق التللب علا قرو فا الصعبة.

65ة2

3ة% 88

7

توعيتتتتة النستتتتاء بمختتتتاير االمتتتتتراض غيتتتتر
المتتتتدروس لل تتتتتد متتتتق مشتتتتتكالت النستتتتتاء
اللارمات .
توعية المجتمف بأستاليب مستاندة المستنات
ت سيق جودة حياتفق.
ومساعدتفق
نشتر مقا تة تستتفد تلييتر نظترة المجتمتف
المجتمف مرة
ن و السجينات إلدماجفق
أخرى بعد أدائفق للعقوبة القانونية.

46ة2

% 82

59ة2

3ة% 86

46ة2

% 82

8
9
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بالنظر إلا جدول( )13يالحظ ما يلا-:
 -1جميف المتوسلات ال سابية عالية ،وكللك جميف نسب االتفاق أكبر مق  ، %80وها نسبة
عالية ،ويمكق تفسير ذلك بأن ممة اتفاق مل وق بيق هراء الخبراء التربتوييق حتول أهميتة
هتتله األدوار ومتتدى إستتفامفا -عنتتد ميتتام الجامعتتة بفتتا  -تتا ت قي ت التمكتتيق اإلجتمتتاعا
للمرأة ،مما يشير إلا ارورة أن ت ف الجامعة اإلجراءات الكفيلة بتنفيلها.
 -2أن أكبر الم توسلات ال سابية وبالتالا أكبر نسبة اتفاق بيق الخبراء التربوييق جاءت علتا
كل مق العبارة رمم ( )2الخاصة بنجراء ب و ودراسات تستفد التعتر علتا مشتكالت
واحتياجات النساء ا القرى والنجوج والمناي المفمشة ،مما يدل علا أهمية هلا الدور
ا إيار الوقيفة الب ثية للجامعة ،وكللك العبتارة رمتم ( )3الخاصتة بتبنتا خلتل وبترامج
لم تو أميتة النستاء ت المنتاي الفقيتترة والم رومتة وأي تا ً العبتارة رمتم ( )4الخاصتتة
ب تفعيل االرشاد األسرى النساء تا المجتمتف الم لتا للجامعتة لل فتاق علتا كيتان األسترة
المصتترية ،والعبتتارة رمتتم ( )5الخاصتتة بتتالتثقيف الصتت ا للنستتاء تتا المنتتاي الفقيتترة
والمفمشة ،ويمكق تفسير ذلك بأن هله األدوار ذات أهمية ا ت قيت التمكتيق االجتمتاعا
للمرأة وأن الجامعة تستليف القيام بفا ا إيار دورها ا خدمة مجتمعفا الم لا.
 -3أن أمل المتوسلات ال سابية وبالتالا أمل نسبة اتفاق بيق الخبراء التربوييق جاءت ا كتل
مق العبارة رمم ( )7الخاصة ب توعية النساء بمخاير االمتراض غيتر المتدروس لل تد متق
مشكالت النساء اللارمات  ،وكللك العبارة رمم ( )9الخاصة بنشتر مقا تة تستتفد تلييتر
نظترة المجتمتف ن تو الستجينات إلدمتاجفق ت المجتمتف مترة أخترى بعتد أدائفتق للعقوبتة
القانونيتتة  ،ولكتتق علتتا التترغم متتق ذلتتك فتتا نستتب اتفتتاق عاليتتة ( )% 82ويمكتتق تفستتير
اختتتال هراء الخبتتراء التربتتوييق حتتول هتتله األدوار تتا اختتتال وجفتتات نظتترهم حتتول
إمكانية ميام الجامعة بفا ،أو أنفم مد يرون أن هتله األدوار ليست ذات أهميتة مثتل األدوار
التعليمية والب ثية.
ً
وممتتا ستتب نستتتنتج أن جميتتف األدوار التتواردة بتتالم ور الثال ت متتد الم ت اتفام تا بتتيق
الخبراء التربوييق علا مساهمتفا بدرجة كبيرة ا ت قي التمكيق اإلجتمتاعا للمترأة ،وعليتو
يجتتب واتتف مجموعتتة متتق االجتتراءات التتتا تستتاعد الجامعتتة علتتا القيتتام بكتتل متتق هتتله األدوار
لت قي التمكيق اإلجتماعا كأحد م اور االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية .2030

المحور الرابع  :حماية المرأة
باستخدام األساليب االحصائية سابقة اللكر تم ت ليل استجابات الخبراء التربوييق يما
يتعل بعبارات الم ور الثانا ،و يما يلا جدوالً يواح التكرارات والنسب المئوية الستتجابات
الخبراء التربوييق علا كل عبارة مق
عبارات الم ور الرابف.
جدول ( )14التكرارات والنسب المئ وية الستجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور
الرابف (حماية المرأة)
التكرارات والنسب المئوية لالستجابات
م
األدوار المقترحة

كبيرة
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يمكق للجامعة أن تسفم ا ت قي ال مايتة
للمرأة مق خالل األدوار المقترحة التالية -:
اتبتتاج ممارستتات تعليميتتة تعلتتا متتق
1
شأن التع ي االيجابا لللالبات.
2
التوعية اد قاهرة الت رش.
3
4
5
6
7
8
9

ترستتي مقا تتة مجتمعيتتة را
للعنف اد المرأة.

تتة

التصتتدى ب ستتم لكتتل أشتتكال العنتتتف
اللفظا اد المرأة.
التوعية بتبعات ال واج غير الرسم
علا الفتيات.
إجراء دراسات وب تو عتق أستباب
زيتتادة معتتدالت اللتتالق تتا المجتمتتف
وسبل مواجفتفا.
تعريف المللقات ب قومفق القانونية
وسبل ال صول عليفا.
تشجيف أولياء األمتورعلا استتمرار
بنتتاتفم تت التعلتتيم وخاصتتة تتتا
المناي العشوائية والم رومة.
التوعية باألارارالصت ية والنفستية
لختان االنا .
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25ة% 6

21

63ة% 65

6

75ة% 18

5

62ة% 15

بالنظر إلا جدول ( )14يت ح ما يلا-:
 -1أن أعلا تكرارات كانت لصتالح استتجابة ( يستفم بدرجتة كبيترة) تا جميتف عبتارات
الم ور الرابف  ،ويمكق تفستير ذلتك بتأن جميتف األدوار المقترحتة هتا أدوار مفمتة متق
حيت درجتتة إستفامفا تتا ت قيت ال مايتتة للمترأة ،ومتتق متم يجتتب أن توليفتا الجامعتتة
اهتماما ً عنتد ميامفتا بتدورها تا ت قيت أهتدا االستتراتيجية الوينيتة لتمكتيق المترأة
المصرية 2030
 -2بالنسبة الستجابة (يسفم بدرجتة كبيترة) جتاءت العبتارة رمتم ( )1األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارتيق رمما ( )7،9األمل تكرارا ً.
 -3بالنستتبة الستتتجابة( يستتفم بدرجتتة متوستتلة) جتتاءت العبتتارة رمتتم ( )7األعلتتا تكتترارا ً
بينما جاءت العبارة رمم ( )1األمل تكرارا ً .
 -4بالنسبة الستجابة ( يسفم بدرجة مليلة) جاءت العبتارة رمتم ( ) 9األعلتا تكترارا ً بينمتا
جاءت العبارات مق ( ) 1-8األمل تكرارا ً.
ونستليف تفسير ذلك بأن دور الجامعة ا ت قي ال ماية للمرأة متا زال دورا ً غام تا ً إلتا
حتتد كبيتتر بالنستتبة للجتتامعييق فتتم يتترون أن هتتله مفمتتة ملاعتتات أختترى تتا المجتمتتف ولتتي
الجامعة ،ولكق حقي األمر أن الجامعة تستليف أن تلعتب دورا ً بتارزا ً تا هتلا الشتأن متق ختالل
دورها ا خدمتة المجتمتف عتق يريت التوعيتة والمبتادرات المناه تة للت ترش وختتان االنتا
والتميي اد المرأة.
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والشكل التالا يواح النسب المئوية لتكرارات استجابات الخبراء التربوييق علا عبارات
الم ور الرابف
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شكل ( ) 8النسب المئوية لتكرارات استجابات الخبراء التربوييق علا عبارات الم ور الرابف
(حماية المرأة)

ويالحتتظ متتق الشتتكل الستتاب أن أعلتتا النستتب المئويتتة جتتاءت علتتا استتتجابة (بدرجتتة
كبيرة) كما أن أمل النسب المئوية جاءت علا استتجابة(بدرجة مليلتة) وذلتك تا جميتف عبتارات
الم ور الرابف ،ويمكق تفسير ذلك ب أن جميف األدوار الواردة بالم ور الرابف ها أدوار مفمتة
مق وجفة نظتر الخبتراء التربوييق،وتستفم بشتكل كبيتر تا ت قيت ال مايتة للمترأة ،وهتو أحتد
م اور عمل االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية  .2030للا يجب علتا الجامعتة أن
ت ف اإلجراءات التا تساعد علا تنفيلها.
كما تم حساب المتوسلات ال سابية ونستب االتفتاق لكتل عبتارة متق عبتارات الم تور،
والجتتدول التتتالا يواتتح نتتتائج حستتاب المتوستتلات ال ستتابية ونستتب االتفتتاق لكتتل عبتتارة متتق
عبارات الم ور الرابف.
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جدول()15
المتوسلات ال سابية ونسب االتفاق لعبارات الم ور الرابف ( حماية المرأة)

م
المتوسلات
ال سابية

األدوار المقترحة
يمكتق للجامعتة أن تستفم تتا ت قيت ال مايتة للمتترأة
مق خالل األدوار المقترحة التالية -:
اتبتتاج ممارستتات تعليميتتة تعلتتا متتق شتتأن
1
التع ي االيجابا لللالبات.
2
التوعية اد قاهرة الت رش.

نسب االتفاق

78ة2

6ة% 92

78ة2

6ة% 92

78ة2

6ة% 92
6ة% 92

3

ترسي مقا ة مجتمعية را
المرأة.

4

التصتتدى ب ستتم لكتتل أشتتكال العنتتف اللفظتتا
اد المرأة.

78ة2

5

التوعية بتبعات ال واج غير الرسم علا
الفتيات.
إجراء دراستات وب تو عتق أستباب زيتادة
معتتتتتدالت اللتتتتتالق تتتتتا المجتمتتتتتف وستتتتتبل
مواجفتفا.
تعريف المللقات ب قومفق القانونية وسبل
ال صول عليفا.
تشجيف أولياء األمورعلا استمرار بنتاتفم
التعليم وخاصة ا المنتاي العشتوائية
والم رومة.
التوعية باألارارالص ية والنفسية لختتان
االنا .

78ة2

6ة% 92

78ة2

6ة% 92

59ة2

3ة% 86

65ة2

% 88.3

5ة2

3ة% 83

6
7
8
9

ة للعنف اتد

بالنظر إلا جدول( )15يالحظ ما يلا-:
 -1جميف المتوسلات ال سابية عالية ،وكللك جميف نسب االتفتاق أكبتر متق  ، %80وهتا
نسبة عالية ،ويمكق تفسير ذلك بأنو يتدل علتا وجتود اتفتاق بتيق هراء الخبتراء التربتوييق
حتتول أهميتتة هتتله األدوار ومتتدى إستتفامفا -عنتتد ميتتام الجامعتتة بفتتا  -تتا ت قي ت ال مايتتة
للمرأة ،مما يشير إلا ارورة أن ت ف الجامعة اإلجراءات الكفيلة بتنفيلها.
 -2أن أكبر المتوسلات ال سابية وبالتالا أكبر نسبة اتفاق بيق الخبراء التربتوييق جتاءت
علا كل مق العبارات ( مق1إلتا  )6ممتا يتدل علتا أهميتة هتل ه األدوار تا ت قيت ال مايتة
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للمتترأة ومتتق متتم أهميتتة ميتتام الجامعتتة بواتتف إجتتراءات تستتاعدها علتتا تنفيتتل تلتتك التتدوار
للمساعدة ا ت قي أهدا هلا الم ور مق م اور االستراتيجية.
 -3أن أمل المتوسلات ال سابية وبالتالا أمتل نستبة اتفتاق بتيق الخبتراء التربتوييق جتاءت
علا العبارة رمتم ( )9الخاصتة بالتوعيتة باألاترار الصت ية والنفستية لختتان االنتا  ،ومتد
يرجف لك لعدم االهتمام بالدور التوعوى للجامعة ،بينما هو دور مفتم ونستبة االتفتاق عليتو
(3ة )% 83وها نسبة عالية ،ويمكق تنفيله مق خالل ميام كليات اللب والتمتريض بتنظتيم
حمالت للتوعية اد هله الظاهرة ا إيار دورها ا خدمة المجتمف.
ومما سب نستنتج أن جميف األدوار التواردة بتالم ور الرابتف يوجتد اتفتاق عليفتا بتيق
الخبراء التربتوييق متق حيت مستاهمتفا بدرجتة كبيترة تا ت قيت ال مايتة للمترأة ،وعليتو
يجب واف مجموعة مق اإل جراءات التا تساعد الجامعة علتا القيتام بكتل متق هتله األدوار
لت قي حماية المرأة كأحد م اور االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية . 2030

مستخلصات الدراسة واإلجراءات المقترحة لتفعيل نتائجها
تا اتتوء متا تبتتدى متق ختتالل اإليتار النظتترى للدراستة ال اليتتة؛ والتلى ات ت متتق
خاللتتتو المعتتتالم الرئيستتتة لمففتتتوم التمكتتتيق ومجاالتتتتو ومقوماتتتتو؛ كتتتلا المالمتتتح الرئيستتتة
لإلستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية  ،2030وكللك تا اتوء متا أستفرت عنتو
نتائج الدراسة الميدانيتة التتا استتفد التعتر علتا هراء الخبتراء التربتوييق حتول متدى
إسفام كل دور مق األدوار التا امترحتفتا الدراستة تا ت قيت التمكتيق المستتفد تا كتل
م ور مق م اور عمل تلك االستراتيجية ننو يمكق الخروج باستنتاج عام مؤداه
أن هراء الخبراء التربوييق أكدت علا أن جميف األدوار التا امترحتفا الدراسة مق األهميتة
بمكان لت قي أهدا االستراتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية  ،2030ومق متم علتا
الجامعة إن ها أرادت لعب الدور المتومف منفا ا ت قي أهدا تلك االستراتيجية ،عليفا
إذن أن تسعا وبشكل جاد ل تفعيل تلك األدوار عق يري واف اإلجراءات الكفيلة بتنفيلها.
و ا هلا الشأن تقترج الدراسة جملة مق اإلجراءات التا يمكق أن تتبناها الجامعة ا
للقيام بالدور المتومتف منفتا تا ت قيت أهتدا اإلستتراتيجية وتتمثتل تلتك اإلجتراءات يمتا
يلا-:

أوالً :بالنسبة للتمكين السياسى وتعزيز األدوار القيادية للمرأة-:
تقتتترج الدراستتة مجموعتتة متتق اإل جتتراءات التتتا يمكتتق أن تتبناهتتا الجامعتتة والتتتا متتق
شأنفا مساعدتفا علا القيام بدورها ا ت قي أهدا م ور التمكيق السياسا وتع يت األدوار
القيادية للمرأة  ،وتتمثل هله اإلجراءات يما يلا-:
 -1تنظيم ندوات للتوعية السياسية لتعريف اللالب بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
 -2ت قي ال تكا ؤ ا الفرل المتاحة لللالبات للترشح لع وية ات اد الللبة.
 -3التوسف ا األنشلة الفنية والثقا ية المناه ة للتميي علا أساس النوج .
 -4إيالق مبادرات ت أسماء مثل (كق ايجابا ،شارك بصوتك ،رأيك يفمنا) لتشجيف
النساء علا المشاركة بالتصوي ا اإلنتخابات.
 -5تنظيم حمالت توعية لتليير مقا ة المجتمف ن وعمل المرأة .
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-6
-7
-8
-9

عقد ندوات مقا ية داخل الكليات ت ت مستميات مثتل ( أنتا مصترية) واست تا ة بعتض
الستتيدات الالتتتا يشتتللق مناصتتتب مياديتتة تتا مختلتتتف المجتتاالت ،لتواتتيح العوامتتتل
والمقومات التا ساهم ا تمكينفق.
تبنا كرة مراك إعداد القادة علا مستوى كل جامعة لتكويق كوادر اعلة بما ي قت
أهدا تمكيق المرأة ا مختلف المجاالت.
منح الفرصة لقيادات جديدة مؤهلة لقيادة المشاريف التلوعية ،والعمل علا استقلاب
عناصر جديدة تتمتف بقدرات ابتكارية ا األعمال التلوعية .
توسيف رل تولا المرأة للمناصب القيادية ا المؤسستات الجامعيتة ،وتقتديم التدعم
المستمر لفا ،واالعتماد علا معيار الكفاءة ولي النوج ا المفاالة بيق المرش يق
للمناصب القيادية.
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ثانياً :بالنسبة للتمكين االقتصادى للمرأة-:

تقترج الدراستة مجموعتة متق اإلجتراءات التتا يمكتق أن تتبناهتا الجامعتة والتتا متق شتأنفا
مساعدتفا علا القيام بدورها ا ت قي أهدا م ور التمكيق اإلمتصادى للمرأة ،وتتمثتل هتله
اإلجراءات يما يلا-:
 -1تنظيم رحالت يالبية لبعض المشروعات االستثمارية ،لتوعية اللالبات بأهمية وميمة
االستثمار ا ت قي نف ة المجتمف.
 -2تفعيتتتل دور مركتتت التلتتتوير التتتوقيفا بالجامعتتتة لت قيتتت التوستتتف تتتا منتتتوات توقيتتتف
الخريجيق مف مف أهمية التأكيد علا ارورة االنلالق ا المفااتلة بتيق المتقتدميق متق
معيار ا الكفاءة ولي النوج.
 -3عقد ورش عمل لتدريب اللالبات علا مفارات ريادة األعمال.
 -4تنظيم ورش عمل لتدريب النساء ا المجتمف الم لا للجامعة  -وخاصة المعيالت منفق
 علا كيفية االستفادة مق التكنولوجيا ال ديثة ا تسوي المنتجات. -5إيالق مبادرات توعية للمرأة الريفية لتعريففا باألساليب العلمية لر ف كفايتفا االنتاجية
ا مجال االنتاج ال راعا وال يوانا ،ويمكق اإلستعانة ا ذلك بلالب كلية ال راعة
مسم (اإلرشاد ال راعا)
 -6التوسف ا نوعية الب و الموجفة ن و أهمية دور المرأة كشريك ا عملية التنمية.
 -7تنظيم حمالت توعية لتص يح بعض الممارسات الخايئة حول حرمان المرأة بعض
المناي الريفية مق الميرا
 -8تنظيم برامج لتدريب المرأة المعيلة علا مفارات ريادة األعمال وكيفية إدارة
المشروعات الصليرة لت قي عائد مادى مناسب.

- 1365 -

استخدام استراتيجية الصف المقلوب لتنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض العبء
...................................

ثالثا ً بالنسبة للتمكين االجتماعى للمرأة-:

تقترج الدراسة مجموعة مق اإلجراءات التا يمكق أن تتبناها الجامعة والتا مق شأنفا
مساعدتفا علا القيام بدورها ا ت قي أهدا م ور التمكيق اإلجتماعا للمرأة ،وتتمثل هله
اإلجراءات يما يلا-:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

-9

المشاركة ا حمالت يرق األبواب التا ينظمفا المجل القوما للمرأة للتواصل مف
النساء ا القرى والنجوج والمناي المفمشة للتعر علا مشاكلفق و أهم
احتياجاتفق وتقديم التوعية الالزمة بما يسفم ا تمكينفق.
ميام الجامعة بنيالق مبادرات ت مسميات مثل (أهالينا) أو ميام الجامعة أساتلةً ويالبا ً
بالمشاركة ا المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لت سيق نوعية ال ياة للفقراء بالمناي
المفمشة.
تنظيم موا ل تنوير لم و أمية النساء السيما المناي الفقيرة والم رومة ا إيار
وقيفة الجامعة لخدمة مجتمعفا الم لا.
عقد ندوات لالرشاد األسرى تستفد توعية النساء ا المجتمف الم لا للجامعة
بأساليب التربية الص ي ة لل فاق علا كيان األسرة المصرية.
إرسال موا ل يبي ة للمناي الفقيرة والمفمشة تستفد التثقيف الص ا للنساء .
مشاركة يالب الجامعة ا تنظيم مبادرات ت مسميات مثل(أص اب الع يمة ،أص اب
الفمم) للتعر علا احتياجات المرأة المعامة وتعريففا بالفرل المتاحة لتمكينفا مق
التللب علا قرو فا الصعبة.
تقديم برامج توعية لل د مق مشكالت النساء اللارمات ،ويمكق يفا اإلستعانة بأساتلة
كليات التجارة ا ايالق لعمل التوعية الالزمة للنساء ا المجتمف الم لا للجامعة
بمخاير االمتراض غير المدروس.
عقد ندوات لتعريف أ راد األسرة والمجتمف بأساليب التعر علا احتياجات المسنات
ت سيق جودة حياتفق
ومساعدتفق
المجتمف مرة
تنظيم حمالت تثقيفية لتليير نظرة المجتمف ن و السجينات إلدماجفق
أخرى بعد أدائفق للعقوبة ،ويمكق االستعانة يفا بلالب كلية ال قوق وكلية الخدمة
االجتماعية.

رابعاً :بالنسبة لحماية المرأة-:

تقترج الدراسة مجموعة مق اإلجراءات التا يمكق أن تتبناها الجامعة والتا مق شأنفا
مساعدتفا علا القيام بدورها ا ت قي أهدا م ور التمكيق اإلجتماعا للمرأة ،وتتمثل هله
اإلجراءات يما يلا-:
 -1عقد ندوات للتوعية اد قاهرة الت رش بكا ة أشكالو ،واست ا ة بعض الخبراء يفا.
 -2تنظيم مؤتمرات لترسي مقا ة مجتمعية را ة للعنف اد المرأة.
 -3عقد لقاءات توعوية عق تبعات ال واج غير الرسم علا الفتيات
التعليم وخاصة
 -4إيالق مبادرات توعية لتشجيف أولياء األمور علا استمرار بناتفم
ا المناي العشوائية والم رومة ،يشترك يفا يالب الجامعة واألساتلة.
 -5إجراء دراسات وب و عق زيادة معدالت اللالق ا المجتمف وسبل مواجفتفا.
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 -6تنظيم لقاءات تثقيفية لتعريف المللقات ب قومفق القانونية وسبل ال صول عليفا
واالستعانة ا ذلك بأساتلة القانون.
 -7عقد ندوات للتوعية باألارار الص ية والنفسية لختان االنا  ،ويمكق تنفيلها مق خالل
ميام كليات اللب والتمريض بتنظيم هله الندوات.
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أوالً :المراجع العربية:
-

المراجع

استراتيجية التنمية المستدامة :رؤية مصر  ،2030الموقع االلكترونى لالستراتيجية،
()https:// www.sdsegypt 2030
تاريخ الدخول  10ديسمبر 2019
البنك الدولى (مايو  :)2018دراسة عن التمكين االقتصادى للمرأة ،ب ممول مق منظمتة األمتم
المت دة  ،المجلس القومى للمرأة.
البهواشةةى ،إيمةةان عبةةد الحميةةد ( : )2016تمكةةين المةةرأة األميةةة مةةن المشةةاركة فةةى تنميةةة المجتمةةع
المصرى على ضوء المستجدات المحلية ،رسالة دكتوراه ،جامعة عين شمس :كلية البنات.
البيةةاتى ،ميسةةون :الرائةةدة النسةةوية هةةدى شةةعراوى ،سلستتلة ال تتوار المتمتتدن ،ج،2017 ،5556
تاريخ الدخول  11يناير 2020
الساعاتى ،سامية حسن ( : )2006المرأة والمجتمف المعاصر ،القاهرة :الدار المصرية السةعودية
للطباعة والنشر والتوزيع.
السةةعيدى ،فتحيةةة ( : )2004فجةةوة النةةوج االجتمةةاعى وتمكةةين النسةةاء :أسةةئلة سوسةةيولوجية ،مجل تة
الملتقا ،ج ،12المملكة المغربية :عبد الصمد بلكبير للنشر ،ص ص66 -61
السمالوطى ،إقبال األمير ( :)2007دور الجمعيات األهلية فةى تمكةين المةرأة ،دراستة مقدمتة إلتا
المؤتمر السنوى الرابف م و أمية المرأة العربية مشكالت وحلول المنعقد بمرك تعليم الكبار –
جامعة عيق شم  ،القاهرة :دار الفكر العربى.
الصةةندوق العربةةى إلنمةةاء االقتصةةادى واالجتمةةاعى ( :)2003الفجةةوة بةةين االنجةةازات التعليميةةة
وسوق العمةل فةى البلةدان العربيةة مةن منظةور النةوج االجتمةاعى ،ورمتة مقدمتة إلتا نتدوة المترأة
العربية والتنمية االمتصادية المنعقدة فى الكويت فى الفترة من  21-20أكتوبر.2003
الكةو  ،عبةد عثمةان (يونيةة  :)2016معوقةات تمكةين المةرأة العربيةةل تحليةل سوسةيولوجىل ،
حولية هداب عيق شم ،مج ،44القاهرة  :جامعة عين شمس ،كلية اآلداب ،ص ص .277-263
المجلس القومى للمرأة ( :)2017االسترتيجية الوينية لتمكيق المرأة المصرية 2030
المكيمةى ،إيمةان صةال ( :)2014درجةةة تمكةين المةرأة الكويتيةة فةةى المناصةب القياديةة فةةى وزارة
التربيةة فةةى دولةة الكويةةت ،رستالة ماجستتتير ،المملكةة األردنيةةة الهاشةمية :جامعةةة يل البيةت ،كليةةة
العلوم التربوية.
أيوب ،رائدة ( : )2010الجدوى االجتماعية للمشةاري المتناهيةة الصةغروتأثيراتها علةى النسةاء فةى
الريف السورى ،رسالة دكتتوراه  ،جامعةة الةدول العربيةة ،منظمةة المةرأة العربيةة -جامعةة سةانت
كلمنتس ،قسم العلوم االجتماعية.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ( :)2016تقرير التنمية االنسانية العربية" الشباب وه اق التنمية
ا عالم متلير" (الواليات المتحد األمريكيةة :برنةامج األمةم المتحةدة االنمةائى  -المكتةب االقليمةى
للدول العربية.
برنامج األمم المتحدة اإلنمائى ( :)2018أدلة التنمية البشرية ومؤشراتفا – الت دي االحصائا
لعام  ،الواليات المتحدة األمريكية :برنامج األمم المتحدة اإلنمائى.
بن حديد ،فايزة ( : )2003النوج االجتماعى والعولمة :حقوق اإلنسان وعالقات الملكيةة والفةرص
االقتصادية ،ورمة مقدمة مق صندوق األمم المت دة للستكان إلتا نتدوة المترأة العربيتة والتنميتة
االمتصادية المنعقدة فى الكويت فى الفترة من  21-20أكتوبر .2003
تيمور ،شيماء محمد ( : )2015تمكةين المةرأة مةن تةولى المناصةب القياديةة فةى المجتمةع المصةرى
(دراسةةة حالةةة عةةن بعةةا الشخصةةيات النسةةائية) ،رستتالة ماجستتتير ،جامعةةة األسةةكندرية ،كليةةة
اآلداب.
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 ثابةةت ،نشةةوى توفيةةق أحمةةد (يونيةةة  :)2005تمكةةين المةةرأة ودورهةةا فةةى عمليةةة التنميةةة -دراسةةةاجتماعية بمدينة القاهرة ،حولية كلية اآلداب عتيق شتم  ،متج  ،33القةاهرة :جامعةة عةين شةمس
كلية اآلداب ،ص ص . 181 -167
 حداد ،أميرة (نوفمبر  : )2009ضعف مشاركة المةرأة فةى سةوق العمةل الرسةمى والتمييةز ضةدهافةةى األجةةر ،ورمتتة مقدمتتة إلتتا البرنتتامج الب ثتتا حتتول المتترأة والعمتتل القةةاهرة :مركةةز البحةةوث
االجتماعية بالجامعة األمريكية ،ص ص . 46 -32
 حلمى،إجالل اسماعيل ( :)2003إعةادة الهيكلةة الرأسةمالية ،تمكةين أو تهمةيل للمةرأة المصةريةلدراسة حالة لعينة مةن المسةتفيدات مةن الصةندوق االجتمةاعى للتنميةةل  ،ورمتة مقدمتة إلتا النتدوة
العلميتتة " العولمتتة وم تتايا المتترأة المنعقتتدة تتا الفتتترة  4-3متتارس  2002بمرك ت الدراستتات
والب تتو والختتدمات المتكاملتتة بكليتتة البنتتات جامعتتة عتتيق شتتم  ،القاهرة:مطبوعةةات مركةةز
البحوث والدراسات االجتماعية.
 حلمى ،كاميليا ( :)2012مفهوم تمكين المرأة فى منشأه ،ورمة مقدمة إلا ورشة عمل دور المرأةا العمل الخيرى والتلوعا المنعقدة فى الكويت فى الفترة  18-15سبتمبر .2012
 دسةةوقى ،نفيسةةة ( 30ديسةةمبر :) 2019الجامعةةات المصةةرية ..صةةفحات مةةن تةةاريخ مصةةر(:)2الحرم الجامعي ..ونهاية عصر الحريم ،صحيفة أصوات أونالين االلكترونيةة  ،تةاريخ الةدخول 9
يناير https: // aswatonline.com 2020
 دوفلةةو ،إسةةتر ( :)2013تمكةةين المةةرأة والتنميةةة اإلقتصةةادية ،مجلتتة عمتتران للعلتتوم االجتماعيتتة،مج ،2ج ،5الدوحة :المركز العربى لألبحاث ودراسة السياسات.
 رشوان ،حسين عبد الحميد أحمد (  :)2011المرأة والمجتمف -دراسة تا علتم اجتمتاج المترأة،األسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 زيتون ،محيا :المرأة والتنمية ( : )2000مناهج نظرية وم ايا عملية ،القاهرة  :المركز القومىللبحوث االجتماعية والجنائية.
 شعبان ،بثينة ( :)2000المرأة العربية ا القرن العشريق ،دمشق :دار المدى للثقافة والنشر. صافى ،مصطفى  ،الطراونةة ،محمةد ( :)2019أثةر المشةروعات النسةوية الصةفيرة الممولةة علةىتمكةةين المةةرأة الريفيةةة الفلسةةطينية اقتصةةاديا (دراسةةة ميدانيةةة مطبقةةة علةةى النسةةاء الحاصةةالت علةةى
المشةروعات الممولةة فةي محافظةة رام  ،مجلتة جامعتة النجتاج لألب تا العلتوم االنستانية، 2
مج ، 33ج ، 10فلسطين :نابلس ،جامعة النجا الوطنية ،ص ص 1680-1651
 صقر ،هالة (نةوفمبر  :)2009التمكةين االقتصةادى للمةراة المعوقةات والحلةول ،ورمتة مقدمتة إلتاالبرنامج الب ثا حول المرأة والعمتل ،القةاهرة :مركةز البحةوث االجتماعيةة بالجامعةة األمريكيةة،
ص ص 19-8
 عبادة ،مديحةة أحمةد ( :)2011م تايا المترأة العربيتة بتيق ت تديات الوامتف ويموحتات المستتقبلالقاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
 عبد المولى ،سمية أحمد على (نو مبر  :)2009دعيم التعليم كأداة للتمكةين االقتصةادى للمةرأة فةىمصةةر ،ورمتتة مقدمتتة إلتتا البرنتتامج الب ثتتا حتتول المتترأة والعمتتل  ،القتتاهرة :مركتت الب تتو
االجتماعية بالجامعة األمريكية ،ص ص .31- 20
 عةةةزت ،منةةةى ويخةةةرون ( :)2017المشتتتاركة السياستتتية للمتتترأة ،القةةةاهرة :مةسسةةةة فريةةةدريلإيبرت.
 عكةةةور ،إيمةةةان ( : ) 2015التمكةةةين االقتصةةةادى للمةةةرأة الواقةةةع واآلفةةةاقلوزارة العمةةةل األردنيةةةةنموذجاًل ،ورمة مقدمة إلا لندوة القومية حول وامف المرأة العربية ا التعليم و التدريب التقنا

- 1369 -

استخدام استراتيجية الصف المقلوب لتنمية بعض المفاهيم العلمية وخفض العبء
...................................
و المفن و دعتم مشتاركتفا تا النشتاي اإلمتصتاد المنعقتدة  22-20ديستمبر  ، 2015منظمتة
العمل العربية -وزارة العمل األردنية ،عمان  ،المملكة األردنية الفاشمية.
 غنيم ،أحمد الرفاعي ,وصبري ،نصر محمود ( .)2000الت ليل اإلحصائ للبياناتباستخدام برنامج ) .(SPSSالقاهرة  :دار قباء للطباعة والنشر.
 فةةاروق  ،أحمةةد ( :)2010التمكةةين السياسةةى للمةةراة لدراسةةة ميدانيةةةل ،مجلتتة كليتتة اآلداب بقنتتا،ج ،30قنا  :جامعة جنوب الوادى ،كلية اآلداب ،ص ص .247-153
 كةةازوز ،فاطمةةة عمةةر ( : )2016معوقةةات تمكةةين المةةرأة اإلقتصةةادى والحلةةول المقترحةةة بمدينةةةالجميل ليبيال دراسة حالةل ،رسالة ماجستتير  ،جامعةة موالنةا مالةك ابةراهيم اإلسةالمية الحكوميةة
بليبيا ،ماالنج ،كلية الدراسات العليا  -قسم االقتصاد اإلسالمى.
 مسعد ،محى محمد ( ديسمبر  :)2010حق التمكين اإلقتصادى للمرأة فى مصر ،ورقة مقدمة إلاالمتتؤتمر العلمتتا التتدولا حقتتوق المتترأة تتا مصتتر والتتدول العربيتتة  ،جامعةةة األسةةكندرية ،كلي ةة
الحقوق ، ،ص ص .1986 – 1949
 مةاهر ،ييةات ويخةرون ( :)2018دور صتندوق التنميتة الم ليتة ت التمكتيق االقتصةادى للمةرأةالريفيةةة -دراسةةة حالةةة بقريةةة طحلةةة – مركةةز بنهةةا – محافظةةة القليوبيةةة ،مجلتتة ات تتاد الجامعتتات
العربية للعلوم ال راعية ،مج ،26ج  ،2القاهرة :جامعة عين شمس ،ص ص .1426-1403
 مرصد المرأة المصرية ،المجلس القومى للمرأة ،الموقع االلكترونى للمرصد ،تاريخالدخول  5يناير https:// www.enow.gov.eg, 2020
 نصار ،سامى ويخرون( :)2018التمكين االقتصةادى للمةرأة العربيةة وعالقتة بةالتعليم األساسةى،دراسة مقدمة لمنظمة األمم المت دة ،المجل القوما للمرأة.
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