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  : الملخص
 للمـرأة  المقدمـة  واالجتماعيـة  االقتصادية االجراءات علي التعرف البحث هذا استهدف

 بهـا،  الخاصـة  االقتـصادية  والمـشروعات  القروض خالل من أسيوط، محافظة بريف المعيلة
  .المشروعات لتلك تنفيذها اثناء المعيلة المرأة تواجه التي المشكالت اهم علي والتعرف

 وهـم  بها مراكز ألربعة العشوائى االختيار تم وقد ، أسيوط محافظة في البحث هذا أجري
 مركـز  كل بين من فقط واحدة لقرية العشوائى االختيار تم ثم. وأسيوط والفتح، وأبوتيج، ديروط،

  . المختارة األربعة المراكز من
 حجـم  وبلغ المحددة، القرى تلك من المعيالت النساء من بسيطة عشوائية عينة سحب وتم

 اختبـار  بعد وذلك البيانات، لجمع الشخصية بالمقابلة االستبيان استخدم وقد مبحوثة، ٢٥٠ العينة
 الالزمة التعديالت ادخلت ثم مبدئية، بصفة الدراسة هدافا تحقيق في االستبيان استمارة صالحية
 م،٢٠١٦ ديـسمبر  شـهرى  خالل البيانات جمع تم وقد البيانات، لجمع صالحة االستمارة لتصبح
  . م٢٠١٧ ويناير

 إرتفـاع  النتـائج  اهم من وكان. يةوالمئ والنسب التكرارات البيانات تحليل في استخدم وقد
 إلـى  الحاجـه  مدى يوضح وهذا ، المتزوجات من أسرهن يعلن التى% ٧٣،٦ المبحوثات نسبة

 وأن عامة، بصفة القروض من ممولة مشروعات إقامة خالل من عمل فرص عن البحث محاولة
 اقتصادياً تمكينهن من تواجهن مشكالت أى لديهن يوجد ال المبحوثات إجمالي من% ٣،٢ حوالى

 أكدن قد المبحوثات إجمالي من % ٩٦،٨لمبحوثاتا غالبية أن نجد بينما بمجتمعاتهن، واجتماعياً
  .بمجتمعاتهن واجتماعياً اقتصادياً تمكينهن فى تواجهن مشكالت وجود على

  :مقدمة
تشير معظم الدالئل إلى أن المرأة التي تمثل نصف سكان العالم ، ورغم ذلـك فهـي مـا                  

ة والكتابة ، فـضال عـن    الغذائي وانخفاض معدالت من يجدن منهن القراء الفقرزالت تعانى من    
 تدهور األحوال الـصحية لهـن وتـشير اإلحـصاءات           وكذلكانخفاض نسبة المتعلمات منهن ،      

الرسمية على مستوى جمهورية مصر العربية أن هناك فجوات كبيرة بين الرجال والنـساء فـي           
  : شتى المجاالت يمكن سردها كما يلي

حول المـساواة   " لقومي لحقوق المرأة  المركز ا "هناك فجوة بين الجنسين حيث رصد تقرير        
 تأخر وضع مصر في التغلب على الفجوات الموجودة بين الجنسين، فقد            ٢٠١٠بين الجنسين عام    

 دولة  ١٣٤ في مجال المشاركة االقتصادية والوصول للفرص من بين          ١٢١احتلت مصر المرتبة    
 بالحريـة االقتـصادية      أن المرأة في مصر فيما يتعلـق       ٢٠٠٩" فريد مانهاوس "كما رأى تقرير    

الفئـات   وتكافؤ الفرص ال تزال ممثلة تمثيال ناقصا في قوة العمل، فالمرأة المهمشة هـي أكثـر               
، حيث تعتبر الفجـوة فـي       )٢٠١٠المركز القومي لحقوق المرأة،     (معاناة فجميع قطاعات العمل     

حاصلين على مؤهل   ، كما أن هناك فجوة بين الرجال والنساء ال        %١٥األمية بين الرجال والنساء     
، كما أن هناك فجوة بين العاملون       %٨،٢جامعي وفوق الجامعي والمتعطلين عن العمل تقدر بـ         

الجهاز المركز للتعبئة   % (٤٩،٣بالقطاع الحكومي للدولة في مصر بين الرجال والنساء تقدر بـ           
  )٢٠١٤العامة واإلحصاء ، 

ماعية، سواء في األسرة أو المجتمـع       لذلك تعانى المرأة من تدنى واضح فى مكانتها اإلجت        
المحلى ناتج من تفاعل مجموعة من العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية من بينهـا عـدم               
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وجود فرص عمل متاحة تدر عليها دخال نقديا وبالرغم من أن المرأة تمثـل نـصف المجتمـع                  
رجل ثالثة أضعاف النـساء     من قوة العمل ، بينما يمثل ال      % ٢٣،٧إال أنها تمثل    %) ٤٩حوالي  (
من قوة العمل، وبالنسبة للمشتغلين في الدولة من الرجال والنساء فبلـغ عـدد            %) ٧٦،٣حوالي  (

، كما  % ٢٠،٧بما يعادل أربعة أضعاف عدد النساء المشتغالت         %٧٩،٢المشتغلين من الرجال    
ومعـدل  % ٢٤،٠ء  توجد فجوة بين معدل بطالة النساء عن الرجال ، حيث بلغ معدل بطالة النسا             

الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإلحـصاء،       (٢٠١٤وهذا في عام % ٩،٦بطالة الرجال   
٢٠١٤.(  

مما سبق يمكن القول أن المرأة بصفة عامة تشكل قدر كبير من إجمالي القـوى البـشرية                 
دى إلـى  والتي لو أحسن استثمارها فإنها سوف تلعب دوراً فعاالً في تنمية المجتمع، األمر الذي أ             

االقتناع بحتمية إشراك المرأة في شئون المجتمع بجانب الرجل لالسـتفادة مـن طاقاتهـا فـي                 
  .المشروعات والبرامج التنموية

وهي مدخل المرأة والرفاهيـة، ومـدخل       : ويمكن تفعيل دور المرأة من خالل عدة مداخل       
  .شاركة، ومدخل التمكينالمساواة والعدالة، ومدخل الكفاءة ، ومدخل مكافحة الفقر، ومدخل الم

  :مشكلة البحث
نظراً لتزايد الوعي بظاهرة وضوح الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة فـي العديـد مـن                

مقابـل  % ٣٢،٧ المجاالت فنجد أن اإلحصائيات تشير إلى أن معدل بطالة المرأة في أسيوط بلغ            
الرابع فى معدل بطالـة     ، وتأتى أسيوط في المركز      ٢٠١٤لمعدل البطالة في الرجال عام      % ٨،١

النساء بعد بورسعيد واألقصر والسويس على الترتيب، كما أن نسبة المتعطلين بمحافظة أسـيوط              
م، وبلغت نسبة العامالت فـي القطـاع        ٢٠١٤وذلك عام   % ١٩،٥والرجال  % ٢٧،٧من النساء   

% ٦٨،٧بينما كانت نسبة العاملون مـن الرجـال         % ٣١،٣الحكومي للدولة في محافظة أسيوط      
مقابـل  % ٤٩،٠، ومن ناحية األمية فكانت نسبة أمية النساء بصفة عامـة بأسـيوط           ٢٠١٤عام  

، حيث بلغت نسبتهن    ) معيالت(أمية الرجال ، وكان أغلب النساء األميات رؤساء أسر          % ٢٩،٤
الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واإلحـصاء،       (من الحضر   % ٥٨ريفيات،  % ٨٢منهن  % ٧٠

 ٣٠ة اقتراض النساء إلقامة مشروعات صغيرة لم تتجاوز فـي المتوسـط             ، كما أن نسب   )٢٠١٥
، أما المـشروعات    %٧٠، في حين أن نسبة حصول الرجال على قروض تزيد على الضعف             %

الجهاز المركزي للتعبئـة    (للجنسين% ٥٠متناهية الصغر تكاد تكون متوسط نسبتها تتأرجح بين         
 األسر الريفية التي تعولهـا امـرأة فـي ريـف          ، كما اتضح أن عدد    )٢٠٠٨العامة واإلحصاء،   

 أسرة وبذلك تكون أسيوط المحافظة السابعة فى ترتيبها من حيث           ٢٤٦٧٤محافظة أسيوط تصل    
جهـاز   (٢٠٠٣عدد األسر التي تعولها امرأة وفقا آلخر بيان لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية              

  ).٢٠٠٣بناء وتنمية القرية المصرية ، 
ارير الدولية أن حوالي ثلث فقراء العالم من  النساء، وتعتبر النساء المعيالت             وقد أكدت التق  

، وتتركز معدالت الفقر فـي      ٢٠١٤عام  % ٣٥أكثر فقراً في المجتمع وتصل نسبتهن في مصر         
بمحافظة قنا، تليها محافظة سـوهاج      % ٥٨بمحافظة أسيوط،   % ٦٠محافظتي أسيوط وقنا بنسبة     

  ).٢٠١٣وق اإلجتماعى للتنمية، الصند (٢٠١٢/٢٠١٣عام % ٥٥
هذه اإلحصائيات السابقة يتضح تعدد المشكالت التي تعاني منها النساء الريفيات المعيالت            

وأن فقر المرأة ليس فقط فقر اقتصادى أو احتياجات اقتـصادية فقـط             ، ومدى تهميش تلك الفئة     
لذلك يجب فتح   ” أنيث الفقر ت"ولكن هو فقر فى القدرات أيضا لدرجة أن هناك من أطلق عليه لفظ              

وذلك لن يتحقق مالم يوجد منهج للتصدي       . الطريق لخروج المرأة من دائرة الفقر التي تعيش فيها        
  .لهذه المشكلة

  :أهداف البحث
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يتمثل الهدف الرئيسى فى دراسة طرق او كيفية التمكين االقتصادى واالجتمـاعى للمـرأة         
 : األهداف الفرعية التاليةالمعيلة بريف محافظة اسيوط من خالل تحديد

التعرف على التسهيالت االقتصادية المقدمة للمرأة المعيلة بريف محافظة أسيوط مثـل        .١
طريقة الحصول على القرض، وقيمة القرض، والضمان ، طريقة السداد، أنواع المـشروعات ،       (

 )إدارة المشروعات ، منتجات المشروعات وتسويقها
عية المقدمة للمرأة المعيلة بريف محافظة أسيوط مثل        التعرف علي االجراءات االجتما    .٢

دورات التدريب ، رفع قدرة المرأة على اتخاذ القرار ، تحسين األحـوال المعيـشية ، المكانـة               (
  .)االجتماعية، زيادة الثقة بالنفس، اكتساب مهارات جديدة، زيادة العالقات االجتماعية

 المعيلة وتحد من تمكينهـا االقتـصادى   التعرف على أهم المشكالت التى تواجه المرأة   .٣
    .واالجتماعى بريف المحافظة

  :الطريقة البحثية
  مجتمع وعينة الدراسة

يقصد بمجال الدراسة اإلطار الذى أجريت فيه الدراسة، حيث يتم ذلك وفق ثالث مجاالت              
  .فرعية هى المجال الجغرافى والمجال البشرى والمجال الزمنى

 علـى  االختيـار  وقع حيث الميدانية الدراسة بها أجريت التى ةالمنطق الجغرافي والمجال
 القوصية – ديروط – أسيوط (هي مركز ١١ إلى إدارياً أسيوط محافظة وتنقسم أسيوط، محافظة

   مدينة، ١١و ،)الفتح – البداري – سليم ساحل – أبنوب – الغنايم – صدفا – أبوتيج – منفلوط –
 من مراكز محافظة أسيوط وهم ديروط، وأبوتيج،        مراكز وقد تم االختيار العشوائى ألربعة    

ثم تم االختيار العشوائى لقرية واحدة فقط من بين قرى كل مركز من المراكـز      .والفتح، وأسيوط 
وكانت القرى المختارة هى قرية ديروط الـشريف مركـز ديـروط، وقريـة              األربعة المختارة، 

  .لفتح ، وقرية موشا مركز أسيوطالزرابى مركز أبوتيج ، وقرية عرب مطير مركز ا
ولتحديد حجم الشاملة تم حصر النساء المعيالت الالتى حصلن على قروض فـى القـرى               

بيانات غير منشوره، الصندوق االجتمـاعى للتنميـة،        ( سيدة ،    ٧٠٠األربعة المختارة والذى بلغ     
ـ    )٢٠١٦ادارة شئون المرأة بمديرية التضامن االجتماعى أسيوط،         م العينـة تـم     ، ولتحديـد حج

 ،)Krejcie and Morgan,1970(استخدام جدول تحديد حجم العينة بمعلومية حجـم الـشاملة   
% ٣٥،٧ سيدة معيلة بنـسبة  ٢٥٠ وتم زيادة سيدتين لتصل العينة إلى ٢٤٨حيث بلغ حجم العينة   

ـ       دد تقريبا من حجم الشاملة، وتم توزيع حجم العينة الكلى على القرى األربعة بما يتناسب مـع ع
النساء المعيالت لكل قرية، ثم تم سحب عينة عشوائية بسيطة من النساء المعيالت من تلك القرى                

 ديـسمبر  شهر من بداية شهران حوالي استغرقت والتى خاللها البحث بيانات جمع وتم .المحددة
 تدريبـة  تـم  بحثـي  عمل بفريق الباحثة استعانت وقد م،٢٠١٧ يناير شهر نهاية وحتى م٢٠١٦

  .البيانات جمع في اعدةللمس
  :طريقة جمع البيانات

 مبدئى اختبار عمل وتم البيانات، لجمع كأداه بالدراسة الخاصة االستبيان استمارة إعداد تم
 التـصميم  إلـى  للوصـول  أخطاء من بها ما وتعديل صحتها، الختبار وذلك االستبيان الستمارة
 بقريـة  قروض على حصلن الالتى عيالتالم النساء من مبحوثة ٢٠ على واشتملت. لها النهائي

 تـم  ووضوحها، االسئلة سالمة من التأكد وبعد. م٢٠١٦ نوفمبر شهر خالل وذلك. شيل ابو كوم
 االسـتمارة  اشتملت وقد للمبحوثات، الشخصية المقابلة خالل من الميدان من الدراسة بيانات جمع
  .الدراسة متغيرات تقيس والتي ومتنوعة مختلفة أسئلة على

  دوات التحليل اإلحصائيأ
  .العرض الجدولى بالتكرار والنسب المئوية 
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  النتائج ومناقشة عرض
  وصف العينة: اوالً

النـساء   وهـن  البحـث  عينـة  بوصف المتعلقة البحث لنتائج عرضاً الجزء هذا يتضمن
المعيالت الالتى حصلن على قروض إلقامة مشروعات لزيادة الدخل، وذلك من حيـث بعـض               

 االجتماعية، والحالة التعليميه، الحالةالسن، و : الشخصية واالجتماعية للمبحوثات وهى   المتغيرات  
 األسـرة  أبنـاء  وعـدد  التعليم، سن فى األسرة أبناء وعدد األسرة، أفراد وعدد العملية، والحالة

 النحـو  علـى  األسـرية  النفقة فى المبحوثات مساهمة ونسبة والدخل، المدارس، فى المنتظمون
  :التالى

 :السن .١
 الفئـة  فى يقعن% ٤٩،٢ المبحوثات نصف من يقرب ما أن ١ رقم بجدول النتائج أظهرت

  .سنه ٦٤ – ٥٠ السنية الفئة فى يقعن المبحوثات من% ١٢،٤ وأن سنه، ٤٩ -٣٥ السنية
 عـن  اعمارهن يقل% ٨٧،٦ المبحوثات غالبية أن ١ رقم الجدول هذا بيانات من ويتضح

 فيـه  يكمـن  والذى. ألطفالها المرأة إلعالة الفعلى والسن للعمل، ىالفعل السن وهو عاماً خمسون
 إعـالتهم  إحتياجـات  تغطى انتاجية ومشروعات أنشطة إقامة على والقدرة للعمل الفعلى االحتياج

  .الفعلية

  لسنهم وفقاً المبحوثات توزيع) ١ (جدول

 % عدد السن فئات
 سنه ٣٤ -٢٠ -
 سنه ٤٩ -٣٥ -
 سنه ٦٤ -٥٠ -

٩٦  
١٢٣  
٣١ 

٣٨،٤  
٤٩،٢  
١٢،٤ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت :المصدر

 

 التعليمية الحالة .٢
 أميـات، %) ٤٠،٨ (بقليل المبحوثات خمسى عن يزيد ما أن ٢ رقم جدول نتائج من يتبين

 مـن % ٢٢،٤  المبحوثـات  خمس عن مايزيد وأن ويكتبن، يقرأن المبحوثات من% ١٥،٢ وأن
  .الجامعى المؤهل ذو من% ٥،٦ وأن المتوسط، ؤهلالم ذو من المبحوثات
 يعبـر  وقـد  ، والكتابة بالقراءة ملمات وغير أميات المبحوثات خمسى أن يتضح ذلك ومن

 ضـعف  وجـود  وايـضاً  الحياة، اعباء علي تعينهن لهن الئقة عمل فرص توافر عدم على ذلك
 مشروعات عمل الى يلجأن لكلذ المجتمع، فى تمكنهن التى حقوقهن معرفة محاولة فى لقدراتهن
 ناحيـة  ومـن  الحياة، متطلبات على لتعينهن بيوتهن داخل او وبجوار اقامتهن نطاق فى صغيرة
 من للقروض فرص أفضل على الحصول كيفية لمعرفة قدراتهن ضعف إلى اميتهن تؤدى اخرى

 لهـم  حيـسم  دخل عليهم تدر مشروعات إنشاء أو مشروعاتهم لتمويل قروض تمنح التى الجهات
  .مجتمعاتهن فى اقتصاديا تمكينهن من

 وحاصلون ويكتبن يقرأن ممن المبحوثات من% ٣١،٢ أن) ٢ (الجدول بيانات من ويتضح
 علـيهن  يـدر  الئق عمل فى فرصهن قلة يوضح وهذا. فقط وإعدادى ابتدائى تعليم مستوى على
 لمزيد الحاجة إلى باإلضافة التعليمية، قدراتهن رفع إلى واحتياجهن الحياة، لمقومات مناسب أجر
 لتعـريفهم  النـساء  هـؤالء  عن والبحث المستمر النزول فى للقروض المانحة الجهات جهود من

 المبحـوثين  ربـع  عن مايزيد وأن. بها تمويلهن يمكن التى المشروعات وأهم االقراض بمميزات
 علـي  لالحـصو  قدرة لديهن أن يعنى مما ، وجامعى متوسط مؤهل على الحاصلين من% ٢٨
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 القـروض  خالل من لهن المناسبة التمويل فرص أفضل عن البحث وأيضا ، افضل عمل فرص
  .المجتمع فى اقتصادياً تمكنهن التى األساليب أفضل على التعرف وأيضا
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  تعليمهن لمستوى وفقاً المبحوثات توزيع) ٢ (رقم جدول

 % عدد التعليمى المستوى
 أمية 
 وتكتب تقرأ 
 إبتدائى 
 إعدادى 
 متوسط مؤهل 
 جامعى مؤهل 

١٠٢  
٣٨  
١٦  
٢٤  
٥٦  
١٤ 

٤٠،٨  
١٥،٢  
٦،٤  
٩،٦  
٢٢،٤  
٥،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :االجتماعية الحالة .٣
 مـن % ٧٣،٦ أن االجتماعية للحالة وفقاً المبحوثات توزيع ٣ رقم جدول نتائج من يتضح

 مـن % ٤،٤ بينمـا  أرامـل،  المبحوثـات  من% ١٥،٦ وأن المتزوجات، من المبحوثات اجمالى
  .وعزباء مطلقات، المبحوثات

 مـن  أسـرهن  يعلـن  التـى %) ٧٣،٦ (المبحوثـات  نسبة إرتفاع البحث هذا من ويتبين
 إقامـة  خـالل  مـن  عمل فرص عن البحث محاولة إلى الحاجه مدى يوضح وهذا المتزوجات،
 سبب عن الدراسة من مزيد جراءإ إلى يتطلب وهذا عامة، بصفة القروض من ممولة مشروعات

 المبحوثـات،  اجمالى من% ١٥،٦ يمثلن وهن األرامل من المبحوثات يليهن النسب، هذه ارتفاع
 اسـرهن،  يعلن التى العزباء والنساء المطلقات من%) ٤،٤ (المبحوثات نسب انخفاض نجد بينما
 العـرف  يخالف مما وجاتالمتز النساء من المعيالت المبحوثات عدد إرتفاع توضح النتائج وهذه
 يعتبـر  وبـذلك  المختلفة، األسباب من ألى أزواجهن فقدن ممن المعلية المرأة غالبية بأن السائد
 المانحـة  الجهـات  توجـه  أن يتطلـب  وهذا. المعيلة المرأة نوعية اختالف نحو خطورة مؤشر

 بالمطلقـات  كتفىت وال أيضاً واألرامل المتزوجات من المعيالت النساء فئة إلى فرصها للقروض
  .مجتمعاتهن فى قتصادياا تمكنهن لكى فقط والمهجورات

  االجتماعية لحالتهن وفقاً المبحوثات توزيع) ٣ (رقم جدول

 % عدد االجتماعية الحالة
 عزباء 
 متزوجه 
 أرملة 
 مطلقة 
 مهجورة 

١١  
١٨٤  
٣٩  
١١  
٥ 

٤،٤ 
٧٣،٦ 
١٥،٦ 
٤،٤ 
٢،٠ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية عينةال من وحسبت جمعت: المصدر

  العملية الحالة .٤
%) ٥١،٨ (المبحوثات من بقليل النصف عن يزيد ما أن ٤ بجدول الواردة بيانات أظهرت

 أن ويوضـح  يبين مما. عمل لديهن%) ٤٩،٢ (المبحوثات نصف من أقل بينما عمل لديهن ليس
 لتحمـل  لهندخـو  لزيادة انتاجية بمشروعات القيام الى احتياج فى أعمال لديهن ممن المبحوثات

 المعـيالت  إلـى  أيـضاً  التوجه للقروض المانحة الجهات من يتطلب وهذا الحياة، ومشقة أعباء
  .مجتمعاتهم فى تمكينهن لزيادة إنتاجية بأنشطة للقيام العامالت
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  العملية لحالتهن وفقاً المبحوثات توزيع) ٤ (رقم جدول

 % عدد الحالة العملیة
 تعمل 
 ال تعمل 

١٢٣  
١٢٧ 

٤٩،٢ 
٥١،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

  

 المعيلة المرأة األسرة أفراد عدد .٥
 فـى  فـرد  ٨ -٥ لـديهن %) ٧١،٢ (المبحوثات غالبية أن. ٥ رقم جدول بيانات من تبين

 ربـع  بينمـا  فـرد  ١٢ – ٩ من اسرهن أفراد تتكون المبحوثات من فقط% ٤،٨ بينما اسرهن،
 اسـر  أفـراد  عـدد  ارتفاع يوضح وهذا. أسرهن فى فرد ٤-١ يعلن%) ٢٤ (يباتقر المبحوثات
 يتطلب الذى األمر. أفراد ٨ – ١ من يعلن المبحوثات من% ٩٥،٢ أن فنجد المعيالت المبحوثات

 تمكيـنهن  من يزيد لكى دخولهن من تزيد التى المشروعات من مزيد إلى المبحوثات إحتياج إلى
  .اقتصادياً

  األسرة أفراد لعدد وفقاً المبحوثات وزيعت) ٥ (رقم جدول

 % عدد األسرة أفراد عدد
 أفراد ٤- ١ 
 أفراد ٨ – ٥ 
 فرد ١٢ – ٩ 

٦٠  
١٧٨  
١٢ 

٢٤،٠ 
٧١،٢ 
٤،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 األسرية نفقة فى المبحوثات مساهمة نسبة .٦
 نفقـات  فـى  يـسهمن  المبحوثات لىإجما من% ٤٦،٤ أن ٩ رقم جدول بيانات أوضحت

 مزيـد  إلـى  المبحوثات احتياج يعنى مما األسرية، النفقات إجمالى من% ٦٠ -٥٠ بنسبة األسرة
 نـصف  عـن  يزيـد  ما وأن. لإلنفاق الالزم التمويل لتوفير والمستمرة االقتصادية األنشطة من

 ان يوضـح  وهذا. االسرية النفقات إجمالى من% ٨٠ -٧٠ بنسبة يسهمن%) ٥٣،٦ (المبحوثات
  .ألسرهن االساسى العائل هن المبحوثات هؤالء

  األسرة نفقة فى مساهمتهن لنسبة وفقاً المبحوثات توزيع) ٦ (رقم جدول

 % عدد المساهمة نسبة
 ٥٠% 

٦٠%  
 ٧٠% 
 ٨٠% 

٦٥  
٥١ 
٦٦ 
٦٨ 

٢٦،٠  
٢٠،٤ 
٢٦،٤ 
٢٧،٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :المعيلة المرأة به تعمل التى روعالمش نوع .٧
 هـى  المبحوثات بين تواجداً المشروعات أكثر أن) ٧ (رقم بجدول الوارده النتائج أوضحت

 وبيـع  الماشـية  تربية ويليها ،%)٣٤،٤(تقريباً المبحوثات ثلث لدى وذلك المنزلية الطيور تربية
 الترتيـب،  علـى % ١٧،٢و ،%١٧،٦ لدى األسواق فى األلبان منتجات وبيع وتجميع منتجاتها،
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 وأيضاُ بالمنزل، الدائم وتواجدها الريفية المرأة وطبيعته المشروعات هذه مالئمة إلى ذلك ويرجع
  المنتجات، هذه تسويق سهولة إلى يرجع

 لبيـع  بمشروع يعملن المبحوثات إجمالى من% ١٢ أن الجدول نفس من أيضاً يتضح بينما
 وحياكـة  المنظفات لبيع محل هى المبحوثات تقيمها التى اتالمشروع أقل وأن البقالة، مستلزمات

  .الترتيب على% ١،٦ ،٤،٤ ،%٤،٨ بنسب النخل جريد من وصناعات المالبس، وتفصيل
  

  به تعمل التى المشروع لنوع وفقاً المبحوثات توزيع) ٧ (رقم جدول

 % عدد نوع المشروع
 تربیة طیور منزلیة 
 تربیة الماشیة  
  منتجاتھا باألسواقتجمیع األلبان بیع 
 )البقالة(بیع السلع التموینیة   
 بیع مالبس جاھزة 
 محل لبیع المنظفات 
 حیاكة وتفصیل المالبس 
 صناعات من جرید النخل 

٨٦  
٤٤  
٤٣  
٣٠  
٢٠  
١٢  
١١  
٤ 

٣٤،٤  
١٧،٦  
١٧،٢  
١٢،٠  
٨،٠  
٤،٨  
٤،٤  
١،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :المعيلة المرأة به تعمل الذى لمشروعا اختيار أسباب .٨
 المـشروع  وأن المشروع، وسهولة سابقة، خبرات وجود أن ٧ رقم جدول بيانات من تبين

 بنـسب  وذلـك  لمـشروعها  المبحوثـات  إختيار إلى أدت التى األسباب هى منزلها بداخل مقام
 بنسبة روعللمش مناسب مكان توفر سبب جاء بينما الترتيب، على% ١٤،٨ ،%٢٣،٦ ،%٥٤،٨
  .أخير كسبب% ٦،٨

 لمشروعها المبحوثات اختيار فى الرئيسى السبب كان السابقة الخبرات أن ذلك من نستنتج
 سـابقة  خبـرات  وجود القرض شروط فى تضع أن المقرضة الجهات من يتطلب مما اإلنتاجى،
 اختيار أو مريحة، مشروعات عن يبحثن لم المبحوثات وأن. عملها إنجاح يمكن حتى للقارضات
 وملمة فيها تجيد مشروعات عن المبحوثات بحث عن يدل مما. أكبر بقدر لمكانها وفقاً المشروع

  .بها
  

  به تعمل الذى المشروع اختيار ألسباب وفقاً المبحوثات توزيع) ٨ (رقم جدول

 % عدد األسباب
 وجود خبرة سابقة في ھذا المشروع 
 سھولة المشروع واریحیتھ 
 من داخل المنزللعملھا في المشروع  
 توفر مكان مناسب لعمل المشروع 

١٣٧ 
٥٩ 
٣٧ 
١٧ 

٥٤،٨ 
٢٣،٦ 
١٤،٨ 
٦،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :المعيالت النساء مشروعات بإدارة القائم .٩
 يـدرن %) ٧٥،٦ (المبحوثـات  أرباع ثالثة عن يزيد ما أن. ٩ رقم جدول بيانات من تبين
 بينمـا  المبحوثـات،  مـن % ١٥،٦ لدى الزوج المشروع ادارة فى يليها بأنفسهن، نمشروعاته
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 إدارة فى بأبناها تستعين المبحوثات وأقل المشروع، يدير الشريك أن وجد المبحوثات من% ٦،٨
  .المبحوثات إجمالى من% ٢ لدى المشروع

 وهـذا  هن،بأنفـس  مشروعاتهن إدارة على يحرصن المبحوثات غالبية أن ذلك من نستنتج
 المبحوثـات  لدى ما يبين وأيضاً والستمراريته، به تميز هناك ليكون المشروع لعمل أهمية يعطى

  .مشروعاتهن إدارة على وقدرة مهارة من
  مشروعاتهم يدير لمن وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٩ (رقم جدول

 % عدد األستجابة
 تدير المشروع بنفسها 
 شريك 
 الزوج 
 أحد األبناء 

١٨٩ 
١٧ 
٣٩ 
٥ 

٧٥،٦ 
٦،٨ 
١٥،٦ 
٢،٠ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :المشروع تمويل مصدر .١٠
 مـصدر  بأن يقررن المبحوثات إجمالى من% ٦١،٢ أن ١٠ رقم جدول بيانات من أتضح

ـ  للـشئون  التابعة الجميعات من المقدمة القروض خالل من يكون مشروعاتهن تمويل  ةاالجتماعي
 إجمـالى  مـن % ٣٨،٨ لـدى  للتنميـة  االجتماعى الصندوق من المقدمة القروض يليها بالقرية،

 المـراة  مـشروعات  لتـدعيم  بقوه االجتماعية الشئون جمعيات تواجد على يدل مما. المبحوثات
  .أسيوط محافظة بريف المعيلة
  المشروع تمويل لمصدر وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٠ (رقم جدول

 % عدد التمويل درمص
 للشئون التابعة الجمعية من مقدمة قروض -١

  بالقريةاإلجتماعية
 للتنمية االجتماعى الصندوق من قروض -٢

١٥٣ 
٩٧ 

٦١،٢ 
٣٨،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت :المصدر

 :اإلقراض جهات عن المبحوثات معلومات مصدر .١١
 هـن  األقـارب  بـأن  أقررن% ٩٢ المبحوثات غالبية أن ١١ رقم جدول بيانات اظهرت

 من%) ٦،٤ (لدى قبل من قرض على حصلوا أشخاص يليها اإلقراض، بجهات معرفتهن مصدر
 الجهـات  عـن  المبحوثات معلومات مصادر من أخير كمصدر التلفزيون ثم المبحوثات، إجمالى

 أهـم  هـى  صيةالشخ المعلومات مصادر أن على يدل مما. المبحوثات من% ١،٦ لدى المقرضة
 الثقـة  يعطـون  الـذين  االقـارب  وخاصة المقرضة الجهات على المبحوثات معلومات مصادر

  .لهن وقربهن لصدقهن باالمان ويشعرونهم للمبحوثات
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  :المقرضة الجهات عن معلوماتهم لمصدر وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١١ (رقم جدول

 % عدد السماع مصدر

 االقارب 
 قروضأفراد حصلوا على  
 التليفزيون 

٢٣٠ 
١٦ 
٤ 

٩٢،٠ 
٦،٤ 
١،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

  
  .القرض على الحصول فى تستغرقها التى الزمنية مدة  .١٢

 القـروض  علـى  حـصلن %) ٦١،٢ (المبحوثات غالبية أن ١٢ رقم جدول بيانات كشفت
 علـى  حـصلن %) ٢٠ (المبحوثات خمس نمابي ،)شهور ٣ من ألقل شهر (من زمنية فترة خالل

 ثالثـه  من أكثر تستغرق ال تااألجراء أن على يدل وهذا شهر، من أقل فترة خالل فى القروض
 المانحـة  الجهـات  مـن  العمل من مزيد إلى بالفعل وتحتاج طويلة، تكون قد فترة وهى شهور،
  .القرض على للحصول الزمنية الفترة لتقليل للقرض

  القرض على للحصول الزمنية للمدة وفقاً المبحوثات أستجابات وزيعت) ١٢ (رقم جدول

 % عدد  الزمنية المدة

 أقل من شهر 
  شهور٣من شهر القل من  
 من  ثالث شهور فأكثر 

٥٠ 
١٥٣ 
٤٧ 

٢٠،٠ 
٦١،٢ 
١٨،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
 

  :قرضال على الحصول إجراءات سهولة .١٣
 إجراءات بسهولة أقررن المبحوثات من% ٨٦،٦ أن عن) ١٣ (رقم جدول بيانات أسفرت

 سـهلة  القرض االجراءات بأن أقرن المبحوثات إجمالى من% ١٠،٣ وأن قرض، على الحصول
 ويتبين. معقدة االجراءات بأن أقرن المبحوثات اجمالى من فقط% ٣،٢ أن نجد بينما ما، حد إلى
 الحـصول  فـى  سهولة هناك بأن أقررن المبحوثات من%) ٩٦،٨ (العظمى الغالبية أن ذلك من

 خـالل  من انتاجية مشروعات إقامة إلى المعيلة للمراة ودافع جيد مؤشر يعتبر وهذا القرض على
  .القروض

  القرض االجراءات لسهولة وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٣ (رقم جدول

 % عدد اجراءات سهولة
 سھل

 سھل الى حد ما
 معقد

٢١٥ 
٢٧ 
٨ 

٨٦،٠ 
١٠،٨ 
٣،٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 

 :القرض قيمة سداد فترات مناسبة .١٤
 أن أقـررن %) ٩٨ (المبحوثـات  من العظمى الغالبية أن ١٤ رقم جدول بيانات من أتضح

 لهـن،  السداد فترات مناسبة بعدم يقرن المبحوثات من فقط% ٢ بينما لهن، مناسبة السداد فترات
  .لهن المحددة الفترات خالل القرض تسديد وسهولة يسر مدى ذلك من ويتضح
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   القرضة سداد فترات للمناسبة وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٤ (رقم جدول

 % عدد المناسبة
 مناسبة

 غیر مناسبة
٢٤٥ 
٥ 

٩٨،٠ 
٢،٠ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 

 :القرض قيمة سداد فى االنتظام .١٥
 يـسددن %) ٩٢،٨ (المبحوثـات  من العظمى الغالبية أن ١٥ رقم جدول بيانات من أتضح

 نجـاح  على يدل وهذا. السداد فى يتعثرن المبحوثات من فقط% ٧،٢ بينما بإنتظام، القرض قيمة
 قيمـة  سداد فى االنتظام نتيجة منه عائد وتحقيق مشروعاتهن فى المبحوثات من العظمى الغالبية
  .له المحددة واعيدالم فى القرض

   القرض قيمة سداد فى النتظامهن وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٥ (رقم جدول

 % عدد السداد طبيعة
  منتظمة
 متعثرة

٢٣٢ 
١٨ 

٩٢،٨ 
٧،٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت :المصدر

  :القرض قيمة سداد فى التعثر أسباب .١٦
%) ٣٨،٨ (المبحوثـات  خمـسى  مـن  يقـرب  مـا  أن ١٦ رقم جدول بيانات من أتضح

 للمـشروع  الالزمـة  الخامات إرتفاع إلى التعثر اسباب يرجعن القرض قيمة سداد فى المتعثرات
 أربـاح  انخفـاض  بـأن  أقـررن %) ٢٧،٧ (الربـع  عن يزيد ما بينما السداد، عن اعجزها مما

 السبب، هو المشروع ربحية عدم بأن أقرن المبحوثات من% ٢٢ وأن التعثر، فى سبب المشروع
 مـن % ١١،١١ لـدى  المشروع ايرادات على يستولى الزوج أن فى التعثر اسباب أقل وجاءت
  .المتعثرات المبحوثات اجمالى

 حجـم  وتحديـد  المتعثـرات  لمشروعات كاملة جدوى دراسة يوجد ال أنه ذلك من ويتبين
 حتـى  للمنتفعين الدراسة هذه تقدم أن للمشروعات الممولة الجهات على يتطلب لذا بها، المخاطر

  .موعدة فى القرض وقيمة االقساط سداد لها يتسنى
  

   القرض قيمة سداد فى التعثر ألسباب وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٦ (رقم جدول

 % عدد التعثر سبب

 انخفاض ربحیة المشروع
 ارتفاع الخامات الالزمة للمشروع

 شروعاستیالء الزوج على ایرادات الم
 المشروع غیر مربح على االطالق

٥ 
٧ 
٢ 
٤ 

٢٧،٧٨ 
٣٨،٨٩ 
١١،١١ 
٢٢،٢٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 :القرض على الحصول ضمانات مناسبة .١٧
 أن تـرى %) ٩٠،٨ (المبحوثات من العظمى الغالبية أن ١٧ رقم جدول بيانات من أتضح

 الضمانات مناسبة بعدم أقررن لمبحوثات إجمالي من% ٩،٢ نمابي لهن، مناسبة القرض ضمانات
 علـى  يدل وهذا القرض بمناسبة أقررن المبحوثات من العظمى الغالبية أن ذلك من ويتضح لهن،
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 ايـضاً  وتراعـى  القـرض  من للمنتفعات الفعلية االحتياجات تقدر للقروض المانحة الجهات أن
  .لهن واالقتصادية االجتماعية الظروف

  

  

   القرض على الحصول لضمانات وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٧ (رقم جدول

 % عدد القرض ضمانات

 مناسبة
 كثیرة ومعقدة

٢٢٧ 
٢٣ 

٩٠،٨ 
٩،٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

  

 :المنتجات تسويق .١٨
ـ %) ٦٨ (المبحوثات غالبية أن ١٨ رقم جدول بيانات من أتضح  تـسويق  يـتم  أنـه  ينتب

 بـين %) ٢٨،٤ (بقليل المبحوثات ربع عن ومايزيد باالسواق، المباشر البيع خالل من منتجاتهن
 ببيـع  اقـررن  المبحوثـات  مـن % ٣،٦ بينما بالمنزل، البيع خالل من منتجاتهن تسويق يتم أنه

 التفاعل يعل وقدرتها المبحوثات غالبية انفتاح مدي يوضح وهذا، المعارض خالل من منتجاتهن
  .بها المحيط المجتمع مع االجتماعي

  

   نظرهم وجهة من المنتجات تسويق لطرق وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٨ (رقم جدول

 % عدد التسويق طرق

 من خالل البیع في األسواق -
 من خالل البیع في المنزل -
 من خالل البیع في المعارض -

١٧٠ 
٧١ 
٩ 

٦٨،٠ 
٢٨،٤ 
٣،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

  

 المنتجات تسويق فى القارضة الجهات دور .١٩
 جهـات  بدور أقررن فقط المبحوثات إجمالي من% ٣،٦ أن ١٩ رقم جدول بيانات كشفت

 لجهات دور وجود بعدم أقررن%) ٩٦،٤ (العظمى الغالبية بينما منتجاتهن، تسويق فى اإلقراض
 دور تحقيـق  فى االقراض لجهات الضعيف التأثير على يدل مما. منتجاتهم تسويق فى االقراض

  .منتجاتهن تسويق نحو بالقرض المنتفعات نحو وفعال ايجابى
  

   المنتجات تسويق  فى القارضة الجهات لدور وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ١٩ (رقم جدول

 % عدد دور وجود
 نعم
 ال

٩ 
٢٤١ 

٣،٦ 
٩٦،٤ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت : المصدر

  

األجراءات االجتماعية لتمكين المرأة المعيلة من خالل إقامة مشروعات اقتصادية لها فى            : ثانياً
  :ريف أسيوط

 :المعيشة مستوى تحسين .٢٠
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 إجمـالي  مـن % ٥٦ يمـثلن  والالتي المبحوثات غالبية أن ٢٠ رقم جدول بيانات أسفرت
 بالمـشروعات  قيـامهن  خـالل  من معيشتهن مستوى فى تحسن لهن حدث نهأ يرون المبحوثات

 المعيـشى،  المستوى فى تحسن اى لهن يحدث لم المبحوثات اجمالي من% ٤٤ بينما االقتصادية،
  .المعيشي المستوى تحسين في دور لها كان المشروعات تلك تنفيذ أن يوضح وهذا

  

   معيشتهن مستوى تحسن على لموافقتهن وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٢٠ (رقم جدول

 % عدد الموافقة

 نعم
 ال

١٤٠ 
١١٠ 

٥٦،٠ 

٤٤،٠ 
 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع

  البحثية العينة من وحسبت جمعت : المصدر
  

 الشعور عدم أسباب عن معيشتهن مستوى في بتحسن يشعرن لم الالتي المبحوثات وبسؤال
 المـشروع،  اربـاح  قلة إلى ترجع األسباب هذه أن ٢١ رقم جدول بيانات من وجد التحسن بعدم

 ،%١٨،٢و ،%٧٠ بنـسب  القرض على الفائده نسبة وكبر المشروعات، خامات اسعار وارتفاع
  .الترتيب على% ١١،٨و

  
 مـستوى  فـي  بتحـسن  شـعورهن  عـدم  السباب وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٢١ (رقم جدول

   معيشتهن

 % عدد االسباب
 قلة أرباح المشروع

 القرض رتفاع نسبة فائدةا
 ارتفاع أسعار خامات المشروع

٧٧ 
١٣ 
٢٠ 

٧٠،٠ 
١١،٨ 
١٨،٢ 

 ١٠٠،٠ ١١٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت : المصدر

  
 ):دايما رأيك وبتقولى جرأة عندك أصبح (الرأى ابداء على القدرة .٢١

 إجمـالي  من% ٧٩،٢يمثلن والالتي المبحوثات غالبية أن ٢٢ رقم جدول بيانات من أتضح
 من% ٢٠،٨ بينما بمشروعاتهن، لقيامهن نتيجة الرأى إبداء على القدرة لديهن أصبح المبحوثات

 علـى  المـشروعات  هذه أهمية مدى يوضح وهذا القدرات، هذه لهن يكن لم المبحوثات إجمالي
  .   أنفسهن عن التعبير على وقدرتهن بأنفسهن المبحوثات ثقة زيادة

  

  الذات تقدير على المشروعات تأثير لموافقتهن وفقاً المبحوثات أستجابات زيعتو) ٢٢ (رقم جدول

 % عدد الموافقة

 نعم
 ال

١٩٨ 
٥٢ 

٧٩،٢ 
٢٠،٨ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 
 ):بالناس عالقتك زود (االجتماعية العالقات زيادة .٢٢
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 المبحوثـات  إجمالي من%) ٨٢،٢ (بحوثاتالم غالبية أن ٢٣ رقم جدول بيانات من أتضح
 ، وتـسويقها  المشروعات بتلك قيامهن نتيجة مجتمعاتهن أفراد مع االجتماعية عالقتهن زادت قد

  .  المشروعات تلك بتنفيذ االجتماعية عالقاتهن تتأثر لم المبحوثات إجمالي من% ١٧،٦ بينما
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  االجتماعية عالقاتهن لتحسن وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٢٣ (رقم جدول

 % عدد الموافقة
 نعم
 ال

٢٠٦ 
٤٤ 

٨٢،٤ 
١٧،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت: المصدر

 

 المشاريع لهذه السيدات من وغيرك أنتي قيامك أن شايفه أنتي (العمل فرص توفر .٢٣
 )ليكم عمل فرص بتوفر
 المبحوثـات  إجمالي من%) ٨٧،٦ (تالمبحوثا غالبية أن ٢٤ رقم جدول بيانات من أتضح

 المبحوثـات  إجمالي من% ١٢،٤ بينما بمشروعات، لقيامهن نتيجة بقراهن للعمل فرص وفرن قد
 لتلـك  واالجتمـاعي  االقتـصادي  األثـر  مـدى  يوضـح  وهذا بقراهن، عمل فرص يوفرن لم

  .رهنولغي للمبحوثات عمل فرص توفر انها حيث القروض هذه خالل من والممولة المشروعات
   

  مشروعاتهن خالل من عمل لفرص لتوفيرهن وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٢٤ (رقم جدول

 % عدد الموافقة
 نعم
 ال

٢١٩ 
٣١ 

٨٧،٦ 
١٢،٤ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
 

 بعـد  القرية مجتمع مع التعامل في جديدة مهارات اكتسبتي هل (جديدة مهارات إكتساب .٢٤
 )للمشروع تنفيذك
 المبحوثـات  إجمالي من%) ٨٠،٨ (المبحوثات غالبية أن ٢٥ رقم جدول بيانات من أتضح

 المبحوثات إجمالي من% ١٩،٢ بينما المشروعات، بتلك لقيامهن نتيجة جديدة مهارات أكتسبن قد
 أهميـة  مدى يوضح وهذا المشروعات، بتلك لقيامهن نتيجة جديدة مهارات إكتساب لهن يحدث لم

 مجـاالت  فتح من يمكنها مما ادائها مستوى وتحسين جديدة تمهارا اكتساب في المشروعات هذه
  .  أخرى عمل

  

  :جديدة مهارات ألكتساب وفقاً المبحوثات أستجابات توزيع) ٢٥ (رقم جدول

 % عدد الموافقة
 نعم
 ال

٢٠٢ 
٤٨ 

٨٠،٨ 
١٩،٢ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
  البحثية العينة من وحسبت جمعت :المصدر

  

مشكالت التى تواجه المرأة المعيلة وتحد مـن تمكينهـا االقتـصادي            التعرف على أهم ال   : ثالثاً
  .واالجتماعي بريف المحافظة

 أى لـديهن  يوجد ال المبحوثات إجمالي من%) ٣،٢ (أن ٢٦ رقم جدول بيانات من أتضح
 المبحوثـات  غالبية أن نجد بينما بمجتمعاتهن، واجتماعياً اقتصادياً تمكينهن من تواجهن مشكالت

 اقتـصادياً  تمكيـنهن  من تواجهن مشكالت وجود على أكدن قد المبحوثات إجمالي من% ٩٦،٨
 المحـالت،  إيجـار  ارتفـاع  فى آلرائهن وفقاً تكمن المشكالت هذه وأن. بمجتمعاتهن واجتماعياً
 ،%٢٥،٦و ،%٢٧،٢ لـدى  المـشروع  تنفيـذ  مـستلزمات  أسعار وارتفاع تسويقية، ومشكالت

 لـدى  تواجـدا  المـشكالت  أقـل  أن أتضح بينما لترتيب،ا على المبحوثات إجمالي من% ٢٢و
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 لـدى  البـرد  بـسبب  الطيور ونفوق المشروع، عمل فى الزوج أهل رغبة عدم هي المبحوثات
  .الترتيب على المبحوثات إجمالي من% ١،٦ ،%٨،٤

  توزيع أستجابات المبحوثات وفقاً لتصنيف انواع المشكالت) ٢٦(جدول رقم 

 % عدد المشكالت
   مشكالتال يوجد

  ارتفاع ايجار المحالت
  مشكالت تسويق

 ارتفاع أسعار مستلزمات تنفيذ المشروع
 المكان غير مناسب لعمل المشروع

 عدم رغبة أهل الزوج في عمل المشروع
 نفوق الطيور بسبب البرد

٨ 
٦٨ 
٦٤ 
٥٥ 
٣٠ 
٢١ 
٤ 

٣،٢ 
٢٧،٢ 
٢٥،٦ 
٢٢،٠ 
١٢،٠ 
٨،٤ 
١،٦ 

 ١٠٠،٠ ٢٥٠ المجموع
 البحثية العينة نم وحسبت جمعت: المصدر

  
  :وتوصل البحث للنتائج االتية

 يوضـح  وهـذا  المتزوجات من أسرهن يعلن التى%) ٧٣،٦ (المبحوثات نسبة إرتفاع .١
 القروض من ممولة مشروعات مةاإق خالل من عمل فرص عن البحث محاولة إلى الحاجه مدى

 .عامة بصفة
 يبـين  مما. عمل نلديه% ٤٩،٢حولى بينما ، عمل لديهن ليس%) ٥١،٨ (حوالى أن .٢

 لتحمل دخولهن لزيادة انتاجية بمشروعات القيام الى احتياج فى أعمال لديهن ممن المبحوثات أن
 .الحياة ومشقة أعباء

 ٦٠ -٥٠ بنـسبة  األسرة نفقات فى يسهمن المبحوثات إجمالى من% ٤٦،٤ أن اتضح .٣
 االقتـصادية  األنشطة من مزيد إلى المبحوثات احتياج يعنى مما األسرية، النفقات إجمالى من% 

 مـن % ٨٠ -٧٠ بنـسبة  يسهمن% ٥٣،٦ حوالى وأن. لإلنفاق الالزم التمويل لتوفير والمستمرة
  .ألسرهن االساسى العائل هن المبحوثات هؤالء ان يوضح وهذا. االسرية النفقات إجمالى

 بنـسبة  الـزوج  المـشروع  ادارة فى يليها بأنفسهن، مشروعاتهن يدرن% ٧٥،٦ أن .٤
  .المشروع يدير الشريك أن وجد المبحوثات من% ٦،٨ بينما المبحوثات، نم% ١٥،٦

 اسـباب  يرجعن القرض قيمة سداد فى المتعثرات% ٣٨،٨ حوالى يقرب ما أن أتضح .٥
 ربعهـم  عن يزيد ما بينما السداد، عن اعجزها مما للمشروع الالزمة الخامات إرتفاع إلى التعثر

 المبحوثـات  مـن % ٢٢ وأن التعثر، فى سبب روعالمش أرباح انخفاض بأن أقررن%) ٢٧،٧(
 على يستولى الزوج أن فى التعثر اسباب أقل وجاءت السبب، هو المشروع ربحية عدم بأن أقرن

  .المتعثرات المبحوثات اجمالى من% ١١،١١ لدى المشروع ايرادات
 مـن  تـواجهن  مشكالت أى لديهن يوجد ال المبحوثات إجمالي من% ٣،٢ أن أتضح .٦
 إجمـالي  مـن % ٩٦،٨المبحوثات غالبية أن نجد بينما بمجتمعاتهن، واجتماعياً اقتصادياً تمكينهن

 .بمجتمعاتهن واجتماعياً اقتصادياً تمكينهن من تواجهن مشكالت وجود على أكدن قد المبحوثات
  المراجع

  .المرأة والرجل فى مصر ، بيانات منشورة. )٢٠٠٨(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  .١

 . المرأة والرجل فى مصر ، بيانات منشورة. )٢٠١٤(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  .٢
 المرأة والرجل فى مصر ، بيانات منشورة .)٢٠١٥(الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  .٣
 ).٢٠١٣(الصندوق االجتماعى للتنمية  .٤
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Abstract 
The research aimed at identifying economic and social procedure submitted 

to breadwinners women in Rural Assiut Governorate, from economic loans and 
projects her own. And identify the most important problems Which facing 
breadwinners women during the implementation of these projects. 

The research was conducted in four cities was Randomly selected from 
Assiut Governorate its Deirout, Abuteg, El Fath, Assyout, The random selection 
was made for only one village from each of the four selected cities. 

Data were collected from 250 breadwinners Women selected randomly 
from four villages in Assiut Governorate, by personal interview using a 
questionnaire, frequencies, percentages were used for data processing and 
analysis using Excel and SPSS programs, and data were collected during 
December 2016 and January 2017. 

Results show that High percentage of respondents 73.6% Announces their 
families They are married, and About 3.2% of the total respondents they don’t 
have any problems, while 96.8% of the total respondents they have problems at 
economic and social empowerment.  
   


